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RESUMO 

Um dos maiores problemas enfrentados pelos criadores de ovinos são as 

helmintoses gastrintestinais. A utilização de fungos nematófagos predadores como 

controle biológico é uma das alternativas pesquisadas para auxiliar na profilaxia das 

helmintoses. O objetivo do presente trabalho foi avaliar se os fungos D. flagrans e 

M. thaumasium tem efeito direto sobre estágios larvais de nematódeos parasitas 

presentes no meio ambiente e indireto sobre a carga parasitária. O experimento foi 

realizado em uma propriedade, localizada no município de Londrina, norte do estado 

do Paraná, Brasil, durante os meses de novembro de 2013 a maio de 2014. Foram 

utilizados 40 ovinos da raça Texel, fêmeas matrizes, entre 12 a 24 meses de idade. 

Durante o período do experimento, dois grupos foram tratados com os fungos 

nematófagos, um com anti-helmíntico Ivermectina e um grupo controle que não 

recebeu tratamento. Foi realizada a coleta de fezes dos animais de cada grupo 

diretamente da ampola retal semanalmente. A avaliação da contaminação ambiental 

foi realizada a cada 14 dias através da colheita de aproximadamente 500g de 

pastagem dos piquetes de cada grupo. Os fungos D. flagrans e M. thaumasium 

exerceram efeito sobre as larvas infectantes presentes no meio ambiente, 

determinando a sua diminuição em relação ao controle. Também foram observados 

efeitos indiretos de ambos os fungos na diminuição da eliminação de ovos nas fezes 

das matrizes. Nas condições em que o experimento foi realizado, conclui-se que os 

grupos D. flagrans e M. thaumasium exerceram efeito nas larvas infectantes 

presentes no meio ambiente e houve reflexo na carga parasitária. O grupo controle 

foi à diretriz para apontar os efeitos ambientais e de modo geral os demais 

tratamentos seguiram a tendência do controle. E, finalmente, existem indícios de 

resistência dos nematódeos à ivermectina. 

Palavras chaves: controle biológico, helmintoses, fungos nematófagos 



 
 

ABSTRACT 

 

One of the biggest problems faced by sheep farmers is the gastrointestinal 

helminths. The use of predatory nematophagous fungi as biological control is one of 

the alternatives researched to aid in the prophylaxis of helminthes. The objective of 

the present work was to evaluate if the fungi D. flagrans and M. thaumasium have 

direct effect on larval stages of parasitic nematodes present in the environment and 

indirect on the parasitic load. The experiment was carried out in a property located in 

the city of Londrina, northern Paraná state, Brazil, from November 2013 to May 2014. 

Four hundred Texel sheep, matrices, between 12 and 24 months of age were used. 

During the experiment period, two groups were treated with nematological fungi, one 

with anthelmintic and one control group that received no treatment. Feces were 

collected weekly from the animals of each group directly from the rectal ampulla. The 

evaluation of the environmental contamination was carried out every 14 days through 

the harvesting of approximately 500g of pastures of the pickets of each group. The 

fungi D. flagrans and M. thaumasium had an effect on the infecting larvae present in 

the environment, determining its decrease in relation to the control. Indirect effects of 

both fungi were also observed in the decrease of egg elimination in the feces of the 

matrices. Under the conditions in which the experiment was carried out, it was 

concluded that the groups D. flagrans and M. thaumasium had an effect on the 

infecting larvae present in the environment and there was a reflex on the parasitic 

load. The control group were the guideline to indicate the environmental effects and 

in general the other treatments followed the trend of the control. And finally, there is 

evidence of nematode resistance to ivermectin. 

 

Key words: biological control, helminthes, nematophagous fungi 
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1. INTRODUÇÃO 

A ovinocultura encontra-se disseminada em praticamente todos os 

continentes, em função do poder de adaptação da espécie as diversas condições 

climáticas. No Brasil, as tendências para a produção ovina tem se mostrado 

altamente viáveis e promissoras, já que o rebanho tem crescido muito nos últimos 

anos. Dados da Secretaria do Estado da Agricultura e Abastecimento do Paraná 

(SEAB-PR) demonstram que há 18 milhões de ovinos no país, sendo 

aproximadamente 614 mil somente no estado do Paraná, sétimo maior produtor do 

país (SEAB, 2017). 

Embora a demanda pela carne de ovinos venha crescendo, há entraves que 

dificultam o pleno desenvolvimento, um dos principais, as infestações por 

endoparasitas. O parasitismo é um fator limitante nos sistemas de produção de 

animais criados a campo no mundo (WAGHORN et al., 2003) e o mesmo ocorre nos 

estados do Brasil, como Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná 

(SANTOS et al., 2003).  

As altas perdas econômicas na ovinocultura estão associadas ao parasitismo 

gastrintestinal (GIRÃO et al., 1992), estimando em muitos prejuízos anuais no 

mundo todo (TORINA et al., 2004). No Brasil, as larvas infectantes das principais 

espécies de nematóides, estão disponíveis nas pastagens praticamente durante o 

ano todo, servindo de fonte de infecção contínua para os animais (LIMA, 1989).  

As consequências das helmintoses gastrintestinais estão relacionadas ao 

número e espécies de larvas a que o animal é exposto, assim como a quantidade de 

parasitos que se estabelecem em seu trato gastrintestinal. Por outro lado, o grau de 

infecção adquirido pelos animais é dependente de uma série de fatores que muitas 

vezes se inter-relacionam, e estes incluem efeitos diretos e indiretos de condições 

climáticas que podem determinar a taxa de contaminação da pastagem, 

comportamento de pastejo dos animais, infecções prévias e estado fisiológico dos 

mesmos (WALLER, 2005).  

Portanto, existem variações nos esquemas de tratamentos profiláticos, 

variando de uma região para outra, de acordo com os sistemas de criação 
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(PADILHA, 1996a), sendo de fundamental importância o conhecimento desses 

requerimentos para uma implementação do controle parasitário.  

Os tratamentos antiparasitários realizados, muitas vezes, sem o produtor ter 

uma estratégia para isso, ou seja, não respeitando a epidemiologia das parasitoses, 

e ainda aliados à rápida rotação de compostos químicos, contribuem para o grande 

problema em que se encontra a atual situação de resistência parasitária 

(MOLENTO, 2000).  Sotomaior e Soccol (1998), ainda ressaltam que a superlotação 

na criação de ovinos contribua para o alto índice de larvas nas pastagens e seja 

uma fonte de constante contaminação.  

Embora os anti-helmínticos desempenhem um importante papel no controle 

desses organismos, as limitações são muito grandes: resíduos em subprodutos 

animais (PADILHA, 1996b), efeitos tóxicos a organismos não alvos no meio 

ambiente (STRONG et al., 1996) e resistência parasitária (KAPLAN, 2004; 

MOLENTO, 2004). Embora exista vários métodos de controle, o uso de anti-

helmínticos, ainda é o mais amplamente utilizado (JACKSON, 2004).  

Diversos métodos alternativos para o controle dos nematódeos 

gastrintestinais de ruminantes têm sido pesquisados: manejo de pastagens 

(BRUNDSON, 1980), seleção de animais geneticamente resistentes (FRISCH e 

VERCOE, 1984), desenvolvimento de vacinas (EMERY, 1996) e controle biológico 

utilizando fungos nematófagos (GRONVOLD et al., 1993; ARAJO et al., 1996), 

sendo este último considerado um dos mais promissores (LARSEN, 1999). Esses 

fungos são os organismos antagonistas de nematóides mais estudados, reduzindo 

efetivamente populações desses parasitas presentes na pastagem (WALLER e 

LARSEN, 1993). 

Segundo Gronvold et al. (1996), o controle biológico descreve situações em 

que um antagonista (parasita, parasitoide, predador ou patógeno) é aplicado no 

ambiente para diminuir populações de pragas (parasitos) para densidades ou manter 

as populações destes em níveis não prejudiciais, não atuando diretamente sobre os 

estágios parasitários no hospedeiro, concentrando suas ações sobre hospedeiros 

intermediários, paratênicos, vetores e estágios larvais de vida livre, diminuindo as 

fontes de infecção para os hospedeiros finais.  
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O controle biológico de nematóides parasitos em rebanhos visa estabelecer 

uma situação em que os animais em regime de pasto sejam expostos a um baixo 

nível de larvas infectantes que não causem danos, mas assegurem o 

desenvolvimento de imunidade adquirida (THAMSBORG et al., 1999).  No Brasil, 

poucos grupos de pesquisa mantêm estudos nesta área, entretanto, os resultados 

obtidos até o momento indicam que o controle biológico pode se tornar uma 

promissora forma de restringir parasitos gastrintestinais de ruminantes. 

 

2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Helmintos parasitos gastrintestinais de ruminantes 

Os principais helmintos de interesse médico veterinário podem ser divididos 

em dois filos – o filo Nemathelminthes, que compreende os nematóides, e o filo 

Aschelminthes, formado pelos cestóides e trematóides (FREITAS, 1982; SOULSBY, 

1982). Os nematóides são um dos mais importantes grupos de organismos, muito 

abundantes no solo, com enorme diversidade e importante papel ambiental nos 

diferentes ecossistemas (ETTEMA, 1998). De acordo com a fonte de alimento estão 

classificados em: nematóides de vida livre, que se alimentam de bactérias, fungos e 

protozoários, contribuindo na decomposição e reciclagem de matéria orgânica; e 

nematóides parasitas de plantas ou de animais (ETTEMA, 1998; MENDOZA-DE 

GIVES, 1999). 

