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EDITORIAL

O início da década de 1970, período de expansão 
do Cultivo da Soja no Brasil, também marcou o 
começo dos Programas de Manejo Integrado de 
Pragas (MIP) nesta cultura, impulsionando as dis-
cussões à cerca dos conceitos ligados ao tema, 
promovendo debates entusiasmados estabele-
cidos da academia ao campo. Após cinco déca-
das, e muito aprendizado, hoje essa cultura, que 
ultrapassou os 38 milhões de hectares cultivados 
no país, é um grande exemplo do sucesso do uso 
aplicado de tecnologias integradas para o mane-
jo eficiente e sustentável de pragas e doenças.

É sempre importante revisitar os aprendizados 
do passado, por mais recente que seja, para pro-
jetar e executar as novas safras com maior preci-
são e melhores resultados, e isso não é diferente 
quando falamos em MIP. A matéria que inaugu-
ra este volume da Revista MIP EXPERIENCE traz 
à tona bons exemplos de sucesso do MIP-SOJA 
abordando o seu “passado, presente e perspecti-
vas para futuro”, sob a ótica de três pesquisado-
res da EMBRAPA, especialistas no assunto.

Com intuito de contribuir com os avanços contí-
nuos do MIP-SOJA Brasil, de dezembro de 2020 
a maio de 2021 (Safra 20/21), realizamos no Cen-
tro de Inovações Promip (Conchal-SP), o segun-
do módulo da Plataforma MIP EXPERIENCE, 
cuja filosofia é aprender fazendo. Em uma área 
de aproximadamente oito hectares de cultivo de 
soja, reunimos diversas tecnologias inovadoras e 
de baixo impacto ambiental para validá-las, lado 
a lado, em um programa prático e que poderá 
ser adaptado em diferentes áreas e regiões pro-
dutoras do país. Neste módulo contamos com a 
participação ativa e o apoio de vários parceiros 
que contribuíram com suas tecnologias, produ-
tos e serviços, além de discussões técnicas que 
seguem apresentadas neste volume da Revista 
MIP EXPERIENCE.

É com grande satisfação que compartilhamos 
aqui os bons resultados alcançados nesta safra, 
desde o preparo do solo ao tratamento de se-
mentes e monitoramento periódico de pragas e 
doenças, com a aplicação aérea de agentes bioló-
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gicos integrados com outras estratégias, passan-
do pelas análises de metagenômica e argila no 
solo, tudo isso com registro preciso nos cadernos 
de campo, garantindo a rastreabilidade em todo 
o sistema de produção. É dessa maneira que es-
tamos trabalhando para, muito em breve, certi-
fi carmos nossos processos e práticas de gestão
desenvolvidas e validadas no MIP EXPERIENCE
para, posteriormente, compartilharmos toda essa
experiência com o agricultor que poderá incorpo-
rar e replicar esse sistema em sua área de cultivo.

Integrando o conhecimento com as novas tec-
nologias disponíveis atualmente, demonstramos 
que o MIP é a prática mais adequada para a ob-
tenção de bons resultados. Que é viável estabe-
lecer produção agrícola livre de resíduos tóxicos, 
aliando o uso dos biodefensivos, macrobiológicos 
e microbiológicos, associados à outras táticas de 
manejo, incluindo o controle químico quando 
necessário. Pretendemos estimular a adesão dos 
agricultores ao programa proporcionando-lhes 
melhores resultados ambientais, sociais e econô-
micos e divulgar para o varejo os benefícios do 
MIP EXPERIENCE identifi cando todos os produ-
tores qualifi cados pelo sistema.

Com a publicação desta revista técnica encerra-
mos o Módulo Soja e ao mesmo tempo inaugu-
ramos a próxima etapa da plataforma com o cul-
tivo de hortaliças, que já está sendo implantado 
em campo no Centro de Inovações Promip. Entre 
os meses de junho até outubro, conduziremos 4 
hectares com as culturas do tomate, pimentão e 
berinjela. Dessa vez, além da participação ativa 
de 14 empresas atuantes em diferentes frentes, 
também receberemos a participação ativa de 
agricultores e empresas agrícolas, que vivencia-
rão a aplicação das tecnologias de baixo impacto 
ambiental e seus resultados em tempo real. Pu-
blicaremos vídeos e conteúdos exclusivos pro-
duzidos pelo nosso time de desenvolvimento 
técnico e científi co, com a participação e apoio 
dos pesquisadores das instituições parceiras, 
periodicamente, à medida que as novidades fo-
rem acontecendo em campo. Acompanhe-nos 
na Plataforma Digital do MIP EXPERIENCE, nas 
redes sociais da Promip, e de nossos parceiros, e 
participe conosco da construção de uma agricul-
tura cada vez mais segura e saudável.
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Manejo integrado de pragas 
da soja no Brasil: o passado, 
presente e futuro dessa 
tecnologia 

O conceito de Manejo Integrado de Pragas (MIP) 
foi estabelecido nos Estados Unidos no final dos 
anos 1950 baseado no princípio de que as plantas 
cultivadas podem tolerar certos níveis de injúria 

sem perdas de rendimento economicamente re-
levantes. Diante disso, o Nível de Dano Econômi-
co (NDE) foi definido como a menor densidade 
da praga capaz de causar danos econômicos às 

MIP-Soja: origem, utilização e importância econômica
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plantas. No entanto, para evitar perdas econô-
micas, a medida de controle é geralmente ado-
tada antes que o NDE seja alcançado. Assim, o 
momento apropriado para iniciar a medida de 
controle e evitar que uma população de pragas 
alcance o NDE foi definido como o Nível de Ação 
(NA). De acordo com este conceito, o controle de 
pragas só é apropriado quando a população do 
inseto for igual ou maior que o NA estabelecido 
ou quando se espera que esse nível seja ultrapas-
sado em um espaço de tempo muito curto. Para 
cultura da soja no Brasil, o NA para desfolhadores 
(lagartas e outros desfolhadores) é de 30% de des-
folha quando a soja estiver no estádio vegetativo 
ou 15% quando esse estádio for o reprodutivo. Para 
percevejos, o NA é de 2 percevejos ≥ 0,5 cm (ninfas 
de 3º instar até adultos) por metro entre os está-
dios R3 e R6 de desenvolvimento da soja, quando 
a soja for destinada para produção de grãos ou 1 
percevejo ≥ 0,5 cm por metro, quando a lavoura 
for destinada para produção de sementes.

A aplicação de inseticida somente deve ser efe-
tuada quando um desses NAs é alcançado, não 
porque a densidade populacional de pragas re-
presente uma perda econômica, mas sim por-
que nesse nível populacional de pragas há uma 
janela de tempo suficientemente grande para o 
controle ser adotado e ser eficiente, antes que a 

densidade da praga ou dano aumente ao ponto 
de produzir uma perda econômica. Sendo assim, 
a adoção do MIP na cultura da soja (MIP-Soja) tor-
na-se muito segura e evita qualquer risco de per-
da econômica ao produtor.

O desenvolvimento e uso dos NAs em associação 
com um método simples e eficiente de amostra-
gem de pragas têm estado entre os componen-
tes mais importantes para o sucesso do MIP-Soja. 
A adoção do MIP-Soja é crucial para a sustenta-
bilidade da cultura da soja, evitando o uso des-
necessário de inseticidas. É importante destacar 
que o MIP-Soja não deve apenas incluir um uso 
racional de inseticidas através da adoção dos 
NAs, mas também uma combinação harmonio-
sa de diferentes estratégias de manejo de pragas 
disponíveis, como o uso de cultivares resistentes, 
controle biológico aumentativo, uso de biotecno-
logia entre outras estratégias que deverão estar 
sendo disponibilizadas no mercado em alguns 
anos como RNAi ou uso de insetos modificados 
geneticamente. O uso isolado de uma dessas tec-
nologia exerce uma pressão de seleção para inse-
tos resistentes muito grande, o que leva a perda 
da tecnologia ao longo do tempo. Entretanto, a 
associação dessas diferentes estratégias de ma-
nejo de pragas dentro do MIP-Soja permite um 
manejo sustentável da lavoura a longo prazo.

No Brasil, o MIP-Soja foi aplicado pela primeira 
vez no final dos anos 1960 e no início dos anos 
1970. Naquela época, a soja tornou-se a princi-
pal commodity do país, expandindo as frontei-
ras agrícolas das regiões subtropicais aos trópi-
cos. Hoje, a soja é a maior cultura no Brasil, com 
mais de 36 milhões de hectares. Parte dessa área 
é cultivada duas ou até três vezes por safra, ge-
ralmente com a soja ma primeira safra (verão) 
seguida do milho na segunda safra (outono / in-
verno) e eventualmente trigo como uma tercei-
ra safra, o que desencadeia um uso intensivo da 
terra. Juntos, soja e milho respondem por mais 

de 80% da área total cultivada e 85% da produção 
de grãos no país.

À medida que as áreas de soja se expandiam ao 
longo dos anos, havia uma necessidade crescen-
te de controlar os insetos-praga recém-estabe-
lecidos, que constantemente ganhavam impor-
tância. Apesar da grande diversidade de espécies 
que prejudicam a soja, Lepidoptera (lagartas) e 
Hemiptera (percevejos) sempre foram os prin-
cipais vilões da cultura e têm exigido grandes 
investimentos dos agricultores brasileiros para 
proteger a produtividade.

