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Definitivamente, a agricultura tropical brasilei-
ra começa a apresentar sinais claros de resis-
tências de diversas pragas e doenças a boa par-
te dos agroquímicos utilizados para seu con-

trole. Ainda são sinais localizados em microrregiões, 
mas ficou claro para os cientistas que a situação é grave, 
e pode piorar com a generalização, deixando sem efici-
ência a maioria das tecnologias disponíveis. Em verda-
de, demorou longo tempo para as ciências agronômicas 
constatarem o que alguns especialistas em manejo fi-
tossanitário já haviam avisado, faz alguns anos, de que a 
natureza inevitavelmente venceria essa autêntica guerra 
travada na agricultura tropical extensiva através do uso 
das tecnologias modernas que esterilizam as lavouras 
para controle de pragas e doenças. O modelo existen-
te começa a apresentar falhas na sua “sustentabilidade” 
em face da inexistência de inimigos naturais dos inva-
sores, agravado pelo uso inadequado dos agroquímicos 
e das sementes transgênicas. Os insetos e pragas, e ain-
da as ervas daninhas, começaram de forma progressiva 
a reagir e a apresentar resistências, tornando-se proble-
mas de difícil solução, e já não há agricultor neste país 
que não tenha relatos dramáticos nesse sentido.

Demorou em cair a ficha porque a agricultura tropical 
brasileira nas últimas décadas deixou o mundo agronômi-

22 | Agro DBO – dez/2015-jan/2016

A natureza 
venceu

Pragas e doenças podem provocar o caos no agrossistema tropical 
brasileiro se não houver mudanças urgentes no manejo.
Richard Jakubaszko

co internacional, em estado de encantamento diante dos 
avanços de produção e produtividade. Há consenso lá fora 
de que fazemos agricultura de alta tecnologia, aperfeiçoa-
da da agricultura importada dos países de clima tempera-
do. Seja no manejo de solos ácidos, como os encontrados 
no Cerrado, seja no plantio direto, a agricultura brasileira 
inovou e desperta indisfarçável admiração nos gringos por 
não poderem repetir o que fazemos no Brasil, como plan-
tar duas e meia safras por ano, ou 5 safras a cada 2 anos, 
pois o frio no hemisfério norte permite apenas uma safra 
por ano. Quem já não ouviu frases do tipo “somos um país 
abençoado por Deus, com muita terra, água e sol para a 
fotossíntese”? Diante dos aplausos generalizados o Brasil 
foi em frente, confiante e ufanista, para atender os sonhos 
de nos tornarmos “celeiro do mundo”.

Agricultura tropical
Entretanto, algo que não nos invejam lá fora são as 

pragas e doenças, nisso também somos campeões mun-
diais, porque aqui no Brasil o clima tropical exacerba 
esse quesito, com uma fartura quase infinita de pragas e 
doenças, afora a diversidade das ervas daninhas. Assim, 
a visão de que a natureza tropical estava enfim domesti-
cada e jogaria a favor dos agricultores brasileiros parecia 
triunfar. Muitos abusaram da sorte e do bom senso no 
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nhos para dar soluções urgentes, antes que o pânico se es-
tabeleça nas lavouras, o que fará parecer brincadeirinha de 
criança os problemas enfrentados pelos produtores no 
controle da maledeta Helicoverpa nas safras 12/13 e 13/14.

O exemplo maior desse avançado estágio de preocu-
pação das empresas de agroquímicos foi dado pela Andef 
– Associação Nacional de Defesa Vegetal, que realizou o 
workshop Resistências, em meados de novembro último, 
em São Paulo, quando técnicos das empresas associadas e 
ainda pesquisadores de vários institutos de pesquisa, in-
clusive da Embrapa e da Fundação MT, participaram dos 
debates. Nestes, apontaram as causas, os erros contuma-
zes dos controles de pragas e doenças, e relacionaram so-
luções para os diversos problemas.

