
DEFENSIVOS PARA A AGRICULTURA 

INTRODUcA0 

Os produtos quimicos fitossanitarios (in-
seticidas, herbicidas e fungicidas) consti-
tuem atualmente o meio mais eficiente de 
combate as pragas de lavouras. Tais pro-
dutos, que em Ultima arnilise visam a pre-
servacao das culturas, de modo a evitar 
perdas vultosas devido a pragas, sao em-
pregados, conforme o caso, desde a semea-
dura ate o armazenamento dos generos. 
Seu consumo depende basicamente da ex-
tensao do sistema agricola, sendo tanto 
maior quanto seja ele mais desenvolvido. 
Ao receber investimentos em equipamen-
tos, fertilizantes e corretivos do solo, etc., a 
agricultura torna-se major consumidora de 
defensivos, que contribuem igualmente pa-
ra o aumento esperado da produtividade. 

No seu atual estagio de desenvolvimen-
to agricola, o Brasil apresenta urn consumo 
baixo de defensivos, podendo esperar-se, 
contudo, uma taxa expressiva de -crescimen-
to, nos proximos anos, face a politic -a tra-
cada para o setor agricola — que inclusive 
vem obtendo reflexos favoraveis no setor 
especifico dos fertilizantes e notadamen-
te por ser de esperar a introducao prOxi-
ma e intensa de tecnicas capitalistas de pro-
ducao na agricultura nacional. 

Entretanto, sao as perspectivas de oferta 
de defensivos as que se apresentam mais 
desfavoraveis, pelas seguintes razoes prin-
cipais: 

— 0 mercado Con$utnidor, sendo. yarn-
do segundo o tipo de cultura, neces-
sita de um grande nUrnero de defen- 

sivos quimicos, em sua maioria cot  
aplicacCies especificas e concorrend'  
corn quantidades pequenas para 
consumo total (veja-se por exempt  
o Quadro V, onde se apresenta os pr 
dutos de major consumo no Brasil) 

— As perspectivas de ocorrerem substi 
tuiceies sac) grander, em virtude d'  
regime de pesquisas que se instalo 
entre as empresas produtoras mu 
diais. Como decorrencia deste fat'  
tais empresas produtoras dos defensi 
vos (que na sua maioria ainda esti 
protegidos pela patente original 
lancamento) procuram o mais rap' 
do rethrno de capital (incluindo 
parcela relativa a pesquisa e desen 
volvimento) , atraves de economias d • 

escala, implantando e operando gran 
des unidades que 14° se justifica 
em paises de baixo grau de desenvo 
vimento e de mercado relativamen 
pequeno. 
Escassez de materias-primas que sat  
na sua maioria, obtidas de fonte 
troquimica. Esse seria, talvez, ale 
do mercado, o grande fator a deses 
mular as empresas detentoras de 
tentes na implantacao de unidades 
producao no Brasil. 

:Semente alguns poucos produtos, como 
DDT e o BHC, os mais antigos do gru 
po de defensivos organicos sinteticos, que 
ja posstiern pequena producao intertu 
(Quadro I), produzidos por processos que 
. sao de dominio public°, constituent,. 
boas oportunidades, tanto pelo mercad 
de porte razoavel, quanto pelas math . ' 
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primas necessarias que sao, em resumo, ben-
zeno, cloro e alcool. 

Certos defensivos clorados, como o Al-
drin e o Clorocanfeno, tambern podem, do 
ponto de vista de mercado, despertar inte-
resse em instalacao de fabricas, embora se 
tornasse necessario importar os produtos 
intermediarios para a sua sintese. 

0 Quadro IV, que serviu de base ao 
exame do consumo de pesticidas, e com-
post° pelos produtos que foram importa-
dos em valor superior a US$ 100.000,00 em 
algum ano do periodo examinado (1962-
1965) . 

A SPECTOS TECNICOS 

DEFINKAO 

Consideram-se defensivos para a agricul-
tura as substancias quimicas que, mesmo 
empregadas em baixas concentraceies, ma-
tam, repelem ou inibem as pragas da lavou- 

ra. Estas substancias devem ainda apresen-
tar pequena (ou nenhuma) toxidez ao ho-
mem, aos animais superiores e as plantar; 
devem ser de acao prolongada e ofertadas 
a precos relativamente baixos. 

CLASSIFICAcX0 

As pragas da lavoura dividem-se em dois 
grandes ramos: insetos e fungos; tem-se, 
entao, os inseticidas e os fungicidas. Corn 
a finalidade de controlar as ervas daninhas 
que cercam as culturas, empregam-se her-
bicidas. 

INSETICIDAS — E comum ve-los classifica-
dos segundo a (s) praga (s) combatida (s) : 
aficidas, baraticidas, cupinicidas, formici- 

gafanhoticidas, larvicides, mosquicidas 
e sauvicidas. Entretanto, grupamentos mais 
significativos, do ponto de vista de pro= 
priedades, acao, etc., se conseguem adotan-
do-se a classificacao segundo o principio 
ativo, (a sua principal substancia) , expos-
ta no quadro a seguir: 

QUADRO I 

CLASSIFICAcA0 DOS INSETICIDAS, SEGUNDO 0 PRINCIPIO ATIVO 

1 — Arsenicais 
2 — Fluorados 
3 — Outros compostos 

1 — De . origem vegetal — oleos vegetais, nicotina, 
piretrinas, rotenona 

2 — De origem animal — oleos animais 
3 — De origem petrolifera — oleos minerais 

aidrin, BHC, clordane, DDD, DDT, 
dieldrin, endrin, heptacloro, lindane, 
tiodan, telodrin, etc. 

clortion, dipterex, DDVP, 
trition, fosfamidon, etc. 

diazinon, EPN, Del: 
nao-sisteinicos nay, gusation, para- 

tion, malation, etc. 

