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A proteção dos cultivos agrícolas contra pra-
gas e doenças necessita de inovações que con-
siderem a sustentabilidade econômica, social e 
ambiental. Os métodos convencionais com base 
unicamente na aplicação de agrotóxicos não são 
sustentáveis e tornam-se ineficientes com o de-
correr do tempo. É contínuo e crescente o número 
de espécies de pragas e patógenos resistentes às 
moléculas químicas disponíveis. Ressalta-se que a 
velocidade da evolução desses organismos é mui-
to maior que a velocidade de criação de moléculas.

Os impactos ambientais causados pelo uso 
indiscriminado de agrotóxicos para o controle de 
pragas e doenças são evidentes, como por exem-
plo, os efeitos negativos sobre organismos bené-
ficos, o que acaba repercutindo na severidade do 
ataque ou mesmo contribuindo para a ocorrência 
de surtos de pragas e patógenos secundários. Os 
números cada vez maiores de registros de intoxi-
cações em campo e em decorrência de resíduos de 
agrotóxicos na água e nos alimentos que chegam à 
mesa das famílias brasileiras, assim como a conta-
minação do ambiente por agrotóxicos, reforçam a 
necessidade do uso de outros métodos de controle 
para o manejo fitossanitário dos cultivos agrícolas.

Esta edição do Informe Agropecuário apre-
senta tecnologias sustentáveis disponíveis para 
o agricultor manejar pragas e doenças nos sis-
temas agrícolas. Os assuntos abordados nesta 
publicação têm como objetivo final atualizar tec-
nicamente profissionais, produtores e estudantes 
interessados no uso de tecnologias sustentáveis 
para o manejo fitossanitário e métodos que não 
resultem em danos ambientais e, consequente-
mente, não coloquem em risco a saúde do ho-
mem, garantindo o bem-estar do produtor rural e 
de sua família no campo, assim como a qualidade 
e a segurança alimentar dos consumidores finais.

Madelaine Venzon
Trazilbo José de Paula Júnior

Wânia dos Santos Neves
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promovem a sustentabilidade 
na agricultura

Um dos grandes desafios do Brasil é manter o pro-
tagonismo na produção de alimentos, ao mesmo tempo 
em que adota uma política que incentiva a prática de uma 
agricultura cada vez mais sustentável. Atualmente, existem 
inúmeras tecnologias para o manejo de pragas e de pató-
genos, desenvolvidas e/ou adaptadas para uso em regiões 
tropicais, tanto em grandes empreendimentos rurais como 
em pequenas propriedades. Isto reforça a importância do 
investimento governamental na pesquisa agropecuária e na 
busca de inovações para o setor.

O mercado mundial de biopesticidas vem crescendo 
expressivamente nos últimos anos. No Brasil, esses produtos 
ainda representam uma pequena porcentagem dos pesticidas 
registrados, entretanto, vêm sendo usados cada vez mais fre-
quentemente no campo. A produção de produtos biológicos 
para o controle de pragas e doenças tem crescido cerca de 
15% ao ano, no Brasil; enquanto a indústria de produtos 
químicos tem crescido em torno de 3%. O avanço do controle 
biológico no Brasil deve-se, em parte, à evolução da legislação 
brasileira para o registro de produtos de baixa toxicidade e 
periculosidade. Além do uso de biopesticidas, outras estra-
tégias têm sido preconizadas com o objetivo de reduzir a 
utilização de agrotóxicos, como por exemplo, a diversificação 
da vegetação nas áreas cultivadas.

A EPAMIG e outras instituições de Minas Gerais e do 
Brasil têm enfatizado o desenvolvimento de pesquisas re-
lacionadas com o manejo sustentável de pragas e doenças 
e com a produção de alimentos, aliada à preservação dos 
recursos naturais e da agrobiodiversidade. Nesta edição, são 
apresentadas algumas dessas inovações tecnológicas, com o 
objetivo de atender à demanda cada vez mais crescente dos 
produtores e da sociedade.

Nilda de Fátima Ferreira Soares
Presidência da EPAMIG



Agricultura sustentável - uma nova forma de 
produção agrícola que promove a sinergia 

entre sociedade, tecnologia e ambiente
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IA - O que é, na sua opinião, agricul-
tura sustentável?

José Graziano - A atividade agrícola 
e o meio rural estão intrinsecamente 
comprometidos com a plena realiza-
ção, a longo prazo, dos objetivos es-
tratégicos defi nidos na Agenda 2030, 
da Organização das Nações Unidas 
(ONU). Portanto, o conceito de sus-

José Graziano da Silva possui graduação em Enge-
nharia Agronômica, pela Escola Superior de Agri-
cultura “Luiz de Queiroz” - Universidade de São 
Paulo (Esalq-USP); mestrado em Economia e Socio-
logia Rural, pela USP; doutorado em Ciências Eco-
nômicas, pela Universidade Estadual de Campinas 
(Unicamp); pós-doutorado em Estudos Latino-
Americanos, pela University College of London, e 
Estudos Ambientais, pela University of California. 
José Graziano trabalha com segurança alimentar, 
desenvolvimento rural, reforma agrária, moder-
nização agrícola e questões relacionadas com os 
trabalhadores rurais há mais de 30 anos, com des-
taque para atuação como arquiteto do Programa 
Fome Zero, no Brasil e como diretor-geral da Or-
ganização das Nações Unidas para a Alimentação 
e a Agricultura (FAO). É autor de vasta publicação 
sobre estes temas, com diversas palestras, que re-
sultaram numa atuação preponderante e reconhe-
cimento internacional. À frente da FAO por dois 
mandatos consecutivos (2011 e 2015), Graziano 
aprimorou estrategicamente a organização, forta-
lecendo sua presença no campo. Trabalhou tam-
bém para incentivar uma melhor cultura de relação 
custo-benefício. No âmbito internacional, seu foco 
sempre foi construir um consenso sobre questões 
relacionadas com a segurança alimentar.

