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RESUMO: As consequências da toxicidade dos pesticidas sintéticos e a rapidez com que as 

pragas se tornam resistentes a eles têm levado a uma forte demanda por métodos alternativos 

para a solução dos problemas com as pragas agrícolas. O controle biológico tem recebido 

grande atenção do meio cientifico e pode atender tanto as demandas do pequeno produtor 

quanto da produção agrícola de larga escala. Dentre os agentes de controle biológico, os fungos 

entomopatogênicos possuem um relevante papel e já são comercialmente utilizados, porém, 

muitas espécies e linhagens de alta virulência podem ainda ser buscadas, na grande e pouco 

explorada, biodiversidade brasileira. Muitos desses fungos entomopatogênicos apresentam 

também atividade endofítica. Estudos recentes indicam uma grande perspectiva quanto à 

inoculação endofítica desses micro-organismos, como uma técnica capaz de melhorar sua 

eficiência na infecção de insetos hospedeiros, na melhoria de condições fisiológicas da planta 

e no controle populacional de pragas agrícolas.   Posto isto, o presente trabalho objetivou 

demonstrar a necessidade de se buscar método alternativos ao controle de pragas, bem como 

avaliar o potencial e as vantagens da inoculação endofitica de fungos entomopatogênicos em 

relação ao do método tradicional de aspersão desses agentes sobre as plantas, visando o controle 

de insetos, a partir de uma revisão bibliográfica. 

 

Palavras-chave: Agrotóxicos, Controle Biológico, Fungos Entomopatogênicos, Endofitia. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Abstract: The consequences of the toxicity of synthetic pesticides and the speed in which pests 

become resistant to them have led to a strong demand for alternative methods to solve the 

problems with agricultural pests. Biological control has received great attention from the 

scientific community and can meet both the demands of small producers and large-scale 

agricultural production. Among the biological control agents, entomopathogenic fungi have an 

important role and are already commercially used. However, many species and strains of high 

virulence can still be sought in the large yet underexplored Brazilian biodiversity. Many of 

these entomopathogenic fungi have also shown endophytic activity. Recent studies indicate a 

great perspective regarding the endophytic inoculation of these microorganisms, as a technique 

capable of improving its efficiency in the infection of host insects, in the improvement of the 

plant's physiological conditions and in the population control of agricultural pests. That said, 

the present work aimed to demonstrate the need to seek alternative methods to pest control, as 

well as to evaluate the potential and advantages of endophytic inoculation of entomopathogenic 

fungi in relation to the traditional spraying of agents on plants, the control of insects, from a 

literature review. 

 

 

 

Keywords: Pesticides, Biological Control, Entomopathogenic Fungi, Endophytia
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1 INTRODUÇÃO 

  

 O uso de agrotóxicos tem aumentado exponencialmente em todo o mundo, mais de 2 

milhões de toneladas de agrotóxicos são utilizados anualmente, e devido a esse uso desenfreado 

muitos problemas ambientais e de saúde humana tem se agravado (Baron et.al., 2019). Ainda 

que a eficácia destes pesticidas químicos sejam comprovadas quanto ao seu objetivo principal 

que é exterminar as pragas, o uso exacerbado e descontrolado destes compostos estão causando 

resistência aos organismos-alvo.  Posto isto, com o intuito de manter a eficácia destes 

produtos, os agricultores têm aumentado a dosagem e diminuído o tempo de aplicação dos 

mesmos e com isso acarretando um acúmulo destes agentes químicos no ambiente e 

consequentemente danos ao ambiente e à saúde humana (Russo et al., 2019; Kuzhuppillymyal-

Prabhakarankutty et al., 2021). Desta forma, alternativas mais sustentáveis visando a melhor 

qualidade de vida e a preservação do planeta tem sido buscadas como por exemplo o controle 

biológico, que visa controlar insetos-praga a partir de biocompostos sem que ocasionem 

prejuízos à organismos não alvos e sem comprometer a qualidade do produto final, assim um 

dos agentes de controle biológico que mais tem sido pesquisado nos últimos anos com uma 

alternativa segura são os fungos entomopatogênicos endofíticos ( Mamani de Marchese & 

Filippone, 2018). 

      

  Desta forma, objetivou-se , a partir de uma revisão bibliográfica, mostrar a necessidade 

de buscar métodos alternativos aos agrotóxicos no controle de pragas, descrever o papel de 

fungos entomopatogênicos no contole biológico de insetos-praga, rever a capacidade dos 

fungos entomopatogênicos apresentarem comportamento endofitico e avaliar o potencial e as 

vantagens da inoculação endofitica de fungos entomopatogênicos em relação ao do método 

tradicional de aspersão desses agentes sobre as plantas, visando o controle de insetos. 

