
1

Página 12

MANEJO INTEGRADO DA 
TRAÇA-DO-TOMATEIRO

Página 24 Página 30

NEMATOIDE-DAS-GALHAS: UMA 
GRANDE AMEAÇA À HORTICULTURA

DE OLHO NA 
LAGARTA-DO-CARTUCHO



MIP EXPERIENCE - VOL 1

2

ÍNDICEEXPEDIENTE

EDITORIAL

PALAVRA DO CONSULTOR

RESULTADOS DE PESQUISA

O USO DE AGROQUÍMICOS 
SELETIVOS É A CHAVE PARA 
O SUCESSO DO MIP

MANEJO INTEGRADO DA 
TRAÇA-DO-TOMATEIRO

DIVERSIDADE E MANEJO DE 
ÁCAROS TETRANIQUÍDEOS 
EM CULTIVOS DE 
HORTALIÇAS E FLORES

NEMATOIDE-DAS-GALHAS: 
UMA GRANDE AMEAÇA À 
HORTICULTURA

DE OLHO NA 
LAGARTA-DO-CARTUCHO

..........................................................03

 

.......................05

....................07

 
 

......................................09

 
..............................12

 
 
 

...............................19

 
 

...............................................24

 
.........................30 

 
 

MIP EXPERIÊNCE é uma revista virtual 
mensal editada pela Promip Manejo 
Integrado de Pragas.

Editor: Dr. Marcelo Poletti – CEO PROMIP

Colaboradores desta edição:

Dr. Luiz Geraldo de Carvalho Santos 
Dra. Fernanda Canassa  
Thiago Peres 
Dr. Everaldo Batista Alves 
Dra. Grazielle Furtado Moreira 
Dra. Adriana Aparecida Gabia 
Dr. Victor Hugo da Costa 

Projeto e diagramação: 
Linea Creativa Comunicação

Promip Manejo Integrado de Pragas

Fazenda Santa Fé, Estrada Municipal CHL 332, 
Km 01 - Tujuguaba – Conchal/SP 
CEP: 13835-000 
+55 19 4040 4112 
+55 19 99910 1858 
atendimento@promip.agr.br 
promip.agr.br

mailto:atendimento@promip.agr.br


3

Conviver com ácaros, insetos, nematoides, pató-
genos e plantas infestantes em densidades po-
pulacionais que não causem perdas econômicas, 
é um dos principais desafios enfrentados pelos 
pequenos, médios e grandes agricultores. Caso o 
produtor não realize o correto manejo das pragas 
que atacam seu cultivo, os resultados certamen-
te podem inviabilizar todo o seu esforço e inves-
timentos. 

Recentemente o Centro de Estudos Avançados 
em Economia Aplicada (CEPEA), da ESALQ/USP, 
publicou resultados de uma pesquisa que de-
monstra que na ausência do controle da lagar-
ta do cartucho, uma das principais pragas que 
atacam a cultura do milho, o agricultor arcaria 
com um prejuízo extra de cerca de R$ 7,5 bilhões, 
piorando substancialmente seus resultados e 
impactando negativamente o preço desta co-
modities no mercado interno e sua exportação. 
Cenário semelhante foi projetado para o bicudo 
do algodoeiro e para a ferrugem da soja, pragas 

que causam danos econômicos enormes nessas 
culturas. Sabendo-se que o prejuízo causado pe-
las pragas agrícolas chega anualmente em R$ 55 
bilhões de perdas, as mesmas inferências deste 
estudo poderiam ser estendidas para outras inú-
meras pragas em diversas culturas. 

Ao mesmo tempo, o anseio da sociedade pelo 
consumo de alimentos comprovadamente se-
guros à saúde, que sejam produzidos de forma 
social e ambientalmente correta, impulsionam 
cada vez mais o produtor rural na busca por es-
tratégias que atendam todos essas exigências e 
que garantam a remuneração dos seus investi-
mentos. 

O Manejo Integrado de Pragas (MIP), conceito 
que foi instituído há anos por acadêmicos e pes-
quisadores, preconiza que a integração de táticas 
de controle é o caminho viável para a implanta-
ção de estratégias que viabilizem a produção de 
alimentos de forma rentável e segura, para o agri-

APRENDER FAZENDO, 
ESSA É A FILOSOFIA DO 
MIP EXPERIENCE
Autor: Dr. Marcelo Poletti - CEO e Fundador Promip 
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cultor, consumidores em geral e meio ambien-
te. O grande desafio é como colocar em prática 
o MIP em um cenário tão complexo como o da 
agricultura moderna. Em outras palavras, o ma-
nejo integrado de pragas é uma realidade alcan-
çável? 

