
Avanços
As indústrias químicas têm feito a sua parte, seja quando solici-
tadas pela comunidade científica ou por meio de ações próprias.
O lançamento de produtos com perfil ecotoxicológico mais
seguro para o aplicador e o meio ambiente é um exemplo do
esforço em pesquisa e desenvolvimento de produtos fitossani-
tários seguros e eficientes. Houve grande evolução nas formula-
ções dos produtos fitossanitários, tais como embalagens hidros-
solúveis, grânulos dispersíveis em água e suspensão concentrada
e, também na redução da quantidade de ingrediente ativo das
moléculas modernas por unidade de área.

Hoje, cerca de 70% das formulações dos produtos fitos-
sanitários registrados no Brasil pertencem às classes toxi-
cológicas III e IV. A translocação dos fungicidas sistêmicos,
que antes era restrita ao apoplasto das plantas, com as novas
moléculas chegam ao simplasto; moléculas modernas (sistê-
micas) são translocadas via xilema, das raízes para a parte
aérea, e algumas moléculas dão proteção às plântulas até 20-
25 dias após o semeio, quando as sementes são tratadas. Há
maior disponibilidade de produtos formulados constituídos
da mistura de fungicidas sistêmicos + protetor e de fungici-
das sistêmicos + estrobilurinas (mesostêmicos), reduzindo o
risco de resistência. A meia-vida dos fungicidas e inseticidas
hoje é menor do que 30 anos atrás; os produtos têm menor
persistência no meio ambiente. Houve também evolução nos
critérios de recomendação, passando do calendário de apli-
cação, na década de 50, para critérios baseados na idade da
planta e do histórico da área de plantio, a partir da década
de 80; fenologia da cultura e amostragem para determinar
incidência e severidade entre a década de 1980, e o critério
baseado no clima predominante na área de cultivo e o siste-
ma de previsão da doença após a década de 90.

A despeito do grande avanço tecnológico dos produtos
fitossanitários, a sua aplicação só deve ser feita se for baseada
em critérios no contexto do Manejo Integrado. Na década
de 1960 predominava o controle baseado em calendários de
aplicação pré-estabelecidos, sem nenhum critério. A quan-
tidade de princípio ativo de produto químico aplicado era
exagerada, cerca de 40 aplicações no tomateiro e na batateira
e 30 no algodoeiro.

Para serem registrados, no contexto atual, são necessários,
no mínimo, de 12 a 15 anos de estudos, após cumprir todas
as normas do Ministério da Saúde, do Ibama e do MAPA. Um
exemplo de como, ainda no início do século 21, os produtos
fitossanitários ainda têm grande importância para a susten-
tabilidade da moderna agricultura, basta ver a demanda dos
produtores por produtos registrados para culturas conside-
radas de menor importância econômica, denominada de mi-
nor crops.
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A indústria tem introduzido produtos menos tóxicos,
com menor persistência no ambiente, mais seletivos em
relação a mamíferos e a inimigos naturais das pragas

Considerando-se que a melhor maneira de avaliar o sucesso de
um sistema proposto, entre várias opções, é a sua adoção e a
permanência de sua aceitação após anos de uso, o controle quí-
mico mostra-se até o momento como a mais utilizada e, conse-
quentemente, a mais importante forma de controle de pragas.
O sucesso dessa forma de controle entre os agricultores pode
ser explicado devido às principais propriedades dos defensivos
como única medida prática para o controle de populações de
insetos quando estas se aproximam do nível de dano; propor-
ciona rápida ação curativa contra um dano visível ou eficiência
na ação preventiva; oferece uma vasta gama de propriedades,
usos e métodos de aplicação, para diferentes condições de ocor-
rência de pragas; proporciona bom retorno econômico e cus-
to de utilização relativamente baixo, e possibilita ao agricultor
uma ação isolada e independente.

Todavia, o uso abusivo e sem critérios técnicos poderá
acarretar, entre outros, sérios problemas de contaminação do
ambiente e dos aplicadores, resíduos em alimentos, além de
desequilíbrios biológicos, comprometendo a sustentabilidade.
Entretanto, é perfeitamente possível "extrair" dos defensivos
suas vantagens e minimizar ou evitar os efeitos adversos. Para
tanto, a educação e o treinamento do aplicador quanto ao uso
correto e seguro, a contribuição da indústria na busca e desen-
volvimento de moléculas com perfil toxicológico favorável, e o
aumento das exigências legais para o registro dos defensivos têm
sido fundamentais.

