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RESUMO

O carrapato bovino é um ectoparasito amplamente distribuído em todo o mundo, responsável pela redução da produção de leite ou carne 
relacionada à espoliação sanguínea e transmissão de doenças. As regiões que apresentam maior incidência deste parasita são as regiões Sul, 
Sudeste e Centro-Oeste do Brasil em função das condições climáticas favoráveis. Os números sobre a incidência somados aos números 
atualmente atribuídos aos prejuízos, coloca este ectoparasita no mais alto patamar de importância para a pecuária brasileira. Por essa razão, há 
um crescente interesse no desenvolvimento de novos métodos de controle desse parasita. O fungo característico do solo e que apresenta 
simbiose com plantas, Trichoderma é um potente micoparasita de vários fungos patogênicos de plantas. Utiliza como estratégia de 
micoparasitismo, a lise da parede celular hospedeira com um aparato de enzimas degradadoras da parede celular, como quitinases, β-1,3-
glucanases, N-acetilgluconaminidases (NAGase) e proteases. OBJETIVOS: O objetivo deste trabalho propõe uma nova abordagem para testar a 
eficácia de enzimas quitinolíticas produzidas por Trichoderma asperellum na degradação de estruturas quitinosas presentes no exoesqueleto e na 
membrana peritrófica do carrapato Rhipicephalus (Boophilus) microplus. MÉTODOS: O fungo foi incubado em meio TLE e a produção de enzima 
foi induzida com quitina comercial (CWDE) e quitina carrapaticida (T-CDWE). O rastreio de CWDE e T-CWDE foi efetuado por electroforese em gel 
de poliacrilamida com dodecilsulfato de sódio (SDS -PAGE). Para determinar as atividades enzimáticas específicas, as produções foram medidas 
para quitinase, N-acetilglucosaminidase (NAGase), β-1,3-glucanase e protease. A atividade de NAGase foi realizada pela formação de p-nitrofenol 
a partir de p-nitrofenol-p-N-acetilglucosamina (pNglcNAc). A actividade de β -1,3-glucanase foi identificada numa reação contendo 0,25% (p / v) 
de laminarina (Sigma). A mistura foi incubada a 40 ºC por 30 min e a quantidade de açúcar redutor formado foi determinada 
espectrofotometricamente a 550 nm. A atividade da quitinase foi determinada usando quitina coloidal. O produto da atividade da quitinase foi 
revelado após a incubação com p-dimetilaminobenzaldeído (DMAB). A atividade de protease foi determinada usando solução de caseína a 1% (p / 
v) como substrato. A reação foi realizada por 20 min, a 37ºC, e interrompida pela adição de ácido tricloroacético (TCA). Após centrifugação a 3300 
g, o sobrenadante foi analisado espectrofotometricamente a 280 nm. A massa de 50 mg de ovos de carrapatos foi pesada e esperada até a 
eclosão (~ 1000 larvas) e logo após submetidos a bioensaios com CWDE (10 e 20 mg.mL -1) e T-CWDE (10 mg.mL -1). Vinte fêmeas adultas 
também foram utilizadas nos biotestes. RESULTADOS: A eletroforese apresentou bandas de proteínas de pesos moleculares variando entre 20 -
100 kDa, característicos de endo e exochitinases de T. asperellum, de acordo com diferentes elicitores contendo quitina para a produção de 
quitinases. Todas as enzimas requeridas mostraram atividade enzimática. A microscopia eletrônica de varredura (MEV) foi realizada. Após 72 
horas de bioensaios com 20 mg.mL-1 de CWDE, 100% das larvas morreram. O teste T-CDWE com 10 mg.mL-1 apresentou morte de 100% das 
larvas após 48 horas. O MEV corroborou a ruptura na parede celular por enzimas quitinolíticas. CONCLUSÕES: Nossos resultados apresentaram o 
ataque de CWDE e T-CWDE nas estruturas cuticulares do carrapato de gado, sugerindo uma atividade específica da T-CWDE. Considerando a 
viabilidade de produção e benefícios ecológicos, excluindo os efeitos residuais dos atuais inseticidas químicos, assim como a resitência frente a 
estes agentes químicos. O conhecimento do perfil enzimático contra vetores de doenças que apresentam quitina em sua composição contribuirá 
para as aplicações biotecnológicas futura da super expressão da produção de quitinases fúngicas em larga escala para o biocontrole de veto.
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