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CAPITULO 02 

Experiências Práticas de Controle 
Biológico de Doenças em Ornamentais e 

Medicinais e Hortaliças 

Marcelo A. B. Morandi l 

Introdução 

A preocupação da sociedade com o impacto da agricultura no 
ambiente e a contaminação da cadeia alimentar com os agrotóxicos está 
alterando o cenário agrícola, resultando no surgimento de segmentos de 
mercado para produtos diferenciados , tanto aqueles produzidos sem o 
uso de agrotóxicos como aqueles portadores de selos que garantem que 
os agrotóxicos foram utilizados adequadamente. Além disso, o incremento 
dos custos com o controle químico, a perda de eficiência de alguns 
agrotóxicos , devido à resistência dos organismos alvo, e os problemas 
ambientais advindos dessas práticas indicam a necessidade da busca de 
produtos biocompatíveis para o controle de fitopatógenos, entre os quais 
os agentes de biocontrole (BIRD et aI., 1990; BETTIOL; GHINI, 2003). 

A questão do uso dos agrotóxicos permeia a agenda ambiental de 
diversos países, tendo como exemplo o pacote ambiental lançado em 26/ 
10/2007 pelo governo francês, que estabelece a redução de 50% do 
consumo de agrotóxicos em dez anos (Folha de São Paulo, 26/1 0/2007). 

'Embrapa Me io A mbi ente , Ca ixa Po s tal 69, 13820·000. Ja guariúna , SP. E· mai!: 
mmorandi @cnpm a.e mbrpa. br 
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Assim, surge o controle biológico de doenças, pragas e plantas invasoras 
como opção segura e ambiental mente adequada. 

A integração do controle biológico de fitopatógenos com outras 
medidas de manejo é bastante discutida, especialmente no contexto do 
manejo ecológico de doenças de plantas. Esse manejo é conceituado como 
um "conjunto de estratégias e de práticas empregadas com base nos 
princípios de controle de doenças de plantas, com o objetivo de reduzir 
as perdas em níveis toleráveis, sem interferir, acentuadamente, no ambiente" 
(MIZUBUTI; MAFFIA, 2001). Enfatiza-se o emprego integrado de táticas 
e métodos, sejam eles culturais, mecânicos, físicos, legislativos, biológicos, 
de resistência genética etc., com vistas à prevenção e à redução da 
intensidade das doenças. A associação do controle biológico com outras 
estratégias de controle é altamente desejável. 

Na abordagem de controle biológico, doença é o resultado de 
uma interação entre hospedeiro, patógeno e uma variedade de não 
patógenos que também repousam no sítio de infecção e que têm potencial 
para limitar ou aumentar a atividade do patógeno, ou a resistência do 
hospedeiro, todos influenciados pelo ambiente (COOK; BAKER, 1983; 
COOK, 1985). 

O conceito mais difundido de controle biológico de doenças de 
plantas é o de um microrganismo específico (agente de biocontrole) 
controlando outro microrganismo (patógeno). Entretanto, esse conceito é 
reducionista e não retrata o que de fato ocorre na natureza. Um conceito 
mais abrangente foi proposto por Cook e Baker (1983), para os quais o 
controle biológico é "a redução da soma de inóculo ou das atividades 
determinantes da doença, provocada por um patógeno, reaJ izada por ou 
através de um ou mais organismos que não o homem". As atividades 
determinantes de doenças envolvem crescimento, infectividade, virulência, 
agressividade e outras qualidades do patógeno, ou processos que 
determinam infecção, desenvolvimento de sintomas e reprodução. Os 
organismos incluem indivíduos ou populações avirulentas ou hipovirulentas 
dentro das espécies patogênicas. Incluem, ainda, a planta hospedeira 
manipulada geneticamente ou por práticas culturais, ou microrganismos, 
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para maior ou mais efetiva resistência contra o patógeno; e antagonistas 
dos patógenos definidos como microrganismos que interferem na 
sobrevivência ou atividades determinantes de doenças causadas por 
patógenos. Nessa visão, o controle biológico pode ser acompanhado por: 
práticas culturais, para criar um ambiente favorável aos antagonistas e à 
resistência da planta hospedeira ou de ambas; melhoramento da planta, 
para aumentar a resistência ao patógeno ou adequar o hospedeiro para as 
atividades dos antagonistas; e introdução em massa de antagonistas, 
linhagens não patogênicas ou outros organismos ou agentes benéficos. 