tentabilidade de um ponto de vista 
macrossocial deve dar conta de todas 
estas dimensões, que vão muito além 
daquelas dos limites do sistema produ-
tivo. Além de zelar pela manutenção 
e recuperação do meio ambiente, in-
cluindo aí as águas, o ar e os solos cres-
centemente impactados pelas mudan-
ças climáticas e ações antrópicas etc., a 
agricultura sustentável deve contribuir, 

ainda, para reduzir a pobreza e as desi-
gualdades sociais intra e entre países, 
eliminar a fome e promover modos de 
vida dignos para todos, sem discrimi-
nação de raça ou de gênero. É muito 
mais do que uma opção tecnológica, é 
uma nova forma de relacionar-se com 
a produção agrícola e, por meio desta, 
relacionar-se com a sociedade e o am-
biente atuais e futuros.
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dade tal como a conceituamos ante-
riormente. 

IA - Como conciliar a “missão”, que 
tem sido dada ao Brasil, de “ali-
mentar o mundo” com a prática 
de uma agricultura sustentável 
no País?

José Graziano - O Brasil, de fato, tem 
um grande potencial produtivo. No en-
tanto, na ânsia de explorar esta capa-
cidade, não se deve descuidar dos de-
mais objetivos. A harmonização destes 
objetivos deve ser buscada por meio de 
um marco regulatório e institucional 
público adequado que observe todos os 
aspectos não só econômicos, mas tam-

IA - Quais as áreas consideradas mais 
críticas para as transformações 
estruturais significativas para 
sistemas alimentares e agrícolas 
sustentáveis?

José Graziano - A partir da minha 
experiência na direção-geral da FAO, 
pude identifi car algumas áreas priori-
tárias: acesso ao crédito e a serviços 
fi nanceiros que priorizem a sustenta-
bilidade dos sistemas alimentares em 
toda a sua amplitude; facilitação do 
acesso do produtor rural aos merca-
dos consumidores, com ênfase nas 
suas novas demandas por alimentos 
mais saudáveis; encorajar a diversi-
fi cação de produtos e as redes locais 
de produção e consumo, especial-
mente no caso de frutas e de verdu-
ras; promover o manejo sustentável 
do solo, dos recursos hídricos e da 
biodiversidade, mantendo ou recu-
perando sua qualidade; e adaptação 
e mitigação às mudanças climáticas. 
Teria uma lista enorme de medidas 
ainda a mencionar, mas cabe desta-
car que todas devem ser tratadas de 
um modo integrado, considerando as 
sinergias e os efeitos negativos resul-
tantes de suas interações, levando-se 
em conta as particularidades de cada 
localidade. Na medida do possível, 
essas medidas devem ser respalda-
das por políticas públicas e seus ins-
trumentos, a fi m de as instituições 
serem incentivadas e fortalecidas, 
mediante parcerias entre agentes de 
governos e produtores, universida-
des e centros de pesquisa, além das 
organizações da sociedade civil inte-
ressadas no tema. É fundamental que 
se estabeleça um diálogo democráti-
co, bem como mecanismos de gover-
nança inovadores para imprimir uma 
nova dinâmica na sustentabilidade 
dos sistemas alimentares.

IA - O combate à fome no mundo pode 
ser encarado separadamente da 
prática de uma agricultura sus-
tentável?

José Graziano - Não, do contrário só 
agravaremos a situação atual. Hoje, 
a maioria das pessoas, que sofre de 
fome aguda ou crônica, está nas áre-
as rurais. Se não promovermos siste-
mas produtivos que visem alcançar 
os objetivos da Agenda 2030, o pro-
blema pode agravar-se muito rapida-
mente. Mas é preciso observar que 
grande parte da fome, que hoje asso-
la fração signifi cativa da população 
mundial, deve-se a crises políticas, 
agravamento das condições climáti-
cas e também difi culdade de acesso 
ou baixo poder aquisitivo para com-
prar alimentos. A agricultura deve ser 
pensada e compreendida dentro deste 
contexto.

IA - Qual a importância da agricul-
tura familiar e do agronegócio 
no desenvolvimento global, na 
segurança alimentar e na preser-
vação dos recursos naturais e da 
agrobiodiversidade?

José Graziano - A agricultura em-
presarial e a agricultura familiar cum-
prem papéis relevantes, porém dife-
renciados no atual momento. Segundo 
dados da FAO, agricultores familiares 
em diversas regiões do mundo repre-
sentam 90% dos 570 milhões de esta-
belecimentos rurais e, embora tenham 
em torno de 12% da área agrícola, 
produzem uma parte considerável dos 
alimentos para o mundo. Os estabe-
lecimentos empresariais dedicam-se 
mais a uma pauta de produção dife-
rente, mais adaptada à grande esca-
la, como grandes lavouras, fl orestas, 
pecuária bovina etc. As duas formas 
continuarão a existir no curto prazo e, 
necessariamente, deverão promover 
mudanças em direção à sustentabili-

bém ambientais e sociais. O mercado 
proporciona estímulos à produção ime-
diata; entretanto, aspectos sociais, am-
bientais, de médio e de longo prazos 
devem ser preocupação das políticas 
públicas.  Por Vânia Lacerda
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