No Brasil, as larvas infectantes das principais espécies de nematóides, estão 

disponíveis nas pastagens praticamente durante o ano todo, servindo de fonte de 

infecção contínua para os animais (LIMA, 1989). Girão et al. (1992), associam as 

altas perdas econômicas na ovinocultura ao parasitismo gastrintestinal, enquanto 

que Torina et al. (2004), estimam em muitos prejuízos anuais no mundo todo. 

O parasitismo gastrintestinal de nematódeos é um significativo fator limitante 

nos sistemas de produção de animais criados a campo, no mundo todo 

(WAGHORN, 2003). Os prejuízos estão associados à diminuição e ao retardo na 

produção, o elevado custo ocasionado pelo uso de anti-helmínticos nos tratamentos 

profilático e curativo e, em casos extremos, a morte dos animais constituindo como 
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alguns dos maiores problemas vinculados aos gastos com o parasitismo 

gastrintestinal (MORALES, 2001). 

O conhecimento sobre a disponibilidade de larvas no ambiente, detecção de 

fontes de infecção, conhecimento sobre as exigências climáticas para eclosão de 

ovos, viabilidade larvar e o sistema de produção são os requisitos mais importantes 

no estabelecimento de um sistema de controle efetivo do parasitismo (MOTA et al., 

2003). Quando estas informações não são levadas em conta, o parasitismo aumenta 

e acarretam diferentes doenças as quais interferem no ganho de peso, ingestão de 

alimentos e utilização de matéria seca, retardo na idade reprodutiva, decréscimo na 

capacidade reprodutiva e mortalidade em animais seriamente afetados (CHARLES, 

1992). Os programas de controle de endoparasitas gerados nas últimas décadas 

são baseados principalmente na informação epidemiológica de cada região e 

focados no uso de compostos anti-helmínticos com alta eficácia e baixa toxicidade. 

Estes programas têm encontrado resultados eficientes, mas, ao mesmo tempo 

limitados, pois a resistência anti-helmíntica já foi detectada há algumas décadas 

(PRICHARD, 1990) assim como resíduos de drogas nos alimentos (PADILHA, 1996) 

e sua ação em organismos não alvos (BIRD & HERD, 1995; IGLESIAS, 1998), 

impedindo o avanço da tecnologia química. Por esses motivos o desenvolvimento de 

métodos alternativos de controle tem sido bastante estimulado. 

2.2 Ciclo biológico dos nematóides gastrintestinais 

O ciclo de vida dos nematóides gastrintestinais de ovinos é direto, sem 

migração corporal e pode ser dividido em fase parasitária e fase de vida livre (Figura 

1). Os parasitas adultos localizam-se em algum segmento do sistema digestório, 

onde copulam e liberam fezes, contendo os ovos, nas pastagens.  

Posteriormente, ocorre a eclosão das larvas, com subsequentes mudas, que 

são os desenvolvimentos das larvas de primeiro estádio (L1) até larvas infectantes 

(L3), entre cinco a quatorze dias, infectando então seus hospedeiros de forma 

passiva por via oral (URQUHART et al., 1998). As larvas de primeiro e segundo 

estádios (L1 e L2), alimentam-se de bactérias e outros materiais orgânicos dentro 

das fezes. Estes dois estádios não são protegidos e são vulneráveis às condições 

microclimáticas adversas dentro do bolo fecal (LEVINE, 1963). 



17 
 

As L3 retém a cutícula da fase L2, que é um órgão de extrema importância, 

que desempenha ações especificas como: composição do esqueleto que age como 

uma barreira protetora contra condições adversas do ambiente e participa dos 

processos de nutrição e excreção, por isso penetrar esta barreira é essencial para 

qualquer processo infectante (PERRY e WRIGHT, 1998). De acordo com Barron 

(1977) o mecanismo pelo qual a cutícula do verme seria penetrada pelo fungo não 

estava bem elucidado, mas possivelmente este processo ocorreria de forma 

parcialmente mecânica e enzimática. 

A bainha larval é relativamente resistente às condições adversas do 

microclima no bolo fecal e às condições climáticas locais. As condições de clima que 

influenciam o nível de L3 no pasto incluem umidade relativa, pluviosidade e 

temperatura (KRECEK et al., 1992). Sob circunstâncias ideais, o desenvolvimento 

do ovo à L3 pode acontecer dentro de até uma semana. A L3 não se alimenta e 

requer um meio de umidade tal, como a chuva ou o orvalho pesado para migrar para 

fora do bolo fecal (HSU; LEVINE, 1997). 

                   

Figura 1 – Diagrama do ciclo biológico dos nematóides gastrintestinais de ruminantes indicando as 

fases dos parasitos e sua localização. (Fonte: Moraes, 2002.) 
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As L3 ao abandonarem a massa fecal, migram horizontal e verticalmente nas 

pastagens, por meio das quais podem alcançar a parte da vegetação que será 

ingerida pelo hospedeiro, e assim dar continuidade ao seu ciclo evolutivo (CASTRO 

et al., 2002), migrando até 40 cm do bolo fecal (SOULSBY, 1965).   

A epidemiologia do local é de extrema importância para o ciclo evolutivo 

completo das larvas. Urquhart et al. (1998), ressaltam como os elementos mais 

importantes para o desenvolvimento larval do ambiente externo: a temperatura 

(ótima entre 18º a 26º C), e a umidade (ideal a 100%), salientando que em tempos 

secos, o microclima das fezes ou da superfície do solo pode ter umidade suficiente 

para permitir o desenvolvimento das larvas. Segundo Amarante e Barbosa (1995), 

em períodos quentes e com alta pluviosidade, comuns na primavera e verão, a 

contagem de larvas no pasto tende a diminuir, com o carreamento das mesmas da 

pastagem para o solo. Nesse período, há um crescimento das pastagens, que 

dispersa mais facilmente as larvas, uma vez que é aumentada a matéria seca por 

área. Mota et al. (2003), preconizam não somente o conhecimento sobre as 

exigências climáticas para a eclosão das larvas, como também a disponibilidade e a 

viabilidade das mesmas no ambiente, a detecção de fontes de infecção e o sistema 

de produção, para que possa ser estabelecido um conhecimento epidemiológico e 

um controle efetivo dos parasitas.  

O tempo gasto para o desenvolvimento desde a infecção no animal até os 

parasitos adultos maduros produzirem ovos, é denominado período pré-patente, 

sendo sua duração dependente de cada espécie de nematóide. Os nematóides de 

maior patogenicidade e que causam maior impacto econômico não somente em 

ovinos como também em caprinos são: Haemonchus contortus, parasita do 

abomaso e Trichostrongylus colubriformis, parasita do intestino delgado. O período é 

de duas a três semanas tanto para Haemonchus sp. como para Trichostrongylus sp. 

(TAYLOR et al., 2007) sendo esses, os nematóides mais prevalentes em todas as 

regiões do Brasil, juntamente com Strongyloides spp., Cooperia spp. e 

Oesophagostomum columbianum (AMARANTE et al., 1997; RAMOS, et al., 2004).  
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2.3 Haemonchus sp 

A espécie H. contortus parasita o abomaso de pequenos ruminantes. As 

fêmeas apresentam de 18 a 30 mm e os machos de 10 a 20 mm (UENO; 

GONÇALVES, 1994).  

A carga parasitária em um animal com hemoncose é controlada pela relação 

da quantidade de larvas ingeridas e pela mortalidade dos parasitas adultos, 

ocorrendo, portanto, um equilíbrio dinâmico entre a taxa de ingestão de larvas e a 

taxa de mortalidade e reposição, dos parasitas adultos (SMITH, 1988). Esse 

processo regulatório é válido para o parasito H. contortus, pois nem todos os 

tricostrongilídeos têm a população parasitária regulada por esse processo (BARGER 

et al., 1985).  

A virulência de H. contortus está relacionada à hematofagia. A lanceta bucal é 

responsável não somente por sugar o sangue, como também por lançar uma 

substância anticoagulante capaz de impedir a formação da rede de fibrina no local 

que estava sendo sugado. Cada verme pode remover cerca de 0,05ml de sangue ao 

dia por ingestão e por perda pelas lesões da região do abomaso do hospedeiro 

(MOTA et. al., 2000) 

Exemplificando, um ovino com 5.000 H. contortus pode perder cerca de 250 

ml de sangue ao dia. Em casos hiperagudos, pode ocorrer morte súbita por gastrite 

hemorrágica (TAYLOR et al., 2007). Têm-se observado, em decorrência deste 

parasitismo, alterações na concentração de proteínas séricas (ABBOTT et al., 1988; 

RAHMAM, 1991); como volume globular total (VG), volume corpuscular médio 

(VCM) e concentração de hemoglobina corpuscular média (CHCM), (ALTAIF et al., 

1980; RAHMAM; COLLINS, 1991; WALLACE et al., 1996; WANYANGU et al., 1997; 

HOSTE; CHARTIER, 1998). Devido a essas alterações nos constituintes 

plasmáticos, destaca-se a diminuição da concentração de proteína sérica total e, por 

consequência, hipoalbuminemia com desenvolvimento de edema particularmente na 

face (edema submandibular), (HOLMES, 1985). 

2.4 Trichostrongylus sp 

Duas espécies do gênero Trichostrongylus parasitam ovinos. A mais 

importante delas é Trichostrongylus colubriformis, parasita do intestino delgado que, 
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além de muito comum, também com frequência apresenta resistência aos anti-

helmínticos (Amarante et al., 2004; Almeida et al., 2010). A outra espécie, 

Trichostrongylus axei, parasita o abomaso. Tem sido registrada com frequência em 

ovinos de vários estados de Brasil, porém com baixa intensidade de infecção 

(SANTIAGO et al., 1976; RAMOS et al., 2004).  