A integração de métodos de manejo para mais de um patógeno 
ou pragas ao mesmo tempo aumenta as chances de sucesso de controle e 
contribui para a redução de custos. A integração de métodos fitossanitários 
é a principal forma de reduzir o uso de agrotóxicos em sistemas de 
produção, como se tem buscado no manejo integrado de pragas e na 
produção integrada de várias culturas. Contudo, o seu sucesso só é possível 
com o conhecimento das possíveis interações entre plantas, fitófagos e 
patógenos e seus efeitos sobre a eficiência dos métodos considerados 
(PAULA JÚNIOR et aI., 2007). Neste capítulo são apresentadas algumas 
experiências práticas de sucesso do uso de controle biológico, entendido 
no sentido mais amplo, em plantas ornamentais e medicinais e hortaliças. 

Controle Biológico em Plantas Ornamentais: Experiências 
em Lírio e Espatifilo . 

O cultivo de plantas ornamentais é, em geral, uma atividade que 
requer grande aporte de mão de obra e de insumos. Por se tratar de um 
sistema de cultivo intensivo, os problemas com doenças e pragas são 
recorrentes e freq uentemente limitantes. Apesar do uso intensivo de 
agrotóxicos, praticamente nenhum desses produtos possui registro para a 
maioria das cultura.s, o que representa um problema legal, especialmente 
para a exportação das flores. Assim, o desafio de produzir essas plantas 
de modo sustentável requer o desenvolvimento de novos sistemas 
produtivos, baseados em processos ecológicos. 
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Lírio 

U ma experiência bem sucedida foi implantada em uma propriedade 
localizada em Holambra, SP, especializada no cultivo de lírio, cultura de 
alto valor agregado e com histórico de utilização intensiva de fungicidas, 
inseticidas e acaricidas (DE WIT et ai., 2009). Os problemas fi tossanitários 
no lírio - incluindo doenças causadas por Botrytis elliptica, Phytophthora, 
Fusarium, ScJerotinia, Penicillium, Rhizoctonia e Pythium e pragas como 
pulgões, "fungus gnatus", bicho-mineiro, trips e lagartas - são limitantes 
para o seu cultivo. 

O cultivo tradicional de lírio demanda grande uso de agrotóxicos 
para o controle desses problemas. Na propriedade em questão, utilizavam
se mais de 30 marcas comerciais, com um custo de R$l 0,00lm2/ano, em 
uma área cultivada de 13.500 m2. Apesar disso, verificavam-se perdas 
crescentes e a necessidade de maior uso dos agrotóxicos a cada ano de 
cultivo. 

Em razão do desequilíbrio gerado ao longo do tempo, chegou-se 
à necessidade de utilizar brometo metila para manter o sistema produtivo 
em funcionamento. A partir desse ponto, foi tomada a decisão de alterar o 
sistema de cultivo. Para manejar os problemas, o uso dos agrotóxicos foi 
paulatinamente eliminado por meio da integração de métodos 
biocompatíveis para o controle de pragas e doenças, introduzindo uma 
diversidade de microrganismos. A primeira medida foi deixar de utilizar 
agrotóxicos de faixa vermelha, fase que demorou aproximadamente um 
ano. Mais um ano foi gasto para substituir os de faixa amarela. Finalmente, 
em mais um ano deixou-se de utilizar agrotóxicos na propriedade. 
Paralelamente à substituição dos agrotóxicos foi também alterada a 
fertilização da cultura, para permitir a sobrevivência dos agentes de 
biocontrole que passaram a ser parte do sistema. 