O histórico do MIP-Soja no Brasil
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Os resultados obtidos com o MIP-Soja no Brasil 
vão além de pesquisas e podem ser observados 

em campo. No estado do Paraná, Brasil, o tra-
balho conjunto realizado entre EMATER-Paraná 

Resultados obtidos com a retomada do MIP-Soja no Brasil

Produtos químicos perigosos de amplo espectro 
(como por exemplo o DDT, toxafeno, metil para-
tion, metomil) foram usados   para obter o con-
trole dessas pragas. Inicialmente, os resultados 
foram aceitáveis, mas logo esses produtos quími-
cos mostraram seus efeitos colaterais deletérios, 
como o ressurgimento de pragas, causados   por 
seu impacto sobre os inimigos naturais. Naquela 
época, os conceitos de MIP estavam começando 
a se tornar populares em todo o mundo. Local-
mente, os conceitos do MIP foram rapidamen-
te difundidos e incorporados ao cultivo da soja. 
Alguns relatos regionais baseados em conceitos 

internacionais introduzidos por pesquisadores 
estrangeiros em visita ao Brasil foram publicados, 
mas com alcance limitado. Um maior impacto 
em nível nacional foi alcançado por um boletim 
que continha fotos coloridas das principais pra-
gas e seus inimigos naturais, o que ajudou a po-
pularizar o conceito do MIP-Soja no Brasil. Esse 
processo foi conduzido por entomologistas do 
Centro Nacional de Pesquisa de Soja da Embrapa 
(Embrapa Soja) em colaboração com cientistas 
visitantes dos EUA. No mesmo ano, esses pesqui-
sadores divulgaram a experiência brasileira do 
MIP-Soja no cenário internacional.

nejo da principal espécie de percevejo na época 
(Nezara viridula) e (4) O declínio na adoção do 
MIP-Soja como a principal ferramenta no manejo 
de pragas da soja com o crescente uso de inseti-
cidas como estratégia de controle de pragas. En-
tretanto, devido ao crescimento desenfreado do 
custo de produção, devido aos altos preços dos in-
seticidas; a demanda crescente do mercado con-
sumidor por um menor uso de inseticidas e uma 
agricultura mais sustentável associados a percep-
ção do sojicultor que uso abusivo de inseticidas 
apenas proporcionava um ataque de pragas cada 
vez maior; a adoção do MIP-Soja vem crescendo 
novamente e retomando seu espaço de valor na 
agricultura nacional.

Uma melhor visão geral e inclusiva da história do 
MIP-Soja no Brasil inclui quatro períodos princi-
pais: 1) A origem e o primeiros desenvolvimentos 
durante a década de 1970; 2) A era do baculovírus 
anticarsia durante a década de 1980 para contro-
le da lagarta-da-soja; 3) O uso dos parasitoides de 
ovo na década de 1990 para manejo dos perceve-
jos; e 4) O declínio do MIP-Soja no novo milênio. 
Esses quatro períodos ilustram: (1) O início e a 
rápi-da adoção de programas de MIP-Soja por 
acadê-micos e produtores com redução maciça 
(aproxi-madamente 50%) no uso dos inseticidas 
sintéticos; (2) O controle biológico da principal 

praga desfo-lhadora, a lagarta-da-soja; (3) O uso 
crescente do parasitoide de ovos (Trissolcus 

basalis) para o ma-

Telenomus podisi parasitando ovos do percevejo-marrom
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(IDR-Paraná) e a Embrapa Soja vem mostrando 
resultados promissores que confirmam a viabili-
dade e eficiência do MIP-Soja. Os resultados ob-
tidos no projeto mostram economia no uso de 
inseticidas de até mais de 50% em áreas que ado-

taram o MIP-Soja quando comparados a média 
dos demais produtores do estado. Uma compa-
ração entre as áreas com MIP-Soja e áreas sem 
MIP-Soja no estado é apresentada na Tabela 1.

Variáveis Comparações
Safra

2013/14 2014/15 2015/16 2016/17

Número de 
aplicações de 
inseticidas na 

safra

Com MIP 2,3
(46 áreas)

2,1
(106 áreas)

2,1
(123 áreas)

2,0
(141 áreas)

1,5
(196 áreas)

Sem MIP 5,0
(333 áreas)

4,7
(330 áreas)

3,8
(314 áreas)

3,7
(390 áreas)

3,4
(615 áreas)

Dias até a 
primeira 

aplicação de 
inseticida

Com MIP 60 dias 66 dias 66,8 dias 70,8 dias 78,7 dias

Sem MIP 33 dias 34 dias 36 dias 40,5 dias 43,6 dias

Custo do controle 
de pragas (sacas 

de 60kg/ha)

Com MIP 2,41 2,00 2,00 2,30 1,41

Sem MIP 5,03 5,00 4,00 4,10 3,27

Produtividade
(sacas de 60kg/ha)

Com MIP 49,23 60,20 57,10 64,50 61,7

Sem MIP 48,67 58,60 54,70 64,20 60,4

Tabela 1. Resultados médios obtidos com o MIP-Soja no Brasil. Programa1 conduzido desde de 2013 no 
estado do Paraná Brasil (Adaptado de Conte et al. 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018).

1Programa conduzido por técnicos da EMATER (IDR-Paraná) que realizaram a amostragem durante a safra e tomaram as 
decisões de manejo nas lavouras conduzidas. Ao final da safra os resultados de MIP-Soja foram comparados com a média dos 
demais produtores do estado (Paraná, Brasil).

No sexto ano do projeto (safra 2018/19), os resulta-
dos foram separados para as áreas cultivadas com 
soja-Bt e soja não-Bt. Foi observada uma redução 
de 48,8% no uso de inseticidas devido à adoção do 
MIP-Soja em áreas de soja não-Bt e uma redução 
de 53,6% no uso de inseticidas em áreas de soja-Bt 
(Tabela 2). Essa redução no uso de inseticidas eco-
nomizou o valor equivalente a 2 sacas de soja de 60 
kg / ha nesta safra. Isso só foi possível devido à adoção 
dos NAs, que é a base para o sucesso do MIP-Soja.

No geral, a grande vantagem do MIP-Soja é que é 
possível reduzir o uso de inseticidas sem nenhu-
ma perda significativa no rendimento. Assim, os 
produtores que adotaram o MIP-Soja no Paraná 
economizaram entre 1,8 (safra 2016/2017) a 3 sacas 
de soja de 60 kg (safra 2014/2015) por hectare/ano 
ao longo dos 6 anos do projeto. Isso certamente 
significa maiores lucros para os produtores e tam-
bém maiores benefícios para o meio ambiente.

A adoção do MIP-Soja soja não apenas reduziu o 
uso geral de inseticidas, mas também atrasou a 
sua primeira pulverização. Enquanto, em média, 
a primeira pulverização de inseticida foi realizada 
entre 33 a 43,6 dias após a semeadura da soja no 
estado do Paraná, os produtores que adotaram o 
MIP-Soja realizaram a primeira aplicação de inse-
ticidas apenas entre 60 a 78,7 dias após a semea-
dura (Tabela 1). Da mesma forma, na safra 2018/19, 
a primeira pulverização de inseticida foi realizada 
entre 38,7 e 48,7 dias após a semeadura da soja 
não-Bt e Bt, respectivamente (média do estado do 
Paraná), enquanto a primeira pulverização de inse-
ticida pelos produtores que adotaram o MIP-Soja 
foi realizada apenas entre 66,2 e 80,8 dias após a 
semeadura da soja não-Bt e Bt, respectivamente. 
Esse período maior sem inseticidas na lavoura per-
mite uma maior e melhor preservação do controle 
biológico natural, o que pode ajudar a prevenir sur-
tos de pragas na lavoura.
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Variáveis Comparações
Safra 2018/19

não-Bt Bt Média

Número de aplicações de 
inseticidas na safra

Com MIP 2,1
(113 áreas)

1,3
(128 áreas)

1,7
(241 áreas)

Sem MIP 4,1 2,8 3,4
(773 áreas)

Dias até a primeira aplicação 
de inseticida

Com MIP 66,2 80,8 74,0

Sem MIP 38,7 48,7 40,3

Custo do controle de pragas 
(sacas de 60kg/ha)

Com MIP 2,6 1,6 2,1

Sem MIP 5,0 3,4 4,1

Produtividade
(sacas de 60kg/ha)

Com MIP 50,9 49,5 50,1

Sem MIP 48,3 51,1 48,6

Tabela 2. Resultados médios obtidos com o MIP-Soja no Brasil (estado do Paraná) (Adaptado de Conte 
et al. 2019).

É importante destacar que, em um agroecossis-
tema balanceado, um inseticida ou qualquer tipo 
de manejo de pragas não precisa atingir 100% 
de controle, como geralmente é desejado pela 
maioria dos produtores. Os inseticidas devem 
apenas reduzir as populações de pragas a um 

nível abaixo do nível de ação. Na verdade, o con-
trole de 100% de uma determinada praga pode 
até ser indesejável, pois pode levar a um declínio 
de inimigos naturais devido à indisponibilidade 
de presas ou hospedeiros dos quais os inimigos 
naturais se alimentam.

