
CONTROLE BIOLÓGICO
 

O controle biológico é um fenômeno de
ocorrência natural no meio ambiente que
consiste no controle de um determinado
organismo por inimigos naturais,
denominados agentes de mortalidade biótica.
Como estratégia de controle de insetos-
praga, o Controle Biológico vem sendo
utilizado há mais de 2000 anos, porém, foi no
final do século 19 que passou a ser utilizado de
forma mais moderna ( van Lenteren e Godfray
2005) e com avanços constantes.
Didaticamente o controle biológico é dividido
em três tipos: natural, clássico e aumentativo.
O controle biológico natural refere-se a
regulação de populações de insetos-praga,
realizado por inimigos naturais que ocorrem
natural no ambiente, sem intervenção
humana. O controle biológico clássico é assim
denominado, por ter sido o primeiro
sistematizado e mundialmente utilizado, e
está relacionado a importação de inimigos
naturais em um determinado ecossistema,
para o controle de pragas exóticas
(eventualmente naturais) em outro
ecossistema, na qual a referida praga foi
introduzida. Este tipo de controle biológico
tem sido muito utilizado no setor florestal. 
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PÁG.05Por sua vez, o controle biológico
aumentativo (CBA) refere-se a liberação de
um grande número de inimigos naturais
(predadores, parasitoides e micro-
organismos) sobre uma determinada
cultura, a partir da criação ou multiplicação
massal em laboratório, visando a redução
rápida da população do inseto-praga. Há
mais de 100 anos o CBA tem sido utilizado,
com sucesso, para o controle de pragas em
diversas culturas (Cock et al. 2010), porém,
foi a partir dos anos 1990 que o mesmo
começou a ganhar mais espaço e ter maior
visibilidade, devido à demanda da
sociedade por produção de alimentos de
melhor qualidade e mais segura ao meio
ambiente e à saúde humana. 



Devido a característica de produção massal e
solturas e ou aplicação de agentes biológicos,
o CBA configura-se como uma atividade
comercial, que tem se destacado nos últimos
anos, sobretudo na segunda década do século
21. Neste período se destacou devido ao
crescimento significativo no desenvolvimento
e na oferta de agentes de controle biológico
(parasitoides, predadores e micro-
organismos), por meio de diversos bioinsumos
comerciais utilizados para o controle de
pragas e doenças na produção de frutas,
verduras, cereais, grãos, algodão, cana de
açúcar e em muitas culturas em casas de
vegetação (van Lenterem 2018) e florestas
plantadas. Em 2012 havia cerca de 230
inimigos naturais utilizados como agentes de
controle biológico em todo o mundo (van
Lenterem, 2012), ultrapassando 350 espécies
em 2016 (van Lenterem, 2018). Com relação
aos agentes de controle microbianos (vírus,
fungos, bactérias, nematoides, entre outros)
há cerca de 209 isolados de 94 espécies
comercialmente disponíveis para a utilização
no controle das mais diversas pragas (van
Lenteren, 2018).
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Embora o Brasil tenha apenas 1% do território
nacional ocupado por florestas plantadas, o
país é destaque mundial na produtividade
florestal, com uma média de 35,7 m³/ha/ ano
para os plantios de eucalipto e 30,5 m³/ha/ano
nos plantios de pinus (IBÁ, 2017). De acordo
com último censo do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE), as florestas
plantadas abrangem uma área de 10 milhões
de hectares. As florestas plantadas tem muita
relevância para a economia brasileira, pois é
um setor que se fundamenta em bases 