Atualmente, a produção baseia-se na desinfestação do substrato 
com vapor, seguido da recolonização deste com Trichoderma, Metarhizium, 
Beauveria e microrganismos presentes em biofertilizante produzido 
aerobicamente, visando à eliminação do vácuo biológico promovido pela 
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desinfestação. Além disso, são realizadas pulverizações com Trichodemza, 
Clonostachys, Metarhizium, Beauveria e Bacillus thuringiensis israelensis. 
Quando necessário, utiliza-se óleo de nim, própolis, fosfito e piroalho, 
entre outros. Associado a esses produtos e a uma fertilização equilibrada, 
controlada diariamente, um programa de sanitização, com a eliminação 
de plantas e partes de plantas doentes, é mantido em todas as estufas. 
Faz-se também o uso de armadilhas e se controla a umidade relativa do ar 
dentro das casas de vegetação. Todas as caixarias, vasos e demais utensílios 
utilizados em cada ciclo produtivo (30 a 90 dias, dependendo das 
variedades cultivadas) são desinfestados com substância à base de pinho. 
Atualmente nenhum agrotóxico é utilizado - exceção para as flores 
destinadas ao mercado externo, cujos bulbos são tratados com Confidor® 
antes do plantio para o controle de pulgões, devido às barreiras 

fitossanitárias. 
O sucesso se deve não apenas à substituição dos agrotóxicos por 

algum produto biocompatível, como também à alteração de todo o sistema 
de produção, pois a simples substituição de produtos pode levar aos 
mesmos desequilíbrios causados pelos agrotóxicos. A área cultivada hoje 
é de 27.500 m2,com custo aproximado para controle dos problemas 

fitossanitários de R$3,00lm2/ano. 

Espatifilo 

Um sistema semelhante foi adotado na cultura de Spathiphyllum 
(espatifilo, bandeira-branca, lírio-da-paz) (DE WIT et aI., 2009). A 
principal doença da cultura é a podridão de raiz e colo causada por 
Cylindrocladium spathiphylli, além de Pythium, Phytophthora e "fungus 
gnatus". Os fungicidas disponíveis no mercado não são registrados para 
uso na cultura e não apresentam a eficiência desejada, devido aos problemas 

com a resistência do patógeno. 
Nesse exemplo é importante considerar, ainda, o ciclo da cultura, 

que é de 18 meses - portanto, exposta por longo período aos problemas 
fitossanitários. Considerando-se esses fatos foi decidido substituir os , 
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agrotóxicos por técnicas alternativas de controle. Nas estufas de produção 
foi estabelecido um programa de substituição de fungicidas por técnicas 
que não causem estresses às plantas. De forma semelhante ao caso anterior, 
a base do sistema é o adequado tratamento do substrato. Associado a 
isso, foi montada uma estrutura na casa de vegetação para que os vasos 
permaneçam elevados em torno de 30 cm, com a finalidade de evitar a 
sua contaminação via solo. As plantas são pulverizadas, de forma 
preventiva, com agentes de biocontrole (Trichoderma spp., Metarhizium 
anisopliae, CIonostachys rosea, Beauveria sp., Bacillus thuringiensis varo 
israeJensise Bacil1us subtilis) e extrato de peixe. Também a sanitização e o 
uso de armadilhas constituem rotina nas casas de vegetação. 

Apesar de todas as vantagens relatadas, os sistemas ainda 
apresentam diversas dificuldades, sendo as principais relacionadas com a 
qualidade dos produtos biológicos, registro desses produtos, ausência de 
fornecedores qualificados, controle de qualidade e, principalmente, poucos 
agricultores com sistemas integrados para troca de informações e 
experiências. 

