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transformação



Perdas na produção por fatores ambientais
Crise dos alimentos



Países estão comendo mais: China, Índia e Brasil
Crise dos alimentos



Produção de grãos 2011/2012
166 milhões de toneladas
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Áreas agrícolas



1º produtor mundial
café, laranja e cana-de-açúcar

2º produtor mundial
soja, feijão, carne bovina e frango

3º produtor mundial
milho

Brasil



é líder na América Latina e na 
Agricultura Tropical

Nos últimos
anos

Brasil

tecnologia própria 
para condições 

tropicais



13.384 trabalhos científicos 
publicados no Brasil

incremento de 54%
de 1998 a 2002

incremento de 9%
de 1998 a 2002

Posição da ciência brasileira



Ranking – National Science Indicators / Thomson Reuters 
Posição da ciência brasileira



adquirida



extrativismo



exploração



Norris et al. (2003)

“Todos os organismos dentro 
do ambiente da cultura que 
causam injúria à cultura ou 
são capazes de reduzir a 
produção ou qualidade”





Bosch et al. (1982)

Oecophylla smaragdina



Fenômeno natural que consiste
na regulação de plantas e 

animais



Norris et al. (2003)
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pulgão-branco-dos-citros

Importação 
Austrália - EUA



primeira importação no Brasil
1921

Prospaltella berlesei (EUA)

Pseudaulacaspis pentagona



Bosch et al. (1982)
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até metade dos anos 60

Kogan (1998)



Resistência dos insetos 
aos inseticidas (mais de 
500 pragas resistentes)

Aparecimento de novas 
pragas (antes 
secundárias)

Ressurgência de pragas

Desequilíbrios biológicos

Efeitos prejudiciais ao 
homem, inimigos 

naturais, peixes, outros 
animais

Resíduos nos alimentos, 
água e solo

a partir do final da década de 1950





É impossível o 
crescimento infinito 
com recursos finitos

Clube de Roma

Primeiros estudos oficiais 
sobre deterioração 
ambiental. 

Publicação do livro/relatório 
“Limites do Crescimento” 
(The Limits to Growth) 



Primeiro diagnóstico sobre a 
deterioração ambiental da 
biosfera

Relatório Global Ano 2000
Presidente Carter, EUA

Ameaça de sobrevivência da vida humana sobre o
planeta (não é extensível a todo o mundo o estilo de vida
do Norte).





para controle biológico 
de pragas



de Cotesia flavipes



incubadora de empresas Esalq (EsalqTec)
projetos Fapesp (Pipe)



de Trichogramma



Controle 
biológico de 
pragas
Sem controle 
ou inseticidas

> 8 milhões de hectares





Com o aumento da massa 
crítica, têm aumentado as 
informações para o usuário.





3ª mais inovadora em 
biotecnologia no mundo 2012

Mais inovadora do Brasil 2012
BestBio 2012

Destaque A Lavoura 2011-2012
Empreendetec 2012

2012 World Technology Awards



de danos

bilhões de dólares

Bento (1999)

Brasil

controle predominante:
químico



O Brasil é o maior consumidor 
de agrotóxicos do mundo 
desde 2008.

700%aumento de
nos últimos 40 anos

78%aumento de

no consumo de 
agroquímicos

na área agrícola



Produto Amostras
Análise insatisfatória

(resíduo de agrotóxico não autorizado, 
resíduo acima do limite máximo etc.)