O professor Edivaldo Velini, da Universidade Estadu-
al Paulista (UNESP), e também presidente da CNTBio, 
em palestra proferida no evento da Andef, esclareceu que  
“As pragas são, por definição, espécies dotadas de alta ca-
pacidade de reprodução e de adaptação. Isso significa que, 
na população, sempre há uma pequena proporção de in-
divíduos que vai sobreviver diante de um novo método de 
controle e que, mantida a pressão de seleção, os descen-
dentes desses poucos indivíduos vão se reproduzir mais 
abundantemente e a população se tornará resistente”. Ve-
lini concluiu que “A resistência é a norma, não a exceção, 
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uso descuidado das tecnologias disponíveis, ignorando a 
recomendação do plantio de áreas de refúgio ao redor 
das áreas plantadas com OGMs. Outros insistiram na 
comodidade gananciosa da “rotação” soja-soja entre a 
safra de verão e a segunda safra, ou mesmo milho-milho 
e algodão-algodão, desconsiderando os avisos contrá-
rios, e a maioria também errou no uso repetido e irres-
ponsável dos mesmos defensivos de sempre numa mes-
ma safra, e na safra seguinte também.

Pelo visto, estamos começando a pagar um elevado 
preço pelos erros do pioneirismo em fazer agricultura 
em clima tropical, especialmente no controle dos inimi-
gos da lavoura, bombardeados safra após safra com 
agroquímicos cada vez mais caros e específicos. É verda-
de que contamos nos últimos 12 anos com a ajuda dos 
OGMs para reduzir os custos no uso dos venenos. Até 
agora a “deusa” tecnologia vencia a natureza, este parecia 
ser o imperativo dominante. Eis que as pragas e doenças, 
e também as ervas daninhas, já nos mostram em vários 
pontos do país o desenvolvimento de resistências ao ma-
nejo químico, situação que poderá inviabilizar a agricul-
tura como a fazemos hoje, tanto em termos econômicos 
como em termos agronômicos. Ou seja, a natureza que 
parecia jogar a nosso favor, dominada pelas tecnologias, 
mostra agora seu poder de fogo e independência por 
causa da falta de equilíbrio e de ausência de biodiversida-
de no agrossistema, fato que hoje em dia é constatado em 
lavouras quase esterilizadas.

Lagartas em geral nos grãos e hortigranjeiros, mosca 
branca em quase todas as lavouras, bicudo no algodão, 
ferrugem da soja e a do café, mofo branco, bicho-minei-
ro, ácaros, não esquecendo os nematoides, e ainda ervas 
daninhas como buva, fedegoso e amendoim leiteiro, en-
tre muitas outras, demonstram a excepcional inteligên-
cia e capacidade evolutiva de suas espécies para criar re-
sistências ou tolerâncias. Assim, o controle químico des-
sas pragas, cada vez mais, transforma-se em uma guerra 
nas lavouras brasileiras. Até mesmo os OGMs com a 
tecnologia Bt já possuem casos comprovados de lagartas 
com resistência. Nesse histórico de horrores alguns fun-
gicidas de última geração, para o controle da ferrugem 
asiática na soja, perderam eficiência em tempo recorde. 
Em paralelo, corremos o perigo de acelerar a perda de 
eficiência dos OGMs, e, por isso, lá no exterior já se co-
meça a chamar o Brasil de cemitério de tecnologias. No 
controle do bicudo, a Abapa – Associação Baiana dos 
Produtores de Algodão lançou uma campanha para mo-
tivar seus associados: “Agora é guerra”, e estimula ação 
conjunta de boas práticas agrícolas para controlar o ini-
migo (Veja informe à página 35).

O que fazer?
Empresas, pesquisadores e especialistas diagnosticam 

as causas desse acelerado problema das resistências, po-
tencializado pelo nosso clima tropical, e apontam cami-
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Há o perigo de perda de eficiência dos OGMs, e lá no exterior já 
se começa a chamar o Brasil de cemitério de tecnologias.

uso da terra, custos ambientais e sociais e redução de 
acesso a mercados”, explica a professora.

Segundo levantamento feito pela FAO em 1996, já 
havia mais de 700 espécies de pragas agrícolas com re-
sistência documentada. Somente nos EUA, estima-se 
que o custo anual da resistência gira em torno de US$ 
10 bilhões de dólares.

