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RESUMO 
 

A presença dos nematódeos gastrintestinais (NGI) nos rebanhos leiteiros pode 
acarretar perda de produtividade, devido aos efeitos deletérios que os parasitas 
causam no animal infectado. Assim, compreender o ciclo biológico e o 
comportamento desses parasitas no ambiente é de extrema importância. O controle 
das parasitoses, nos sistemas convencionais, na sua grande maioria, é a base de 
anti-helmínticos. Já nos sistemas agroecológicos, o controle se dá por produtos não 
alopáticos. Desta maneira, alternativas de controle são importantes para os dois 
sistemas, pois nos convencionais temos a problemática de resistência anti-
helmíntica e nos agroecológicos se torna mais uma opção de controle, além das 
outras disponíveis. Portanto, neste estudo, avaliamos a atividade predatória do 
fungo nematófago Duddingtonia flagrans sobre larvas infectantes (L3) de NGI, in 
vitro e no ambiente. Para tal, nosso estudo foi dividido em III capítulos. No capítulo I, 
realizamos uma revisão de literatura científica sobre os problemas causados no 
setor leiteiro a partir desses parasitas, apontando as principais espécies que 
acometem os bovinos, além de demonstrar o ciclo de vida básico. Destacamos 
também os principais métodos de controle, suas problemáticas e especificamos a 
atividade dos fungos nematófagos (FN), conhecendo o histórico de pesquisa, modo 
de atuação e resultados sobre a sua eficácia. No capítulo II avaliamos a atividade 
predatória do fungo nematófago Duddingtonia flagrans em L3 após trânsito 
gastrintestinal em áreas de pastagem e in vitro, onde 10 novilhas foram divididas em 
dois grupos: tratadas (animais receberam pellets, contendo fungo) e controle 
(animais receberam pellets, sem fungo). Doze horas após a administração, amostras 
de fezes foram coletadas para testes de eficácia in vitro. Em seguida, os animais 
permaneceram por 7 h na área de pastagem experimental. Ao final deste período, 
20 bolos fecais (10 tratado e 10 controle) foram selecionadas aleatoriamente. As 
coletas do pasto, do bolo fecal e do solo ocorreram com intervalo de 7 dias, 
totalizando quatro avaliações. A atividade in vitro demonstrou que os fungos 
predaram efetivamente as L3, atingindo uma porcentagem de redução de 88%. No 
bolo fecal, da área de pastagem, houve diferença (P<0,05) entre as coletas 3 e 4, 
para ambos os grupos; no grupo tratado, foi obtida redução de 65%, enquanto no 
grupo controle houve aumento de 217% no número de L3. A recuperação de L3 no 
solo e na pastagem foi semelhante nos dois grupos. Não houve influência (p=0,87) 
do tempo de passagem sobre a atividade predatória do fungo D. flagrans, o qual 
demonstrou ter capacidade de sobreviver ao trânsito gastrintestinal nos animais. 
Para que pudéssemos avaliar o efeito do clima e efeitos de áreas sombreadas e 
ensolaradas desenvolvemos o capítulo III, no qual o objetivo foi avaliar a atividade 
predatória do fungo D. flagrans sobre L3 de NGI de novilhas leiteiras em diferentes 
condições (sombreadas e ensolaradas) em um sistema silvipastoril (SPS) de uma 
fazenda agroecológica. A metodologia desse experimento seguiu a maioria dos 
parâmetros do capítulo II, na qual foi adicionado a avaliação da influência das 
condições sombreadas e ensolaradas, através de registros da condição da 
localização de cada bloco fecal por hora.  Após 12 horas de trânsito gastrintestinal, 
em novilhas leiteiras, foi obtido uma redução de L3 de 65% in vitro. O grupo tratado 
apresentou menor número de L3 no bolo fecal e estrato superior da pastagem. 
Diferenças no número de L3 foram observadas entre as condições (ensolarada e 
sombreada) no bolo fecal do grupo controle; enquanto no grupo tratado, não houve 
diferenças entre as condições. Os resultados deste estudo demonstram que o 



 
 

 

controle biológico de NGI com fungos é uma alternativa promissora, pois foi eficiente 
nos testes in vitro e no ambiente, além de apresentar boa eficácia, em diferentes 
condições (sombreadas ou ensolaradas). Deste modo, podemos inferir que a menor 
ingestão de L3 poderá acarretar menores cargas parasitárias no futuro e menor 
contaminação dos piquetes do sistema. 
 
Palavras-chave: controle biológico; bovinos; parasitas; fungos nematófagos.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

ABSTRACT  
 

The presence of gastrointestinal nematodes (GIN) in dairy herds can lead to loss of 
productivity, due to the deleterious effects that the parasites cause in the infected 
animal. Thus, understanding the biological cycle and behavior of these parasites in 
the environment is extremely important. The control of parasites, in conventional 
systems, for the most part, is mostly with the use of anthelmintics. In agroecological 
systems, control is by non-allopathic products. In this way, control alternatives are 
important for both systems, because in conventional systems, we have the problem 
of anthelmintic resistance and on agroecological systems; it becomes one more 
control option, in addition to the others available. Therefore, in this study, we 
evaluated the predatory activity of the nematophagous fungus Duddingtonia flagrans 
on infective larvae (L3) of GIN, in vitro and in the environment. Therefore, our study 
was divided into III chapters. In chapter I, we carried out a review of the scientific 
literature about the problems caused in the dairy sector from these parasites, 
pointing the main species that affect cattle, in addition to demonstrating the basic life 
cycle. We also highlight the main control methods, their problems and specify the 
activity of nematophagous fungi (NF), knowing the research history, mode of action 
and results on its effectiveness. In chapter II we evaluated the predatory activity of 
the nematophagous fungus Duddingtonia flagrans in L3 after gastrointestinal transit 
in pasture areas and in vitro, where 10 heifers were divided into two groups: treated 
(animals received pellets, containing fungus) and control (animals received pellets, 
no fungus). Twelve hours after administration, feces samples were collected for in 
vitro efficacy testing. Then, the animals remained for 7 h in the experimental pasture 
area. At the end of this period, 20 faecal pads (10 treated and 10 control) were 
randomly selected. Pasture, faecal pad and soil were collected with an interval of 7 
days, totaling four evaluations. The in vitro activity showed that the fungi effectively 
preyed on the L3, reaching a reduction percentage of 88%. There was a difference 
(P<0.05) in faecal pad from pasture area between collections 3 and 4 for both 
groups; in the treated group, a reduction of 65% was obtained, while in the control 
group there was an increase of 217% in the number of L3. The recovery of L3 in soil 
and pasture was similar in both groups. There was no influence (p=0.87) of the 
passage time on the predatory activity of the fungus D. flagrans, which showed the 
ability to survive the gastrointestinal transit in animals. In order to evaluate the effect 
of climate and the effects of shaded and sunny areas, we developed chapter III, in 
which the objective was to evaluate the predatory activity of the fungus D. flagrans on 
L3 of GIN of dairy heifers in different conditions (shaded and sunny) in a silvopastoral 
system (SSP) of an agroecological farm. The methodology of this experiment 
followed most of the parameters of chapter II, in which the evaluation of the influence 
of shaded and sunny conditions was added, through records of the condition of the 
location of each faecal pad per hour. After 12 hours of gastrointestinal transit, in dairy 
heifers, an L3 reduction of 65% was obtained in vitro. The treated group had a lower 
number of L3 in the faecal pad and upper stratum of the pasture. Differences in the 
number of L3 were observed between conditions (sunny and shaded) in the faecal 
pads of the control group; while in the treated group, there were no differences 
between conditions. The results of this study demonstrate that the biological control 
of GIN with fungi is a promising alternative, as it was efficient in in vitro tests and in 
the environment, in addition to presenting good efficacy, in different conditions 



 
 

 

(shaded or sunny). Thus, we can conclude that lower L3 intake may lead to lower 
parasitic loads in the future and lower contamination of the pasture systems.  
 
Keywords: biological control; cattle, nematophagous fungi, parasites. 
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1 INTRODUÇÃO GERAL 

Dentre os sistemas de produção de bovinos de leite, o controle de 

verminoses é uma prática a ser considerada devido aos efeitos dos parasitas nos 

animais, comprometendo a saúde e bem-estar. Os sistemas de produção 

agroecológicos visam o manejo de agroecossistemas sustentáveis, através de 

práticas de manejo preventivos mantendo a higienização e funcionalidade dos 

ambientes de criação, produzindo alimentos saudáveis. Nesses sistemas, o uso 

preventivo de anti-helmínticos é proibido, visando o produto sem contaminação pelo 

tratamento de endoparasitas. Esse tipo de prática também promove a utilização 

efetivasegura dos recursos naturais, tendo em vista não prejudicar o solo nem 

contaminar a água, acarretando em manutenção da biodiversidade, enriquecendo as 

relações dos seres vivos entre si e deles com o meio ambiente 

Já nos sistemas de produção convencionais, para controle dos nematódeos 

gastrintestinais (NGI) os usos de anti-helmínticos são utilizados em larga escala na 

maioria das propriedades. A frequência de utilização desses medicamentos 

acarretou em resistência parasitária à maioria dos princípios ativos disponíveis no 

mercado, gerando dificuldade no controle desses parasitas. A resistência aos anti-

helmínticos tem sido demonstrada por estudos recentes em diferentes continentes, 

em algumas regiões, percentuais de resistência são cada vez mais encontradas, 

incluindo o Brasil. 

Nos diferentes sistemas de produção, o controle biológico se torna uma 

alternativa, que tem por finalidade utilizar meios naturais para diminuir a população 

de parasitas no ambiente. Os controladores biológicos possuem inúmeras 

vantagens, não poluem o ambiente, não causam distúrbios ecológicos, auxiliam na 

qualidade dos produtos, preservam os recursos naturais, mantem a sustentabilidade 

dos ecossistemas, além de promover o bem-estar animal.  

Com o intuito de reduzir a quantidade de larvas infectantes (L3) de 

nematódeos no ambiente, os fungos nematófagos (FN) estão sendo estudados há 

vários anos, e possuem capacidade de capturar e predar as larvas no ambiente. 

Dentre as espécies estudadas, o fungo Duddingtonia flagrans é um dos mais 

promissores, apresentando boas características de cultivo. A atividade predatória 
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deste fungo está diretamente relacionada com as questões ambientais, já que 

temperatura e umidade influenciam no seu crescimento.  

 Essa tecnologia representa uma oportunidade para inovação na pecuária, 

sendo uma metodologia estratégica e natural. Sendo assim, avaliações da influência 

ambiental na atividade predatória dos fungos se tornam de extrema importância para 

os sistemas de produção de ruminantes no controle das verminoses, permitindo 

melhor tomada de decisão na aplicação destes controladores em diferentes regiões.  

 

1.1 HIPÓTESES  
 

O fundo Duddingtonia flagrans possui atividade predatória contra 

nematódeos gastrintestinais de bovinos. 

O fungo Duddingtonia flagrans possui alta resistência no aparelho digestório 

de fêmeas bovinas e estará apto para colonizar o bolo fecal; 

As condições climáticas e do microclima no bolo fecal poderão interferir na 

atividade predatória do fungo Duddingtonia flagrans; 

Nas fezes, a atividade predatória do fungo Duddingtonia flagrans ocorre 

simultaneamente com o crescimento das larvas infectantes.  

 
1.2 OBJETIVOS   
 
Objetivo geral  

 

Avaliar o efeito do fungo nematófago Duddingtonia flagrans no 

desenvolvimento de larvas infectantes de nematódeos gastrintestinais após trânsito 

gastrintestinal em fêmeas bovinas in vitro e no ambiente.  

 

Objetivos específicos  

 

Aferir, a partir de bolos fecais de novilhas infectadas naturalmente por 

nematódeos gastrintestinais, a ação do fungo nematófago Duddingtonia flagrans 

fornecido via dieta.  

Estimar, a partir de recuperação de larvas infectantes no solo, pastagem e 

fezes remanescentes, a atividade do fungo nematófago Duddingtonia flagrans em 

avaliações periódicas.  
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Avaliar o efeito do clima e do microclima na atividade predatória do fungo 

nematófago Duddingtonia flagrans. 

Estimar o efeito da exposição do bolo fecal ao sol e à sombra na atividade 

predatória do fungo Duddingtonia flagrans sobre larvas infectantes de nematódeos 

gastrintestinais.  
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2 CAPÍTULO I: REVISÃO DE LITERATURA 
 

2.1 PARASITOSES EM BOVINOS DE LEITE   
 

A bovinocultura de leite é um dos principais destaques do agronegócio 

brasileiro no cenário mundial, tendo alto impacto no ambiente econômico 

(ANUALPEC, 2018). Um dos fatores que contribuem para esse cenário brasileiro 

está relacionado ao clima tropical e a extensão territorial, uma vez que permitem a 

criação em sistema de pastagens. Esse tipo de sistema prevalece no país 

(MONTEIRO, 2014), fazendo com que os animais obtenham elevadas cargas 

parasitárias, já que o ciclo biológico dos NGI acontece no ambiente (ARAÚJO et al., 

2006).  

O parasitismo por NGI representa um sério problema socioeconômico, 

afetando a lucratividade do produtor (MORAES et al., 2021). Existe uma relação 

negativa entre carga parasitária e produtividade (BULLEN et al., 2016). As infecções 

subclínicas acarretam grande impacto, já que ocorrem de maneira silenciosa, 

diminuindo a produtividade dos animais (FORBES et al., 2002). Essas infecções 

limitam a produção de leite e a conversão alimentar; além de comprometer o 

desempenho reprodutivo e o sistema imunológico (COSTA et al., 2004). 

Nos animais jovens sua presença afeta o crescimento (RAVINET et al., 

2016) podendo causar distúrbios gastrintestinais, e comprometer o desenvolvimento 

animal (CEZAR e BIANCHIN, 2008). Segundo Mejía et al. (2009), novilhas sem 

manejo adequado no controle de NGI podem ter taxas de descarte expressivamente 

maiores após a primeira lactação, pelo fato de afetar o crescimento.  

Desta maneira, as doenças parasitárias representam um impacto negativo 

em potencial para atividade, comprometendo muitas vezes o processo de 

transformação dos fatores de produção em produtos de origem animal (STOTZER et 

al., 2014). Segundo Grisi et al. (2014) somente os NGI (verminoses) podem ser 

responsáveis por perdas econômicas potenciais de até US$ 7 bilhões anuais no 

Brasil, valores obtidos considerando os efeitos negativos do parasitismo sobre a 

produtividade do gado em relação as perdas de rendimento em produção de leite e 

ganho de peso.  
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2.2 CICLO BIOLÓGICO DOS NEMATÓDEOS GASTRINTESTINAIS  
 

O tempo do ciclo biológico dos NGI pode variar, segundo alguns 

componentes climáticos: temperatura e umidade (TAYLOR; COOP; WALL, 2013). 