Endotion, Ekatin, Me- 
tasistox, Thimet, Di- 

sisttnicos siston, Ithodiamitia, 
Rhodiaval, Frumin 1, 
etc. . 

Sevin, Pirolan, Isolan, etc. 

a) clorados 

. b) cloro-
fosforados 

c) fosforados 

d) carbamatos — 

4 — Organieo 
sinteticos 

e) fumigantes .  — brometo de metila, "MM 33", etc . 
fr outros compostos 

A — Inorganicos 

B — Organicos 

RE-VISTA DO BNDE 	 71 



Os produtos organicos sinteticos surgi-
ram corn o DDT, em 1942, e desde entao 
se proliferaram, deslocando os sais inorga-
nicos tradicionais que se apresentavam in-
convenientes pela toxicidade ao homem e 
outros mamiferos, tanto pelo manuseio 
quanto pelos residuos que transmitiam aos 
alimentos. 

Dentre os oleos, apenas os de origem pe-
trolifera sao intensamente empregados. Os 
demais, cuja atividade depende dos alca-
loides neles contidos (rotenona, piretrina, 
nicotina, etc.) , tem sido substituidos pelos 
produtos sinteticos, e sao mais utilizados 
em preparacoes inseticidas de use domes-
tico. 

Por seu lado, os produtos organicos de 
sintese sao, sem dirvida, os mais importan-
tes, pela alta eficiencia no contrOle dos in-
setos. Infelizmente, esta eficiencia tern im-
plicado em urn maior grau de especificida-
de, sendo grande o mimero de produtos, 
consumidos cada urn em pequena escala. 

FUNGICIDAS - E usual a classificacao por 
grupos, conforme se ye a seguir: 

QUADRO II 

CLASSIFICAgA0 DOS FUNGICIDAS, 
POR GRUPO 

calda bordalesa 
A — Grupo do Cobre 	oxicloreto de cobre 

oxido cuproso 

ziram 
thiram 

B — Ditiocarbamatos 	maneb 
zineb 
ferbam 

C — Quimonas 	dichlone 

captan 
rhodiazina 
ziracuivre 

D — Miscelanea 	miltox 
brestan 
enxilfre 
calda sulfocalcica 

() combate aos fungos, anteriormente ao 
aparecimento dos produtos organicos, era 
realizado exclusivamente corn o enxofre e 
compostos de metais pesados, como o co-
bre e merctirio. Apesar da tendencia a se-
rem substituidos, alguns doles ainda sao 
usados em face das excelentes proprieda- 

des fisico-quimicas das caldas obtidas (cal-
da bordalesa, calda sulfocalcica) . 

Dentre os compostos organicos, os ditio-
carbamatos (compostos sulfonitrogenados) 
contam atualmente corn a maior aceitacao. 

HERBICIDAS - Relativamente aos demais 
pesticidas, as substancias herbicidas sao de 
emprego mais recente. Contudo, varios pro-
dutos tern surgido no mercado de herbici-
das, resultantes das pesquisas acerca da re-
gulacao do crescimento dos vegetais, acao 
hormonal de certas substancias, etc. Os 
principais representantes podem ser gru-
pados da seguinte forma: 

QUADRO III 

CLASSIFICAcA0 DOS HERBICIDAS 

1. Acido 2,4-D e derivados 
(sais, esteres, derivados 
halogenados, etc.) 

2. Acido 2,4,5-T e derivados 

3. Derivados da nietilurtia 

4. Outros 

AcXo 

A maneira segundo a qual os produtos 
quimicos atuam sObre as pragas varia urn 
pouco entre os varios grupos, e mesmo de 
um para outro produlo. Em geral, tem-se: 

INSETICIDAS - agem por contato, inges-
ttio e fumigaciio (atraves do sistema respi-
ratorio) . 

Os inseticidas fosforados corn actio siste-
mica diferenciam-se dos inseticidas conven-
cionais por serem incorporados a seiva, ofe-
recendo protecao a posteriores ataques dos 
insetos. 

FUNGICIDAS - agem por contato. 

HERBICIDAS - atuam no crescimento, im-
pedindo-lhe, o progresso; pode-se falar aqui 
em actio hormonal. 

Usos 

Aqui se desejaria relacionar, grosso mo-
do, as culturas utilizadoras dos varios de-
fensivos. Dada a extensao da materia, me-
ramente descritiva, foram colocadas em 
anexo algumas aplicacties dos produtos 
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mais importantes, segundo culturas de ex-
pressao economica. 

FABRICACX0 

Constituindo um setor de desenvolvi-
mento recente, so iniciado nos altimos vin-
te anon, os defensivos quimicos sinteticos 
encontram-se ainda, na sua maioria, pro-
tegidos pela patente original de lancamen-
to. Sao escassas as informacoes acerca de 
tecnologias de fabricacao, salvo nos casos 
dos produtos "mais antigos", notadamente 
os clorados. 

De urn modo geral, a tecnologia de fabri-
cacao d complexa, envolvendo reacties tie 
transformacties maltiplas, corn presenca de 
subprodutos e impurezas, e rigorosas ope-
raceies de contrOle e purificacao. 

As materias-primas basicas constam de 
hidrocarbonetos ciclicos, aromaticos ou 
nao, obtidos do petroleo, seja como sub-
produtos de operacties de refino, seja em 
unidades especialmente projetadas para sua 
producao. 