O professor Velini informa que “é preciso planejar 
e sair da inércia, mas atentos diante de problemas pro-
vocados pelo próprio ser humano, que são os mais di-
fíceis de resolver. Mudar o comportamento do produ-
tor e, consequentemente, o manejo dos empregados, é 
o desafio que se apresenta”, finaliza.

Controle biológico
Se há crise para alguns, há oportunidades para ou-

tros, a filosofia chinesa é milenar. Considerado como a 
solução salvadora da lavoura, o controle biológico cresce 
no uso nas lavouras. O engenheiro agrônomo Pedro Fa-
ria Jr, presidente da ABC Bio – Associação Brasileira das 
Empresas de Controle Biológico afirma que “após um 
longo período de desconfiança, a agricultura brasileira 
finalmente se rende à eficiência do controle biológico de 
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o que nós podemos fazer é adotar as práticas adequadas 
para retardar ao máximo essa resistência”.

Fábio Kagi, gerente de Educação e Treinamento da 
Andef, explicou que o manejo da resistência a métodos 
de controle é um assunto multidisciplinar e que envolve 
desde os conhecimentos sobre a biologia básica da pra-
ga, sobre os modos de ação dos métodos de controle, as 
práticas de cultivo e o conhecimento a legislação vigen-
te. “Naturalmente, quando se fala em resistência, a pri-
meira ideia que vem à cabeça é o controle químico, mas 
a resistência acontece com qualquer método de contro-
le”, concluiu ele.

Para o consultor da Fundação MT, Fabiano Siqueri, 
diversos fatores contribuem para acelerar o surgimento 
de linhagens resistentes de pragas (Ver tabela à página 
20). “Um fator que agrava a situação é a crença, por parte 
dos produtores, de que a fonte de tecnologias é infinita, 
mas isso está muito longe de ser verdade. A cada ano, 
torna-se mais improvável a descoberta de novas tecnolo-
gias e, para piorar, o tempo para obter um novo registro 
torna-se cada vez mais longo”, explica Siqueri. “Portanto, 
toda e qualquer tecnologia existente deve ser protegida, 
sob o risco de não termos ferramentas para manter os ní-
veis de produtividade atuais”, avisa Siqueri.

No Brasil, três grupos de pesquisadores se organiza-
ram para criar Comitês de Ação à Resistência de insetos, 
fungos e plantas invasoras a métodos de controle. Eles 
promovem ações de pesquisa, extensão e comunicação 
para promover a adoção de boas práticas agrícolas e, as-
sim, prolongam a susceptibilidade de pragas a métodos 
de controle. Para 2016, os Comitês planejam realizar um 
projeto de pesquisa em parceria com a professora Sílvia 
Helena Miranda, da Universidade de São Paulo, sobre os 
impactos econômicos que a resistência traz para o país. 
Segundo a professora Sílvia, “o produtor precisa ser es-
clarecido sobre perdas no longo prazo, associadas à re-
sistência. Elas incluem, entre outras, o aumento do custo 
de produção, perdas em produtividade, realocação do 
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vos químicos; oferta limitada de novas moléculas de 
defensivos químicos; expressivo avanço tecnológico 
verificado na área de defensivos biológicos, com o de-
senvolvimento de formulações mais eficientes e com 
maior vida de prateleira.

De acordo com dirigentes da ABC Bio, “fatores como 
uma nova mentalidade dos agricultores em relação ao 
manejo integrado de pragas, no qual os defensivos bioló-
gicos desempenham papel primordial, além do aumento 
da demanda do consumidor final por alimentos com me-
nos resíduos também auxiliam nas boas perspectivas de 
crescimento das vendas de defensivos biológicos no país 
nos próximos anos”.

O segmento foi favorecido ainda pela grande impor-
tância que os produtos de controle biológico tiveram em 
recentes e graves problemas fitossanitários surgidos em 
algumas culturas no Brasil. O exemplo mais marcante 
dessa situação foi o aparecimento da Helicoverpa armige-
ra, uma praga nova que já causou enormes prejuízos aos 
agricultores brasileiros e cujo controle, economicamente 
viável, só foi conseguido graças à introdução de insetici-
das microbiológicos e de insetos parasitoides no plano de 
manejo de pragas.