Tendo um período médio de 28 a 35 dias. Para as L3, a temperatura ideal encontra-

se na faixa de 18-26ºC, sendo que em temperaturas acima do ideal pode ocorrer o 

desenvolvimento mais rápido, no qual as larvas são hiperativas, consumindo suas 

reservas lipídicas, e em baixas temperaturas (<10ºC) o processo de 

desenvolvimento é lento e a larva pode não se desenvolver. Em relação a umidade, 

o ideal se encontra na faixa de 80-100% (TAYLOR, COOP e WALL; 2013). O ciclo 

biológico destes parasitas acontece no pasto, ocorrendo em duas fases distintas, 

fase de vida livre e fase parasitária. A fase de vida livre tem início no momento da 

eliminação dos ovos pelos hospedeiros através das fezes até a formação de L3; e a 

segunda fase (parasitária) tem início com a ingestão das L3 pelos hospedeiros 

juntamente com o pasto. Após a ingestão as L3 migram para os órgãos de 

predileção (dependendo da espécie) e ali permanecem até atingirem a maturidade 

sexual. Na maturidade sexual, ocorre a diferenciação entre macho e fêmea, os quais 

realizam a cópula e iniciam a produção de ovos (URQUHART et al., 1996). Os ovos 

são eliminados pelas fezes, reiniciando o ciclo.  

A região Sul apresenta condições climáticas favoráveis para o crescimento e 

desenvolvimento de L3. Segundo Ricardo e Campanili (2008) existe um predomínio 

do clima subtropical com temperaturas médias inferiores a 18ºC e amplitude térmica 

entre 9-13ºC. A região também é caracterizada por chuvas bem distribuídas ao 

longo das estações. Ou seja, essas condições favorecem o aparecimento destes 

parasitas no ambiente, evidenciando a importância do seu controle.  

 

2.3 PRINCIPAIS GÊNEROS DE PARASITOS QUE ACOMETEM BOVINOS  
 

Como a transmissão destes vermes se dá no pasto, geralmente o que se 

encontra são infecções mistas, ou seja, mais de um gênero ou espécie parasitando 

o mesmo animal. Os mais representativos, no caso dos bovinos são: Haemonchus 

spp., Oesophagostomum spp., Trichostrongylus spp., Cooperia spp., (RAMOS et al., 

2019; SILVA et al., 2017) e Ostertagia spp. (VIVEIROS, 2009). No Brasil, os gêneros 

de maior prevalência são Haemonchus spp. e Cooperia spp. (DIAS et al. 2007) os 
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quais são diretamente relacionados às perdas de produtividade (SUTHERLAND e 

LEATHWICK, 2011). 

O gênero Haemonchus spp. pode ser encontrado em regiões tropicais e 

subtropicais com distribuição mundial. Possui como predileção o abomaso, onde os 

adultos (2 a 3 cm) podem ser facilmente identificados por sua localização específica 

(URQUHART et al., 1996). As espécies que parasitam os bovinos são: H. placei e H. 

similis.  

Dentre as espécies H. placei é de maior relevância em bovinos (SANTOS et 

al., 2015), são hematófagos, podendo causar anemia nos animais parasitados. A 

anemia é consequência da possível incapacidade do hospedeiro em repor as perdas 

de sangue (MOLENTO et al., 2004). Entretanto a patogenicidade de infecções por H. 

placei em bovinos é menos severa (JUBB et al., 1985) não ocorrendo alterações 

bruscas no escore de condição corporal e o apetite dos animais permanece 

inalterado; já em infecções mistas o quadro pode mudar para diarreia (BOWMAN et 

al., 2003). 

O gênero Cooperia spp. localiza-se no intestino delgado, 

predominantemente no duodeno. Possui distribuição mundial, porém as espécies 

individuais são influenciadas pelas condições climáticas (RAMUNKE et al., 2018). As 

espécies que parasitam bovinos são: C. oncophora, C. punctata, C. pectinata e C. 

surbanada (TAYLOR; COOP; WALL, 2013). Nas regiões tropicais e subtropicais as 

espécies C. pectinata e C. punctata são mais abundantes (RAMUNKE et al., 2018). 

Cooperia punctata e C. pectinata são consideradas mais patogênicas pelo 

fato de as larvas penetrarem na superfície epitelial do intestino delgado, resultando 

em atrofia das vilosidades e redução na absorção dos nutrientes (URQUHRAD et al., 

1996; RAMUNKE et al., 2018). Podem ainda originar espaçamento da parede 

intestinal, hemorragia patequial da mucosa local e exsudado fibrino-necrótico 

(BAILEY, 1949). Uma alta carga de vermes de Cooperia spp. pode levar à anorexia 

e diarreia (RAMUNKE et al., 2018), acarretando perdas na produção, menor ganho 

de peso e geralmente pior desempenho (PLOEGER et al., 1990). 

No gênero Ostertagia spp. a espécie de maior prevalência nos bovinos é a 

O. ostertagi. A infecção pelo nematódeo abomasal, O. ostertagi, é causa da 

diminuição de produtividade em bovinos jovens, em regiões temperadas do mundo 

(FOX, 1993). Altas temperaturas podem influenciar negativamente esse gênero de 

parasita (ROBERTS et al., 1952). O. ostertagi pode ocasionar perda acentuada de 
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peso, inapetência (BULLEN et al., 2016), hiperplasia da mucosa gástrica, diminuição 

das células parietais e pépticas, diminuindo a absorção de nutrientes (MIHI et al., 

2014).  

No gênero Trichostrongylus spp., quando na forma adulta os parasitas não 

excedem sete milímetros de comprimento, ditos nematódeos pequenos (SANTOS et 

al., 2015). Possuem distribuição mundial, sendo nos subtrópicos uma das causas 

mais importantes de gastrite parasitária (URQUHART et al., 1996). As espécies que 

parasitam os bovinos são T. axei e T. colubriformis. 

Trichostrongylus axei é parasita do abomaso, seus ovos e larvas resistem 

em baixas e altas temperaturas, desde que haja boa umidade; fazendo um 

comparativo com as larvas de Haemonchus spp. e Oesophagostomum spp. em 

condições de menor precipitação pluviométrica são mais resistentes (MAIA e 

MATTOS, 2020). Sua patogenia se dá por hemorragia, edema, perda de proteína 

para o lúmen intestinal e encurtamento das vilosidades intestinais (DURO, 2010). 

Podem ocorrer interferência gástrica devido às alterações nas células adjacentes 

(URQUHART et al.,1996) e causa gastrite catarral, lesões circunscritas de forma 

arredondada (MAIA e MATTOS, 2020). A sintomatologia clínica se dá por perda de 

peso e diarreia, em infecções maciças e inapetência para baixas infecções. A 

espécie T. colubriformis tem como órgão de predileção a porção anterior do intestino 

delgado, sendo o diagnóstico e controle semelhantes ao descrito para T. axei 

(MONTEIRO, 2014). 

O gênero Oesophagostomum possui distribuição mundial com especificidade 

em regiões tropicais e subtropicais, onde ocorre nos períodos com maior 

pluviosidade (MAIA e MATTOS, 2020). Acometem o intestino grosso de ruminantes 

(DURO, 2010). Dentre as espécies, a que parasita os bovinos é O. radiatum. É um 

verme nodular que ataca bovinos (GASBARRE e DOUVRES, 1987), as larvas na 

mucosa provocam enterite de graus variáveis de acordo com a carga parasitária; 

formam nódulos intestinais (MAIA e MATTOS, 2020). Nos casos crônicos, pode 

ocasionar anemia e hipoalbuminemia em razão das perdas de proteína e 

extravasamento de sangue da mucosa afetada (TAYLOR; COOP; WALL, 2013), 

diarreia alternada com constipação e emagrecimento (MAIA e MATTOS, 2020). 

Conhecer os principais gêneros e seus respectivos efeitos permite um 

entendimento melhor da epidemiologia dos animais afetados. É possível entender a 
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ocorrência das enfermidades parasitárias e constatar o estado atual dos rebanhos 

(SCHMIDT et al., 2017). 

 

2.4 CONTROLE NOS SISTEMAS CONVENCIONAIS A PARTIR DE PRODUTOS 
QUIMIOSSINTÉTICOS 

 

Nos sistemas de produção convencionais, a fim de evitar as perdas 

relacionadas a verminose, muitos produtores utilizam frequentemente anti-

helmínticos de amplo espectro (lactonas macrociclicas, benzimidazóis e 

imidazotiazóis) para controle das infecções, o que levou ao surgimento da 

resistência parasitária à esses grupos químicos (STEPHANIE et al., 2018). Esses 

anti-helmínticos estão sendo utilizados em larga escala desde os anos 80/90 

(NEVES, 2012). A resistência anti-helmíntica pode surgir devido a fatores de risco 

associados ao uso de anti-helmínticos, como: o uso frequente dos mesmos grupos 

químicos, aplicação de dosagens inferiores ou superiores, o que acarreta alterações 

genéticas, induzindo a sobrevivência de populações resistentes ao princípio ativo 

utilizado (SARGISON et al. 2019). 

A resistência é suspeita quando a redução do percentual no exame de ovos 

por grama de fezes (OPG) for inferior a 95% (COLES et al., 1992); onde a droga não 

consegue manter a eficácia contra os parasitas (MONTEIRO, 2014). A ocorrência de 

resistência contra anti-helmínticos é um problema emergente em todas as partes do 

mundo (DEMELER et al., 2009). Uma meta-análise forneceu evidências sintetizadas 

de que a resistência anti-helmíntica às lactonas matrocíclicas injetáveis é uma 

realidade em vários continentes (BAIAK et al., 2019). Devido a essa problemática, 

alternativas de controle devem ser consideradas no controle dos NGI em rebanhos 

de bovinos.  

Outro fator a ser considerado é que o uso de medicamentos veterinários em 

animais produtores de alimentos pode deixar resíduos nos alimentos, causando 

efeitos adversos nos consumidores (SILVA et al., 2014). O não cumprimento dos 

períodos de carência estipulados para esses medicamentos resultou em múltiplos 

relatos de seus resíduos no leite, entretanto, poucos dados estão disponíveis no 

Brasil, principalmente quando consideramos as drogas utilizadas para tratamento de 

parasitos (CERQUEIRA et al., 2014). 
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2.5  RESTRIÇÕES DOS PRODUTOS QUIMIOSSINTÉTICOS NOS SISTEMAS 
AGROECOLÓGICOS 

 

Na produção animal agroecológica e/ou orgânica, existem restrições 

referente ao uso de produtos alopáticos impostas pelos órgãos reguladores nos 

sistemas orgânicos de produção animal. Essas restrições variam de acordo com as 

normas nacionais em questão, mas no geral, o uso preventivo é proibido e seu uso 

corretivo é intensamente regulamentado (ZEGBI et al., 2021). No Brasil, a portaria nº 

52, de 15 de março de 2021 do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

estabelece o regulamento técnico para os sistemas orgânicos de produção e as 

listas de substâncias e práticas para o uso. A Seção IV trata da Sanidade Animal: 

 
Art. 63. No caso de doenças ou ferimentos em que o uso das substâncias e 
produtos autorizados no Anexo II (Tabela 7.1) do Regulamento Técnico não 
esteja surtindo efeito e o animal esteja em sofrimento ou risco de morte, 
excepcionalmente poderão ser utilizados produtos não autorizados neste 
Regulamento Técnico. 

§ 1º Quando se fizer uso de produtos não autorizados no Regulamento 
Técnico, o período de carência a ser respeitado para que os produtos e 
subprodutos dos animais tratados possam voltar a ter o reconhecimento 
como orgânicos deverá ser duas vezes o período de carência estipulado na 
bula do produto e, em qualquer caso, ser no mínimo de 96 (noventa e seis) 
horas. 

§ 2º A utilização de produtos não autorizados no Regulamento Técnico 
deverá ser informada ao Organismo de Avaliação da Conformidade (OAC) 
ou Organização de controle social (OCS), no prazo estabelecido por eles, 
que avaliarão a pertinência de sua excepcionalidade e justificativa. 

§ 3º Cada animal só poderá ser tratado com medicamentos não autorizados 
no Regulamento Técnico, no máximo, por duas vezes no período de 12 
(doze) meses. Se houver necessidade de se efetuar um número maior de 
tratamentos, o animal deverá ser retirado da certificação orgânica. 

§ 4º Durante o tratamento e no período de carência, o animal deverá ser 
identificado e alojado em ambiente isolado do contato com os outros 
animais, sendo que ele, seus produtos, subprodutos e dejetos não poderão 
ser vendidos ou utilizados como orgânicos. 

§ 5º Devem ser respeitadas, ainda, as exigências a seguir: 

I aplicação com o uso adequado de equipamentos de proteção individual;  

II para produtos comerciais, atendimento ao disposto nas legislações 
específicas. 
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2.6  ALTERNATIVAS DE CONTROLE DE PARASITOS 
 

Dentre as alternativas de controle, a homeopatia e a fitoterapia são as mais 

utilizadas nos sistemas agroecológicos. Possuem fundamentos distintos, sendo a 

homeopatia utilizada para estimular a reação imunológica do hospedeiro parasitado, 

podendo modificar a receptividade dos animais ao parasitismo (ALMEIDA, 2013), 

não possuindo atuação direta nos parasitas (LABRE, 2001), diferente da fitoterapia, 

a qual possui ação direta no parasita (ATHANASIADOU et al., 2000). Para controle 

da verminose, os tratamentos homeopáticos podem ser à base de Artemisia cina e 

Spigellia anthelmia (ALMEIDA, 2013), e entre os fitoterápicos existem relatos do uso 

de plantas como Hedysarum coronarium e Lotus pedunculatus, as quais possuem 

taninos condensados (ATHANASIADOU et al., 2000), além do uso de dentes de alho 

(PARRA et al., 2014), sementes de abóbora, folhas de Chenopodium ambrosioides, 

entre outros.  

Nos diferentes tipos de sistemas, fatores inerentes ao manejo devem ser 

considerados. A união destas práticas em um sistema de produção de ruminantes 

pode influenciar na manutenção do equilíbrio parasita/hospedeiros diminuindo os 

prejuízos.  

