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RESUMO 
 
OLIVEIRA, L. S. S. C. B. Ação de fungos nematófagos Arthrobotrys spp e 
Duddingtonia flagrans (Bioverm®) no controle biológico das nematodioses 
gastrintestinais em bovinos de corte no centro-oeste do Brasil. 2020. 64 p. Tese 
(Doutorado em Biociência Animal) – Programa de Pós-graduação em Bibociência 
Animal, Universidade de Cuiabá, Cuiabá, 2020. 
 
 
O uso indiscriminado de anti-helmínticos para o controle das nematodioses 
gastrintestinais em bovinos gera nematóides resistente, constitui um sério problema 
na criação de bovinos devido ao impacto que estes parasitas causam na produção de 
carne e leite e aos altos custos das medidas de controle.  Os objetivos deste trabalho 
foram: i) avaliar diferentes combinações de espécies do gênero Arthrobotrys de fungos 
nematófagos no controle de larvas infectantes de nematóides gastrintestinais em 
bovinos no Centro-Oeste do Brasil. ii) avaliar a eficácia da utilização do produto 
comercial Bioverm®, contendo clamidósporos de duddingtonia flagrans - ACOO1, no 
controle de helmintos em bovinos de corte, na região Centro Oeste do Brasil. 
Primeiramente, foram utilizados oito bovinos das raças nelore e aberdeen angus. Os 
animais foram divididos em quatro grupos com dois animais cada. Grupo 1, foram 
administrados péletes contendo a associação dos fungos A. robusta + A. musiformis; 
Grupo 2, péletes contendo a associação dos fungos A. robusta + A. sinensis; Grupo 
3, péletes contendo a associação dos fungos A. musiformis + A. sinensis; todos os 
animais receberam por via oral em dose única os peletes, e Grupo 4 (controle).  Em 
seguida, foi realizado o teste de viabilidade em placas de Petri contendo meio de 
cultura ágar-água 2% e 1000 L3 de GIN de bovinos. Os resultados demonstraram que 
houve diferença (p<0,01) dos grupos experimentais (G1, G2 e G3) em relação ao 
grupo controle (G4) em todos os horários estudados (12 horas à 72 horas). A 
viabilidade das associações foi confirmada por meio da visualização de estruturas 
condizentes com o gênero Arthrobotrys. Conclui-se que as três associações de fungos 
do gênero Arthrobotrys, administrados por via oral apresentaram eficácia e foram 
viáveis após teste de passagem em bovinos. Posteriormente, foram utilizados 18 
bovinos, divididos em dois grupos (grupo tratado e grupo controle), para melhorar os 
resultados de tratamentos com fungos isolados e potencializar o controle dos 
nematóides que parasitam bovinos. Os animais do grupo tratado receberam uma 
grama para cada 10 kg de peso vivo animal, administrados diariamente. Já no grupo 
controle cada animal recebeu 1 g de farelo de arroz para cada 10 kg de peso vivo 
animal, sem bioverm. Amostras de fezes e pastagens foram coletadas 
quinzenalmente durante sete meses. Os gêneros de nematóides mais prevalentes 
foram: Haemonchus sp., Cooperia sp. e Oesophagostomum sp., refletindo os 
resultados encontrados na forragem. A formulação fúngica Bioverm® apresentou 
eficácia na diminuição das recidivas de infecção, na descontaminação ambiental, com 
reflexos diretos no ganho de peso dos animais.  
 
Palavras-chave: Bovinocultura. Nematoides Gastrointestinais. Bioverm. Controle 
Biológico. Predadores fúngicos. 

 
  



 

 

ABSTRACT 
 
OLIVEIRA, L. S. S. C. B. Action of nematophagous fungi Arthrobotrys spp and 
Duddingtonia flagrans (Bioverm®) in the biological control of gastrointestinal 
nematodiosis in beef cattle in central-western Brazil. 2020. 64 p. Thesis (Doctor in 
Animal Bioscience) – Postgraduate Program in Animal Bioscience, University of 
Cuiabá, 2020. 
 
The indiscriminate use of anthelmintics to control gastrointestinal nematodes in cattle 
generates resistant nematodes, constitutes a serious problem in the breeding of cattle 
due to the impact that these parasites have on meat and milk production and the high 
costs of control measures. The objectives of this work were: i) to evaluate different 
combinations of species of the genus Arthrobotrys of nematophagous fungi in the 
control of infective larvae of gastrointestinal nematodes in cattle in the Midwest of 
Brazil. ii) evaluate the effectiveness of the use of the commercial product Bioverm®, 
containing chlamydospores of duddingtonia flagrans - ACOO1, in the control of 
helminths in beef cattle, in the Midwest region of Brazil. First, eight cattle of the Nelore 
and Aberdeen Angus breeds were used. The animals were divided into four groups 
with two animals each. Group 1, pellets were administered containing the association 
of fungi A. robusta + A. musiformis; Group 2, pellets containing the association of fungi 
A. robusta + A. sinensis; Group 3, pellets containing the association of fungi A. 
musiformis + A. sinensis; all animals received the pellets orally in a single dose, and 
Group 4 (control). Then, the viability test was carried out in Petri dishes containing 2% 
agar-water culture medium and 1000 L3 of bovine GIN. The results showed that there 
was a difference (p <0.01) between the experimental groups (G1, G2 and G3) in 
relation to the control group (G4) at all times studied (12 hours to 72 hours). The 
viability of the associations was confirmed through the visualization of structures 
consistent with the genus Arthrobotrys. It is concluded that the three associations of 
fungi of the genus Arthrobotrys, administered orally showed efficacy and were viable 
after passage test in cattle. Subsequently, 18 cattle were used, divided into two groups 
(treated group and control group), to improve the results of treatments with isolated 
fungi and enhance the control of nematodes that parasitize cattle. The animals in the 
treated group received one gram for each 10 kg of animal live weight, administered 
daily. In the control group, each animal received 1 g of rice bran for each 10 kg of 
animal live weight, without bioverm. Stool and pasture samples were collected every 
two weeks for seven months. The most prevalent nematode genera were: 
Haemonchus sp., Cooperia sp. and Oesophagostomum sp., reflecting the results 
found in the forage. The fungal formulation Bioverm® was effective in decreasing 
infection recurrences, in environmental decontamination, with direct effects on the 
animals' weight gain. 
 
Keywords: Cattle farming. Gastrointestinal Nematodes. Bioverm. Biological control. 
Fungal predators. 
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1 INTRODUÇÃO GERAL 

 

No Brasil e em outras regiões do mundo, a criação de ruminantes é uma 

atividade de grande relevância sócio-econômica. Estes são parasitados por diferentes 

nematóides do trato gastrointestinal (GIT), os quais são considerados os grandes 

vilões no desenvolvimento adequado de bovinos nas diferentes regiões do país. 

Mesmo tendo uma lista de gêneros e espécies de parasitos, na criação de ruminantes, 

os gêneros mais importantes são: Cooperia, Haemonchus e Oesophagostomum que 

constituem um sério problema na criação de bovinos (ARAÚJO et al., 2004; COSTA, 

2007). De modo geral, eles resultam em elevadas perdas econômicas mundiais 

anuais que são estimadas em milhões de dólares (TORINA et al., 2004). 

Medicamentos anti-helmínticos são utilizados mundialmente para o 

controle das nematodioses gastrintestinais, pelos produtores. Porém o uso 

indiscriminado (RAMOS, 2004) destes compostos quimicos tem levado a seleção de 

nematoides resistentes, modelo de controle sobre as formas parasitárias e nenhum 

efeito sobre as formas livre, o que não diminui as recidivas infecções, além do elevado 

custo com a compra e administração do produto (GASBARRE et al., 2009; ALMEIDA 

et al., 2010; COTTER et al., 2015). 

Para tentar contornar esse problema, a pesquisa e o desenvolvimento de 

métodos alternativos de controle parasitário fazem-se necessário como novas 

ferramentas nestes processos infecciosos GIT.  

Como alternativas de controle parasitário, o manejo do rebanho e de 

pastagens, pastoreio rotacionado, descontaminação prévia das pastagens, pastoreio 

com alternância de categorias e ou espécies de hospedeiros, melhoramento 

nutricional e genético do rebanho (CEZAR, 2000; CEZAR, 2008). Além destas formas 

de controle já disponíveis, outras vem sendo estudadas: melhoramento genético, 

basear-se na escolha de raças resistentes (puras ou cruzadas) ou indivíduos mais 

resistentes dentro de uma raça, especialmente quando esta supera as demais em 

termos produtivos ou de mercado (BAKER et al., 2003; RIGGIO et al., 2013); 

marcadores genéticos para resistência aos nematoides (DAVIES et al., 2006); 

produção de vacinas anti-helminticas que consiste no reconhecimento de antígenos, 

na indução da resposta e na ativação dos mecanismos de defesa contra o parasita 

(MEEUSEN; PIEDRAFITA, 2003; TENDLER et al., 2008); obtenção de novos 

fármacos (KAMINSKY et al., 2008) e a utilização de organismos para controle 
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biológico (SINOTT et al., 2014), através de fungos nematófagos.  

Nesse sentido, a utilização de fungos nematófagos (SCHOLLER et al., 

1994) tem se mostrado eficaz na descontaminação ambiental e com isso diminuindo 

as recidivas das infecções helmínticas que causam danos á criação de animais de 

produção, especialmente de bovinos (BRAGA; ARAÚJO, 2014). 

Portanto, o potencial de utilização dos fungos nematófagos como 

controlador biológico se dá pela atuação na redução do número de larvas infectantes 

disponíveis nas pastagens (BRAGA; ARAÚJO, 2014; VILELA et al., 2016). 

