
Exigência do mercado por produtos sem
substâncias tóxicas impulsiona no Brasil

a pesquisa e o uso de mecanismos de
controle biológico de pragas agrícolas

Geraldo Hasse

A
sombra da intensa guerra co-

mercial dos gigantes da agro-

química, crescem no Brasil

a pesquisa e o uso de mecanismos de

controle biológico de pragas agrícolas

- não tanto por uma evolução da cons-

ciência ambiental dos agricultores,

mas pela exigência dos consumidores

estrangeiros que reclamam alimentos

isentos de substâncias tóxicas. Em al-

guns países, o temor dos consumidores

já se converteu em barreiras sanitá-

rias contra importações indiscrimina-

das. Em 2004, a China recusou uma

carga de soja brasileira, alegando que

os grãos continham resíduos de fungi-

cidas, provavelmente aqueles usados

para tratar a última grande praga

da sojicultura - a ferrugem, causada

por um fungo de origem asiática. Em



2006, o mel brasileiro foi embargado

na Europa por motivo semelhante.

Em conseqüência desses pro-

blemas, os produtores obrigam-se a

reduzir ou eliminar o uso de agro-

químicos em suas lavouras, adotando

métodos mais ecológicos de produção.

Atualmente, existem no Brasil cinco

empresas de certificação de ações ou

produtos ecologicamente corretas.

Todas nasceram sob inspiração de

exigências européias, mas seguem as

normas brasileiras da agricultura or-

gânica, regulamentada em dezembro

de 2007, quando o pessoal do setor

(organizado sob a sigla BrasilBio) foi

recebido com um café-da-manhã pelo

presidente Lula, no Palácio do Planal-

to, em Brasília.

O mais antigo certificador do

Brasil é o Instituto Biodinâmico, com

sede na Fazenda Demétria, em Botu-

catu, SP, que produz ervas medicinais

e difunde os princípios da agricultura

biodinâmica, baseada na Alemanha.

Outras certificadoras têm como refe-

rências a Suíça, a Holanda e a Fran-

ça. Fundada em 2001 em Porto Ale-

gre e hoje com sede em Florianópolis,

a francófila Eco Cert tem atualmente



1600 produtores certificados, mais

concentrados nos Estados do Sul,

embora haja também fornecedores de

essências medicinais e cosméticas na

Amazônia. "l\lo começo a gente mal

ganhava para se sustentar, mas ago-

ra esse mercado está crescendo tanto

que temos dificuldade em acompanhá-

lo", diz o agrônomo João Vieira de

Oliveira, sócio-fundador da Eco Cert.

Pesquisas - tanto em valores

quanto em volumes, os negócios en-

volvendo o controle biológico de pra-

gas representam uma fração mínima

das compras de agroquímicos, um

mercado estimado em US$ 7 bilhões

em 2008 no Brasil. Mas em todas as

principais lavouras - de grãos, folhas,

frutas, fibras e raízes - há pelo menos

uma linha de produtos biológicos à

venda ou uma pesquisa em andamen-

to.

A empresa mais engajada no de-

senvolvimento desses sistemas é a oni-

presente Empresa Brasileira de Pes-

quisa Agropecuária (Embrapa), que

Ponto Final: um inseticida
totalmente biológico lançado
pela Embrapa para o
controle da lagarta da soja,
lagarta das hortaliças e a
lagarta do cartucho do milho

possui mais de 40 centros de pesquisa

no Brasil. Embora seja francamente

favorável ao uso de sementes trans-

gênicas, a Embrapa tem dezenas de

cientistas trabalhando nas fronteiras

da agricultura biológica, numa busca

incessante para produzir alimentos

livres de produtos químicos perigosos

para a saúde humana e malignos para

o meio ambiente.