Para ilustrar estas consideracoes gerais, 
expoe-se a seguir as principais caracteristi-
cas de fabricacao de alguns dos defensivos 
quimicos de maior consumo no Pais. 

DICLORO-DIFENIL-TRICLOROETANO (DDT) 
— Lancado comercialmente em 1942, foi o 
primeiro defensivo organic° de sintese. 
Consiste em uma mistura de isomeros, e 
contem algumas impurezas decorrentes do 
processo de fabricacao. A sua fabrica(ao 
compreende as seguintes etapas: 

a) Condensacao do clorobenzeno e clo-
ral, sob a acao de acid° sulfUrico; 

b) Separacao do pesticida bruto, do 
meio reacional; 

c) Neutralizacao, lavagem e purificacao 
do DDT, para preencher as especifi-
cacoes; 

d) Solidificacao e tratamento fisico do 
produto puro; 

e) Tratamento e recuperacao de subpro-
chaos do agente de condensaca'o. 

As materias-primas sao, em Ultima and-
lise, benzeno, cloro, acid° sulfirrico e bar-
rilha, esta Ultima usada para neutralizacao. 

HEXACLOROCICLOHEXANO (HCH OU 
BHC) — Consiste no produto totalmente  

saturado da reacao entre benzeno e cloro 
— na realidade uma mistura de isomeros 
—, dos quais o Unico que apresenta ativi-
dade é o isennero "gama". 

E necessario, na sua fabricacao, rigoroso 
controle das condicoes do processamento, 
a Elm de garantir o melhor rendimento em 
isomer° ativo. 0 cloro, que participa corn 
73% do peso do produto, é urn determi-
nante do custo de producao do BHC. 

LINDANE - é a denominacao comercial 
do produto contendo 99% do isOmero y 
do BHC. E obtido por dois modos princi-
pais: 

a) Cristalizacao do isOmero 7, a partir 
de uma solucao supersaturada; 

b) Classificacao tie particulas, corn base 
nas diferencas entre os tamanhos dos 
cristais dos varios isomeros. 

CLOROCANFENO (CAN•ENO CLORADO OU 
TOXAFENO) - Inseticida de acao prolon-
gada — mantendo a atividade mesmo Naos 
decorridas varias semanas da sua aplicacao 
- o clorocanfeno é obtido mediante a do- 
rac_;;Io do canfeno, em meio a urn solvente 
(coin° o tetracloreto de carbono) , catali-

zado fotoquimicamente. Completada a rea-
cao, que se realiza em varios estagios, o sol-
vente é evaporado e as impurezas acidas 
sao removidas por lavagem. 0 produto fi-
nal é tambem uma mistura de isomeros, 
corn estrutura quimica obscura de formula 
empirica CioH ioC1 8. Contem 67 - 69% de 
cloro. As rnaterias-primas sao, basicamente, 
o cloro e o canfeno, sendo este Ultimo urn 
isomer° do a  — pineno, urn dos maiores 
constituintes do oleo de turpentina. Foi 
lancado no mercado em 1947. 

HEPTACLORO, ALDRIN, ENDRIN Estes tres 
produtos representam urn importante gru-
po de inseticidas clorados, derivados do he-
xaclorociclopentadieno. Este produto inter-
mediario, obtido comercialmente por do-
racao catalitica escalonada de pentano, ou 
por cloracao direta de ciclopentadieno, é 
posteriormente condensado corn hidrocar-
bonetos olefinicos (reacao de Diels-Alder) 
fornecendo os inseticidas citados. 

Heptacloro — obtido por cloraca'o subs-
titutiva de urn cornposto de condensacao 
de hexaclorociclopentadieno e ciclopenta- 
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dieno. E muito semelhante ao clordane, 
produto da cloracao aditiva do referido 
composto de condensacao. Na sua forma 
tecnica, o heptacloro apresenta-se na con-
centracao de 72%. Foi patenteado pela Vel-
sicol (EuA) em 1950. 

Aldrin 	obtido da condensacao de he- 
xaclorociclopentadieno corn outro produto 
intermediario, resultante da reacao entre 
acetileno e ciclopentadieno. E. urn insetici-
da patenteado e desenvolvido pela Shell, 
lancado em 1953. 

Endrin — obtido por epoxidacao do iso-
clrin, urn composto que apresenta tambem 
acao inseticida. Este Ultimo deriva de rea-
c,Cies sucessivas de hexaclorociclopentadie-
no, cloreto de vinila e ciclopentadieno. 

O endrin foi lancado no mercado em 
1954 pela Shell. Pode tambem ,ser_ produ-
zido por condensacao direta de acetileno 
corn hexaclorociclopentadieno, segundo pa-
tente da mesma empresa, requerida em 
1957. 

ACIDO 2,4 DICLOROFENOXIACETICO (2,4 D) 

- este composto da origem a derivados quc 
compoem o grupo atualmente mais usado 
de herbicidas. 

E produzido por reacao de urn clorofe-
nol e acid° monocloroacetico, em presen-
ca de soda caustica. A descrica'o de uma 
unidade produtora, de propriedade da 
"Dow Chemical", evidencia urn processo 
complicado, realizado em varias etapas, e 
abundante em detalhes de operacilo e con-
trole de reacao, pureza, etc. 