Na infecção por Trichostrongylus sp., o animal diminui gradativamente a 

produção de carne, leite, lã, entra em reprodução tardiamente, embora as taxas de 

mortalidade e morbidade não sejam tão elevadas como na hemoncose (CHARLES, 

1992). 

2.5 Cooperia sp 

Geralmente as infecções dos ovinos por Cooperia spp são leves. Quando ovinos são 

criados isolados de outras espécies de ruminantes, usualmente, apenas a espécie 

Cooperia curticei é detectada (AMARANTE et al., 2004; 2009). Porém, outras 

espécies frequentes em bovinos, tais como Cooperia punctata, Cooperia pectinata e 

Cooperia spatulata, podem ser encontradas em ovinos, especialmente quando estes 

animais compartilham pastagens com bovinos (ROCHA et al., 2008). No Sul do 

Brasil, a espécie Cooperia oncophora, parasita de bovinos, também pode ser 

encontrada infectando ovinos (VIEIRA et al., 1989).  

2.6 Oesophagostomum sp 

Oesophagostomum columbianum é outra espécie merecedora de destaque 

devido a sua elevada patogenicidade, além do que, está presente com relativa 

frequência nos rebanhos ovinos (LOPES et al., 1975; SANTIAGO et al., 1976; 

AMARANTE et al., 2004). Animais infectados por Oesophagostomum spp. 

apresentam lesões nodulares típicas na parede intestinal. Os parasitas adultos, 

encontrados no intestino grosso, são relativamente grandes, apresentam de 12 mm 

a 21 mm de comprimento, e podem ser visualizados a olho nu. 

2.7 Estratégias de controle dos nematoides gastrintestinais 

As estratégias de controle podem ser baseadas na utilização de produtos 

químicos, realizados com medicamentos anti-helmínticos. Contudo, essas drogas 

não têm sido totalmente eficazes, uma vez que se deve atentar para o problema 
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iminente da resistência parasitária que tem sido observada, não somente no Brasil, 

(AMARANTE, 2004; ARAÚJO et al., 2007, SKREBSKY et al., 2010) mas também em 

todo o mundo (CHARTIER et al., 1998; PAPADOPOULOS,  2008; TORRES-

ACOSTA et al., 2012).  

Métodos de controle baseados na não utilização de produtos químicos 

objetivam principalmente a redução da contaminação das pastagens e 

consequentemente nos animais, deste modo o controle biológico por meio da 

utilização de fungos nematófagos têm se mostrado como uma alternativa viável e 

promissora. Existem diversas técnicas e métodos para minimizar ou quem sabe 

controlar os danos causados pelo parasitismo nos animais e no ambiente, porém o 

sucesso do controle parasitário não depende somente de um esquema de 

tratamento eficaz, mas da combinação de práticas de manejo que podem ser 

adotadas em diferentes circunstâncias (MONTEIRO, 2011).  

2.8 Método Famacha 

O método Famacha tem como objetivo identificar clinicamente animais 

resistentes, resilientes e sensíveis às infecções parasitárias, otimizando o tratamento 

de forma seletiva. Foi desenvolvido na África do Sul na década de 90. O princípio é 

baseado no volume globular que indica se o animal está saudável ou anêmico 

(BATH et al., 2001) (Figura 2). Em virtude da disseminação de populações de 

endoparasitos resistentes aos anti-helmínticos (MELO et al., 1998), surgiu esse novo 

enfoque de controle da verminose, através desse método, que consiste em 

vermifugar o menor número de animais possível e com menor frequência. Este 

método apresenta-se como uma opção de controle de verminose economicamente 

viável, uma vez que recomenda vermifugar apenas os animais que apresentam 

anemia clínica.  
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Cartão Famacha lançado em 1999 (Fonte: Embrapa) 

 

De acordo com Van Wyk et al., (1997), existe uma correlação significativa 

entre a coloração das mucosas aparentes e o volume globular, permitindo identificar 

aqueles animais capazes de suportar uma infecção por H. contortus. Os animais 

incapazes de enfrentar um desafio parasitário serão alvos de atenção especial, 

devendo ser retirados do rebanho, quando identificados ou tratados repetidas vezes. 

Em adição, o método Famacha, proporciona uma economia média de 58,4% nos 
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custos com a aquisição de anti-helmínticos (BATH & VAN WYK, 2001) e reduz a 

contaminação por resíduos químicos no leite, na carne e no meio ambiente, motivo 

de preocupação mundial (HERD, 1995). Outra vantagem do método é permitir a 

seleção de animais geneticamente resistentes à verminose, além de ser simples, 

pouco oneroso e fácil de ser repassado, inclusive para pessoas com baixo nível de 

escolaridade (VATTA et al., 2001). O processo de inspeção da mucosa ocular é 

rápido e pode ser integrado com outras atividades de manejo (VAN WYK et al., 

1997). 

Foi demonstrado em ovinos que existe uma correlação significativa entre 

as cinco categorias definidas pelo método famacha e o volume globular dos animais, 

assim classificados, segundo Molento et al., 2004: categoria 1 (hematócrito-Ht: 

≥28%); 2 (Ht: 23-27%); 3 (Ht: 18-22%); 4 (Ht: 13-17%) e 5 (Ht <12%). (Figura 3) 

 

Relação do grau Famacha com a coloração da conjuntiva ocular e o 

hematócrito, orientando o tratamento adequado. (Molento & Severo, 2004) 

Grau Famacha Coloração Hematócrito (%) Atitude Clínica 

1 
2 
3 
4 
5 

Vermelho robusto 
Vermelho rosado 

Rosa 
Rosa pálido 

Branco 

>  27 

23 a 27 

18 a 22 

13 a 17 
< 13 

Não tratar 
Não tratar 

Tratar 
Tratar 
Tratar 

Figura 3 

                                 

Bath & Van Wyk (2001) utilizaram o método Famacha no período de 1998 a 

1999 em 10 rebanhos de diferentes regiões da África do Sul, observando uma 

redução entre 38 a 96%, com média de 58,4% na utilização e nos custos com a 

aquisição de anti-helmínticos. No Brasil, dados preliminares mostraram que, após a 

utilização deste método por um período de 120 dias (março a junho de 2000), foi 

possível reduzir em 79,5% as aplicações com medicação antiparasitária (MOLENTO 

& DANTAS, 2001). Molento et al., (2004) avaliaram o Famacha no controle da 

hemoncose em caprinos e ovinos no estado do Paraná, observando uma redução de 

75,6% na utilização de medicação antiparasitária nos ovinos, quando comparado 
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com o controle profilático de todo o rebanho em intervalos de 30 dias dos anos 

anteriores. 

2.9 Controle biológico 

O controle biológico pode ser definido como um mecanismo pelo qual se 

utilizam de antagonistas naturais, disponíveis no ambiente, para controlar ou 

diminuir a um limiar aceitável uma população de organismos considerados nocivos 

ou indesejados, tanto na pecuária quanto na agricultura (GRONVOLD et al., 1996;  

LAZAROVITS et al., 2007). Entre os numerosos organismos que atacam nematoides 

destacam-se: bactérias, vírus, ácaros, besouros, fungos nematófagos, nematoides 

predadores dentre outros (GAUGLER e BILGRAMI, 2004). 

De acordo com Verdejo (2005) os organismos com potencialidades para 

atuarem como controladores biológicos devem cumprir algumas premissas, tais 

como: ser virulento para o nematoide, ter rápida colonização do solo, facilidade de 

produção, baixo custo de produção e manutenção, possuir características que 

permitam o armazenamento, garantir a inocuidade para os organismos do solo e dos 

animais. 

O controle biológico utilizando fungos nematófagos surge como uma 

alternativa promissora no combate as helmintoses gastrintestinais de ruminantes. A 

utilização de fungos nematófagos não busca abolir a utilização de anti-helmínticos, 

mas, sim realizar o controle de maneira sinérgica (LARSEN, 1999). O emprego 

destes agentes antagonistas tem como objetivo diminuir a carga parasitária dos 

animais com a redução das formas infectantes de vida livre, reduzir os gastos com 

tratamentos químicos e consequentemente preservar a inocuidade do alimento, 

além de garantir melhoras no bem estar animal (ARAÚJO et al., 2004; BRAGA et al., 

2011; PAZ-SILVA et al., 2011). 

2.10 Fungos nematófagos 

Mais de 150 espécies de fungos nematófagos já foram catalogadas. Esses 

fungos também são conhecidos como destruidores de helmintos (MOTA et al, 2003). 

Eles se comportam como antagonistas naturais, promovendo a captura e a 

destruição do parasito, e de acordo com sua ação, são classificados em 

endoparasitas, predadores e oportunistas, sendo que os grupos dos predadores e 



25 
 

oportunistas têm sido estudados no controle biológico das helmintoses com 

resultados promissores (ARAÚJO et al., 1998; BRAGA et al., 2007; ARAUJO et al., 

2009; BRAGA et al., 2009; CARVALHO et al., 2009). Quanto maior a mobilidade dos 

nematóides maior o estímulo ao fungo para a produção de armadilhas que 

consequentemente provocam a destruição do parasita (NANSEN et al., 1986, 1988). 

Os fungos nematófagos têm atraído a atenção de pesquisadores desde que 

sua função como predador de nematóides foi reconhecida no final do século XIX por 

Zopf, em 1888 (GRAY,1988). 

A maioria dos fungos é imóvel e possui parede celular semelhante à das 

plantas quanto à composição química e estrutural, mas por não serem 

fotossintetizantes ficam restritos a uma existência saprófita ou parasitária (CARTER, 

1988). Os fungos nematófagos ocupam diferentes nichos no solo – rizosfera – onde 

se alimentam de uma variedade de nematóides de vida livre como fonte principal de 

alimento (parasitas obrigatórios) ou como complemento, usualmente vivendo como 

saprófitas sobre matéria orgânica morta (LARSEN et al., 1997). 