A tese esta composta por uma revisão de literatura sobre os fungos 

nematófagos, abordando os principais aspectos de epidemiologia, o ciclo de vida de 

nematoides gastrointestinais, ciclo biológico, helmintoses gastrintestinais e 

caracterização dos fungos nematófagos para controle de nematoides em bovinos. Na 

sequência são apresentados dois artigos científicos com os objetivos de i. avaliar a 

ação de combinações de fungos nematófagos do gênero Arthrobotrys no controle de 

larvas infectantes de GIN em bovinos nelore e aberdeen angus; ii. Avaliar pela primeira 

vez a eficácia do Bioverm® (Duddigtonia flagrans – AC001) no controle do parasitismo 

de doenças gastrointestinais de bovinos jovens criados a campo. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA  

 

2.1 A CRIAÇÃO DE BOVINOS NO BRASIL E NO MUNDO  

 

O Brasil é um dos mais importantes produtores de carne bovina no mundo, 

resultado de décadas de investimento em tecnologia que elevou não só a 

produtividade como também a qualidade do produto brasileiro, fazendo com que ele 

se tornasse competitivo e chegasse ao mercado de mais de 150 países (EMPRESA..., 

2020).  

Em 2019, o Brasil possuia o maior rebanho do mundo com 213,68 milhões 

de cabeças, e nesse mesmo período registrou um aumento de 12,2% nas exportações 

de carne bovina e consolidando como o maior exportador mundial do produto (ABIEC, 

2020).  

O estado do Mato Grosso segue na liderança, com 29.873.068 milhões de 

cabeças de gado, respondendo, assim, por 13,98% do rebanho nacional (ABIEC, 2020). 

No cenário mundial, existe a necessidade da expansão da produção de 

carne para atender às demandas da população, prevista de 7,2 bilhões atuais para 

9,6 bilhões em 2050 (CHARLIE et al., 2014) 

O clima tropical a extensão territorial do Brasil contribui para esse resultado, 

com pastejo contínuo em grandes extensões constituindo o principal sistema de 

criação do rebanho (CHARLIE et al., 2014). O controle da sanidade animal e da 

segurança alimentar colaboraram para que o Brasil atendesse a exigências de 

mercados internos e externos e conquistasse espaço no cenário mundial (FERRAZ et 

al., 2010; MAPA, 2020). Esse sistema de criação e as condições climáticas com 

certeza determinam o comportamento de pastejo, o estado fisiológico, as infestações 

prévias e as reinfecções dos animais, além da infestação das pastagens pelos 

parasitos (WALLER, 2005; DIAS et al., 2007). As helmintoses gastrintestinais estão 

diretamente relacionadas com o número e espécies de larvas as quais o animal é 

exposto, e à quantidade de parasitos que se estabelecem em seu trato gastrintestinal 

(WALLER, 2005).   

https://summitagro.estadao.com.br/certificacoes-podem-facilitar-exportacao-de-carnes-brasileiras/
https://g1.globo.com/mt/mato-grosso/
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2.2 CICLO DE VIDA DOS NEMATOIDES: COOPERIA, HAEMONCHUS E 

OESOPHAGOSTOMUM GASTROINTESTINAIS EM BOVINOS.  

 

O ciclo biológico dos nematoides gastrintestinais pode ser dividido em duas 

fases: vida parasitária e vida livre (Figura1).  

A fase parasitária, os parasitas adultos localizam-se no sistema digestório, 

caracteriza-se pela ingestão da larva infectante (L3) na pastagem e posterior evolução 

para estádio larval seguinte (L4). A L4 passa um período inserida no tecido e ao 

emergir já é um adulto jovem. Posteriormente, atingem maturidade sexual e entre três 

a quatro semanas após a ingestão das L3 as fêmeas adultas depositam ovos no 

estômago ou intestino do animal dependendo da espécie envolvida na infecção. Os 

ovos são eliminados com as fezes no meio ambiente, dando início a fase de vida livre 

do parasito. Posteriormente, ocorre a eclosão das larvas, com subsequentes mudas, 

são originados o primeiro estádio larval (L1) que evoluem para L2, até larvas 

infectantes L3 (URQUHART et al., 2007). Durante o desenvolvimento larval os 

estádios L1 e L2 se alimentam de microrganismos, crescem e sofrem uma muda para 

o estádio seguinte. L3 não se alimenta e obtém energia através do metabolismo de 

reserva nas células intestinais (TAYLOR, 2007; LEVINE, 1963). 

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

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, assim penetrar esta barreira é essencial para qualquer 

processo infectante (TAYLOR et al., 2010).  O mecanismo pelo qual a cutícula do 

verme seria penetrada pelo fungo, ocorreria de forma parcialmente mecânica e 

enzimática (BARRON, 1977), as condições de clima que influenciam o nível de L3 no 

pasto incluem umidade relativa, pluviosidade e temperatura (KRECEK et al., 1992).  

Em condições de umidade (valores entre 70-100%) e temperatura (entre 

18º a 26º C) adequadas (DIJK et al., 2010; COOPER et al., 2015) o desenvolvimento 

da L3 ocorre em quatro a sete dias. Esse desenvolvimento envolve o bolo fecal e as 

pastagens (GIRÃO et al., 1998; TAYLOR et al., 2010). 

  



16 

 

 

Figura 1 - Ciclo Biológico de Haemonchus spp. 
Fonte: Propiedad de la autora del presente trabajo, con referência de (SOULSBY, 1987).  

 

Desta forma, ocorre a necessidade não somente do 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 (MOTA et al., 2003). 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 em bovinos são: Haemonchus spp (TAYLOR et al., 

2007) sendo esses, os nematóides mais prevalentes em todas as regiões do Brasil, 

juntamente com Cooperia spp. e Oesophagostomum spp (AMARANTE et al., 1997; 

RAMOS et al., 2004). 

 

2.3 HELMINTOSES GASTRINTESTINAIS EM BOVINOS 

 

As 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. O grau de infecção adquirido pelos animais 

é dependente de uma série de fatores que muitas vezes se interrelacionam, incluem 

efeitos diretos e indiretos de condições climáticas que podem determinar a taxa de 

contaminação da pastagem, comportamento de pastejo dos animais, infecções 
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prévias e estado fisiológico dos mesmos (WALLER, 2005). 

Os animais com carga parasitária elevada apresentam desnutrição, 

avitaminoses, distúrbios gastrintestinais, perda de peso, queda na produção de leite, 

estados convulsivos, prejuízo ao desenvolvimento dos animais e nos casos de 

infecções maciças, altas taxas de mortalidade, além de custos para o seu controle 

(VIEIRA 1999; SOUZA, 2013).  

Estes parasitas são mais frequentemente observados em bovinos 

mundialmente, especialmente em zonas temperadas e úmidas, e em animais de 

pastejo, causando lesões que vão desde o abomaso até o intestino (COSTA, 2007). 

A presença destes helmintos causa as principais alterações digestórias, 

atrasos no crescimento e diminuição na produção e ocasionalmente manifestação de 

anemia (SUTHERLAND; LEATHWICK, 2011).  

As infecções parasitárias normalmente são mistas e compreendem 

diversas famílias e gêneros, os mais representativos, no caso dos bovinos, pertencem 

a família Trichostrongylidae, com destaque para os gêneros Haemonchus spp., 

Ostertagia spp., Trichostrongylus spp., Cooperia spp. e família Strongylidae 

representada pelos gêneros Chabertia spp. e Oesophagostomum spp. 

(SUTHERLAND; LEATHWICK, 2011). 

O gênero Cooperia spp. aloja-se no intestino delgado dos bovinos. As 

prevalentes em bovinos são C. oncophora, C. pectinata e C. punctata. Cooperia spp. 

apresenta uma distribuição mundial e a sua epidemiologia nas áreas temperadas é 

muito semelhante à de Ostertagia. Os sinais clínicos consistem: diminuição ou perda 

de apetite, diminuição da taxa de ganho de peso e, nos casos particulares de C. 

punctata e C. pectinata, são consideradas mais patogênicas pelo fato das larvas 

penetrarem na superfície epitelial do intestino delgado, resultando em atrofia das 

vilosidades e redução na absorção dos nutrientes, assim observa-se diarréia, edema 

submandibular e emagrecimento (DURO, 2010).  

Os nematóides do gênero Oesophagostomum spp. são parasitos do 

intestino grosso. Principais espécies, Oesophagostomum columbianum e 

Oesophagostomum radiatum (DURO, 2010), migram profundamente na mucosa do 

intestino, provocando uma resposta inflamatória com formação de nódulos, podendo 

levar a quadros de colite ulcerativa em conseqüência ao quadro de diarréia 

esverdeada, perda de peso e inapetência, levando na fase final da doença ao 

desenvolvimento de anemia e hipoalbuminemia, devido à perda protéica e 
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extravasamento de sangue através da mucosa lesada e edema submandibular 

(URQUHART et al.,1996). 

O gênero Haemonchus spp. tem a maior relevância, localiza-se no 

abomaso dos ruminantes, apresenta coloração avermelhada devido à ação espoliante 

sobre o hospedeiro (URQUHART et al.,1996; MEANA MAÑES; ROJO VÁZQUEZ, 

2002). O principal efeito patogênico do Haemochus contortus está relacionado ao 

hábito hematófago das larvas e adulto. A perda de sangue acarreta redução nas 

reservas de ferro eritropoiese associada à perda de proteína, sendo a anemia a 

principal característica da infecção (MACEDO, 2008). 

Sendo o H. placei, espécie de maior relevância em ruminantes, as 

infecções promovidas por esta espécie decorrem de uma possível incapacidade do 

hospedeiro em repor as perdas de sangue geradas por este parasito, acarretando 

anemia progressiva que evolui rapidamente, conduzindo o animal ao óbito 

(MOLENTO et al., 2004).  

A ciência demonstra, com as alterações ambientais, restrição de 

movimento dos rebanhos e a seleção baseada apenas em características de 

produção, proporcionaram uma alteração do equilíbrio natural entre 

parasito/hospedeiro, favorecendo a população de parasitos. Assim, medidas devem 

ser adotadas a fim de minimizar as consequências de altas infecções parasitárias 

(CESAR et al., 2008). 