Os denials pesticidas, a excecilo do etile-
no-bis ditiocarbamato de manganes (ma-
neb) e do brometo de metila, sao de apa-
recimento muito recente, bastante especi-
ficos, e de maior sensibilidade as possibili-
dades de substituicao. Representam a mo-
derna tendencia da inclUstria em questao 
em obter os produtos mais eficazes, resul-
tantes de elevados investimentos em pes-
quisa, de forma a se manterem em urn mer-
cado que, a medida que realiza investimen-
tos em melhoria de produtividade, torna-
se mais exigente em defensivos que the per-
mitam obter as vantagens esperadas das in-
vers5es executadas. 

No Quadro IV estao anotados varios pro-
dutos, suas materias-primas e as patentes  

que os vinculam as empresas internacionais 
que lideram o setor. 

0 MERCADO BRASILEIRO 

IN-mm.1cl° 

0 consumo de defensivos quimicos na 
agricultura brasileira tern acarretado, nos 
Ciltimos anos, volume anual de importacoes 
cla ordem de US$ 12-14 millthes, onde se 
inclui mais de uma centena de produtos. 
De um ponto de vista quantitativo, contu-
do, tal consumo é relativamente pequeno, 
limitado que ester pela estrutura deficiente 
do setor agricola, incapaz de absorver Os 
custos adicionais de producao causados pe-
lo emprego de defensivos, ainda mais con-
siderando que a racionalizacao da lavoura, 
para proporcionar maior nivel de produti-
vidade, deve envolver, necessariamente, ou-
tras providencias, tais como mecanizacao 
this operacoes de cultivo e colheita, corre-
cao do solo, reposicao e complementacao 
de elementos nutrientes por meio de ferti-
lizantes, politica de precos minimos para 
os produtos compativel corn a remuneracao 
esperada pelos agricultores, etc. 

E fundamental o correto desenvolvimen-
to do mercado, atraves de orientacao e assis-
tencia tecnica, informando acerca das epo-
cas e procedimentos apropriados para os 
tratos culturais, erros a evitar, a principal-
mente o produto mais indicado a cada tipo-
de cultura. Omissoes neste caso tem acar-
retado posic5es de clUvida por parte dos 
agricultores quanto a eficiencia de pestici-
das comprovadamente validos. 

Entretanto, ja se encontram instaladas e 
operando no Pais varias empresas importa-
doras e distribuidoras de defensivos agrico-
las altamente capacitadas a executar este 
trabalho de esclarecimento e penetracao no 
mercado, as quais mantem equipes de agrO-
nomos dedicadas a assistencia constante aos 
lavradores. Essas empresas, que realizam as 
misturas e formulacties de produtos impor-
tadosna forma tecnica — atividade esta que 
apresenta meritos louviveis, e que exige 
razoaVel conhecimento tecnico — tern sido 
em parte responsaveis pela gradual disse-
minacao do emprego de defensivos entre 
nos. Tambem o cooperativismo muito tem 
colaborado no sentido de divulgar e fad- 
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MATERIAS-PRIMAS, PATENTES E PRODUTORES INTERNAGIONAIS DOS DEFENSIVOS MAIS RECENTES 
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Patentes 

Discriminagio N.° Detentor Ano Reg. 

1. Produtos clorados 

Aldrin USP 2,635,977 Shell 1950 

Endrin USP 2,676,132 Shell 1954 

Can. 556,391-2 1958 

Heptacloro USP 2,519,190 Velsicol 1950 

Clorocanfeno USP 2,565,471 Hercules 1945 

2. Fosforados 
Diazinon USP 2,754,243 Geigy 1956 

Delnav USP 2,725,328 Hercules Powder Co. 1955 

3. Clorofosforado 
Trition USP 2,793,224 Stauffer 1957 

USP 2,827,492 1958 

4. Carbamato 
Sevin USP 2,903,478 Union Carbide 1959 

5. Acido 2,4-D USP 2,390,941 American Chem. 1945 
Paint Co. 

Materias-Primas e Consumo (kg/t de produto) Produtores 

Hexaclorociclopentadieno 
Biciclo — 2,2,1 — heptadieno 

748 Shell; Diamond, 
Schering, Lebanon 

— 2,5: Ciclopentadieno 181 
Acetileno 71 

Hexaclorobicicloheptadieno 
— 2,5: Hexaclorociclopentadieno 717 Shell; Velsicol, Schering 

Cloreto de vinila 169 

Ciclopentadieno 179 

Hexaclorociclopentadieno 731 Velsicol 
Ciclopentadieno 177 
Cloro 95 

Canfeno (is. a-pineno) 328 Hercules; Stauffer, Baird 

Cloro 686 

0,0 — dietil fosfoclorotioato 618 Geigy 
Acetoacetato de etila 426 

Isobutiramidina 193 

Dioxana 193 Hercules Powder Co. 
0,0 — dietilfosforoditiolato 816 

p-clorotiofenol 422 Stauffer 
aldeido formico 88 

acid° cloridrico 107 
sal de 0,0 — dietilfosforoditiolato 654 

Fosgenio 493 Union Carbide 

Metilamina 154 
— Naftol 716 

2,4 — diclorofenol 	fenol 525 American Chem. Paint 
cloro 450 Co.; Dow (Formula 40) 

Acido cloroacetico 	acid° acetic() 

cloro 
440 (*) 

Soda caustica 450 

Acido cloridrico (18.0  Be) 793 

VI De kid° cloresteetico. 
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QUADRO V 
BRASIL - IMPORTAVSES DE DEFENSIVOS PARA A AGRICULTURA - 1962/65 

1962 1963 1964 1965 

Quantidade 
(t) 

Valor 
(US$ 1.000) 

Quantidade 
(t) 

