
Mitigação de Resíduos de Pesticidas em América Latina por 
meio da Promoção de Biopesticidas e Outras Opções de 

Controle de Manejo Integrado de Pragas para o 
Fortalecimento das Oportunidades Comerciais Agrícolas



Promover o uso de biopesticidas e outras opções de 

controle integrado de pragas em culturas exportadas na 

América Latina e o Caribe para melhorar o cumprimento 

dos LMR dos pesticidas e facilitar o comércio agrícola

Objetivo



• Argentina-Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa)
• Paraguay-Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE) 
• Bolivia-Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad alimentaria 

(SENASAG) 
• Perú-Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa)
• Ecuador-Agrocalidad
• Colombia-Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR) 
• Costa Rica – Servicio Fitosanitario del Estado (SFE)
• Nicaragua - Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria (IPSA)
• El Salvador – Dirección General de Sanidad Vegetal – Ministerio de Agricultura.
• Honduras – Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria (SAG-

SENASA)
• Guatemala – Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones VISAR - MAGA
• CropLife para Latinoamérica
• Asociación Colombiana de Bioinsumos (ASOBIOCOL) 
• Asociación Gremial de Exportadores de Pasifloras de Colombia-AVANCE PASIFLORAS
• Dominican Republic-TBD

Países e instituições que apoiam



Subvenção para a Preparação de Projetos – 2021-2022 Subvenção para a Preparação de Projetos – 2022-2025
Comité Diretor do Projeto

FAO, IICA, MUF, IR4, USDA-FAS, OCDE-Grupo 
de especialistas em biopesticidas

SDTF será convidado
Fundos 
do
projeto

Implementação 
do projeto e 
gestão do 
conhecimento 
(IICA)

Coordenação 
técnica do projeto 
(MUF, Equipe de 
especialistas)

Comité Nacional 
para Articulação 
Público-Privada

Consultores técnicos (Equipe de especialistas)
MUF   NATIONAL UNIVERSITY- CERSA     IICA

EXTENSÃO TREINA
MENTO

COMPONENTE
REGULAMENTAR

MITIGAÇÃO 
DE 
RESÍDUOS

REDE
REGIONAL



Outputs

4. Usos menores

3. Pesquisa
Dados de resíduos e conhecimento melhorado para 
interpretá-los no uso de biopesticidas (Estudos de mitigação 
de resíduos)
Estratégia regional para melhorar o fornecimento de soluções 
fitossanitárias para culturas menores estabelecidas (Minor 
Use Foundation Capítulo América Latina)

Projeto

2. Marcos 
regulatórios

5. Transferência 
de conhecimento

1. Pesquisa sustentável 
e treinamento em 
nível regional



Cenário 1: LMR existem em mercados alvo, mas LMR excedidos
Culturas Praga(s) Pesticida(s) químico(s)

Banana da terra Fusarium oxysporum f.sp. cubense imazalil, diflubenzuron, tebuconazol

Banana da terra Antrachnose (Colletotrichum musae) imazalil, diflubenzuron, tebuconazol

Banana da terra Thrips

(Frankliniella párvula Chaetanaphothrips signipennis)

clorpirifós, imidacloprido, piretroide

Abacate Ácaros spiromesifen, abamectina

Abacate Mosca branca spiromesifen, abamectina

Abacate Minador das folhas spiromefesin, abamectina

Maracujá Cladosporium (Sarna)

(Cladosporium cladosporioides)

Botrytis (Botrytis cinerea)

Antracnose

(Colletotrichum gloesporioides)

difenoconazole

Tirabeques 
(Ervilha 
forrageira)

Vários insetos profenofós, tiametoxam, 
abamectina, benzoato de 
emamectina

Cítricos Vários patógenos (manchas, fungi) carbendazim, imazalil, mancozeb



Cenário 2: Não há LMR para pesticidas nos mercados de destino, causando alterações comerciais

Cultura Praga(s) Pesticida(s) químico(s)

Banana da
terra

Sigatoka negra (Mycosphaerella fijiensis) mancozeb, tiofanato metílico, 
carbendazim, triazol

Banana da
terra

Cosmopolites sordidus clorpirifós

Café Broca do café (Hypothenums campei) clorpirifós

Maracujá Pragas de insetos metomil, fipronil, cipermetrina, dimetoato, 
ometoato

Ervilha Patógenos fúngicos clorotalonil

Coentro Pragas de insetos acefato, diazinon, dimetoato, fipronil, 
indoxacarb, ometoato

Batata-doce Pragas de insetos flonicamida

Sésamo Formiga-cortadeira, gafanhoto, lagartas, afídios,
tripes

clorpirifós, fipronil, carbaril, imidacloprido, 
ethropos

Abacate Patógenos fúngicos flutrialfol



Cénario 3: Pragas com estratégias de MIP disponível

Cultura Praga(s) Pesticida(s) químico(s)

Café Antracnose coxicloruro superior

Coentro Patógenos fúngicos tebuconazol, triadimenol

Cacau Phytophtphora sp. mancozeb, ethaboxam, fluopicolide, propamocarb, 
ametoctradin, dimethomorph, metalaxil

Pitaia Pragas de insetos dimetoato, benzoato de emamectina, lambda cialotrina, 
profenofós

Abacaxi Phytophtphora sp. mancozeb, ethaboxam, fluopicolide, propamocarb, 
ametoctradin, dimethomorph, metalaxil

Batata-doce Patógenos fúngicos carbendazim, tiofanato metílico, prochloraz



O que é esperado da oficina inicial em 
setembro?

Que as empresas e os especialistas indiquem novas soluções 
ou soluções biológicas para as combinações cultura/Praga 

priorizadas, para que possam ser incluídas nos ensaios 
experimentais (estudos de declínio e eficácia)

Data limite: 26 de julho 
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