 

2.4 CONTROLE BIOLÓGICO 

 

O controle biológico consiste no uso de antagonistas naturais disponível 

em um ambiente (GRØNVOLD, 1996), ocorre de forma espontânea na natureza. 

Geralmente o controle biologico não atua diretamente nos parasitos adultos, contudo 

concentra suas ações sobre o estágio intermediário, ou seja, vetores e estágios larvais 

de vida livre, diminuindo indiretamente a infecção para os hospedeiros finais (MOTA 

et al., 2003; FERRAZ et al., 2010). 

No entanto, existem características essenciais que os organismos 

antagonistas devem possuir especificidade de ação, alta capacidade reprodutiva e 

suportar as condições ambientais no local em que o controle é realizado (MOTA et al., 

2003).  

Antagonistas naturais de helmintos, incluindo protozoários, bactérias, vírus, 



19 

ácaros, fungos e besouros, podem atuar no controle biológico (GRØNVOLD et al., 

1996), mas os fungos nematófagos, são os microorganismos mais estudados com 

este objetivo. Nas últimas décadas diversos estudos vêm sendo realizados 

demonstrando o potencial dos fungos nematófagos no controle dos nematoides 

gastrointestinais dos animais de produção (FAEDO et al., 1997; LARSEN, 1999; CAI 

et al., 2017). 

Entre os controles biológicos em desenvolvimento no Brasil destaca-se o 

uso de fungos nematófagos predadores como o Duddingtonia flagrans e o 

Monacrosporium thaumasium (SILVA et al., 2009). 

 

2.5 CARACTERIZAÇÃO DOS FUNGOS NEMATÓFAGOS PARA CONTROLE DE 

NEMATOIDES EM BOVINOS 

 

Os fungos nematófagos estão catalogados com mais de 700 espécies 

(VAN OOIJ, 2011). Eles são amplamente distribuídos no ambiente e podem se 

reproduzir em quase todos os tipos de solo devido aos poucos requisitos nutricionais 

e vitamínicos (ZHANG; HYDE, 2014). Os fungos atuam na fase de vida livre dos 

parasitos, uma maneira para serem dispersos no bolo fecal, pela sua ingestão. Desta 

forma, o fungo seria disseminado juntamente ao bolo, onde ocorre o desenvolvimento 

de ovos e larvas de nematoides.  O fungo também deve resistir ao estresse da 

passagem pelo trato gastrintestinal, e assim chegar viável às fezes para predar 

nematoides (LARSEN et al., 1992). 

Barron (1977) descreveu que os fungos predadores de nematoides são 

classificados em três grupos de acordo com a sua ação, denominados fungos 

predadores, endoparasitas e parasitos de ovos (ovicidas ou oportunistas).  

 

2.5.1 Fungos oportunistas 

 

Parasitos de ovos, as hifas penetram a casca do ovo, através dos pequenos 

poros existentes na camada vitelínica, causando alteração na permeabilidade da 

casca e expandindo seu volume. Assim, a camada vitelínica se divide, a camada de 

quitina se torna vacuolizada e a camada de lipídios se torna dispersa. Hifas endógenas 

emergem do ovo e produzem conidióforos, funcionando como fonte de conídios. Estes 

tipos de fungos colonizam o conteúdo do ovo (PADILHA, 1996).  
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2.5.2 Fungos endoparasitos 

 

Apresentam esporos que quando ingeridos pelos nematoides germinam no 

esôfago. Os conídios, ao germinarem, dão origem a hifas que parasitam o corpo do 

nematoide (BARRON, 1977; PADILHA, 1996). Produzem hifas férteis ou conidióforos. 

Os esporos podem ter ação adesiva, o início da infecção se dá pela adesão da hifa 

na cutícula do nematoide, o esporo germina penetra na cavidade do corpo e produz 

um talo que absorve o conteúdo corporal (PADILHA, 1996).  

 

2.5.3 Fungos predadores de nematóides 

 

Estes produzem estruturas em forma de anéis constritores e não 

constritores, hifas, botões e redes tridimensionais adesivas ao longo do micélio. O 

aprisionamento à armadilha é seguido pela penetração das hifas na cutícula do 

nematóide. Dentro, ocorre o crescimento das hifas e a digestão dos conteúdos 

internos. As estruturas fúngicas (conídios e clamidósporos) dos fungos passam 

através do trato gastrointestinal do animal sem sofrer alterações morfológicas, 

desenvolvem e colonizam os bolos fecais e formam armadilhas para capturar o 

estágio de vida livre como alimento (BARRON 1977; PADILHA, 1996; BRAGA, 

ARAÚJO, 2014). 

A maior parte desses fungos são dependentes de estruturas de hifas 

específicas, das quais depende a virulência da cepa fúngica, caracterizada pela 

capacidade do fungo de invadir um hospedeiro. Essas estruturas permitem a captura 

e apreensão do nematóide de forma mecânica ou por adesão (OLIVEIRA et al., 2002; 

NORDBRING-HERTZ, 2004). 

 

 

2.6 GÊNERO Arthrobotrys spp. 

 

Foi descrito por Corda, em 1839, proveniente de amostras de solo a partir 

de esporos e hifas de material orgânico (FERRAZ et al., 1995). Este gênero 

apresentam um modo de ação sobre as larvas, baseado na formação de armadilhas 

do tipo redes adesivas tridimensionais que promovem a adesão, imobilização, 

penetração, através das quais os fungos capturam suas presas (BARRON, 1977; 



21 

NORDBRING-HERTZ et al., 2006). Após a captura do nematoide, o fungo penetra e 

se desenvolve no interior do corpo de sua presa que foi aprisionado nas armadilhas e 

consumindo o seu interior e lançando para o meio externo as suas estruturas 

vegetativas e reprodutivas, que são os esporos.  Todos os isolados do gênero são 

capazes de produzir armadilhas na presença de nematoides de vida livre (COOKE et 

al., 1964).  

As espécies pertencentes a este gênero possuem conidióforos eretos, 

podendo ter em sua extremidade até seis conídios de formato ovóide e com até três 

septos, de aproximadamente 300 mm 8 de comprimento (BARRON, 1977; MOTA et 

al., 2003).  

Desta forma, à utilização desses fungos contra larvas de parasitos, as 

espécies A. robusta, A. conoides, A. cladodes, A. oligospora e A. musiformis já 

demostraram resultados positivos em pesquisas realizadas no País (GOMES et al., 

2000; ESLAMI, 2005; ARAUJO et al., 2010; CARVALHO, 2011). 

 

2.7 FUNGO Duddingtonia spp 

 

As formas do fungo Duddingtonia spp, assim como seu desenvolvimento 

eram diferentes do gênero Arthrobotrys (DUDDINGTON, 1955). Em Tricothecium 

flagrans não havia presentes aglomerados de conídios formando correntes de anéis 

que o gênero Arthrobotrys continha. Portanto, o gênero passou a ser denominado 

Duddingtonia, e a espécie, ficou determinada como Duddingtonia flagrans (COOKE, 

1969).  

As espécies do gênero Duddingtonia são caracterizadas por produzir vários 

conídios na extremidade dos conidióforos (VAN OORSCHOT, 1985) os quais 

apresentam formato entre elíptico e ovóide, septo mediano e medem de 25-50 µm de 

comprimento por 10-15 µm de largura (COOKE; GODFREY, 1964). A forma de 

predação realizada por esta espécie ocorre através de hifas adesivas e produção de 

grande quantidade de clamidósporo em matéria seca. A maioria dos estudos 

desenvolvidos no exterior (LARSEN et al., 1994; WALLER; FAEDO, 1996) estão 

centrados em ensaios laboratoriais e em campo com o fungo D. flagrans.  

Os fungos D. flagrans e Arthrobotrys spp. foram comparados no controle 

de larvas de Trichostrongylus colubriformis em ovinos, consideraram como o primeiro 
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fungo superior em relação à sobrevivência na passagem pelo trato gastrintestinal 

(TGI), obtendo esporos viáveis para germinação, crescimento fecal e captura de 

larvas infectantes antes delas migrarem das fezes para a pastagem (FAEDO et al., 

1997).  

Desta forma, o D. flagrans 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, formados 

principalmente em condições de crescimento desfavoráveis, o que o torna um 

potencial controlador biológico (TERRIL et al., 2004; ARAÚJO et al., 2006). 
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3 OBJETIVO 

 

3.1 OBJETIVO GERAL 

 

Avaliar a ação de fungos nematófogos Arthobotrys spp e Duddingtonia 

Flagrans – AC001) no controle biológico das nematodioses gastrintestinais em 

bovinos no Centro-Oeste do Brasil. 

 

3.2 OBJETIVO ESPECÍFICOS 

 

 Avaliar a eficácia da utilização do produto comercial Bioverm®, 

contendo clamidósporos de Duddingtonia Flagrans – AC001, no 

controle de helmintos em bovinos de corte criados a campo, pelo 

período de sete meses. 

 Avaliar diferentes combinações de espécies do gênero Arthrobotrys 

de fungos nematófagos (A. robusta, A. musiformis e A. sinensis) no 

controle de larvas infectantes (L3) de mematóides gastrintestinais 

(GIN) em bovinos. 

