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RESUMO

O Aedes aegypti é um vetor de arboviroses, como vírus da Febre Amarela, Dengue, Zika, Chickungunya e Mayaro que são responsáveis por altos 
índices de mortalidade no Brasil. Desta forma, justifica se a busca de medidas eficazes de eliminação deste vetor com enorme impacto na saúde 
pública do país. Estudos tem demonstrado que fungos do gênero Trichoderma são bons produtores de quitinases, e que esta produção pode ser 
induzida artificialmente quando se adiciona ao meio de cultura parede celular de fungos, revestimento de crustáceos e exoesqueletos de vários 
parasitas e insetos. Nestes estudos foi verificado que a composição do pool de enzimas quitinolíticas produzidas varia em função do substrato 
indutor derivados de insetos. Recentemente foi demonstrado que as quitinases termoestáveis produzidas por Trichoderma asperellum em 
presença de quitina no meio de cultura foram eficientes no controle biológico de Penicillium sp., Sclerotinia sclerotiorum e Aspergillus niger, 
sendo observada degradação da quitina presente na parede celular desses fungos e consequente redução da proliferação das formas vegetativas 
(hifas) e reprodutivas (esporos). Desse modo, o uso de enzimas quitinolíticas produzidas por Trichoderma asperellum pode ser uma alternativa 
promissora no combate de vetores de doenças que expressam quitina em sua composição. OBJETIVOS: Este estudo apresenta uma nova 
abordagem para o biocontrole do Aedes aegypti, que apresenta cutícula na fase larval, baseada no uso de enzimas quitinolíticas produzidas pelo 
fungo Trichoderma asperellum (T. asperellum), fungo este caraterístico do solo e que apresenta simbiose com as plantas, protegendo as mesmas 
de outros fungos fitopatogênicos (processo denominado micoparasitismo). MÉTODOS: O fungo foi incubado em meio TLE e a produção de enzima 
foi induzida com quitina comercial (CWDE) e com quitina de larvas de Aedes de fases L3 e L4 (L-CDWE). Para determinar as atividades enzimáticas 
específicas, as produções foram medidas para quitinase, N-acetilglucosaminidase (NAGase), β-1,3-glucanase e protease. Os experimentos de 
biocontrole foram separados nos grupos CWDE e L-CWDE, testados em diferentes concentrações. Vinte larvas L3 foram analisadas por efeito 
desses tratamentos, comparando com o controle. A microscopia eletrônica de varredura (MEV) e microscopia eletrônica de transmissão (TEM) 
foram realizadas no objetivo de observar as degradações em estruturas quitinosas. RESULTADOS: A eletroforese apresentou bandas de proteínas 
de pesos moleculares variando entre 20 - 100 kDa, características de endo e exochitinases de T. asperellum. Todas as enzimas requeridas 
mostraram atividade enzimática, exceto protease. Para os testes de bioensaios em larvas foram testadas concentrações de enzimas que variaram 
de 1- 20 mg x mL-1 para CWDE e de 1- 10 mg x mL-1 para L- CWDE. Após 72 horas de teste larvicida com 20 mg x mL-1 de CWDE, 100% das larvas 
morreram. O teste L-CDWE com 10 mg x mL-1 apresentou morte de 100% das larvas após 48 horas. A análises de aumento MEV e TEM 
corroboraram a ruptura e degradação na parede celular por enzimas quitinolíticas. CONCLUSÕES: Nossos resultados apresentaram a eficácia de 
CWDE e L-CWDE contra estruturas de quitina de L3 larvas Aedes aegypti, sugerindo uma atividade específica de L-CWDE. Esta estratégia 
biotecnológica tem um enorme potencial para a indústria, considerando a viabilidade da produção. Outro grande resultado é o conhecimento 
específico de ataque micoparasitismo ao vetor Aedes, justificando estudos futuros para a super expressão gênica e engenharia genética para uma 
produção industrial direcionada contra o vetor em questão. Enfatizamos os benefícios ecológicos usando compostos biodegradáveis naturais, 
excluindo os efeitos residuais dos atuais inseticidas químicos utilizados contra a eliminação de mosquitos Aedes aegypti, assim como uma possível 
ausência de resistência do vetor, já descrita com o uso de inseticidas.
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