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RESUMO 

 

O controle biológico consiste no emprego de um organismo (predador, parasita ou 

patógeno) que ataca outro que esteja causando danos econômicos às lavouras. Trata-

se de uma estratégia muito utilizada em sistemas agroecológicos, assim como na 

agricultura convencional que se vale do Manejo Integrado de Pragas (MIP). É um 

componente fundamental do equilíbrio da Natureza, cuja essência está baseada no 

mecanismo da densidade recíproca, isto é, com o aumento da densidade populacional 

da presa, ou do hospedeiro, os predadores, ou parasitos, tendo maior quantidade de 

alimento disponível, também aumentam em número. Desta maneira, os inimigos 

naturais causam um declínio na população da praga. Posteriormente, a população do 

inimigo natural diminui com a queda no número de presas, ou hospedeiros, permitindo 

que a população da praga se recupere e volte a crescer. Neste caso, os parasitos e 

predadores são agentes de mortalidade dependentes da densidade populacional da 

praga. 

Palavras-chave: controle; biológico; praga; hospedeiro 
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ABSTRACT 

Biological control consists of the use of an organism (predator, parasite or pathogen) 

that attacks another that is causing economic damages to the crops. It is a strategy 

widely used in agroecological systems, as well as conventional agriculture that uses 

Integrated Pest Management (IPM). It is a fundamental component of the equilibrium 

of nature, which is essential, is not the mechanism of reciprocal density, that is, with 

increasing population density of prey or host, predators or parasites, having more 

food available, also increase in number. In this way, natural enemies cause a decline 

in the plague population. Subsequently, a population of the natural enemy decreases 

with an uncountable drop of prey, or hosts, allowing a pest phenomenon to recover 

and grow again. In this case, parasites and predators are mortality agents dependent 

on the population density of the pest. 

Key-words: control; biological; prague; host 
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1. INTRODUÇÃO 

A regulação do número de plantas e outros animais pela utilização dos insetos 

(inimigos naturais e agentes bióticos de mortalidade) se denomina de controle 

biológico, o que consiste em um fenômeno natural, entrelaçando o mecanismo de 

densidade recíproca com os efeitos na organização e regulamentação do crescimento 

populacional de espécies, o qual atua de tal forma que sempre uma população de 

insetos é controlada por outra população de insetos, ou seja, um ser vivo está sempre 

sendo explorado por outro ser vivo assim mantendo o equilíbrio da natureza. 

O uso exacerbado de controladores químicos tem sido o padrão para o 

combate às pragas agrícolas e em virtude disso, inúmeros desequilíbrios ecológicos 

têm sido verificados, assim como a desqualificação do resultado final do produto 

colhido, bem como as malfeitorias à saúde humana. 

Já os predadores, parasitas ou entomopatogêno podem ser utilizados em 

sistemas orgânicos e naturais na produção agrícola, sendo um caminho para a 

diminuição desses fatores causados pelas pesticidas. 

O controle biológico utilizando seres vivos é menos evasivo para a sociedade, 

transformando a qualidade do produto final de colheita, favorecendo e trazendo menos 

malefícios para os seus consumidores. 

Sabe-se que os inseticidas químicos ajudam na poluição ambiental e age 

diretamente na desorganização das populações de espécies para controle biológico, 

nos alimentos colhidos, no ar, nas águas, além de ser um alarde para a saúde de nós, 

humanos. Um enorme risco para a saúde rotineiramente praticado por todos os 

agricultores e membros de suas famílias, é a aplicação de inseticidas e pesticidas, 

ficando assim susceptíveis a intoxicações alimentares e/ou pelo ar ao longo dos anos, 

causando até incidências de câncer entre agricultores e suas famílias. 

São evidências além dos danos físicos, os danos psicológicos para os mesmos, 

existindo conotações até sobre suicídios entre os agricultores. Contém uma forte 

relação entre o uso de certos agrotóxicos ao longo dos anos com o alto índice de 

suicídios entre os agricultores. 
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Possuem algumas substancias que podem afetar o sistema nervoso central, 

provocando transtornos psiquiátricos como ansiedade, irritabilidade, insônia ou sono 

conturbado (com excesso de sonhos e/ou pesadelos), depressão e, muitas vezes, 

levar a pessoa intoxicada ao longo dos anos ao extremo de eliminar a própria vida - 

comumente ainda bebendo o próprio causador das desordens psíquicas. 