Pimentão 146 91,8%
Morango 112 63,4%
Pepino 136 57,4%
Uva 165 56,4%
Alface 131 54,2%
Cenoura 141 49,6%
Abacaxi 122 32,8%
Beterraba 144 32,6%
Couve 144 31,9%
Mamão 148 30,4%
Tomate 141 16,3%
Arroz 148 7,4%
Cebola 131 3,1%

Disponível em: <http://portal.anvisa.gov.br/wps/wcm/connect/55b8fb80495486cdaecbff4ed75891ae/ 
Relat%C3%B3rio+PARA+2010+-+Vers%C3%A3o+Final.pdf?MOD=AJPERES>



Lista de 
substâncias Situação atual

Abamectina Ainda não houve publicação de consulta pública com indicação da Anvisa

Acefato Anvisa já publicou consulta pública com indicação de banimento do país, entretanto 
ainda não foi publicada uma decisão

Carbofurano Ainda não houve publicação de consulta pública com indicação da Anvisa

Cihexatina Decisão publicada: produto será retirado do mercado brasileiro até novembro de 2011

Endossulfam Publicada a decisão, produto será retirado do mercado brasileiro a partir de 31 de 
julho de 2013

Forato Ainda não houve publicação de consulta pública com indicação da Anvisa

Fosmete Decisão publicada: produto será mantido no mercado com restrições de uso

Glifosato Ainda não houve publicação de consulta pública com indicação da Anvisa

Lactofem Ainda não houve publicação de consulta pública com indicação da Anvisa

Metamidofós Decisão publicada: produto será retirado do mercado brasileiro até 2013

Paraquate Ainda não houve publicação de consulta pública com indicação da Anvisa

Parationa Metílica Ainda não houve publicação de consulta pública com indicação da Anvisa

Tiram Ainda não houve publicação de consulta pública com indicação da Anvisa

Triclorfom Decisão publicada: produto será retirado do mercado brasileiro imediatamente

http://portal.anvisa.gov.br/wps/portal/anvisa



manejo racional de pragas

manejo integrado de pragas

controle biológico
com predadores e parasitoides





Anastatus sp.Hymenoptera



Hymenoptera



Hymenoptera



Diptera



Iphiseiodes zuluagai







Podisus sp.





Scymnus Pullus sp.



Fungos
Bactérias
Vírus
Protozoários
Nematoides



aplicações
de inseticidas aplicações

década de 1990Trissolcus basalis
PERCEVEJOS



aplicações
de inseticidas 
para traça aplicações

Trichogramma pretiosum

TRAÇA-DO-TOMATEIRO

década de 1990



Regiões HLB (%)
Centro
Norte
Noroeste
Oeste
Sul

73,5
28,2

8,8
47,4
63,5 Redução da população de D. citri

Aumento de parasitismo por T. radiata

Votuporanga

Getulina

Pirajuí

Cajobi

Rincão

Mogi Mirim

Tatuí

Itapetininga

5,1x

49,5%

3,0x

62,3%

2,6x

86,2%

3,4x

53,3%

10,8x

93,0%

5,3x

59,1%

2,5x

69,6%

7,9x

51,5%



Cotesia flavipes

Trichogramma galloi



Produção e liberação de mais de

parasitoides/ano

>3.000.000 ha



CONTRAS
PRÓS

Agricultor é 
conservador;

Quer ver a praga “cair”;

Quer táticas fáceis;

Sofre pressão de 
multinacionais.

Aumenta o interesse por 
agricultura orgânica;

Resistência de pragas;

Escolaridade;

Maior divulgação 
técnica;

Barreiras fitossanitárias.





Número de espécies de inimigos naturais disponíveis para
controle biológico (van Lenteren, 2012).
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Comercialização





comercializando insetos, 
entomopatógenos e ácaros



no Brasil

Parra (2010)



controle biológico aplicado

(cana-de-açúcar, milho)

(cana-de-açúcar)

(cana-de-açúcar)

(soja)

Cotesia
flavipes

Metarhizium
anisopliae

Trichogramma
galloi

Baculovirus
anticarsia



controle biológico aplicado

(soja)

(pinus)

Trichoderma
harzianum

Deladenus
siricidicola



1876 1931 1978

Oecophylla smaragdina

3 dC
Rodolia cardinalis

1889
Cotesia flavipes

1974...

1,32 celulares/habitante (R$258,60)

95 parasitoides/habitante (R$0,39)



agricultor pesquisador





O controle de pragas
não pode ficar entre o “arcaico” e o “avançado”



aspinn@uol.com.br
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