Até alguns anos atrás, os agrô-

nomos adeptos do controle biológico

eram discriminados pelos colegas

engajados na difusão dos insumos da

indústria química. A separação ficou

patente no vocabulário de ambos. En-

quanto os quimicistas tratam os in-

setos como "pragas", os biologistas

os consideram simplesmente "ini-

migos" das lavouras. Da mesma

forma, para os primeiros, usam-

se herbicidas para combater as

"ervas daninhas", que os outros

tratam como "invasoras". A

animosidade entre os dois la-

dos foi bastante exacerbada

pelo agrônomo gaúcho José

Lutzenberger, que traba-

lhou duas décadas para uma indústria

química alemã antes de se tornar lí-

der ecológico no Rio Grande do Sul.

Apontados como ingênuos ou român-

ticos, os biologistas consideram os

quimicistas escravos da indústria de

insumos agrícolas.

O método químico não é a

única alternativa - de fato, tornar-

se vendedor de adubos e produtos quí-

micos foi durante as últimas décadas

do século XX a principal escolha pro-

fissional de centenas de agrônomos

recém-formados nas faculdades brasi-

leiras de agronomia. "A maioria dos

meus colegas da agronomia se tornou

PhD - Picaretas habilitados em De-

fensivos", disse em 2003, com uma

pitada de veneno, o agrônomo-agri-

cultor Fernando Yokozawa, campeão

de produtividade do milho no Paraná

naquele ano. Hoje os profissionais do

setor saem das faculdades conscientes

de que os métodos químicos estão lon-

ge de ser os únicos disponíveis, como

faz crer a propaganda das indústrias.

A pesquisa biológica já exerce mes-

mo grande atrativo sobre os recém-



formados. Porém, falta convencer a

maioria dos agricultores de que exis-

tem alternativas.

"Hoje, muitos agricultores, por

desconhecimento, buscam métodos

imediatos no controle de pragas. No

entanto, os inseticidas têm dizimado

muitos inimigos naturais. É preciso

reverter este quadro, como já fazem

o número de aplicações e, até, dos

inseticidas disponíveis no mercado.

Entretanto, ainda não há tratamento

biológico para todos os inimigos das

lavouras.

Em fevereiro de 2008, num en-

contro técnico sobre milho-safrinha

em Dourados, MS, o pesquisador Cre-

bio Ávila listou as principais pragas

outros países", afirma o agrônomo

Ivan Cruz, veterano pesquisador da

Embrapa de Sete Lagoas, voltada

para o melhoramento do milho e do

sorgo. Atualmente, com as pesquisas

mostrando os pontos negativos do uso

indiscriminado de produtos químicos,

como a ocorrência de novas pragas ou

a resistência das já existentes aos in-

seticidas, os cientistas dos dois lados

começam a abrir-se para a colabora-

ção recíproca, retomando o chamado

Manejo Integrado de Pragas (MIP).

É consenso que a busca por tratamen-

tos mais saudáveis tende a diminuir

dos milharais. São tantas que se di-

videm em subterrâneas, de superfície

e aéreas: percevejo castanho, coros,

larva-alfinete, lagarta-elasmo, tripés,

cigarrinhas-das-pastagens, piolho-de-

cobra, caracóis e lesmas, percevejo

barriga-verde e íagarta-do-cartucho,

a mais danosa das inimigas dessa la-

voura. Essa mudou seu comportamen-

to, tornando-se mais voraz e atacando

cada vez mais cedo. A precocidade

do seu ataque levou os técnicos a re-

comendar a aplicação preventiva de

inseticidas nas sementes e nos sulcos

de semeadura. Entretanto, está pro-

vado que, além de ser desperdício de

dinheiro, isso só contribui para degra-

dar a biodiversidade.

Baculovírus, 25 anos de suces-

so nos sojais - a soja é a lavoura que

mais consome agrotóxicos no Brasil.

Em 2008, foram mais de US$ 2 bi-

lhões apenas para controlar a lagarta

e o percevejo. Atualmente, os gastos

com agroquímicos representam cerca

de 50% dos custos de produção com a

cultura da soja, onde o equipamento

mais usado é o pulverizador. Ao mes-

mo tempo, 10% das lavouras de soja

são manejadas sem uso de produtos

químicos. Em dois milhões de hecta-

res, os agricultores usam o Baculoví-

rus anticarsia como forma de contro-

lar a população da lagarta-da-soja, a

Anticarsia gemmatalis.