 

1.1 Problema 

Utiliza-se muito controle químico nas plantações agrícolas e sabe-se que os 

inseticidas são responsáveis por um dos motivos da desqualificação do resultado final 

do produto colhido, além de prejudicar diretamente à saúde da população que 

consomem esses produtos, prejudicando também outras espécies de insetos. 

Os problemas causados pelos agrotóxicos são tantos que a finalização de uso 

do mesmo seria essencial para o planeta como um todo, portanto, o controle biológico 

com insetos e microrganismos, ao invés de pesticidas, gera melhores resultados?           

1.2 Objetivos 

1.2.1 Geral: 

Analisar a utilização de seres vivos como controle biológico de pragas nas 

plantações agrícolas e comparar com o uso de inseticidas. 

 

1.2.2 Específicos 

• Caracterizar o método de controle biológico com a utilização de insetos 

e microrganismos; 

• Descrever tipos de controles biológicos, alguns dos insetos e 

microrganismos que são responsáveis no controle biológico, bem como seus 

hospedeiros que são prejudiciais; 

• Apontar os impactos dos agrotóxicos para o meio ambiente, agricultores 

e inimigos naturais.  
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1.3 Metodologia 

 O tipo de pesquisa utilizada para realização deste trabalho foi uma pesquisa 

bibliográfica, em forma de estudo de caso, onde as referências escolhidas para 

abordar o tema foram selecionadas através da internet em artigos científicos e 

trabalhos e livros da biblioteca Kroton da Faculdade de Ciências Humanas, Biológicas 

e da Saúde de Primavera do Leste. Os períodos das pesquisas abordadas foram da 

década de 70 até o presente momento, com referenciais comuns de critérios de 

avaliação: se é possível verificar o atingimento dos objetivos propostos, pois é um 

assunto bastante antigo, mas que vem crescendo demasiadamente na agricultura 

mundial. 

         O primeiro capítulo aborda as características gerais do controle biológico. O 

segundo descreve os tipos de controles biológicos, bem como alguns dos insetos e 

microrganismos que são responsáveis pelo controle biológico juntamente com os seus 

hospedeiros que são prejudiciais e no terceiro capítulo aponta os impactos dos 

agrotóxicos para os inimigos naturais, para o meio ambiente e para os agricultores. 

 

2. CARACTERÍSTICAS DO CONTROLE BIOLÓGICO NO BRASIL E NO MUNDO 

  

O termo “controle biológico” foi usado pela primeira vez em 1919 por Harry S. 

Smith, para se referir ao uso de inimigos naturais no controle de insetos-praga de 

culturas agrícolas (FILHO; CIOCIOLA, 2002). 

Segundo Melo e Azevedo (1998) e Romeiro, (2007), o controle biológico é uma 

técnica aplicada à redução da população de uma espécie-alvo que tem potencial de 

provocar dano econômico, além de ser recomendado para reduzir as populações de 

insetos pragas, e combater plantas daninhas, patógenos de plantas, nematoides, 

entre outros. 

De acordo com Barbosa (2004), a primeira referência sob o uso de controle 

biológico de pragas pertence aos agricultores chineses que colocavam bambus entre 

as plantas cítricas para facilitar o acesso de formigas do gênero Crematogaster, que 

preveniam o ataque de lagartas desfloradoras. Ainda de acordo com Barbosa (2004) 
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a produção de conhecimento nesta área se expandiu no fim do século XX, mas com 

o advento dos produtos químicos(agrotóxicos) desmobilizou-se o esforço nesta área. 

Maracajá (2005) relata que o controle biológico pode ser de três tipos: clássico 

(introdução de organismos para controle de uma praga numa dada região), natural 

(favorecendo populações de inimigos, por exemplo, não usando produtos químicos 

que os afetem) e aplicado (multiplicação em laboratório dos inimigos naturais e 

aplicação em campo). 

Do ponto de vista econômico, Bueno (2005), afirma que um inimigo natural 

efetivo é capaz de regular a densidade populacional de uma determinada praga e 

mantê-la em um nível de equilíbrio, ou seja, abaixo do nível de dano estabelecido para 

o cultivo em questão. O grupo dos inimigos naturais é formado pelos patógenos, 

parasitoides e predadores, o primeiro, também conhecido como agentes 

entomopatogenicos (causam doenças nos insetos) e os últimos são conhecidos como 

agentes entomófagos (se alimentam de insetos). 