O futuro do MIP-Soja

Texto adaptado da publicação: Bueno AF, 
Panizzi AR, Hunt TE, Dourado PM, Pitta RM, 
Gonçalves J. Challenges for adoption of inte-
grated pest management (IPM): the soybean 
example. Neotropical Entomology, v.50, page 
5-20, 2021. doi:10.1007/s13744-020-00792-9.
Disponível em: https://link.springer.com/arti-
cle/10.1007/s13744-020-00792-9

A adoção do MIP-Soja deve crescer a cada ano, 
para atender a demanda de uma produção mais 
sustentável do mercado consumidor assim como 
para aumentar a lucratividade do agricultor. No-
vas ferramentas desenvolvidas pela pesquisas 
devem ser incorporadas ao MIP-Soja ao longo 
dos anos deixando-o mais eficiente e sustentável. 
Entre essas tecnologias devem estar novas ferra-
mentas de monitoramento que reduza a necessi-
dade de mão-de-obra, novas estratégias de con-

trole de pragas como o uso de RNAi ou insetos 
geneticamente modificados além do uso do con-
trole biológico aumentativo que vem crescendo 
ano a ano em todo o mundo em taxas entre 10 a 
20% ao ano. O Brasil devido ao clima tropical e a 
biodiversidade disponível tem todas as qualida-
des para ser líder mundial no desenvolvimento e 
uso de controle biológico na cultura da soja, sen-
do exemplo e líder mundial na produção susten-
tável dessa oleaginosa.



https://www.youtube.com/embed/4qBWSMrasLg
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Planejar suas ações dentro do agronegócio levan-
do em conta o fator sustentabilidade ambiental vai 
além do dilema ético que o assunto envolve: é um 
diferencial competitivo. O mercado tem optado 
cada vez mais pela redução na aplicação de agro-
tóxicos, tanto pela saúde do solo quanto pela saúde 
das pessoas.

De acordo com dados da Associação de Promoção 
dos Orgânicos (Organis), a venda de produtos orgâ-
nicos cresceu mais de 50% no primeiro semestre de 
2020 no Brasil. Juntando a isso os objetivos e a urgên-
cia da Agenda de 2030 da ONU (Organização das Na-
ções Unidas), temos um cenário no qual esta análise 
é fundamental para a sobrevivência do negócio.

Aplicação de biológicos e 
monitoramento de pragas com 
o uso de drones
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Por isso, procurar opções sustentáveis para a 
cultura da soja deve estar entre as prioridades 
do produtor. E uma destas opções é o controle 
biológico como alternativa para reduzir o uso de 

agrotóxicos. A aplicação de defensivos microbio-
lógicos é bastante efi ciente quando aliada a es-
tratégias tecnológicas de pulverização, como as 
feitas via drones.

A utilização de agentes de controle biológico não 
é uma novidade no Brasil. Na verdade, o país é 
conhecido por investir nesta metodologia em di-
ferentes plantios. A própria cultura da soja é um 
exemplo de grandes programas de controle bioló-
gico, tanto aqui quanto em diversos outros países. 
Trata-se de uma estratégia que libera, incremen-
ta e conserva inimigos naturais dos insetos-praga 
para combatê-los nas plantações.

Estes podem ser parasitoides, predadores ou 
mesmo microrganismos que impedirão que os 
insetos-praga se propaguem a ponto de causar 
dano econômico ao agricultor.

Ao mesmo tempo, estes agentes biológicos não 
deixam resíduo no ambiente e não prejudicam 
os seres humanos, nem a fauna local. Trata-se de 
uma metodologia segura e cuja efi cácia é com-
provada. Porém, é preciso conhecer o inimigo a 
ser combatido para que ela funcione.

Para o controle da lagarta da soja, por exemplo, 
é utilizado o Baculovirus anticarsia, um vírus de 
ocorrência natural capaz de controlar o inseto. Já 
a Spodoptera frugiperda (lagarta do cartucho ou 
lagarta militar) é combatida com a dispersão de 
Baculovirus spodoptera. O combate à Helicoverpa
também tem apresentado bons resultados com a 
utilização de controle biológico.

A liberação de macrobiológicos feita por drones 
utiliza cápsulas que são liberadas diretamente na 
plantação, sem danifi car as estruturas das plan-
tas. Por ser planejada, ela pode ser direcionada 
para o foco do problema, o que a torna mais efi -
ciente.

Com a plataforma da VOA, o agricultor pode 
acompanhar o início, a fi nalização e os relatórios 
de cada aplicação e acompanhar os resultados 
obtidos com ela.

Abastecimento do drone com Trichomip-P, composto por microvespas parasitóides de diversas lagartas 
que atacam a soja.

MACROBIOLÓGICOS PARA A SOJA
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VANTAGENS DA APLICAÇÃO COM DRONES

As principais vantagens do uso de drones para a 
pulverização dos macrobiológicos na plantação 
de soja está na sua entrada em terrenos que não 
comportariam outro maquinário, por exemplo. 
Tivemos um cliente que optou por utilizar o veí-
culo não tripulado no seu terreno que contava 
com muitos relevos, o que tornava o uso de tra-
tores inviável.

Plantações menores, para as quais não vale a 
pena contratar aviões específicos para esta pul-
verização, também podem se beneficiar desta 
tecnologia. Optando pela pulverização via drone, 
o agricultor ainda reduz o índice de amassamen-

to de plantas, algo inevitável quando o maquiná-
rio terrestre é utilizado.

A uniformidade do processo, que é controlado e 
regulado, já trouxe reduções de até 30% do uso 
do próprio defensivo, uma vez que ele não é apli-
cado onde não é necessário. A precisão, inclusive, 
reduz o uso de água em até 26 vezes. Isso porque 
enquanto outras formas de pulverização utilizam 
800 l/ha, com os drones a calda é de apenas 30l/ha.

Nei Brasil
CEO - VOA

https://voaline.com/
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A cultura da soja está sujeita ao ataque de pra-

gas desde o plantio até a maturação dos grãos. 

No plantio os insetos de solo como percevejo cas-

tanho, corós e cochonilhas atacam as plântulas 

desde o início da germinação. A partir da emer-

gência, as plântulas estão sujeitas ao ataque de 

outros grupos de insetos e organismos como a 

lagarta-do-colo Elasmopalpus lignosellus, a bro-

ca-das-axilias Epinotia aporema, o tamanduá-

-da-soja Sternechus subsignatus, lesmas e ca-

racóis. Por sorte, a maioria dessas pragas iniciais

estão presentes em algumas regiões produtoras

de soja e/ou seus ataques são esporádicos. Por

outro lado, E. lignosellus tem chamado atenção

pelos ataques constantes em diferentes regiões 
produtoras.

Já na fase vegetativa, o número de espécies que 
atacam folhas e hastes é relativamente maior e 
apresentam distribuição generalizada e constan-
te nas diferentes regiões. A mosca-branca Bemisia 
tabaci e lagartas desfolhadoras de diferentes es-
pécies como Anticarsia gemmatalis, Chrysodeixis 
includens, Spodoptera frugiperda e Helicoverpa 
sp são algumas das pragas chaves encontradas 
frequentemente nas lavouras de soja e repre-
sentam atualmente os principais problemas que 
o sojicultor tenta combater, juntamente com os

Controle de Pragas na Soja 
Nossa Experiência na Safra 20/21

Introdução
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percevejos presentes na fase reprodutiva, sendo 
que neste último grupo, as três espécies que es-
tão se destacando nas lavouras são o percevejo 
marrom Euschistus heros, o percevejo pequeno 
Piezodorus guildinii e o percevejo barriga verde 
Dichelops sp.

A mudança de status de muitas dessas pragas, 
para uma situação de praga chave na cultura e o 
aparecimento de outras, juntamente com a ferru-
gem asiática da soja no novo milênio forçaram o 
produtor a fazer uso mais frequente do controle 
químico com produtos pouco seletivos e conse-

quente destruição dos inimigos naturais ocasio-
nando mais problemas ainda e colocando a cultu-
ra dentro de um ciclo vicioso no uso de defensivos.

Pressionado pela sociedade para o uso de es-
tratégias de controle mais sustentáveis, menos 
poluentes ao ambiente e por alimentos livres de 
agrotóxicos e mesmo pela ineficiência de con-
trole oferecida pelos métodos de controle atuais, 
os agricultores têm buscado a adoção de novas 
tecnologias que vão além do controle químico e 
uso de plantas geneticamente modificadas com 
proteínas inseticidas.

Dessa forma, a pesquisa vem resgatando os con-
ceitos de Manejo Integrado de Pragas, mediante 
uso de produtos biológicos ou mesmo o uso de 
inseticidas químicos mais seletivos. Preconizando 
a adoção de diferentes estratégias de controle e 
a rotação de inseticidas para diminuir ou evitar a 
evolução da resistência e garantir a eficácia dos 
produtos. No controle biológico, o uso de ferra-
mentas como drones estão permitindo a aplicação 

de parasitoides de ovos do gênero Trichogramma 
e Telenomus podisi em grandes áreas. E no con-
trole químico, a descoberta de novas moléculas 
mais seletivas aos inimigos naturais garante a in-
tegração das táticas de controle. No entanto, mais 
importante do que a disposição de novas tecnolo-
gias de controle, a adoção do monitoramento de 
pragas constitui um dos principais pilares para o 
sucesso do manejo integrado de pragas.



17

Dessa forma, no MIP Experience conduzido na 
Estação Experimental da Promip as ações de 
controle foram baseadas no monitoramento de 
pragas e doenças e as estratégias foram divididas 
entre o uso convencional do controle químico e o 
Manejo Integrado adotando o controle biológico 

e as tecnologias que favorecem a aplicação des-
sa ferramenta de controle, como o uso de drone 
para liberação de Trichogramma pretiosum e Te-
lenomus podisi. Não distante as principais pragas 
presentes nas áreas foram aquelas comuns às de-
mais regiões produtoras de soja.

AS ESTRATÉGIAS UTILIZADAS

Avaliações visuais foram realizadas desde a emer-
gência das plantas para avaliar a presença de pra-
gas iniciais. No entanto, a partir de estágios Vn 

mais adiantados, a principal ferramenta utilizada 
foi o pano de batida para medir a densidade po-
pulacional de lagartas desfolhadoras e percevejos.