sustentáveis, é competitivo e com
perspectivas de expansão. sustentáveis, é
competitivo e com perspectivas de
expansão.
Apesar desse potencial produtivo, a
produção florestal é acometida pelo ataque
de diversas pragas. Segundo Wilcken (2016),
as plantações de eucalipto, desde 2003 têm
sido atacadas por pragas exóticas ou
invasoras, com perdas entre 10% e 30% no
volume de madeira produzida. O controle
das pragas nos cultivos florestais, em sua
maioria, é realizado com inseticidas
químicos sintéticos. Contudo, há vários
fatores limitantes para a utilização deste
método de controle, desde a segurança
ambiental, segurança ao aplicador, a
ausência de registro oficial de produtos no
MAPA e sobretudo pelas restrições
impostas no processo de certificação
florestal. 
Nesse contexto, considerando-se: 1) as
características do sistema de produção
florestal (sistemas semi-perenes), os quais
possibilitam a ocorrência e o
estabelecimento de inimigos naturais; 2) a
base ecológica do controle biológico
(relações ecológicas), bem como as
possibilidades de emprego do controle
biológico (natural, clássico e aumentativo) e,
3) as limitações na utilização dos inseticidas
químicos sintéticos, o emprego do controle
biológico configura-se como alternativa
mais viável para o setor. 
A produção florestal é acometida tanto
por pragas exóticas quanto por pragas de
ocorrência natural. As principais pragas
exóticas são o gorgulho-do-eucalipto,
Gonipterus platensis (Coleoptera:
Curculionidae), o percevejo-bronzeado,
Thaumastocoris peregrinus Carpintero &
Dellapé 2006 (Hemiptera:
Thaumastocoridae), o psilídeo de concha
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Glycaspis brimblecombei Moore
(Hemiptera: Psyllidae), a vespa-da-galha,
Leptocybe invasa Fisher & LaSalle
(Hymenoptera: Eulophidae) e a lagarta
parda Thyrinteina arnobia Stoll
(Lepidoptera: Geometridae) (WILCKEN et
al., 2010, WILCKEN, 2016). Como pragas de
ocorrência natural, merecem destaque as
formigas cortadeiras, as lagartas
desfolhadoras e o besouro amarelo-do-
eucalipto Costalimaita ferruginea
(Fabricius) (Coleoptera: Chrysomelidae). 
 O controle biológico desses insetos-praga
pode ser realizado com bactérias
entomopatogênicas, como Bacillus
thuringiensis para lagartas desfolhadoras,
fungos entomopatogênicos como
Beauveria bassiana e Metarhizium
anisopliae para coleópteros desfolhadores
e ou broqueadores, parasitoides como
Cleruchoides noackae e Seletrichodes
neseri para percevejo-bronzeado e vespa-
da-galha, respectivamente, e predadores
como crisopídeo para cochonilhas e
pulgões. 
 No caso das pragas exóticas, T. peregrinus,
praga originária da Austrália e introduzida
no Brasil em 2008, destaca-se como a
principal. Neste caso, emprega-se o
controle biológico clássico, que
compreende a importação de inimigos
naturais dos biomas de origem da praga e
inserção no bioma local para o controle.

No ano de 2012 foi introduzido no Brasil o
parasitoide de ovos, Cleruchoides noackae
(Hemiptera: Thaumastocoridae), nativo da
Austrália, mesmo bioma de origem da
praga. Após passar pelo processo
quarentenário, na EMBRAPA Meio
Ambiente, em Jaguariúna, SP, processo este
que prevê estudos de adaptação e possíveis
riscos que o inimigo natural pode oferecer
ao bioma de inserção, o parasitoide vem
sendo estudado em alguns centros de
pesquisa e universidades, como aqui na
UTFPR-DV, no Laboratório de Controle
Biológico. 

O principal desafio, para este controle com
o uso deste parasitoide, foi estabelecer um
método de criação massal eficiente para
que se pudesse fazer a soltura, estudo este,
conduzido pela EMBRAPA Florestas, em
Colombo, PR. O parasitoide C. noackae,
oviposita no ovo de T. peregrinus e a larva
do parasitoide se desenvolve dentro do ovo
do percevejo, alimentando-se de seu
conteúdo, até a emergência do parasitoide,
período que dura, aproximadamente, 15
dias.
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As fêmeas emergidas são copuladas e já
iniciam a busca por ovos do percevejo em
campo e realizam a oviposição. De acordo
com Wilcken (2017), o parasitoide reduziu
em até 90% a área atacada, após três anos
de liberação do parasitoide.  
Importante destacar também, que
diversos estudos vêm sendo desenvolvidos
na busca de estratégias eficientes de
controle biológico com outros agentes,
como os fungos entomopatogêncios
(SOLIMAN et al., 2010; LORENCETTI et al.,
2018, SOLIMAN et al., 2019, TEDESCO et al.,
2020) (Figuras 3A e 3B) com perspectivas
interessantes ou mesmo de uso conjunto,
entre controle biológico e plantas
inseticidas, como extratos vegetais e óleos
essenciais (STENGER et al, 2021).   
Atualmente, tem-se três produtos
biológicos registrados para o controle de
pragas florestais, sendo dois para o
gorgulho-do-eucalipto, Gonipteros
scutellatus e um para a broca-da-erva-
mate, Hedypathes betulinus, ambos a base
do fungo B. bassiana (AGROFIT, 2021). 
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De maneira geral, o que se observa é
uma tendência e a pressão por produção
mais segura e sustentável, apoiada,
sobretudo no viés da redução e ou
substituição de produtos químicos
sintéticos. Tais fatos apontam um
crescimento promissor do mercado
global bioinsumos para o controle
biológico (bionseticida, biofungicida,
bioherbicidas, bioacaricidas, entre
outros), com crescimento global
estimado 14,7% entre 2021 e 2026 (Global
Biopesticides Market, 2017).
Considerando-se todo o contexto
exposto é evidente a importância dos
estudos e avanços concernentes ao
controle biológico no setor florestal. As
perspectivas são promissoras, porém
ainda se tem que avançar no
enfrentamento de algumas barreiras
relativamente simples, como por
exemplo a formação de profissionais
técnicos qualificados. 
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A formação de Engenheiros Florestais
entomologistas, com formação densa em
controle biológico, ainda é insipiente,
comparado à agricultura. Cada vez mais as
grandes empresas têm investido no manejo
de pragas no viés do Controle Biológico, e os
poucos profissionais são imediatamente
absorvidos, como é o caso do nosso egresso
do curso de Engenharia Florestal, Sidiney
Dallacort, que atua na empresa Bracell, na
Bahia, como responsável pelo setor de
pesquisa e desenvolvimento de tecnologia
no manejo de insetos-praga. O Controle
Biológico é a bola da vez no setor de
produção e necessita de pesquisa, tecnologia
e pessoal capacitado.
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A chamada “Revolução Verde” iniciada na
década 60, caracterizada pelo sistema
produtivo com monoculturas, uso intensivo
do solo e altas cargas de agroquímicos,
provocou a seleção e resistências a plantas
invasoras, pragas e doenças. No que tange ao
manejo de doenças o fato da quebra de
resistência a moléculas químicas dos
fungicidas, está muito atrelado ao uso
indiscriminado de químicos, o que também
resultou na redução de microorganismos
benéficos, primordiais para um controle
natural de agentes patogênicos das plantas.
Tal fato, tem impulsionado a busca por
controles alternativos aos químicos, haja
visto que temos muitos problemas de fungos
de solo e nematoides, aonde os químicos não
conseguem atingir o alvo biológico, devido a
não translocação via floema, sendo dessa
forma ineficiente qualquer aplicação aérea
de fungicidas ou nematicidas. Fato esse que
impulsionou o uso de biológicos no manejo
de doenças de espécies cultivadas.