No ambiente esses fungos são biologicamente importantes, desempenhando 

um papel na reciclagem de carbono, nitrogênio e outros elementos que são 

originados a partir da degradação do nematóide (GRAMINHA, 2004). 

No Brasil, as primeiras pesquisas com fungos nematófagos foram iniciadas 

com o isolamento de algumas espécies a partir de helmintos infectados e, a partir 

disso, muitos trabalhos comprovando sua ação como agentes de biocontrole sobre 

helmintos e fito nematoides foram realizados com sucesso (ALCÂNTARA e 

AZEVEDO, 1981). 

Segundo Carter (1988), um fungo nematófago pode coexistir no ambiente sob 

duas formas: como um agente saprófita ou como um parasita. Além disso, ainda são 

descritos como organismos imóveis e possuidores de parede celular bem 

semelhante à parede celular dos vegetais, principalmente quanto à composição 

química e estrutural. Já em relação à sua suplementação, por serem também 

parasitos obrigatórios, esses fungos podem se alimentar de uma variedade de 

helmintos de vida livre ou mesmo viverem sobre a matéria orgânica, nutrindo-se 

assim como saprófitas (WALLER e FAEDO, 1996; LARSEN et al.,1999). 



26 
 

A utilização do controle biológico com fungos nematófagos baseia-se na 

redução de larvas infectantes na pastagem. Portanto, técnicas que objetivam 

diminuir a contaminação da pastagem, significam um grande avanço no controle das 

helmintoses, reduzindo o uso de anti-helmínticos (CASTRO et al., 2002). Padilha e 

Mendoza-De-Gives (1996), corroboram com a afirmação de que a redução do 

número de larvas infectantes seja um dos principais objetivos no controle das 

verminoses. Essa redução pode se dar por meio da higienização das pastagens com 

a ingestão passiva de larvas, pois a forragem é o maior veículo de transmissão das 

nematodioses aos animais (CASTRO et al., 2002).   

Os fungos nematófagos, também chamados de fungos destruidores de 

nematóides, são divididos em três grupos (MOTA et al., 2003; ARAÚJO et al., 

2004a): predadores, endoparasitas e ovicidas.  

O grupo dos predadores produz armadilhas, que após apreenderem o 

nematóide, penetram suas hifas em sua cutícula ocorrendo a digestão de seu 

conteúdo interno. Já o grupo dos endoparasitas, infecta os nematóides por meio de 

esporos, que podem aderir à cutícula ou necessitam ser ingeridos. Os ovicidas 

penetram suas hifas à casca do ovo por meio de poros presentes na camada 

vitelínica, alterando a permeabilidade da casca e expandindo seu volume, 

colonizando assim o conteúdo do ovo (MORGAN-JONES; RODRÍGUEZ-KÁBANA, 

1988). 

Os fungos endoparasitas se desenvolvem internamente nos nematóides após 

ação germinativa de esporos que os infectam por adesão à parede corporal ou por 

ingestão. Após o desenvolvimento do fungo dentro do nematóide, na maioria das 

espécies somente hifas reprodutivas (tubo de evacuação e conidióforo) saem por 

meio da parede corporal para o exterior. Os esporos geralmente são pequenos e 

quando longos, são muito finos e com pouca reserva energética (BARRON, 1977).  

 Os fungos predadores produzem um extensivo sistema de hifas no meio 

ambiente e a intervalos, ao longo da hifa, são formadas armadilhas que capturam os 

nematóides mecanicamente ou por adesão. As armadilhas são divididas em: hifas 

adesivas não modificadas ou não diferenciadas, ramificações hifais anastomosadas 

formando redes adesivas tridimensionais, ramificações adesivas que algumas vezes 
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formam redes simples e na maioria das vezes bidimensionais, nódulos adesivos , 

anéis constritores e anéis não constritores (BARRON, 1977) (Figura 4). 

                    

Figura 4 – Órgãos de captura dos fungos nematófagos predadores:  
   

a), b) e c) – Botões adesivos 
d) – Hifas adesivas 
e) – Anéis não constritores  
f) – Hifa adesiva bidimensional  
g) – Hifa adesiva tridimensional  
h) – Anéis constritores (Fonte: Scielo) 

 

No grupo de fungos predadores, a espécie Duddingtonia flagrans tem sido a 

mais estudada, havendo características que propiciam o seu uso como agente de 

controle biológico de parasitos de animais, destacando-se a produção de grande 

número de clamidósporos que resistem as condições adversas (SANYAL et al. 

2008). O potencial desta espécie como biocontrolador está consolidado e tem sido 

relatado por vários autores em experimentos in vitro (ARAÚJO et al., 2004; ARAÚJO 

et al., 2006;) e em condições in vivo (MENDOZA-DE-GIVES et al., 1998; DIAS et al., 

2007). Devido à capacidade dos clamidósporos de D. flagrans suportarem condições 

adversas, eles têm sido administrados na alimentação de bovinos, ovinos. caprinos, 

equinos e suínos por resistirem à passagem através do trato gastrintestinal destes 
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animais e posteriormente germinarem nas fezes, formando armadilhas (CAMPOS et 

al., 2009; SILVA et al., 2010; BRAGA et al., 2010; FERREIRA et al., 2011). 

Existem diversas formas de fornecimento de material fúngico aos animais, 

mas ressalta-se que a melhor via para a administração de um isolado é a oral.  A 

incorporação desse material em blocos de suplementos minerais, tem sido estudado 

e difundido na Austrália. Formulações minerais contendo clamidósporos do fungo D. 

flagrans têm obtido resultados positivos (WALLER; FAEDO, 1996). O maior 

empecilho dessa formulação está na obtenção de grandes quantidades 

clamidósporos pelo seu cultivo em grãos de cereais, ficando a produção cara e 

dificultando o controle de qualidade do produto final (STIRLING et al., 1998).  

Dispositivos intra-ruminais com liberação controlada de clamidósporos de D. 

flagrans, por períodos prolongados foram testados por WALLER et al. (2001b). Os 

pesquisadores observaram esporos viáveis nas fezes de ovinos que receberam os 

dispositivos com este mecanismo.   

A formulação também pode ser adquirida adicionando o inóculo fúngico a 

diferentes cereais como milho, sorgo, cevada, arroz dentre outros (SANTOS, 2000), 

ou ainda micélio na forma de pellets em base de alginato de sódio (ARAÚJO et al., 

1999).  

Waller et al. (2001a) afirmam que a habilidade do fungo em atravessar o trato 

gastrintestinal do animal, é pré-requisito indispensável para o uso estratégico desses 

organismos como controladores biológicos nas nematodioses gastrintestinais de 

ovinos.  

Larser (1999) salienta que a sobrevivência a resistir a passagem pelo trato 

gastrintestinal selecione a espécie de fungo a ser utilizada. Após passagem, sem 

alterações, o fungo desenvolver-se-á nas fezes, juntamente com as larvas de todos 

os estádios, podendo então atingi-las. Isso significa que clamidósporos ou conídios 

ao passarem pelo trato digestório, produzem estruturas em formas de anéis 

constritores e não constritores, hifas e redes adesivas tridimensionais que capturam 

e destroem as fases pré-parasitárias de várias espécies de nematóides (LARSEN, 

2000).  
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A penetração do fungo no nematóide, ocorre primeiramente pela aderência do 

fungo por uma substância fibrilar adesiva, rica em fosfatase ácida, que degrada a 

cutícula do nematóide (JANSSON; NORDBRING-HERTZ, 1988). O aprisionamento 

do nematóide nestas redes é seguido pela penetração das hifas na cutícula do 

nematóide com digestão de seu conteúdo interno e degradação mecânica (MOTA et 

al., 2003; VEENHUIS et al., 1985).  Após a hifa colonizar o corpo do nematóide, ela 

emerge contra a superfície da cutícula do nematóide, produzindo o micélio e 

posteriormente os esporos (BARRON, 1977). 

Segundo GRØNVOLD et al. (1996a,b) e GOMES, (1998), os fatores 

determinantes para um agente ser empregado comercialmente incluem:   

a) capacidade de suportar o trânsito gastrintestinal dos animais; 

b) colonizar o bolo fecal e agir de sobre as larvas infectantes;  

c) ser produzido em larga escala;  

d) possuir capacidade de sobreviver ao período de armazenamento;  

e) possuir especificidade de ação;  

f) possuir alta capacidade reprodutiva;  

g) suportar as condições ambientais;  

h) oferecer segurança para produtores, consumidores, animais tratados e ao 

meio ambiente;  

i) ser efetivo no controle do organismo alvo. 

O controle biológico com fungos nematófagos, embora não seja de caráter 

inédito, pesquisas com esse agente vêm sendo realizadas a fim de novos métodos 

de controle serem implementados. Diferentes formas de controle são interessantes 

serem pesquisadas e exploradas, a fim de se aliar aos produtos tradicionais de 

mercado, para que a ovinocultura não venha sucumbir em futuro próximo. 
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2.10.1 Duddingtonia flagrans  

O gênero Duddingtonia é caracterizado por produzir diversos conídios na 

extremidade dos conidióforos. A presença do helminto induz à produção de 

armadilhas. Durante o processo de envelhecimento aumenta sua produção de 

clamidósporos. Duddingtonia flagrans destaca-se por ser a espécie de fungo 

considerada mais promissora no controle biológico das helmintoses gastrintestinais 

de animais domésticos. Apresentam conídios de dois tipos: conídios com paredes 

delgadas em conidióforos eretos em número limitado ou conídios de paredes 

grossas mais resistentes - clamidósporos (MOTA et al., 2003).  