O MONITORAMENTO DE PRAGAS
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B) Controle de lagartas desfolhadoras:

Na fase vegetativa, as espécies de lepidópteros 
predominantes na área experimental foram A. 
gemmatalis, C. includens e S. frugiperda. Densi-

dades populacionais de lagartas dessas espécies 
apresentaram-se abaixo do nível de controle du-
rante todo o período da cultura (Figura 1).

A) Tratamento de sementes:

AS TÁTICAS DE CONTROLE

No plantio adotamos o tratamento de sementes 
com Dermacor (i.a. clorantraniliprole) que pro-
porcionou proteção preventiva contra Elasmo-
palpus lignosellus, praga presente na região. Vale 
salientar que o Dermacor e o fungicida Rancona 

T utilizados em tratamento de sementes foram 
compatíveis tanto com o Abamectina quanto 
com o produto biológico Nemat®, utilizados no 
controle de nematoides, em cada um dos siste-
mas de manejo.
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Porém, no manejo integrado de pragas adotando 
o uso de Trichogramma pretiosum, as aplicações
foram realizadas de forma preventiva. A partir da
presença de quatro ou mais adultos coletados
em armadilhas de feromônio para monitoramen-
to de C. includens e S. frugiperda e a presença
de lagartas na área foi recomendado 3 aplicações
do parasitoide, com o uso de drone e intervalo de
sete dias entre aplicações.

Devido a um aumento na densidade populacional 
do complexo de lagartas, decorrente da aplicação 
do inseticida acefato no sistema de manejo con-

vencional foi realizada a aplicação de indoxacarbe 
nesse sistema de manejo e em paralelo a aplicação 
de Bacillus thuringiensis (Acera®) no sistema de 
manejo integrado de pragas. Ambos os produtos 
foram capazes de reduzir a densidade populacio-
nal do complexo de lagartas desfolhadoras a níveis 
baixos, até o final do ciclo da cultura. Por outro lado, 
o inseticida a base de Bacillus thuringiensis propor-
cionou maior controle de lagartas pequenas (<1,0
cm), o que é uma característica desse e de outros
inseticidas biológicos a base de bactérias e vírus,
que recomendam a aplicação em lagartas de até
3º instar ou menores que 1,0 cm. (Figuras 2 e 3).

Figura 1. Densidade populacional de lagartas desfolhadoras da soja e aplicações de 
produtos (biológicos e químicos) em dois sistemas de manejo da cultura.

Figura 2. Densidade populacional de lagartas de Chrysodeixis includens (< 1,0 cm) e 
aplicações de produtos (biológicos e químicos) em dois sistemas de manejo da cultura.



20

MIP EXPERIENCE - VOL 8

C) Controle de percevejos

Percevejo marrom (Euschistus heros).

Figura 3. Densidade populacional de lagartas de Chrysodeixis includens (> 1,0 cm) e 
aplicações de produtos (biológicos e químicos) em dois sistemas de manejo da cultura.
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No MIP - Experience as espécies predominantes 

no monitoramento de pragas foram P. guildinii 

e E. heros. Para o controle dessa praga, no siste-

ma de manejo integrado de pragas foi adotado 

os mesmos procedimentos para a liberação do 

parasitoide de ovos Telenomus podisi. As aplica-

ções foram realizadas de forma preventiva, ado-

tando como nível de controle a presença da praga 

no período reprodutivo da cultura. Sendo que as 

aplicações foram realizadas com o auxílio de dro-

ne e intervalos de 1 a 2 semanas entre aplicações. 

No sistema convencional foi adotada a aplicação 

de acefato após aumentos drásticos da densida-
de de percevejos na área que passou de 0,3 para 
1,3 percevejos/pano de batida, em duas semanas 
consecutivas. Fato esse decorrente da migração 
de percevejos de áreas vizinhas que estavam sen-
do colhidas nesse período.

Ao final do monitoramento da cultura, os resul-
tados mostram a eficácia do controle biológico 
com Telenomus podisi. O sistema MIP mostrou-
-se mais estável, comparado ao manejo conven-
cional da cultura (Figuras 4, 5, 6).

Figura 4. Densidade populacional do complexo de percevejos (Euschistus heros e 
Piezodorus guildinii) e aplicações de produtos (biológicos e químicos) para o controle 
dessa praga em dois sistemas de manejo da cultura.

Figura 5. Densidade populacional do percevejo marrom da soja Euschistus heros e 
aplicações de produtos (biológicos e químicos) para o controle dessa praga em dois 
sistemas de manejo da cultura.
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T. podisi ocasionou parasitismo superior a 80%
no sistema MIP e avaliações na área do sistema
convencional sugerem também que o parasitoi-
de foi capaz de migrar para essa área e ocasionar
parasitismo de até 60% (Figura 7). Também é im-

portante ressaltar que no Manejo convencional, 
a densidade populacional de percevejos voltou a 
crescer duas semanas após a aplicação do acefa-
to, ficando no caso de E. heros superior a encon-
trada no MIP.

Figura 7. Parasitismo (%) de Telenomus podisi nos sistema de manejo da cultura 
adotados no MIP Experience. Liberações do inimigo natural realizadas apenas no 
sistema MIP-Biológico.

Dr. Everaldo Batista Alves
Engenheiro Agrônomo e Pesquisador - PROMIP

Marco Antônio Vaz de Lima
Engenheiro Agrônomo

Figura 6. Densidade populacional do percevejo pequeno da soja Piesodorus guildinii 
e aplicações de produtos (biológicos e químicos) para o controle dessa praga em dois 
sistemas de manejo da cultura.
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Estratégias para o manejo
de doenças e nematoides na 
cultura da soja -
MIP EXPERIENCE Safra 20/21
Atualmente o Brasil é o maior produtor mundial 
de soja, com produtividade em plena expansão. 
Segundo a CONAB (2021), na safra 2020/21, foram 
plantados 38,5 milhões de hectares, com cresci-
mento de 4,1% em relação à safra anterior. Além 
disso, a produção teve incremento de 8,6% e 4,3% 
em produtividade. Esses incrementos estão inti-
mamente relacionados aos avanços tecnológicos, 
ao manejo e a eficiência na produção de grãos.

No entanto, diversos fatores bióticos e abióticos 
podem causar danos às lavouras e, consequen-
temente, reduzir a produtividade da cultura, des-
tacando-se as doenças. Na cultura da soja foram 
descritas, até o momento, aproximadamente 40 
doenças de diferentes etiologias (fúngicas, bacte-
rianas, virais e os nematóides). Estas podem ocor-
rer durante toda a fase de desenvolvimento da 
cultura e acometem desde as sementes, raízes e 



24

MIP EXPERIENCE - VOL 8

a parte aérea das plantas. Devido a esse amplo 
complexo de doenças, diferentes tecnologias de-
vem ser adotadas para que se possa minimizar 
os efeitos desses patógenos. Entre as estratégias 
mais recomendadas estão o uso de variedades 
resistentes, tratamento de sementes, aplicação 
de fungicidas e nematicidas (químicos e biológi-
cos), rotação de cultura, monitoramento e o vazio 
sanitário.

Visando comparar duas diferentes tecnologias 
para obter melhor incremento na produção da 
soja e reduzir os impactos ambientais, o projeto 
MIP Experience Soja (safra 20/21), adotou dois sis-
temas de produção: (I) Convencional, que a partir 
do monitoramento de doenças e pragas foram 
utilizados apenas produtos químicos no manejo 
e; (II) MIP, no qual foi priorizado a utilização de 
produtos biológicos e, quando necessário, a inter-

venção com produtos químicos, também basea-
do no monitoramento das doenças.

Com o intuito de controlar as doenças de solo, 
que acometem principalmente a fase inicial de 
desenvolvimento das plantas, assim como au-
mentar o índice de germinação e, consequen-
temente a produtividade da cultura, foi utiliza-
do o tratamento de sementes com o fungicida 
RANCONA® T (Corteva), em ambos os sistemas 
de produção propostos pela PROMIP. Visando o 
controle de nematoides presentes nas áreas, foi 
utilizado no sistema MIP, os produtos biológicos, 
da empresa Ballagro, NEMAT® e PARDELLA®, 
assim como Pick up MOSS que é um fertilizante 
que possui substâncias orgânicas e minerais que 
trazem benefícios à planta, além de potencializar 
a biota benéfica do solo. Já no sistema conven-
cional foi utilizado um nematicida comercial quí-
mico com o princípio ativo Abamectina.

Guiados pelo monitoramento de doenças foram 
utilizados em ambos os sistemas de produção 
dois fungicidas químicos para o manejo das doen-
ças Phakopsora pachyrhizi (Ferrugem Ásiatica), 
Cercospora kikuchii (Crestamento foliar), Septoria 
glycines (Mancha parda) e Microsphaera difusa 
(Oídio). O primeiro fungicida era a base da mis-
tura dos princípios ativos Picoxistrobina e Benzo-
vindiflupir e o segundo a base de Azoxistrobina e 
Benzovindiflupir.Raizes de soja com galhas de Meloidogyne.

Fêmea de Meloidogyne em raízes de soja.
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A partir das avaliações realizadas semanalmente 
nas áreas experimentais de soja, pode-se observar 
que apesar dos fungos de solo serem comumente 
encontrados nos campos de produção, em todo o 
Brasil, a utilização do fungicida RANCONA® T foi 
eficiente em evitar o aparecimento das doenças 
nas áreas do MIP Experience. Além disso, a par-

tir do teste de germinação de sementes consta-
tou-se que o fungicida RANCONA® T, juntamen-
te com o inseticida DERMACOR®, utilizados no 
tratamento de sementes, proporcionaram incre-
mento de 2,5% na germinação quando compara-
do com as sementes não tratadas (Figura 1).