A soja é a lavoura que mais
consome agrotóxicos no Brasil



Comercializado em forma de pó,

o baculovírus evita o uso de dois mi-

lhões de litros de inseticida químico,

a cada ano. Ele começou a ser usado

em 1983 como resultado de uma pes-

quisa do agrônomo Flavio Moscardi,

da Embrapa de Londrina. É um caso

raro de eficiência no campo e de boa

aceitação pelos produtores. Na com-

paração com os inseticidas químicos,

é 70% mais econômico. Por atacar

apenas a lagarta, esse bioinseticida

não interfere na população de outros

seres vivos, insetos ou microorganis-

mos, que podem ser úteis no controle

de outras pragas.

Pela sua larga distribuição ge-

ográfica, a lagarta é considerada a

principal praga desfolhadora dos so-

jais. Dependendo do seu estágio de

crescimento, a planta pode tolerar

desfolha de até 100% sem reduzir a

produtividade. O momento mais sen-

sível é quando a vagem está se for-

mando. Já o percevejo (fede-fede,

em algumas regiões) suga os grãos,

diminuindo a quantidade de óleo e

deixando a porta aberta para fungos e

bactérias. A Embrapa está desenvol-

vendo uma tecnologia para o controle



biológico do percevejo da soja, usando

vespas como predadoras.

A aplicação indiscriminada de

inseticidas químicos é fruto de uma

combinação da ignorância dos agri-

cultores com o prevalecimento técni-

co dos vendedores de agroquímicos.

Além de acreditar no poder da quí-

mica, os produtores não acreditam

na capacidade de recuperação natural

das plantas. Ao menor sinal de ataque

de um inimigo da lavoura, eles se apa-

voram com o risco de perdas e apli-

cam um inseticida químico sem neces-

sidade, provocando um desequilíbrio

ecológico que faz os insetos voltarem

mais fortes.

As duas pragas juntas, lagarta

e percevejo, demandam mais de 90%

das medidas de controle. A cada sa-

fra, os agricultores fazem em média

duas pulverizações contra a lagarta e

seis contra o percevejo. Outros inse-

tos e microorganismos atacam a soja,

mas são regionais ou sazonais e só de-

mandam ações específicas quando há

infestação.

O sucesso do baculovírus tem

a ver também com o baixo custo de

seu uso. O programa começou no Rio

Grande do Sul e no Paraná e está hoje

em todas as regiões produtoras. Para

que o produto não faltasse, a Embrapa

de Londrina desenvolveu e repassou a

empresas privadas uma tecnologia de

produção em larga escala do bioinse-

ticida. A difusão foi feita inicialmente

por cinco empresas.

A descoberta da potencialidade

do Baculovírus anticarsia como ini-

migo natural da lagarta-da-soja, nos

anos 70, deve-se ao norte-americano

Roger Williams, professor da Uni-

versidade da Flórida convidado para

pesquisar soja na Escola Superior de

Agricultura Luiz de Queiroz, de Pira-

cicaba. Ele mandou examinar lagar-

tas encontradas mortas em lavouras

brasileiras de soja. A causa da morte

era um vírus da família baculoviridae.

Aluno de Williams, Flavio Moscar-

di guardou o baculovírus como idéia

para o futuro. Em 1975, pesquisador

da Embrapa, ele foi para os EUA fa-

zer cursos de mestrado e doutorado

em ecologia de insetos. Ao voltar para

o Brasil, em 1979, tinha um projeto

para transformar o baculovírus em in-

seticida biológico. As pesquisas foram

realizadas em parceria com as empre-

sas estaduais de assistência técnica do

Paraná e do Rio Grande do Sul.

No começo, em 1986, o vírus

começou a ser "produzido" artesa-

nalmente pelos produtores. Eles co-

letavam as lagartas, punham no fre-

ezer para congelar. Depois, na hora

de usar, as lagartas eram maceradas



e a pasta resultante era diluída em

água para aspersão na lavoura. Logo

em seguida a Embrapa lançou uma

formulação em pó, solúvel em água.

Mesmo com a oferta do produto no

mercado, muitos agricultores prefe-

rem manipular seu próprio bioinseti-

cida na propriedade.