Controle Biológico em Plantas Medicinais: Experiências 
em Erva-baleeira e Jaborandi 

A produção de plantas medicinais representa uma alternativa 
inovadora e interessante para o agronegócio brasileiro (LOURENZANI 
et aI., 2004). Entretanto, com a domesticação e melhoramento das plantas 
medicinais, visando à seleção de genótipos interessantes quanto aos seus 
aspectos agronômicos e à composição química relacionada com sua 
atividade, torna-se quase inevitável o convívio com a ocorrência de pragas 
e doenças. Um dos desafios para o desenvolvimento dos fitoterápicos é o 
cultivo das plantas em larga escala, porém de modo sustentável, sem 
comprometimento dos recursos naturais e preservando o ambiente (VAZ 
et aI., 2006). Nesse contexto, o controle biológico é uma ferramenta 
indispensável. 
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Erva-baleeira 

A integração de métodos físicos e biológicos mostrou-se eficiente 
no controle de perdas causadas por patógenos em um viveiro de Cordia 
verbenacea (erva-baleeira) (MORANDI, 2009). A erva-baleeira é uma 
planta medicinal cujo óleo essencial é usado comercialmente na fabricação 
de pomadas e spray com propriedades anti-inflamatórias. 

A propagação de mudas de Cordia verbenacea é feita em viveiros. 
As mudas podem ser obtidas a partir de sementes ou do enraizamento de 
estacas de ramos novos . Uma lavoura instalada de Cardia verbenacea 
fornece, após três anos, 16.000 kg/haJano de biomassa, o que é suficiente 
para a produção de 10 kg de óleo essencial. Com a seleção de melhores 
genótipos e melhoria das técnicas de cultivo, pode-se chegar a 2S kglhaJ 
ano do óleo. 

Em 2004, foi identificado em um viveiro na região de Campinas, 
SP, uma doença causada por Phama sp. (MORANDI, 2008). Os sintomas 
da doença são necrose das nervuras e estrangulamento das hastes, com 
formação de inúmeros picinídios. As perdas chegaram a mais de 60% das 
mudas no viveiro, e em um primeiro teste verificou-se que o patógeno não 
estava sendo transmitido pelas sementes. Todavia, os novos lotes de mudas 
eram rapidamente infectados ao serem colocados no viveiro. 

Para resolver o problema, foi proposto um esquema de manejo 
integrado (Figura 1), que incluiu, em seqüência: a) limpeza e desinfestação 
das instalações do viveiro. b) Desinfestação prévia do substrato em coletor 
solar (GHINl; BETTIOL, 1991; BETTIOL; GHINI, 2003). Estas duas 
primeiras medidas visaram à redução do inócul0 inicial do patógeno na 
área. c) Recolonização do substrato com aplicação de biofertilizante à 
base de esterco bovino, visando ao incremento da di versidade e ati vidade 
rnicrobianas no substrato (BETTIOL, 2006). d) Manejo da i1Tigação, com 
a redução da frequência e ajuste da hora, para reduzir o período de 
molhamento foliar e, assim, limitar a ocolTência de ambiente favorável à 
infecção. e) Proteção do filoplano, por meio da pulverização quinzenal de 
biofertilizante a 10%, visando à formação de uma "barreira biológica" 
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sobre as mudas. f) Manutenção da limpeza, por meio da eliminação 
frequente de plantas e partes de plantas doentes, objetivando a redução 
da disseminação do inóculo secundáJio do patógeno no interior do viveiro. 

Com a aplicação dessas medidas, verificou-se redução drástica 
das perdas causadas pela doença para menos de 10% das mudas. Assim, 
a integração de medidas simples, baseadas no conhecimento 
epidemiológico e ecológico, podem ser fenamenta valiosa no manejo de 

doenças em viveiros. 
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Figura 1. Esquema de manejo integrado de Phoma sp. em viveiro de 
erva-baleeira (adaptado de Morandi, 2009). 