Na avaliação de técnicos e especialistas da área, a prin-
cipal tendência no mercado é de que os biodefensivos 
acabem tendo uma convivência interativa com os defen-
sivos químicos. Há um entendimento de que os biológi-
cos são uma importante ferramenta para a preservação da 
eficiência das moléculas químicas. Com isso, haverá um 
manejo equilibrado no combate às pragas e doenças, com 
um consequente aumento da produtividade agrícola, le-
vando à mesa dos consumidores brasileiros produtos 
com menos resíduos químicos.

pragas.” Ele acrescenta que “o Controle Biológico voltou 
para ficar, é o caminho do equilíbrio no controle de pra-
gas e doenças, pois só com o equilíbrio conseguiremos 
vencer essa guerra. Uma praga nada mais é do que um 
organismo que se favorece da ausência de predadores, ou 
de competição”. E explica que “a natureza está nos mos-
trando o caminho, ela é um muro, que se interpõe no 
caminho. O que temos feito é pular o muro”.

Conforme Pedro Faria, o MIP – Manejo Integrado de 
Pragas é reconhecido como fator inexorável da entrada 
dos biológicos nas lavouras brasileiras. A ABC Bio foi 
fundada em 2007 com o objetivo de congregar as empre-
sas do setor. Reunindo atualmente 21 empresas, a entida-
de busca a modernização e a profissionalização da ativi-
dade, com participação ativa na construção de marcos 
regulatórios. Dentre as associadas figuram empresas na-
cionais, em sua maioria, e multinacionais especialistas, 
como a Koppert (Holanda) e ainda empresas como 
Bayer, FMC e Monsanto, que até recentemente atuavam 
apenas com agroquímicos, mas passaram a ter em seus 
portfólios os biopesticidas, aceitos inclusive para uso em 
agricultura orgânica.

No mercado mundial, os dados indicam que as ven-
das da indústria de defensivos biológicos têm crescido 
num ritmo cinco vezes mais rápido do que o segmento de 
defensivos convencionais. A tendência não é diferente no 
Brasil, onde a percepção é de que as vendas desse setor 
cresçam entre 15% a 20% ao ano, nos próximos anos.

As razões básicas para as boas perspectivas de cres-
cimento desse mercado indicam um foco maior em 
uma agricultura sustentável, na qual ganha importân-
cia o uso de produtos menos tóxicos ao meio ambiente 
e ao homem; maior resistência das pragas aos defensi-

dez/2015-jan/2016 – Agro DBO | 25

Monitoramento das resistências
A Bayer CropScience inaugurou 

seus laboratórios de Monitoramento de 
Resistência a Fungicidas/Herbicidas/In-
seticidas e de Tecnologia de Aplicação, 
no. Centro de Pesquisa e Inovação da 
Bayer CropScience, em Paulínia (SP), 
em novembro último.

A inauguração faz parte dos investi-
mentos da empresa no Brasil, com foco 
no desenvolvimento de inovações e so-
luções tecnológicas para superar os de-
safios enfrentados pelos agricultores com 
a agricultura tropical. No evento, o CEO 
Global da Bayer CropScience, Liam Con-
don, e o presidente para Brasil e América 
Latina, Eduardo Estrada, recepcionaram 
autoridades como a ministra da Agricul-

tura Kátia Abreu e o presidente da Embra-
pa Maurício Lopes, e ainda pesquisadores 
e especialistas da área científica. O labo-
ratório da Bayer é o primeiro inaugurado 
fora da Alemanha, e demonstra a preocu-

pação da empresa com o que vem acon-
tecendo com a agricultura brasileira.