O manejo das pastagens para controle de endoparasitas baseia-se no 

conhecimento do ciclo biológico destes parasitas visando impedir ou diminuir o 

contato entre as formas infectantes dos parasitas e os hospedeiros susceptíveis 

(CEZAR e BIANCHIN, 2008). A rotação de pastagem consiste na divisão da área de 

pastagem em piquetes por diferentes períodos. O intervalo de permanência dos 

animais nos piquetes pode ser suficiente para destruição/inviabilidade das L3 

através do descanso da pastagem (ALMEIDA, 2013). Além de promover o melhor 

aproveitamento da pastagem do ponto de vista nutricional (CEZAR e BIANCHIN, 

2008). O pastejo com alternância de espécies diferentes também pode diminuir a 

carga parasitária devido à especificidade dos parasitas, quando uma larva é ingerida 

por um hospedeiro não-preferencial, seu desenvolvimento, seu estabelecimento e 

sua reprodução ficam impedidos ou dificultados (AMARANTE, 2004). 

A seleção de animais resistentes às infecções nos cruzamentos é mais 

utilizada na ovinocultura (BAKER et al., 2003). Baseia-se na escolha de raças 

resistentes (puras ou cruzadas) ou indivíduos mais resistentes dentro de uma raça, 
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sendo resistência a capacidade do animal de evitar a infecção (WOOLASTRON e 

BAKER, 1996).  

A otimização da nutrição tem como consequência o aumento na imunidade 

animal (KAPLAN e VIDYASHANKAR, 2012), existe uma relação entre a qualidade 

da dieta e a intensidade da infecção do hospedeiro, dietas especialmente proteicas 

são capazes de ampliar a resiliência dos animais às nematodíases e, possivelmente, 

incrementar o desenvolvimento de resistência aos parasitas (CEZAR e BIANCHIN, 

2008).  

O controle biológico através de FN é uma prática a ser considerada, por 

definição, é uma estratégia para diminuir as populações parasitárias em nível 

aceitável, ou seja, que não se tornem prejudiciais ao hospedeiro (TEIXEIRA et al., 

2013), tornando possível reduzir a infecção no pasto a um nível onde os animais 

podem evitar os efeitos clínicos e subclínicos dos nematódeos parasitas (OUDA, 

2014). A ação se dá através de antagonistas naturais no ambiente como bactérias, 

artrópodes e fungos, onde os quais atuam controlando a propagação parasitária 

(CORREDOR, 2016), dentre eles, os FN têm demonstrado maior potencial (WARD 

et al., 2012). 

A utilização dos FN em ruminantes, hoje em dia já se apresenta em fórmula 

comercial disponível (BRAGA et al., 2020), dando perspectivas do controle 

alternativo de nematódeos gastrintestinais (NIG) no presente. Almeja-se que estes 

avanços alcancem, em larga escala, a produção rural, levando em consideração 

todos os benefícios adquiridos, como os econômicos, ambientais e de saúde 

pública.  

 

2.7  FUNGOS NEMATÓFAGOS (FN) 
 

No Brasil, as pesquisas com FN tiveram início na década de 80 

(ALCÂNTARA e AZEVEDO, 1981), porém a primeira evidência de predação de 

nematódeos por fungos ocorreu em 1888 (CAMPOS, 2006). Esses fungos 

encontram-se em todos os tipos de ambientes, onde sobrevivem principalmente 

como saprófitas no solo, também podem mudar sua morfologia, tornando-se 

nematófagos. Podem ser encontrados em todas as regiões do mundo, 

especialmente em solos abundantes em matéria orgânica (NORDBRING-HERTZ; 
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JANSSON e TUNLID, 2006), sendo mais frequentes nos 20 cm superiores do solo e 

quase ausentes abaixo de 40 cm (PERSMARK et al., 1996). 

Fungos nematófagos compreendem mais de 200 espécies de fungos 

diversos, todos possuem a capacidade de atacar nematódeos vivos e usá-los como 

nutrientes (NORDBRING-HERTZ; JANSSON e TUNLID, 2006). São divididos em 

três grupos: endoparasitas, ovicidas e predadores. Os fungos endoparasitas podem 

atacar a superfície do nematoide, a ação se dá através de conidióforos com esporos 

que se desenvolvem em hifas responsáveis pela absorção do conteúdo interno do 

nematoide (DALLEMOLE-GIARETTA et al., 2012; NORDBRING-HERTZ; JANSSON 

e TUNLID, 2006). Os ovicidas podem colonizar e digerir o conteúdo dos ovos e das 

larvas em desenvolvimento (FRASSY et al., 2010), e os predadores produzem 

principalmente estruturas em forma de redes tridimensionais adesivas ao longo do 

micélio, botões adesivos e anéis constritores (Figura 2-1), essas estruturas penetram 

no nematoide, digerindo os conteúdos internos.  

 

 

Figura 2-1 Diversidade de estruturas de aprisionamento em fungos nematófagos (a. rede adesiva; b. 
botões adesivos e c. anéis constritores). Fonte: Adaptado de Nordbring-Hertz; Jansson e Tunlid 
(2006). 

 

O grupo dos predadores é o mais utilizado no controle biológico de bovinos, 

pois possuem a habilidade de diminuir o desenvolvimento das larvas no ambiente 

sem impactos negativos ao hospedeiro e ao meio-ambiente (BRAGA e ARAÚJO, 

2014). Dentre as espécies deste grupo, as mais utilizadas são: Arthrobotrys robusta 

e D. flagrans, as quais apresentam facilidade de cultivo em laboratório, com 

potencial para desenvolvimento de formulações comerciais (MOTA; CAMPOS e 

ARAÚJO, 2003; ALMEIDA, 2009).  
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2.8  MECANISMO DE AÇÃO DOS FUNGOS PREDADORES  
 

O mecanismo de ação entre os fungos predadores é semelhante, apesar 

das diferenças morfológicas entre as espécies (DIJKSTERHUIS et al., 1994). O 

primeiro requisito é a presença dos fungos nos bolos fecais onde ocorre o 

desenvolvimento das larvas pré-parasitárias (OUDA, 2014). O reconhecimento dos 

fungos com os nematódeos acontece em várias etapas de interação, as quais 

podem provocar respostas bioquímicas, fisiológicas e morfológicas (NORDBRING-

HERTZ; JANSSON e TUNLID, 2006). O primeiro evento que ocorre é o de atração, 

onde os micélios e armadilhas de fungos predadores liberam substâncias 

quimioatrativas no ambiente que podem ser percebidos pelos nematódeos (WU et 

al., 2013), dentre essas substâncias, algumas encontradas são os compostos 

voláteis (JANSSON e NORDBRING-HERTZ, 1980); paganin A e blumenol A 

(DEGENKOLB e VILCINSKAS, 2016). O segundo evento diz respeito ao processo 

de adesão, onde as redes tridimensionais são circundadas por uma camada de 

fibrilas extracelulares, que após o contato, tornam-se direcionadas 

perpendicularmente a superfície do hospedeiro, provavelmente para facilitar a 

ancoragem e posterior invasão fúngica do nematódeo (NORDBRING-HERTZ; 

JANSSON e TUNLID, 2006) (Figura 2-2). 

 

 
Figura 2-2. Processo de adesão após captura do nematódeo. Substância fibrilar adesiva (FA); hifa 
(H); cutícula do nematoide (CN). Fonte: Adapatado de Nordbring-Hertz; Jansson e Tunlid, (2006). 
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O terceiro evento é o processo de penetração, envolve dois mecanismos 

que atuam concomitantes, a pressão mecânica gerada pelo crescimento micelial e a 

atividade de enzimas hidrolíticas na cutícula (NORDBRING-HERTZ; JANSSON e 

TUNLID, 2006). A cutícula dos nematódeos (CN) é composta principalmente por 

proteínas, incluindo colágeno (PAGE e JOHNSTONE, 2007). Após adesão, os 

fungos iniciam o processo de penetração através da liberação de enzimas 

hidrolíticas capazes de solubilizar macromoléculas da cutícula (YANG et al., 2013). 

Várias proteases podem hidrolisar proteínas da cutícula, em todos os casos, essas 

proteases pertencem a família de serina proteases (NORDBRING-HERTZ; 

JANSSON e TUNLID, 2006). Existem mais de 20 serina proteases identificadas a 

partir de fungos predadores (TUNLID et al., 1994; ZHAO et al., 2004; YANG et al., 

2007; BRAGA et al., 2012), todas apresentando alto grau de similaridade (SOARES 

et al., 2013). Após a penetração acontece o quarto e último evento, denominado 

degradação, onde o nematódeo é degradado e digerido completamente por enzimas 

hidrolíticas (NORDBRING-HERTZ; JANSSON e TUNLID, 2006). 

 
2.9  FUNGO NEMATÓFAGO Duddingtonia flagrans  

 

Duddingtonia flagrans é uma cepa natural de fungo isolada do meio 

ambiente e encontrada em todo o mundo, sua classificação científica está 

representada na Tabela 2-1. A administração oral de D. flagrans é a forma mais 

eficiente de fornecê-los aos animais, pois se misturam com as fezes, de modo que 

são liberados no ambiente junto com os ovos dos parasitas (FERNANDES et al., 

2017; RODRIGUES et al., 2020). 

Tabela 2-1. Classificação científica do fungo Duddingtonia flagrans 

 
Classificação científica  Duddingtonia flagrans 

Reino 

Filo 

Subfilo 

Classe 

Ordem 

Família 

Gênero 

Espécie 

Fungi 

Ascomycota 

Pezizomycotina 

Orbiliomycetidae 

Orbiliales 

Orbiliaceae 

Duddingtonia 

Duddingtonia flagrans 
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É um FN do tipo predador e dentre as estruturas especializadas de captura 

dessa categoria, o mesmo produz redes tridimensionais pegajosas em suas hifas em 

crescimento (Figura 2-2), além de produzir em abundância esporos em repouso de 

paredes espessas intercalares (FERNANDEZ et al., 1999). Dentre os fungos 

predadores, D. flagrans se destaca, já que muitas outras espécies crescem 

rapidamente, mas os esporos destes fungos são muito mais sensíveis ao estresse 

do trato gastrintestinal do que os clamidósporos de D. flagrans (Figura 2-3) (OUDA, 

2014). Faedo et al. (1997), consideraram D. flagrans superior à Arthrobotrys spp. em 

relação à sobrevivência na passagem pelo trato gastrintestinal. Durante décadas, a 

boa produção de clamidósporos (estruturas resistentes) deste fungo tem sido 

estudada (SILVA et al., 2013) e como consequência a visão para seu potencial 

comercial.  

 

 

Figura 2-3. Clamidósporos de Duddingtonia flagrans. Fonte: Sahoo e Khan (2016). 

 

A interação do D. flagrans com os alvos de nematódeos observadas a partir 

de microscópio eletrônico demonstram seu modo de ação e tempo de predação. 

Após 8 horas do primeiro contato do fungo com a larva infectante já pode-se 

observar a captura das L3 pelas hifas fúngicas; após captura, a cutícula de L3 

começa a ser penetrada por hifas diferenciadas em 6 h; o bulbo de infecção primário 

penetra na bainha de L3 e expande no espaço entre a bainha e a cutícula às 18 
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horas após a captura, sendo que as 48 horas pós-captura, L3 estão quase 

completamente digeridas (WANG et al., 2015) (Figura 2-4). 

 

 
 

Figura 2-4. Processo de interação entre o fungo nematófago Duddingtonia flagrans e larva infectante. 
A. Larva infectante capturada; B. Local de penetração da hifa na cutícula L3 (seta branca). C. Larva 
imobilizada e quase completamente digerida (hifas vegetativas (seta preta) ou loop de captura (seta 
branca). Fonte: Adaptado de Wang et al. (2015). 

 

Duddingtonia flagrans é a espécie que representa a maioria dos estudos 

(RODRIGUES et al., 2021), desde 2014 a eficácia contra a diminuição das taxas de 

recorrência de infecções por helmintos em diferentes partes do mundo tem sido 

relatada (SAUMELL et al., 2015; RODRIGURES et al., 2020). Nesses estudos, 

experimentos bem-sucedidos demonstraram a grande versatilidade dos fungos no 

controle biológico clássico de helmintos, desta maneira, demonstrou seu potencial 

para controlar helmintos gastrointestinais em animais, atuando como o principal 

fungo predador de parasitas gastrintestinais de larvas de nematódeos devido à 

grande diversidade de ação que possui (ARAÚJO et al., 2021).  
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RESUMO 
 

O controle biológico é uma estratégia para diminuir as populações parasitárias, sua 
ação se dá por meio de antagonistas naturais no ambiente. Estudamos a atividade 
predatória do fungo D. flagrans em larvas infectantes (L3) de nematódeos 
gastrintestinais (NGI) após trânsito gastrintestinal. Dez novilhas foram divididas em 
dois grupos: tratadas (animais receberam pellets contendo fungo) e controle 
(animais receberam pellets sem fungo). Doze horas após a administração, amostras 
de fezes foram coletadas para testes de eficácia in vitro. Em seguida, os animais 
permaneceram por 7 h na área de pastagem experimental. Ao final deste período, 
20 bolos fecais (dez tratado e dez controle) foram selecionadas aleatoriamente. As 
coletas do pasto, do bolo fecal e do solo ocorreram com intervalo de 7 dias, 
totalizando quatro avaliações. A atividade in vitro demonstrou que os fungos 
predaram efetivamente as L3, atingindo uma porcentagem de redução de 88%. No 
bolo fecal da área de pastagem, houve diferença (P<0,05) entre as coletas 3 e 4 
para ambos os grupos; no grupo tratado foi obtida uma redução de 65%, enquanto 
no grupo controle houve um aumento de 217% no número de L3. A recuperação de 
L3 no solo e na pastagem foi semelhante nos dois grupos. Não houve influência 
(P=0,87) do tempo de passagem sobre a atividade predatória do fungo. D. flagrans, 
o qual demonstrou capacidade de sobreviver ao trânsito gastrintestinal dos animais 
reduzindo o número de L3 nas fezes, indicando que este controlador biológico tem 
grande potencial no controle de infecções por verminose. 
 

Palavras chave: controle biológico; novilhas; parasitos. 
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ABSTRACT 
 
Biological control is a strategy to decrease parasitic populations, and the action takes 
place through natural antagonists in the environment. We studied the predatory 
activity of the fungus D. flagrans in infective larvae (L3) of gastrointestinal nematodes 
after gastrointestinal transit. Ten heifers were divided into two groups: treated 
(animals received pellets containing fungus) and control (animals received pellets 
without fungus). Twelve hours after administration, faeces samples were collected for 
in vitro efficacy tests. The animals then remained for 7 h in the experimental pasture 
area. At the end of this period, 20 faecal pads (ten treated and ten control) were 
selected at random. Pasture, faecal pad and soil collections occurred with an interval 
of 7 days, totalling four assessments. In vitro activity demonstrated that fungi 
effectively preyed on L3, achieving a reduction percentage of 88%. In the faecal pad 
of the pasture area, there was a difference (P < 0.05) between collections 3 and 4 for 
both groups; in the treated group a reduction of 65% was obtained, while in the 
control group there was an increase of 217% in the number of L3. The recovery of L3 
in the soil and in the pasture was similar in both groups. There was no influence (P = 
0.87) of the passage time on the fungus predatory activity. D. flagrans demonstrated 
the ability to survive gastrointestinal transit in the animals, reducing the number of L3 
in the faeces, indicating that this biological control has great potential in the control of 
worm infections. 
 