Alguns ainda permanecem céticos afirmando 
conhecer muitos exemplos de agricultores que 
não obtiveram sucesso na implantação de pro-
gramas de MIP. Por outro lado, pesquisas reali-
zadas pela EMBRAPA indicaram que se a prática 
do manejo integrado fosse adotada em todas as 
lavouras de soja do país, cerca de 33 milhões de 
hectares, o benefício econômico poderia atingir 
um montante de R$ 4 bilhões, isso devido a eco-
nomia com a aquisição e aplicação de defensivos 
agrícolas. Além desse, diversos modelos preveem 
o potencial de sucesso na adoção da integração 
de táticas de manejo de pragas.  No entanto, de-
ve-se entender que o MIP é um processo bastan-
te complexo que envolve além do conhecimento 
técnico e científico, necessários para a seleção da 

ferramenta mais adequada para cada situação e 
praga-alvo, o planejamento detalhado de todas 
as ações para sua implantação e adoção. 

A implantação do MIP inicia-se com a identifi-
cação do problema, por isso é muito importante 
que os responsáveis por esta tarefa, quer sejam 
os agricultores, seus funcionários ou consultores, 
saibam identificar corretamente as principais 
pragas-chave e os seus inimigos naturais no cul-
tivo. Para que acompanhamento da flutuação 
populacional seja efetivo, é necessário que o agri-
cultor conheça o nível de dano econômico (NDE) 
e nível de controle (NC), indicadores que o auxi-
liarão na tomada de decisão no momento correto 
para a adoção de uma determinada estratégia de 
manejo de pragas. Tomar uma decisão na hora 
certa não é uma tarefa fácil, e o MIP auxilia o agri-
cultor nesse momento. Por isso, a busca constan-
te pelo conhecimento e a troca de experiências 
práticas e vivências com agricultores e técnicos é 
um caminho importante para a implantação efe-
tiva do Manejo Integrado na Prática.

O MIP EXPERIENCE é uma iniciativa pioneira 
que tem como intuito proporcionar ao agricultor 
uma interação direta com práticas e tecnologias 
inovadoras voltadas para o manejo sustentável 
e economicamente viável em cultivo protegido 
e campo. Essa plataforma, inicialmente dispo-
nível online e em breve em um ambiente físico 
instalado no Centro de Inovações PROMIP, em 
Conchal-SP, reunirá um público que se dedica in-
tegralmente a produção sustentável. O objetivo 
é proporcionar a todos os interessados o acesso 
integral a programas de manejo de pragas em 
cultivo protegido e campo, através da transferên-

cia do conhecimento na prática. Possibilitará a 
formação de redes para intercâmbio de informa-
ções entre todos os agentes da cadeia de produ-
ção de hortaliças. 

A experiência vivida pelo agricultor neste am-
biente, possibilitará que o mesmo, entenda o MIP 
como uma oportunidade para o seu crescimento 
pessoal e melhoria de resultados. Aprender fazen-
do, essa é a filosofia principal do MIP EXPERIEN-
CE, vitrine dedicada à promoção e divulgação de 
estratégias e práticas sustentáveis para progra-
mas de Manejo Integrado de Pragas em cultivos 
de hortaliças, flores, frutas e grandes culturas.
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CONTRIBUIÇÃO PARA O MIP 
NA CULTURA DO TOMATE
Autor: Luiz Geraldo de Carvalho Santos 
Engenheiro Agrônomo / Sócio Gerente da Ensistec Academia (www.ensistec.com.br)

Teletone: (011) 4784 6744 - email: luizgeraldo@ensistec.com.br

Nosso trabalho sempre teve o objetivo de con-
tribuir para gerar um modelo tecnológico de 
produção que desse escala para Agricultura Or-
gânica, começou com uma pergunta: Por que 
existem pragas? 