Durante a década de 1970,

quando se iniciou o cultivo de soja no

Paraná, o número médio de aplica-

ções de inseticidas químicos contra a

Pesquisadores da Embrapa Clima Temperado estudam o chinchilho, também conhecido
como erva-fedorenta, no controle da tiririca

A o contrário do que se imagina, o controle biológico é anterior à

massificação dos agroquímicos, ocorrida nos anos 1950. O pri-

meiro grande esforço para controlar pragas agrícolas com a ajuda

de meios biológicos foi realizado nos anos 1920, quando se buscou na

África um inimigo natural da broca do cafeeiro. Nos anos 1930, os citri-

cultores importaram predadores a mosca das frutas (Ceratitis capitata),

por exigência de importadores europeus. Já a tecnologia de controle bioló-

gico da broca da cana foi importada de Cuba e introduzida logo depois da

Segunda Guerra Mundial em canaviais do Estado de São Paulo. Nos anos

1970, a Embrapa importou parasitóides para controlar os pulgões dos

trigais do Sul. Na década de 1990, a Embrapa de Petrolina, PE, importou

a vespinha Trichogramma pretiosum da Colômbia para o controle da traça

do tomateiro, uma das plantas mais pulverizadas por agroquímicos. Na

maior parte dos casos, os tratamentos biológicos deram bons resultados,

mas faltou continuidade, até porque os defensores desses métodos não ti-

veram força para contrariar as campanhas pelo uso de produtos químicos.

A retomada do emprego de agentes biológicos no combate a pragas agrí-

colas no Brasil mostra que há um enorme campo para intercâmbio técnico-

científico com outros países.

lagarta era de quatro a seis por safra.

Com a prática do controle biológico,

o número de aplicações caiu para me-

nos de duas vezes no final da década

de 1990. Nesse período, os inseticidas

organoclorados foram substituídos

por outros menos agressivos ao meio

ambiente. Entretanto, a combinação

de métodos químicos e biológicos foi

negligenciada nos últimos anos, per-

mitindo uma intensificação no uso dos

agroquímicos. A partir de 2000, as

aplicações de inseticidas na cultura

da soja aumentaram novamente, num

ritmo de 8% ao ano, segundo avalia-

ção da Emater-PR.

Um dos fatores do retrocesso do

Manejo Integrado de Pragas, segun-

do os técnicos, foram certas práticas

equivocadas de controle, relacionadas

com o plantio direto, que exige o uso

de herbicidas ou dessecantes vegetais.

Com a intenção de economizar em

mão-de-obra e mecanização, muitos

produtores passaram a misturar her-

bicida e inseticida, aplicando uma

dose altamente tóxica que acaba com

os inimigos naturais das pragas e pro-

voca o desequilíbrio na lavoura.

Segundo Moscardi, essa mistura

faz com que pragas antes secundárias

e combatidas pelos inimigos naturais

passem a se tornar importantes nas

lavouras, levando a um gasto ainda

maior para o controle da população

- cada vez mais elevada - de insetos

e fungos. O produtor entra num cír-

culo vicioso, aumentando a aplicação

de agrotóxicos porque a população de

pragas aumentou. "Isso leva ao risco

que houve na década de 70, quando

soou o alarme do uso descontrola-

do de agrotóxicos nas lavouras", diz

Moscardi. O uso "preventivo" de

agrotóxicos é antieconômico, antieco-

lógico e contraproducente.

A doença mais preocupante na

lavoura de soja, atualmente, é a fer-



rugem asiática. Ela apareceu há dez

anos no oeste da Bahia, de onde se

alastrou para outras regiões. A Em-

brapa de Londrina comanda um ver-

dadeiro exército de pesquisadores

para estudar o assunto. Recentemen-

te, surgiu a suspeita de que os pro-

dutos usados no controle químico da

ferrugem asiática podem estar afetan-

do as populações do fungo Nomurea

riley, que é benéfico para a cultura da

soja, pois atua no controle biológico

de várias lagartas. O alerta foi dado

pelo agrônomo Daniel Sosa-Gomez,

que observou um aumento da popu-

lação de lagartas após a aplicação

"preventiva" de fungicidas.

