
põem o comitê foram escolhi-
das pelo envolvimento de seus 
trabalhos com o tema controle 
biológico de pragas e doenças, 
e a Famasul, por representar as 
cadeias produtivas de MS e as 
secretarias estaduais.
   A Embrapa tra-
balhará em di-
versas frentes, 
tanto na área 
vegetal quanto 
animal. Na se-
gunda reunião 
ocorrida na se-
de da Embrapa 
Gado de Corte, 
em Campo Gran-
de, os presentes discu-
tiram a estrutura para o Plano 
Estadual de Controle Biológico, 
que traria dados atualizados de 
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Comitê já elabora o Plano de Controle Biológico de MS
ELE SERÁ IMPORTANTE INSTRUMENTO PARA ORGANIZAR E REGULAMENTAR O COMBATE ÀS PRAGAS DA AGROPECUÁRIA, UTILIZANDO OS RECURSOS DA PRÓPRIA NATUREZA

impacto das principais pragas 
e doenças que afetam as ca-
deias produtivas mais expres-
sivas do Estado, como a da soja 
e da pecuária, por exemplo. 
    

GRANDES 
BENEFÍCIOS

O grupo debateu 
a implementa-
ção da nova Lei 
da Inovação e 
a necessidade 
de desburocra-
tizar e dar mais 

f l e x i b i l i d a d e 
quanto ao uso dos 

recursos aportados 
para a pesquisa no Esta-

do. De acordo com a chefe de 
pesquisa e desenvolvimento 
da Embrapa Gado de Corte, 

Lucimara Chiari, “esse pon-
to é importante para obten-
ção de bons resultados de 
pesquisa”. Nessa ocasião, 
também se discutiu a im-
portância de incluir no pla-
no ações de capacitação de 
pessoal e de transferência de 
tecnologia. Segundo a pes-
quisadora, é preciso ter uma 
estratégia para atrair biofá-
bricas para MS, a fim de que 
os ativos biológicos possam 
ser produzidos e comerciali-
zados no próprio estado.
“As linhas prioritárias do 
plano não foram definidas, 
mas certamente levaremos 
em consideração as ações 
mais emergenciais que pos-
sam apresentar formas de 
controlar pragas ou doenças 

que estejam trazendo maio-
res prejuízos e para as quais 
não há uma solução disponí-
vel no momento”, esclarece 
Chiari.
    Em relação aos benefícios 
para MS, ao ter um Plano 
de Controle Biológico, se-
gundo a especialista, eles 
são muitos: “Eu destaco a 
redução do uso de produ-
tos químicos nas lavouras 
e na pecuária, que, além de 
reduzir os custos de produ-
ção, também é benéfica ao 
ambiente. Ademais, os quí-
micos têm gerado muita re-
sistência em insetos e para-
sitos, e essa resistência tem 
aumentado cada vez mais 
o número de aplicações, 
com menor eficiência. O 

um portfólio que mapeia 

todas as unidades da 

Embrapa, para organizar 

a implantação do 

sistema de controle 

biológico de pragas no  

Brasil.

EXISTE

o controle biológico de pragas é desenvolvido pela ação de insetos ou micro-organismos que parasitam outros, inibindo suas ações 
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controle biológico nada mais 
é que usar inimigos naturais 
das pragas e de vetores de do-
enças, de modo a controlar 
a população, mantendo um 
equilíbrio no sistema”.

GRAVES PROBLEMAS
COM AS PRAGAS
Mato Grosso do Sul enfrenta 
vários problemas de pragas 
e doenças nas lavouras e na 
pecuária. Hoje, um problema 
considerado emergencial é o 
controle da mosca-dos-está-
bulos, que atinge diretamen-
te os produtores de carne e de 
leite com prejuízos que va-
riam entre 20% e 50% – tam-
bém atinge a cadeia produ-
tiva da indústria sucroalco-
oleira. O Estado tem registro 
de vários surtos e a Embrapa 
Gado de Corte tem atuado 
no monitoramento desses 
surtos. Pesquisadores traba-
lham no desenvolvimento 
de tecnologias que possam 
controlar o problema, e uma 
delas se baseia no controle 
biológico. 
   Durante dois dias, especia-
listas da Embrapa e de outros 
órgãos participaram, na Fama-
sul, do I Workshop de Controle 
Biológico para discutir políti-
cas públicas de Controle Bioló-
gico. No encontro, discutiu-se 
a necessidade de elaboração 
de um Plano de Controle pa-
ra MS, com vistas a prevenir 
doenças e pragas de algumas 
culturas do Estado, como so-
ja, milho, algodão, cana-de-
açúcar, florestas, e atentar-se à 
sanidade na pecuária. 
   O final do workshop resultou 
na criação do comitê, que já 
está trabalhando na elabora-
ção de um Plano Estadual de 
Controle Biológico.