Valor 
(US$ 1.000) 

Quantidade 
(t) 

Valor 
(US$ 1.000) 

Quantidade 
(t) 

 Valor 
(US$ 1.000) 

Produtos Selecionados 

BHC  	2.562,6 	1.089,3 	1.976,6 707,4 2.205,7 977,2 2.930,6 1.016,1 
DDT  	2.550,2 	1.139,0 	857,2 395,7 2.505,0 1.049,3 5.679,8 2.282,5 
Trition  	283,0 	363,1 	178,1 237,4 185,6 261,2 519,0 632,1 
Sevin  	611,0 	1.514,5 178,5 255,8 87,5 130,5 
Delnav  	307,9 	465,0 	62,5 72,0 	127,5 156,4 156,9 197,8 
Clorocanfeno  	761,5 	310,0 	195,2 120,2 	174,3 125,8 277,9 160,1 
Aldrin 	  1.207,2 	1.690.3 	760,5 1.127,8 557,4 894,1 77,2 90,5 
Endrin 	  74,0 	336,6 	61,9 250,2 180,4 661,6 0,7 1,5 
Disiston 	  360,0 	1.029,6 	4,0 9,6 72,2 209,9 91,5 260,3 
Lindane 	  48,7 	157,8 	31,0 73,8 28,2 80,0 21,0 58,0 
Diazinon 	  78,7 249,3 	32,1 105,3 37,1 130,3 73,0 252,2 
Malix 	  58,4 143,8 	30,2 61,1 25,8 57,1 35,0 79,3 
Dimecron 	  21,0 82,6 21,3 78,0 48,0 167,7 
Ekatin 	  109,3 258,6 	41,0 114,0 10,8 30,5 
Etion 	  5,3 2,6 	94,6 224,3 23,5 48,3 19,2 42,6 
A base de oleo de petroleo 	 59,4 11,3 480,6 40,4 1.297,2 142,0 1.237,8 94,8 
Spray oil concentrate 	  480,0 40,0 1.261,3 127,0 
Heptacloro 	  24,6 36,6 31,3 48,4 95,0 145,5 
Brometo de metila 	  386,0 427,1 626,4 664,1 	383,0 374,2 489,0 483,3 
Metasistox 	  146,8 410,1 145,8 526,0 145,1 448,2 84,3 281,6 
Batasan - Trifenil acetato de estanho 50,3 107,0 43,9 80,4 57,0 115,4 
Acetato de fenil mercUrio 	 2,0 3,7 36,2 25,8 34,3 31,9 126,2 122,6 
Cloreto de metoxi-etil mercOrio 20,0 22,5 41,0 46,3 56,3 70,8 76,0 116,5 
Maneb 	  1.062,2 1.647,1 1.125,8 1.869,1 	365,0 606,6 1.027,4 1.673,8 
Maneb com coordenagao de ions zinco 13,4 23,6 	31,1 52,2 221,0 308,3 
Zineb 	  65,3 84,0 35,7 41,8 	8,3 	10,9 77,7 100,3 
CMU - Cloro fenil dimetil ureia 5,6 27,7 11,0 49,7 	8,9 	44,7 35,3 202,7 
Acido 2,4-D e seus sais e esteres 119,8 65,8 	164,5 	87,8 82,9 62,5 
Oxicloreto de cobre  	465,4 283,6 625,8 	427,0 	302,0 179,5 	727,5 532,2 
Sulfato de cobre  	5.360,2 1.177,2 3.973,9 	976,8 1.977,0 536,2 	2.695,0 963,2 
(a) Total dos produtos selecionados 	16.665,6 12.987,4 12.136,5 	8.506,7 12.519,3 7.988,5 	16.891,4 10.313,0 

Inseticidas  	6.759,6 7.696,8 3.196,5 3.015,2 5.283,4 3.876,1 	7.521,7 4.779,9 
Herbicidas e fungicidas  	1.966,5 2.570,9 2.412,3 3.153,7 1.402,3 1.746,7 2.747,5 3.607,0 

Subtotal  	8.726,1 10.267,7 5.608,8 6.168.9 6.685,7 5.622,8 10.269,2 8.386,9 
Tecnicos 	  
(b) Total das importagoes brasileiras 

	

de pesticidas 	  
a 

	

X 100 ) 	  

12.868,5 

21.594,6 

77,17 

5.590,9 

15.858,6 

81,89 

12.499,3 

18.108,1 

67,02 

5.847,4 

12.016,3 

70,79 

9.095,2 

1 	15.780,9 

79,33 

6.329,6 

11.952,4 

66,84 

8.935,0 

19.204,2 

87,96 

4.426,1 

12.813,0 
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litar a aquisicao dos produtos atraves da 
concessao, aos seus cooperados, de credito, 
assistencia tecnica, etc., sendo de destacar, 
pela eficiencia corn que conduzem tais ser-
vicos, a Cooperativa Agricola de Cotia e 
algumas cooperativas de rizicultores no Rio 
Grande do Sul. 

IMPORTAcoES 

Os produtos selecionados da pauta bra-
sileira de importaceies de defensivos estao 
anotados no Quadro V. 

Conforme é possivel observar, certos pro-
dutos rnerecem destaque quanto ao consu-
mo que vem apresentando, quais sejam: 
BHC, DDT, Trition, Clorocanfeno, Bro-
meto de Metila, Metasistox, Aldrin, Maneb, 
e os sais inorganicos de cobre (sulfato e 
oxicloreto). Alguns outros produtos se des- 

tacam devido aos altos precos que osten-
tam, tendo sido entretanto importados em 
quantidades relativamente pequenas; é o 
caso do Diazinon, Endrin e CMV. 