 Avaliar após a passagem pelo trato gastrintestinal de bovinos a 

viabilidade e ação dos fungos quanto a sua atividade predatória sobre 

as larvas de nematóides de bovinos leiteiros em distintos intervalos 

de tempo. 
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4 ARTIGO 1 - AVALIAR DIFERENTES COMBINAÇÕES DE ESPÉCIES DO 

GÊNERO ARTHROBOTRYS DE FUNGOS NEMATÓFAGOS NO CONTROLE DE 

LARVAS INFECTANTES DE NEMATÓIDES GASTRINTESTINAIS EM BOVINOS 

NO CENTRO-OESTE DO BRASIL. 
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AÇÃO DE FUNGOS NEMATÓFAGOS DO GÊNERO Arthobotrys NO CONTROLE 

DE LARVAS INFECTANTES DE NEMATOIDES GASTRINTESTINAIS EM 

BOVINOS NO CENTRO-OESTE DO BRASIL 

 

RESUMO 

As infecções parasitárias por nematóides gastrointestinais (GIN) são muito comuns 

na pecuária em todo o mundo, originadas de pastagens contaminadas. Avaliar 

diferentes combinações de espécies do gênero Arthrobotrys de fungos nematófagos 

(A. robusta, A. musiformis e A. sinensis) no controle de larvas infectantes (L3) de 

nematóides gastrintestinais (GIN) em bovinos. Oito bovinos machos Nelore e 

Aberdeen Angus, com idade entre seis e dez meses, naturalmente infectados, 

pesando em média 150 kg, foram divididos em: Grupo 1 (G1) recebeu 100g de pellets 

contendo a combinação dos fungos Arthrobotrys robusta mais A. musiformis; os 

animais do Grupo 2 (G2) receberam 100g de pellets A. robusta mais A. sinensis; 

animais do Grupo 3 (G3) receberam 100g de pellets A. musiformis mais A. sinensis, 

todos por via oral; e Grupo 4 (G4) como controle. Após a administração dos fungos, 

as fezes foram coletadas às 12, 24, 36, 48 e 72 horas para avaliar a atividade 

predatória dos grupos testados em co-culturas. Posteriormente, foi realizado teste de 

viabilidade em placas de Petri contendo 2% de meio de cultura ágar-água e 1000 L3 

de GIN bovino. Foram realizadas seis repetições por hora, para cada grupo. Os 

resultados mostraram diferença (p <0,01) entre os grupos experimentais (G1, G2 e 

G3) em relação ao grupo controle (G4) em todos os momentos estudados (12 horas 

a 72 horas). Foram reduções: 81,7% (G1); 87,6% (G2) e 84,2% (G3). A viabilidade 

das combinações foi confirmada através da visualização de estruturas compatíveis 

com o gênero Arthrobotrys. Concluiu-se que as três combinações de Arthrobotrys 

spp., administradas por via oral, mostraram eficácia e foram viáveis após teste de 

passagem em animais. 

 

Palavras-chave: Controle biológico, Helmintos, Fungos predador 

 

ABSTRACT 

Parasitic infections by gastrointestinal nematodes (GIN) are very common in livestock 

worldwide, originating from contaminated pastures. To evaluate different combinations 

of species of the genus Arthrobotrys of nematophagous fungi (A. robusta, A. 
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musiformis and A. sinensis) in the control of infective larvae (L3) of gastrointestinal 

nematodes (GIN) in cattle. Eight male Nelore and Aberdeen Angus bovines, aged 

between six and ten months, naturally infected, weighing an average of 150 kg, were 

divided into: Group 1 (G1) received 100g of pellets containing the combination of the 

fungi Arthrobotrys robusta plus A. musiformis; Group 2 (G2) animals received 100g of 

A. robusta pellets plus A. sinensis; animals in Group 3 (G3) received 100g of pellets 

A. musiformis plus A. sinensis, all orally; and Group 4 (G4) as a control. After the fungi 

administration, feces were collected at 12, 24, 36, 48 and 72 hours to assess the 

predatory activity of the groups tested in co-cultures. Subsequently, a viability test was 

performed in Petri dishes containing 2% agar-water culture medium and 1000 L3 of 

bovine GIN. Six repetitions per hour were performed for each group. The results 

showed a difference (p <0.01) between the experimental groups (G1, G2 and G3) in 

relation to the control group (G4) at all times studied (12 hours to 72 hours). There 

were reductions: 81.7% (G1); 87.6% (G2) and 84.2% (G3). The viability of the 

combinations was confirmed through the visualization of structures compatible with the 

genus Arthrobotrys. It was concluded that the three combinations of Arthrobotrys spp., 

Administered orally, showed efficacy and were viable after passage testing on animals. 

 

Keywords: Biological control, Helminthes, Fungal predators 

 

INTRODUÇÃO 

 

Sistemas extensivos de criação de gado são amplamente adotados no 

Brasil e no mundo. No entanto, a contaminação das pastagens é um fator importante 

que atua como um dos principais riscos aos rebanhos bovinos, gerando perdas 

econômicas significativas e afetando a saúde animal (MAHIEU, 2013; VIEIRA et al., 

2019; BURKE; MILLER, 2020; VIEIRA et al., 2020). Devido ao histórico da pastagem, 

a prevalência de larvas infecciosas (L3) de nematóides gastrointestinais (GIN) é muito 

alta e isso leva a um aumento na recorrência de infecções por helmintos. Esta 

condição deve ser levada em consideração e, na maioria dos casos, o controle 

químico não é eficaz, devido à resistência parasitária que já se desenvolveu 

(CHARLIER et al., 2014; VERSCHAVE et al., 2016; VIEIRA et al., 2016). 

Entre os nematóides parasitas gastrointestinais, os gêneros Haemonchus, 

Cooperia, Oesophagostomum e Trichostrongylus são amplamente reconhecidos. No 
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entanto, a maioria dos estudos relata que o uso indiscriminado de anti-helmínticos 

reduziu muito o controle efetivo desses parasitas (VERSCHAVE et al., 2016; VIEIRA 

et al., 2016). 

Segundo Burke e Miller (2020), os produtores devem utilizar o máximo de 

ferramentas possível para minimizar a necessidade de intervenções farmacêuticas e 

otimizar a produção animal. Portanto, a literatura enfatiza a busca constante por 

alternativas que possam ser agregadas a sistemas de controle de infecção em 

rebanhos bovinos mantidos em regime extensivo (TAVELA et al., 2012; BRAGA et al., 

2013; SAUMELL et al., 2015; OLIVEIRA et al., 2018). 

Há décadas, as pesquisas com fungos nematófagos tem demonstrado que 

estes organismos podem ser incorporados ao sistema de manejo sanitário das 

propriedades no controle de verminoses (VIEIRA et al., 2016; COSTA et al., 2019), 

refletindo em um controle integrado efetivo com drogas anti-helmínticas e fungos 

nematófagos (VILELA et al., 2018; SOBRAL et al., 2019; FERRAZ et al., 2019; BRAGA 

et al., 2020). A ideia é justamente atuar na população de L3 presentes nas pastagens 

e com isso realizar um controle ambiental efetivo. Contudo, como existem várias 

espécies de fungos nematófagos em um mesmo gênero, a atividade predatória de 

uma associação fúngica poderia ser melhor explorada.  

Relatos na literatura de combinações de fungos nematófagos do mesmo 

gênero em ambiente experimental ainda são escassos e, no futuro, poderão 

apresentar melhor forma de controle biológico com fungos nematófagos, com seu 

potencial de atividade a ser explorado (TAVELA et al., 2012; SILVEIRA et al., 2017). 

Assim, o objetivo do presente trabalho foi avaliar diferentes combinações de espécies 

do gênero Arthrobotrys de fungos nematófagos (A. robusta, A. musiformis e A. 

sinensis) no controle de larvas infectantes (L3) de mematóides gastrintestinais (GIN) 

em bovinos. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

FUNGOS E AQUISIÇÃO DOS PÉLETES 

Os fungos nematófagos A. robusta, A. musiformis e A. sinensis foram 

cedidos pelo Laboratório de Parasitologia do Departamento de Veterinária da 

Universidade Federal de Viçosa, Minas Gerais, Brasil e mantidos a 4 °C, ao abrigo de 
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luz em tubos de ensaio contendo corn-meal-ágar 2% (CMA 2%) no Laboratório de 

Parasitologia Veterinária da Faculdade de Medicina Veterinária (FMV), Viçosa - MG, 

Brasil. O material foi repicado para placas de Petri de 9 cm de diâmetro, contendo 

meio ágar-água 2% (AA 2%), onde o fungo cresceu por sete dias no escuro. Seis 

repetições foram realizadas por horário, para cada grupo. Para indução da formação 

de micélio fúngico, fragmentos de ágar de aproximadamente 5 mm contendo micélio 

e esporos do fungo, foram transferidos para frascos Erlenmeyer, contendo 150 mL de 

meio líquido GPL (glicose, peptona de soja e extrato de levedura). Nesses frascos o 

fungo cresceu em pH 6,5, sob agitação de 120 rpm (rotações por minuto), na ausência 

de luz e em temperatura de 26°C, por 21 dias. Após este período, o micélio foi retirado 

para a confecção de péletes, os quais foram produzidos em matriz de alginato de 

sódio, conforme a técnica descrita por Walker e Connick (1983) e modificada por 

Lackey et al., (1993). Os péletes utilizados no experimento foram secos em estufas e 

mantidos um teor de umidade de 30%.  

 

SELEÇÃO DE ANIMAIS E ALIMENTAÇÃO 

Oito bovinos da raça Nelore e Aberdeen Angus, idades entre seis e dez 

meses, machos, peso médio de 150 kg e naturalmente infectados por nematoides 

gastrintestinais foram mantidos estabulados, alimentados com ração comercial (15% 

proteína bruta; 78,8% milho; 20,7% farelo de soja; 0,17% fosfato bicálcio; 0,03% 

enxofre; 0,03% microminerais; 0,03% vitaminas; 0,15% sal comum; 0,01% calcário) e 

matéria seca de 88%. Estes animais foram tratados previamente com uma dose de 

ivermectina a 4% (1 mL/50 kg) (Master Lp Ouro Fino); via subcutânea.  