A espécie de fungo nematófago D. flagrans é identificada como sendo 

predador e têm sido estudadas como agente controlador biológico de nematoides 

potencialmente zoonóticos (BRAGA et al., 2010b).  O fungo é utilizado com sucesso 

no controle biológico das helmintoses gastrintestinais de animais domésticos devido 

a grande produção de clamidósporos que são altamente resistentes a condições 

adversas. Esses são formados principalmente em condições de crescimento 

desfavoráveis, o que o torna um potencial controlador biológico (SANYAL et al., 

2004; TERRIL et al., 2004). Os clamidósporos formados pelo D. flagrans são 

capazes de germinar, colonizar o bolo fecal e proporcionar a destruição das L3 

infectantes que estão emergindo, com isso ocasionando uma interrupção no ciclo de 

vida do parasito (FAEDO et al., 2002). É importante ressaltar ainda, que este fungo 

tem capacidade de sobreviver à passagem pelo trato gastrintestinal de ruminantes, 

sendo uma característica importante na condição de um controlador biológico 

(WALLER, et al., 2001).   

No Brasil, há muitos estudos com esta espécie de fungo tanto in vitro como in 

vivo, tem mostrado a eficiência em destruir larvas de nematóides. Araújo et al. 

(2006b) em estudos laboratoriais, demonstraram a ação do fungo D. flagrans sobre 

larvas infectantes de Cooperia sp. e Oesophagostomum sp. obtidas de fezes de 

bezerros, e Araújo et al. (2006a) também comprovaram a ação deste fungo sobre 

larvas infectantes de Haemonchus contortus e Strongyloides papillosus de caprinos. 
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2.10.2 Monacrosporium thaumasium  

Diversos gêneros de fungos nematófagos, dentre eles o gênero 

Monacrosporium, têm sido utilizados no controle biológico das helmintoses 

(ARAÚJO et al., 2007). Este fungo predador foi classificado por Cooke & Godfrey em 

1964, como pertencendo à divisão Deuteromycotina (BARRON, 1977; ARAÚJO et 

al., 2004a, 2004b). O fungo Monacrosporium thaumasium é capaz de predar 

nematóides por meio de hifas adesivas e produzir apenas um único conídio na 

extremidade do conidióforo (BARRON, 1977). Seus conídios medem cerca de 27-49 

µm de comprimento por 15-23 µm de largura e a predação dos nematóides acontece 

por meio de nódulos e redes adesivas ou anéis constritores  (ARAÚJO & RIBEIRO, 

2003; ARAÚJO et al., 2004a). Ele é capaz de sobreviver à passagem pelo trato 

gastrintestinal de ruminantes sem perder sua ação predatória, sendo isto primordial 

no controle biológico das helmintoses (MELO et al., 2003; ARAÚJO et al., 2007), 

além de possuir ação comprovada sobre nematóides gastrintestinais, sendo um 

candidato promissor a ser empregado no controle biológico desses organismos 

(ARAÚJO et al., 2004a, ARAÚJO et al., 2006b).   

Estudos realizados com bovinos, por Araújo & Ribeiro (2003), Araújo et al. 

(2004b), Araújo et al. (2004c), Araújo et al., (2006b) demonstraram a eficácia do 

fungo Monacrosporium thaumasium sobre larvas infectantes de Cooperia sp. e 

Oesophagostomum sp. Melo et al. (2003) demonstraram a ação deste fungo, sobre 

larvas de Haemonchus contortus, em caprinos, e Araújo et al. (2007), observaram 

também a ação deste fungo sobre larvas de Haemonchus contortus, 

Trichostrongylus colubriformis, Trichostrongylus axei, Oesophagostomum 

columbianum e Strongyloides papilosus. Em 2003, Assis & Araújo, analisaram a 

ação desse mesmo fungo em equinos, comprovando também sua eficácia sobre 

ciatostomíneos. Experimento in vitro com larvas infectantes de Ancylostoma spp. de 

cães, demonstraram também que este fungo tem ação predatória sobre estes 

parasitos (MACIEL et al., 2006). 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1 Objetivo geral 

Avaliar a ação dos fungos nematófagos dos gêneros Duddingtonia flagrans e 

Monacrosporium thaumasium, no controle biológico de nematoides gastrintestinais 

de pequenos ruminantes.  

4.2 Objetivo específico 

Avaliar a eficácia dos fungos Duddingtonia flagrans e Monacrosporium 

thaumasium na redução das larvas infectantes (L3) de nematoides gastrintestinais 

nas pastagens.  
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Efeito dos fungos Duddingtonia flagrans e Monacrosporium 

thaumasium sobre os estágios larvais de nematódeos parasitas de 

ovinos 

 

José Gustavo Monteiro Minguetto, Alexey Leon Gomel Bogado, Werner Okano, Luiz 

Fernando Coelho da Cunha Filho, Elis Daiane Teodoro, Luiz César da Silva, Marcelo 

Eduardo Costa, Daniel Zanol, Giovana Maria Menegatti da Silva, Pamela Montanuci, Fábio 

Ribeiro Braga, Jackson Victor de Araújo 

 

1. Introdução 

A ovinocultura representa um setor da agropecuária presente em quase 

todas as regiões do mundo, com um total aproximado de 1,2 bilhão de animais, 

sendo metade dos animais pertencentes a Ásia, onde a China é a maior produtora, 

seguida da Índia e Irã (PICHLER et al., 2017). No Brasil, as tendências para a 

produção ovina tem se mostrado altamente viáveis e promissoras, já que o rebanho 

tem crescido muito nos últimos anos. Dados da Secretaria do Estado da Agricultura 

e Abastecimento do Paraná (SEAB-PR) demonstram que há 18 milhões de ovinos 

no país, sendo aproximadamente 614 mil somente no estado do Paraná, que coloca 

o estado como o sétimo maior produtor do país. 

Dados do IBGE (2016), nos mostra o seguinte: região Nordeste concentrou 

63,05%, região Sul 23,92%, região Centro-oeste 5,67%, região Norte 3,72% e a 

região Sudeste 3,64%, do rebanho nacional. 

Os dados ainda revelam que os estados da Bahia (17,2%), Pernambuco 

(13,1%) e Ceará (12,5%) são destaques na criação de ovinos do Nordeste do Brasil, 

porém o Rio Grande do Sul é o estado com o maior número de animais, 

representando 24,6% do total nacional. Isso faz com que a atividade tenha grande 

importância econômica nesse estado (VIANA; WAQUIL, 2013). No entanto, 

observa-se o desenvolvimento e expansão da ovinocultura em diversas regiões do 

Brasil, servindo como um investimento alternativo ao produtor (RAINERI et al., 

2015), como ocorre no estado do Paraná, onde a maioria dos criadores não tem a 

ovinocultura como atividade principal. 
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As condições climáticas e ambientais encontradas no Brasil favorecem a 

produção de ruminantes, assim como a ocorrência das helmintoses, especialmente 

na ovinocultura (SALGADO; SANTOS, 2016). O seu controle é feito 

tradicionalmente pelo uso de drogas anti-helmínticas sem um critério definido 

(AMARANTE, 2014). 

De acordo com a Embrapa, muitos criadores de ovinos no Brasil têm feito 

uso intensivo de medicamentos antiparasitários, chegando, em algumas ocasiões, a 

efetuar o tratamento de todo o rebanho a cada 30 ou 60 dias. Esta é uma situação 

preocupante, porque, mesmo que exista grande eliminação dos parasitas 

susceptíveis após o tratamento, ocorrerá forte pressão seletiva e haverá 

sobrevivência de vermes resistentes aos medicamentos. Os prejuízos causados pela 

parasitose são grandes e estão relacionados com a compra frequente de produtos 

químicos, a perda de produtividade e a alta mortalidade de animais.  

Geralmente a administração dos anti-helmínticos é feito em todo o rebanho 

ao invés de priorizar os animais que realmente precisam. Isto proporciona por um 

período, maiores ganhos com a produção e é mais cômodo ao produtor, no 

entanto, favorece a seleção de nematódeos resistentes, sendo necessário 

convencer o produtor a mudar de estratégia de controle (GEARY et al., 2012).  

A resistência dos nematódeos aos anti-helmínticos é um evento constatado 

no mundo todo, inviabilizando o seu uso no combate aos helmintos na fase de vida 

parasitária, e no Brasil a situação é alarmante, conforme as revisões de literatura 

apontam (KAPLAN; VIDYASHANKAR, 2012; SALGADO; SANTOS, 2016; 

TORRES-ACOSTA et al., 2012) sendo observada a resistência de nematódeos a 

vários anti-helmínticos nas principais regiões criadoras de ovinos.  

Várias estratégias podem ser utilizadas como método complementar ao 

uso dos anti-helmínticos e retardar o aparecimento da resistência, tais como 

alimentação suplementar, rotação de pastagem ou de espécies de animais, plantas 

bioativas, seleção genética de animais resilientes ou resistentes (TORRES-

ACOSTA, 2012), no entanto, deve-se levar em consideração que tais medidas não 

são aplicáveis em todas as propriedades. O convívio entre animais resilientes e 

sensíveis, desfavorece os sensíveis, pois, uma vez que o animal resiliente não é 

afetado pelo parasitismo, porém, elimina ovos no ambiente. 
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Estes fatores têm levado ao desenvolvimento de pesquisas de alternativas 

para o controle destes parasitos. Diversos métodos alternativos, para o controle 

das nematodioses gastrintestinais de ruminantes, têm sido pesquisados, como: 

manejo de pastagens (BRUNDSON, 1980), seleção de animais geneticamente 

resistentes (FRISCH e VERCOE, 1984), desenvolvimento de vacinas (EMERY, 

1996) e controle biológico utilizando fungos nematófagos (GRONVOLD et al., 

1993; ARAJO et al., 1996), sendo este último considerado um dos mais 

promissores (LARSEN, 1999). Esses fungos são organismos antagonistas de 

nematóides mais estudados, reduzindo efetivamente populações de nematóides 

presentes na pastagem (WALLER e LARSEN, 1993). 