Key words: biological control; heifers; worms 
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3.1 INTRODUÇÃO 
 

As infecções por NGI em rebanhos leiteiros comprometem a saúde e o bem-

estar dos animais, levando a perdas produtivas e econômicas (GEURDEN et al., 

2015; RAVINET et al., 2016). O parasitismo pode afetar negativamente a taxa de 

crescimento e puberdade em novilhas (LACAU-MENGIDO et al., 2000), além de 

promover perdas na produção de leite (ANTONELLO et al., 2010). Do ponto de vista 

epidemiológico, apenas 5% dos NGI estão nos animais, enquanto o restante está no 

pasto na forma de estágios imaturos (SAGÜÉS et al., 2011). O ciclo biológico 

desses parasitas ocorre em pastagens; que quando contaminadas se tornam o 

principal veículo de transmissão aos animais (ARAÚJO et al., 2006). 

O controle das verminoses é um grande desafio nos sistemas pecuários, 

para controlar essas infecções, drogas anti-helmínticas são utilizadas há quase 40 

anos (GEURDEN et al., 2015). Atualmente, um novo desafio para os sistemas 

pecuários é a resistência parasitária às drogas disponíveis, fato relatado por Baiak et 

al. (2018), onde os autores demonstraram por meio de uma meta-análise, 

envolvendo resultados de vários países, que o uso indiscriminado de medicamentos  

em bovinos resultou na ineficácia dos diferentes grupos químicos de anti-

helmínticos. Por outro lado, em sistemas agroecológicos, a principal dificuldade 

enfrentada são as restrições ao uso de medicamentos anti-helmínticos. O manejo 

sanitário utilizado nestes sistemas geralmente é realizado com homeopatia, 

fitoterápicos e fatores inerentes ao manejo do sistema (ALMEIDA, 2013); no entanto, 

novas alternativas de controle estão sendo buscadas para minimizar a infecção por 

nematoides gastrintestinais. 

O controle biológico por meio de FN é uma alternativa promissora para 

reduzir o número de L3 na pecuária (PEÑA et al., 2002). Dentre os grupos de FN 

(endoparasitas, ovicidas e predadores), o grupo de predadores é o mais utilizado no 

controle biológico. Este grupo de fungos tem a capacidade de retardar o 

desenvolvimento das larvas no ambiente sem impactos negativos no hospedeiro 

(BRAGA e ARAÚJO, 2014). Dentre as espécies mais utilizadas neste grupo, 

destacam-se: Arthrobotrys robusta e D. flagrans. Essas espécies sobrevivem à 

passagem pelo trato gastrintestinal de ruminantes e germinam nos bolos fecais, 

onde se alimentam das larvas (CAMPOS et al., 2008). Além disso, são fáceis de 
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cultivar em laboratório e demonstram potencial para serem desenvolvidas para 

formulações comerciais (MOTA et al., 2003). 

Estudos anteriores demonstraram resultados promissores na aplicação de 

controladores biológicos em testes de laboratório e condições de campo (JOBIM et 

al., 2008; SILVA et al., 2013). Desta forma, o fungo contribui para o controle 

profilático de nematódeos, reduzindo o número de L3 nas pastagens e minimizando 

os riscos de reinfecção (KNOX et al., 2002; MOTA et al., 2003). No entanto, em 

condições de campo, o ambiente é influenciado por diversos fatores (chuva, 

radiação solar, temperatura e umidade relativa) que podem afetar a dinâmica de FN 

(HASANZADEH et al., 2012; SAUMELL et al., 2015). Assim, o objetivo deste 

trabalho foi avaliar a atividade predatória do fungo nematófago D. flagrans em L3 de 

NGI de novilhas leiteiras em áreas de pastagem e in vitro após trânsito 

gastrintestinal a partir das fezes, solo e pastagem. 

 

3.2 MATERIAL E MÉTODOS  
 

Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Uso de Animais na 

Universidade Federal do Paraná sob número de protocolo 082/2018, e foi realizado 

de acordo com a ética da experimentação animal. Este estudo foi realizado entre 

abril e julho de 2019. Para cumprir nossos objetivos, dois experimentos foram 

realizados: (1) avaliação da atividade predatória do fungo nematófago in vitro; (2) 

avaliação da atividade predatória do fungo nematófago em uma área de pastagem. 

 

Avaliação da atividade predatória do fungo nematófago in vitro 

 

O primeiro experimento foi realizado com o objetivo de confirmar a 

passagem do fungo pelo sistema gastrintestinal e sua presença nas fezes para 

testes adicionais em uma área de pastagem. O experimento foi realizado entre maio 

e julho de 2019 no Laboratório de Parasitologia Animal da Universidade Estadual de 

Ponta Grossa, Paraná, Brasil. Neste estudo foram utilizadas dez novilhas Jersey, 

com idade média [ média ± desvio padrão (DP) ] de 11,7 ± 4,3 meses e peso médio 

de 236 ± 81 kg. Os animais foram divididos em dois grupos homogêneos (cinco 

animais por grupo) de acordo com o número de OPG de NGI (OPG, figura 3-1). O 
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teste de OPG foi realizado de acordo com a metodologia de Gordon e Whitlock 

(1939), modificada por Ueno e Gonçalves (1998). 

 

 

Figura 3-1. Valores médios ± desvio padrão (DP) dos valores de OPG de novilhas leiteiras utilizadas 
nos experimentos 1 e 2 tratadas e não tratadas com o fungo D. flagrans. Os valores médios seguidos 
da mesma letra não diferiram (P<0,05). 

 

Nossos tratamentos consistiram em fezes obtidas de animais tratados com 

fungo (grupo tratado) e fezes de animais que não receberam fungo (grupo controle). 

Para isso, adotamos a metodologia proposta por Silva et al. (2013), em que o grupo 

tratado recebeu 150 g de pellets (dose única) contendo uma massa micelial do fungo 

D. flagrans (0,2g de micélio) misturado com 500 g de farelo de trigo, enquanto o 

grupo controle recebeu 150 g de pellets (dose única) sem a massa micelial do fungo 

D. flagrans misturado com 500 g de farelo de trigo. O fungo isolado de D. flagrans 

(AC001) utilizado foi produzido e fornecido pelo Laboratório de Controle Biológico de 

Fitonematóides (Instituto de Biotecnologia Aplicada à Agropecuária – BIOAGRO) do 

Departamento de Fitopatologia da Universidade Federal de Viçosa (UFV), Minas 

Gerais, Brasil. 

Esses isolados do fungo nematófago D. flagrans (AC001) foram obtidos de 

solo agrícola brasileiro no município de Viçosa, na Zona da Mata do estado de Minas 

Gerais. Foram coletados por meio de aspersão do solo pelo método de Duddington 

(1955). Para produzir micélios fúngicos de D. flagrans (AC001), discos de cultura 
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contendo fungos com aproximadamente 4 mm de diâmetro em ágar água a 2% 

foram transferidos para frascos de Erlenmeyer contendo 150 ml do meio líquido GPE 

(glicose, peptona sódica e extrato de levedura). Os frascos foram agitados 

continuamente a 120 rpm no escuro e na temperatura de 26°C por 10 dias. Após 

esse período, os micélios foram removidos, filtrados e pesados em balança analítica. 

Todos os procedimentos seguiram a metodologia de Braga et al. (2009). 

Para as análises in vitro, 12h após a administração do pellet (com e sem 

fungos), amostras de fezes foram coletadas diretamente a ampola retal dos animais 

(n=10; 5 por grupo). O tempo de 12h foi escolhido com base em Silva et al. (2013) e 

Braga et al. (2020); esses autores relataram que a atividade de D. flagrans não 

diferiu entre os diferentes períodos de tempo (intervalo: 12–72h).  

O desenho experimental para avaliar a atividade predatória in vitro do fungo 

D. flagrans foi adaptado de Mauad (2008). Foi utilizado 1 g de fezes de cada animal 

por grupo, o conteúdo foi homogeneizado formando uma amostra por grupo. Ao final 

desta etapa, 2 g de cada amostra foram reunidas e na sequência retiradas e 

colocadas em placas de Petri de 9 cm, contendo ágar ágar e antibiótico (Chemitril 

0,05 g/l). No total, utilizamos quatro Placas de Petri, duas para cada grupo. Uma 

suspensão de aproximadamente 3.000 L3 de Haemonchus spp. (41,1%) e Cooperia 

spp. (58,9%), obtidos através de coproculturas de acordo com a técnica proposta por 

Roberts e O'Sullivan (1950) foram adicionadas às placas de Petri. A quantidade de 

L3 presente nas coproculturas foi estimada pela contagem de larvas em dez 

alíquotas de 10 μl.  

As placas de Petri foram seladas com filme plástico e incubadas em estufa 

(25°C) por 14 dias. Após esse período, as larvas não predadas foram recuperadas 

pelo método de Baermann (ver Staniland, 1954) e identificados usando a 

metodologia proposta por Keith (1952). A eficácia do fungo D. flagrans em predar L3 

foi avaliada através da porcentagem de redução de larvas (PR, %) de acordo com a 

equação (1): onde PR é a porcentagem de redução de larvas, X é o número de 

larvas no grupo controle e Y é o número de larvas no grupo tratado. 

 (1) 
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Avaliação da atividade predatória do fungo nematófago em área de pastagem 

 

Área experimental e padrão climático 

 

O segundo experimento foi realizado no Centro Paranaense de Referência 

em Agroecologia (CPRA) do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná, estado 

do Paraná, no sul do Brasil (25°26′ 41′′′S, 49° 11′ 33′′ W). Trata-se de uma fazenda 

agroecológica, onde não é permitida a desparasitação dos animais com 

medicamentos anti-helmínticos; o manejo sanitário geralmente é realizado com o 

uso de fitoterápicos homeopáticos e fatores inerentes ao manejo. O clima nesta 

região é caracterizado como temperado marítimo úmido (Cfb) segundo a 

classificação de Köppen. A região apresenta verões amenos com temperatura média 

anual entre 18 e 20°C (ALVARES et al., 2013).  

Na fazenda, os animais são criados permanentemente a pasto, composto 

principalmente por espécies vegetais de Paspalum spp., Arachis spp., Lolium spp. e 

Brachiaria spp. A fazenda é dividida em piquetes, sob o sistema de pastejo 

rotacional Voisin (VOISIN, 2001), em que o suplemento mineral e a água são 

oferecidos ad libitum. Neste sistema, a área de pastagem é dividida em piquetes, e o 

rebanho entra em um novo piquete todos os dias para que as plantas tenham tempo 

suficiente para se recuperar. O sistema Voisin é ecologicamente útil, sustentável e 

oferece uma solução chave para os problemas enfrentados pelas mudanças 

climáticas, uma vez que este sistema melhora a estrutura e produtividade do solo 

devido à biocenose; reduz efeito estufa, diminui emissões de gases dos animais; 

diminui o uso de fertilizantes e pesticidas; e melhora a saúde dos animais 

(PINHEIRO MACHADO, 2010). Antes dos animais entrarem em um novo piquete, 

eles recebem suplementação (farelo de trigo) no cocho. A área experimental 

consistiu de um piquete (900 m²), com 60 dias de descanso do pasto definido antes 

do início dos testes. 

 

Animais e definição de tratamentos 

 

As definições e características dos animais e tratamentos utilizados já foram 

descritos na metodologia do primeiro experimento. 
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Definição da unidade experimental 

 

Doze horas após a administração dos pellets (com e sem fungo), os animais 

foram levados para a área experimental, onde permaneceram por 7h (7:00 às 

14:00). Quatro observadores foram posicionados, um em cada canto do piquete para 

registrar o tempo que cada animal defecou. Todos os observadores permaneceram 

a uma distância segura (aproximadamente 5m) para não interferir no comportamento 

do animal, entrando no piquete apenas para fixar a vara no bolo fecal. Todas as 

amostras fecais foram identificadas através de varetas com cores representando 

cada tratamento (tratado e controle). Após a saída dos animais do piquete, 20 bolos 

fecais (tratados, n = 10 e controle, n = 10) foram selecionados ao acaso e o diâmetro 

(cm) foi medido. Durante o período de observação (7:00 às 14:00), o horário que 

cada animal defecou foi registrado para que o tempo de passagem correspondente 

ao tempo entre a ingestão dos pellets e a defecação na área experimental pudesse 

ser calculado.  

Cada bolo fecal foi delimitado para identificar a unidade experimental (n = 

20) e dividido em quatro partes iguais. Para limitar as áreas de coleta, foi demarcado 

um espaço de 10 cm do maior raio das fezes (Figura 3-2). Uma distância mínima de 

100 cm e uma distância máxima de 350 cm entre os bolos fecais foi respeitada; para 

que desta forma a interação entre os bolos fecais não fosse possível. Esta 

metodologia foi adotada porque se sabe que aproximadamente 90% das as L3 não 

migram a mais de 10 cm de distância dos bolos fecais (SKINNER e TODD, 1980). 
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Figura 3-2. Representação esquemática das áreas de coleta do bolo fecal em pastagem. 

 

Coleta de dados 

 

Coletas de pasto, fezes e solo ocorreram no CPRA, em abril de 2019, com 

intervalo de 7 dias, totalizando quatro avaliações. A coleta semanal sempre foi 

realizada pela manhã no mesmo horário (começando às 8:00; terminando às 11:00) 

e pela mesma pessoa. Durante este período, o piquete permaneceu livre de animais. 

Para a recuperação de L3 do pasto, amostras foram coletados no perímetro de 10 

cm do bolo fecal em duas alturas: 50% do estrato superior do pasto (correspondente 

à parte aérea do pasto) e 50% do estrato inferior do pasto (correspondente ao colmo 

da pastagem). Para avaliar as L3 nas fezes, toda a porção da área delimitada por 

coleta era recolhida, a amostra de solo era retirada a uma profundidade de 10 cm. 

Todas as amostras foram colocadas em caixas térmicas e encaminhadas ao 
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Laboratório de Parasitologia Animal da Universidade Estadual de Ponta Grossa, 

onde foram realizadas as análises laboratoriais.  