O controle biológico e seu sinônimo
“biocontrole” de doenças de plantas incluem
qualquer redução na quantidade ou no
efeito de patógenos, que é alcançada através
da indução de mecanismos biológicos ou a
ação de antagonistas de ocorrência natural
ou introduzidos, que ocorre pela
manipulação do microambiente para
favorecer a atividade de antagonistas. Os
agentes de biocontrole microbiano para
doenças de plantas são geralmente fungos
ou bactérias que desempenham um papel
importante no controle de organismos
patogênicos de plantas (Baker, 1987; Jyoti &
Singh, 2016; Stirling & Stirling, 1997).
 O assunto começou a ter maior importância,
e uso em larga escalanos últimos anos, no
entanto, o primeiro relato ocorreu em 1874,
aonde W. Roberts, o qual demonstrou ação
antagônica de microrganismos entre
Penicillium glaucum e bactérias,
introduzindo a palavra antagonismo na
microbiologia. A descoberta da penicilina por
A. Fleming em 1928, e sua purificação e uso
na medicina em 1939, estimulou muito os
estudos de antagonistas de plantas à
patógenos (Backer, 1987).
Existe uma diversidade grande de
microorganismos já relatados com potencial
de biocontrole, sendo que os gêneros
Bacillus e Trichoderma são os de maior
relevância no Brasil.
Os Bacillus spp. são bactérias gram-positiva,
amplamente distribuída no meio ambiente,
sendo facilmente isolados e cultivados.
Produzem diferentes compostos
biologicamente ativos, formam esporos e
também endósporos, sendo esses mais
tolerantes ao estresse (Wang et al., 2018). 
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O gênero Trichoderma é o fungo mais
estudado no mundo em relação a
biocontrole de doenças em espécies
cultivadas. Mais de 250 espécies de
Trichoderma já foram relatadas no mundo,
sendo um grupo limitado de espécies que
foram isoladas, testadas e selecionadas para
o controle biológico de doenças e promoção
de crescimento, sendo o T. harzianum o mais
comumente empregado no controle
biológico de doenças de plantas (Abreu &
Pfenning, 2019; Thambugala, et al., 2020; Woo
et al., 2014.
 Quanto as formas de ação relatadas na
literatura, dos Bacillus spp. e Trichodermas
spp. podemos citar a competição, antibiose,
micoparasitismoe indução de resistência,
como prováveis mecanismos envolvidos no
biocontrole.  O uso de biológicos em espécies
florestais ainda é bastante limitado, sendo
utilizados principalmente em viveiros
florestais, incorporados ao substrato ou
aplicados por pulverizações.
O Trichoderma e os Bacillus atuam sobre
fungos de solo em espécies florestais, como
Rizoctonia, Fusarium, Phytium, Sclerotinia,
entre outros. O seu emprego permite a
redução de tombamento de plantas ou
também chamado de damping off, e tem
mostrado respostas positivas em diversas
culturas como pinus, eucalipto, erva mate,
acácia, etc.
 Algumas considerações são importantes
para o sucesso dos biológicos, como
concentração, viabilidade do mesmo, livre de
contaminantes, uso em condições
ambientais que permitam sua estabilização,
e utilização de forma preventiva e continua. 
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O numero de produtos biológicos disponíveis
no mercado ainda é restrito, necessitando
novos produtos biológicos que considerem
os diferentes patossistemas envolvidos nas
espécies florestais. Também o fortalecimento
de pesquisa na área irá possibilitar a
prospecção de novos microorganimos
benéficos, bem como entender formas de
ação e relações biológicas.
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