 

2 METODOLOGIA 

 

Foram reunidos artigos científicos relevantes publicados relacionados a agrotóxicos, 

controle biológico, uso de fungos entomopatogênicos e fungos entomopatogênicos endofíticos 

para o controle biológico entre 2003 e 2021. A partir de buscas aleatórias usando palavras-

chave como: fungos entomopatogênicos, Beauveria bassiana, Metarhizium anisoplae, e 

endófitos de fungos, em vários bancos de dados de pesquisa de artigos científicos como Google 

Scholar, Web of Science e PubMed e revistas indexadas dos quais foram utilizados para a 

elaboração da revisão.                                                                                                        



10 

 

 

3 AGROTÓXICOS  

 

3.1 Breve histórico 

 

Os compostos tóxicos começaram a ser artificialmente sintetizados no século XX, 

durante a Segunda Grande Guerra. É possível que tenham sido criados antes, já que não há 

registros que comprovem. Foi nos Estados Unidos que de fato iniciou sua utilização para o 

controle de insetos, com o DDT (diclorodifeniltricloroetano), que é um composto 

organoclorado à base de petróleo e arsênico.  Descoberto em 1939, só se tornou comercialmente 

disponível em 1945.  Até o século XIX, antes do DDT ser descoberto, utilizavam-se materiais 

orgânicos e inorgânicos naturais que mesmo sendo naturais também poderiam ser tóxicos e 

derivados do petróleo para deter insetos-praga. O DDT foi um sucesso na agricultura, visto que 

dizimou a maior parte das pragas, aumentando a produtividade agrícola. A partir de então, os 

Estados Unidos tornou-se um dos maiores exportadores de agrotóxicos, com cerca de 50% a 

75% da produção mundial, por um tempo, sendo a União Soviética sua maior compradora 

(Parra, 2014). 

A partir do avanço científico e tecnológico no campo da toxicologia, os efeitos desses 

produtos foram sendo melhorados, de modo a alcançar seu potencial de eliminar o maior 

número de pragas agrícolas possíveis (Pedigo e Rice, 2009). No entanto, o uso indevido desses 

compostos fitossanitários tem-se mostrado muito prejudicial, tanto para o meio ambiente 

quanto para a saúde humana, estudos recentes demostraram que esses produtos sintéticos 

podem interferir no equilíbrio do ecossistema, alterando a composição do solo e da água e por 

consequência animais, insetos, e humanos (Chiarello et al., 2017; Machado et al., 2016; Vieira 

et al., 2016; Souza et al, 2016;). 

 

3.2 Categorias dos agrotóxicos 

 

 O crescente problema de pragas na agricultura nos últimos anos fez com que o 

uso indiscriminado de agrotóxicos aumentasse em todo o mundo, contribuindo com o acúmulo 

de resíduos de compostos químicos que contaminam o solo e a água. Só no Brasil, cerca de 

8.000 formulações encontram-se licenciadas (SIGRH, 2019). Essa diversidade de produtos 

tóxicos é diferenciada e classificada de diferentes formas, como por exemplo, quanto à sua 

toxicidade, grau de agressão ao meio ambiente, propriedades químicas e físicas. De acordo com 

sua toxidade, esses compostos são divididos em cinco classes, além de formulações não 
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classificadas: Classe I para aqueles que são extremamente tóxicos, Classe II para os que 

possuem alta toxicidade, Classe III para os que são medianamente tóxicos, Classe IV para 

aqueles que têm pouca toxidade, Classe V para os que são improváveis de causar danos (Anvisa, 

2019) como demonstrado na Figura 1. Essa classificação é encontrada como informação 

obrigatória nos rótulos dos produtos comerciais. Há também três classes diferenciadas de 

acordo com propriedades mais gerais. A Classe I é baseada no modo de entrada dos pesticidas 

no alvo, ou seja, podem ser via contato, via sistêmico, fumigantes ou repelentes. Já a classe II 

é baseada na função e nos tipos de pragas específicas como: herbicidas, acaricidas, fungicidas 

etc. A classe III é baseada na composição química, e é subdividida em cinco grupos principais: 

organoclorados, organofosforados, carbamatos, piretrina e piretróides.  