 

Análise laboratorial – recuperação de larvas infectantes 

 

Para recuperação de L3 do pasto, amostras foram colocadas em um cálice 

de sedimentação, embrulhadas em gaze e fixadas na parte superior do cálice, onde 

permaneceram submersos em água mineral por 24h. Ao final desta etapa, as 

amostras de pastagem foram retiradas do cálice de sedimentação e condicionadas 

em ventilação forçada em estufa (55°C) por 72h para determinação da matéria seca. 

Enquanto isso, o sobrenadante do cálice de sedimentação foi descartado e o 

sedimento (1,5ml) transferido para um tubo cônico graduado com tampa. O 

sedimento foi examinado ao microscópio onde as larvas recuperadas foram 

quantificadas de acordo com a metodologia proposta por Keith (1952); os resultados 

foram expressos em número de L3 por kg de matéria seca (MS) (L3/kg MS). 

 Para recuperação de L3 do bolo fecal e solo, as amostras foram 

acondicionadas em tecido, dentro de uma peneira e colocado em um cálice de 

sedimentação. A água mineral foi adicionada ao cálice de sedimentação para cobrir 

as amostras, onde permaneceram por 24h. A coleta de sedimentos, bem como a 

quantificação e identificação das larvas foram realizadas da mesma forma descrita 

para pastagem. Após a recuperação das larvas, ambas as amostras (fezes e solo) 

foram transferidas para embalagens de papel de peso conhecido e acondicionadas 

em estufa de ventilação forçada (55°C) por 72h para determinação da matéria seca. 

Os gêneros de larvas foram identificados de acordo com suas características 

descritas por Keith (1952). 

 

Análise Estatística  

 

Para confirmar que não houve diferença na contagem de OPG entre os 

grupos (tratado e controle), os dados foram submetidos a um modelo linear 

generalizado simples com distribuição de Poisson, função de ligação logarítmica e 

95% intervalo de confiança. O desenho experimental do controle biológico in vitro foi 

composto por dois tratamentos (com fungo e sem fungo) e quatro unidades 

experimentais (duas placas de Petri do grupo tratado e duas placas do grupo 
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controle). Para análise, um modelo linear simples generalizado com distribuição de 

Poisson, função de ligação logarítmica e intervalo de confiança de 95%. 

O delineamento experimental da área de pastagem foi composto por dois 

tratamentos (bolo fecal com fungo e bolo fecal sem fungo), quatro repetições (partes 

do bolo fecal) e 20 unidades experimentais (dez bolos fecais do grupo tratado e dez 

bolos fecais do grupo controle). Para análise foi utilizado um modelo misto [modelo 

linear generalizado (GLM)] com distribuição de Poisson e uma taxa de 95% intervalo 

de confiança. Animais, diâmetro do bolo fecal e OPG foram definidos como efeitos 

aleatórios seguindo o modelo: 

 
 

 

Onde Yij é a larva infectante não predada (L3/Kg MS); αijk é o efeito fixo (i 

corresponde ao grupo (tratado e controle), j corresponde às coletas, k corresponde 

ao tempo de passagem); Ai é o efeito aleatório dos animais; βij é o efeito aleatório (i 

corresponde ao bolo fecal, j corresponde ao OPG); e eij é o efeito residual.  

As análises foram realizadas separadamente, e para cada local de coleta 

(pastagem, fezes e solo) um modelo GLM foi obtido. O modelo foi ajustado pelo 

pacote de estatística lme4 (BATES et al., 2015). Os intervalos de confiança foram 

estimados usando testes de qui-quadrado de Wald tipo II e o ajuste do modelo foi 

dado por um teste de verossimilhança. A normalidade dos fatos aleatórios foi dada 

pelas médias do gráfico quartil com intervalo de confiança de 95%. Para avaliar a 

atividade predatória do fungo nas coletas de fezes, os dados foram submetidos à 

análise confirmatória por um teste de Wilcoxon de amostras pareadas ao nível de 

confiança de 95%. 

Os dados do ambiente foram utilizados para uma análise descritiva do clima 

durante o período experimental. Todas as análises (descritivas, de influência e 

confirmatórias) foram software R (R CORE TEAM, 2017). 

 
3.3 RESULTADOS 

 

No experimento 1 (in vitro) houve diferença (P<0,05) no número de L3 não 

predadas (L3) entre os grupos (tratado e controle) (Figura. 3-3). O maior número de 

L3 foi obtida no grupo controle (454), enquanto no grupo tratado, apenas 52 L3 não 
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foram predadas. Após o trânsito gastrintestinal de novilhas leiteiras, obteve-se uma 

redução percentual de 88% in vitro. 

 

 

Figura 3-3. Valores médios de larvas infectantes (L3) de Cooperia spp. e Haemonchus spp. obtidos 
das fezes dos grupos tratado e controle. Os valores médios seguidos da mesma letra não diferiram (P 
< 0,05). 

 
A temperatura média mensal durante o período experimental se encontra na 

tabela 3-1. A temperatura média máxima durante todo o período experimental foi de 

23,6°C, a média mínima de temperatura foi de 15,2°C e a precipitação média foi 0,38 

milímetros. 

 

Tabela 3-1 Valores médios ± DP durante o período experimental para temperatura do ar (TA,°C), 
umidade relativa (UR,%) e precipitação (PRE, mm). 

Variáveis 
  1s coleta   2º coleta   3º coleta   4º  coleta 

 Media Intervalo  Media Intervalo  Media Intervalo  Media Intervalo 

TA (°C)  18,75 ± 0,71 16,50–21,00  18,58 ± 1,17 13,67-23,50  19,71 ± 1,18 14,57-24,86  20,00 ± 1,10 16,86-23,14 

UR (%)  80,72 ± 9,05 71,00-92,25  80,21 ± 8,72 65,75-90,25  78,89 ± 5,83 72,50-86,75  85,05 ± 5,51 73,00-91,00 

PRE (mm)   2,92 -   0,00 -   0,02 -   0,34 - 

 

A predominância de gêneros de NGI recuperados durante o período 

experimental em pastagens (estrato superior e inferior), fezes e solo por grupo é 

mostrado na tabela 3-2. Em relação aos gêneros, houve predominância de Cooperia 

spp. e Haemonchus spp. em ambos os grupos. 
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Tabela 3-2. Recuperação de larvas infectantes nas amostras de pastagem (estrato superior e 
inferior), bolo fecal e solo nas quatro coletas por grupo (tratado e controle) no ambiente. 

 

Coleta 

  Estrato superior do pasto 

 
Tratado 

 
Controle 

  Haemonchus 
spp. 

Trichostrongylus 
spp. 

Ostertagia 
spp. 

Cooperia 
spp.    Haemonchus 

spp. 
Trichostrongylus 

spp. 
Ostertagia 

spp. 
Cooperia 

spp.  

1 
 

5 2 0 6 
 

0 0 0 0 

2 
 

7 2 0 3 
 

3 3 0 0 

3 
 

6 2 1 19 
 

15 0 1 25 

4 
 

19 0 1 198 
 

54 1 0 221 

 

  Estrato inferior do pasto 

 
Tratado 

 
Controle 

  Haemonchus 
spp. 

Trichostrongylus 
spp. 

Ostertagia 
spp. 

Cooperia 
spp.    Haemonchus 

spp. 
Trichostrongylus 

spp. 
Ostertagia 

spp. 
Cooperia 

spp.  

1 
 

2 0 0 8 
 

0 0 0 0 

2 
 

5 2 0 8 
 

4 0 0 0 

3 
 

29 4 0 26 
 

11 1 14 8 

4 
 

12 0 0 57 
 

3 0 4 57 

 

  Bolo fecal 

 
Tratado  

 
Controle 

  Haemonchus 
spp. 

Trichostrongylus 
spp. 

Ostertagia 
spp. 

Cooperia 
spp.    Haemonchus 

spp. 
Trichostrongylus 

spp. 
Ostertagia 

spp. 
Cooperia 

spp.  

1 
 

0 0 0 0 
 

0 0 0 0 

2 
 

0 0 0 0 
 

0 0 0 0 

3 
 

183 60 2 177 
 

17 8 0 35 

4   68 39 22 79   201 0 4 160 

Coleta 

  Solo 

 
Tratado 

 
Controle 

  Haemonchus 
spp. 

Trichostrongylus 
spp. 

Ostertagia 
spp. 

Cooperia 
spp.    Haemonchus 

spp. 
Trichostrongylus 

spp. 
Ostertagia 

spp. 
Cooperia 

spp.  

1 
 

0 0 0 0 
 

0 0 0 0 

2 
 

0 0 0 0 
 

0 0 0 0 

3 
 

0 0 0 0 
 

1 0 0 2 

4   10 0 1 4   20 0 2 14 

 

No experimento 2, não houve influência (P=0,87) do tempo de passagem 

(intervalo do grupo tratado: 473 min a 835 min) na atividade predatória do fungo. As 

coletas influenciaram (P<0,05) o número de L3 não predadas nos locais avaliados. A 

terceira e quarta coletas apresentaram os maiores valores médios de L3/kg MS 
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(Tabela 3-3). Ao analisar o número de L3 não predadas no bolo fecal, houve 

diferença (P<0,05) entre as coletas 3 e 4 para ambos os grupos (tratado e controle); 

no grupo tratado uma redução de 65% foi observada, enquanto no grupo controle 

houve um aumento de 217% no número de L3. 

 
Tabela 3-3 Valores médios e coeficiente de variação (CV, %) de larvas infectantes não predadas (L3/ 
Kg MS) do pasto (estrato superior e inferior), bolo fecal e solo nas quatro coletas no ambiente nos 
diferentes grupos (controle e tratado com D.flagrans). 

Estrato superior do pasto 

Coleta 
Tratado Controle 

valor de p 
  Media CV   Media CV   

1 223,61 1,80 0,00 0,00 0,93 
2 191,43 1,59 75,32 2,62 <0,05 
3 785,86 1,36 1.294,48 1,66 <0,05 

4 6.069,92 1,48 7.348,50 1,74 <0,05 

Estrato inferior do pasto 

Coleta 
Tratado Controle 

valor de p 
  Media CV   Media CV   

1 134,54 2,79 0,00 0,00 0,94 
2 88,29 1,10 56,56 1,73 <0,05 
3 1.367,52 1,96 809,36 1,38 <0,05 

4 2.145,56 1,91 1.776,98 1,97 <0,05 

Bolo fecal 

Coleta 
Tratado Controle 

valor de p 
  Media CV   Media CV   

1 0,00 0,00 0,00 0,00 1 
2 0,00 0,00 0,00 0,00 1 
3 20.544,84  1,53     3.864,51  1,95 <0,05 

4 7.070,02  0,88   12.286,07  1,04 <0,05 

Solo 

Coleta 
Tratado Controle 

valor de p 
  Media CV   Media CV   

1 0,00 0,00 0,00 0,00 1 
2 0,00 0,00 0,00 0,00 1 
3 0,00 0,00 48,17 2,33 0,96 

4   210,29 1,05   610,75 1,92   <0,05 

As médias seguidas de p<0,05 na linha tiveram influência do tratamento pelo modelo linear 
generalizado. 
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3.4 DISCUSSÃO 
 

Este é o primeiro estudo a relatar a atividade predatória do fungo D. flagrans 

em bolos fecais divididos em partes e avaliados ao longo do tempo. O fungo 

nematófago D. flagrans se destaca por sua grande produção de clamidósporos 

altamente resistentes a condições adversas (SILVEIRA et al., 2017). Sua atividade 

predatória tem sido amplamente estudada in vitro (BRAGA et al., 2011; SILVA et al., 

2013; SILVEIRA et al., 2017), visto que pesquisas em ambientes controlados (in 

vitro) são importantes para encontrar fungos com maior potencial de controle 

biológico. No entanto, nosso estudo demonstra que, mesmo após o trânsito 

gastrintestinal, o fungo D. Flagrans foi eficiente não só in vitro, mas também para 

áreas de pastagem. Em relação aos gêneros de larvas recuperados das amostras, 

houve predomínio dos grupos Cooperia spp. e Haemonchus spp. Este fato já foi 

relatado em outros estudos (ASSIS et al., 2013; FERNANDES et al., 2017), 

demonstrando que em regiões tropicais, esses gêneros são comuns em bovinos. No 

entanto, o fungo D. flagrans não é seletivo para gêneros específicos de parasitas, o 

que demonstra que os gêneros do parasita não afeta a atividade predatória do fungo 

(ARAÚJO et al., 2006). 

Os diferentes tempos de passagem do fungo pelo sistema gastrintestinal dos 

animais não influenciou o ação do fungo avaliada na área de pastagem. Sob 

condições controladas (in vitro), é possível observar a viabilidade e capacidade do 

fungo de predar L3 após 72h de trânsito gastrointestinal (SILVA et al., 2013). No 

nosso estudo, o fungo permaneceu viável após 12-19h de trânsito gastrintestinal. 

Para os experimentos in vitro, as fezes foram coletadas 12h após a oferta do fungo; 

e coleta de fezes nas áreas de pastagem foi realizada após 19h (12h após oferta + 

7h os animais permaneceram no piquete). Esta informação é importante uma vez 

que as condições ambientais podem influenciar a ação predatória do fungo no bolo 

fecal (SAUMELL et al., 2015). 

Nenhuma larva infectante foi coletada no solo e nas fezes na primeira e na 

segunda coleta em qualquer grupo (tratado e controle). Isso pode ser devido ao 

desenvolvimento das larvas, que em condições favoráveis (temperatura do ar 

≥25°C) leva cerca de 7 dias (AMARANTE, 2014). Em nosso estudo, a temperatura 

média do ar nas primeiras coletas foi inferior à favorável, o que pode ter acarretado o 

desenvolvimento posterior das L3. Na terceira coleta, houve um aumento do número 
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de L3 recuperadas nos dois grupos, fato esse relacionado ao tempo e aumento da 

temperatura do ar. Com este efeito, sugere-se que o fungo passou a atuar na 

terceira coleta (14 dias após a deposição do bolo fecal) uma vez que formam suas 

armadilhas (rede tridimensional) rapidamente quando são estimulados por 

nematódeos. Geralmente, as armadilhas são formadas nas primeiras 4-8h de 

contato do fungo com as larvas (NANSEN et al., 1986; CHARLES et al., 1993), com 

predação das larvas ocorrendo até aproximadamente 20-48h (NANSEN et al., 1986). 

Na quarta coleta dos bolos fecais, houve aumento de L3 não predadas no 

grupo controle; considerando que no grupo tratado, houve redução de larvas a partir 

da coleta 3 para a coleta 4. Estudos anteriores também mostraram uma redução 

(intervalo: 60-90%) no número de L3 presentes nos bolos fecais de bovinos que 

receberam D. flagrans (SAUMELL et al., 2015; BILOTTO et al., 2018; HEALEY et al., 

2018). 