Após 15 dias do tratamento com ivermectina e confirmação de resultado 

zero nos exames de OPG (Ovos por Grama de Fezes), de acordo com a técnica de 

Gordon e Whitlock (1939), os animais foram divididos aleatoriamente em quatro 

grupos (tratados e controle), com dois animais cada.  

O ensaio experimental seguiu rigorosamente todos os procedimentos 

recomendados pelas normas de conduta para o uso de animais e certificado pela 

Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA/UNIC) pelo processo nº 023/2018. 

ENSAIOS EXPERIMENTAIS  

Teste de passagem 

Foram formados quatro grupos, cada um com dois animais. Grupo 1, 
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animais que receberam 100g de péletes (Arthrobotrys robusta + A. musiformis); Grupo 

2 animais que receberam 100g de péletes (A. robusta + A. sinensis); Grupo 3 animais 

que receberam 100g de péletes (A. musiformis + A. sinensis) e Grupo 4 (controle). 

Após a administração em dose única (100g) de péletes na ração, 

procederam-se as coletas de fezes diretamente da ampola retal dos animais nos 

horários de 12h, 24h, 36h, 48h, e 72 horas. As amostras foram acondicionadas e 

prontamente seguiram para o laboratório. Uma parte das fezes coletadas dos animais 

foi utilizada para a confecção das coproculturas. As coproculturas de cada grupo de 

animais (G1 a G4) foram confeccionadas de acordo com a descrição de Ueno e 

Gonçalves (1998). Ao final de quinze dias, procedeu-se a recuperação das L3 por meio 

da técnica de Baermann (Staniland, 1954) das amostras dos grupos experimentais 

nos horários avaliados. 

Os percentuais de redução de larvas dos grupos tratados (G1 a G3) em 

relação ao controle (G4) foram calculados pela seguinte equação:  

Redução (%) =
(XC − XT)

XC
 𝑥 100 

Em que: XC= Média do número de larvas do grupo controle; XT= Média do 

número de larvas do grupo tratado.  

 

ANÁLISE ESTATÍSTICA 

Os dados foram transformados em log (x+1), para satisfazer as 

pressuposições de homogeneidade e normalidade e depois submetidos à análise de 

variância (ANOVA) e ao teste de Tukey, adotando o nível de 1% de probabilidade, 

utilizando o software BioEstat 5.0 (AYRES et al., 2003). 

 

VIABILIDADE FÚNGICA DAS ASSOCIAÇÕES DE FUNGOS 

Como descrito anteriormente, após a realização das coproculturas, 

procedeu-se o teste de viabilidade fúngica das associações (G1 a G3). Para isso, 

amostras fecais (cerca de 2g) foram transferidas para Placas de Petri de 9cm de 

diâmetro contendo o meio de cultura AA 2% e conjuntamente foram adicionadas 1000 

L3 de nematoides gastrintestinais de bovinos. Estas placas foram armazenadas em 

estufa a 25 °C e no escuro. As placas foram observadas diariamente para a 

investigação de conídios e conidióforos característicos do isolado testado, analisadas 
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pelas chaves de classificação propostas por Van Gundy (1985).  

 

RESULTADOS 

No presente trabalho, os grupos foram assim (G1: A. musiformis e A. 

robusta; G2: A. sinensis e A. robusta; G3: A. sinensis e A. musiformis; G4: Controle). 

a atividade predatória dos fungos associados do gênero Arthrobotrys spp., foi 

observada a partir do primeiro horário experimental (12 h) e se manteve até o horário 

de 72 h. Os percentuais de redução foram: 81.7% (G1); 87.6% (G2) e 84.2% (G3). 

Porém, observou-se que com 36 h e com 48 h as reduções percentuais foram maiores. 

Às 12 h e 24 h, os grupos tratados exibiram valores de redução larval que diferiram 

estatisticamente um do outro (p <0,01), letras diferentes ao mesmo tempo mostram 

que as combinações diferem significativamente umas das outras, teste de Tukey a 1% 

de probabilidade (Figura 2). 

 

 

Figura 2 - Médias e desvios-padrão de larvas infectantes de nematóides gastrointestinais recuperadas 
da coprocultura bovinas em diferentes momentos após a administração de pellets contendo 
combinações de Arthrobotrys spp. G1: A. musiformes e A. robusta; G2: A. sinensis e A. robusta; G3: A. 
sinesis e A. musiformis; G4: Controle. Letras diferentes ao mesmo tempo mostram que as combinações 
diferem significativamente umas das outras. Teste de Tukey a 1% de probabilidade. 

 

Na figura 3, foram encontradas as médias dos gêneros de larvas 

infecciosas de nematóides gastrointestinais recuperados na coprocultura bovinas em 

diferentes momentos (a partir de 12 h, 24 h, 36 h, 48 h, 72 h após as horas de 
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inoculação) após a administração dos peletes contendo combinações de Arthrobotrys 

spp. G1: A. musiformis e A. robusta; G2: A. sinensis e A. robusta; G3: A. sinensis e A. 

musiformis; G4: Controle.  

Foram encontrados nemátodos Haemonchus spp. (cor cinza claro) e 

Cooperia spp. (cor cinza médio) e Oesophagostomum spp. (cor preta) (Figura 3). 

 

 

Figura 3 - Médias dos gêneros de larvas infecciosas de nematóides gastrointestinais recuperados de 
coproculturas bovinas em diferentes momentos (12 a 72 horas) após administração de pellets contendo 
combinações de Arthrobotrys spp. G1: A. musiformes e A. robusta; G2: A. sinensis e A. robusta; G3: A. 
sinesis e A. musiformis; G4: Controle. 

 

A Viabilidade fúngica das associações de fungos, foram observadas ao 

longo do período experimental em placas de Petri contendo amostras fecais de cada 

grupo experimental (G1 a G3), assim foram observadas estruturas compatíveis 

(conídios e /ou conidióforos) características de cada isolado testado. 
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DISCUSSÃO 

No presente estudo foi constatada a atividade predatória de diferentes 

combinações de espécies do gênero Arthrobotrys no controle de larvas infectantes 

(L3) de nematoides GIN em bovinos no período de 12 h até 72 h após a inoculação. 

O percentual de redução de nematóides foi de 81,7% (G1), 87,6% (G2) e 84,2% (G3). 

Porém, observou-se que às 36h e 48h as reduções percentuais foram maiores. Às 

12h e 24h, os grupos tratados apresentaram valores de redução larval que diferiram 

estatisticamente uns dos outros. Foram encontrados nemátodos Haemonchus spp. e 

Cooperia spp. e Oesophagostomum spp nesta pesquisa experimental.  

O uso de fungos nematófagos para o controle de nematóides parasitas L3 

tem sido amplamente explorado, e a pesquisa é uma das formas de comprovar que o 

controle biológico realizado com esses fungos é eficaz. Porém, testar uma espécie de 

fungo e sua atividade predatória de forma isolada já é uma área bem estudada 

(MENDONZA-DE-GUIVES et al., 1992; FERREIRA et al., 2012; BRAGA et al., 2014). 

No presente estudo, a combinação de três espécies de fungos do gênero Arthrobotrys 

pode servir de base para novos projetos experimentais promissores, principalmente 

devido às reduções percentuais de L3 encontradas. 

A combinação dos fungos Arthrobotrys spp. podem ser mais benéficos a 

longo prazo do que combinações entre fungos de diferentes gêneros, uma vez que 

um grande número de conídios e clamidósporos foram produzidos (OLIVEIRA et al., 

2018), promovendo sua disseminação e colonização ambiental. 

De acordo com Ayupe et al. (2016) o uso de fungos nematófagos em 

combinação representa uma alternativa que pode maximizar o controle do GIN bovino. 

No entanto, é necessário selecionar isolados fúngicos eficientes e não antagonistas 

para garantir um resultado bem-sucedido. Seguindo essa linha de raciocínio, no 

presente estudo, as combinações de Arthrobotrys spp. (G1, G2 e G3) demonstraram 

eficácia na redução e consequentemente na recuperação da L3 presente nas 

coproculturas. A taxa de predação aumentou por 48 h, diminuindo depois. Os 

resultados durante o pico de redução corroboram os registrados por Luns et al. (2018) 

que encontraram redução de até 82,7% com a combinação de A. robusta e 

Monacrosporium thaumasium e de até 85,3% com a combinação de A. robusta e D. 

flagrans. 

Os fungos não mostraram preferência por nenhum dos gêneros de 

nematóides inicialmente adicionados às placas de Petri. Resultados semelhantes 
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foram observados por Oliveira et al. (2018), ao testar a eficácia predatória dos 

cladódios Arthrobotrys em parasitas Haemonchus, Cooperia e Oesophagostomum de 

bovinos. No entanto, o comportamento predatório dos fungos pode diferir entre as 

espécies de nematóides; trata-se de um fenômeno que depende da densidade das 

larvas e da interação molecular do fungo com a cutícula da larva a ser predada. 

O uso de uma combinação de espécies de fungos nematófagos é benéfico 

em termos de capacidade de predação (LUNS et al., 2018), causando maiores 

reduções larvais. No entanto, alguns fungos, como D. flagrans, podem atingir maiores 

taxas de predação isoladamente do que quando associados a outros (BRAGA; 

ARAÚJO, 2014). Por outro lado, a atividade de um fungo pode suprimir a eficácia de 

outro. Ayupe et al. (2016) relataram que as espécies A. robusta e D. flagrans (AC001) 

foram incompatíveis quando avaliadas em combinação em condições experimentais 

in vitro. Segundo esses autores, A. robusta apresentou desenvolvimento superior ou 

inibiu o crescimento do segundo. Por outro lado, Vieira et al. (2019) relataram que as 

espécies A. cladodes e Pochonia chlamydosporia não apresentaram antagonismo e, 

em condições in vitro, apresentaram maiores valores de predação quando testadas 

isoladamente. 

