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CONCEITOS

Controle biológico é "a redução da soma de

inóculo ou das atividades determinantes da

doença, provocada por um patógeno, realizada

por um ou mais organismos que não o homem”

(Cook & Baker, 1983).

Controle biológico natural

Controle de um microrganismo por meio de

outro microrganismo



História do Desenvolvimento do Controle 
Biológico de Doenças de Plantas

 1950 –1º publicação em biocontrole de doenças de plantas. Foster R (1950) Inativação do 
vírus do mosaico comum do fumo pelo filtrado de cultura de Trichoderma sp. Bragantia

 1959 – Início do programa de premunização com o vírus fraco da tristeza  dos citros – IAC
 1983 – Início dos estudos de indução de resistência por agentes de biocontrole - IB
 1985 – Início dos estudos com controle biológico da vassoura de bruxa, CEPLAC
 1986 – 1ª Reunião Brasileira sobre Controle Biológico de Doenças de Plantas – ESALQ
 1987 – 1º produto disponível  (sem registro) à base de Trichoderma viride para o controle de 

Phytophthora cactorum em maçã – Embrapa
 1991 – 1º livro sobre controle biológico de doenças de plantas - Embrapa
 1992 – 1ª disciplina CBD Plantas (FCA/UNESP)
 1993 - 1ª empresa especializada na produção de Trichoderma (Bioagro Alan Ltda, UFRGS)
 1995 – 1º RET para Bacillus subtilis (Embrapa e Turfal)
 1997 – Início dos estudos com Clonostachys rosea para o controle de Botrytis - UFV
 2007 – Associação Brasileira das Empresas de Controle Biológico – criada durante a IX 

Reunião Brasileira sobre Controle Biológico de Doenças de Plantas – Jaguariúna, SP
 2008 – 1º produto comercial à base de Trichoderma registrado – Trichodermil
 2010 – 1 milhão de ha tratados com Trichoderma
 2011 – 1ª disciplina ao nível de graduação em CBD de plantas– UFLA
 2014 – Registro de Bacillus subtilis, AgraQuest.

CBP – 1888 – Introdução de Rodolia cardinalis



11 APRESENTAÇÕES
1 SOBRE DOENÇAS

EXISTE UM GRANDE
DESEQUILÍBRIO 
ENTRE O
DESENVOLVIMENTO 
DO CONTROLE 
BIOLÓGICO 
DE PRAGAS E O
DE DOENÇAS DE 
PLANTAS NO BRASIL.



Trichoderma como agente de 
biocontrole – 1º caso

 Um indicador da crescente demanda de biofungicidas no 

Brasil é o uso de Trichoderma para o controle do mofo-

branco da soja (Sclerotinia sclerotiorum)

 Em 2008 - área tratada com Trichoderma foi de 600.000 

ha

 Em 2010 – >1.200.000 ha (aumento de 100% em três anos)

 Em 2012 - >3.000.000 ha

 Em 2015 - > 5.000.000 ha



Trichoderma como agente de biocontrole (parasitismo, 
antibiose, competição e indução de resistência), 

promoção de crescimento e resistência a estresses 

abióticos ...

TrichodermaQuímico Test.

Tratamento de sementes

Testemunha

+ Trichoderma

Trichoderma foi identificado em 1794. Como bioagente 1932 Fotos: Alan Pomela



Mofo-branco da soja – alterou 
completamente o controle biológico 

de doenças de plantas no Brasil

Laboratórios Farroupilha (Alan Pomela)



Bacillus (acristalíferos) para o controle de doenças de 
plantas (antibiose, competição e indução de resistência)

e promoção de crescimento – 2º caso

Test .                                  Bacillus

Bacillus subtilis (SERENADE) 
180.000 litros em 2014 

(segundo ano de venda)

Para controle de nematoides
Duas especificações de referência

aprovadas para registro há dias
(Bacillus subtilis e

Bacillus methylotrophicus)

Bacillus subtilis foi identificado em 1835. Como bioagente 1950



Photos: Muller – Costa & Muller (1963)

Desde 1968, plantas de laranja pera premunizadas com vírus 

fraco da tristeza dos citros são comercializadas no Brasil – 3º 

caso.

