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Distribuição de projetos por região
em Controle Biológico

Fapesp – Biblioteca Virtual (2016)



Apoio Fapesp
em Controle Biológico

Fapesp – Biblioteca Virtual (2016)
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Bolsas no país em andamento
Bolsas no país concluídas
Bolsas no exterior em andamento
Bolsas no exterior concluídas
Todos os auxílios e Bolsas

17 PIPEs (3 em andamento e 14 concluídos)



Massa crítica
em Controle Biológico

De 20 a 25% dos pós-graduandos formados em 
Entomologia nos últimos 50 anos.

Controle Biológico Clássico

Controle Biológico Natural (Conservativo)

Controle Biológico Aplicado (Aumentativo)



Controle Biológico e o MIP

O controle biológico não pode ser 
considerado isoladamente no 

controle de pragas, mas como um 
componente do MIP.



Macro e micro-organismos

Macro-organismos
Insetos e ácaros

Micro-organismos
Bactérias, fungos, 
protozoários, vírus, 
nematoides etc.

pouco conhecida . pouco explorada



(agroquímicos)

US$9,7 bilhões/ano

2014
US$4,6 bilhões - inseticidas



O início da 
Entomologia 
Econômica no Brasil foi 
alicerçada nos 
agroquímicos.

Nos últimos 12 anos, a utilização 
de agroquímicos aumentou 

162% em relação ao crescimento 
de 90% no mundo.

Tradição em agroquímicos



O Brasil é líder na 

Agricultura Tropical, 

com uma tecnologia 

própria



Neves et al. (2005)

Produção de grãos
210 milhões de toneladas
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Por outro lado, a agricultura 

brasileira é “perversa” para a 

utilização de Controle Biológico



Dadas às características 
da nossa Agricultura, com 
extensas áreas, temos 
que pensar num Modelo 
próprio para regiões 
tropicais.

É esse o nosso desafio 
atual!

Controle Biológico Tropical



Além dos problemas tradicionalmente 
conhecidos:

Resistência aos inseticidas;

Aparecimento de pragas secundárias e 
ressurgência de pragas;

Desequilíbrios biológicos;

Problemas ambientais no solo, na água, ao 
homem;

Resíduos nos alimentos.

Por que o Controle Químico
atualmente é questionado?



Custos na síntese de novas moléculas;

Desconhecimento químico para novas sínteses;

Restrição da utilização de moléculas no Brasil, muitas 
delas já retiradas do mercado internacional;

Pressão da Sociedade;

Exigências dos mercados internacionais com relação à 
resíduos;

A expectativa com relação aos transgênicos não foi 
totalmente atingida.

Por que o Controle Químico
atualmente é questionado?



U$250 mi
químicos

U$125 mi
transgênicos

U$2-10 mi
biológicos

Custo do desenvolvimento de produtos

Sua utilização tem aumentado 
de 15-20% ao ano



Marcos no controle de pragas
no Brasil

Início do Controle Biológico – uso de 
Rodolia cardinalis nos EUA.

Primeiro inseto introduzido no Brasil 
para controle biológico – Encarsia
berlesei.

Síntese do DDT – Prêmio Nobel.

Surge o conceito de MIP.

Início das plantas transgênicas 
(Nature, 1987).

Relato de Helicoverpa armigera no 
Brasil.

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=helicoverpa armigera&source=images&cd=&cad=rja&docid=6MGN_grSkBH-_M&tbnid=MaHRI_OZht-UxM:&ved=0CAUQjRw&url=http://en.academic.ru/dic.nsf/enwiki/4007166&ei=QlT3UaSuGILq8gS1s4H4DQ&bvm=bv.49967636,d.eWU&psig=AFQjCNEtUHyZIUBpiRo5vgrc8c6WzCzOcQ&ust=1375249846517218
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=helicoverpa armigera&source=images&cd=&cad=rja&docid=6MGN_grSkBH-_M&tbnid=MaHRI_OZht-UxM:&ved=0CAUQjRw&url=http://en.academic.ru/dic.nsf/enwiki/4007166&ei=QlT3UaSuGILq8gS1s4H4DQ&bvm=bv.49967636,d.eWU&psig=AFQjCNEtUHyZIUBpiRo5vgrc8c6WzCzOcQ&ust=1375249846517218


Avanços no estudo
de Controle Biológico

No passado, os trabalhos de Controle
Biológico eram feitos de forma
isolada por naturalistas. Foi a partir
da década de 1960 que os programas
de Controle Biológico passaram a
envolver pesquisas de uma forma
inter e multidisciplinar.

Prof. Domingos Gallo

ESALQ/USP



Coleta, identificação e manutenção de linhagens
de Trichogramma spp.;

Seleção de um hospedeiro para criação massal do
parasitoide;

Aspectos biológicos e comportamentais de
Trichogramma spp.;

laboratório

Alguns estudos podem ser necessários em semi-
campo e campo.

