
Insumos menos agressivos para o agronegócio
Micoinseticidas e bioestimulantes



Órgão da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo

Pertence à APTA – Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios. 

Sede em São Paulo-SP

MISSÃO
Desenvolver e transferir conhecimento científico e tecnológico para o negócio 
agrícola nas áreas de sanidade animal e vegetal, suas relações com o meio 
ambiente, visando a melhoria da qualidade de vida da população.

Instituto Biológico

91 anos 



Unidade Laboratorial de Referência de Controle Biológico – ULRCB
49 anos. 

Instituto Biológico 
Centro Avançado de Pesquisa de Proteção de Plantas em Saúde Animal - CAPSA
Campinas-SP



ABCBio – Mercado de agentes de controle biológico 

• US$ 2,5 bilhões em 2016

Crescimento forte até 40% em 2021.

• Atualmente: América Latina – 13%

Empresas no Brasil até 2018 – 79

Registros até 2018 – 38 produtos registrados 

Conhecimento do produtor rural sobre produtos 

biológicos – somente 43% tem algum conhecimento de 

uso

MERCADO



Meio de cultura: arroz

Desde de 1970

Estados: Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Rio de
Janeiro

Produtores: biofábricas de usinas de açúcar e
álcool e 3 biofábricas de particulares

Área: 250.000 ha
Mahanarva posticata

Cigarrinha da folha



Meio de cultura: arroz

Desde de 1999
Estados: São Paulo, Paraná, Minas Gerais, Mato
Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Sergipe e
Alagoas.

Área: 1,0 milhão ha

Mahanarva fimbriolata

Cigarrinha da raiz da cana



Cigarrinhas das 
pastagens

Produção de Metarhizium anisopliae

Meio de cultura: arroz

Recipientes: sacos plásticos

Desde de 1982



Banana

Broca da bananeira

Ácaro rajado (foto UFSCar) Mosca-branca

Broca do café



Psilideo dos citros – Diaphorina citri

IBCB 66 – Beauveria bassiana
IBCB 130 – Isaria fumosorosea
IBCB 425 – Metarhizium anisopliae



Figura . Ninfas de A. woglumi com esporulação de Isaria

fumosorosea A, Beauveria bassiana B, Isaria

fumosorosea C e Metarhizium anisopliae D.

Mosca-negra

Aleurocanthus woglumi



Diatraea saccharalis

Principal praga da cana-de-açúcar

Áreas de expansão da cana – Atividade Cotesia flavipes ainda baixa.

Beauveria bassiana –

IBCB 215

M. anisopliae –

IBCB 481 e 417.

6x1012 conídios/ha – 6 kg

Arroz + fungo



• Sphenophorus levis (Coleoptera: Curculionidae)

Controle biológico

Fungos Beauveria bassiana e Metarhizium anisopliae em associação com iscas
feitas de tolete de cana (semelhante as iscas empregadas no controle químico)

200 a 500 iscas/hectare.

Isolados selecionados IBCB 383 M. anisopliae e IBCB 170 de B. bassiana



Carrapato estrela 
Amblyomma sculptum 

Carrapato bovino
Rhipicephalus microplus

IBCB 66 – Beauveria bassiana
IBCB 425 – Metarhizium anisopliae





Produção “on farm” de fungos começou na década de 1960 nas 
usinas de açúcar e álcool do Nordeste

“Fábricas de embolorar arroz” 

Colheita mecanizada da cana-de-açúcar em São Paulo

Decreto-lei Estadual no. 42.056/97

Paralisação das queimadas.

Mudança no manejo da cana-de-açúcar.

Necessidade de produção de micoinseticidas a partir de 2000



PROGRAMA DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO EM 
EM CONTROLE BIOLÓGICO (PROBIO).

Objetivo do programa
Promover a transferência de tecnologia e inovação na área 
de controle biológico, através de ações voltadas à geração 
de conhecimentos, utilização adequada de agentes de 
biocontrole e a prestação de serviços.



PROGRAMA DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO EM 
CONTROLE BIOLÓGICO (PROBIO).

Serviços oferecidos
- Desenvolvimento de sistemas de produção de bioinseticidas a base de 
fungos entomopatogêncios;
- Desenvolvimento de sistemas de produção de biofungicidas a base de 
fungos do gênero Trichodema;
- Formulação de fungos biocontroladores
- Implantação de biofábricas (fungos e ácaros predadores);
- Seleção e manutenção de isolados de fungos controladores de insetos, 
ácaros, fito nematoides e doenças;
- Fornecimento de isolados de fungos biocontroladores para agricultores 
familiares (Trichoderma);
- Controle de qualidade de agentes biocontroladores de natureza microbiana;
- Laudo de confirmação taxonômica de parasitoides e nematoides 
entomopatogênicos;



PROGRAMA DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO EM 
CONTROLE BIOLÓGICO (PROBIO).

Serviços oferecidos

- Depósito de espécimes de parasitoides preservados em coleção entomológica oficial;
- Testes de eficiência agronômica de produtos biocontroladores,
- Desenvolvimento de projetos de controle biológico visando o manejo de pragas, doenças e 
fitonematoides;
- Capacitação para produção de fungos controladores de pragas,  doenças e fitonematoides;
- Capacitação para o uso adequado de fungos controladores de pragas,  doenças e 
fitonematoides;
- Desenvolvimento de sistemas de produção massal de nematoides entomopatogênicos e 
potencial de uso no controle de pragas.



Produção de fungos em meios de cultura líquido



- Seleção de agentes de biocontrole capazes de melhorar a produtividade de culturas de

importância econômica;

- Treinamento continuo de pessoal para o uso correto de agentes de biocontrole;

- Aumento do tempo de prateleira;

- Melhoria de formulações;

- Controle de qualidade mais rigoroso;

- Melhorar a tecnologia de aplicação

- Estudos de estratégia de uso;

- Estudos de taxonomia e epizootiologia;

- Manejo de pragas, doenças e fitonematoides.



OPORTUNIDADES DE NEGÓCIOS

Simulação de cenário: 

“Fábricas de embolorar arroz”

Investimento inicial: R$ 500 mil a 1 milhão.

Crescimento de 20% ao ano 

Investimento inicial de R$ 500 mil, após 5 anos o valor da 
fábrica será de aproximadamente 1,25 milhão. 



Geração de empregos em média:

Diretos: 6 a 30 

Indiretos: 36 a 180 



Startups – Inovações em:

Processos de produção de fungos – meios líquidos, resíduos 
orgânicos, máquina de fermentação sólida.

Formulação de micoinseticidas

Sistemas específicos de aplicação de micoinseticidas e 
bioestimulantes

Novas cepas: controle de nematoides fitopatogênicos, 
bioestimulantes de plantas e endofíticos.



MAIOR GARGALO
LEGISLAÇÃO

Registro de agrotóxicos

Biodiversidade 



Obrigado