De acordo com Polanczyk (2008), atualmente, os microrganismos mais 

utilizados em programas de controle biológico de insetos de importância agrícolas e 

médico-veterinário são as bactérias. Este grande sucesso deve-se principalmente ao 

Baccilus thuringiensis, cuja patogenicidade tem sido demonstrada para insetos de 

várias ordens, artrópodes e nematoides. As vantagens do B.thuringiensis são: 

produção em massapor meios relativamente baratos, longa vida de prateleira, 

aplicação usando-se equipamentos convencionais, rápida morte larval e pequenos 

efeitos em insetos e organismos não alvo. As desvantagens são: baixa persistência 

no campo, influência das condições climáticas na efetividade do método, 

suscetibilidade à inibição da alimentação antes da ingestão da dose letal e resistência. 

Segundo Sosa-Gomez (2008), o Brasil tem um amplo programa de controle 

biológico, que consiste na utilização do Baculovirus anticarsia (AgMNPV) para o 

controle da lagarta-de-soja Anticarsia gemmatalis. Mais de um milhão de hectare de 

soja no Brasil usa este bioinseticida, que reduz os custos em aproximadamente 70% 

em relação ao uso de pesticidas químicos. Os vírus (Nucleopolivírus e granulovírus) 
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são usados no Brasil no controle de lagartas associadas aos cultivos de soja, milho, 

mandioca, batata, frutíferas e hortaliças, gerando benefícios econômicos e ambientais 

ao ambiente rural e ao consumidor final. Os Nucleopolyhedrovirus (NPV), ou “vírus da 

poliedrose nuclear”, induzem a formação de partículas envoltas pela proteína 

poliedrina que contém muitas unidades virais. Atualmente mais de 500 VPVs foram 

identificados e apresentam grande especifidade, que os torna excelentes candidatos 

para o uso no controle biológico de pragas. Os sintomas dos insetos infectados 

incluem: perda de apetite, geotropismo negativo, clareamento da epiderme 

(esbranquiçada ou amarelada) devido ao acúmulo de vírus nas células epidermais e 

tecido adiposo. Após a morte, a cutícula se melaniza e fica quebradiça. 

De acordo com Borror (1992), ao contrário do que normalmente pensamos, os 

insetos nos trazem mais benefícios do que prejuízos. Produção de seda, corantes, 

fármacos, alimentos, polinização, produção de conhecimento cientifico e processos 

ecológicos são alguns exemplos de como esses invertebrados são importantes no 

nosso cotidiano e para a manutenção do ecossistema terrestre. No entanto, uma 

parcela muito pequena, dentre as milhares descritas, é responsável por problemas 

expressivos em nossa sociedade. Há os parasitas diretos, como piolhos, pulgas, 

mosquitos e percevejos, que além de se alimentarem de animais (incluindo o homem 

e os de interesse zootécnico), causam incomodo aos hospedeiros, provocam alergias 

e são vetores de doenças infectocontagiosas. Outras espécies, como baratas, moscas 

e formigas, vinculam microrganismos patogênicos por onde passam. Os insetos 

herbívoros, que se alimentam de plantas, são responsáveis por perdas medias de 

15% de tudo que produzimos na agricultura. Estas perdas são significativamente 

maiores se considerarmos a transmissão de doenças às plantas, os danos causados 

aos produtores e ao meio ambiente, em consequência do uso excessivo de 

agrotóxicos. Formigas e cupins causam danos em obras de engenharia, inclusive na 

construção civil. 

Diversos inseticidas químicos são usados visando minimizar os danos 

causados pelas pragas e é usual a aplicação de diversos ingredientes ativos em 6 a 

18 aplicações por safra, número que varia com a região de plantio e a intensidade de 
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ocorrência de insetos em diferentes anos (FONTES, 2006). O uso intensivo de 

inseticidas químicos para o controle das pragas do algodoeiro, geralmente sem 

considerar sua seletividade a inimigos naturais de pragas presentes na cultura, pode 

causar surtos de pragas secundárias e ressurgência de pragas principais (CAMPOS, 

1986). A preservação e manutenção dos inimigos naturais são imprescindíveis para 

estabelecer o equilíbrio biológico e reduzir os custos de produção (GRAVENA, 1983). 