Os organoclorados são hidrocarbonetos, ou seja, compostos orgânicos ramificados 

com cinco ou mais átomos de cloro, foi o primeiro grupo de pesticidas sintetizado e utilizado 

na agricultura. São compostos com longo período residual e alta capacidade de acumulação nos 

tecidos animais e ao longo da cadeia alimentar. Foram praticamente banidos do mercado 

comercial em todo o mundo.  Já os organofosforados são um grupo de pesticidas 

multifuncionais, sendo assim, conseguem combater diversas espécies de pragas e são 

degradados com mais facilidade, causando menor impacto ambiental que os organoclorados. 

Os carbamatos são análogos aos organofosforados, visto que um é derivado do ácido fosfórico 

e o outro do ácido carbamato, atingem principalmente a transmissão de sinais nervosos e, assim 

como os organofosforados, podem ser degradados mais facilmente, comparado com outras 

classes (Yadav e Devi, 2017). Piretrinas são compostos inseticidas orgânicos obtidos das 

plantas Chrysanthemum cinerariaefolium ou Pyrethrum cinerariaefolium. São mais seguros 

para o meio ambiente e para a saúde, comparado aos demais agrotóxicos químicos sintéticos, 

devido sua origem natural e maior especificidade para insetos. Desse modo, piretrinas são muito 

utilizadas em plantações orgânicas, uma vez que o nível de toxinas é alto apenas para os insetos 

pragas, já que o risco de contaminação é baixo para os mamíferos. Os piretroides são análagos 

sintéticos das piretrinas, foram feitos para serem mais estáveis e com efeitos residuais mais 

longos. Assim como as piretrinas, são altamente tóxicos apenas para os alvos, com nível menor 

de tóxicidade e contaminação por humanos. Os principais produtos utilizados em campo são a 

cipermetrina e a permetrina (Ensley, 2018).  
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3.3 Resistência de insetos aos agrotóxicos 

 

A resistência aos agrotóxicos pelos insetos vem aumentando devido à alta frequência de 

mutação genética provocada pelo contato com os agrotóxicos. Essa resistência ocorre por conta 

da evolução adaptativa, que seleciona os mais bem adaptados para sobreviver. Visto isso, a 

indústria dos agrotóxicos precisa continuamente melhorar e desenvolver novos produtos, 

visando contornar a adaptação das pragas (Hawkins et al., 2019). A resistência aos pesticidas é 

um sério problema para a produção agrícola, saúde humana e para a proteção dos animais, pois 

pode haver resistência cruzada, dificultando ainda mais o processo de extermínio. Esse 

fenômeno se dá quando o artrópode desenvolve resistência a um composto ou a um agente de 

seleção, ao mesmo tempo que desenvolve reação a um segundo composto ou agente distinto do 

primeiro, porém relacionados, por exemplo, deltametrina e permetrina, que são produtos do 

grupo dos piretróides (Whalon et al., 2008). 

 

3.4 Problemas ambientais e para a saúde humana 

 

Os agrotóxicos foram utilizados em marcos históricos como agentes de guerra, devido 

ao seu potencial biocida, conhecido há muitas décadas, como a Guerra do Vietnã e a Guerra do 

Golfo (Gurgel; Gurgel; Augusto, 2017). Recentemente o grupo químico dos organofosforados 

foram indicados supostamente como os principais compostos de agrotóxicos que possivelmente 

causou intoxicação e posterior falecimento de dezenas de pessoas em um ataque na Síria em 

2017 (OMS, 2017). 

Há quatro vias possíveis de contaminação por agrotóxicos, são elas: via oral, via 

dérmica, via ocular e via inalatória. Esse contato pode ocorrer devido ao modo como os 

agrotóxicos são aplicados nas plantações, ou seja, por pulverização, sendo assim, pode 

contaminar tanto quem aplica, quanto quem ingere alimentos contaminados. Assim, o 

envenenamento depende da natureza química dos produtos utilizados, mas também da via de 

contaminação e do tipo de intoxicação, ou seja, a intoxicação aguda e a crônica (Dawson et al., 

2010; Lee et al., 2011). 

Na intoxicação aguda, a reação é imediata, ou seja, horas depois de ter tido contato, já 

são observados os efeitos nocivos como dores de cabeça, dores no corpo, erupções cutâneas, 

baixa concentração, náusea, tontura, visão prejudicada, cãibras, ataques de pânico e, em casos 

graves, coma e morte (Yadav e Devi, 2017). A intoxicação crônica é aquela na qual os efeitos 

nocivos são observados ao longo dos anos, que ocorrem a partir da exposição de pequenas doses 
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repetidas por um longo período de tempo. Os efeitos crônicos suspeitos da exposição a certos 

pesticidas incluem defiência nos recém-nascidos, toxicidade para o feto e produção de tumores 

benignos ou malignos, alterações genéticas, distúrbios sanguíneos, nervosos, endócrinos e 

efeitos na reprodução. Esse tipo de contaminação é mais difícil de ser identificada em 

comparação a toxicidade aguda (Pan, 2012).  