É o exemplo de maior êxito de controle biológico de 

doenças de plantas  na América Latina
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AGENTES DE CONTROLE BIOLÓGICO REGISTRADOS



PROBLEMAS 

 Disponibilidade e qualidade dos bioagentes para os agricultores

 Regulamentação e legislação para estudo e registro dos bioagentes

 Inadequada seleção dos agentes de biocontrole de doenças

 Estudos não são realizados nas condições agroecológicas de uso dos 

bioagentes

 Multiplicação em larga escala - Formulação dos bioagentes

 Tecnologia de aplicação dos bioagentes

 Compatibilidade com outros produtos e técnicas agrícolas

 Cultura dos agricultores, agrônomos e pesquisadores vinculada 

ao controle químico 

 Fonte de financiamento/descontinuidade das pesquisas

 Número insuficiente de pesquisadores em CBDP



PROBLEMAS - Número de pesquisadores das 
instituições de ensino e pesquisa de São Paulo, em 

ciências agrárias, que trabalham com CBDP

 UNESP/FCAV, UNESP/FEIS e ESALQ - 1
 Embrapa Meio Ambiente - 3
 IB - 1
 UNICAMP, UFSCAR E UNESP/FCA  - 0
 IAC, CTC, FUNDECITROS, IBot e IF – 0

 A iniciativa privada é que está desenvolvendo pesquisas em 
CBDP em SP

PORTANTO, UM NÚMERO MUITO REDUZIDO 
CONSIDERANDO O MERCADO BRASILEIRO. 

MAS A SITUAÇÃO É AINDA MAIS PREOCUPANTE COM 
CONTROLE BIOLÓGICO DE PLANTAS INVASORAS.



Pesquisa e desenvolvimento 
- desafios

 Atingir o patamar que está o controle biológico de pragas, tanto em 
número de profissionais quanto em financiamento de pesquisa. Os 
exemplos de CBP são abundantes e espetaculares, portanto mais recursos, 
mais profissionais, etc.

 Conseguir que as principais instituições de pesquisa e ensino possuam 
especialistas e disciplinas em controle biológico de doenças de plantas 
em nível de pós-graduação, pelo menos.

 Profissionais de diversas áreas trabalhem em conjunto, por exemplo 
engenheiros de bioprocessos, bioquímicos e farmacêuticos deveriam estar 
voltados em desenvolver os processos produtivos/formulações dos 
bioagentes.

 Criação de coleção de culturas para os agentes de biocontrole.

 Pesquisas ao nível das condições agroecológicas de uso dos bioagentes.

 Aumentar o número de editais de demanda induzida específicos para o 
controle biológico de doenças de plantas e plantas daninhas.



Pesquisa e desenvolvimento 
– linhas a serem estimuladas

 Pesquisas básicas com os bioagentes (seleção de novos antagonistas, compatibilidade 
com outras técnicas, impacto ambiental), não apenas isolamento e seleção como tem 
ocorrido nos últimos 20 anos.

 Ecologia microbiana para o desenvolvimento de produtos.
 Desenvolver os isolados de ABC para serem eficientes nas diferentes condições 

edafoclimáticas.
 Desenvolver isolados com capacidade de controlar diversos fitopatógenos.
 Considerar o duplo efeito defesa-desenvolvimento de plantas, pois os ACBs

precisam conferir respostas equilibradas.
 Compreender os mecanismos que promovem a regulação da expressão gênica ao 

nível transcricional (mecanismos epigenéticos) das respostas benéficas para as 
plantas.

 Desenvolvimento de ABC que também colaborem com o uso eficiente de nitrogênio.
 Agentes de biocontrole para o manejo da resistência dos fungos aos fungicidas.
 Pesquisa interdisciplinar envolvendo CBP e CBDP.
 Desenvolvimento do manejo integrado de pragas - MIP.
 Fermentação líquida para produção de propágulos.
 Formulação e empacotamento dos agentes de biocontrole.
 Controle biológico de plantas daninhas.



O que pensam as empresas

 Dificuldade no Brasil para conseguir apoio das instituições 
públicas, pois o modo como os pesquisadores são avaliados 
e remunerados não estimula que se empenhem em 
solucionar os problemas da indústria. 

 As instituições não sabem ou não tem instrumentos legais 
para formalizar contratos com a indústria. 

 Sem tecnologia os produtos não podem ser melhorados e 
novos potencias produtos ficam confinados nas teses nas 
prateleiras das universidades. 



11- Phakopsora pachyrhizi, 12 – Rhizoctonia solani –Global Food Security and Plant Disease



Doenças de plantas importantes 
no Brasil - estudos com CB

 Ferrugem da soja

 Ferrugem do cafeeiro

 Ferrugens do trigo

 Brusone do arroz

 Doenças foliares do tomateiro e da batata (Requeima)

 Doenças foliares do milho e Podridão de espiga

 Oídio de forma geral

 Nematoides

 Mal de sigatoka da bananeira

 Patógenos habitantes do solo (Sclerotinia, Fusarium, 

Rhizoctonia, Pythium)



12.086.553 Euros



7 pragas
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