Figura 1.  Teste de germinação de sementes de soja, tratadas ou não com o fungicida 
Rancona® T e inseticida Dermacor® (Corteva) realizada pelo método descrito pelo 
Ministério de Agricultura por meio da RAS.

GERMINAÇÃO DE SEMENTES
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AS PRINCIPAIS DOENÇAS FOLIARES DETECTADAS DURANTE A 
CONDUÇÃO DA CULTURA FORAM FERRUGEM ASIÁTICA, OÍDIO E 
MÍLDIO.

A ferrugem asiática, devido ao monitoramento 
constante da população do patógeno, foi detec-
tada bem no início da sua incidência (Gráfico 1). 
Como P. pachyrhizi é um fungo com esporos le-
ves e fáceis de serem dispersados pelo vento, é 
importante que as medidas de manejo dessa 
doença sejam adotadas precocemente ou na 
presença dos primeiros sintomas, minimizando 
os impactos do patógeno nas áreas. Observou-se 
que mesmo intercalando produtos com diferen-
tes princípios ativos e respeitando-se doses e in-
tervalos de aplicação, a severidade da Ferrugem 
aumentou constantemente durante os períodos 
de avaliação em ambos os sistemas de cultivos. 
No entanto, devido a técnicas adotadas no siste-
ma MIP contatou-se que a severidade da doença 

se manteve menor quando comparada ao siste-

ma convencional, demonstrando assim a impor-

tância do manejo integrado na redução do pro-

gresso da doença (Gráfico 1).

O míldio (Peronospora manshurica), em ambos os 

sistemas de produção, teve uma severidade maior 

no início da cultura, isso porque neste período ha-

via um microclima mais favorável para o desenvol-

vimento do patógeno, ou seja, umidade elevada e 

temperaturas amenas. No entanto, com a mudan-

ça das condições climáticas que desfavorecem o 

avanço da doença, foi observado uma redução da 

severidade, sem que houvesse uma aplicação di-

recionada para esse alvo (Gráfico 2).

Ferrugem asiática e oídio.
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Ferrugem asiática.

O oídio (Microsphaera difusa) é um patógeno que 
pode ocorrer durante todo o ciclo da cultura da soja. 
Assim como a ferrugem é importante que se realize 
o monitoramento da doença e havendo aumento
na severidade deve-se entrar com a aplicação de

fungicidas. Como preconizado, assim que detectado 
o aumento na severidade da doença, as aplicações
foram iniciadas. Pode-se observar que os produtos
utilizados foram capazes de reduzir a severidade da
doença em ambos os sistemas (Gráfico 3).

(Gráfico 1)

(Gráfico 2)
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Com relação ao manejo de nematoides, os produ-
tos biológicos NEMAT® e PARDELLA®, juntamen-
te com o Pick up MOSS®, da empresa Ballagro, 
proporcionaram controles mais efetivos dos prin-
cipais gêneros de nematoide na cultura da soja. 
No sistema de produção MIP, com a utilização dos 
produtos Ballagro, houve redução de 98% da popu-
lação de Meloidogyne sp. nas raízes (Gráfico 4), 90 
dias após a aplicação (DAA). Já para Pratylenchus 
brachyurus (Gráfico 5), apesar de se observar um 
aumento populacional nas raízes, até 60 DAA, 
contatou-se, em seguida, redução da população 
presente nas raízes, atingindo 100% aos 90 DAA. 
Para Pratylenchus zeae (Gráfico 6), apesar de 
não ser considerado uma espécie de importância 
econômica, até o momento, na cultura da soja, 
manter sua população baixa durante o cultivo é 
extremamente importante, se a cultura posterior 
for o milho. Desta forma, os produtos Ballagro, fo-
ram eficientes no manejo deste nematoide, uma 
vez que aos 60 DAA houve uma redução acen-

tuada na população atingindo 100% de controle. 
No sistema Convencional, o nematicida químico 
a base do princípio ativo Abamectina, também 
promoveu eficiência de controle das populações 
presentes até os 60 DAA para o nematoide das 
galhas e de até 30 DAA para o nematoide das le-
sões radiculares. No entanto, após estes períodos, 
ocorreu um aumento acentuado no índice popu-
lacional destes patógenos nas áreas. Manter o ín-
dice populacional de nematoides baixo até o fim 
do ciclo da cultura, é importante, pois o próximo 
cultivo na mesma área, será menos afetado com 
a pressão da população inicial.

O manejo de doenças e nematoides na cultura 
da soja é um desafio, porém quando utilizamos 
da estratégia de associar diversas ferramentas 
de controle, temos um sistema de manejo mais 
robusto, que leva em consideração, não só o con-
trole das doenças, mas também o custo de pro-
dução e o impacto sobre o ambiente.

Severidade de ferrugem (Gráfico 1), míldio (Gráfico 2) e oídio (Gráfico 3) nos sistemas de manejo MIP e 
Convencional. As setas indicam o momento da aplicação de fungicidas.

(Gráfico 3)
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Dra. Fernanda Ferreira
Pesquisadora Fitopatologia - PROMIP

Dra. Leilane Karam Rodrigues
Engenheira Agrônoma

Número de J2 de Meloidogyne sp. (Gráfico 4) e de J2 
e adultos de Pratylenchus brachyurus (Gráfico 5) e 
Pratylenchus zeae (Gráfico 6) no sistema de manejo 
Convencional e MIP.
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(Gráfico 4)

(Gráfico 5)

(Gráfico 6)



https://www.youtube.com/embed/t1fZErM7vwU
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Avaliação da produtividade da soja 
no Sistema Convencional e MIP
A cultura da soja vem ganhando destaque no 

interior do Estado de São Paulo, áreas antes cul-

tivadas com milho, feijão, citros etc. vêm sendo 

ocupadas com a soja nos últimos anos. A soja 

também vem ganhando espaço na rotação com 

a cana-de-açúcar. Nos últimos 10 anos a área cul-

tivada com soja aumentou mais de 120%. Os altos 

valores do grão nos mercados internacionais e a 

evolução técnica da produção vem impulsionan-

do o plantio da cultura ano a ano no Estado.

Na safra 2019/2020 a área estimada com a cultu-
ra foi de 1.072.564 ha, com produtividade média 
de 3.024 kg/há, porém alguns produtores mais 
tecnificados alcançam produtividade superior a 
4.000 kg/há.

A época de plantio, genética e o ataque de pragas 
e doenças pode afetar a produtividade e compro-
meter a rentabilidade da cultura. Para reduzir o 
impacto das pragas e doenças, o produtor lança 
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uso de diversas ferramentas de manejo, e muitas 
vezes, o uso de defensivos químicos é o mais usual. 
Se utilizado de forma inadequada, os defensivos 
podem causar problemas relacionados a intoxica-
ção do trabalhador, contaminação ambiental, resí-
duos de produtos nos alimentos, desenvolvimento 
resistência de pragas e doenças a pesticidas, entre 
outros. Além desses riscos, o uso incorreto de de-
fensivos pode ocasionar um aumento nos custos 
de produção.

O uso correto de defensivos, implica na adoção de 
estratégias seguras que indiquem o momento e a 
forma segura de utilizá-los, bem como utilizar os 
produtos de menor toxicidade e, se possível, utili-
zar defensivos biológicos. O momento correto da 
aplicação pode ser obtido por meio do monitora-
mento de pragas e doenças na lavoura. Assim, o 
produtor consegue verifi car se a densidade popu-

lacional da praga poderá ou não atingir o nível de 
dano econômico.

O Projeto MIP-Experience, desenvolvido no Centro 
de Inovações Promip tem entre, outros objetivos, 
difundir o uso do Manejo Integrado de Pragas e 
Doenças e dos defensivos biológicos. Nesse Mó-
dulo, foram avaliados dois sistemas de produção 
fundamentados no manejo integrado de pragas 
e doenças: um tratamento denominado “Con-
vencional”, onde foram utilizados apenas defensi-
vos químicos e outro denominado “MIP”, onde foi 
dado ênfase no uso de defensivos microbiológicos 
(fungos, bactérias, vírus etc) e macrobiológicos 
(predadores e parasitóides). Maiores detalhes so-
bre os tratamentos são descritos nos artigos “De-
safi os no controle de pragas na cultura da soja” e 
“Estratégias para o manejo de doenças e nematoi-
des – MIP EXPERIENCE SOJA Safra 20/21)”.

Aplicação de biodefensivo microbiológico.
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O sistema MIP contou com a utilização de Tricho-
mip-P (Trichogramma pretiosum) para controle 
de lagartas, Telenomus podisi (controle de perce-
vejos), Acera (Bacillus thuringiensis) para controle 
de lagartas, Pardella (Trichoderma harzianum, Tri-
choderma asperellu e Bacillus amyloliquefaciens) 
para controle de fungos de solo e Nemat (Paeci-
lomyces lilacinus) para controle de nematoides.

Os sistemas MIP e Convencional alcançaram pro-
dutividade média muito similar. A produção no 
sistema convencional foi de 2.794 kg/ha. O sis-
tema MIP alcançou uma produtividade média 
de 2.870 kg/ha (Figura 1). Essas produtividades 
também são semelhantes às produtividades al-
cançadas por agricultores da Região, quando a 

semeadura foi realizada tardiamente. Vale res-
saltar que a soja foi semeada muito tardiamente 
(06/01/2021) e nessas condições a planta é afeta-
da negativamente por fatores ambientais como 
redução do fotoperíodo e das chuvas. Segundo 
o produtor Marcos Antônio Bartarin, a produtivi-
dade média da soja cultivada tardiamente oscila
entre 2.700 e 3.000 kg/ha.