Jaborandi 

Um exemplo de sucesso no controle biológico de nematoides das 
galhas (Meloidogyne spp.) em jaborandi com a bactéria Pasteuria 
penetrans, que reduz a penetração e reprodução do nematoide das galhas 
nas plantas hospedeiras e, dessa forma, desenvolve supressividade de 
solo, foi relatado por Freitas et aI. (2008). O jaborandi (Pilocarpus 
microphyJJus) contém o alcaloide pilocarpina, sintetizado nas raízes e 
translocado para as folhas, de onde é extraído e comercializado na forma 

de colírio, para o tratamento de glaucoma. 
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A bactéria foi aplicada em 1996 para o controle de M. javanica 
em jaborandi em Barra do Corda. Maranhão, lugar de solo arenoso e 
altas temperaturas o ano todo. A aplicação da bactéria, multiplicada em 
raízes de tomateiro infectadas pelo nematoide, foi realizada nas linhas de 
plantio, cobrindo uma área de 170 m2,dentro de uma área de 102,4 ha 
irrigada por pivô central. Em fevereiro de 1999, coletaram-se amostras 
de 240 pontos da área irrigada. Endósporos de P penetrans foram 
encontrados aderidos em 73% dos J2 extraídos, em número de cerca de 
5/J2. Em outra avaliação, feita em dezembro de 1999, constatou-se que, 
dos poucos J2 extraídos do solo, cerca de metade deles tinha endósporos 
aderidos e que em cerca de um terço deles o número variava de 80 a 150 
endósporos/J2. Nessa ocasião, as plantas de jaborandi não mais 
apresentavam sintomas de amarelecimento e subcrescimento causados 
pelo nematoide. Um bioteste foi realizado para determinar o nível de 
supressão do nematoide pela bactéria. As raízes apresentaram 60,5% 
menos galhas e 89,7% menos ovos no solo tratado com a bactéria no 
campo - valores que expressam o seu alto grau de supressividade. Outros 
biotestes foram realizados nos anos de 2000, 2002 e 2004, e estes 
indicaram que o solo continuava supressivo. 

Como não há produção satisfatória dessa bactéria in vitra, sua 
multiplicação ocorre in vivo em plantas de tomate inoculadas com juvenis 
contendo endósporos aderidos, em casa-de-vegetação (FREITAS et a1., 
2008). Essa produção massal é lenta e laboriosa, resultando em pouco 
inóculo da bactéria. Portanto, P penetrans tem sido aplicada de forma 
inoculativa em experimentos de campo, isto é, poucos endósporos da 
bactéria são aplicados em suspensão sobre o solo ao redor dos sistemas 
radiculares e ocorre a multiplicação da bactéria na população de 
nematoides, infestando o solo. Mesmo densidades baixas de endósporos 
no solo podem aumentar, em condições ideais, a ponto de tornarem o 
solo supressivo ao nematoide (KASUMIMOTO et al., 1993). Algumas 
características, como resistência às condições extremas de umidade e 
temperatura, sobrevivência prolongada na ausência do hospedeiro no solo, 
longa vida de armazenamento na forma de inóculo de pó de raiz, 
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compatibilidade com outros métodos de controle e grande capacidade de 
disseminação, fazem com que seu uso como nematicida biológico seja 
desejado. Além disso, a especificidade de alguns isolados a nematoides 
fitoparasitas impede a atuação da bactéria em nematoides de vida livre, 
importantes na reciclagem da matéria orgânica e nas cadeias alimentares 
da microbiota do solo (FREITAS et a!., 2009). 

Controle Biológico em Hortaliças: Experiências em 
Abobrinha, Morango e Tomate 

A demanda por hortaliças e frutas produzidas sem o uso de 
agrotóxicos - ou portadores de selos que garantem que os agrotóxicos 
foram utilizados adequadamente e que o sistema produtivo preserva o 
meio ambiente - é uma realidade do mercado tanto nacional como de 
exportação. Assim, vários selos de qualidade têm surgido, incluindo os 
produtos certificados como orgânicos e os de Produção Integrada (PI). 
Em ambos os casos, preconiza-se o uso de métodos biocompatíveis, que 
incluirem o controle biológico, como alternativa para se alcançar uma 

produção sustentável e rentável. 