Certos herbicidas, por outro lado, de-
monstrarn boas perspectivas de consumo. 
Sao, contudo, produtos de aparecimento re-
cente, em fase de experimentacao, poden-
do-se prever a ocorrencia de algumas mo-
dificac6es na posicao relativa dos mesmos. 

PRODU00 INTERNA 

A producao interna de produtos quimi-
cos para contriile a pragas da lavoura esti 
restrita ao DDT, BHC e paration etilico 
e metilico, todos inseticidas de largo espec-
tro de aplicacao. 

0 Quadro VI seguinte indica producao 
interna dos mencionados inseticidas. 

QUADRO VI 

BRASIL — PRODUcA0 DE DEFENSIVOS QUIMICOS PARA A 
AGRICULTURA — 1962/65 (em toneladas) 

Produto 1962 1963 1964 1965 	Capacidade de 
Producao em 1965 

BHC (12%) 4.992 3.662 4.500 4.300 ('') 	10.000 
DDT (100%) 2.040 2.190 2.140 2.000 (*) 	2.500 
Paration etilico 477 300 400 553 	 700 
Paration metilico 636 473 280 400 (*) 	800 (') 

Fontes: ABIQ Banas — Quimica (1965). BNDE. (*) Estimativa. 

A estas capacidades de producao lira se 
somar uma unidade ja em construcao, para 
produzir 1.400 toneladas anuais de maneb 
(etileno-bis ditiocarbamato de mangants), 
o fungicida de mair consumo no Pais, es-
tando em andamento tambem a expansao 
de uma fabrica de BHC, que adicionara 
6.000 t/a a atual capacidade. 

Entretanto, é improvivel que sejam im-
plantadas f2ibricas de novos defensivos no 
Brasil, a menos que surjam condicoes obje-
tivamente propicias. 

A maioria dos produtos mais modernos 
detem pequenas fracoes do mercado (inclu-
sive pelas suas aplicacaes especificas), sao 
consumidos em quantidades relativamente 
pequenas, alem do que sao obtidos por pro- 

cessamento complexo, exclusivo de deter-
minadas empresas internacionais. Tais em-
presas tendem a concentrar a sua producao 
em poucas unidades, aproveitando as eco-
nomias de escala proporcionadas e buscan-
do maior rentabilidade (pela expectativa 
de eventuais substituicoes, que neste ramo 
de inch:Istria sao bastante freqiientes). 

MATERIAS-PRIMAS 

Nao apresentando, no atual estagio de 
desenvolvimento petroquimico, disponibili-
dades de subprodutos para suprimento da 
industria de inseticidas, o Brasil, no que 
respeita a materias-primas, conta corn ra-
zoaveis possibilidades de producao apenas 
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no caso dos defensivos clorados classicos — 
o DDT e o BHC. 

As materias-primas fundamentais para a 
producao destes defensivos sac) o benzeno, 
o cloro e o alcool etilico (este Ultimo para 
o DDT) . 

BENZENO - Atualmente obtido dos gases 
de coqueria (cerca de 8.000 toneladas por 
ano) Entretanto, a Petrobras esta em vias 
(le concluir a instalacao de uma unidadc 
de recuperacao de aromaticos em Cubatrio, 
corn capacidade para extrair 36.500 t/ano 
deste lridrocarboneto, tendo sido prevista 
para 1967 a sua entrada em operacan. Por 
outro lado, ha um projeto, em vias de exe-
cucao pela Union Carbide do Brasil, que 
permitira produzir 18.600 t/ano de benze-
no, corn concluskr prevista para 1969. 

CLORO - Sendo urn produto obrigato•io 
das fabricas de soda caustica que operam 
pelo processo eletrolitico, o cloro constitui 
serio obstriculo as ampliacoes de capacida-
de de soda, tendo em vista os cliferentes 
niveis da demanda em ambos os casos, e 
as dificuldades de rejeicAo do excesso deste 
gas. No presente estagio de desenvolvirnen- 

to industrial, a colocacao do excedente de 
cloro ainda constitui problema de mono ; 

 razao porque se busca corn insistencia a 
criacao de novos mercados consumidores. 

ALcoor, — Esta materia-prima nao cons-
titui problema — pelo contrario, é de todo 
interessante estender o seu consumo indus-
trial — dada a sua abundancia no Pais. 
empregada na producao de cloral, produto 
intermediario na fabricacao de DDT. 

CONSUMO 

O consumo aparente dos principais de-
fensivos coincide corn as irnportacoes dos 
mesmos, registradas no Quack° IV, salvo 
no caso dos pesticidas que apresentam pro-
ducal° interna. Estes produtos sac) o DDT 
e o BHC, ;dem do paration (etilico e me-
tilico) . Estes ultimos nao registram impor-
tacdo, e o consumo aparente encontra-se in-
cluido nos valores apresentados no Qua-
dro VI. 

O consumo aparente de DDT e BHC 
apresentou a seguinte evolucao nos Ultimos 
anos: 

QUADRO VII 

BRASH. — CONSUMO APARENTE DE DDT E BHC — 1962/65 
(em toneladas) 

Ano 
D DT  BHC  

Producio I mportagio Consumo 
Aparente 

Producio Importacio Consumo 
Aparente 

1962 2.040 2.550 4.590 4.992 2.563 7.555 

1963 2.190 857 3.047 3.622 1.977 5.599 

1964 	 2.140 2.505 4.645 4.500 2.206 6.706 

1965 	 2.000 (*) 5.680 7.680 4.300 (*) 2.930 7.230 

Fontes: Cacex, Ministerio da Saitde, SEEF do M. da Fazenda, BNDE-DEE. 
(*) Estimativa. 

