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Meio ambiente gerando 
novas oportunidades 

econômicas, de 
crescimento e inclusão

Prosperidade 
econômica com 
melhoria ambiental e 
social

Economia

(Crescimento)
Meio ambiente

(Sustentabilidade)

Sinergia e Diversidade de modelos e atores

não são conceitos antagonistas, mas complementares

Crescimento & Sustentabilidade



Agricultura...  Alimento - Fibras - Energia...

Agricultura...  Alimentação - Nutrição - Saúde...

Agricultura… Serviços Ambientais - Serviços Ecossistêmicos…

Agricultura...  Biomassa - Biomateriais - Química Verde...

Agricultura... Inclusão e qualidade de vida no meio rural ...

Agricultura...  Cultura - Tradição - Gastronomia - Turismo...

Explorar o potencial de multifuncionalidade -

Bioeconomia

Ações, impacto, perspectivas e tendências

Sinergia e Diversidade de modelos e atores

Agricultura e Meio Ambiente



Segurança 

alimentar

Segurança 

do alimento

Desafios do agro brasileiro

Quantidade

Qualidade

Acessibilidade

Inocuidade

Sustentabilidade



Desafios do agro brasileiro

Questão fitossanitária é ponto-chave 

nessa equação



Adaptado de Hill, 1985

Nível 1 – Aumento 
da eficiência de 

práticas

Nível 2 –
Substituição 
de insumos 
e práticas

Nível 3 –
Redesenho 

do agro-
ecossistema

Transição para sistemas mais sustentável

• Racionalização e redução 

do uso e consumo de 

insumos escassos, caros ou 

ambientalmente danosos

• Monitoramento de pragas e 

doenças; aperfeiçoamento 

tecnologia de aplicação etc.

• controle biológico; cultivo 

mínimo e plantio direto, 

organominerais, insumos 

não sintéticos etc.

• Diversificação, sistemas 

integrados de produção etc.



Transição para sistemas mais sustentável

Processo contínuo de indução ao 

funcionamento dos sistemas de produção 

baseado nos princípios da sustentabilidade



Princípios de manejo fitossanitário
em qualquer modelo de produção agrícola 

PRINCÍPIOS
Exclusão

Erradicação

Imunização

Proteção

Terapia

Escape

MÉTODOS

Químico

Físico
Biológico

Cultural

Resistência MEDIDAS
Sementes 

sadias
Calor   

Antagonistas   

Rotação de 

culturas

Mecânico

Legislativo

Agrotóxicos Etc.

• PRINCÍPIOS

universais em 

qualquer modelo de 

produção agrícola 

• MÉTODOS

• MEDIDAS

adaptáveis aos 

modelo de produção 

local, em sua 

diversidade de 

condições



Princípios de manejo fitossanitário

MANEJO INTEGRADO DE PRAGAS - MIP

• PRINCÍPIOS

universais em 

qualquer modelo de 

produção agrícola 

• MÉTODOS

• MEDIDAS

adaptáveis aos 

modelo de produção 

local, em sua 

diversidade de 

condições



Racionalização do Uso de Agrotóxicos e o PL 6670

• Um programa de racionalização de uso de agrotóxicos deve partir do correto 

diagnóstico da situação e da proposição de medidas que sejam efetivas e 

aplicáveis para sua correção;

• Deve considerar a diversidade de métodos possíveis (MIP) e incentivar o bom uso 

das tecnologias e Boas Práticas Agropecuárias disponíveis;

• Qualquer medida deve ser tomada com base em critérios científicos e não em 

conceitos abstratos ou sem lastro científico e técnico;

• O PL 6670 não considera tecnologias promissoras e que já têm apresentado 

resultados robustos e com grande adoção por parte dos produtores rurais, como a 

biotecnologia;

• Deve considerar as diversas iniciativas já existentes e dar incentivos para sua 

implementação. O PL não considera iniciativas anteriores (ex. PNRUA) e outras 

em andamento (Programa PI Brasil, BPAs, INC 02/2018 – rastreabilidade,

Controle Biológico etc.); 



Política pública de apoio à produção e certificação com foco 

em segurança do alimento em ambientes sustentáveis

Papel da Embrapa: introdução, sensibilização, norma, validação e capacitação

Produção Integrada Agropecuária (PI Brasil)



BASES REQUISITOS

• Uso integrado das BPAs

• Normas Técnicas Específicas

• Registro das operações

• Rastreabilidade

• Avaliação da conformidade

• Certificação de terceira parte

• BPAs precisam expressar o que há

de mais moderno em conhecimento e 

tecnologia com foco na produção de 

alimentos seguros em ambientes

sustentáveis

• A elaboração das Normas Técnicas

Específicas precisa atender ao

caráter dinâmico da atualização

tecnológica

• Os conhecimentos técnico-científicos

precisam ser traduzidos em politicas

Produção Integrada Agropecuária (PI Brasil)



Política pública de apoio à produção e certificação com foco 

em segurança do alimento em ambientes sustentáveis

Produção Integrada Agropecuária (PI Brasil)



Boas Práticas Agropecuárias e o Uso Racional de Agrotóxicos
(Dentro do conceito do MIP)

1. Diagnóstico correto
• Identificação do problema

• Conhecimento da cultura

• Conhecimento da propriedade

• histórico

• nível tecnológico

• Nível de Controle

2. Avaliação das alternativas
• Manejo Cultural

• Manejo Físico

• Manejo Biológico

• Manejo Químico

Critérios para escolha:

• Custo

• Eficiência

• Segurança:

