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Resumo 

O objetivo do trabalho foi avaliar a atividade do fungo 
Duddingtonia flagrans em larvas infectantes (L3) no 
ambiente e in vitro após trânsito gastrintestinal. Os 
ensaios a campo foram conduzidos no Centro 
Paranaense de Referência em Agroecologia e as 
amostras foram analisadas no Laboratório de 
Parasitologia da Universidade Estadual de Ponta 
Grossa. A atividade in vitro demonstrou que os fungos 
predaram as L3, obtendo um percentual de redução de 
88% nas fezes. Houve uma redução na quantidade de 
L3 no grupo tratado e um aumento gradativo no grupo 
controle, demonstrando a atividade fúngica presente nos 
bolos fecais. A recuperação de L3 no solo, e no pasto foi 
semelhante nos dois tratamentos.  

Introdução  

O controle biológico através dos fungos nematófagos é 
uma alternativa promissora para reduzir o número de L3 
no ambiente. O fungo mais utilizado é à espécie D. 
flagrans que passa intacto através do trato 
gastrintestinal dos ruminantes após administração oral, 
e quando em contato com as fezes pode germinar, 
colonizando o bolo fecal e capturando as L3 (ARAÚJO; 
RIBEIRO, 2003). O objetivo do trabalho foi avaliar a 
atividade do fungo D. flagrans em larvas infectantes no 
ambiente e in vitro após trânsito gastrintestinal.   

Material e Métodos 

Dez novilhas da raça Jersey foram divididas em dois 
grupos tratados (150g de pellets contendo massa 
micelial do fungo, misturados a 500g de concentrado) e 
controle (500g de concentrado e pellets, sem fungo). 
Doze horas após a administração dos fungos, amostras 
de fezes foram coletadas para os testes in vitro. Os 
animais permaneceram em pastejo e foram selecionados 
10 bolos fecais de cada grupo. Para avaliação fúngica 
foram coletadas amostras de pasto, solo e fezes. 

Resultados e Discussão 

A atividade in vitro demonstrou que os fungos predaram 
as L3, obtendo um percentual de redução de 88% nas 
fezes (Tabela 1). L3 começaram a aparecer na terceira 
avaliação (Figura 1) com temperatura de 23 °C pode-se 
observar uma grande quantidade de L3/Kg MS nos dois 
grupos. Da terceira para a quarta avaliação, não houve 
diferença nos grupos (P>0,05). No entanto, houve uma 
redução na quantidade de L3 no grupo tratado, e 

aumento gradativo no grupo controle. O comportamento 
de recuperação de L3 no solo e no pasto foi semelhante 
nos dois tratamentos, demonstrando que as L3 que não 
foram predadas no bolo fecal, seguiram seu crescimento 
e desenvolvimento, resultando em um maior número de 
L3 na última avaliação, não tendo os fungos ação no 
solo e no pasto. A maior quantidade de L3 recuperadas 
no pasto superior, nos diferentes grupos, na última 
avaliação, se deve as condições elevadas de umidade 
devido às chuvas que ocorreram durante a noite no 
período de avaliação. 
 
Tabela1. Número médio de larvas infectantes (L3) de Cooperia spp. 
e Haemonchus spp. recuperadas vivas e percentual de redução.  

Repetição1 Tratado2  Controle3  

1 0 2 
2 6 22 
3 12 290 
4 22 126 
5 0 0 
6 2 6 
7 8 4 
8 2 4 

Total de L3 52 454 

Média  6,5 56,75 

Porcentagem de redução    88% 

 
 

Figura  1. Recuperação de L3/Kg MS nas fezes, pasto superior e inferior 
e solo dos grupos controle e tratado nos diferentes dias de coleta. 

Conclusão 

O fungo D. flagrans demonstrou ser capaz de suportar o 
trânsito gastrintestinal dos animais e reduzir a 
quantidade de L3 nas fezes. 
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