Etapas de um programa
de Controle Biológico

Parra (2002)



semi-campo e 
campo

Dinâmica de ovos da praga visada;

Liberação de parasitoides; número de
parasitoides liberados e pontos de liberação;
época e forma de liberação;

Controle de qualidade*

Seletividade de agroquímicos*;

Avaliação da eficiência:
modelo de simulação parasitoide / praga*

* Laboratório, semi-campo e campo.

Etapas de um programa
de Controle Biológico

Parra (2002)



Envolvendo pesquisas em diferentes áreas:

produção de parasitoides in vitro;

controle de qualidade de inimigos naturais e 
patógenos;

marcadores moleculares;

exigências térmicas;

reflectância (análise de imagem hiper-espectral);

efeito do CO2 em criações massais.

Avanços no estudo
de Controle Biológico

Cônsoli e Parra (1999); Dias et al. (2010)

Prezotti et al. (2004)

Coelho Jr. et al. (2016)

Gómez-Torres et al. (2014)

Nansen et al. (2014)

Coelho Jr. e Parra (2013)
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van Lenteren (2012)

0

50

100

1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000

E
s
p
é
c
ie

s

150

2007 2009

200

2011

(250)

Espécies disponíveis
no mundo



Desses inimigos naturais, 95,2% são Arthropoda, 10
espécies Nematoda e 1 Mollusca.

Dentre os artrópodes, 52,2% (120 espécies) são
Hymenoptera, 13,1% (30 espécies) são Acari, 12,2% (28
espécies) são Coleoptera e 8,3% (19 espécies) são
Heteroptera.

van Lenteren (2012)

Segundo van Lenteren (2012), 230
(250) produtos biológicos estão
disponíveis no mundo.

Disponibilidade de agentes de CB
no mundo



Agentes de Controle Biológico registrados
no Brasil

macro-organismos micro-organismos

ÁCAROS
Neoseiulus californicus
Phytoseiulus macropilis
Stratiolaelaps scimitus

PARASITOIDES
Cotesia flavipes
Trichogramma galloi
Trichogramma pretiosum

Aspergillus flavus
Bacillus pumilis
Bacillus subtilis
Bacillus thuringiensis
Beauveria bassiana
Metarhizium anisopliae
Paecilomyces lilacinus
Steinernema puertoricense
Trichoderma asperellum
Trichoderma harzianum
Trichoderma stromaticum
Vírus de Anticarsia gemmatalis
Vírus de Condylorhiza vestigialis
Vírus de Helicoverpa armigera
Vírus de Helicoverpa zeaFonte: ABCBio (2016)



Usinas e Empresas de Controle Biológico
no Brasil

Fonte: ABCBio (2016)

São Paulo
Minas Gerais
Mato Grosso

Goiás
Alagoas

Maranhão
Paraná

Espírito Santo
Amazonas

14
5
3
2
2
1
1
1
1
30

São Paulo
Alagoas
Paraná

Goiás
Minas Gerais

Alagoas
Mato Grosso do Sul

12
2
2
1
1
1
1
20

micro-organismos

macro-organismos

(Cotesia flavipes)

Brasil



Empresas de Controle Biológico
no Brasil

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=czeKUC74gZhXBM&tbnid=0QjlWqFB3GJIcM:&ved=0CAUQjRw&url=http://visualy.com.br/portifolio-todos-logotipos&ei=Izl5UqafPJGpsATEvoC4Cg&v6u=https://s-v6exp1-ds.metric.gstatic.com/gen_204?ip=143.107.214.78&ts=1383676166630792&auth=y3idrl3rxcrxreu4irew53vofxo7hysa&rndm=0.25119136925429114&v6s=2&v6t=32732&bvm=bv.55980276,d.aWM&psig=AFQjCNEIpQb03yNFaqf27j4hiU6d1bZ9pA&ust=1383762566660996
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parasitoides

>3 milhões de hectares
60.000 hectares

550.000 hectares

Exemplos de Controle Biológico
no Brasil

Trichogramma pretiosum

Trichogramma galloi Cotesia flavipes



Neoseiulus californicusPhytoseiulus macropilis

Stratiolaelaps scimitus

ácaros

15.000 hectares

Exemplos de Controle Biológico
no Brasil



Trichoderma harzianum

Metarhizium anisopliae

Baculovirus

Bacillus thuringiensis

Beauveria bassiana

0,2 mi ha

5,5 mi ha

>5,0 mi ha

2,5 mi ha

0,7 mi ha

patógenos

Exemplos de Controle Biológico
no Brasil



Exemplos de Controle Biológico
no Brasil

Telenomus podisi

Bracon hebetor

Telenomus remus

Orius spp.