Evento internacional
Confirmando a importância que o 

controle biológico de pragas assumiu no 
agronegócio brasileiro perante o cená-
rio internacional, os dirigentes mundiais 
das empresas relacionadas com defen-
sivos biológicos escolheram o Brasil 
para ser a sede do próximo Congresso 
Internacional de Biocontrole, agendado 
para acontecer em Campinas (SP), em 
novembro de 2016. É o mais importan-
te evento internacional do segmento de 
defensivos biológicos e que no Brasil 
será coordenado pela ABC Bio.
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Nesse cenário, teve importância a atuação de insti-
tutos de pesquisas oficiais, onde surgiram muitas das 
novas tecnologias hoje disponíveis. Há consenso no se-
tor de que há muita tecnologia e práticas de manejo 
para se desenvolver. O controle biológico ainda está 
num estágio inicial de desenvolvimento, e há, portanto, 
muito conhecimento a ser gerado nesse setor. Os defen-
sivos biológicos chegam para compor um pacote de fer-
ramentas de manejo que resultem em soluções para 
problemas fitossanitários, no qual os químicos também 
estão inseridos. Para os técnicos da ABC Bio, “na agri-
cultura moderna e sustentável, temos de utilizar, de for-
ma conjunta, todas as ferramentas disponíveis”.

Bioinseticidas
Conforme Santin Gravena, engenheiro agrônomo e 

professor aposentado da Unesp/SP, pioneiro do MIP 
(Manejo Integrado de Pragas) no Brasil, e uma das maio-
res autoridades no assunto, as empresas procuram alter-
nativas às moléculas químicas de origem inorgânica. Fo-
caram inicialmente no desenvolvimento de formulações 
contendo agentes entomopatogênicos com raças melho-
radas; depois, o foco se estendeu a produtos de origem 
botânica, feromônios de atratividade de machos, atrativos 
alimentares etc.

Santini diz que os biopesticidas são definidos pela 
EPA Agência de Proteção Ambiental dos EUA como pro-
dutos derivados de materiais naturais, como animais, 
plantas, bactérias e certos minerais. A EPA define três ti-
pos de biopesticidas: microbiano, consistindo de micro-
-organismos; bioquímicos, que são substâncias naturais, 
como extratos e feromônios; e plantas geneticamente mo-
dificadas com incorporação de protetores.

Algumas empresas também incluem microbianos, 
como insetos benéficos e nematoides, como outro tipo de 
biopesticida. Enquanto biopesticidas são geralmente vis-
tos como alternativas aos produtos químicos sintéticos, 
alguns os consideram como complementares aos insetici-
das convencionais já no mercado.

“Acredita-se que os biopesticidas vão se expandir ra-
pidamente em resposta à necessidade crescente de ali-
mentação e demanda por menos resíduos químicos nos 
alimentos”, disse Marcus Meadows-Smith, CEO da Agra-
Quest fabricante de biopesticidas na Califórnia, EUA. Ele 
destaca o uso emergente e racional de inseticidas quími-
cos, onde os biopesticidas podem ser incluídos em pro-
gramas de pulverização para reduzir a quantidade de pro-
duto químico usado. 

A Bayer comprou a AgraQuest em 2012 e pretende 
expandir negócios no setor de frutas e vegetais. O objetivo 
é obter receita de 3 bilhões de Euros no segmento de bio-
pesticidas até 2020. Outras empresas de agroquímicos ga-
rimpam o mercado de fabricantes de biopesticidas, como 
a Syngenta, que acabou de fechar acordo com a SDM, em 
outubro último, e a Monsanto com a Novozymes. Antes 
disso, a Sumitomo adquiriu da Abbot Laboratórios o Bac 
Control (Dipel), bactericida pioneiro no mercado interna-
cional e hoje o vende, no Brasil, às chamadas minors crops, 
enquanto licenciou a venda do produto pela FMC nas 
grandes culturas, como soja, milho e feijão.

Armas biológicas
Diferentemente dos agrotóxicos, os inseticidas bioló-

gicos são registrados por praga alvo, e não para culturas 
específicas, e depois com extensões de uso. Entre as asso-
ciadas da ABC Bio destacam-se as seguintes empresas 
com seus alvos e produtos:

BAllAgro – a empresa tem o Nemat, nematicida 
microbiológico formulado em pó molhável a partir do 
fungo Paecilomyces lilacinus, para controle do nematoide-
-das-galhas (Meloidogyne sp.). O fungo é encontrado em 
diversos tipos de solo, e se caracteriza por afetar a capaci-
dade reprodutiva dos nematoides, seja parasitando os 
ovos, onde penetra e destrói o embrião, ou atacando as 
fêmeas sedentárias, que são colonizadas e mortas.