Abobrinha 

o mosaico da abobrinha, causado pelo vírus do mosaico do 
mamoeiro estirpe melancia (PRSV-W), é a virose mais comumente 
encontrada no Brasil em plantios de abobrinhas de moita, 'Menina 
Brasileira' e abóbora híbrida do tipo Tetsukabuto. O vírus é transmitido 
de forma eficiente por diversas espécies de pulgões. As perdas na produção 
podem chegar a 100%, especialmente nos casos em que as plantas são 
infectadas no início de seu desenvolvimento. 

O controle biológico do mosaico das abobrinhas tem sido realizado 
com sucesso por meio da premunização com estirpes fracas do vírus 
causador do mosaico. De inicio, foram selecionadas diversas estirpes fracas 
do vírus do agente causal da doença a partir de bolhas que ocorrem em 
folhas de abobrinha de moita 'caserta' com sintomas de mosaico. Algumas 
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dessas estirpes são estáveis e protegem eficientemente as plantas quando 
expostas às estirpes fortes do vírus. Entre elas, foram selecionadas duas 
estirpes fracas que estão se mantendo mais estáveis desde a sua seleção. 
Assim, a maioria das plantas de abobrinha de moita premunizadas no 
estádio de folha cotiledonar e expostas no campo não apresenta sintomas 
severos da doença durante um período de 60 a 70 dias após a 
premunização. Também, a produção das plantas premunizadas é bem 
superior à das não tratadas e infectadas com o complexo normal do vírus, 
e a qualidade das frutas das plantas premunizadas é semelhante à das 
plantas sadias (REZENDE; MÜLLER, 1995; REZENDE; PACHECO, 
1998; Re_zende et a!., 1999; DIAS; REZENDE, 2000). 

A premunização consiste na inoculação da estirpe fraca do vírus 
nas mudas de abobrinha no estádio de folha cotiledonar. Para isso, folhas 
de abobrinha previamente inoculadas com a estirpe fraca são maceradas. 
Esse material acrescido de um abrasivo é inoculado nas plantas com aUXI1io 
de pistola de pintura. A técnica é utilizada comercialmente por diversos 
produtores das abobrinhas de moita e 'Menina Brasileira' e abóbora hIbrida 
do tipo Tetsukabuto. Para tanto, os agricultores adquirem as mudas 
premunizadas diretamente dos produtores de mudas especializados ou 
realizam a própria premunização. Uma vez plantadas mudas premunizadas, 
a cultura está protegida contra o mosaico durante todo o seu ciclo de 
desenvolvimento. 

Morango 

No sistema agrícola convencional, o manejo de populações de 
pragas e de patógenos é tratado de forma isolada. Não é levado em 
consideração o efeito das interações entre organismos infestantes e 
infectantes quanto à dinâmica de suas populações. Por outro lado, em 
sistemas onde o uso de pesticidas é restringido, a di versidade e a abundância 
de espécies de fitófagos e de patógenos são maiores e as interações entre 
esses grupos de organismos podem afetar a dinâmka de suas populações 
(PAULA JÚNIOR et a!., 2007). 
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A cultura do morangueiro é atacada por diversos fitófagos, sendo 
os ácaros os mais importantes, com destaque para o ácaro-rajado 
Tetranychus urticae. Quando não controlado ou quando as estratégias de 
controle são empregadas de forma incorreta, o ácaro-rajado pode reduzir 
em até 80% a produção de frutos (CHIAVEGATO; MISCHAN, 1981). 
A principal forma de controle desse ácaro em plantios comerciais de 
morangueiro é por meio da aplicação sistemática de acaricidas. Contudo, 
essa estratégia apresenta uma série de desvantagens, como a não 
especificidade, a contaminação do ambiente e a possibilidade de surgimento 
de sub populações de pragas resistentes (RONQUE, 1999). Além das 
pragas, os morangueiros são infectados por grande diversidade de espécies 
de patógenos (Ueno, 2004). Entre estes, destaca-se o mofo-cinzento, 
causado por Botrytis ónerea. O patógeno causa perdas em plantas 
ornamentais, hortícolas e frutíferas, sobretudo em cultivo protegido. O 
patógeno pode atacar as culturas em vários estádios de desenvolvimento 
e no armazenamento, o que dificulta o controle. A esporulação abundante 
nos restos culturais, principal fonte de in óculo, contribui para a manutenção 
de epidemias. Assim, preconiza-se a supressão da esporulação como 
estratégia de manejo (MORANDI et aI., 2003). Os fungicidas, em geral, 
não são eficientes em suprimir a esporulação de B. cinerea, uma vez que 
interferem principalmente no processo de infecção e não são efetivos contra 
o patógeno nos restos culturais. Morandi et aI. (2000) relataram que a 
infestação do ácaro-rajado em folhas de roseira aumentou a germinação, 
o crescimento e a esporulação de B. cinerea nesse hospedeiro, 
demonstrando a impOltância do manejo integrado desses problemas. 