Tetrastichus howardi Isaria fumosoroseaEndofíticos

parasitoides de pragas de florestas
mirídeos
nematoides entomopatogênicos



Micro-organismos

Deverão ser produzidos e distribuídos por 
multinacionais que têm adquirido pequenas 
empresas e possuem recursos para sua 
produção e controle de qualidade. Têm a 
vantagem do “tempo de prateleira”.



Macro-organismos

Deverão ser produzidos e distribuídos por 
pequenas empresas, que no Brasil têm ainda 
sistemas de produção não mecanizados, com 
grande número de funcionários, o que, 
muitas vezes, onera a produção e reduz a 
margem de lucros.



Plenamente viável em pequenas áreas, 
agricultura orgânica, casas de vegetação, pois 
é possível amostragens com sistemas 
convencionais (Ex.: pano de batida em soja, 
feromônios), desde que se leve em conta que 
deve existir disponibilidade de insumos 
biológicos de qualidade e uma adequada 
logística de armazenamento e transporte.

Desafios na utilização
do Controle Biológico

Parra (2014)
Scientia Agricola 71: 5



1. “Cultura” do agricultor

2. Amostragem (feromônios, sensoriamento remoto)

3. Transferência de tecnologia

4. Disponibilidade do insumo biológico

5. Qualidade do inimigo natural produzido

6. Logística de armazenamento e transporte

7. Legislação própria

8. Seletividade

9. Tecnologia de liberação (predação) (terrestre ou aérea)

10. Agricultura dinâmica

11. Áreas com plantas transgênicas
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Desafios na utilização em grandes áreas
Controle Biológico

Parra (2014)
Scientia Agricola 71: 5



Amostragem em soja



Amostragem com feromônio



Nansen et al. (2013; 2014)
Applied Spectroscopy, 67:11, 2013

The Journal of Experimental Biology, 217, 2014

Hiperespectrômetro
digital

Amostragem com sensoriamento 
remoto



Acompanhamento

por Técnicos

Fichas

Terminais GPS

Dados

Estações 

TermopluviométricasPopulação de Adultos

Armadilhas

Via Internet

Computador Central

Fundecitrus e/ou ESALQ

Telefone

0800Internet e celular
JornalTVRádioRevista

Fundecitrus

SISTEMA DE 
AVISO PARA O 
BICHO-FURÃO



Fonte: J.L.Coelho, John Deere, 2001
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predadores

Técnicas de liberação
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Técnicas de liberação



Técnicas de liberação



Técnicas de liberação



no campo
Técnicas de liberação



Técnicas de liberação



Técnicas de liberação



Técnicas de liberação



Técnicas de liberação



Ocupação de pastagens e áreas de Cerrado

Áreas irrigadas

Sucessão e rotação de culturas

Plantio direto

Novas variedades

Pragas introduzidas (Helicoverpa armigera)

Utilização maciça de inseticidas

Áreas com plantas transgênicas (42 milhões ha)

Agricultura dinâmica

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=luis+eduardo+magalhaes+vista+a%C3%A9rea&source=images&cd=&cad=rja&docid=Fxq3KlNUjJh-_M&tbnid=hhaCx_GmfhWKYM:&ved=0CAUQjRw&url=http://jornaloexpresso.wordpress.com/2012/02/15/lem-abre-o-ano-com-saldo-de-us-43-milhoes-de-exportacoes-depois-do-recorde-de-2011/&ei=-mqbUe7zB7iu4APUpYCYCQ&bvm=bv.46751780,d.dmg&psig=AFQjCNFfasiQumCpj_IRjVndf7lavBUm9Q&ust=1369226326788113
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=luis+eduardo+magalhaes+vista+a%C3%A9rea&source=images&cd=&cad=rja&docid=Fxq3KlNUjJh-_M&tbnid=hhaCx_GmfhWKYM:&ved=0CAUQjRw&url=http://jornaloexpresso.wordpress.com/2012/02/15/lem-abre-o-ano-com-saldo-de-us-43-milhoes-de-exportacoes-depois-do-recorde-de-2011/&ei=-mqbUe7zB7iu4APUpYCYCQ&bvm=bv.46751780,d.dmg&psig=AFQjCNFfasiQumCpj_IRjVndf7lavBUm9Q&ust=1369226326788113


Cônsoli e Parra (1996)

Dias, Parra e Cônsoli (2010)

Criação in vitro



No caso de Controle Biológico, o equilíbrio entre a
Pesquisa Básica e a Aplicada seguidas da transferência
da tecnologia ao agricultor são fundamentais para o
avanço do Controle Biológico no Brasil.



jrpparra@usp.br