Segundo Gronvold et al. (1996), nos sistemas biológicos, microrganismos 

antagonistas reguladores atuam como controladores naturais de toda população 

existente na natureza, os quais procuram manter o equilíbrio ambiental, 

independente da atuação do homem. O termo controle biológico provém da 

utilização destes antagonistas naturais disponíveis na fauna e flora para reduzir a 

quantidade de determinado agente causador de perdas produtivas, como as larvas 

infectantes dos parasitos gastrointestinais. 

O gênero Duddingtonia é caracterizado por produzir diversos conídios na 

extremidade dos conidióforos. A presença do helminto induz à produção de 

armadilhas. Durante o processo de envelhecimento aumenta sua produção de 

clamidósporos. Duddingtonia flagrans destaca-se por ser a espécie de fungo 

considerada mais promissora no controle biológico das helmintoses gastrintestinais 

de animais domésticos. 

O gênero Monacrosporium, têm sido utilizados no controle biológico das 

helmintoses (ARAÚJO et al., 2007). Este fungo predador foi classificado por Cooke 

& Godfrey em 1964, como pertencendo à divisão Deuteromycotina (BARRON, 1977; 

ARAÚJO et al., 2004a, 2004b). O fungo Monacrosporium thaumasium é capaz de 

predar nematóides por meio de hifas adesivas e produzir apenas um único conídio 

na extremidade do conidióforo (BARRON, 1977). 

O presente trabalho teve como objetivo avaliar se os fungos D. flagrans e 

M. thaumasium tem efeito direto sobre estágios larvais de nematódeos parasitas 

presentes no meio ambiente e indireto sobre a carga parasitária. 
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2. Material e Métodos 

2.1 Delineamento experimental 

O experimento foi realizado em uma propriedade, localizada no município de 

Londrina, norte do estado do Paraná, Brasil, na Latitude: 23° 33′ 25″ Sul e Longitude: 

51° 07′ 24″ Oeste, com altitude de 550m, durante os meses de novembro de 2013 a 

maio de 2014. 

O clima é subtropical úmido, de acordo com a classificação de Koppen (Cfa), 

apresentando chuvas o ano todo, sendo o período mais chuvoso no mês de janeiro 

e mais seco em agosto (Hungria et al., 2009). 

Foi plantado capim Aruana (Panicum maximum cv. Aruana), no mês de julho 

de 2013, na área de 2,0 ha e dividido em quatro piquetes. Após o plantio, a área não 

recebeu animais pelos próximos quatro meses.  

Foram utilizados 40 ovinos da raça Texel, fêmeas matrizes, entre 12 a 24 

meses de idade, que se encontrava em estação de monta, sendo que no período 

noturno, as mesmas eram recolhidas para o aprisco, onde permaneciam juntamente 

com o reprodutor, para possível cobertura. No início do experimento, em novembro 

de 2013, todos os animais foram vermifugados com ivermectina (0,2mg/kg de peso 

vivo) via oral e após 14 dias foram separados em quatro grupos homogêneos de 10 

animais. Cada grupo permanecia durante o dia em um piquete, de tamanho 

semelhante, durante seis meses.  

Durante este período, cada grupo de animais recebeu os seguintes 

tratamentos: Grupo 1: 3g de pellets contendo micélio de Duddingtonia flagrans /10 

kg de peso vivo, duas vezes por semana; Grupo 2: 3g de pellets contendo micélio de 

Monacrosporium thaumasium/10 kg de peso vivo, duas vezes por semana; Grupo 3: 

0,2mg/kg de peso vivo do anti-helmíntico Ivermectina, nos meses de dezembro e 

março e Grupo 4: controle, não tratado. Nos dias do tratamento, todos os grupos 

receberam 100g de milho triturado para aumentar a aceitação dos pellets nos grupos 

tratados com os fungos. 

A colheita de fezes foi realizada semanalmente e as amostras eram colhidas 

diretamente da ampola retal. Nas amostras fecais, foram determinadas as contagens 

de ovos por grama de fezes (OPG) segundo Gordon; Withlock (1939) e descrição 
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feita por Lima (1989). A partir do pool de fezes de cada grupo, foi realizada culturas 

de larvas, sendo utilizado cerca de 20g de fezes dos animais misturadas com 

vermiculita fragmentada autoclavada e umedecida. A mistura foi incubada em estufa 

a uma temperatura de 26°C por um período de 14 dias para obtenção das larvas de 

terceiro estágio (L3) de nematoides gastrintestinais. A identificação foi realizada 

segundo chave proposta por Keith  (1953).  

A avaliação da contaminação ambiental foi realizada a cada 14 dias, através 

de coletas de aproximadamente 500g de pastagem dos piquetes de cada grupo. De 

acordo com Amarante et. al. (1996), percorreu-se o pasto em ziguezague e colheu-

se amostras que se distanciavam até 20 cm e de 20-40 cm bolo fecal encontrado, de 

acordo com Amarante et al (1996). A recuperação das larvas de nematoides 

parasitos de ovinos foi realizada segundo a técnica descrita por Lima (1989). Após a 

recuperação das larvas, o pasto foi desidratado em estufa para obtenção da matéria 

seca, que após pesada, permitiu calcular o número L3/kg matéria seca. A 

porcentagem de redução das larvas da pastagem foi realizada a partir da seguinte 

fórmula: Redução (%) = (Média de L3 recuperadas do grupo controle - Média de L3 

recuperadas do grupo tratamento) / Média de L3 recuperadas do grupo controle 

(MENDOZA-DE-GUIVES et al., 1999). 

Todos os exames foram realizados no Laboratório de Parasitologia da 

UNOPAR/Arapongas em conjunto com o laboratório de Parasitologia da UFV. Foram 

colhidos dados meteorológicos em estação especializada na região de Londrina-PR 

pelo Instituto Agronômico do Paraná (IAPAR), referentes à temperatura máxima, 

média e mínima mensais e precipitação pluvial mensal. 

2.2 Isolado fúngico e produção dos pellets 

A produção dos pellets com os fungos foi realizada no laboratório de 

Parasitologia da Universidade Federal de Viçosa (UFV), conforme técnica descrita 

por Araújo; Sampaio (2000) e Araújo; Ribeiro (2003). As espécies Duddingtonia 

flagrans (AC001) e Monacrosporium thaumasium (NF34), isoladas em solo 

brasileiro, foram conservadas em tubos de ensaio contendo corn-meal-ágar (CMA) 

2% a 4°C até o momento de fazer o repique para produção da massa micelial. Os 

fungos foram mantidos no escuro tanto para a conservação quanto para a 

multiplicação. O repique foi realizado em meio de cultura ágar-água (AA) 2%, onde 



53 
 

cresceu por sete dias. Para a indução da formação do micélio fúngico, discos de 

cultura de aproximadamente 5mm contendo o fungo, colhidos do meio anterior foram 

transferidos para frascos Erlenmeyers de 250ml, contendo 150ml de meio líquido 

batata-dextrose (Difco Laboratories, Detroit, Michigan, USA), pH 6,5, sendo 

mantidos a temperatura de 26ºC por 10 dias, sob agitação de 120 rpm. 

2.3 Análise estatística 

A curva dos dados de OPG, das coproculturas e pastagem dos grupos de 

animais foram comparadas durante todo o período do experimento. Para análise 

estatística, foram transformados em log (x+1), os dados de OPG, coproculturas e 

número de larvas recuperadas em pastagem, com utilização de delineamento 

inteiramente casualizado, no entanto, nas figuras foram plotadas as médias 

aritméticas dos valores não transformados. Os resultados obtidos foram 

estatisticamente interpretados por meio de análise de variância em nível de 1 e 5% 

de probabilidade. As médias dos fatores quantitativos, foram comparadas pelo teste 

de Tukey em nível de probabilidade de 1 e 5%. 

 

3. Resultados 

Os fungos D. flagrans e M. thaumasium exerceram efeito sobre as larvas 

infectantes presentes no meio ambiente, determinando a sua diminuição em relação 

ao controle. Também foram observados efeitos indiretos de ambos os fungos na 

diminuição da eliminação de ovos nas fezes das matrizes. 

O D. flagrans foi capaz de reduzir as larvas infectantes presentes na 

pastagem, distantes de 0 a 20cm do bolo fecal, em todos os meses, na proporção de 

6 a 69%, exceto em janeiro/2014. Enquanto o M. thaumasium reduziu de 40 a 100%, 

exceto em janeiro e março/2014. Os animais que receberam Ivermectina não 

apresentaram redução de larvas nos meses avaliados. Na avaliação da pastagem 

de 20 a 40cm foi observada redução do número de larvas somente no mês de 

março/2014 para o D. flagrans e mês de abril/2014 para o M. thaumasium. Além 

disso, houve uma redução de larvas em relação à distância 0 a 20cm de 64,7 e 

42,8% nos grupos controle e D. flagrans, respectivamente. Os grupos M. 
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thaumasium e Ivermectina apresentaram aumento de 30,8 e 6,0%, respectivamente.  

(Tabela 1).  

As maiores precipitações pluviométricas e médias de temperatura foram 

registradas em fevereiro/2014, com 172,2mm3 e 25,6ºC, respectivamente e a menor 

em maio/2014, com 96,7mm3 e 18,5ºC, respectivamente (Figura 1). 