Os efeitos prejudiciais gerados pelos agrotóxicos estão cada vez mais visíveis no meio 

ambiente, em virtude disso os polinizadores, insetos predadores e microrganismos 

entomopatogênicos, que são agentes de controle natural de pragas, estão desaparecendo por 

conta do estresse ambiental. Sabe-se que os agrotóxicos podem interferir ativamente nos 

processos ecossistêmicos, promovendo diminuição da biodiversidade, bem como nos processos 

bioquímicos e enzimáticos do solo, causando anormalidades nas vias metabólicas e nas 

estruturas celulares dos seres vivos (Rózalska et al., 2014; Gola et al., 2018; Szewczyk et al., 

2018; Stolarek et al., 2019; Subbanna et al., 2019).  

A erradicação de espécies pelo uso de pesticidas pode causar mudanças significativas 

nos ecossistemas, e em alguns casos, um pesticida pode eliminar uma espécie essencial para o 

funcionamento de toda a comunidade, ou pode promover o domínio de espécies indesejadas, 

comprometendo toda uma teia trófica (Fishel e Ferrel, 2013). E no caso do Brasil, por exemplo, 

foram identificados residuais de agrotóxicos em peixes e em amostras de águas doces, 

localizadas em territórios próximos ou distantes de áreas agrícolas (Moraes et al., 2003). 

À vista de todos os malefícios causados por esses agentes químicos que são amplamente 

utilizados de forma desenfreada o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional 

(Consea) classificou- os como uma violação do direito humano à alimentação adequada, 

indicando situação de insegurança alimentar e a possibilidade de desenvolvimento de diversas 

donças agudas e crônicas (Consea, 2012). 

  

                           Figura 1. Classificação dos agrotóxicos. Fonte: Anvisa. 
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4 MÉTODOS ALTERNATIVOS DE CONTROLE DE INSETOS  

 

Além da toxicidade dos produtos e as suas consequências, a rapidez com que as pragas 

se tornam resistentes a eles tem levado a uma forte demanda por alternativas na solução do 

problema com as pragas agrícolas. Desde o final do século passado se buscam métodos que 

sejam ecologicamente mais sustentáveis que causem menos danos ao longo do tempo. Alguns 

dos procedimentos alternativos utilizados pelos agricultores e técnicos, a partir de sua 

experiência de vida são os inseticidas e repelentes caseiros como caldo de fumo e sabão, extrato 

de pimenta-do-reino, alho e sabão, farinha de trigo e leite, repelente de cinza e repelente de 

arruda, etc. Há também métodos como a implementação barreiras vivas que podem ser 

utilizadas para impedir que haja o ataque à plantação, utilização de armadilhas luminosas com 

uma bacia de água, para as quais os insetos tendem a ser atraídos pela luz (EMBRAPA, 2008).  

Embora não devam ser descartados, especialmente pelo pequeno produtor, a eficácia de 

tais produtos e procedimentos não está comprovada cientificamente. O controle biológico por 

outro lado, inserido no contexto do manejo integrado de pragas, é um método que tem recebido 

uma grande atenção do meio científico e com possibilidade de atender também à produção 

agrícola em larga escala. O manejo integrado de pragas (MIP) procura considerar as interações 

entre as espécies de plantas, espécies invasoras e espécies predadoras do sistema, bem como 

investir em novos produtos tecnológicos e monitorar continuamente as plantações (Pedigo e 

Rice, 2009). 

 O MIP vem se tornando comumente utilizado por agricultores que monitoram as 

plantações com o intuito de manter o número de pragas abaixo do nível de dano econômico, 

promover uma melhor eficiência de mortalidade natural bem como preservar o meio ambiente 

além de diminuir os danos causados pelos produtos químicos. A produção orgânica e o controle 

biológico estão dentro desse amplo contexto metodológico para a redução de pragas prejudiciais 

às plantações (Parra, 2014). 