A ferrugem da soja tem sido

tratada exclusivamente à base de pro-

dutos químicos, mas já existem expe-

rimentos alternativos. Em 2007, a

agrônoma Regiane Medice ganhou o

título de mestre em fitopatologia na

Universidade Federal de Lavras com

um trabalho pioneiro sobre o uso de

extrato de alho e óleos essenciais de

eucalipto, tomilho, nim e outras plan-

tas no tratamento da ferrugem. Ela

obteve resultados positivos.

Rotenona, feromônios etc. -

os produtos químicos foram difundi-

dos amplamente depois da II Guerra

Mundial, colocando de lado substân-

cias naturais usadas na medicina ou

na agricultura, como a tradicional

rotenona, extraída do timbó, a árvore

da qual os índios brasileiros se valiam

para tontear os peixes nos rios e la-

goas. Mesmo com a difusão maciça

dos agrotóxicos, a pesquisa natural

ou biológica nunca parou. Numa de

suas circulares, a Embrapa cita Sa-

len Ahmed, botânico de Honolulu,

que coordena uma pesquisa de 2000

plantas reconhecidas como tóxicas

para diversos insetos. Trata-se de um

conhecimento represado que tende a

vir à tona, caso a indústria química

perca seu salvo-conduto para matar

insetos, ervas e outros seres vivos. Por

isso é interessante observar o que a

agricultura orgânica e a pesquisa bio-

lógica vêm desenvolvendo para que os

produtores rurais não dependam só de

produtos químicos.

Em várias culturas como as da

maçã, pêra, pêssego, cítricos, algodão

e tomate, os feromônios sexuais vêm

sendo adotados com sucesso. Existen-

tes em todos os animais, os feromô-

nios sexuais já foram detectados em

pelo menos 12 espécies de insetos,

incluindo formigas, aranhas, baratas

e ácaros. Na agricultura, já se pro-

duzem feromônios sintéticos que são

usados como monitores do grau de

infestação dos inimigos das lavouras,

como armadilhas ou como instrumen-

to para confundir os machos, numa

verdadeira guerra biológica. Entre-

tanto, se a infestação de inimigos

chega a um nível perigoso, recorre-se

Em culturas como a da maçã,
os feromônios sexuais vêm
sendo adotados com sucesso



ao arsenal químico; mas sempre com

moderação. Mais ou menos como a

homeopatia, que recorre à alopatia

em casos extremos.

Já em 2000, os técnicos da Epa-

gri-SC esboçavam um esforço para

introduzir o controle biológico nos

pomares de maçã, que passavam por

15 pulverizações anuais de diversos

produtos químicos acaricidas, inse-

ticidas, fungicidas, herbicidas. Quem

mais se adiantou no assunto foi a San-

jo, uma cooperativa de descendentes

de japoneses em São Joaquim. O Bra-

sil luta com as exigências dos impor-

tadores de frutas desde os anos 1920,

quando os exportadores de laranjas

do interior paulista foram obrigados

a adotar mecanismos de combate à

mosca das frutas, o mais internacio-

nal dos insetos-praga da agricultura

(veja o box 1).