A dinâmica da eliminação de ovos nas fezes (OPG) manteve-se em níveis 

baixos durante todo o experimento, alcançando a maior média em fevereiro/2014 

com os grupos Ivermectina 2% e M. thaumasium (791 e 706 OPG, respectivamente). 

Nos meses de dezembro/2013, fevereiro e abril/2014, os grupos não diferiram entre 

si (P > 0.05). Nos meses de janeiro, março e maio/2014, os tratamentos 

apresentaram diferenças estatisticamente significantes (P < 0,05), com o grupo 

controle apresentando a maior média em janeiro e maio/2014 e em março/2014, o 

tratamento com D. flagrans e controle foram os que apresentaram as maiores 

médias, 389 e 110 OPG, respectivamente (Figura 2). Durante o experimento, 

nenhum animal do grupo 1, 2 e controle fora vermifugados, a não ser os do grupo 3 

que fora utilizado a ivermectina oral nos meses de dezembro e março. As avaliações 

hematológicas apontaram que o volume globular dos animais variou entre 37,6 e 

44,2%. 

A espécie Haemonchus foi predominante na cultura de larvas até a 

metade do experimento em todos os grupos, com ocorrência variando entre 92 e 

98%. A partir de março/2014, os grupos M. thaumasium e Controle tiveram a 

ocorrência de Haemonchus variando entre 10,8 e 44,5% e aumentaram a proporção 

de Cooperia. O grupo que recebeu D. flagrans apresentou uma redução tardia na 

ocorrência do Haemonchus spp, nos meses de abril/2014 (54%) e maio/2014 

(40,8%), enquanto a Ivermectina apenas em maio/2014 (52,8%), sendo que nestes 

dois grupos em nenhum momento a proporção da espécie Cooperia spp superou a 

de Haemonchus spp     (Figura 3). 

4. Discussão 

A temperatura e a umidade conduziram a dinâmica populacional dos 

nematódeos no ambiente e nos animais, de modo quantitativo e qualitativo, uma vez 

que os grupos formados pelos tratamentos com os fungos e Ivermectina seguiram a 

mesma tendência do controle. Dentro desta tendência, os grupos formados pelos 



55 
 

fungos foram capazes de modular a contaminação ambiental e refletir na redução da 

carga parasitária nos animais. 

A atual situação de resistência dos nematódeos aos anti-helmínticos 

procura por alternativas ao uso dos medicamentos, este fato é observado no mundo 

todo (KAPLAN; VIDYASHANKARB, 2012; TORRES-ACOSTA et al., 2012; 

PAPADOPOULOS; GALLIDIS; PTOCHOS, 2012; SALGADO; SANTOS, 2016; 

BASTOS et al., 2017) e o uso dos fungos nematófagos na alimentação dos animais 

de produção apresenta grande potencial para determinar a redução das larvas 

infectantes na pastagem (LARSEN; FAEDO; WALLER, 1994; STEAR et al., 2007; 

SILVEIRA et al., 2017).  

Isto foi evidenciado no presente estudo, especialmente na pastagem entre 

0 e 20cm distante das fezes, onde os fungos D. flagrans e M. thaumasium foram 

capazes de reduzir o total do número de larvas em relação ao grupo controle em 29 

e 10%. No entanto, o fungo D. flagrans obteve redução efetiva das larvas em cinco 

meses, enquanto o M. thaumasium reduziu efetivamente em quatro meses, 

considerando somente a média destes meses, as reduções de larvas infectantes 

foram 37,0 e 62,3% em relação ao controle, respectivamente.  

O D. flagrans produziu o mesmo efeito de redução de larvas infectantes 

de ovinos na pastagem em diversos trabalhos realizados ao redor do mundo, tal 

como na Malásia (CHANDRAWATHANI et al., 2004), na Suécia (WALLER et al., 

2004), na Espanha (Gomez-Rincon et al., 2006), nos Estados Unidos (FONTENOT 

et al., 2003), na Argentina (SAGÜÉS et al., 2011) e no Brasil (SILVA et al, 2009), 

enquanto não foi observado efeito significativo do fungo sobre os nematódeos nos 

trabalhos realizados na Alemanha (HOLST, 2005), Dinamarca (GITHIGIA et al., 

1997), na Holanda (EYSKER et al. 2006) e Brasil (ROCHA; ARAÚJO, AMARANTE, 

2007; SILVA et al 2010). 

Poucos trabalhos avaliaram os efeitos do M. thaumasium sobre 

nematódeos de ovinos a campo, semelhante ao presente estudo, a coadministração 

com D. flagrans foi capaz de reduzir o número de larvas na pastagem (VILELA et al 

2016). O mesmo efeito foi observado na coadministração das associações D. 

flagrans + A. robusta e M. thaumasium + A. conoides (SILVEIRA et al, 2017). 
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As larvas dos grupos controle e D. flagrans recuperadas da distância 

entre 20 e 40cm apresentaram menor dispersão, enquanto os grupos M. 

thaumasium e Ivermectina apresentaram maior dispersão. Considerando este 

achado e a comparação entre os grupos, não foi observada redução importante em 

relação ao controle, há fortes evidências que fatores, como as chuvas que 

ocorreram durante todo o experimento, aumentando a variação desta variável. 

Nos grupos D. flagrans, M. thaumasium e controle, a espécie 

Haemonchus sp apresentou maior ocorrência nas pastagens de dezembro/2013 a 

fevereiro/2014 e a partir de março/2014, o predomínio passou a ser da espécie 

Cooperia spp., esta evidência foi acompanhada por menores temperaturas médias e 

também uma redução nas chuvas. O grupo que recebeu Ivermectina apresentou 

ocorrência de Haemonchus sp superando todos os tratamentos em todos os meses. 

A Ivermectina foi o anti-helmíntico de eleição por se tratar de matrizes que poderiam 

iniciar a gestação durante o experimento e no presente trabalho os resultados 

apontam algum grau de resistência dos nematódeos e este anti-helmíntico. Esta é 

uma condição que ocorre com grande frequência no Brasil (SALGADO; SANTOS, 

2016). 

Os demais parâmetros relacionados ao animal como: contagem de ovos 

nas fezes e dinâmica de espécies na cultura de larvas seguem os achados nos 

parâmetros ambientais da dinâmica de larvas infectantes, temperatura e 

pluviosidade, dando força ao interpretar a carga parasitária como sendo um reflexo 

dos eventos que estão ocorrendo no ambiente. 

As contagens de OPG foram crescentes até fevereiro/2014, quando 

também foi observado aumento da temperatura média e maior quantidade de 

chuvas. No entanto as contagens de ovos não foram altas o suficiente para que 

fosse necessário fazer uso de anti-helmíntico nos animais, provavelmente pelo fato 

dos animais serem adultos. 

As espécies predominantes na cultura de larvas durante o período mais 

quente e chuvoso foi o Haemonchus sp. e ao diminuir as chuvas e temperatura 

houve um decréscimo nesta espécie aumentando a proporção de Cooperia spp. Tal 

evento foi observado em todos os tratamentos, menos no grupo Ivermectina, 
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apontando que a espécie Haemonchus sp. manteve suas proporções estáveis até 

abril, o que sugere resistência nesta espécie. 

5. Conclusão 

Nas condições em que o experimento foi realizado, conclui-se que os 

grupos D. flagrans e M. thaumasium exerceram efeito nas larvas infectantes 

presentes no meio ambiente e houve reflexo na carga parasitária. O grupo controle 

foi a diretriz para apontar os efeitos ambientais e de modo geral os demais 

tratamentos seguiram a tendência do controle. E, finalmente, existem indícios de 

resistência dos nematódeos à ivermectina. 

6. Agradecimentos 

Os autores gostariam de agradecer o proprietário sr. Rodrigo Carneiro de 

Mendonça Araújo da fazenda Taquara que gentilmente cedeu os animais e 

instalações para a execução deste projeto. Este estudo foi financiado pela 

Kroton/Unopar e Funadesp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 
 

7. Referências 

AMARANTE, A.F.T. Sustainable worm control practices in South America. Small 

Ruminant Research, v.118, n.1, p.56 – 62, 2004. 

AMARANTE, A.F.T.; PADOVANI, C.R.; BARBOSA, M.A. Contaminação da 

pastagem por larvas infectantes de nematódeos gastrintestinais parasitas de 

bovinos e ovinos em Botucatu, SP. Revista Brasileira de Parasitologia Veterinária, 

v. 5, n. 2, p. 65-73, 1996. 

BASTOS, G.A.; FONSECA, L.D.; DE PAIVA FERREIRA, A.V.; COSTA, M.; SILVA, 

M.L.F.; DE OLIVEIRA VASCONCELOS, V.; DE SOUSA, R.M.; DUARTE, E.R. 

Helminthiasis characterization and anthelmintic efficacy for ewes and lambs raised in 

tropical semiarid region. Tropical Animal Health and Production, v.49, n.5, p.937-943, 

2017. 

GEARY, T.G.; HOSKING, B.C.; SKRUCE, P.J.; VON SAMSON-HIMMELSTJERNA, 

G.; MAEDER, S.; HOLDSWORTH, P.; POMROY, W.; VERCRUYSSE, J. World 

association for the advancement of veterinary parasitology (W.A.A.V.P.) Guideline: 

anthelmintic combination products targeting nematode infections of ruminants and 

horses. Veterinary Parasitology, v.190, n.1-2, p.306–316, 2012. 

GORDON, H.M.; WHITLOCK, H.V. A new technique for counting nematode eggs in 

sheep faeces. Journal of Council Science Industry Research, v. 12, n. 1, p. 50-52, 

1939. 