Dentre os inimigos naturais, as joaninhas (Coccinelidae) apresentam grande 

destaque, pois a maioria de suas espécies é entomófaga e suas larvas e adultos 

apresentam grande diversidade de presas, alimentando-se de pulgões, ácaros e 

larvas de coleópteras desfolhadoras (CLAUSEN, 1972; HODEX, 1973). 

As principais espécies de joaninhas predadoras (Coleoptera: Coccinelidae) 

presentes na cultura do algodão são: Cycloneda sanguínea (L., 1763); Eriopis 

connexa (GERMAR, 1824); Coleomegilla maculada (DEGEER, 1775); Olla v-nigrum 

(MULSANT, 1850) e Scymmus sp. (SILVIE, 2001). 

Estudo realizado por Ramalho (1990) mostrou que o complexo de espécies de 

inimigos naturais (joaninha, aranhas, sirfídeos) existente no agroecossistema do 

algodoeiro é capaz de exercer ação de controle sobre o pulgão (A. gossypii), 

chegando a manter as populações desta praga em níveis relativamente baixos, sem 

a necessidade de aplicações de inseticidas. 

Em contrapartida temos a agricultura orgânica, que tem por objetivo preservar 

a saúde do meio ambiente, a biodiversidade, os ciclos e as atividades biológicas do 

solo, por isso exclui o uso de agrotóxicos, fertilizantes solúveis, hormônios e qualquer 

tipo de aditivo químico (BRASIL, 2003). 

Esse modo de produção fundamenta-se no princípio do equilíbrio biológico da 

natureza, permitindo alcançar bons níveis de produtividade. Ao mesmo tempo o 

sistema evita riscos de contaminação química do agricultor, dos consumidores e do 

meio ambiente. Além de ser um sistema que incorpora avanços da ciência e promove 

a participação criativa dos agricultores, respeitando seu conhecimento, cultura e 

experiência (LUCON; CHAVES, 2004). 
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Portanto, esse tipo de cultivo é muito mais do que uma troca de insumos 

químicos por insumos orgânicos, biológicos ou ecológicos, mas sim o uso eficiente 

dos recursos naturais não renováveis, aliado ao melhor aproveitamento desses 

recursos e dos processos biológicos como a manutenção da biodiversidade, a 

preservação ambiental, o desenvolvimento econômico, bem como a qualidade de vida 

humana (SOARES; CAVALCANTE e JUNIOR, 2010). 

 

3. TIPOS DE CONTROLE BIOLÓGICO 

           3.1 Controle biológico clássico. 

 

           No início, utilizava-se apenas esse tipo de controle biológico, que consiste na 

importação e colonização de parasitoides ou predadores, visando ao controle de 

pragas exóticas (eventualmente nativas). Como, de maneira geral, as liberações para 

esse caso eram (ou são) inoculativas (com liberação de pequeno número de insetos), 

o controle biológico era até então visto como uma medida de controle em longo prazo, 

pois a população dos inimigos naturais teria de aumentar com o passar do tempo, e, 

portanto, somente se aplicaria a culturas semiperenes e perenes.  

           A partir do uso de inseticidas orgânicos sintéticos (em meados da década de 

50) esse tipo de controle biológico teve sua utilização diminuída, pois as populações 

de inimigos naturais passaram a ser destruídas por tais produtos. Com a forte mundial 

para utilização de produtos menos agressivos ao ambiente (como juvenoides, 

produtores reguladores de crescimento, novas moléculas etc.), essa técnica deverá 

ser utilizada com bastante intensidade nos próximos anos. 

           Assim, recentemente foi introduzido no Brasil o parasitoide Ageniaspis citriola 

(Hymenoptera: Encyrtidae), originário da Ásia, visando ao controle de Phyllocnistis 

citrella, o minador-dos-citros, praga registrada pela primeira vez em nosso país em 

1996. Esse inimigo natural, parasitoide de ovos ou lagartas de primeiro instar, só se 

estabelecerá em áreas em que não houver aplicação sistemática de produtos 
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químicos não-seletivos, além de outros fatores inerentes à fisiologia da planta, 

preferência por tamanho de folhas, competição interespecífica, fatores climáticos etc. 

            Recentemente, por meio da Embrapa, foi introduzida no país a vespinha 

Diachasmimorpha longicaudata, para controle de moscas-das-frutas, Ceratitis 

capitata, que está sendo produzida em grande escala no Centro de Energia Nuclear 

na Agricultura (CENA) em Piracicaba. O CENA cria, portanto, a mosca-das-frutas para 

ser parasitada pela vespinha, e depois envia duas pupas para o local em que se 

pretende controla-la. Assim recentemente foram enviadas 24 milhões de pupas já 

parasitadas e esterilizadas para o Amapá para um programa internacional de controle 

de Ceratitis capitata nessa região. 