 

5 CONTROLE BIOLÓGICO 

 

5.1 Breve histórico  

 

 No século III a China utilizava formigas da espécie Oecophylla smaragdina com o 

objetivo de exterminar as pragas dos citros (Parra, 2014). Ao longo da História, métodos 

semelhantes foram empiricamente utilizados por agricultores para proteger suas plantações. No 
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entanto, foi somente em 1919 que a expressão controle biológico foi citada pela primeira vez 

pelo entomologista Harry Scott Smith (EUA). Desde então, o controle natural de pragas por 

inimigos naturais, ou seja, predadores, parasitoides e parasitas, passou a ser denominado por 

controle biológico (Filho e Macedo, 2011). Curiosamente, esse método foi bastante empregado, 

até o surgimento do DDT e outros produtos químicos sintéticos de baixo custo e alta eficiência, 

os quais invadiram o mercado (Parra, 2014).  

 

5.2 Tipos de controle biológico 

 

O controle biológico pode ser dividido em três vertentes: natural, aplicado e clássico. 

O natural é a regulação expontânea do número de plantas ou de animais pelos seus inimigos 

naturais, ou seja, agentes bióticos de mortalidade, a um nível populacional abaixo daquele que 

normalmente ocorreria nas suas ausências (Pickett e Bugg, 1998). Já o controle aplicado é a 

manipulação humana desse fenômeno natural com o propósito de manter populações de 

potenciais espécies-pragas abaixo do nível de dano econômico. Isso pode ser feito por meio de 

técnicas que favoreçam a conservação de inimigos naturais já existentes no ambiente agrícola 

ou por meio da introdução dos mesmos no local (Pedigo e Rice, 2009). E o controle biológico 

clássico, por sua vez, trata-se do controle de pragas exóticas ou nativas pela introdução de 

inimigos naturais importados, ou seja, de espécies exóticas (Filho e Macedo, 2011). 

 

5.3 Tipos de agentes de controle biológico   

 

 Os agentes de controle biológicos ou inimigos naturais são responsáveis por controlar 

as populações de pragas. Há diversos tipos de agentes como insetos e outros artrópodes, 

nematoides, vírus, bactérias, fungos, dentre outros, os quais podem ser classificados nas 

categorias: predadores, parasitoides e parasitas ou patógenos (Filho e Macedo, 2011). Um 

importante componente do MIP em ecossistemas agrícolas é a utilização de patógenos (Ahuja 

et al., 2015). Esses agentes são usados para controlar insetos e incluem bactérias, vírus e fungos, 

que geralmente são bastante específicos para seus hospedeiros (Vega e Kaya, 2012). Dentre 

eles, o uso de bioinseticidas à base de fungos entomopatogênicos para o manejo de pragas vem 

crescendo (Chaurasia et al., 2016; Hussain et al., 2014), com novas espécies potencialmente 

úteis sendo descobertas. 
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6 FUNGOS ENTOMOPATOGÊNICOS  

 

Fungos entomopatogênicos (patógenos específicos de insetos e inócuos para outros 

animais) já são usados eficientemente como agentes de controle biológico. Geralmente são 

isolados das carapaças de artrópodes infectados, contudo, seu habitat natural é o solo (Behie e 

Bidochka 2014). Esses fungos, que ocorrem naturalmente, são considerados alternativas 

seguras para reverter a dependência da produção agrícola de pesticidas químicos (Campagnani 

et al., 2017). Infelizmente, devido as alterações adversas causadas por esses compostos 

químicos, esses microrganismos têm sido impedidos de executar seu papel ecológico de forma  

adequada. Contudo, pesquisas recentes demostraram que alguns fungos possuem ou 

desenvolveram mecanismos que lhes permitem sobreviver na presença de tais contaminantes 

tóxicos (Szewczyk et al., 2018; Nowak et al., 2019) salientando, desta forma sua ótima 

habilidade como agente biológico.  

Dos fungos entomopatogênicos encontrados na natureza, a maioria pertence às classes 

Entomophthoromycote e Ascomycota. No entanto, há mais quatro classes conhecidas, são elas: 

Oomycetes, Chytridiomycota, Microsporidia, e Basidiomycota. Até o momento 1.604 espécies 

foram relatadas, sendo: 474 espécies de Entomophtoromycota, 476 espécies de Ascomycota, 12 

espécies de Oomycetes, 65 espécies de Chytridiomycota, 339 espécies de Microsporidia e 238 

espécies de Basidiomycota (Litwin et al., 2020). Esses números indicam o elevado potencial de 

uso da própria biodiversidade para o controle de pragas indesejáveis. 

