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A brasiliense Bthek nasceu de pesquisa da Embrapa sobre controle biológico de insetos 
 
A pequena Bthek, fabricante de inseticidas de Brasília, só existe por conta de uma parceria 
com a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa). O diretor técnico da Bthek, 
Marcelo Soares, é um ex-pesquisador da estatal que migrou para a iniciativa privada. 
 
Três investidores bancaram a idéia de produzir inseticidas a partir de bactérias bastante 
comuns no solo. Foi do grande banco de bactérias da Embrapa que saiu a base para os 
produtos. Outra parceria, com o Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo 
(IPT), criou o processo de fermentação, no qual as bactérias se reproduzem para a fabricação 
dos inseticidas. Afinal, o princípio ativo dos produtos da Bthek são proteínas nocivas aos 
insetos e produzidas por bactérias. 
 
Lançado em 2007, o primeiro produto foi o Bt horus, que entrou com sucesso no combate ao 
mosquito da dengue em cinco municípios. "Em Sorriso (MT), que tinha em média 500 casos de 
dengue por ano, o número caiu para 29", diz Soares. O produto ganhou o prêmio de inovação 
de 2007 da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), na categoria Produto - Centro-Oeste. 
 
Financiamento 
 
Pelo uso de seu banco de bactérias, a Embrapa recebe royalties sobre as vendas. A pequena 
empresa, por sua vez, ganha muito mais do que apenas o acesso ao banco de bactérias da 
estatal. "Ganhamos muita credibilidade por estar ao lado da Embrapa", afirma o diretor da 
Bthek. 
 
Além disso, a participação da Embrapa ajuda na captação de recursos de apoio à pesquisa, 
como as da Finep. Há, por exemplo, os editais mistos, que exigem a parceria de uma 
instituição pública para participação. 
 
Agora Embrapa e Bthek também são parceiras no desenvolvimento de novos produtos. 
"Estudamos desenvolver o que seria o primeiro vermífugo biológico do mundo", diz Soares. A 
empresa decidiu mudar seu foco de governos para os consumidores finais, por conta da 
dificuldade de convencer o Ministério da Saúde a aceitar o controle biológico dentro do plano 
de combate à dengue. 
 
Antes do vermífugo, a Bthek deve lançar o Fim da Picada, inseticida de base similar ao Bt 
horus, mas mais eficiente para o combate a borrachudos. Há ainda o Ponto Final, lagarticida 
para agricultura que está sendo preparado para o registro nos órgãos competentes. Em 
tempo: o princípio ativo desses produtos é a proteína Bt, a mesma presente nas sementes 
transgênicas resistentes a insetos. "O Ponto Final será importante para a agricultura orgânica, 
que não pode usar transgênicos nem pesticidas químicos." 

 
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 18 mar. 2010, Primeiro Caderno, p. 7. 