            Em última análise, o controle biológico é um processo dinâmico que sofre 

influência de fatores climáticos, disponibilidade de alimentos e competição, incluindo 

aspectos independentes e dependentes de densidade. 

           No controle biológico clássico, é fundamental a existência de uma estrutura de 

quarentena, hoje uma realidade no Brasil por meio do Sistema Quarentenário Costa 

Lima da Embrapa em Jaguariúna, SP. 

          O Brasil tem vários casos de sucesso com controle biológico clássico, 

destacando-se a importância de Neodusmetia sangwani, para controle de Antonina 

graminis, (vide pragas de pastagens) e mais recentemente (1998) Ageniaspi citrícola 

para controlar o minador-dos-citros, Phyllocnistis citrella, já está adaptado ao País. 

 

 

3.3 Controle biológico natural. 

 

Refere-se à população de inimigos naturais que ocorrem naturalmente. 

Atendendo a um dos preceitos básicos do controle biológico, ou seja, conservação, 

tais parasitoides e predadores devem ser preservados (e, se possível, aumentados) 

por meio da manipulação do seu ambiente de alguma forma favorável (usar inseticidas 

seletivos em épocas corretas, redução de dosagens, evitar praticas culturais 

inadequadas, manutenção de habitats ou fontes de alimentação para inimigos 

naturais). São muito importantes em MIP, pois são responsáveis pela mortalidade 
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natural do agroecossistema e consequentemente pelo nível de equilíbrio das pragas. 

(Fig 10.6). É o controle recomendado para as culturas com grande número de pragas. 

 

Figura 10.6. Associação de métodos para a restabelecimento do NE (Adaptado de Leppla e Williams, 1992) (Parra 

2000) 

 

 

            3.3 - Controle biológico aplicado. 

Trata-se de liberações de parasitoides ou predadores, após sua produção massal em 

laboratório, visando a redução rápida das populações da praga para seu nível de 

equilíbrio. Esse tipo de controle biológico é mais facilmente aceito pelo usuário, pois 

tem ação rápida, muito semelhante a inseticidas convencionais. No passado, quando 

somente existia o controle biológico clássico, devido às técnicas de criação de insetos 

serem incipientes, algumas das dificuldades apontadas no controle biológico eram sua 

ação lento e o fato de somente servir para culturas perenes ou semiperenes. Com o 

desenvolvimento do controle biológico aplicado, tais desvantagens foram superadas. 

Controle biológico aplicado refere-se ao preceito básico de controle biológico 
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atualmente chamado de multiplicação (criações massais), quem evoluiu muito com o 

desenvolvimento com as dietas artificiais para insetos, especialmente a partir da 

década de 70. 

       Em países desenvolvidos, existem firmas que comercializam os inimigos naturais, 

sendo essa atividade comum nos EUA e Europa e ainda incipiente no Brasil, embora 

seja uma atividade bastante promissora entre nós. 

        Para esse tipo de controle (e para o controle clássico) o parasitoide (de qualquer 

fase de desenvolvimento da praga) ou o predador devem ser criados sobre um 

hospedeiro. Portanto, é necessária a criação de duas espécies de insetos. O normal 

é fazer a criação sobre o hospedeiro natural (ex: um parasitoide larval de Diatraea 

saccharalis é criado sobre a lagarta dessa espécie) mas existem caso em que se 

podem utilizar hospedeiros alternativos. As espécies de Trichogramma podem ser 

criadas sobre ovos de traças, praga de grãos armazenados, que não são hospedeiros 

naturais, ou mesmo óvulo de bicho-da-seda. Alguns taquinídeos podem ser criados 

em hospedeiros alternativos. No futuro a criação in vitro permitirá a criação de 

parasitoides ou predadores em dietas artificiais. Atualmente somente o Trichogramma 

é produzido em larga escala na China, em dieta artificial. 

        Os insetos entomófagos podem ser parasitoides ou predadores. 

Parasitóide: Um parasitoide mata o hospedeiro e exige somente um indivíduo para 

completar o desenvolvimento; o adulto tem vida livre. Predador: É um organismo de 

vida livre durante todo o ciclo de vida e que mata a presa e requer mais do que um 

indivíduo para completar o desenvolvimento. 