No entanto, a recuperação das L3 no solo e na diferentes alturas do pasto 

(estrato superior e inferior) aumentaram em ambos os grupos (tratado e controle) da 

coleta 3 à 4. Esse resultado sugere que as L3 não predadas nas fezes continuaram 

com seu crescimento e desenvolvimento, resultando em um maior número de L3 

não predadas na avaliação final. Isso ocorreu porque o fungo D. flagrans tem pouco 

crescimento além do bolo fecal e no solo circundante (FAEDO et al., 2002). Além 

disso, a migração de L3 é controlada por fatores ambientais (por exemplo, radiação, 

temperatura do ar e umidade relativa), com umidade sendo o principal fator que 

promove a migração, uma vez que as larvas precisam de um filme de água para o 

seu movimento (SCIACCA et al., 2002). Em condições de ambiente não controladas 

(áreas de pastagem), as dificuldades em estudar o controle biológico são maiores do 

que em condições de laboratório, devido à ação direta de fatores ambientais. Assim, 

mais pesquisas devem ser realizadas para aprofundar o conhecimento desta técnica 

de controle biológico em áreas de pastagens. O controle biológico tem potencial de 

crescimento, principalmente pela pressão popular por alimentos mais seguros, além 

de não exigir carência para o consumo de produtos de origem animal. 

 

3.5 CONCLUSÃO 
 
O fungo D. flagrans demonstrou suportar o trânsito gastrintestinal dos 

animais, reduzindo o número de L3 no teste in vitro e nas fezes no teste de campo. 



61 
 

 

Os resultados deste estudo demonstram que o controle biológico de NGI com fungos 

é uma alternativa promissora; no entanto, devido a complexa influência do ambiente 

na atividade predatória do fungo, há necessidade de mais pesquisas sobre os 

diferentes tipos de pastejo ao longo do tempo. Desta forma, o conhecimento das 

características de desenvolvimento dos FN permitirá uma melhor tomada de decisão 

no uso de fungos no meio ambiente. Isso, por sua vez, permitirá aos pesquisadores 

melhor conhecimento, a fim de aplicar FN nos sistemas pecuários. 
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RESUMO 

 

O objetivo deste trabalho foi avaliar a atividade predatória do fungo nematófago D. 
flagrans em larvas infectantes (L3) de nematódeos gastrintestinais (NGI) de novilhas 
leiteiras em diferentes condições (sombreadas e ensolaradas) de um sistema 
silvipastoril (SPS) em uma fazenda agroecológica. Dez novilhas Jersey foram 
divididas em dois grupos: tratadas (receberam pellets contendo fungos); e controle 
(receberam pellets sem fungo). Doze horas após a administração do fungo, 
amostras de fezes foram coletadas para testes de eficácia in vitro. Em seguida, os 
animais permaneceram por 8 h na área de pastagem experimental. Ao final desse 
período, 20 bolos fecais (10 tratados e 10 controles) foram selecionados. Coletas de 
pasto, bolo fecal e solo ocorreram em intervalos de sete dias (d), totalizando quatro 
avaliações ao longo de 28 d. Para avaliar a influência das condições sombreado e 
ensolarado, registramos a condição da localização de cada bloco fecal por hora. 
Após 12 h de trânsito gastrintestinal em novilhas leiteiras, uma redução de 65% foi 
obtida através do teste in vitro. O grupo tratado apresentou menor número de L3 no 
bolo fecal e estrato superior do pasto. Diferenças nos números de L3 foram 
observadas entre as condições (ensolaradas e sombreadas) no bolo fecal do grupo 
controle; enquanto no grupo tratado não houve diferença entre as condições. A 
atividade predatória do fungo foi eficiente ao longo do tempo nas áreas sombreadas 
e ensolaradas nas condições de um sistema SPS, diminuindo a contaminação 
parasitária da pastagem durante o tempo em clima subtropical. 
 

Palavras-chave: controle biológico; fungos nematófagos; gado; vermes. 
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ABSTRACT 
 
The objective of this study was to evaluate the predatory activity of the 
nematophagous fungus D. flagrans on infective larvae of gastrointestinal nematodes 
from dairy heifers in different conditions (shaded and sunny) of a silvopastoral 
system on an agroecological farm. Ten Jersey heifers were divided into two groups: 
treated (received pellets containing fungus); and control (received pellets without 
fungus). Twelve hours after fungus administration, faeces samples were collected for 
in vitro efficacy tests. The animals then remained for 8 h in the experimental pasture 
area. At the end of this period, 20 faecal pads (10 treated and 10 control) were 
selected. Pasture, faecal pad and soil collections occurred at intervals of seven days 
(d), totalling four assessments over 28 d. To evaluate the influence of the conditions 
shaded and sunny, we registered the condition of the location of each faecal pad per 
hour. After 12 h of gastrointestinal transit in dairy heifers, a reduction of 65% was 
obtained through the in vitro test. The treated group presented a lower number of 
infective larvae (L3) in the faecal pad and upper pasture. Differences in numbers of 
L3 were observed between the conditions (sunny and shaded) in the faecal pad of 
the control group; while in the treated group there were no differences between the 
conditions. The predatory activity of the fungus was efficient over time in the shaded 
and sunny conditions of an silvopastoral system, decreasing the parasite 
contamination during the pasture recovery time in a subtropical climate. 
 

Keywords: biological control; cattle; nematophagous fungi; worms. 
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4.1  INTRODUÇÃO  
 

A pecuária a pasto possui grande extensão territorial em zonas intertropicais, 

principalmente devido ao baixo custo de manutenção e implantação do sistema 

(POPPI et al., 2018). Uma consequência dos animais criados em sistema de 

pastagem é contaminação por NGI. O gado é contaminado durante a ingestão de 

pastagem contaminada, onde o as L3 tornam-se adultas, reproduzem-se e eliminam 

seus ovos nas fezes (BOWMAN, 2010). O controle de NGI em bovinos baseia-se 

principalmente na administração regular de anti-helmínticos. No entanto, uma meta-

análise realizada por Baiak et al. (2018) evidenciou resistência anti-helmíntica a 

diferentes grupos químicos, devido ao uso indiscriminado de medicamentos. Além 

disso, o uso de anti-helmínticos pode comprometer a qualidade dos produtos, devido 

o poder residual das drogas no organismo dos animais (NOVAES et al., 2017). 

Assim, o estudo de alternativas de controle parasitário é de extrema importância 

para que o gado se mantenha saudável. 

O uso do controle biológico é uma ótima alternativa às drogas anti-

helmínticas, pois contribui para o controle profilático de nematoides, reduzindo o 

número de L3 no ambiente (BAIAK et al., 2021) e consequentemente diminuindo as 

recorrências de infecções por helmintos (BRAGA et al., 2020). O controle alternativo 

de NGI (por exemplo, FN) tem o potencial de mitigar a resistência aos anti-

helmínticos, pois pode ser usado na produção animal orgânica, na qual o controle 

parasitário é um dos principais desafios, uma vez que o uso de quimiossintéticos é 

estritamente limitado.   

Outra questão da produção animal orgânica é que os animais são criados 

predominantemente a pasto, com baixo controle ambiental; assim, tanto os animais 

quanto o pasto são constantemente afetados por fatores ambientais (por exemplo, 

chuva, vento, geada, granizo e radiação solar). Portanto, o sistema silvipastoril 

(SPS) tem sido adotado como alternativa para melhorar o ambiente térmico das 

fazendas (DENIZ et al., 2019; PEZZOPANE et al., 2019). Quando criados em 

sistema SPS, os animais têm a oportunidade de acessar diferentes áreas do 

piquete, permanecendo ao sol nos dias frios (DE SOUSA et al., 2021a) ou buscando 

sombra nos dias quentes (DENIZ et al., 2020). Essa oportunidade de escolha do 

local mais confortável pode alterar a dinâmica da deposição de fezes no pasto, uma 

vez que as áreas sombreadas são variáveis ao longo do dia; isso significa que 
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alguns bolos fecais permanecerão expostas à radiação solar por mais tempo do que 

outras. 

As árvores da pastagem alteram o microclima local, pois reduzem a carga 

térmica radiante, promovendo temperaturas mais baixas do ar e da superfície do 

solo em áreas sombreadas (DE SOUSA et al., 2021b). Assim, levantamos a hipótese 

de que as diferentes condições (sombreadas e ensolaradas) do SPS influenciam a 

eficácia de D. flagrans. Nosso estudo foi baseado em trabalhos anteriores (BAIAK et 

al. 2021; BILOTTO et al. 2018) que mostraram boa atividade predatória de D. 

flagrans em áreas de pastagem. Baiak et al. (2021), ao avaliarem a atividade 

predatória de D. flagrans em condições reais (padrão de defecação natural), não 

consideraram os fatores ambientais. Enquanto isso, Bilotto et al. (2018) encontraram 

um baixo número de L3 em bolos fecais em uma condição sombreada 

artificialmente; entretanto, este estudo colocou os bolos fecais em uma área 

experimental, simulando o padrão de defecação. Como o fungo está sujeito a 

diversos fatores nas condições das pastagens, mais estudos são necessários para 

entender a eficiência de D. flagrans em sistemas alternativos de pastagens. 

Portanto, o objetivo deste estudo foi testar e analisar o efeito predatório de D. 

flagrans sob condições de sol e sombra em L3 nas fezes, pastagem e solo de 

novilhas leiteiras em um SPS de uma fazenda agroecológica.  

 

4.2 MATERIAL E MÉTODOS  
 

Antes do início do experimento, o projeto foi avaliado pelo comitê de ética 

para uso de animais da “Universidade Federal do Paraná”. A função do comitê é 

julgar o uso de animais no ensino e pesquisa. Após avaliação o trabalho foi 

aprovado de acordo com a ética da experimentação animal e recebeu o protocolo 

número 082/2018. 

 

Dados de localização, meteorológicos e microclimáticos 

 

Este estudo foi realizado entre dezembro de 2019 e abril de 2020 no CPRA 

do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná IDR, estado do Paraná, região Sul 

do Brasil (25º 26'41"S, 49º 11'33 "C). O clima da região já foi descrito por Baiak et al. 

(2021). Os dados meteorológicos da região experimental foram coletados 
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diariamente por uma estação autônoma (ID estação 25254905) pertencente ao 

SIMEPAR (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná) localizada 

em Piraquara – PR (25º26'30"S, 49º03'48"W), localizada a 10 km da área 

experimental. As seguintes variáveis microclimáticas: TA (°C), temperatura do globo 

negro (TGN,°C), UR (%) e temperatura da superfície do solo (TSS,°C) foram 

medidas em uma área adjacente ao piquete experimental, em intervalos de 5 

minutos, por quatro dataloggers autônomos (DA) para medir variáveis ambientais; 

para detalhes e validação, ver Deniz et al. (2021). Dois DA estavam localizadas em 

plena exposição solar (área ensolarada - distante das árvores), e outras duas 

estavam localizadas a 2 m de distância das árvores (área sombreada). 

 

Área experimental 

 

A fazenda é dividida em piquetes, sob o sistema de Pastejo Rotational Voisin 

(VOISIN, 2001), em que os animais são criados permanentemente em pastagem 

com sal mineral e água ad libitum (ver detalhes em BAIAK et al., 2021). A área 

experimental consistiu em um sistema SPS com árvores (100 árvores/ha) em fileira 

única ao longo das cercas de borda. O sistema foi implantado 10 anos antes deste 

estudo e inclui aproximadamente oito árvores por piquete (Eucalyptus urograndis, 

Patagonula americana, Psidium cattleyanum, Eugenia uniflora, Campomanesia 

xanthocarpa e Cordia trichotoma), na orientação nordeste-sudoeste, com 20 m entre 

fileiras e 3m entre as árvores. A altura das árvores durante o período experimental 

foi em média de 8m e as árvores forneceram uma área sombreada variável em 

relação ao horário do dia (Figura 4-1). A área experimental consistiu em piquete (900 

m²), com 60 dias de descanso do pasto definido antes do início dos testes. 
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Figura 4-1. Percentual (%) e variação (m²) da área total sombreada por hora ao longo do período 
experimental em área adjacente ao piquete experimental. 

 

Animais e definição de tratamentos 

 

Dez novilhas Jersey com idade média (média ± DP) de 12 ± 5 meses e peso 

médio de 154 ± 31kg foram selecionadas para este estudo. Os grupos foram 

divididos homogeneamente (5 animais por grupo) com base no teste de OPG (para 

ver mais detalhes acesse Baiak et al. (2021). Não houve diferença (U = 15,5; P = 

0,299) na distribuição do OPG entre os grupos (tratado = 33,3; 33,3 (mediana e 

intervalo interquartil) e controle = 467,0; 683,0), de acordo com o Teste de Wilcoxon-

Mann-Whitney. 

Os tratamentos consistiram em fezes obtidas de animais tratados com fungo 

(grupo tratado) e fezes de animais que não receberam fungo (grupo controle). Cada 

animal recebeu 150g de pellets misturados com farelo de trigo (500g). No entanto, o 

grupo tratado recebeu pellets contendo massa micelial do fungo D. flagrans (0,2g de 

micélio), e o controle recebeu pellets sem massa micelial, a quantidade de fungo 

fornecida foi baseada no trabalho de Silva et al. (2013). O isolado do fungo 

nematófago D. flagrans (AC001) foi obtido pelo método de Duddington (1955), e 

todos os procedimentos seguiram a metodologia de Braga et al. (2009). Para ver 

mais detalhes sobre a produção de D. flagrans acesse Baiak et al. (2021). 
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Avaliação da passagem de D. flagrans pelo trato digestivo de animais - Análise in 

vitro 

 

Antes de iniciar o experimento de campo (12h após a administração do 

pellet), amostras de fezes foram coletadas de todos os animais para avaliação in 

vitro. O tempo de coleta (12h) foi baseado em estudos anteriores (SILVA et al., 

2013; BRAGA et al., 2020; BAIAK et al., 2021). Todos os procedimentos 

laboratoriais para avaliação in vitro foram adaptados de Mauad (2008) e descritos 

por Baiak et al. (2021). No total, foram utilizadas duas placas de Petri por grupo 

contendo fezes com L3 [(aproximadamente 3.000 de Haemonchus spp. (41,1%) e 

Cooperia spp. (58,9%)] obtidas através de coproculturas segundo Roberts e 

O'Sullivan (1950). A quantidade de L3 presentes nas coproculturas foram estimadas 

contando as larvas em dez alíquotas de 10 μl. As amostras (fezes + L3) 

permaneceram em estufa a 24 ºC por 14 dias. Após esse período, as L3 foram 

recuperadas pelo método de Baermann (STANILAND , 1954), e identificadas de 

acordo com Keith (1953). O PR (%) de L3 atribuído à atividade predatória do fungo 

foi obtida de acordo com a seguinte equação (1):  

 

 (1) 

 

Onde: X - número de larvas no grupo controle; e Y - número de larvas no 

grupo tratado. 

