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Defensivos Agrícolas



Dano potencial de pragas e doenças 
(% redução produtividade)



Defensivos Agrícolas

156%

Fonte: Silva Jr, 2015
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Defensivos Agrícolas



2º maior produtor e líder 
em exportação de soja

Maior exportador de carne 
bovina e de frango

Maior produtor e exportador 
de café, açúcar e suco de 
laranja

2º exportador e 3º produtor 
de milho



Defensivos Agrícolas

http://www.agricultura.gov.br/noticias/esclarecimentos-sobre-registros-de-defensivos-agricolas



Defensivos Agrícolas



BRASIL – Consumo Humano

12 municípios



BRASIL – Consumo Humano

Apenas 13% dos municípios 
brasileiros (5.570)



Portaria MS no. 2914 de 12/12/2011

• 27 pesticidas

• 18 em uso

• 06 POP´s

• 03 banidos



Fonte: IBAMA, 2014

• 18 moléculas em uso

• 11 moléculas entre “30 mais comercializadas”



BRASIL – biota aquática

• Agências estaduais: CETESB

• Dados não incluídos: incompletos





Marco Regulatório Defensivos Agrícolas

Lei nº 7.802, 11/07/89 – Lei dos agrotóxicos. 

Lei nº 9.974, 06/06/00 – Altera Lei nº 7.802/89 (embalagens vazias). 

Lei nº 9.294, 15/07/96 – Propaganda comercial. (art. 61 Dec. 4.074/02) 

Lei nº 9.605, 12/02/98 – Crimes ambientais. (art. 83 Dec. 4.074/02) 

Lei nº 9.784, 29/01/99 – Processo administrativo. (art. 88 Dec. 4.074/02) 

Lei nº 12.873, 24/10/13 – Declaração estado de emergência fitossanitária 

Legislação Básica



Marco Regulatório Defensivos Agrícolas

Decreto nº 4.074, 04/01/02 – Regulamenta a Lei nº 7.802/89. 

Decreto nº 5.549, 22/09/05 – Altera Decreto nº 4.074/02 (embalagens). 

Decreto nº 5.981, 06/12/06 - Altera Decreto nº 4.074/02 (equivalência). 

Decreto nº 6.913, 23/07/09 - Altera Decreto nº 4.074/02 (agricultura orgânica). 

Decreto nº 2.018, 01/10/96 – Regulamenta a Lei nº 9.294/96 (propaganda). 

Decreto nº 8.133, 28/10/13 – Regulamenta Lei nº 12.873/13 (emerg. fitossanitária).

Legislação Básica



Acesso a novas moléculas
» Processo excessivamente moroso

» Causas? 

Quadro reduzido de técnicos

Sobreposição de esforços

Priorização de processos

» Consequência: moléculas obsoletas no mercado

resistência e perda de eficácia

Processo Regulatório Defensivos Agrícolas

Lei nº 7.802/89



Environmental Impact Quotient - EIQ

FAO (2008): Guidance Document No 2: Guidance on the Use of Environmental Impact Quotient in IPM
Impact Assessment.



Environmental Impact Quotient - EIQ

Fonte: Caio Carbonari
Unesp Botucatu (dados
não publicados)



Environmental Impact Quotient - EIQ

Fonte: Edivaldo Velini
Unesp Botucatu (dados
não publicados)

Tão importante quanto evitar ou até proibir tecnologias que podem causar danos ou trazer riscos, é permitir 
o acesso rápido a tecnologias que, à luz do melhor conhecimento disponível, sejam consideradas úteis e 

seguras



Decreto 4.074/2002

Avaliação de risco
Art. 95. Fica instituído o Comitê Técnico de Assessoramento para Agrotóxicos, com 
as seguintes:

III - elaborar, até 31 de dezembro de 2002, rotinas e procedimentos visando à   
implementação da avaliação de risco de agrotóxicos e afins;

» Parcialmente implementado 

» Procedimento recomendado pela FAO e OMS

» Adotado pelas principais agências regulatórias (EPA, EFSA)

» Processo transparente e conclusivo



AÇÕES PÓS-REGISTRO
Reavaliação de Registro
Lei 7.802/89

Quando organizações internacionais responsáveis pela saúde, alimentação ou meio 
ambiente, das quais o Brasil seja membro integrante ou signatário de acordos e 
convênios, alertarem para riscos ou desaconselharem o uso de agrotóxicos, seus 
componentes e afins, caberá à autoridade competente tomar imediatas providências, sob 
pena de responsabilidade. 