A pastagem irrigada, comumente utilizada para a pecuária, proporciona 

maior disponibilidade de forragem (MAHIEU, 2013), porém também produz um 

microclima com alta umidade e baixa incidência de raios ultravioleta, que em climas 

tropicais e subtropicais causa um aumento na velocidade de desenvolvimento 

capacidade de sobrevivência de formas infecciosas de GIN (DJIK et al., 2009). Porém, 

de acordo com Burke e Miller (2020), os produtores devem utilizar o máximo de 

ferramentas possível para minimizar a necessidade de intervenções farmacêuticas e 

otimizar a produção animal. Nesse contexto e através dos resultados obtidos, os 

autores entendem que combinações de fungos devem ser colocadas em “desafio” em 

condições laboratoriais e naturais, sempre com o objetivo de proporcionar o controle 

efetivo do GIN e também sugerem que novos estudos com outros gêneros de fungos 

nematófagos sejam realizados. 
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CONCLUSÃO 

A utilização de diferentes combinações de espécies do gênero Arthobotrys, 

em matriz de alginato de sódio, foi eficaz na redução de larvas infectantes (L3) de 

nematoides do GIN em bovinos, sendo este o primeiro relato desta combinação.  
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5 ARTIGO 2 - AVALIAR A EFICÁCIA DA UTILIZAÇÃO DO PRODUTO COMERCIAL 

BIOVERM®, CONTENDO CLAMIDÓSPOROS DE DUDDINGTONIA FLAGRANS-

AC001, NO CONTROLE DE HELMINTOS EM BOVINOS DE CORTE, NA REGIÃO 

CENTRO OESTE DO BRASIL. 
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AVALIAR A EFICÁCIA DA UTILIZAÇÃO DO PRODUTO COMERCIAL BIOVERM®, 

CONTENDO CLAMIDÓSPOROS DE DUDDINGTONIA FLAGRANS, NO 

CONTROLE DE HELMINTOS EM BOVINOS DE CORTE, NA REGIÃO CENTRO 

OESTE DO BRASIL. 

 

RESUMO 

As maiores preocupações são os gêneros de nematoides parasitos gastrintestinais 

mais prevalentes em bovinos Cooperia, Haemonchus e Oesophagostomum que 

constituem um sério problema na criação de bovinos devido ao impacto que causam 

na produção de carne e leite e aos altos custos das medidas de controle. Os fungos 

nematófagos desenvolvem estruturas em forma de armadilhas, responsáveis pela 

captura e destruição dos estágios infectantes dos nematoides. O objetivo do presente 

trabalho foi avaliar a eficiência da Bioverm® (Duddingtonia flagrans - AC001) no 

controle do parasitismo de doenças gastrointestinais de bovinos jovens criados a 

campo, na região centro-oeste do Brasil. Dessa forma, a utilização do Bioverm, no 

controle biológico, pode ser uma alternativa eficaz e vantajosa para melhorar os 

resultados de tratamentos com fungos isolados e potencializar o controle dos 

nematoides que parasitam bovinos. O experimento foi conduzido em uma fazenda 

localizada no município de Jangada, MT, onde 18 bovinos, raça nelore e aberdeen 

angus, com seis a dez meses, foram divididos aleatoriamente em dois grupos (grupo 

tratado e grupo controle) e distribuídos em piquetes de Brachiaria decumbens, 

naturalmente infestados por nematoides gastrintestinais. Os animais do grupo tratado 

receberam 1g do bioverm para cada 10 kg de peso vivo animal, administrados 

diariamente conjuntamente com ração comercial. Já no grupo controle cada animal 

recebeu 1 g de farelo de arroz para cada 10 kg de peso vivo animal, sem bioverm, 

adicionado a ração. Amostras de fezes e pastagens foram coletadas quinzenalmente 

durante sete meses. Os gêneros de nematoides mais prevalentes nas coproculturas 

foram Haemonchus sp., Cooperia sp. e Oesophagostomum sp., refletindo os 

resultados encontrados na forragem. A formulação fúngica Bioverm apresentou 

eficácia na diminuição das recidivas de infecção, na descontaminação ambiental, com 

reflexos diretos no ganho de peso dos animais. 

Palavras-chave: Bovinocultura. Bioverm®. Nematóides gastrointestinais. 
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ABSTRACT 

The biggest concerns are the genera of gastrointestinal parasitic nematodes most 

prevalent in Cooperia, Haemonchus and Oesophagostomum cattle, which constitute a 

serious problem in cattle breeding due to the impact they have on meat and milk 

production and the high costs of control measures. Nematophagous fungi develop 

structures in the form of traps, responsible for capturing and destroying the infective 

stages of nematodes. The objective of the present work was to evaluate the efficiency 

of Bioverm ® (Duddingtonia flagrans - AC001) in the control of parasitism of 

gastrointestinal diseases of young cattle raised in the field, in the midwest region of 

Brazil. Thus, the use of Bioverm, in biological control, can be an effective and 

advantageous alternative to improve the results of treatments with isolated fungi and 

enhance the control of bovine parasitic nematodes. The experiment was conducted on 

a farm located in the municipality of Jangada, MT, where 18 cattle, nelore and 

aberdeen angus breed, aged six to ten months, were randomly divided into two groups 

(treated group and control group) and distributed in Brachiaria paddocks decumbens, 

naturally infested by gastrointestinal nematodes. The animals in the treated group 

received 1g of the bioverm for each 10 kg of animal live weight, administered daily 

together with commercial feed. In the control group, each animal received 1 g of rice 

bran for each 10 kg of animal live weight, without bioverm, added to the feed. Stool 

and pasture samples were collected every two weeks for seven months. The most 

prevalent nematode genera in co-cultures were Haemonchus sp., Cooperia sp. and 

Oesophagostomum sp., reflecting the results found in the forage. The fungal 

formulation Bioverm was effective in reducing infection recurrences, in environmental 

decontamination, with direct effects on the animals' weight gain. 

Keywords: Cattle farming. Bioverm®. Gastrointestinal nematodes. 

 

INTRODUÇÃO 

Os nematoides gastrointestinais do gado reduzem a produtividade e são 

uma fonte de perdas econômicas que podem atingir dezenas de bilhões de dólares 

em todo o mundo (ROEBER et al., 2013). Os helmintos dos gêneros, Cooperia, 

Haemonchus e Oesophagostomum compreendem um importante grupo de parasitas 

causadores de doenças nos ruminantes em pastejo (GRISI et al., 2014). A estratégia 

mais utilizada para o controle desse problema tem sido o uso de medicamentos 
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químicos, que podem apresentar algumas desvantagens, como ecotoxicidade 

(VOKŘÁL et al., 2019) e o desenvolvimento de populações de parasitas 

multirresistentes contra a maioria das classes anti-helmínticas (CANEVER et al., 2013; 

PEREGRINE et al., 2014).  

Dessa forma, o controle biológico feito através de uso de fungos 

nematófagos tem sido testado a campo (ASSIS et al., 2012), rompendo o ciclo de vida, 

capturando fases larvais infectantes antes de migrarem do bolo fecal para pastagem, 

e com isso diminuindo as recidivas das infecções helmínticas que causam danos à 

criação de animais de produção e em especial de bovinos, sendo uma alternativa 

segura e viável em diferentes partes do mundo (LARSEN et al., 1991; MENDOZA-DE 

GIVES; VAZQUEZ-PRATS, 1994; ARAUJO; SALCEDO 1995; WALLER et al., 2001; 

FAEDO et al., 2002; FONTENOT et al., 2003; CHANDRAWATHANI et al., 2004; 

BRAGA et al., 2009; LUNS et al., 2018; MENDOZA-DE GIVES et al., 2018; VILELA et 

al., 2018).  

A literatura mostra que, o fungo D. flagrans apresenta alta produção de 

conídios e produz clamidósporo, sendo esta espécie a mais avaliada e mais eficiente 

no controle de nematoides em ruminantes (MENDOZA-DE GIVES; VAZQUEZ-PRATS 

1994; FERNANDES et al., 2017; SOBRAL et al., 2019). Estas características são 

desejáveis ao selecionar um fungo nematófago uma vez que os gêneros que possuem 

alta produção de conídios e clamidósporos levam vantagem na dispersão e 

colonização do ambiente, consequentemente terão maior sucesso como controlador 

de nematoides (COOKE; GODFREI, 1964).  

Os estudos no Brasil começaram em 1980 com a utilização dos fungos D. 

flagrans (isolado AC001), fornecido na alimentação dos animais através de pellets de 

alginato de sódio contendo conídios e clamidosporos (DIAS, 2007; ASSIS et al., 2012). 

O experimento in vitro e in vivo estabeleceram a base científica ao desenvolvimento 

tecnológico de um produto comercial. 

Recentemente, em 2019, o isolado AC001 foi utilizado na produção de 

Bioverm® (Duddigtonia flagrans – AC001), permitido pelo Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento sob o número de licença nº SP-10.261/2019. Ele é indicado 

para prevenção de parasitas gastrointestinais helmínticos em cabras, ovelhas e 

bovino. É fácil de administrar e apresenta estabilidade oral através de sal ou outro 

alimento de consumo animal (BRAGA et al., 2020) 

Desse modo, este artigo teve como objetivo valiar pela primeira vez a 
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eficácia do Bioverm® (D. flagrans – AC001) no controle do parasitismo de doenças 

gastrointestinais de bovinos jovens criados a campo. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

PRODUTOS 

O produto comercial avaliado foi o Bioverm® (GHENVET Saúde Animal, 

Paulínia, SP, Brasil), contendo 105 clamidósporos por grama. O produto é um pó fino 

sólido que é vendido em polipropileno de cor cristal hermeticamente selado em bolsas.  

O ensaio experimental seguiu rigorosamente todos os procedimentos 

recomendados pelas normas de conduta para o uso de animais e certificado pela 

Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA/UNIC) pelo processo nº 023/2018. 