 

Definição da unidade experimental 

 

As novilhas foram levadas ao piquete experimental 12h após a 

administração dos pellets (entrada 6:00 e saída 14:00). Um observador registrou a 

hora em que cada novilha defecou e identificou o grupo de cada bolo fecal (controle 

ou tratado). Para não interferir no comportamento dos animais, o observador entrava 

no piquete apenas para identificar o bolo fecal. Após a saída das novilhas do 

piquete, 10 bolos fecais do grupo tratado e 10 bolos fecais do grupo controle foram 

selecionados aleatoriamente; após a seleção, os diâmetros (cm) de cada bolo fecal 

também foram medidos. 



75 
 

 

Para avaliar a influência das condições sombreadas e ensolaradas na 

atividade predatória de D. flagrans, registramos a condição de localização (sombra 

ou sol) de cada bloco fecal por hora. Cada bolo fecal foi uma unidade experimental 

(n=20), respeitando-se a distância mínima de 100cm e máxima de 350cm entre as 

amostras; desta forma, as interações entre os bolos fecais não foram possíveis, 

segundo (SKINNER e TODD, 1980). Cada bolo fecal foi dividido em quatro partes 

iguais, onde cada parte representava uma coleta. Para identificar as áreas de coleta 

de cada unidade experimental, foram delimitadas transectas que ultrapassavam 

10cm do maior raio das fezes (Figura 4-2). 

 

 

Figura 4-2. Representação esquemática da área experimental (piquete), unidade experimental (bolo 
fecal) e áreas de coleta das avaliações no ambiente. 

 

Coleta de dados no piquete 

 

Durante o restante do período experimental, o piquete permaneceu sem a 

presença de animais. As coletas foram realizadas com intervalo de 7 dias, 

totalizando quatro avaliações ao longo de 28 dias, sendo a primeira coleta realizada 

7 dias após a delimitação dos bolos fecais (Figura 4-3). A coleta semanal iniciava às 

8h e terminava às 11h, e era sempre realizada pela mesma pessoa. Para recuperar 

as L3 não predadas no pasto (estrato superior e inferior); bolo fecal e solo, as 
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amostras foram coletadas de acordo com Baiak et al. (2021) e as análises 

laboratoriais foram realizadas no Laboratório de Parasitologia Animal da 

Universidade Estadual de Ponta Grossa, PR. 

 

 

Figura 4-3. Representação esquemática do fluxograma experimental, demonstrando o momento de 
entrada e saída dos animais do piquete, os períodos de coleta de fezes, pasto e solo e o final do 
período experimental no ambiente.  

 

Análise laboratorial – recuperação de larvas infectantes 

 

Todos os procedimentos para recuperar as L3 não predadas no pasto 

(estrato superior e inferior), bolo fecal e solo foram realizados utilizando a técnica de 

Baermann descrita em estudo anterior de Baiak et al. (2021). As L3 não predadas 

foram quantificadas e identificados de acordo com a metodologia proposta por Keith 

(1953); os resultados foram expressos em número de L3 por kg de matéria seca 

(L3/Kg MS). 

 

Análise estatística 

 

Todas as análises [de influência, descritivas (média, desvio padrão, mínimo 

e máximo) e confirmatórias] foram realizadas por meio do software estatístico R 

versão 4.0.5 (R Core Team, 2021). Para a análise de influência, os dados foram 

submetidos a um GLM, com distribuição de Poisson, função de ligação logarítmica e 

intervalo de confiança de 95%; já que a variável de interesse (Y) seguiu uma 

distribuição de Poisson, pois está relacionada a contagens de dados ou atribuição 
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de pontuação, utilizando o parâmetro θ. Os modelos foram ajustados pelo método 

de aproximação de máxima verossimilhança-Laplace no pacote estatístico lme4 

(BATES et al., 2015). Os intervalos de confiança foram estimados por meio de testes 

de qui-quadrado de Wald Tipo II e o ajuste do modelo foi dado por um teste de 

verossimilhança. A adequação dos modelos foi testada pela inspeção do resíduo 

nos gráficos, por meio de uma linha de melhor ajuste. A normalidade dos fatos 

aleatórios foi dada pelas médias do gráfico quartil com intervalo de confiança de 

95%. A razão da taxa de incidência (IRR) foi utilizada para fins de interpretação do 

GLM e os detalhes de cada modelo estatístico realizado estão descritos a seguir. 

Primeiramente, utilizou-se o teste de Wilcoxon-Mann-Whitney para confirmar 

se havia diferença de OPG entre os grupos (tratado e controle). Por fim, o desenho 

experimental da análise in vitro foi composto por 2 tratamentos (bolo fecal com fungo 

e bolo fecal sem fungo) e 4 unidades experimentais, 2 placas de Petri do grupo 

tratado e 2 placas de Petri do grupo controle. Para análise, foi utilizado um GML 

simples com distribuição de Poisson, função de ligação logarítmica e intervalo de 

confiança de 95%. 

O desenho experimental da análise microclimática consistiu em duas 

variáveis independentes (áreas sombreadas e ensolaradas) e quatro variáveis 

dependentes (TA, TGN, UR, TSS) medidas ao longo do tempo. Para confirmar que 

as áreas (sombreadas e ensolaradas) influenciaram as variáveis microclimáticas, os 

dados foram analisados usando um GLM misto com nível de confiança de 95%, 

sendo as áreas SPS (sombreadas e ensolaradas) como efeito fixo e dias e horas 

como efeito aleatório. Os resultados foram plotados em gráficos Box-plot para 

facilitar a interpretação. Além disso, dados climáticos diários (24h) de TA (ºC), UR 

(%) e PRE (mm) da estação meteorológica oficial mais próxima (ID da estação 

SIMEPAR - 25254905) foram usados para análise descritiva do padrão climático 

durante o período experimental. 

Para avaliar a influência do grupo (tratado e controle) e da condição 

(sombreado e ensolarado) no número de larvas não predadas por kg (L3/kg), foram 

construídos modelos de regressão multinível. Quando o parâmetro foi significativo, 

foram feitas comparações múltiplas das médias pelo teste de Wilcoxon-Mann-

Whitney, com nível de confiança de 95%. O delineamento experimental foi composto 

por 2 tratamentos (bolo fecal com fungo e bolo fecal sem fungo), 2 condições 

(sombreado e ensolarado), 4 repetições (partes do bolo fecal) e 20 unidades 
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experimentais (10 bolos fecais do grupo tratado e 10 bolos fecais do grupo controle). 

Animais, diâmetro do bolo fecal e o OPG foram definidos como efeitos aleatórios 

seguindo o modelo: 

 

 

 

Onde Yij é a larva infectante não predada (L3/Kg MS); αijk é o efeito fixo (i 

corresponde ao grupo (tratado e controle), j corresponde às coletas, k corresponde 

ao tempo de passagem);  corresponde às condições do SPS (sombreado e 

ensolarado); Ai é o efeito aleatório dos animais; βij é o efeito aleatório (i corresponde 

ao bolo fecal, j corresponde a OPG; e eij é o efeito residual.  

 

4.3  RESULTADOS 
 

Avaliação da passagem do fungo D. flagrans - Análise in vitro 

 

Houve influência (p < 0,001) do grupo no número de L3 não predadas. A 

chance de ocorrência de L3 no grupo tratado foi 35% menor em relação ao controle. 

Essa influência resultou em diferença (IC: 8,35-26,90; t = 4,07; DF = 15; p = 0,001) 

nos números médios de L3 entre os grupos (tratados: 76 e controle: 217). Além 

disso, após 12 horas de trânsito gastrintestinal de novilhas leiteiras, foi obtida uma 

redução de 65% in vitro. 

 

Avaliação da atividade predatória de D. flagrans em sistema silvipastoril 

 

As médias climáticas mensais da região durante o período experimental são 

apresentadas na Tabela 4-1. Os valores das variáveis microclimáticas diferiram de 

acordo com a condição (sombreada e ensolarada) do sistema SPS. Na condição 

sombreada, foram registrados os menores valores (p<0,05) das variáveis 

microclimáticas, exceto a umidade relativa do ar (Figura 4-4). 
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Tabela 4-1. Valores médios (M) ± desvio padrão (DP) durante o período experimental para 
temperatura do ar (TA, °C), umidade relativa (UR, %) e precipitação (PRE, mm). 

 

Variáveis 
1st Coleta  2nd Coleta  3rd Coleta  4th Coleta 

M. ± DP Intervalo  M  ± DP Intervalo  M ± DP Intervalo  M. ± DP Intervalo 

TA 17,9 ± 1,6 14,5 – 22,2  17,3 ± 3,9 11,4 – 24,7  15,4 ± 3,11 10,8 – 22,1  16,2 ± 1,7 14,1 – 20,1 

UR 96,4 ± 4,5 87 - 100  79,1 ± 18,1 50,7 – 99,8  82,5 ± 13,5 62,6 – 97,4  93,1 ± 7,68 79,4 – 100 

PRE 0,06 ± 0,1 0 – 0,4  0,0 -  0,0 -  0,0 - 

 

 

 

Figura 4-4. Variáveis microclimáticas sob condições sombreadas e ensolaradas em sistema 
silvipastoril em piquete adjacente ao experimental.  

 

A predominância de gêneros de NGI recuperados durante o período 

experimental de pastagem (estrato superior e inferior), bolo fecal e solo por grupo é 

demostrada na Tabela 7.2 suplementar. Houve predominância de Cooperia spp. e 

Haemonchus spp. em ambos os grupos. 
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Não houve influência (p = 0,78) do trânsito gastrintestinal (variação: 622min. 

a 1160min.) na atividade predatória do fungo do grupo tratado. Os detalhes dos 

modelos de regressão multinível construídos para determinar a relação entre grupo 

e condição com a L3 são mostrados na Tabela 4-2. Houve significância (p < 0,01) 

dos parâmetros do modelo (grupos e condições) nos números de L3 no pasto (strato 

superior e inferior) e bolo fecal; em resumo, a ocorrência de L3 foi menos provável (p 

< 0,001) no grupo tratado e na condição sombreada (p < 0,001). 

 

Tabela 4-2. Detalhes dos modelos de regressão linear generalizada multinível de grupo de 
relacionamento (controle e tratado) e condições (ensolaradas e sombreadas) sobre o número de 
larvas não predadas por kg (L3/kg) do pasto (estrato superior e inferior), bolo fecal e solo nas quatro 
coletas. 

 
Estrato superior do pastor 

Preditores Parâmetro 
 

IRR 
 

CI Valor de z Valor de p Inferior superior 

Ocorrência de L3 

Controle Ref. - - - - 
Tratado 0,02 -2,670 -2,764 -84,55 <0,001 
Sol Ref. - - - - 
Sombra 0,03 -2,140 -2,356 -62,750 <0,001 

Estrato inferior do pasto 

Preditores Parâmetro 
 IRR CI Valor de z Valor de p Inferior Superior 

Ocorrência de L3 

Controle Ref. - - - - 
Tratado 0,11 -2,913 -3,019 -104,09 <0,001 
Sol Ref. - - - - 
Sombra 0,22 -3,798 -3,927 -54,02 <0,001 

Bolo Fecal 

Preditores Parâmetro 
 IRR CI Valor de z Valor de p Inferior Superior 

Ocorrência de L3 

Controle Ref. - - - - 
Tratado 0,31 -1,162 -1,38 -189,09 <0,001 
Sol Ref. - - - - 
Sombra 0,86 1,327 1,553 -11,61 <0,001 

Solo 

Preditores Parâmetro 
 IRR CI Valor de z Valor de p Inferior Superior 

Ocorrência de L3 

Controle Ref. - - - - 

Tratado 0,949 -0,002 -0,144 
 -1,435 0,151 

Sol Ref. - - - - 
Sombra 0,993 -0,523 -1,104 -0,035 0,972 

A razão da taxa de incidência (IRR) representa a chance de L3 ter ocorrido em relação à categoria de 
referência (Ref.). 
 

Houve diferença nos números de L3 no bolo fecal (W = 983; p = 0,02; faixa 

tratada: 0 a 9349,6 e faixa controle: 0 a 20720,7) e estrato superior da pastagem (U 

= 980; p = 0,009; faixa tratada: 0 a 775,2 e faixa de controle: 0 a 7692,3) entre os 

grupos (controle e tratado). No estrato inferior do pasto, houve uma tendência (U = 
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915; p = 0,06) do grupo tratado apresentar menor número de L3 (faixa tratada: 0,00 

a 2857,1 e faixa controle: 0,00 a 9803,9). Além disso, foi observada diferença nos 

números de L3 entre as condições (ensolarada e sombreada) no bolo fecal do grupo 

controle (U = 117; p = 0,02; ensolarado: 4080 e sombreado: 950); enquanto no 

grupo tratado não houve diferenças entre as condições (U = 155; p = 0,63; 

ensolarado: 1065 e sombreado: 416). 

Houve influência (p < 0,05) das coletas e do grupo tratado nos números de 

L3 (detalhes dos modelos são apresentados na Tabela 7.3 suplementar). Para o 

grupo tratado, houve uma tendência (W = 3; p = 0,08) de apresentar baixo número 

de L3 na coleta 3 em relação à coleta 2, para os estratos superiores e inferiores da 

pastagem. Enquanto isso, para o grupo controle, houve diferença (W = 19; p = 

0,037) dos números de L3 no estrato superior do pasto entre as coletas 3 e 4. Além 

disso, os números de L3 em cada ponto de coleta entre os grupos (tratado e 

controle) são mostrados na Figura 4-5. 
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Figura 4-5. Número de larvas infectantes não predadas (L3/kg/MS) recuperadas em (a) estrato 
superior da pastagem, (b) estrato inferior da pastagem, (c) bolo fecal e (d) solo durante as coletas. 
Valor de p < 0,05 indica que o parâmetro (grupo tratado) influenciou o modelo linear misto 
generalizado em relação à categoria de referência (grupo controle). 