Decreto 4.074/2002

Art. 2º. Cabe aos Ministérios da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Saúde e do Meio 
Ambiente, no âmbito de suas respectivas áreas de competências: 
VI - promover a reavaliação de registro de agrotóxicos, seus componentes e afins quando 
surgirem indícios da ocorrência de riscos que desaconselhem o uso de produtos 
registrados ou quando o País for alertado nesse sentido, por organizações internacionais 
responsáveis pela saúde, alimentação ou meio ambiente, das quais o Brasil seja membro 
integrante ou signatário de acordos;



AÇÕES PÓS-REGISTRO

Reavaliação de Registro

» Cenário atual: judicialização, morosidade

» Ausência de prazos estabelecidos (EUA: 15 anos, EFSA: 10 anos)

» Permite medidas mitigatórias (ex.: restrição de uso)

Programas de monitoramento

» PNCRV/Vegetal - MAPA

» PARA – Anvisa

» Portaria MS 2914/2011



Atuação da Embrapa 
Fitossanidade



Visão de Futuro - Portfólios
Manejo Racional de Agrotóxicos
» Mitigar a contaminação ambiental por 

defensivos nos compartimentos ambientais 
água e solo das áreas vulneráveis dos 
principais pólos de produção agropecuários 
do Brasil

» Aumentar a deposição e diminuir a deriva e 
evaporação decorrentes da aplicação aérea



Visão de Futuro - Portfólios
» Estabelecer novos procedimentos de 

avaliação do risco ambiental de agrotóxicos 
em diferentes cenários agrícolas para 
subsidiar a tomada de decisão de órgãos 
regulatórios brasileiros

» Reduzir a dependência do herbicida 
glifosato no manejo de plantas daninhas na 
cultura da soja no sistema de plantio direto



Visão de Futuro - Portfólios
Sanidade Vegetal

» Manejar de modo sustentável a brusone
(Pyricularia spp.) e a giberela (Gibberella
zeae) nas principais regiões produtores de 
cereais (arroz, trigo, triticale e cevada) e os 
fungos causadores de grãos ardidos em 
milho

» Manejar de modo sustentável o bicudo-do-
algodoeiro (Antonomus grandis) em 
paisagens agrícolas das regiões Centro-
Oeste e Nordeste



Alimentos: Segurança, Nutrição e Saúde

Visão de Futuro - Portfólios

» Estabelecer ferramentas e processos 
nacionais para a prevenção e detecção de 
contaminantes químicos e biológicos em 
alimentos

» Otimizar a rastreabilidade e certificação em 
conformidade com padrões dos órgãos de 
controle e demandas do consumidor nas 
cadeias de proteína animal, ovos, leite, 
frutas, hortaliças e grãos



Insumos Biológicos

Visão de Futuro - Portfólios

» Aumentar a participação de insumos 
biológicos para o controle de pragas, 
promoção do crescimento, suprimento de 
nutrientes, substituição de antibióticos e 
aplicação agroindustrial

» Expandir o controle biológico conservativo 
de pragas, doenças e fitonematoides nos 
sistemas de produção de grãos, hortaliças, 
fruteiras e na agricultura orgânica



Mudanças Climáticas

Visão de Futuro - Portfólios

» Projetar cenários de perda de produtividade 
dos principais sistemas de produção 
agropecuários devido a dinâmica alterada 
de pragas, doenças e plantas daninhas com 
as mudanças climáticas



Nanotecnologia

Visão de Futuro - Portfólios

» Reduzir o risco ambiental associado ao uso 
de agrotóxicos e adjuvantes na produção 
vegetal, e de insumos veterinários na 
produção animal pela nanotecnologia



• custos da pulverização 
eletrostática, facilitando o acesso 
ao pequeno produtor rural.

• Maior controle de pragas e 
doenças com menor uso de 
produtos químicos nas lavouras.

• Fruto de parceria público-privada.

• Permite que todo pulverizador 
costal opere com gotas 
eletrificadas.

• Agrega de 40% a 60% de 
economia ao processo com 50% 
a 60% a mais de eficiência.



Cientistas desenvolvem proteína 
contra doença da cana-de-açúcar

• Avanço abre caminho para o 
desenvolvimento de produtos 
biotecnológicos para proteger o 
canavial.

• Princípio ativo é a proteína 
recombinante Gluconacina, 

• Objetivo é utilizá-la numa 
formulação biotecnológica para 
prevenção de doenças no campo.

• Tem ação antimicrobiana contra a 
bactéria Xanthomonas albilineans, 
causadora da escaldadura das 
folhas, doença que leva a perdas 
de até 100% do canavial.



Aplicativo vai fornecer alertas sobre 
doenças em lavouras 

• Dados reúnem informações 
meteorológicas, imagens de satélite 
e ocorrência de doenças.

• Sistema de informações 
geográficas na web (webgis) vai 
indicar ambientes suscetíveis à 
proliferação de doenças nas 
lavouras.

• Voltado inicialmente ao oeste da 
Bahia, abrange duas doenças 
locais: a ferrugem da soja e a 
mancha da ramulária do algodão.