Em relacao ao BHC, pode-se verificar 
que a producao interna concorre corn gran-
de parcela do consumo. No tocante ao 
DDT, contudo, a producao é relativamen-
te pequena, sendo mais problematica a sua 
expans5o. 

As importa95es de DDT saio em grande 
parte efetuadas pelo Ministerio da Satide,  

diretamente do Govern dos Estados Uni-
dos, atraves dos programas de assistencia 
sanitaria daquele Pais, principalmente para 
fins de combate h. malaria (cerca de 50% 
do DDT produzido nos EUA se destinam 
exportacao, dentro dos referidos progra. 
mas) . Esta situacio, aliada ao baixo preco 
"F.A.S." do produto, torna algo dificil; em 
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thmos de concorrencia, a implantacao de 
uma inclitstria de DDT no Brasil para subs-
tituir importacoes. 

SUMARIO E CONCLUSOES 

As consideracoes desenvolvidas no pre-
sente trabalho permitem sumariar as se-
guintes conclusOes bisicas: 

1) 0 consumo brasileiro de defensivos 
agricolas situa-se ainda em niveis irri-
sorios, sendo em boa medida respon-
sivel por essa deficiencia o pouco es-
clarecimento dos agricultores sobre 
os beneficios proporcionados pela 
utilizacao de tais produtos, e, de ou-
tra parte, a relacao pouco favorkivel 
entre o preco do defensivo e o preco 
do produto agricola. 

A indOstria national de defensivos 
somente produz DDT, BHC e para-
don, o que conduz a importacao dos 
demais tipos, corn urn dispendio 
anual da ordem de US$ 16 milhOes. 

3) A producao mundial de defensivos 
tern lido largamente modificada na 
sua estrutura, corn as empresas rea-
lizando sistemitticamente intensas 
pesquisas para descobrir novos e 
mais eficientes produtos, o que faz 
coin que a obsolescencia de muitos 
se de em prazo curto. 

4) Como conseqiiencia do item ante-
rior, procuram as empresas detento-
ras das patentes montar grandes uni-
dades, para suprimento do mercado 
onde tern sua sede, bem assim suprir 
o mercado externo, obtendo, por 
essa via, ganhos de escala que jus-
tificam o prosseguimento nas tais 
pesquisas. 

5) 0 mercado brasileiro, por ser redu-
zido para a maioria dos produtos in-
dividualmente, ainda nao e capaz de 
despertar o interesse das empresas 
detentoras das patentes para justifi-
car a instalacao de fabricas entre nos. 

6) Somente os produtos tradicionais —
BHC, DDT e paration — acusam 
boas perspectival de serem produzi-
dos mais intensamente no Pais, ja 
que apesar do aparecimento de ou-
tros defensivos, continuam no mer-
cado, pois apresentam precos relati-
vamente baixos e nao encontram 
problemas de monta no que respei-
ta ao suprimento de materias-primas, 
o mesmo nao ocorrendo corn os de-
inais. 

7) No caso particular do Brasil, que 
dispOe de cloro em abundancia como 
subproduto das fabricas de soda caus-
tica, alem do DDT, BHC e paration, 
outros produtos eficientes e ja esti.- 
veis no mercado podem ser produzi-
dos, quais sejam endrin, aldrin e clo-
rocanfeno, todos produtos clorados. 

2) 

ANE XO 

PRODUTOS EMPREGADOS NO COMBATE AS PRAGAS 

POR CULTURA DE EXPRESSAO ECONOMICA 

A grande variedade das pragas que ata-
cam as lavouras provoca uma diversifica-
cab tambem nos defensivos usados, permi-
tindo algumas opcoes em certos casos. 
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1 - CAFEEIRO 

As principais pragas -silo as cochonilhas, 
a broca e o bicho-mineiro. 
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COCHONILHAS — sao combatidas com Oleos 
minerais a 1%, ou misturados a urn ou 
mais inseticidas fosforados (diazinon, para-
tion ou malation) . Atualmente, sao prefe-
ridas as pulverizacoes a baixo volume, corn 
inseticidas sem o Oleo. Os intervalos das 
aplicacoes, conforme as necessidades, va-
riam entre 15 e 30 dias. 

BROCA — emprega-se o BHC em p6, a 
1%, em geral em dois polvilhamentos, no 
periodo outubro/novembro. 

BICHO-MINEIRO — alem do combate pre-
ventivo — adubacao, combate a erosao, etc., 
para o fortalecimento da plantacao sao 
empregados o paration, malation, dieldrin, 
endrin, etc. 

2 — CANA DE AceicAR 

A broca e o pulgao se combatem com 
BHC a 2% ou clorocanfeno a 20%, no ini-
cio da infestacao. 0 percevejo-do-solo é 
controlado por adicao de BHC a 1%, clo-
rocanfeno a 10% ou aldrin a 2,5%, na oca-
siao do plantio. Emprega-se o 2,4-D, no 
combate as ervas daninhas. 

3 — ALGODOEIRO 

As pragas desta cultura enquadram-se em 
dois grupos: pragas iniciais (broca, pulgao 
e tripes) e tardias (acaros, percevejos, la-
garta-das-macas e lagarta-rosada) . 