Acompanhando a evolução tecnológica pela qual passa todo
o setor produtivo, a indústria de defensivos vive um período de
grande modernização de seus produtos. Ela tem introduzido in-
seticidas e acaricidas menos tóxicos, com menor persistência no
ambiente, mais seletivos em relação aos mamíferos e aos inimigos
naturais das pragas e que atuam sobre sistemas ou enzimas exclu-
sivos ou de maior importância orgânica em artrópodes que em
mamíferos. Isso tem possibilitado a integração dos diferentes mé-
todos de controle, com o uso de defensivos de forma a eliminar
ou atenuar significativamente seus efeitos adversos, contribuindo
para um manejo mais racional no controle de pragas e maior se-
gurança aos agricultores. O setor passa por uma substituição gra-
dativa dos grupos químicos de pesticidas mais tóxicos e de am-
plo espectro de ação, por grupos menos tóxicos e mais seletivos,



como os reguladores de crescimento de insetos, neonicotinóides,
bloqueadores seletivos da alimentação, cetoenois, entre outros.

No caso dos bloqueadores seletivos da alimentação, os inse-
ticidas com essa propriedade têm sido usados com sucesso no
controle de insetos sugadores, como o pulgão e a mosca branca,
principalmente por sua especificidade de ação.

No caso do grupo dos neonicotinóides, além do perfil toxi-
cológico favorável, versatilidade de formas de aplicação e alta
ação sistêmica, os inseticidas do grupo podem conferir um
efeito fitotônico às plantas, proporcionando um melhor desen-
volvimento das raízes e da parte aérea, agregando aumento de
produtividade além do efetivo controle das pragas para as quais
são recomendados.

No caso dos inseticidas reguladores de crescimento de in-
setos, que atuam em enzimas específicas de artrópodos - pro-
porcionando notável segurança para os mamíferos - seu uso
tem sido viabilizado com sucesso como ferramenta auxiliar no
controle da broca, Diatraea saccharalis. A broca ataca a cultura
da cana-de-açúcar, cuja escala de produção com grandes áre-
as plantadas em monocultivo pode fazer surgir desafios fitos-
sanitários que necessitam ser equacionados para manter viável
a produtividade e a própria sustentabilidade do cultivo. O que
chama a atenção no caso do controle da broca da cana-de-açú-
car é que, de modo geral, o controle biológico é usado de forma
complementar ao químico. No exemplo da cana-de-açúcar, é o
controle químico o coadjuvante no manejo da praga. O sucesso
técnico, econômico e ambiental da integração do método quí-
mico e biológico na cultura da cana, para o controle da sua prin-
cipal praga, só foi possível devido à baixa toxicidade dos inseti-
cidas utilizados. Estes inseticidas, além de oferecerem menores
riscos ao ambiente e aos trabalhadores, são seletivos à vespinha,
Cotesia flavipes, utilizada em liberações nos canaviais para o
controle biológico da broca.

Entre os grupos químicos mais recentes, que estarão registra-
dos para uso a partir desta safra, destacam-se as novas molécu-
las do grupo dos moduladores dos receptores de rianodina. Os
inseticidas do grupo têm perfil toxicológico favorável aos ma-
míferos e ao ambiente e excelente ação inseticida. O mecanismo
de ação ocorre por meio da ligação destas moléculas inseticidas
aos receptores de rianodina nas miofribrilas dos músculos do
inseto. As pesquisas com as novas moléculas evidenciam os re-
sultados em campo altamente favoráveis quanto ao controle de
diversas pragas importantes e de manejo difícil.

Outra revolução tecnológica vem ocorrendo no tratamento
de sementes com inseticidas, em que os antigos grupos quími-
cos de elevada toxicidade estão sendo substituídos por grupos
mais recentes, de baixa toxicidade e de excelente ação no contro-
le de pragas, tanto da parte aérea como na de solo. As novas tec-
nologias para tratamento de sementes proporcionam às plantas
maior arranque no crescimento, maior enraizamento - devido
ao aumento da capacidade da planta de captar água e nutrien-
tes do solo, possibilitando maior capacidade de superação dos

períodos de estiagem - e assegurando mais rapidamente o es-
tabelecimento da cultura. Mesmo no cultivo de cana-de-açúcar,
onde o plantio ainda é feito por meio de toletes colocados nos
sulcos, seguidos da pulverização com inseticidas, uma nova tec-
nologia está sendo desenvolvida com plantio de minitoletes que
possibilitarão melhorar a mecanização do plantio e o controle
de pragas via tratamento deles com modernos inseticidas, que
poderão substituir as pulverizações no sulco, diminuindo signi-
ficativamente as quantidades de inseticidas aplicados.

Mesmo para as moléculas antigas ainda em uso, as formula-
ções estão em processo constante de modernização, reduzindo
os riscos para os trabalhadores e também ao ambiente.

Além dos avanços tecnológicos na síntese, no desenvolvi-
mento e na formulação de inseticidas e acaricidas, o sucesso de
nossa agropecuária e da expansão dos cerrados está calcado em
parâmetros conservacionistas como plantio direto, rotação de
culturas, integração lavoura-pecuária e o uso de modernos de-
fensivos dentro dos princípios preconizados pelo Manejo Inte-
grado de Pragas, Doenças e Plantas Daninhas e pelos Programas
de Produção Integrada.
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