O controle biológico de pragas e doenças ainda 
apresenta inúmeros desafi os. Porém, se utilizado 
de forma adequada e balizado pelas premissas 
do manejo integrado de pragas e doenças, é pos-
sível atingir produtividades similares ou maior, 
quando comparado ao sistema de produção con-
vencional.

Dr. Roberto Hiroyuki Konno
Engenheiro Agrônomo
Gestor de Infraestrutura - PROMIP

Figura 1. Produtividade da cultura da soja no sistema Convencional e MIP.
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Tratamento de Sementes 
Corteva em Soja
Um dos primeiros passos para o agricultor obter 
sucesso em seu empreendimento é a utilização 
de sementes com alta qualidade genética e sa-
nitária, identificando as pragas e patógenos pre-
sentes para posterior escolha de tratamentos in-
seticidas e fungicidas mais adequados. A Corteva 
AgricienceTM trabalha com excelentes opções 
quanto a biotecnologia na soja, bem como trata-
mento de sementes de alta eficácia no controle 

de pragas e doenças iniciais. A busca pela integra-
ção entre biotecnologia e o manejo integrado de 
insetos e doenças podem assegurar uma melhor 
performance dos inseticidas e fungicidas, e a ma-
nutenção da vida útil das biotecnologias. Assim, o 
tratamento de sementes é uma técnica que, as-
segura a qualidade sanitária das sementes, com a 
aplicação de produtos eficientes, e busca contro-
lar o ataque inicial de pragas e doenças de solo.
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Dermacor®: inseticida absorvido pelas sementes, 
atua nos processos de germinação e emergên-
cia, favorecendo a proteção e a manutenção de 
estande já nas fases iniciais de desenvolvimento, 
marcadamente contra o ataque de pragas iniciais 
de solo (Elasmopalpus , Lyoginis, Phyllophaga. Du-
rante o desenvolvimento das plântulas, o Derma-
cor® é translocado via xilema para a parte aérea 
da planta, onde apresenta alta atividade residual e 
resistência a chuva, proporcionando amplo espec-
tro de controle de lagartas dos gêneros Spodopte-
ra, Helicoverpa e Anticarsia nesta fase. Quando o 
inseto entra em contato com o Dermacor®, o pro-
duto se liga aos receptores de rianodina localiza-
dos no músculo dos insetos, e estes pontos ficam 
bloqueados, ocorrendo a saída de cálcio neces-

sária para a contração muscular do inseto. Como 
consequência, ocorre a paralisia e morte dos inse-
tos. No tratamento de sementes, Dermacor® é um 
grande aliado no manejo de resistência de insetos, 
possui seu perfil toxicológico mais favorável aos 
inimigos naturais, e também é considerado uma 
excelente ferramenta para programas de manejo 
integrado de pragas. Portanto, protege a planta 
desde o processo de germinação, emergência e 
estabelecimento do stand, permitindo a expres-
são máxima do potencial genético das culturas. 
Pertence ao grupo das Diamidas Antranilicas 
(Grupo 28 do IRAC*), com o princípio ativo Chlo-
rantraniliprole (formulação 625 FS). O produto se 
caracteriza por um modo de ação em tratamento 
de sementes, por contato e ingestão.

Fase 1 Fase 2 Fase 3

Exposição Ligação Expulsão de Cálcio & Paralisia

Inseto entra em contato ou 
ingere chlorantraniliprole
(ingrediente ativo do Dermacor)

Chlorantraniliprole se liga 
aos receptores de rianodina 
localizados nos músculos dos 
insetos e bloqueia parcialmente a 
abertura.

Receptores rianodina abertos    Íons 
de cálcio são expulsos para fora do 
músculo do inseto, esgotando o cálcio 
necessário para a contração    Paralisia 
muscular   Morte do inseto.

MODO DE AÇÃO DO DERMACOR
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Rancona T: fungicida utilizado em tratamento de 
sementes composto por dois ativos: Ipiconazole, 
triazol, inibe a síntese de ergosterol na parede do 
fungo, produto sistêmico e Thiram, dimetilditio-
carbamato, atua em multi-sitios, ação de conta-
to; pertencentes ao Grupo 3 do FRAC; protege 
as sementes dos principais patógenos iniciais de 
armazenamento e de solo na fase inicial da cultu-

ra como Rhizoctonia, Fusarium, Colletotrichum, 
Cercospora, Phomopsis, Aspergilus, Pennicilium, 
sendo seguro para a utilização em tratamento de 
sementes tanto “On Farm” quanto TSI. O trata-
mento de sementes fúngico visa garantir germi-
nação e estande de plantas adequados, e é com 
este intuito que a Corteva AgriscienceTM trabalha 
com este fungicida em TS.
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A Corteva AgriscienceTM com seu time de Trata-
mento de Sementes está cada vez mais engajada 
em trabalhar também nas parcerias desenvolvidas 
pelo MIP EXPERIENCE, como uma alternativa téc-
nica e econômica para levarmos soluções para a so-
jicultura nacional, tanto no tratamento “On Farm”, 
como também no tratamento industrial de se-
mentes (TSI), que traz algumas vantagens ao pro-
dutor e ao meio-ambiente como: precisão da dose 
aplicada, aplicação de produtos de recobrimento a 
base de polímeros sintéticos que melhoram a co-
bertura e aderência dos defensivos junto às semen-
tes, melhoram o desempenho no campo, além da 
melhoria na fluidez e plantabilidade das sementes, 
com menor risco de emissão de poeira no carrega-
mento das plantadeiras e processo de plantio. So-
mando-se a este dados citados acima, outras áreas 
como fertilizantes, biotecnologias e equipamento 
agrícolas de ponta; tem ajudado o Brasil a ocupar 
um lugar de destaque na agricultura mundial, com 
produtos de alta tecnologia e performance. Nossos 
trabalhos em tratamento de sementes são realiza-
dos de forma integrada buscando trazer produtos 
altamente eficazes, onde temos um rigoroso pro-
cesso de qualidade denominado P.A.S.S.E.R onde 
avaliamos e desenvolvemos estudos biólogicos 
(Centro de Pesquisa em Mogi Mirim/SP) e estudos 
físicos (Centro de Tratamento de Sementes em 
Formosa/DF) de nossos produtos lançados e em 
desenvolvimento. Esses benefícios, que o observa 
principalmente no momento do plantio e na fase 
inicial de desenvolvimento são oriundos de uma 
série de estudos realizados em laboratório, visando 
assegurar a melhor performance dos defensivos. 

Dentre os estudos físicos, destacamos:

Compatibilidade química dos defensivos, polí-
meros, corantes, inoculantes, biológicos.

Shelf-life ou avaliação da qualidade (germina-
ção e vigor) da semente, durante o período de ar-
mazenamento ao plantio;

Abrasão – verifica quanto dos defensivos aplica-
dos podem se perder do tratamento ao plantio;

Dust-off – verifica a possível emissão de poeira e/
ou resíduos do tratamento de sementes;

Fluidez – avalia a facilidade com que a semente 
desliza entre elas após tratamento;

Plantabilidade – verifica se as características de 
plantio foram alteradas após o tratamento;

Loading – verificação da quantidade de ingre-
diente ativo presente na semente após o trata-
mento, garantindo que a dose desejada por se-
mente seja atingida, evitando falta ou excessos 
de produto na semente.

Todos estes testes físicos citados acima são rea-
lizados no CSAT Corteva AgriscienceTM – o maior 
Centro de Tratamento de Sementes da América 
Latina localizado em Formosa/DF . A agricultura 
aperfeiçoa constantemente as ferramentas de 
suporte à produtividade, e convive ininterrupta-
mente com a inovação. O tratamento de semen-
tes com produtos da Corteva AgriscienceTM figura 
no rol das grandes inovações recentes da sojicul-
tura brasileira e mundial.

Orlando Garcia Jr. 
Engenheiro Agrônomo/Líder de Pesquisa e Desenvolvimento da 
Corteva Agriscience para Tratamento de Sementes na América 
Latina

Alfredo Gonring
Engenheiro Agrônomo/Crop Protection Discovery & Development 
da Corteva Agriscience para Tratamento de Sementes no Brasil
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Rastreabilidade agrega valor à 
produção de soja
A soja é a principal commodity do Brasil 
e uma das mais importantes mundial-
mente. Seu uso é diversificado, indo des-
de o óleo para medicamentos e biodiesel 
até o grão  para  alimentação humana e 
animal. O Brasil é o maior produtor e ex-
portador de soja do mundo. Em 2021, de-

vem ser colhidas mais de 132 milhões de 
toneladas de soja, com quase 40 milhões 
de hectares de área plantada, segundo a 
Companhia Nacional de Abastecimento 
(Conab). A produtividade da soja tam-
bém cresce ano após ano e se aproxima 
de 3.400 kg por ha.
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Assim como o consumidor fi nal, os agri-
cultores estão cada vez mais exigentes e 
querem  acesso  à melhor e mais com-
pleta  informação  sobre sua lavoura. Por 
isso,  a rastreabilidade da soja garante o 
controle e a segurança do  grão,  rigida-
mente  acompanhado  da produção até 
a comercialização.  Para  o sucesso des-
se  processo, são necessárias três infor-
mações sobre plantio, manejos realiza-
dos nas lavouras e colheita.