- Aplicador (EPI e Capacitação)

- Consumidor

- Meio Ambiente

Receituário



3. Tecnologia de Aplicação
• Definição do alvo

• Métodos de aplicação

• Interferência das condições ambientais

– Possibilidade de Chuvas

– Luminosidade

– Vento

– Temperatura

– Umidade

• Equipamentos de Aplicação

– Componentes (depósito, agitador, registros, 

bomba, regulador de pressão, barra)

– Bicos / Pontas

– Calibração

– Limpeza

– EPI

OBJETIVO: ATINGIR O ALVO, EVITANDO PERDAS E DERIVA

Boas Práticas Agropecuárias e o Uso Racional de Agrotóxicos
(Dentro do conceito do MIP)



4. Após a Aplicação
• Destinação de Sobras

• Descarte de embalagens

• Descontaminação de equipamentos

• Respeito ao INTERVALO DE SEGURANÇA

• tempo entre a última aplicação e a 

disponibilização do produto para o mercado

Nem sempre consegue-se fazer as aplicações no 

momento ideal (ponto de colheita antes de vencer 

o intervalo de segurança):

Problema mais comum de intoxicações e/ou 

resíduos acima do permitido em culturas de 

colheita contínua

Mecanismos de Gestão e Rastreabilidade

Boas Práticas Agropecuárias e o Uso Racional de Agrotóxicos
(Dentro do conceito do MIP)
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Será obrigatória a adoção de rótulos padronizados e informações sobre tratos 

culturais e pulverizações.





2017:

81 produtos

39 parasitoides

33 fungos

3 vírus

3 bactérias

3 outros

Dr. Rogerio Dias (MAPA, 2016)

CONTROLE BIOLÓGICO

de doenças e pragas é uma tecnologia viável para INTEGRAR uma 

agricultura sustentável



Racionalização do Uso de Agrotóxicos e o PL 6670

• O PL estabelece essencialmente como única alternativa à agricultura 

convencional, que faz uso dos agrotóxicos, o incentivo à agroecologia e agricultura 

orgânica.

• Não é possível considerar esses modelos como os únicos adequados e suficiente 

para o atendimento das necessidades de produção de alimentos com qualidade e 

sustentabilidade;

• Tanto a agricultura convencional quanto às de base ecológica, desde que 

praticadas dentro das boas práticas preconizadas podem ser sustentáveis. Ambas 

são importantes, tem seu espaço e utilidade devem ser incentivadas, sempre com 

base nas melhores práticas disponíveis, e não tratadas como irremediavelmente 

antagônicas;

• Uma Política Pública nesse tema deve incentivar o diálogo entre os diferentes 

atores envolvidos nas cadeias produtivas e a busca das melhores soluções, por 

meio do incentivo ao desenvolvimento da pesquisa e da tecnologia.



Manejo Integrado de Pragas

Manejo Integrado de Culturas

Pragas emergentes e quarentenárias

Resistência de pragas a agrotóxicos

Impactos econômicos e sociais 

Tecnologia de Aplicação

Novos ativos

Transferência de Tecnologia

Sistemas de conservação do solo e água

Vulnerabilidade ambiental

Remediação de solo e água

Redução da exposição de não-alvo

Áreas de amortecimento

Avaliação de Risco (ARA e ARP)

Subsídios para Políticas 

Públicas

Ações de Desenvolvimento 

Institucional 

Monitoramento ambiental

Transporte, retenção e transformação no ambiente

Avaliação de Risco Ambiental (ARA)

Ecotoxicologia

Avaliação dos Impactos ambientais e sócio-econômicos

Cenários Emergentes (Mudanças Climáticas,

intensificação produtiva etc)

Órgãos 

reguladores

Instituições 

parceiras PD &I 

e TT

Empresas 
privadas do setor 

fitossanitário
Sociedade

Produtores e 

Associações
Governo

Competências e   

Infraestrutura -

Fortalecimento Institucional

Interação com Portfólios  e 

Arranjos -

Estratégia  corporativa

Portfólio de atuação da Embrapa no Uso Racional de Agrotóxicos 

Interação com outros 

Portfólios

• Sanidade Vegetal

• Controle Biológico

• Alimentos Seguros, 

Nutrição e Saúde



Problema complexo, solução simples?

Problemas fitossanitários são por natureza complexos

A tarefa de prevenir e manejar a ocorrência de pragas é tão difícil quanto a extensão

e diversidade da agricultura que se deseja proteger. No caso do Brasil, cujo território

tem dimensões continentais, o cenário é ainda mais complexo. Não apenas em

virtude da extensão, mas também da heterogeneidade das culturas plantadas no

País e do clima, que influencia de maneira decisiva o desenvolvimento da agricultura.

Dano potencial de pragas e doenças (% redução produtividade)



Problema complexo, solução simples?

• O PL 6670 que trata da redução (racionalização) do uso de agrotóxicos é

importante e necessário.

• Entretanto, da forma apresentada, a proposta é parcial e não traz elementos

concretos para resolver o problema em questão.

• Precisa ser repensado com base em todo o conhecimento, ferramentas e boas

práticas disponíveis (e em construção) sobre o manejo de pragas em ambiente

tropical. Um problema com tantas faces e complexidades não será resolvido se

fiando em apenas uma alternativa ou modelo de agricultura, ou simplesmente

sendo contra ou a favor de uma ou outra tecnologia específica.



Obrigado

marcelo.morandi@embrapa.br

www.embrapa.br/meio-ambiente