O Ballvéria é um inseticida microbiológico formulado 
a partir de esporos do fungo Beauveria bassiana, para con-
trole da mosca-branca (Bemisia tabaci raça B). A ação do 
fungo provoca uma doença na praga, seus esporos atin-
gem o inseto e penetram na sua cutícula, colonizando os 
órgãos internos do hospedeiro que deixa de se alimentar e 
morre. Este processo ocorre de 2 a 7 dias após a aplicação.

O Ecotrich é um fungicida microbiológico formulado 
à base do fungo Trichoderma harzianum, para controle 
do mofo-branco (Sclerotinia sclerotiorum). OTrichoder-
ma é um fungo saprófito e microparasita presente em di-
versos tipos de solo, principalmente nos que possuem 
matéria orgânica e restos vegetais em decomposição.

Helymax é um inseticida microbiológico composto 
de esporos viáveis e cristais proteicos de Bacillus thurin-
giensis, indicado no controle de lagartas, principalmente 
no manejo de Helicoverpa armigera. 

Cristais proteicos do Helymax, ao serem ingeridos, 
rompem as paredes do intestino das lagartas paralisando 
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imediatamente a sua alimentação, cessando seus danos na 
lavoura.  Os esporos germinam no aparelho digestivo, e 
matam as lagartas por infecção generalizada (septicemia).

BAyEr – Lançou o Serenade, fungicida e bactericida 
biológico para mofo branco. Conforme Waldemar San-
chez, gerente de fungicidas, é uma aposta da empresa, es-
pecialmente em culturas como soja e feijão. Serenade 
contém uma cepa única e patenteada de Bacillus subtilis, 
cujo mecanismo de ação é através dos lipopeptídios, pro-
duzidos por fermentação controlada, que destroem as 
membranas celulares dos patógenos, levando-os à morte. 
Serenade funciona ainda como condicionador dos solos, 
é enraizador, e é um bioestimulante para as plantas. A 
Bayer lançará ampla linha de biológicos nos próximos 
meses, inclusive para tratamento de sementes, e também 
um nematicida.

BiocontrolE – A empresa possui uma linha de 4 
feromônios como atrativos para diversos tipos de inse-
tos, permitindo o controle e monitoramento. A Biocon-
trole tem ainda o inseticida biológico Agree formulado 
com Bacillus thuringiensis aizawai GC 91, transconjuga-
do (híbrido) com toxinas de Bacillus thuringiensis kurs-
taki, para controle de lagartas, inclusive Helicoverpa spp 
(com registro emergencial), brocas, traças e bicho-furão, 
entre outras pragas.

Gemstar é um inseticida biológico à base de vírus 
(Nuclear Polyhedrosis vírus NPV), formulado em solução 
líquida, específico para a Helicoverpa. Age por ação de 
ingestão.

Thuricide é um inseticida biológico à base de Bacillus 
thuringiensis kurstaki específico para controle de lagartas 
e com registro emergencial para Helicoverpa.

Bug AgEntEs Biológicos – Tem a Trichogram-
ma pretiosum, uma microvespa com cerca de 0,25 mm, 

parasitoide de ovos.
Controla Helicoverpa armigera, Helicoverpa zea (La-

garta-da-espiga), e outros lepidópteros. Controla tam-
bém Traça-do-tomateiro e Lagarta das maçãs.

Em grãos, são 3 a 5 liberações de 100 mil parasitoides 
por hectare das vespas, e são ditadas pelo monitoramento 
com armadilhas atrativas, alimentar ou feromônio. Libe-
ração é feita usualmente com cartelas que deverão ser es-
palhadas célula por célula. Atualmente há novas opções 
como moto e avião.

Telenomus podisi é uma vespa com cerca de 1 mm, 
parasitoide de ovos de percevejos como percevejo-mar-
rom, percevejo-barriga-verde, em soja, milho e feijão.