Os fungos Beauveria bassiana (Bals.) Vuill e Metarhizium anisopliae (Metch) 

Sorokin, ambos pertencentes a classe Ascomycota,  têm sido usados comercialmente desde o 

século XIX como os principais agentes entomopatogênicos para o controle de pragas, devido 

ao seu grande espectro de atividade (Eckard et al., 2017). Atualmente, diferentes fungos são 

usados para controlar um grande número de pragas, incluindo pulgões, besouros, baratas, 

gafanhotos, mosquitos, mariposas, borboletas, cupins, tripes, gorgulhos, moscas-brancas, entre 

outros. Muitas linhagens desses fungos se mostraram úteis contra uma ampla gama de 

artrópodes praga, pois afetam negativamente os organismos alvos, podem se replicar dentro do 

hospedeiro alvo e produzir esporos virulentos, são baratos, fáceis de produzir, incluem um 

grande número de diferentes cepas, apresentam alta especificidade, sendo que alguns são mais 

generalistas, e são seguros para o usuário e meio ambiente (Zimmermann, 2007).  

Além destas aplicabilidades, alguns fungos entomopatogênicos podem ser utilizados em 

processos biotecnológicos, devido sua alta capacidade de produzir metabólitos secundários, 

possuir alta taxa enzimática e apresentar um rápido crescimento em meio de cultura 
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(Ro´zalska et al. 2016; Gonzalez et al. 2017; Yosri et al. 2018; Dou et al. 2019; Kozłowska et 

al. 2019). Suas aplicações biotecnológicas estão sendo testadas nas áreas de produção de 

nanopartículas e a bioconversão de flavonoides. Um exemplo é o uso de resíduos da biomassa 

de M. robertsii, obtida após a degradação do nonilfenol, para a produção de nanopartículas de 

prata (AgNPs). Já quanto a bioconversão de flavonóides, compostos com propriedades 

antioxidades, antinflamatórias e antibactérianas, os fungos entomopatogênicos atuam na 

biotransformação de flavonóides em glicosídeos de flavonóides, que são melhores absorvidos 

pelo organismo humano de forma eficiente. (Litwin et al., 2020). 

 Ademais, algumas espécies também contribuem com as respostas de defesa das plantas, 

desencadeando respostas de defesa imunológica, na síntese de proteínas relacionadas à 

patogênese (PRPs) como quitinases e β1,3 glucanases, de enzimas como fenilalanima amônia-

liase (FAL) além de proporcionar o acúmulo de lignina (Bonaldo, 2005) cuja função principal 

é ativar os mecanismos de defesa latentes nas plantas (Terra, 2009).  

A Figura 2 abaixo demostra 8 tipos de fungos entomopatogênicos ainda não 

identificados, esses micro-organismos foram isolados a partir de afídeos em roseiras.  

 

 

 

Figura 2. Fungos entomopatogênicos não identificados isolados de afídeos contaminados naturalmente em roseiras.                 
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7 FUNGOS ENDOFÍTICOS 

 

 O termo endófitos surgiu pela primeira vez em 1866 e foi descrito por Heinrich Anton 

de Bary. Ele definiu endófitos como sendo: um organismo que reside dentro dos tecidos 

vegetais. A partir deste primeiro conceito houveram evoluções nas pesquisas relacionadas ao 

endofistismo e outras designações foram propostas de acordo com as descobertas. Sendo que a 

definição mais aceita nos dias atuais é que micro-organismos endofíticos vivem e translocam 

nos tecidos das plantas, de forma endossimbiôntica, por pelo menos parte do seu ciclo de vida, 

sem causar qualquer sinal prejudicial a mesma (Yan et al., 2018).  

Esses micro-organismos geralmente conferem benefícios as plantas, como por exemplo: 

resistência a estresses abióticos e bióticos, proteção contra ao ataque de pragas, e auxiliam no 

crescimento e desenvolvimento da planta. Recentemente foi descoberto que fungos 

entomopatogênicos tem ação endofítica, e que alguns ocorrem naturalmente, enquanto outros 

são inoculados de diferentes formas nas plantas (Vega, 2008). 

 As recentes descobertas desses fungos entomopatogênicos endofíticos têm mostrado 

que seu papel como agente de controle biológico é efetivo, sem a necessidade de se utilizar 

agentes químicos para combater eventuais pragas, pois eles penetram diretamente na cutícula 

do inseto invadindo a hemocele apenas pelo contato com o mesmo, além de contribuir de forma 

positiva para a planta. No entanto ainda não se tem dados suficientes para afirmar que não 

causam danos a organismos não alvos, como é o caso dos humanos ao ingerir uma planta 

colonizada endoficaticamente (Jaber e Ownley, 2018). 