         Existem parasitoide de ovos, larvas (ou ninfas), pupas e adultos. Parasitoides 

que ovipositam em um estágio mas emergem em outro são determinados de acordo 

com o início e final do parasitismo. Assim, um encirtídeo que parasita o ovo e emerge 

na larva é um parasitoide ovo-larva (GALLO, 2002).  

 

 

4.  IMPACTOS DOS AGROTÓXICOS PARA O MEIO AMBIENTE, 

AGRICULTORES E INIMIGOS NATURAIS 
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Os agricultores, enganados pelo termo organismo (o que dá a ideia de 

remédio), hoje os utilizam abusivamente, sem respeitar os prazos de carência entre 

uma aplicação e oura e o consumo do alimento. Essa utilização, além de afetar a 

saúde dos consumidores e trabalhadores rurais, favorece o desenvolvimento de novas 

pragas que se tornam resistentes aos agrotóxicos em uso, daí o surgimento de novos 

produtos (PESSANHA, 1982; RUEGG et al., 1986). 

Há cerca de 60 anos, o uso de agrotóxicos vem se difundindo intensamente na 

agricultura, e também no tratamento de madeiras, construção e manutenção de 

estradas, nos domicílios e até nas campanhas de saúde pública de combate a malaia, 

doença de chagas, dengue, etc (SILVA, 2005). 

Como biocidas, os agrotóxicos interferem em mecanismos fisiológicos de 

sustentação da vida que são comuns também aos seres humanos, e, portanto são 

associados a uma ampla gama de danos à saúde. Segundo a OMS, eles produzem, 

a cada ano, entre três a cinco milhões de intoxicações agudas no mundo, 

especialmente em países em desenvolvimento (MIRANDA, 2007). 

Segundo EPA (1985) os agrotóxicos, são constituídos por uma grande 

variedade de substancias químicas ou produtos biológicos. São produtos 

desenvolvidos para matar, exterminar, combater, dificultar a vida (muitos atuam sobre 

processos vitais, em sua maioria, esses venenos tem ação sobre a constituição física 

e a saúde do ser humano. 

Os efeitos agudos são aqueles mais visíveis, que aparecem durante ou após o 

contato da pessoa com o produto e apresentam características bem marcantes. No 

caso dos agrotóxicos, essas características podem ser espasmos musculares, 

convulsões, náuseas, desmaios, vômitos e dificuldades respiratórias (OPS, 1996). 

Apesar dos benefícios na produção agrícola, o uso indiscriminado e intenso de 

agrotóxicos pode proporcionar danos ao meio ambiente e ao próprio homem. As 

progressivas críticas ao uso de agrotóxicos resultam em um aumento na procura da 

agricultura orgânica, que está em ascensão. Esse modo de produção fundamenta-se 

no princípio do equilíbrio biológico da natureza, permitindo alcançar bons níveis de 
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produtividade, além de ser um sistema que incorpora avanços da ciência e promove 

a participação criativa dos agricultores, respeitando seu conhecimento, cultura e 

experiência (LUCON; CHAVES, 2004). 

Os agrotóxicos também provocam diversos malefícios ao ambiente aquático e, 

consequentemente ao homem. Podem ser utilizados como um bom modelo para 

estudos toxicológicos, como o biomonitoramento ambiental, pois contaminam a 

atmosfera, a água e a terra e são persistentes na biosfera, entrando no processo de 

ciclagem de nutrientes (ciclos biogeoquímicos) e consequentemente influenciando no 

fluxo de energia. Sua ação é por vezes difícil de quantificar, pois atravessa continentes 

e provoca efeitos tóxicos adversos que atingem desde uma bactéria até o homem. 

Essas contaminações de recursos hídricos ocorrem frequentemente por carreamento 

através do solo após aplicação e a ocorrência de chuva, pela lavagem dos tanques 

de pulverização e por deriva após aplicação aérea (GRISOLIA, 2005).  

Os agrotóxicos são os contaminantes aquáticos mais graves decorrentes das 

atividades antropogênicas, justamente pelo fato de terem sido desenvolvidos para 

eliminar alguma forma de vida e por isso atingirem também de modo letal espécies 

não-alvo (GRISOLIA, 2005). De acordo com a Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária, o Brasil é o terceiro maior consumidor de agrotóxicos do mundo e o primeiro 

na América Latina. O principal motivo apontado para o aumento do uso destes no país 

é a ampliação no cultivo de monoculturas, especialmente a soja. Por sua baixa 

resistência natural a doenças e pragas, essa cultura requer a aplicação de enormes 

quantidades desses compostos. 