Vassoura-de-bruxa - graças a

uma pesquisa conduzida em Belém

pelo agrônomo Cleber Bastos, come-

çou a ser empregado o controle bio-

lógico da terrível vassoura-de-bruxa

do cacaueiro, doença provocada pelo

fungo Moniliophthora perniciosa, que

reduziu a 20% a produção brasileira

de cacau. A partir de outro fungo,

Trichoderma stromaticum, Bastos

criou um produto chamado Tricovab,

que vem sendo aplicado com êxito em

material infectado pela causadora da

O extraordinário nim
A Embrapa de Sete

Lagoas está difun-

dindo o uso do ex-

trato de nim para o contro-

le da lagarta do cartucho,

a principal praga do milho

no Brasil. Cultivado nas

Américas nas últimas dé-

cadas, o nim é usado desde

1928 em lavouras de arroz

e cana na índia, sua terra

natal. O extrato das se-

mentes ou das folhas para-

lisa o desenvolvimento das

lagartas, matando-as em

quatro ou cinco dias, sem

causar danos colaterais

ao meio ambiente. A pro-

porção recomendada pela

Embrapa é de 7,5 qui|os

de sementes trituradas por

200 litros de água. Depois

de 12 horas, o líquido pode

ser aplicado sobre milharais de agricultores familiares. Para evitar o en-

tupimento dos bicos dos aspersores, a Embrapa recomenda coar bem o

extrato da borra do produto. Da mesma família do cinamomo e do cedro,

o nim cresce rápido e dá boa madeira.

A árvore Nim é utilizada desde 1928 na
índia, sua terra natal, no controle de pragas

das lavouras de arroz e cana-de-açúcar

vassoura-de-bruxa.

Um dos mais extraordinários

exemplos do futuro do controle bio-

lógico na agricultura brasileira é a

Native, projeto do agrônomo Leontino

Balbo Jr em canaviais de sua famí-



renda, mostrando que esse tipo de

manejo do solo e das plantas pode ser

executado em larga escala, com bons

rendimentos agrícolas e ótimos divi-

dendos ambientais.

Mesmo com a evolução da pes-

quisa biológica, a indústria química

ainda tem a faca e o queijo na mão.

Segundo um relatório da FAO, as

pragas agrícolas provocam perdas de

30% nas lavouras tropicais; a cultura

mais afetada é o milho, com 19% de

perdas. Se essas perdas fossem zera-

das, isso representaria 10 milhões de

toneladas a mais de milho, todo o ano,

no Brasil. Graças ao pavor das perdas

com pragas, porém, a indústria quími-

ca engoliu as companhias de sementes

e vem lançando sementes transgêni-

cas das principais culturas.

Uma geração de trabalho -

uma das mais antigas empresas a

operar no ramo dos biopesticidas é a

Itaforte, fundada há 13 anos em Ita-

petininga, SP. O produto mais vendido

da empresa, que tem 60 funcionários,

é um inseticida chamado Metarril, o

primeiro produto microbiano a base

de fungo para o controle da cigarri-

nha de pastagens no Brasil. Outro

inseticida é o Boveril, que tem como

ingrediente ativo esporos do fungo Be-

auveria bassiana, que ocorre na natu-

reza. Ele é usado no controle do ácaro

da ferrugem dos citros, no combate ao

gorgulho do eucalipto e no controle da

mosca branca em cultivos de pepino e

tomate em estufas.

A empresa também produz o

Trichodermil. Primeiro biofungicida

registrado no Ministério da Agricultu-

ra, ele é feito a base do fungo Tricho-

derma harzianum e atua no controle

de outros fungos de raízes ou de solo,

causadores de podridões vasculares,

murchamentos e tombamentos de

plantas. O produto não é recomenda-

do para doenças foliares, como as fer-

rugens, o que o exclui da luta contra o

fungo da ferrugem da soja.

Ao contrário do que possa pa-

recer, a aplicação de produtos bioló-

gicos exige mais controle do que os

químicos, cuja difusão foi facilitada

pela indústria de máquinas e imple-

mentos rurais. Mas a falta de fomen-

to e de assistência técnica no campo

não impede que os produtos biológicos

sejam usados em larga escala, como

vem acontecendo em propriedades

agrícolas do Brasil Central. Se no

combate aos insetos-praga já se con-

seguiu avançar bastante, no controle

das chamadas ervas invasoras das la-

vouras a pesquisa está praticamente

na estaca zero. "Infelizmente, ainda

não há métodos biológicos para subs-

tituir os herbicidas", diz o engenheiro

florestal Ariclenis Balarotti, fundador

da Itaforte. Além de ser marginal no

sistema global de produção, a pesqui-

sa de microrganismos pouco avança

porque, ao contrário do que acontece

na área de sementes, a legislação bra-

sileira não prevê patente para bacté-

rias. G3

Text Box
HASSE, Geraldo. De acordo com a natureza das coisas. Panorama Rural, São Paulo, ano 11, n. 124, p. 48-57, jun. 2009.