“É crescente a demanda por alimentos 
seguros, produzidos em condições de 
respeito ao ambiente e às pessoas. A le-
gislação para o setor agrícola também é 
rígida, tanto em termos ambientais quan-
to sociais, objetivando dar segurança ao 
atendimento dos padrões de produção”, 
ressalta Giampaolo Buso, diretor da Pari-
Passu, empresa de tecnologia e solução 
para rastreabilidade e qualidade de ali-
mentos, integrante do GenesisGroup.

O GenesisGroup, referência em testes, 
análises, certifi cações e rastreabilidade 
para a cadeia do agroalimento, é res-
ponsável pela avaliação de mais de 70 

milhões de toneladas de grãos por safra, 
especialmente soja e milho.

Para o produtor de soja, que enfrenta 
grande competitividade no setor, a ras-
treabilidade traz benefícios inclusive 
econômicos, pois agrega valor à produ-
ção. “Os  agricultores  que controlam os 
processos e fornecem  informações  da 
origem dos produtos têm potencialmen-
te as melhores oportunidades de negó-
cio”, diz Giampaolo.

Com a rastreabilidade, o agricultor tam-
bém consegue controlar o nível de qua-
lidade do grão para distribuição, otimi-
zando o processo e cumprindo com a 
legislação brasileira.

Melhor, ainda, para os consumidores, que 
podem adquirir derivados de soja com a 
segurança de receber produtos de alta 
qualidade.

Giampaolo Buso 
Diretor da PariPassu 
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Recomendações para o 
monitoramento de resíduos nas 
áreas de produção de soja
O monitoramento de resíduos na produção de 
soja tem início muito antes do plantio, no plane-
jamento agrícola. Nesse momento, são determi-
nadas as técnicas a ser utilizadas no Manejo Inte-
grado de Pragas (MIP). Com isso, sabemos quais 
produtos fitossanitários serão utilizados e em 
quais momentos do cultivo – desde o tratamento 
das sementes até a preservação ou o controle de 
pragas durante o desenvolvimento da oleaginosa.

Com base neste planejamento, são conhecidos 
os principais contaminantes potenciais em fun-
ção dos fitossanitários empregados. Importante 
destacar que os potenciais riscos associados estão 
correlacionados às práticas agrícolas empregadas 
e ao nível de toxidade dos produtos comerciais 
(princípio ativo + aditivos) utilizados na cultura.

Caso não tenhamos acesso à lista do receituário 
agronômico empregado no planejamento realiza-
do, podemos utilizar a lista do AGROFIT, ferramen-
ta de consulta online pública, que contém todos 
os defensivos agrícolas (fitossanitários) e produtos 
relacionados registrados no Ministério da Agri-
cultura, Pecuária e Abastecimento. Basta acessar 
http://agrofit.agricultura.gov.br/agrofit_cons/prin-
cipal_agrofit_cons escolher a opção “relatórios – 
ingredientes ativos” e selecionar a cultura “soja” 
para acessar relatório com 164 princípios ativos, 
que poderá ser utilizado como referência para o 
monitoramento de resíduos no laboratório.

Para determinar resíduos de pesticidas, é preciso 
começar com a amostragem, identificando frag-
mentos ou unidades representativas de um lote. 
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Esta amostra deverá ter características similares 
em todos os aspectos do lote-alvo. A dimensão da 
área plantada e a representatividade determina-
rão o número de lotes e amostras a ser analisadas.

O envio para análise dever seguir padrões nacio-
nais e internacionais, como o manual de proce-
dimentos do Plano Nacional de Controle de Re-
síduos e Contaminantes (PNCRC), do Ministério 
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, e o 
código de alimento “Codex Alimentarius”, da Or-
ganização das Nações Unidas para Alimentação 
e Agricultura (FAO).

Estes padrões são divididos em quatro etapas:

Quantidade Mínima de grãos de soja (1 kg), pro-
dutos sólidos derivados de soja (farinha ou farelo): 
0,5 kg, produtos semilíquidos ou líquidos deriva-
dos de soja (óleo): 0,5 kg ou 0,5 l

Preservação e Acondicionamento à tempera-
tura ambiente

Acondicionamento: em saco plástico de polieti-
leno com a abertura fechada com lacre de plás-
tico. Enviar par análise em caixa lacrada e com 
etiqueta de identificação

Integridade: caixa isotérmica tampada, vedada, ín-
tegra e protegida de choques mecânicos, calor e luz.

Ao receber as amostras, o laboratório deve informar 
o cliente as condições de chegada da amostra e, se
não houver irregularidades, prosseguir com todas
as etapas até a elaboração e envio do relatório final.

O relatório final deve conter a lista de princípios ativos 
analisados com os limites de quantificação (LQ’s) de 
componente e, quando solicitado, comparativo com 
a conclusão da legislação vigente. Há laboratórios 
de análises que fornecem consultoria analítica para 
avaliação e interpretação dos resultados e auxílio na 
determinação de plano de ação para a resolução de 
possíveis contaminantes encontrados.

Adauto da Silva
Diretor Comercial do AGROSAFETY
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Os benefícios das análises 
metagenômicas para o cultivo da 
soja
A modernização da agricultura é um fato concreto 
em nosso país e atrelado a esse processo observa-
-se o desenvolvimento tecnológico e a aplicação
de novas tecnologias para o aumento da produ-
ção, da qualidade dos produtos e da sustentabi-
lidade agrícola. Nesta perspectiva, as tecnologias
associadas aos processos de “poupa terra” podem
garantir o melhor aproveitamento da área de cul-
tivo, com o crescimento da produtividade e sem a
necessidade do uso de áreas adicionais de plantio.

Entre os destaques tecnológicos atuais, a Biotec-
nologia e Biologia Molecular vem ocupando um 
espaço considerável na agricultura moderna, o 
que promete ganhos significativos na produção 
de diversas espécies vegetais, em especial da 
soja. Assim, desde 1953, quando Watson e Crick 
desvendaram a estrutura do DNA, esse conheci-
mento foi expandido e aplicado no cotidiano das 
populações, gerando melhorias nas mais diversas 
áreas, incluindo a Agricultura.



46

MIP EXPERIENCE - VOL 8

Apesar da Biotecnologia Agrícola representar uma 
abordagem recente, seus resultados foram impac-
tantes, tanto que o mundo se rendeu aos organis-
mos geneticamente modificados (OGM) e obten-
ção de variedades resistentes a patógenos, insetos 
e herbicidas, como a soja Roundup Ready®. Uma 
outra abordagem, não menos importante, refe-
re-se ao desenvolvimento de análises molecula-
res, que permitiram uma seleção mais dinâmi-

ca de variantes com maior interesse comercial.

Neste cenário, a metagenômica vem contribuin-
do substancialmente com a identificação de mi-
crorganismos envolvidos em vários mecanismos 
biológicos. A metagenômica consiste, neste caso, 
no mapeamento dos fungos e bactérias presen-
tes numa determinada amostra, como podemos 
observar na figura a seguir.

Na última década, as análises metagenômicas 
tornaram-se mais eficientes, devido aos incre-
mentos na metodologia de sequenciamento do 
DNA. O surgimento da metodologia de Sequen-
ciamento de Nova Geração (NGS) fez com que fos-
se possível a obtenção simultânea de milhares de 
sequências de DNA, o que facilitou enormemen-
te as análises sobre a diversidade microbiológica. 
Entre as vantagens dessa metodologia pode-se 
destacar, além da eficiência ao gerar um maior 
número de dados em curto período de tempo, a 
sua precisão, diminuição do custo da análise e po-
tencial de revelar informações biológicas relevan-
tes em, praticamente, qualquer ambiente, o que 
favorece o seu uso como uma abordagem padrão.

Uma das aplicações agrícolas da metagenômica, 
baseada na metodologia NGS, está relacionada 
à caracterização completa de populações mi-

crobianas presentes nos solos. Vale ressaltar que 
o isolamento, em meios de cultura, e a caracte-
rização microscópica de todas ou, pelo menos,
da maioria dos microrganismos que residem os
solos representa uma prática inviável, pois exis-
tem diversas bactérias que não são cultiváveis.
Assim, a metagenômica pode ampliar tais possi-
bilidades, permitindo a identificação de todas as
espécies que compõem a complexa microbiota
dos solos, representada por uma grande diversi-
dade de espécies de bactérias e fungos, além de
permitir o estabelecimento de inferências sobre
as interações desses organismos e suas relações
com as características do solo e possíveis melho-
rias quanto a produção agrícola.

Os microrganismos desempenham um papel 
importante na reposição de nutrientes nos so-
los e podem ser usados como bioindicadores da 

Figura 1: Identificação e distribuição da diversidade de espécies de bactérias em amostra natural.
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qualidade dos mesmos e como um veículo para 
manter a sustentabilidade das plantações, pois o 
manejo das culturas pode interferir na composi-
ção da microbiota dos solos, causando efeitos di-
retos ou indiretos na produção.

O uso da metagenômica associada à exploração 
da microbiota dos solos apresenta enorme po-
tencialidade para a identificação de microrga-
nismos benéficos ou nocivos a cultura da soja ou 
de outros cultivares. Este estudo também pode 

ser utilizado para avaliar o empobrecimento do 
solo devido ao uso constante de produtos quími-
cos, ou seja, essa metodologia pode ser utilizada 
como uma ferramenta para indicar a qualidade 
biológica dos solos. E isto é apenas o começo, 
pois o conhecimento sobre a composição e a fi-
siologia de comunidades microbianas no solo 
pode ter grande impacto no delineamento de es-
tratégias de recuperação de áreas degradadas e 
na descoberta de genes e produtos de interesse 
biotecnológico.