 

ENSAIO EXPERIMENTAL IN VIVO 

O experimento foi conduzido em uma fazenda localizada no município de 

Jangada, estado de Mato Grosso, Latitude: -15.2413, Longitude: -56.4864 15° 14′ 29″ 

Sul, 56° 29′ 11″ Oeste, clima tropical com estação seca. Com temperatura média anual 

máxima de 26°C e temperatura mínima de 19°C e com precipitação média anual de 

500 mm. 

Dezoito bovinos, raça Nelore e Aberdeen Angus, com sete a nove meses 

de idade, com peso médio de 180 kg foram tratados previamente com anti-helmíntico 

ivermectina 1% na dose de 1mL/50 kg peso vivo animal e albendazol suspensão na 

dose de 1mL/20kg peso vivo. Vinte e um dias após o tratamento com o anti-helmíntico 

e confirmado a ausência de ovos de nematóides nas fezes, os animais foram divididos 

aleatoriamente em dois grupos com nove animais cada e distribuídos em dois piquetes 

com dois hectares cada de Brachiaria decumbens, naturalmente infestados com 

larvas de helmintos, pelo prévio histórico de pastejo de animais jovens.  

No primeiro grupo cada animal foi tratado com uma grama de Bioverm® 

para cada 10 kg de peso vivo animal, administrado diariamente conjuntamente com 

ração comercial. Já no grupo controle cada animal recebeu 1 g de farelo de arroz para 

cada 10 kg de peso vivo animal, sem bioverm adicionado a ração.  

O experimento teve uma duração de sete meses (fevereiro a agosto de 

2020) no qual só foram utilizadas amostras do material fecal dos animais e amostras 

de pastagens. Toda a metodologia proposta estava de acordo com os guidelines da 

World Association for the Advancement of Veterinary Parasitology (WAAVP) seguindo 
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as orientações para avaliar a eficácia de anti-helmínticos em ruminantes: bovinos e 

ovinos descrita por Powers et al. (1982) e segunda edição de diretrizes para avaliar a 

eficácia de anti-helmínticos em ruminantes: bovinos, ovinos e caprinos citadas por 

Wood et al. (1995).  

 

COLHEITA E PROCESSAMENTO DO MATERIAL FECAL 

A cada 15 dias, após a introdução dos animais nos pastos, amostras de 

fezes de todos os animais de cada grupo foram coletadas diretamente da ampola retal. 

Nessas amostras foram determinadas as contagens de ovos por grama de fezes 

(OPG) pelo método de Gordon e Whithlock (1939) modificada por Lima (1989).  

A cada 15 dias, coproculturas foram produzidas com 20 g de fezes 

misturadas com vermiculita e levadas à câmara incubadora a 26°C durante quinze 

dias para obtenção de larvas infectantes de nematóides parasitas gastrointestinais, 

que posteriormente foram identificadas de acordo com os critérios estabelecidos por 

Keith (1953). 

 

AMOSTRAS DE PASTO 

A cada 15 dias, duas amostras de pastagem (0 – 20 e 20 – 40 cm de 

distância do bolo fecal) foram coletadas dos piquetes dos grupos tratado e controle 

em (W) a partir de seis pontos alternados, de acordo com Raynaud e Gruner (1982). 

Amostras de 500 g de pastagem foram pesados, onde foram recuperadas as larvas 

infectantes (L3) de nematoides gastrointestinais de bovinos, seguindo a metodologia 

descrita por Lima (1989). Posteriormente, o sedimento foi examinado em microscópio 

óptico e as larvas foram contadas e identificadas segundo os critérios estabelecidos 

por Keith (1953).  

As amostras de 500 g de pastagem que serviram para este método foram 

colocadas em estufa a 100°C por três dias para obtenção de matéria seca. Os dados 

obtidos foram transformados no número de larvas por quilograma (kg) de matéria 

seca. 

 

GANHO DE PESO DOS ANIMAIS 

O peso dos animais foi estimado mensalmente por balança digital, e 

também no início e no final do experimento. 
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DADOS CLIMÁTICOS  

Os dados metereológicos referentes às médias das temperaturas mínima, 

média e máxima mensais, bem como a precipitação mensal foram registrados em 

estação metereologica, dados do Climatempo (https://www.climatempo.com.br/) na 

cidade de Jangada, no estado de Mato Grosso, Brasil.  

 

RESULTADOS 

A administração diária de Bioverm® se mostrou eficaz na redução de OPG 

ao longo do experimento. O uso diário de 1g a cada 10 kg de peso vivo causou a maior 

redução significativa do OPG a partir do dia 60 (87,5%). 

No primeiro mês de tratamento (março de 2019), o baixo numero de OPG 

foi provavelmente devido ao tratamento anti-helmíntico administrado anteriormente. 

Foi observada diferença significativa (p≤0,05) no OPG dos animais a partir do dia 60 

após o início da administração de Bioverm®, e que essa diferença foi mantida ao longo 

do restante do experimento. A redução do OPG no grupo tratado chegou a 87,5% 

quando comparado ao grupo controle (figura 4). Por outro lado, houve uma queda 

significativa no OPG de ambos os grupos no dia 90. Isso se deve, possivelmente, à 

redução do percentual de larvas na pastagem entre o mês de maio e junho, levando 

os animais a ingerirem menos larvas e, portanto, eliminarem menos ovos.  

 

 
Figura 4 - Médias e desvios-padrão de Ovos por Grama de fezes (EPG) de bovinos nos grupos fungo 
e controle durante 180 dias no Estado de Mato Grosso no período de fevereiro a agosto de 2020. 
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Valores com as mesmas letras são estatisticamente semelhantes pelo teste de Tukey (p <0,05). 

 

A figura 5 mostra as temperaturas máxima, média e mínima, bem como a 

precipitação média mensal. De maneira geral, verificou-se que os dados 

meteorológicos se correlacionaram com os achados parasitológicos, uma vez que as 

temperaturas e a precipitação influenciaram a carga parasitária ambiental. 

 

 

Figura 5 - Média das temperaturas máximas, médias e mínimas mensais (°C) e chuvas mensais (mm3) 
registradas a partir de fevereiro a agosto de 2020, Jangada, Mato Grosso, Brasil 
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Nas coproculturas, foi observado que o gênero mais prevalente de 

nematóide parasita gastrointestinal foi Haemonchus spp., tendo valores entre 56 e 

100% durante todo o experimento. O segundo gênero mais prevalente foi Cooperia 

spp., com prevalência de 20 a 31%. O gênero menos prevalente foi 

Oesophagostomum spp., com 7 a 14% de prevalência. Apenas uma exceção a essa 

prevalência ocorreu durante o experimento, no grupo controle, dia 180, que 

apresentou apenas 29% de Haemonchus spp., 57% de Cooperia spp. e 14% 

Oesophagostomum spp. (Tabela 1). 

 

Tabela 1 - Porcentagem de larvas infectantes de Haemonchus spp. (H), Cooperia spp. (C) e 
Oesophagostomum sp. (O) recuperado de culturas fecais de bovinos durante 180 dias no estado de 
mato grosso, no período de fevereiro a agosto de 2020. 

Grupos Dia 0 Dia 30 Dia 60 Dia 90 Dia 120 Dia 150 Dia 180 

Controle H 63 100 64 60 72 82 29 
C 30 - 27 29 20 42 57 
O 7 - 9 13 8 11 14 

Bioverm® H 56 - 100 62 73 48 100 
C 31 - - 27 18 20 - 
O 13 - - 7 8 9 - 

 

Durante as avaliações de peso dos animais foi observado maior ganho de 

peso (p≤0,05) nos animais que receberam Bioverm® comparados aos animais do 

grupo controle, com diferença significativa a partir do dia 90 (Figura 6). Ao final do 

experimento, os animais tratados apresentaram média de peso de 300 kg, com ganho 

de peso médio de 107 kg, enquanto os animais do grupo controle apresentaram média 

final de 261 kg, com ganho de peso médio de 54,3 kg (Figura 5). 
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Figura 6 - Médias e desvios-padrão do peso corporal (kg) de bovinos nos grupos fungo e controle 
durante 180 dias no Estado de Mato Grosso no período de fevereiro a agosto de 2020. Valores com 
as mesmas letras são estatisticamente semelhantes pelo teste de Tukey (p <0,05). 

 

No piquete cujo pasto era consumido pelos animais do grupo tratado, os 

valores de larvas infectantes por quilo de matéria seca (L3/ Kg M.S.) reduziram 

gradativamente ao longo do experimento (p≤0,05), enquanto o que era consumido por 

animais do grupo controle apresentou valores elevados de larvas recuperadas ao 

longo de todo o experimento, como demostrado na figura 6. Ao final do experimento, 

a redução de larvas recuperadas do pasto do grupo tratado em comparação ao grupo 

controle foi de 100% no dia 150 e 82,9% no dia 180. 

Por outro lado, do dia 30° mês de estudo (março), o percentual de redução 

caiu, ou seja, o número de larvas recuperadas na pastagem diminuiu em ambos os 

grupos, conforme se observa na figura 6, provavelmente pelo aumento do índice 

pluviométrico neste período. Neste caso, a dosagem do fungo sugere relação com as 

condições climáticas.  Sendo que no mês de janeiro, fevereiro e março de 2020 na 

cidade de Jangada ocorreram as maiores precipitações e aumento de temperatura, 

climatempo 2020. 
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Figura 7 - Número de larvas infectantes / kg de matéria seca (L3 / Kg D.M.) recuperadas do pasto 
alimentado por bovinos dos grupos tratado e controle durante 180 dias no município de Jangada - MT, 
no período de fevereiro a agosto de 2020. Os asteriscos no mesmo dia indicam diferença significativa 
no Teste de Tukey (p <0,05). 