HERMUCHE, P.; GUIMARÃES, R.F.; CARVALHO, O.A.; GOMES, R.A.T.; PAIVA, 

S.R.; MCMANUS, C.M. Environmental factors that affect sheep production in Brazil. 

Applied Geography, v.44, p.172-181, 2013. 

HOLSBACK, L.; LUPPI, P.A.R.; SILVA, C.S.; NEGRÃO, G.K.; CONDE, G.; 

GABRIEL, H.V.; BALESTRIERI, J.V.; TOMAZELLA, L. Anthelmintic efficiency of 

doramectin, fenbendazole, and nitroxynil, in combination or individually, in sheep 

worm control. Revista Brasileira de Parasitologia Veterinária, v.25, n.3, p.353-358, 

2016. 

HUNGRIA, M.; FRANCHINI, J.C.; BRANDÃO-JUNIOR, O.; KASCHUK, G.; SOUZA, 

R.A. Soil microbial activity and crop sustainability in a long-term experiment with 



59 
 

three soil-tillage and two crop-rotation systems. Applied Soil Ecology, v. 42, n. 3, p. 

288-296, 2009. 

KAPLAN, R.M.; VIDYASHANKAR, A.N. An inconvenient truth: Global worming and 

anthelmintic resistance. Veterinary Parasitology, v.186, p.70-78, 2012.  

KEITH, R.K. The differentiation on the infective larvae of some common nematode 

parasites of cattle. Australian Journal of Zoology, v. 1, n. 3, p. 223-235, 1953. 

LARSEN, M.; FAEDO, M.; WALLER, P.J. The potential of nematophagous fungi to 

control the free-living stages of nematode parasites of sheep: survey for the 

presence of fungi in fresh faeces of grazing livestock in Australia. Vet Parasitol, v. 

53, n. 3-4, p. 275-81, 1994. 

LIMA, W.S. Dinâmica das populações de nematódeos parasitos gastrintestinais em 

bovinos de corte, alguns aspectos da relação parasito-hospedeiro e do 

comportamento dos estádios de vida livre na região do vale do Rio Doce, MG, 

Brasil. 1989. 178f (Tese Doutorado). Instituto de Ciências Biológicas, Universidade 

Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte. 

MENDOZA DE GIVES, P.M.; DAVIES, K.G.; CLARK, S.J.; BEHNKE, J.M. Predatory 

behaviour of trapping fungi against srf mutants of Caenorhabditis elegans and 

different plant and animal parasitic nematodes. Parasitology, v. 119 ( Pt 1), p. 95-

104, 1999. 

PAPADOPOULOS, E.; GALLIDIS, E.; PTOCHOS, S. Anthelmintic resistance in 

sheep in Europe: a selected review. Vet Parasitol, v. 189, n. 1, p. 85-8, 2012. 

PICHLER, R.; HUSSAIN, T.; XU, W.; AFTAB, A.; BABAR, M.E.; A.K, T.; 

RAMASAMY, S.; TENEVA, A.; SEBASTINO, K.; SANOU, M.; TRAORE, A.; DIALLO, 

A.; PERIASAMY, K. Short tandem repeat (STR) based genetic diversity and 

relationship of domestic sheep breeds with primitive wild Punjab Urial sheep (Ovis 

vignei punjabiensis). Small Ruminant Research, v.148, p.11-21, 2017. 

RAINERI, C.; NUNES, B.C.P.; GAMEIRO, A.H. Technological characterization of 

sheep production systems in Brazil. Animal Science Journal, v.86, p.476–485, 2015. 



60 
 

SALGADO, J.A.; SANTOS, C.D.P. Overview of anthelmintic resistance of 

gastrointestinal nematodes of small ruminants in Brazil. Revista Brasileira de 

Parasitologia Veterinária, v.25, n.1, p. 3-17, 2016. 

SILVA, A.R.; ARAUJO, J.V.; BRAGA, F.R.; FRASSY, L.N.; TAVELA, A.O.; 

CARVALHO, R.O.; CASTEJON, F.V. Biological control of sheep gastrointestinal 

nematodiasis in a tropical region of the southeast of Brazil with the nematode 

predatory fungi Duddingtonia flagrans and Monacrosporium thaumasium. Parasitol 

Res, v. 105, n. 6, p. 1707-13, 2009. 

DA SILVEIRA, W.F.; BRAGA, F.R.; DE OLIVEIRA TAVELA, A.; DOS SANTOS, L.F.; 

DOMINGUES, R.R.; AGUIAR, A.R.; FERRAZ, C.M.; DE CARVALHO, L.M.; DE 

HOLLANDA AYUPE, T.; ZANUNCIO, J.C.; DE ARAUJO, J.V. Nematophagous fungi 

combinations reduce free-living stages of sheep gastrointestinal nematodes in the 

field. J Invertebr Pathol, v. 150, p. 1-5, 2017. 

STEAR, M. J. et al. Alternatives to anthelmintics for the control of nematodes in 

livestock. 2 Parasitology, v. 134, p. 139-151, 2007. 

TORRES-ACOSTA, J.F.J.; MENDOZA-DE-GIVES, P.; AGUILAR-CABALLERO, A.J.; 

CUÉLLAR-ORDAZ, J.A. Anthelmintic resistance in sheep farms: update of the 

situation in the American continent. Veterinary Parasitology. v.189, p.89–96, 2012. 

VIANA, J.G.A.; WAQUIL, P.D. The evolution of sheep production in Rio Grande do 

Sul and Uruguay: a comparative analysis of structural change. Ciência Rural, v.43, 

n.6, p.1134-1139, 2013. 

 

 

 

 

 

 



61 
 

8. Anexos 

 

 

8.1.  Tabela 1 

 

Tabela 1. Média aritmética do número de larvas de terceiro estágio das espécies 

Haemonchus sp. e Cooperia sp., além de Trichostrongylus sp. e Oesophagostomum sp 

agrupados, por kg de matéria seca, distantes até 20 cm e de 20 a 40 cm das fezes dos 

tratamentos controle, D. flagrans, M. thaumasium e Ivermectina 0.2%, entre Dezembro de 

2013 e Maio de 2014, em Londrina, PR, sul do Brasil. 

H: Haemonchus sp; C: Cooperia sp; O/T: Trichostrongylus sp./Oesophagostomum 

 

 

Mês 

Controle   D. flagrans   M. thaumasium   Ivermectina 

H C O/T Total   H C O/T Total Red. 

 

H C O/T Total Red. 

 

H C O/T Total Red. 

0-20 cm distância                                     

Dec 70 28 0 98 

 

30 0 0 30 69% 

 

43 16 0 59 40% 

 

82 30 0 112 0% 

Jan 50 13 0 63 

 

54 17 0 71 0% 

 

77 22 0 99 0% 

 

153 32 0 185 0% 

Feb 54 10 0 64 

 

45 11 4 60 6% 

 

24 4 0 28 56% 

 

98 38 0 136 0% 

Mar 21 25 0 46 

 

0 38 4 42 9% 

 

143 21 0 164 0% 

 

81 5 0 86 0% 

Apr 48 45 16 109 

 

23 38 4 65 40% 

 

9 8 0 17 84% 

 

138 90 5 233 0% 

May 4 22 0 26 

 

12 0 7 19 27% 

 

0 0 0 0 100% 

 

80 22 0 102 0% 

Total 247 143 16 406   164 104 19 287 29%   296 71 0 367 10%   632 217 5 854 0% 

20-40 cm distância                                     

Dec 3 16 0 49 

 

52 0 3 55 0% 

 

197 77 0 274 0% 

 

65 39 0 103 0% 

Jan 7 0 0 27 

 

28 3 0 31 0% 

 

80 26 0 106 0% 

 

63 19 28 110 0% 

Feb 22 0 0 22 

 

27 5 0 32 0% 

 

40 6 0 46 0% 

 

99 44 0 153 0% 

Mar 9 16 0 25 

 

0 9 0 9 64% 

 

18 17 12 47 0% 

 

47 0 0 47 0% 

Apr 12 4 4 20 

 

8 25 0 33 0% 

 

4 0 0 4 80% 

 

407 24 0 431 0% 

May 0 0 0 0 

 

0 7 0 7 0% 

 

0 3 0 3 0% 

 

56 5 0 61 0% 

Total 53 36 4 143   115 49 3 167 0%   339 129 12 480 0%   737 131 28 905 0% 
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8.2.  Figura 1 
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(Figura 1) - Médias de temperaturas mensais: máxima, média e mínima (T ° C) e chuvas 

mensais (mm3) registradas de dezembro de 2013 a maio de 2014, Londrina, PR, Brasil. 
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8.3 Figura 2 
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(Figura 2) - Média mensal (SD) de ovos por grama de fezes entre dezembro de 2013 a maio 

de 2014 em Londrina, PR, sul do Brasil. Os tratamentos foram: M. thaumasium (3 g de fungo 

/ 10 kg de peso vivo), D. flagrans (3 g de fungo / 10 kg de peso vivo) e animais de controle 

(Ivermectina e controle sem fungo). Letras diferentes mostram diferença significativa (p 

<0,05) entre o grupo tratado controle por teste de Tukey. 
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8.3 Figura 3 
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(Figura 3). Porcentagem de larvas de terceiro estágio recuperadas da cultura de fezes de 

ovinos matrizes pertencentes aos tratamentos D. flagrans, M. thaumasium, Ivermectina e 

controle, sendo as espécies Haemonchus (a), Cooperia (b) e Trichostrongylus 

sp/Oesophagostomum sp. (c), obtidos entre Dezembro de 2013 e Maio de 2014, Londrina, 

PR, sul do Brasil. 

 

 

 

 

 

 