O manejo biológico integrado de ácaro-rajado e mofo-cinzento é 
realizado com sucesso desde 2005 no cultivo orgânico do morango em 
Serra Negra, SP, com a aplicação do agente de biocontrole Clonostachys 
rosea em conjunto com a liberação de ácaros predadores PhytoseiuJus 
macropilis e NeoseiuJus californicus (MORANDI; BETTIOL, 2008). 

Clonostachys rosea é encontrado em diferentes habitats em regiões 
tropicais e temperadas, comumente associado a escleródios no solo e a 
tecidos vegetais senescentes, além de colonizar endofiticamente raízes, 
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hastes, folhas e frutos de diferentes plantas (SUTTON et aI. , 1997). C. 
rosea é eficiente no controle de B. ónerea em plantas de faffil1ias distintas, 
como gerânio, begônia, ciclâmen, Exacum, roseiras e outras ornamentais, 
tomateiro, pimentão, pepino, framboesa, morango e mudas de eucalipto e 
de coníferas. 

No caso do morango, o antagonista é aplicado via pulverização 
semanalmente a partir do transplantio das mudas, enquanto os ácaros 
predadores são liberados nas reboleiras assim que são observados os 
primeiros ácaros-rajados na cultura. 

Além da aplicação dos agentes de controle biológico, a limpeza 
da cultlra (sanitização) é mantida, pela eliminação contínua de folhas e 
frutos doentes. Essa prática é de fundamental impOltância para a efetividade 
do manejo, como observado no campo (Figura 2), onde a interrupção da 
limpeza proporcionou aumento da incidência da doença mesmo com a 
aplicação do agente de biocontrole (Morandi, dados não publicados). 

100 j ---- sem C. rosea 
I ·· ·0 ··· com C. rosea 

~ 80 . /0 
~ / 

'G 60 / 

-o .. (~ i ./ 
'g 40 .. 0 ....... . . .. 0 / 
..... i 

2: ~j ____ ~ __ ~ ____ ~ __ ~ __ ~ 
14/jul 24/jul 6/ago 4/set 

Data da Avaliação 

Figura 2. Incidência de Botrytis ónerea em morangueiro cultivado em 
sistema orgânico com a aplicação do agente de biocontrole 
Clonostachysrosea e realização de práticas de sanitização. A 
seta indica a interrupção da remoção de restos culturais e frutos 
doentes. 
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Em um monitoramento realizado na safra de 2008, verificou-se 
que os predadores reduziram a população do ácaro-rajado a praticamente 
zero a partir dos 60 dias após o início da infestação (Figura 3) e 
proporcionaram produtividade satisfatória (MORAIS, 2008). 
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Figura 3 - Flutuação populacional de adultos (A) e ovos (B) do ácaro-
rajado (Tetranychus urticae) em uma estufa comercial cultivada 

com morango em sistema orgânico, onde foram liberados 
ácaros predadores Phytoseiulus macropjJis e Neoseiulus 
califomicus (C). 
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A introdução dos agentes de biocontrole no sistema produtivo é 
segura tanto do ponto de vista ambiental quanto de riscos à saúde humana. 
No caso de C. rosea, há produtos registrados nos EUA e Canadá para o 
controle de B. cinerea. No Brasil, o fungo é comercializado, porém não 
há registro no MAPA. Os ácaros predadores também são comercializados 

no País e já estão em processo de registro. 