 

DISCUSSÃO 

Há vários estudos tando no exterior como no nosso país, avaliando a 

administração do fundo D. flagrans, sendo este trabalho o primeiro a avaliar o uso do 

Bioverm® (D. flagrans – AC001) no controle do parasitismo de doenças 

gastrointestinais de bovinos jovens criados a campo. Neste estudo, os bovinos do 

grupo tratado com o Bioverm® exibiram uma redução de OPG de 87,5% e de acordo 

com Raynaud e Gruner ,1982, as contagens de OPG permitem monitorar os níveis de 

infecção em animais e de infestação de pastagens por nematoides parasitas 

gastrointestinais. Deve ainda ser considerado que essa redução ocorreu após dois 

meses de tratamento com fungo. Diversos estudos utilizando o fungo D. flagrans 

usando cavalos e ruminantes também relataram contagens médias mensais menores 

de OPG entre os animais tratados em relação ao grupo de controle em diferentes 

locais e condições climáticas: Fontenot et al. 2003, para ovelhas nos EUA; Paraud et 

al., 2007, para cabras na França; Braga et al., 2009, para cavalos no Brasil; ASSIS et 

al., 2013, para bovinos no sudeste do Brasil).  

Outro estudo, com a coadministração de pellets contendo D. flagrans e M. 

thaumasium foi testada em ovelhas e o autor demonstrou que este tratamento foi 

eficaz no controle de helmintos gastrointestinais em ovelhas jovens e adultas na 
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região semiárida do Nordeste do Brasil (VILELA et al., 2016). Esses achados estão 

de acordo com os resultados do presente trabalho, confirmando a ação do fungo 

contra as formas infectantes do meio fecal e consequente diminuição da OPG. 

Os resultados das coproculturas revelaram a ocorrência de Haemonchus, 

Cooperia e Oesophagostomum durante o período experimental (fevereiro de 2020 - 

agosto de 2020). Este resultado corrobora com Dias et al., 2007, que relatou Cooperia 

spp. e Haemonchus spp. como o gênero mais prevalente de parasitos bovinos no 

Brasil, seguido por Oesophagostomum spp. E conforme Sutherland e Leathwick, 

2011, a importância desses parasitas para a a produção de gado está diretamente 

relacionada com a redução do ganho de peso, grandes perdas de produção e a alta 

resistência que esses nematóides parasitas gastrointestinais desenvolveram aos anti-

helmínticos. Em 2004, Araújo e colaboradores, demonstraram que o fungo D. flagrans 

não é seletivo para uma determinada espécie de parasita, o que foi confirmado neste 

estudo. Essas variações na proporção dos gêneros provavelmente podem estar 

relacionadas a variações nas condições climáticas. 

Foram observados valores elevados de L3 no dia 30 em ambos os grupos 

(média de 977 e 1022 para os grupos tratado e controle, respectivamente), o que pode 

ser explicado pelo curto prazo para colonização dos fungos. Com administração 

fúngica constante, liberando cada vez mais clamidósporos no ambiente há um 

aumento da dispersão dos fungos, sua colonização ocorre em todo o pasto, a isso se 

atribui o aumento da capacidade predatória deste no ambiente, que aumentou a cada 

avaliação, reduzindo gradativamente o OPG dos animais. Diversos estudos avaliando 

D. flagrans no controle da verminose de ruminantes também demonstraram que a 

eficácia ocorre a partir de 60 dias após o início da administração (VILELA et al., 2012; 

ASSIS et al., 2013; SILVA et al., 2014; VILELA et al., 2018).  

Da mesma forma (ARAUJO et al.; 2004), registraram redução larval na 

coprocultura de animais tratados com M. thaumasium no semiárido brasileiro. Em seu 

estudo, a combinação de D. flagrans e M. thaumasium resultou em uma redução de 

90,7% no número de larvas na coprocultura. Burke et al. (2005) demonstra claramente 

em experimentos de campo com D. flagrans que este fungo pode reduzir em mais de 

90% das larvas infectantes presentes nas fezes fecais. O uso do Bioverm® no 

presente experimento nos animais do grupo tratado reduziram a contaminação das 

pastagens, agindo diretamente sobre a forma de vida livre das larvas do nematóide. 

É importante relatar que a temperatura, umidade relativa e precipitação 
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promoveram o desenvolvimento de estágios de vida livre e migração para a forragem. 

O clima desempenha um papel importante na habilidade dos fungos em capturar 

nematóides, particularmente porque a temperatura ótima de crescimento varia com 

cada espécie de fungo (O'CONNOR et al., 2006). Outros pesquisadores também 

observaram que temperaturas na faixa de 20°C – 33°C influenciaram a porcentagem 

de aprisionamento de larvas em diferentes espécies de fungos (MORGAN et al., 1997, 

SU et al., 2007).  

Desta forma, condições climáticas ambientais específicas, podem estar 

diretamente relacionadas aos resultados deste estudo. Assim, Castro et al. 2003, 

relataram que A. robusta exibiu os melhores resultados de captura de larvas em 

temperaturas variando de 25°C a 28°C, enquanto M. thaumasium não foi afetada por 

temperaturas de 25°C a 30°C, o que confirma que a temperatura influencia o grau de 

aprisionamento, dependendo da espécie ou gênero de ciatostomo. Os autores 

descobriram que as temperaturas de 25°C, 28°C e 30°C não afetaram o desempenho 

de M. thaumasium, o que demonstrou eficiência média de 94%. 

 O resultado obtido em nosso estudo é semelhante aos achados dos 

trabalhos anteriores e sugerem que a eficiência com que as larvas são controladas 

por fungos nematófagos depende essencialmente da escolha das espécies de fungos, 

bem como de sua adequação a condições específicas de temperatura e índice 

pluviometrico. Esses resultados podem apoiar e explicar a queda brusca do número 

de larvas recuperadas na pastagem em ambos os grupos (mês 30 do estudo). Neste 

estudo, a temperatura da região variou de 30°C a 36°C, e os autores descobriram que 

a elevada temperatura não afetou o desempenho do produto Bioverm®, e que com o 

aumento do índice pluviométrico neste periodo, tanto o grupo em tratamento quanto o 

controle foram beneficiados com o tratamento do Bioverm®. Sendo também 

observado por Van Dijk et al. (2009), que os níveis de infecção são maiores durante a 

estação chuvosa e estão relacionados à maior umidade, o que favorece o 

desenvolvimento de estágios de vida livre dos parasitas e a migração de L3 das fezes 

fecais para pastagens adjacentes. 

A redução de contagem de ovos fecais foi inversamente proporcional ao 

ganho de peso, similar ao trabalho de Luns et al. (2018), que avaliou a combinação 

de D. flagrans, M. thaumasium e A. robusta em bovinos durante seis meses. O 

desenvolvimento do fungo no pasto já foi avaliado em diversos trabalhos, reduzindo 

significativamente a quantidade de L3 no pasto e consequentemente a reinfecção dos 
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animais (VILELA et al., 2016; LUNS et al., 2018). 

Os resultados apresentados neste experimento estão de acordo com os de 

Waller et al. (2004) que aplicaram D. flagrans em bovinos e relataram diferenças no 

ganho de peso (P <0,01) nos animais do grupo tratado com o fungo em comparação 

ao grupo controle. Além disso, Braga et al., 2009, estudou cavalos no campo, os 

pesquisadores administraram o fungo nematófago D. flagrans e observaram 

diferenças significativas de ganho de peso entre os grupos tratados com o fungo e os 

animais controle. Os animais tratados com o fungo demonstraram maior ganho de 

peso do que os do grupo controle. Conforme os autores, Fontenot et al. (2003), o fato 

dos animais do grupo tratado estarem em condições de pastagem em piquetes onde 

havia menor população de larvas infectantes no material fecal e, consequentemente, 

nas pastagens, contribuiu para que esses animais apresentassem menor risco de 

infecção. 

Os animais que receberam o Bioverm® obtiveram taxas de ganho de peso 

quase duas vezes maiores do que os animais do grupo controle (média de 107 kg, 

comparada a média de 54,3 kg), levando a significativos ganhos econômicos, tanto 

pelo aumento dessas taxas como pela redução dos custos com vermifugação, pois os 

gastos com vermífugos são muito altos, a maioria das fazendas comerciais não 

monitoram as perdas econômicas por vermifugação (GRISI et al., 2014) e o uso de 

vermífugos de baixa eficiência causam prejuízos, sendo preferível do ponto de vista 

econômico não vermifugar os animais, caso o medicamento tenha baixa eficiência 

(PIVOTO et al., 2020).  

Os resultados obtidos no presente estudo são encorajadores para o uso 

Bioverm® em fungos nematófagos no controle biológico. 

 

CONCLUSÃO 

O fungo, na sua apresentação final de produto comercial, se apresentou 

viável no controle ambiental de larvas de nematódeos gastrintestinais, causando 

significativa redução no OPG dos animais, aumentando seu ganho de peso e 

reduzindo significativamente a contaminação do pasto por larvas infectantes de 

nematoides. 
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6 CONCLUSÕES GERAIS 

 

Como conclusão dos estudos realizados, no capitulo 1, os autores 

entendem que combinações de fungos devem ser colocadas em “desafio” em 

condições laboratoriais e naturais, sempre com o objetivo de proporcionar o controle 

efetivo do GIN e também sugerem que novos estudos com outros gêneros de fungos 

nematófagos sejam realizados. Em conclusão, a utilização de diferentes combinações 

de espécies do gênero Arthobotrys, em matriz de alginato de sódio, foi eficaz na 

redução de larvas infectantes (L3) de nematoides do GIN em bovinos, sendo este o 

primeiro relato desta combinação. No capítulo 2, O fungo, na sua apresentação final 

de produto comercial, se apresentou viável no controle ambiental de larvas de 

nematódeos gastrintestinais, causando significativa redução no OPG dos animais, 

aumentando seu ganho de peso e reduzindo significativamente a contaminação do 

pasto por larvas infectantes de nematoides. 

 