Telenomus remus é outra vespa, com aproximada-
mente 0,50 mm, de coloração preta, parasitoide de 
ovos do gênero Spodoptera sp comuns em milho, soja 
e sorgo, para controle de Lagarta-do-cartucho e La-
garta-da-vagem.

grupo FArroupilhA – A empresa produz o 
Quality, fungicida microbiológico baseado no Tricho-
derma asperellum, cepa selecionada pela Embrapa, para 
controle de diversas doenças, especialmente mofo 
branco, Fusarium e Rhizoctonia. Tem formulação em 
grânulos dispersíveis (WG), pode ser aplicado por irri-
gação, tratamento de sementes ou pulverizado, e é usa-
do pela agricultura orgânica.

KoppErt – De origem holandesa, a empresa tem 
experiência internacional e atua somente com produ-
tos biológicos, e possui uma das linhas mais completas 
do mercado.

Boveril, à base de Beauveria bassiana, é um insetici-
da para controle de ácaro rajado, gorgulho do eucalipto 
e broca do café.

Professor
Santin Gravena: 

o MIP é fator 
fundamental para o 
manejo de pragas.

Diferentemente dos agrotóxicos, os inseticidas biológicos são 
registrados por praga alvo, e não para culturas específicas.

Trichoderma 
em Apotecio de 
mofo brancoD
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Metarril, à base de Metarhizium anisopliae, é um inse-
ticida para controle da Cigarrinha da raiz em pastagens.

Trichodermil 1306 é Trichoderma harzianum, um 
fungicida biológico para controle do mofo branco, po-
dridão da haste da soja, Fusarium e Rhizoctonia.

Diplomata é bioinseticida à base de Nucleopolyhedro-
virus (HearNPV) para controle específico da Helicoverpa.

Spical é acaricida à base de Neoseiulus californicus 
para combate ao ácaro rajado.

Tricho Strip G é a vespinha Trichogramma galloi, 
para controle da broca-da-cana, a Diatraea saccharalis.

Tricho Strip P é outra vespinha, a Trichogramma pre-
tiosum, para controle de lepidópteros em geral, traça do 
tomateiro e broca-grande do tomate.

A Koppert produz ainda o feromônio PherobankHe-
licoverpa armigeralure específico para a Helicoverpa.

promip – Os agentes biológicos presentes em Ma-
cromip Max e Neomip Max são os ácaros predadores 
Phytoseiulus macropilis (cor avermelhada) e Neoseiulus 
californicus (coloração amarelada), para controle do 
ácaro rajado em diversas culturas. A Promip lançou no 
segundo semestre de 2015 o Trichomip-P, com a micro-
vespa Trichogramma pretiosum para controle da maio-
ria dos lepidópteros. A vespinha deposita seus ovos 
dentro do hospedeiro (os ovos das lagartas), impedindo 
seu desenvolvimento. São comercializadas em cartelas 
com 50 a 100 mil indivíduos.

Outro produto da empresa é o Stratiomip, que 
contém o ácaro predador Stratiolaelaps scimitus apli-
cado no combate do fungus gnats que ataca as raízes 
das plantas, principalmente em áreas de produção de 
mudas e cogumelos.

sumitomo – Tem o Dipel, inseticida biológico 
fabricado nos EUA pelo Abbott Laboratórios com 
exclusividade para a Sumitomo, para controle de 
quase todos os tipos de lagartas, inclusive Helico-
verpa e broca-da-cana. Conforme Sérgio Luiz de 
Almeida, especialista da Sumitomo, Dipel usa em 
sua fórmula o Bt Bacillus thuringiensis subspecies 
kurstaki cepa de bactéria comum nos solos, e usada 
também nas sementes OGMs. Já o Bt Bacillus thu-
ringiensis subspecies aizawai é a fórmula de Xenta-
ri, outro inseticida biológico da empresa para con-
trole de lagartas. Ambas são formulações importa-
das. A Sumitomo tem ainda uma linha de 
feromônios, usados como iscas para atrair os ma-
chos e aprisioná-los em armadilhas, e que é tam-
bém um importante sistema de monitoramento da 
população que infesta a lavoura.                                

Feromônios são usados como iscas na lavoura para 
atrair os machos e aprisioná-los em armadilhas 

Helicoverpa 
à esq. ataca 
flor da soja.

Aphidius Coleman 
à dir. parasitando 

pulgão

Pedro Faria Jr.
presidente 
da ABC Bio
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