Tomate 

O uso de resistência genética pode, em determinados contextos, 

favorecerj manejo biológico e o convívio com patógenos de difícil controle. 
Uma eXperiência que tem demonstrado esse fato é o cultivo orgânico de 
tomate em uma propriedade em Serra Negra, SP. Nessa área, o uso de 
matéria orgânica de boa qualidade, associado à rotação de culturas e à 
adubação verde, proporcionou uma melhoria na qualidade do solo e a 
supressão de fungos habitantes do solo importantes na cultura, como 
Fusarium oxysporum f.sp.lycopersici, VeIticillium albo-atrum e Rhizoctonia 
solani. Entretanto, verificou-se aumento da incidência e severidade da 
murcha bacteriana, causada por Ralstonia solanacearum. Em 2005, a 
doença provocou a perda de aproximadamente 80% das plantas em duas 

estufas de cultivo (Ricardo Schiavinato, informação pessoal). 
Após várias tentativas sem sucesso de manejo da doença com 

práticas culturais e manejo do solo, a alternativa encontrada foi o uso da 
enxertia, com uma variedade de porta-enxerto tolerante à bactéria (Figura 
4). Essa prática, associada ao manejo correto do solo, tem propiciado a 
supressividade dos principais patógenos habitantes do solo e, assim, 

garantido alta produtividade da cultura. 
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Figura 4 - Plantas de tomate tipo "italiano" enxertadas em variedade 
tolerante a Ralstonia solanacearum e cultivadas em área com 
histórico de ataque severo do patógeno, sob sistema orgânico. 

Considerações finais 

Apesar do enfoque ecológico expresso na legislação ambiental, a 
política agrícola nacional ainda se encontra incipiente no que se refere à 
expansão de práticas agrícolas alternativas e ecologicamente sustentáveis. 
Não obstante a existência de um acervo de contribuições técnico-científicas 
em controle biológico de pragas e fitopatógenos, as iniciativas 
governamentais para o incentivo ao uso dessas práticas são ainda restritas 
(CAMPANHOLA; BETTIOL, 2003). 

A introdução de um agente de controle biológico exige o seu 
estabelecimento, seguido da interação com o organismo-alvo e outras 
espécies de organismos. Essas complexas interações são fundamentais 
para o sucesso do controle, devendo ser analisadas de modo holístico e 
consideradas a longo, e não em curto prazo. Assim, há necessidade de 
amplo conhecimento da ecologia de sistemas para o sucesso do controle 
biológico. Desse modo, apenas a substituição de agrotóxicos não é 
suficiente para garantir uma agricultura mais limpa. Há necessidade de 
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redesenhar os sistemas de produção para atingir a sua sustentabilidade 
(BETTIOL; GHINI, 2003; GLIESSMAN, 2005). 

Apesar das dificuldades, o mercado brasileiro de agentes de 
controle biológico de doenças de plantas tem crescido e se diversificado 
significativamente nos últimos anos. A adoção do controle biológico e de 
outros métodos alternativos na agricultura para o controle dos problemas 
fitossanitários vem recebendo uma colaboração marcante de um movimento 
crescente, que é o da agricultura orgânica e de suas variantes, como: 
biodinâmica, natural , alternativa, sustentável e ambiental (MORANDI et 
a!., 2005). Esses novos modelos de agricultura colaboram para a 
racionalização do uso de agrotóxicos e atendem às exigências de uma 
produção de alimentos saudáveis e com qualidade ambiental. 

A integração de métodos biocompatfveis para o controle dos 
problemas fitossanitários se torna ainda mais impOltante nesse momento 
em que vive a humanidade. Isso se deve ao novo desafio para a manutenção 
da vida na terra, que são as mudanças climáticas globais. Assim, é 
imprescindível que esforços sejam realizados para minimizar a emissão de 
carbono para a atmosfera. Possivelmente, diversos desses métodos 
poderão colaborar nesse contexto (MORANDI; BETTIOL, 2008). 
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