 

8 USO DE FUNGOS ENTOMOPATOGÊNICOS ENDOFÍTICOS PARA O 

CONTROLE BIOLÓGICO 

  

O uso de fungos entomopatogênicos endofíticos vem sendo cada vez mais pesquisado 

ao longo dos anos devido a capacidade que esses micro-organismos apresentam de colonizar 

uma ampla gama de insetos-pragas, por meio de diferentes métodos de inoculação e  inundação 

em diversas espécies de plantas. Os fungos mais utilizados como agentes de controle biológio 

em biopesticidas comercializados  são os da família da Beauveria bassiana s. str. e Metarhizium 

anisopliae s. str, principlamente no Brasil, tanto em estufas como em campos abertos (Mascarin 

et. al, 2019). Até o momento a presença destes agentes patogênicos foram relatados em sorgo, 

trigo, milho, feijão comum, tomate, abóbora, soja, café, juta branca, algodão, cacau, ópio, 

mandioca, banana entre outras culturas economicamente importantes, sendo que a maioria deles 
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colonizam as raízes e os tecidos acima do solo de seus hospedeiros devido a suspensão de 

conídeos pelo ar e manipulação humana (Akutse et al., 2013; Parsa et al., 2013; Parsa et al., 

2018; Posada e Vega, 2005; Rubini et al., 2005; Posada et al., 2010; Ownley et al., 2008b; 

Qayyum et al., 2015; Quesada-Moraga et al., 2006; Quesada-Moraga et al., 2009; Russo et al., 

2015; Posada et al., 2007; Vega et al., 2009; Greenfield et al., 2016; Gurulingappa et al., 2010; 

Tefera e Vidal, 2009; Pocasangre et al., 2000; Akello et al., 2008; Ownley et al., 2004; 

Gurulingappa et al., 2010; Lopez et al., 2014). 

Na Europa, por exemplo, o controle biológico via fungos entomopatogênicos 

endofíticos tem sido amplamente utilizado há alguns anos, estudos apontam que L. lecanii tem 

sido relativamente bem-sucedido contra pulgões e insetos relacionados. Da mesma forma, M. 

anisopliae var. acridum registrou um nível promissor de sucesso para o manejo de gafanhotos 

na África, enquanto na América do Norte, B. bassiana foi considerada altamente virulenta 

contra uma ampla gama de pragas de insetos (Shah e Pell, 2003). 

Outro exemplo de um trabalho próspero é de Gurulingappa et. al (2010), no qual, 

demostraram que os fungos entomopatogênicos endofíticos B. bassiana, Lecanicillium lecanii 

e Aspergillus parasiticus tiveram resultados estatisticamente satisfatórios quanto a redução no 

crescimento e desenvolvimentos dos insetos-pragas que se alimentaram de plantas de milho, 

tomate, algodão, abóbora, feijão comum e trigo previamente inoculadas. Bancole e 

colaboradores (2020) salientaram que duas das cinco cepas de B. bassiana que foram testadas 

em cultivares de arroz apresentam resultados promissores quanto ao combate de contra S. 

calamistis, a principal broca do caule do arroz prevalente na África Ocidental sem causar danos 

a organismos não alvos.  

A habilidade dos fungos entomopatôgenicos como agentes de controle biológico 

endofíticos foi analisada também  por Russo et al (2018), ao inocular, por diferentes métodos, 

os fungos B. bassiana, Metarhizium anisopliae e Metarhizium robertsii em plantas de soja. As 

pesquisas mostraram que os fungos entomopatogênicos podem associar-se endofiticamente às 

plantas de soja, sendo que dos métodos de inoculação testados os que tiveram melhor eficácia 

foram via pulverização foliar, imersão de sementes e imersão de raízes. Além disso, pode-se 

observar que as plantas inoculadas por B. bassiana via pulverização foliar  não só aumentaram 

seu rendimento mas também cresceram mais. Já Wei e colaboradores (2020), realizaram um 

estudo que objetivou determinar a eficiência da colonização de B. bassiana em tomateiro por 

meio de diferentes métodos de inoculação, e como a presença desses micro-organismos 

endofíticos afetam as pragas que acomentem os tomateiros. E assim como as pesquisas 
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anteriores os resultados obtidos foram satisfatórios e apontam um grande potencial de expansão 

da utilização de fungos entomopatogênicos endofíticos para a proteção de outras culturas. 