Mesmo em concentrações aquáticas baixas, muitas vezes, os agrotóxicos 

afetam a estrutura e a função das comunidades naturais, provocando impactos em 

múltiplos níveis, incluindo o molecular, o tecidual, os órgãos, os indivíduos, o 

populacional e o de comunidades, comprovando que as práticas agrícolas extensivas 

são altamente impactantes ao ambiente e diretamente relacionadas à redução de 

biodiversidade (ANVISA, 2008). 
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Os prejuízos não estão relacionados à ausência de tratamento fitossanitário, 

pois o número de aplicações tem aumentado ao longo dos anos e, em algumas 

regiões, é comum a utilização de mais de cinco aplicações de inseticidas durante a 

safra. No momento, a preocupação é com a ocorrência de populações resistentes aos 

produtos químicos, verificada em algumas regiões, e a diminuição da diversidade de 

agentes de controle biológico, em consequência do uso inadequado dos pesticidas 

(CRUZ, 2002). 

Há interesse em reduzir o uso de produtos fitossanitários, estimulando a 

implementação do manejo integrado de pragas. Essa tendência demonstra 

necessidade por melhores métodos de avaliação da atuação de inimigos naturais nos 

agroecossistemas (LENTEREN, 2000). 

Os inimigos naturais de importância agronômica compreendem três grupos; 

predadores, parasitóides e entomófagos. Esses organismos podem, de forma direta, 

sofrem mortalidade quando entram em contato com inseticida durante a sua 

movimentação na planta ou com pulverizações com inseticidas. Por outro lado, podem 

ser afetados de forma indireta, ao se alimentarem ou parasitarem um inseto 

intoxicado. A forma como o inimigo natural é afetado está diretamente relacionada 

com o seu comportamento e sua biologia (ZAMBOLIM, 2008). 

Como os acaricidas e inseticidas são selecionados para uso no controle de 

insetos e ácaros praga, poder-se-ia imaginar que seu impacto fosse maior sobre estes 

organismos-alvo do que predadores e parasitoides. Entretanto, na maioria das vezes 

o impacto destes produtos é maior sobre predadores e parasitoides do que sobre as 

espécies-alvos (ZAMBOLIM, 2008). 
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5.  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Portanto, o controle biológico é uma técnica natural utilizada para o equilíbrio 

do meio ambiente, bem como a diminuição de populações consideradas pragas. 

Consiste no controle de ervas daninhas e de insetos que prejudicam a plantação, 

prejudicam diretamente o resultado final do produto colhido. É um método utilizado 

feito com a inserção de insetos que são inimigos naturais em algum estágio de 

crescimento de pragas naturais 

O cultivo protegido avançou muito no Brasil nas últimas décadas devido à 

necessidade de se produzir alimentos e plantas ornamentais durante todo o ano. Para 

que esses produtos sejam obtidos com qualidade, é necessário que o manejo seja 

realizado dentro dos princípios do Manejo Integrado de Pragas (MIP), isto é, deve se 

enfatizar principalmente a aplicação do controle biológico de pragas e de outros 

métodos que visem à manutenção dos inimigos naturais. 

Entretanto, o aumento do uso de técnicas alternativas, como foi o caso dos 

agrotóxicos que fizeram parte de um conjunto de tecnologias associadas ao processo 

de modernização da agricultura brasileira a partir da década de 60, depende da 

política pública para o setor. Assim, verifica-se que a despeito da crescente demanda 

da sociedade por produtos livres de resíduos de agrotóxicos e com menores impactos 

sobre os recursos naturais, ainda é pequeno o uso de agentes de controle biológico 

de doenças de plantas no Brasil (Campanhola & Bettiol, 2003b). 

Técnicas para a aplicação do controle biológico de pragas existem; há, agora, 

a necessidade de implementá-las. Deve-se evitar erros cometidos em outros países 

na adoção do controle biológico de pragas, pois o uso inadequado de agentes de 

controle biológico sem um estudo das teias alimentares (formadas artificialmente nas 

casas de vegetação, telados e outros ambientes protegidos quando se introduz um 

inimigo natural), pode causar gastos desnecessários e resultados negativos.  
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