No combate aos insetos do primeiro gru-
po aplica-se polvilhamentos — 25 a 30 kg 
de 136 por alqueire, de misturas de BHC 
e paration, clorocanfeno e paration, endrin 
e paration — e pulverizacoes — endrin, lin-
dane ou clorocanfeno, podendo-se-lhes adi-
cionar o metasistox (i), ou outros sistemi-
cos como o ekatin. 

Contra as pragas tardias, pulveriza-se 
40 kg por alqueire, de clorocanfeno e para-
tion, clorocanfeno e enx6fre, endrin e pa-
ration, ou DDT e paration. Pode-se tam-
bem pulverizar endrin ou clorocanfeno. 

4 — ARROZ 

No combate a lagarta-dos-capinzais, pol-
vilha-se aldrin, dipterex, sevin, etc., ou pul-
veriza-se endrin, sevin, etc. empregado o 
herbicida 2,4-D.  

5 — Fumo 

No combate a um inseto especifico — o 
mandarova-de-fumo emprega-se o cloro-
canfeno em po, ou pulveriza-se DDT. E 
bastante uma aplicacao, no inicio da infes-
tacao. 

6 — TomATEIRO 

Sao muitas as pragas nesta cultura: 
INSETOS — contra as manifestacoes da bro-

ca-dos-frutos, pulveriza-se lindane, dieldrin, 
paration, DDT ou EPN; contra a broca-
dos-caules, paration; contra as lagartas, 
DDT clorocanfeno. 

FUNGOS — as manchas das folhagens e po- 
dridao dos frutos sao controladas corn pul- 
verizacOes preventivas de calda bordalesa a 

que pode ser substituida por maneb. 
Costuma-se adicionar diazinon a calda bor- 
dalesa, para o combate a doenca de virus. 

7 — BATATINHA 

Os pulgOes sao combatidos polvilhando-
se paration, malation, endrin on diazinon. 
Em pulverizacOes aplica-se, alem dos cita-
dos acima, o metasistox (i) em plantas pe-
quenas. 

Cerca de 50% dos fungicidas sao consu-
midos nesta cultura. Os fungicidas mais 
usados sao o maneb, so ou em mistura corn 
o batasan, e o polyram combi. 

8 — BANANEIRA 

Dentre as mais importantes, a praga que 
maiores prejuizos acarreta é o moleque, ou 
broca-da-bananeira. 0 combate pode ser 
realizado corn o polvilliarnento total do ter-
reno corn aldrin. 

9 — VIDE IRA 

As cochonilhas podem ser combatidas 
corn aldrin, como na laranjeira. Os besou-
rinhos e lagartas-da-folhagem sac) controla-
dos corn pulverizacoes de DDT, malation 
on paration. 

Na videira é grandemente empregada a 
calda bordalesa, a qual se pode adicionar 
Oleos misciveis para combater as cochoni- 
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QUADRO VIII 

EXTENSA() DA APLICAcA0 DOS PR1NCIPAIS DEFENSIVOS 

Pesticidas Algodoeiro 

DDT 	 x 
BHC 	 x 
Lindane 	 x 
Clorocanfeno 	 x 
Aldrin 
Endrin 	 x 
Heptacloro 
Trition 	 x 
Sevin 	 x 
Diazinon 
Ekatin 	 (x) 
Metasistox (i) 	 (x) 
Disiston 	 (x) 
Delnav 
Brometo de metila 	x 
Sulfato de cobre 
Oxicloreto de cobre 
Maneb 
Batasan 
Acido 2,4-D e derivados 
Spray Oil Conc. 
Paration C2 	 x 
Paration C 1 	 x 
_ _ 

Arroz Batatinha Cafeeiro Cana-de- Fumo Toma- Trigo Bana- Amen- Videira 

(sequeiro) act:mar teiro neira doim 
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tificada a praga, podem ser recomendados 
o aldrin, sevin e outros) . 

lhas. A calda pode ser substituida por ma-
neb. 

10 - AMENDOIM 

Intensificada nos Oltimos anos, esta cul-
tura vem necessitando do uso de defensi-
vos, para combate aos fungos e insetos. 

FUNGOS - s5o quatro os tipos de man-
chas da folhagem, controladas, alem de ro-
tacao de culturas e queima dos restos cul-
turais, por pulverizacoes corn preparacoes 
a base de oxicloreto de cobre (Cupravit 
Azul, Cupravit Verde ou Vitigran, ou Co-
bre Sandoz) . Contra as doencas das raizes 
e indicada apenas a rotacao de culturas, 
pelo alto custo que envolve o tratamento 
do solo. 

INSETOS - sao recomendados inseticidas 
especificos para cada praga. Em geral, po-
rem, o uso de DDT, clorocanfeno e parti-
tion consegue resultados satisfatdrios. (Iden- 

11 - TRIGO 

Outra cultura que necessita do emprego 
de fungicidas para o combate as manchas 
da folhagem e podridiies das sementes, de 
diversos tipos. 

0 programa de combate intenso requer 
pulverizacoes no inverno (caldas sulfocal-
cica e bordalesa, esta Ultima podendo ser 
substituida por dithane-maneb ou solucao 
de sulfato de cobre a 3%) . Durante o de-
senvolvimento da cultura, pulveriza-se os 
brotos a partir de um comprimento de 
10 cm, em intervalos de 15 dias, corn calda 
bordalesa, a qual podem ser adicionados 
Oleos misciveis a 1%. Ocorrendo o ataque 
de insetos mastigadores, recomenda-se pul-
verizer DDT a 1%. 

Em resumo, ve-se no Quadro VIII a ex-
tensao das aplicacoes de cada pesticida. 
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