 Com o intuito de verificar a capacidade de endófitos no controle biológico do fungo 

Crinipellis perniciosa, agente da enfermidade vassoura-de-bruxa do cacau, Rubini et al (2005) 

estudaram os fungos endofíticos de plantas de cacau que são resistentes e suscetíveis à 

enfermidade. Para isso, os fungos foram isolados, identificados e avaliados in vitro e in vivo 

quanto sua habilidade de inibir a praga, e observou-se que dentre os fungos avaliados, o 

Gliocladium catenulatum reduziu a incidência da doença em cerca de 70% dos cacaueiros. Mais 

recentemente foi publicada uma pesquisa baseada no controle de cupins subterrâneos, pragas 

que atacam as plantas de cacau, utilizando biopesticidas a partir de fungos entomopatogênicos 

endofíticos.  

Para esta pesquisa Ambele e colaboradores (2020) manipularam quinze tipos de fungos 

via pulverização direta de suspensão de conídios e após análise dos dados observaram que no 

geral todas as quinze espécies testadas apresentaram uma taxa de mortalidade de 100% dos 

cupins entre quatro e sete dias. Mas as plantas tratadas com M. brunneum Cb15-III, M. 

anisopliae isolada ICIPE 60 e ICIPE 30, Hypocrea lixii F3ST1 e B. bassiana isolates ICIPE 

279, ICIPE 706 e ICIPE 662 foram as que apresentaram melhores resultados como agentes de 

controle biológico, além disso, não se observou nenhuma alteração quanto ao retardamento do 

crescimento vegetal ou quaisquer outros prejuízos as plantas de cacau, indicando que fungos 

entomopatogênicos endofíticos podem colonizar plantas sem que haja danos a mesma. Ademais 

essas constatações verificaram também que o cacaueiro é naturalmente colonizado por fungos 

entomopatogênicos endofíticos Trichoderma asperellum, Fusarium solani e F. redolens a partir 

do isolamento via técnicas de cultura, isto sugere que as mudas de cacau são favoráveis ao 

crescimento de fungos endofíticos via inoculação artificial. 

Lopes et al (2014) avaliaram a habilidade  da Beauveria bassiana e Purpureocillium 

lilacinum na reprodução do pulgão que acomete as plantações de algodão em casas de vegetação 

e em campo  em ambos os casos a população de afídeos foram reduzidas e foi possível verificar 

que os efeitos permaneceram por pelo menos 14 dias, para esta pesquisa foram utilizadas 

sementes inundadas. A virulência também foi testada e observou-se que no período de uma 

semana cerca de 60% dos pulgões cessaram .   

Muitos outros estudos relataram resultados semelhantes aos citados anteriormente, e 

apesar de apresentaram um alto potencial a maioria dos pesquisadores tiveram dificuldades 

técnicas principalmente em relação a recuperação de novas cepas de fungos,  ao 

desenvolvimento de micoinseticidas e aos fatores ambientais. Algumas soluções 
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biotecnológicas para esses obstáculos já estão sendo estudadas e têm se mostrado eficientes, 

porém mais pesquisas são necessárias para uma melhor análise. (Adelik e Babalola, 2021; 

Skinner et al.,2014; Plantey et al., 2019; Pérez-González et al., 2014; Cabrera-Mora et al., 

2019; Maina et al., 2018; Rubini et al., 2005; Lopes et al., 2014; Castrilo et al., 2008; Fadiji e 

Babalola, 2020).  

 

9 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A partir da revisão realizada  neste trabalho é possivel constatar que o uso de agrotóxicos 

causa mais malefícios do que benefícios, tanto para o meio ambiente quanto para a saúde 

humana e portanto é essencial que técnicas mais sustentáveis como o controle biológico de 

pragas sejam implementadas cada vez mais no Brasil. Nota-se também que dos agentes de 

controle biológico os fungos entomopatogênicos endofíticos têm-se mostrado eficases no 

ataque de organismos alvos e promissores quanto ao crescimento vegetal e  eventuais estresses 

abióticos que as plantas possam sofrer. 

As perspectivas futuras são que possivelmente a comercialização de biopesticidas irá 

aumentar, visto que a biodiversiadade desses miroorganismos ainda não é totalmente conhecida 

e estudada. Além disso as dificuldades que os pesquisadores vem encontrado durante os 

experimentos tendem a diminuir com as técnicas biotécnológicas avançando, proporcionando 

desta forma que o controle biológico tenha potencial para se tornar um dos métodos mais 

utilizados não só Brasil, mas no mundo, diminuindo os impactos ambientais e na saúde humana, 

com o intuito de fornecer uma melhor qualidade de vida ambiental e humana. 
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