 

4.4 DISCUSSÃO 
 

A atividade predatória de D. flagrans durante as análises in vitro resultou em  

redução (65%) do número de L3 após 12 h da administração do pellet. A eficácia do 

D. flagrans in vitro tem sido relatada por vários autores em diferentes espécies de 

animais de fazenda (BUSKE et al., 2013: ARAÚJO et al., 2021: BAIAK et al., 2021 e 

RODRIGUES et al., 2021). Desde 2014, experimentos mostraram a eficácia do 

fungo Duddingtonia sp. na diminuição das taxas de recorrência de infecções por 

helmintos em animais (SAUMELL et al., 2015; RODRIGUES et al., 2020; ARAÚJO et 

al., 2021). Rodrigues et al. (2021), ao avaliar a eficácia in vitro do fungo D. flagrans, 

observaram redução de ~88% em L3 mesmo 48 h após a administração do fungo. 

Assim, é possível notar que a eficácia in vitro de D. flagrans, permanece por muito 

tempo (72 h) após a administração do fungo (SILVA et al., 2013). 

Rejeitamos a hipótese de que as condições (sombreado e ensolarado) do 

SPS influenciam a eficácia do fungo D. flagrans, pois não houve diferença no 

número de L3 no grupo tratado entre as condições (sombra e sol). No entanto, foi 

observado menor número de L3 na condição sombreada independente do grupo, 
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havendo diferença no número de L3 apenas para o grupo controle entre as 

condições. O menor número de L3 recuperados na condição sombreada no grupo 

controle pode ter sido devido às condições microclimáticas, pois as áreas 

sombreadas em um sistema SPS apresentam menor temperatura da superfície do 

solo (de SOUSA et al., 2021a) e menor temperatura do ar (DENIZ et al., 2019) o que 

pode ter dificultado o desenvolvimento das larvas. Consequentemente, houve uma 

maior recuperação de L3 na condição ensolarada devido à exposição à luz solar, 

que favoreceu o aumento da temperatura do ar juntamente com umidade relativa 

favorável. Outro fator relacionado é que as L3 são capazes de sobreviver a vários 

ciclos de dessecação, onde a atividade metabólica é diminuída e o tempo de 

sobrevivência é prolongado (LETTINI e SUKHDEO, 2006). No grupo tratado, menor 

número  de L3 também foi recuperado nos bolos fecais que permaneceram maior 

tempo na sombra. Este fato ocorreu devido à manutenção da umidade no bolo fecal, 

uma vez que baixos valores de umidade podem inibir a ação do fungo (FAEDO; 

LARSEN e GRONVOLD, 2002); enquanto a temperatura do ar não parece ser um 

fator limitante para sua ação (BUSKE et al. 2013). Bilotto et al. (2018) também 

avaliaram o efeito predatório de D. flagrans em L3 de parasitas gastrintestinais sob 

condições ensolaradas e sombreadas em fezes de bovinos, e encontraram menor 

número de L3 na sombra (92,3 ± 1,3 212 % - P<0,0001) do que na luz solar (58,7 ± 

19,3 % - P<0,01), corroborando nossos resultados. 

Em nosso estudo, a temperatura do ar na condição sombreada foi inferior à 

sugerida como ideal (20 a 25°C) para o desenvolvimento de D. flagrans por 

Gronvold et al. (1996); entretanto, esse fator não prejudicou o crescimento de D. 

flagrans. Vieira et al. (2020), avaliando os efeitos da temperatura no desempenho de 

FN, concluíram que as cepas fúngicas alcançaram crescimento micelial, produção 

de clamidósporos e atividade nematicida em nematoides parasitas em todas as 

temperaturas testadas (15, 20, 25, 30 e 35ºC ); entretanto, D. flagrans apresentou 

maior crescimento nas temperaturas intermediárias (20, 25 e 30°C) do que nos 

extremos de 15 e 35 °C. Outros estudos também demonstram melhor eficácia em 

condições intermediárias (SANTOS et al. 2001; BUSKE et al. 2013). Esses 

resultados são especialmente importantes para condições climáticas subtropicais, 

que apresentam temperaturas médias anuais de 20ºC (PERISSINOTTO et al., 

2009), favorecendo a atividade predatória. Além disso, D. flagrans não é seletivo no 

processo de predação (ARAÚJO et al. 2006), portanto os diferentes gêneros 
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recuperados não interferem na atividade predatória, mas demonstram a prevalência 

por espécie animal. Neste estudo, os gêneros de L3 recuperados das amostras 

correspondem aos gêneros mais prevalentes (Haemonchus spp. e Cooperia spp.) 

em bovinos no Brasil (DIAS et al. 2007), que estão diretamente relacionados à 

redução no ganho de peso e perdas de produção (SUTHERLAND e LEATHWICK, 

2011). 

A dinâmica de desenvolvimento e sobrevivência de L3 diferiu de acordo com 

os períodos de coleta. Em nosso estudo, observamos uma redução no número de 

L3 em ambos os grupos (tratado e controle) com 28 d (4ª coleta) de deposição de 

fezes, mas um número menor de L3 foi observado no grupo tratado devido à ação 

do fungo D. flagrans. Isso pode estar relacionado ao fato de que aos 21 d (3ª coleta), 

houve um aumento no número de L3. O número de L3 pode ter estimulado D. 

flagrans a liberar quimioatraentes, facilitando a predação de L3 (WU et al., 2013). 

Este é um resultado interessante, pois em um sistema de pastejo rotacionado (como 

no presente estudo) o tempo ótimo de recuperação da pastagem durante as 

estações quentes é de aproximadamente 30 dias (MACHADO FILHO, 2011). 

Nossos achados destacam que D. flagrans foi eficiente como controlador biológico 

para pastejo rotacionado, sugerimos fortemente que mais estudos avaliem a 

atividade predatória de D. flagrans mais de 28 dias após a deposição de fezes e 

durante as estações frias. 

 

4.5 CONCLUSÃO 
 

A atividade predatória do fungo D. flagrans foi eficiente, pois o grupo tratado 

com o fungo nematófago apresentou menor número de L3 no bolo fecal e no estrato 

superior da pastagem. O fungo D. flagrans também foi eficiente ao longo do tempo 

nas condições de sombra e sol de um SPS, desta maneira podemos estimar que  

menor ingestão de L3 pode levar a menores cargas parasitárias no futuro e menor 

contaminação dos piquetes do sistema. Nossos achados sugerem que o uso de D. 

flagrans pode ser um componente chave para o controle de nematódeos em 

fazendas agroecológicas, uma vez que sua ação não foi influenciada pelo trânsito 

gastrintestinal e o fungo aparentemente foi capaz de superar os desafios das 

condições ambientais para manter sua atividade predatória. 
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5 CONCLUSÃO GERAL 
 

A partir dos resultados obtidos nos dois experimentos apresentados 

podemos evidenciar a resistência dos clamidósporos do fungo D. flagrans após 

passagem no trato gastrintestinal, uma vez que a avaliação in vitro levou à elevada 

redução de L3. Nas avaliações no ambiente, com o objetivo de evidenciar a 

dinâmica de predação no decorrer do tempo, pode-se relatar que a atividade 

predatória do fungo D. flagrans foi potencializada devido a eclosão e atividade das 

larvas infectantes no bolo fecal. Em relação à exposição do bolo fecal em áreas 

ensolaradas e sombreadas em área de pastagens no SPS, o fungo apresentou 

eficácia de predação nas duas condições. Haemonchus spp e Cooperia spp. foram 

os gêneros com a maior predominância na recuperação de L3 nesse estudo.  

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A utilização de D. flagrans no controle de verminoses demostra ser uma 

importante alternativa para animais criados em sistema de pastagem, tanto nos 

sistemas convencionais devido a problemática de resistência anti-helmíntica, quanto 

para sistemas de produção agroecológicos, aumentando as opções de controle. 

Atua reduzindo substancialmente o número de L3 que emergem do bolo fecal para o 

pasto. Desta maneira, a fase crucial de reinfestação do ciclo de vida dos parasitas é 

interrompida, diminuindo a reinfecção dos animais. Outro ponto a ser evidenciado é 

a questão da segurança do produto: os esporos são seguros, não tóxicos e livres de 

resíduos, fator de extrema importância, considerando que a população está cada 

vez mais preocupada com a segurança do alimento. 

Atualmente, as perspectivas em relação ao uso de controladores biológicos 

nos sistemas de produção são promissoras. Os avanços nas áreas de pesquisa e o 

conhecimento sobre a atividade do fungo D. flagrans levaram ao desenvolvimento 

de um produto brasileiro de controle biológico, licenciado pelo Ministério da 

Agricultura. A presença do fungo D. flagrans no mercado permite que os produtores 

ampliem suas opções, produzindo animais com melhores respostas produtivas 

devido à baixa carga parasitária do rebanho, além de entregarem um produto final 

de qualidade.  
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7 ANEXOS 
 

Tabela 7-1 Substâncias e produtos autorizados na prevenção e tratamento de enfermidades de 
animais em sistemas orgânicos de produção  

 
Substâncias e produtos* Condições de uso 

Aminoácidos Atendidos os critérios constantes no art.60 do 

regulamento técnico 

Enzimas Desde que de origem natural 

Florais - 

Iodo e seus derivados A tintura de iodo não deve ter uso frequente como 

antisséptico, a exemplo da utilização no “pré e 

pós-dipping” 

Microrganismos - 

Minerais - 

Permanganato de potássio - 

Peróxido de hidrogênio - 

Plantas medicinas, drogas vegetais e seus 

derivados 

- 

Preparados homeopáticos e biodinâmicos - 

Própolis - 

Sabões e detergentes biodegradáveis - 

Veículos inertes - 

Vitaminas e pró-vitaminas Atendidos os critérios constantes no art.60 do 

regulamento técnico 

Fonte: BRASIL (2021) 
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Tabela 7-2. Recuperação de larvas infectantes de amostras de pastagem (estrato superior e inferior), 
bolo fecal e solo nas quatro coletas por grupos. 

 

Coleta 
Estrato superior do pasto  

Tratado Controle 
Hae spp. Tricho spp. Oster spp. Coop spp. Hae spp. Tricho spp. Oster spp. Coop spp. 

1 0 0 0 0 0 0 0 3 
2 3 0 0 0 0 0 0 23 
3 0 0 0 1 14 0 0 31 
4 2 0 0 0 5 0 0 0 

Coleta 
Estrato inferior do pasto  

Tratado Controle 
Hae spp. Trichos spp. Oster spp. Coop spp. Hae spp. Tricho spp. Oster spp. Coop  spp. 

1 6 0 0 4 1 0 0 0 
2 1 0 1 5 4 0 0 24 
3 0 0 0 1 5 0 0 40 
4 3 0 0 0 6 0 0 0 

Coleta 
Bolo Fecal 

Tratado Controle 
Hae spp. Trichos spp. Oster  spp. Coop spp. Hae spp. Tricho spp. Oster spp. Coop  spp. 

1 2 0 0 8 1 0 0 8 
2 0 0 0 0 0 0 0 38 
3 11 0 2 66 92 7 15 86 
4 3 0 0 5 3 0 0 20 

Coleta 
Solo 

Tratado Controle 
Hae spp. Tricho spp. Oster spp. Coop spp. Hae spp. Tricho spp. Oster spp. Coop  spp. 

1 0 0 0 2 0 0 0 0 
2 0 0 0 2 0 0 0 0 
3 4 0 0 11 9 0 0 4 
4 1 0 2 0 2 0 1 4 

Hae: Haemonchus; Tricho: Trichostrongylus; Oster: Ostertagia; Coop: Cooperia 
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Tabela 7-3. Detalhes dos modelos lineares generalizados mistos da influência do grupo (tratado e 
controle) em larvas infectantes não predadas (L3/ Kg MS) de pastagem (estrato superior e inferior), 
bolo fecal e solo nas quatro coletas, com o bolo e condições como um efeito aleatório. 

 
Estrato superior do pasto  

Coleta Parâmetro  Estimativa SE Valor de z Valor de p 

1 
Controle Ref. - - - 
Tratado -0,003703 0,00000 0,0000 1 

Interceptação aleatória (condição) variância: 14.51; SD:3.809 

2 
Controle Ref. - - - 
Tratado -11,053 2,738 -4,037 <0,001 

Interceptação aleatória (condição) variância: 378,207; SD: 19,448 

3 
Controle Ref. - - - 
Tratado -11,480 2,577 -4,454 <0,001 

Interceptação aleatória (condição) variância: 44.38; SD: 6.662  

4 
Controle Ref. - - - 
Tratado -0,37429 0,06111 -6,125 <0,001 

Interceptação aleatória (condição) variância: 25,44; SD: 5,044 
Estrato inferior do pasto  

Coleta Parâmetro Estimativa SE Valor de z Valor de p 

1 
Controle Ref. - - - 
Tratado -0,37713 0,09956 -3,788 <0,001 

Interceptação aleatória (condição) variância: 209,7394 SD:14,48238 

2 
Controle Ref. - - - 
Tratado -210,725 0,05404 -38,996 <0,001 

Interceptação aleatória (condição) variância:156.2; SD: 12.5 

3 
Controle Ref. - - - 
Tratado -12,124 3,377 -3,590 <0,001 

Interceptação aleatória (condição) variância: 0,002919; SD: 0,1709  

4 
Controle Ref. - - - 
Tratado -7,909 3,584 -2,207 0,02 

Interceptação aleatória (condição) variância: 0,002946; SD: 0,176 
Bolo fecal 

Coleta Parâmetro Estimativa SE Valor de z Valor de p 

1 
Controle Ref. - - - 
Tratado -0,72921 0,03862 -18,883 <0,001 

Interceptação aleatória (condição) variância: 33,16; SD:5,76 

2 
Controle Ref. - - - 
Tratado -0,003 0,0000 0,000 1 

Interceptação aleatória (condição) variância: 11,23; SD: 3,352 

3 
Controle Ref. - - - 
Tratado -0,64552 0,00833 -77,497 <0,001 

Interceptação aleatória (condição) variância: 12,99; SD: 3,605  

4 
Controle Ref. - - - 
Tratado -11,378 0,0166 -68,525 <0,001 

Interceptação aleatória (condição) variância: 0,01345; SD: 0,116 
Solo 

Coleta Parameter Estimativa SE Valor de z Valor de p 

1 
Controle Ref. - - - 
Tratado -0,008982 0,0000 0,00000 1 

Interceptação aleatória (condição) variância: 144,5; SD:12,02 

2 
Controle Ref. - - - 
Tratado -0,00982 0,0000 0,0000 1 

Interceptação aleatória (condição) variância: 124.4; SD: 13.05 

3 
Controle Ref. - - - 
Tratado 0,13585 0,04166 3,261 0,01 

Interceptação aleatória (condição) variância: 33,9; SD: 5,823 
4 Controle Ref. - - - 
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Tratado -2,358 0,1611 -14,638 <0,001 
Interceptação aleatória (condição) variância: 144; SD: 12 

Valor de p < 0,05 indica que houve influência do parâmetro na variável de interesse em relação à 
categoria de referência (Ref.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


