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 O controle biológico é um fenômeno natural da 
regulação da quantidade de plantas e animais 
por inimigos naturais. Os fungos 
entomopatogênicos são uns dos agentes 
biológicos que podem ser utilizados como 
biopesticida.  Os fungos do gênero Metarhizium e 
Beauveria são os que mais se destacam. No 
entanto, o uso eficaz destes fungos dependem 
de fatores bióticos e abióticos. Embora existam 
várias pesquisas a respeito dos fungos 
entomopatogênicos e suas variações quanto a 
tolerância à temperatura e a radiação, pouco se 
conhece sobre as variações ambientais e 
espaciais em relação as suas distribuições.

De um projeto colaborativo da USU 
(Universidade do Estado de Utah) com o USDA 
(Departamento de Agricultura dos Estados 
Unidos) foi obtido um banco de dados de 2005 a 
2013 de 38.074 amostras de solos coletadas da 
região Oeste dos Estados Unidos da América, 
que após triagem foi reduzido a 25.484 amostras. 
Por análise espacial os dados de ocorrência 
foram avaliados em relação a altimetria. Foram 
utilizadas imagens do satélite que foram 
transferidas ao software ArcGIS 10.1. TM no qual 
foi confeccionado um mosaico de imagens a fim 
de obter uma única imagem final e posterior 
correspondência entre os gêneros fúngicos e a 
altitude.

Apresentação do problema 
e motivação da pesquisa

Das 25.484 amostras de solo analisadas 
observou-se ocorrência de Metarhizium em 496 
amostras (1,9%; IC 95%: 1,8-2,1%) e Beauveria 
em 1.263 amostras (5,0%; IC 95%: 4,7-5,3%) 
(Figura 1). A altitude foi considerada significativa 
para a ocorrência de Metarhizium e Beauveria. 
Pela análise espacial e análise estatística o 
gênero Metarhizium demonstrou associação a 
altitudes menores, enquanto que Beauveria por 
altitudes moderadas a altas, mas com 
capacidade de ocorrência em altitudes menores. 
Ao comparar os grupos de altitude com a 
ocorrência de Metarhizium tem-se maior número 
na faixa de  799 a 1334,2 m. Enquanto que 
Beauveria apresentou diferença estatística 
apenas nos grupos extremos de maior ou menor 
altitude.

Resultados e 
impactos esperados É possível perceber que o uso eficaz destes 

fungos dependem de fatores bióticos e abióticos. 
O conhecimento do comportamento destes 
agentes em relação às condições ambientais 
reais dá subsídios ao controle biológico ao 
sugerir melhores condições para a sua 
sobrevivência e consequente efetividade. Foi 
possível elucidar que a ocorrência do gênero 
fúngico Metarhizium é associada a menores 
altitudes e o gênero Beauveria a moderadas e 
altas altitudes.

Conclusão e
perspectivas

Apoio

Figura 1: Mapa de ocorrência de isolados fúngicos de 
Metarhizium (A) e Beauveria (B) em relação a altitude. 