Dra. Débora Colombi
Diretora Científica BPI

Profa. Dra. Fernanda A. Alves-Costa 
Pesquisadora em Ciências Biológicas
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Vamos falar sobre SOLOS, 
BIOdiversidade e INsegurança 
alimentar?
É inegável a importância da biodiversidade para 
saúde da economia, das pessoas e do futuro da 
vida em nosso planeta. Porém, será que todos 
nós sabemos a importância dos solos para a bio-
diversidade e seu papel na “tropicalização” de 
soluções para o campo? Afinal, “no solo é onde 
tudo começa”. Essa foi à expressão utilizada no 

início de duas matérias históricas logo no início 
de 2021. Uma delas publicada na Revista Globo 
Rural, integrando químicos, biológicos e solos. A 
outra matéria integrando digital, biológico, solos 
e bioecononia, publicada pela Tele.síntese co-
nectada ao braço tecnológico do Grupo Terra de 
internet.
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Mesmo sem 5G, o cientista Charles Darwin apaixo-
nado por colecionar rochas, insetos e plantas, re-
volucionou nossa compreensão sobre as espécies 
que vivem em nosso Planeta. Ao longo de sua jor-
nada observando os seres vivos e o ambiente, inclu-
sive nas florestas tropicais, Darwin, também tinha 
um olhar para o solo. O solo é um dos agentes re-
guladores de ciclos importantes para a vida como 
do carbono, água, nitrogênio e enxofre. A evolução, 
conhecimento e conservação do solo, está relacio-
nada com a biodiversidade. O evolucionismo no 
desenvolvimento do solo foi à tônica apoiada pelo 
russo, físico-matemático-geólogo Vasily Doku-
chaev. Dokuchaev é considerado “Pai da Pedologia 
Moderna”, ciência que estuda os solos, sua forma-
ção, relações com o ambiente e aplicações para 
campos sustentáveis e cidades inteligentes.

Solos férteis são um recurso finito, com valor in-
calculável. Segundo FAO, braço da Organização 
das Nações Unidas (ONU) voltado para alimenta-
ção e agricultura, todos os anos o mundo investi 
cerca de U$ 490 bilhões para corrigir danos rela-
cionados ao solo. A cada ano, o equivalente a uma 
área de 13 bilhões de campos de futebol, tem uma 
gestão inadequada do solo. Além de ser à base 
dos sistemas alimentares do mundo, o solo nos 
abastece com medicamentos, serviços de ecos-
sistema e energia. Indo além da biodiversidade 
e da insegurança alimentar, os solos funcionais e 
com uma boa gestão desempenham um papel 
fundamental no fornecimento de água limpa e 
resiliência a enchentes e secas, além de atuarem 
ativamente na regulação de gases, emissão, cap-
tura e armazenamento de CO2. Entender, con-
servar e implantar ações sistêmicas incluindo o 
solo como variável importante no MIP e outras 
práticas é um negócio rentável, alinhado com os 
desafios globais (ODS) e a Agenda 2030.

Dados da FAO mostram a evolução da agricultura 
mundial em números na última década. Com um 
índice per capita da produção agrícola bruta cerca 
de 20% superior em relação ao da América do Nor-
te e União Europeia, emitindo quase 5 vezes me-
nos CO2 nas atividades agrícolas em relação a Ásia, 
o protagonismo brasileiro para produção sustentá-

vel , passa pelo entendimento das características 
naturais dos solos. A produtividade de culturas 
como a soja e a bioenergia em solos de cerra-
do, tem relação com o melhor entendimento da 
capacidade de  troca de cátions  (CTC) e a capa-
cidade de troca de ânions (CTA) nos solos desse 
bioma. Essas capacidades estão diretamente re-
lacionadas ao potencial do solo em interagir com 
os nutrientes dos insumos e por consequência, 
com as respostas das plantas em absorver esses 
nutrientes e sua resiliência ao ataque de pragas 
e doenças.

A tropicalização de metodologias e tecnologias 
para solos tropicais, pode levar agricultura brasi-
leira para outro patamar. Em outras áreas como 
ciências da saúde e engenharia genética, gran-
des avanços tem ocorrido nas últimas décadas, a 
exemplo do mapa genético humano e das plan-
tas, que transformaram o diagnóstico, tratamen-
to e prevenção de doenças. Mas, e o solo? O Brasil 
é referência na geração de tecnologia para ma-
nejo dos solos tropicais. O Congresso Mundial de 
Ciência do Solo realizado no Brasil em 2018, mais 
do que chancelar toda essa competência e voca-
ção para ciência de alto nível em solos, mostrou 
para a “Union of Soil Science (IUSS)” e a Socieda-
de Latino Americana de Ciência do Solo, o prota-
gonismo brasileiro em manejo sustentável e de 
alto desempenho dos solos tropicais.

Um das áreas de destaque em que o Brasil é re-
ferência é a mineralogia do solo. É uma área da 
ciência, que assim como a pedologia de Doku-
chaev é voltada ao entendimento do solo, porém 
focada na ocorrência e formação de partículas 
muito pequenas. Assim como descobrimos que 
a biodiversidade e o potencial das espécies de 
plantas, insetos e animais observados por Darwin 
estão relacionados com o DNA, também desco-
brimos que o potencial agrícola e ambiental dos 
solos está relacionado com essas partículas. Elas 
são menores do que 1 milímetro dividido mais de 
mil vezes, verdadeiras nanopartículas fabricadas 
pela natureza, e que expressão a variação de fato-
res como rocha, clima, relevo, microorganismos, 
oxidação e redução.
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Mesmo em talhões e quadras com solos aparen-
temente homogêneos (locais com baixa varia-
ção), esses minerais variam, impactando nas ati-
vidades agrícolas e respostas de outras espécies. 
Uma variável clássica e muito utilizada em práti-
cas agronômicas pelo mundo é o teor de argila. 
Ao realizar uma análise do teor ou porcentagem 
de argila dos solos, entendemos a quantidade 
dessas partículas manométricas, mas não seus 
tipos (tipologia da argila). Trabalhos de pesqui-
sa realizados nos últimos 15 anos pelo Grupo de 

Pesquisa CSME (Caracterização do Solo para fi ns 
de Manejo Específi co) da UNESP de Jaboticabal, 
mostram a relação da tipologia das argilas dos 
solos tropicais com o potencial de insumos como 
fósforo, calagem, herbicida pré-emergente, além 
da atividade microbiológica, emissão de gases, 
respostas de culturas agrícolas e a ocorrência de 
pragas com parte do seu ciclo de vida no solo. 
Parte dessa história sobre ciência do solo foi con-
tada no caderno de agronomia e inovação da Re-
vista Pesquisa FAPESP em janeiro de 2021.

Foto grânulos Hematita

Tamanho

Variação dos tipos de argila

Variação dos solos
Imagem: Quanticum

Foto placas Caulinita

Foto por microscopia eletrônica
Oliveira et al. (2013), Química Nova, Vol. 36, No. 1, 123-130
Guerra et al. (2008), Cerâmica, Vol. 54, 273-279

0,0002 milímetros = 200 nanômetros 0,001 milímetros = 1.000 nanômetros
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A Quanticum, empresa de tecnologia filha da 
UNESP especializada no diagnóstico, mapea-
mento e recomendações com base na tipolo-
gia da argila, tem visto na prática o potencial 
de retorno da ciência de alto nível. Um dos seus 
clientes é o Grupo Cabo Verde, que com quase 
80 anos de história, respeito pela ciência e olhar 
atento para inovação, é um dos grupos destaque 
do país no agronegócio. Uma das suas ativida-
des é no segmento de soja. Nos últimos 3 anos, 

uma das Fazendas do grupo iniciou uma jornada 
tendo o controle biológico e a tipologia de argi-
la no centro das adaptações (tropicalização). A 
biofábrica (on farm) já multiplica mais de 15 mi-
croorganismos, tem capacidade acima de 60 mil 
litros e atende mais de 2 mil hectares cultivados, 
incluindo áreas de soja. O diagnóstico e mapa 
da tipologia das argilas, orienta locais de melhor 
performance para diferentes “blends”, dentre 
eles agrominerais.

Classe Textural

Mapa do tipo de argila

Mapa do teor de argila

Produtividade
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Diego Siqueira
Cientista do solo e Diretor na Quanticum, 
inteligência em solos

O diagnóstico e mapeamento da tipologia das argi-
las pode ser uma alternativa promissora para agre-
gar nas estratégias agrícolas ajudando na identi-
ficação de locais com diferentes potenciais para 
germinação, dinâmica de moléculas no solo para 
proteção de plantas e sementes, além de orientar 
amostragens para análises refinadas como meta-
genômica e isotópica para rastreabilidade. Vivemos 
a era da conversão da ciência em tecnologia, inclu-
são tecnológica, empoderamento do manejo tropi-

cal pelos produtores e da conexão digital-biológico. 
Segundo edição da Tele.síntese comentada ante-
riormente com participação da EMBRAPA, MAPA e 
outros gestores agrícolas, o mercado de biológicos 
movimentou U$4 bilhões em 2020 e pode chegar 
à U$10 bilhões até 2023. “Talvez, entender a tipo-
logia da argila, seja um diferencial nesse processo 
de melhoria continuada em que vivemos”, comen-
ta Renan Gravena, Engenheiro Agrônomo pela 
UNESP e sócio fundador da Quanticum.





Conheça as 10 boas práticas agrícolas para o manejo de plantas daninhas resistentes.

Conheça nossa vitrine de manejo integrado de pragas e tenha acesso 

aos nossos conteúdos exclusivos sobre práticas e tecnologias inovadoras

 no manejo sustentável em cultivo protegido e no campo.    

promip.com.br/mip-experience/
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