• Objetivo é reduzir as aplicações de 
defensivos agrícolas restringindo-as 
às áreas onde são realmente 
necessárias.



Produção integrada de morango 
(Pimo) agrega valor à fruta e reduz 

uso de químicos
• Desenvolvida pela Embrapa em 

2006, a Pimo conquistou a 
primeira certificação brasileira em 
2011, para municípios paulistas.

• Com a PIMo, os agroquímicos só 
são utilizados como último 
recurso.

• Técnica ainda otimiza plantio, 
manejo, colheita e pós-colheita.

• Geram produtos diferenciados
com menos químicos e que são
mais valorizados pelo mercado.



Produção integrada de pimentão reduz 
os custos com defensivos em até 30%

• Além de diminuir os custos 
com insumos, práticas 
protegem a saúde do 
produtor.

• Gera frutos padronizados, 
sadios e com indicação de 
procedência e certificação.

• A Produção Integrada 
Agropecuária (PI-Brasil) 
contempla atualmente cerca 
de 30 culturas.



Extrato vegetal com biofertilizante
combate fitonematoides

• Alternativa biológica a neomaticidas
sintéticos.

• Apresentou atividade nematicida
superior a 97% contra o Nematoide-das-
galhas (Meloidogyne incognita).

• Alta especificidade: baixa ação contra 
organismos não-alvo.

• Nematoide-das-galhas causa milhões
de dólares em prejuízo. Afeta feijão, 
algodão, café, milho, cana-de-açúcar e 
muitas outras culturas.



Dispositivo para o controle biológico 
da broca do rizoma da bananeira

• Formulação de ação dupla, que combina 
um feromônio para atração do inseto-alvo 
com um fungo entomopatogênico, uma 
inovação no controle de artrópodes.

• Funciona em um dispositivo liberador em 
forma de pastilha.

• Fruto de parceria público-privada.

• Testes em laboratório comprovaram a 
eficácia do composto para o controle da 
broca do rizoma da bananeira, uma das 
piores ameaças a essa cultura.

• Modelo de tecnologia poderá ser explorado 
para outras pragas de importância 
agrícola.



Extratos de plantas são eficazes 
no controle de lagartas

• Extratos de quatro plantas mostraram 
eficiência no combate às lagartas 
Helicoverpa armigera e Anticarsia
gemmatalis, duas importantes pragas 
agrícolas.

• As espécies vegetais Clerodendrum
splendens, Conyza canadensis, Tithonia
diversifolia e Vernonanthura westiniana
reduzem o peso dos insetos e o consumo 
de folhas.

• No caso da A.gemmatalis, foram 
encontrados efeitos inseticidas com até 
80% de mortalidade.

• Resultados abrem oportunidades para o 
desenvolvimento de produtos naturais a 
serem usados em cultivos orgânicos.



Manejo Integrado de Pragas pode 
gerar economia de R$4 bilhões na 

produção nacional de soja
• O uso de técnicas de Manejo Integrado de 

Pragas (MIP) para controlar percevejos e 
lagartas gera uma economia superior a   
R$ 125,00 por hectare.

• A adoção em todas as lavouras de soja do 
Brasil (34 milhões de hectares) promoveria 
economia de cerca de R$ 4 bilhões.

• Contribui também para a qualidade de vida 
da população, por causa da redução da 
exposição a defensivos químicos

• O controle biológico natural no 
agroecossistema é uma prática sustentável 
do ponto de vista social, econômico e 
ambiental.



Rede nacional de pesquisadores 
desenvolve soluções para aplicação 

de defensivos na lavoura
• O objetivo foi melhorar a eficiência da 

aplicação de defensivos no combate a 
pragas das principais cadeias produtivas 
para a segurança alimentar e energética: 
soja, arroz, laranja e cana-de-açúcar. 

• Mostrou que é possível reduzir a deriva  
em até 79%, com o uso de equipamentos 
adequados.

• Sensores inteligentes e modelos 
computacionais são indicados como 
instrumentos capazes de racionalizar a 
aplicação de defensivos agrícolas.

• Gerou um amplo banco de dados sobre a 
pulverização agrícola nacional.



Pesquisa desenvolve primeira soja 
tolerante a percevejo

• A primeira cultivar de soja com tolerância 
ao ataque de percevejos foi registrada 
pela Embrapa em 2018. 

• Desenvolvida por melhoramento 
genético tradicional, ela tem elevado 
potencial produtivo e suporta o dobro do 
ataque de percevejos, sem reduzir o 
rendimento. 

• Os percevejos estão entre as piores 
pragas da cultura porque interferem na 
produtividade e na qualidade dos grãos 
e das sementes.

• O dano é potencializado pela grande 
ocorrência desses insetos nas lavouras 
e por sua resistência a alguns 
inseticidas.



Obrigado
robson.barizon@embrapa.br
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