A partir daí, ainda na época de estagiário no IA-
PAR, de 1986 a 1989, comecei a estudar e traba-
lhar no projeto de Plantas Inseticidas. Neste pro-
jeto entendi que havia um forte componente da 
relação inseto-planta que poderia ser influen-
ciado pela nutrição. Ainda dentro do estágio mi-
nha orientadora pediu que pesquisasse quantos 
trabalhos haviam sido publicados no período de 

1977 a 1986 falando sobre a influência dos ferti-
lizantes na incidência de pragas. Levantei 150 
artigos falando do assunto e essa revisão biblio-
gráfica deixou claro que 75% dos trabalhos cons-
tatavam que o excesso de N poderia aumentar a 
incidência de pragas,  sobre o potássio a maioria 
dos trabalhos dizia que o potássio poderia contri-
buir para reduzir incidência de pragas, mas em 
alguns casos também poderia aumenta-las e so-
bre o fósforo não era possível estabelecer uma re-
lação direta de causa x efeito.

Depois de formado fui validando, a campo, os 
resultados dos meus estudos aplicando os con-

PALAVRA DO CONSULTOR

http://www.ensistec.com.br
mailto:luizgeraldo@ensistec.com.br
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ceitos na Agricultura Orgânica, com sucesso para 
Tomate e HF em geral.

Os resultados na Agricultura Orgânica chama-
ram a atenção de produtores convencionais que 
queriam melhorar seus resultados, mas não ne-
cessariamente fazer orgânico certificado. Por 
este motivo, comecei a dar consultoria para pro-
dutores com este perfil, com um trabalho mais 
voltado a equilíbrio nutricional, com viabilização 
maior do uso de agentes biológicos, contribuindo 
para um MIP de sucesso.

Esta linha de manejo com objetivo de melhorar a 
performance das culturas, tornava o MIP simples 
de entender e de fácil aplicação. Porque o pro-
dutor sai da situação de desequilíbrio que torna 
as lavouras extremamente frágeis e suscetíveis a 
todo tipo de pragas e doenças, que o aprisiona 
em um ciclo vicioso de dependência dos defen-
sivos químicos. 

A aplicação desse conceito de Manejo de Nutrição 
e Irrigação Integrados facilita muito a aplicação 
do MIP, porque as infestações de pragas e doen-
ças não são mais explosivas, elas ocorrem, mas 
em um ritmo, intensidade e severidade controlá-
veis, sendo aplicável tanto em pequena quanto 
em larga escala. Já validamos este modelo para 
lavouras de 200 a 400 há de tomate, de campo 
gotejo e pivôt central, 1000 ha de batata inglesa e 
1000 ha de uvas de mesa para exportação. Além 

dos muitos produtores orgânicos que atendemos 
regularmente, como a Fazenda Malunga, de Bra-
sília, que cultiva 6 ha de tomates em estufa e mais 
45 de hortaliças diversificadas a campo aberto, 
sendo a maior área orgânica certificada de pro-
dução própria do Brasil.

O que concluímos até o momento que a melhor 
forma de atingir um resultado de controle de 
insumos, melhores plantas, com maior produti-
vidade, melhor qualidade e menor uso de quí-
micos, ou controle biológico exclusivo é possível, 
viável em qualquer escala. 

Muito mais importante do que esta esfera do ní-
vel do produtor é o impacto ambiental global que 
vai na direção das necessidades atuais de nossa 
sociedade e planeta. Uma agricultura onde se 
exerce controle é uma agricultura limpa, que não 
contamina água, não contamina solo, não intoxi-
ca o produtor, não compromete a saúde do con-
sumidor, ao contrário, eleva o nível de saúde, por 
oferecer alimentos isentos de resíduos, por serem 
mais completos nutricionalmente.

O benefício final para o produtor é um modelo 
de produção onde ele tem controle sobre as prin-
cipais variáveis que impactam custo e produtivi-
dade, portanto, impacta diretamente o resultado 
econômico e financeiro da produção, tornando a 
atividade mais sustentável e rentável.
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EFEITOS DA UTILIZAÇÃO DE FUNGOS 
ENTOMOPATOGÊNICOS COMO 
INOCULANTES NO CRESCIMENTO DE 
PLANTAS E CONTROLE DE PRAGAS 

O objetivo geral do projeto de tese foi avaliar o 
potencial de fungos entomopatogênicos como 
inoculantes sobretudo contra o ácaro rajado Te-
tranychus urticae, seus efeitos na promoção de 
crescimento de plantas de feijão e morango, e o 
efeito tri-trófico em ácaros predadores. Estudos 
foram então conduzidos no Departamento de 
Plantas e Ciências Ambientais da Universidade 
de Copenhagen, no Departamento de Entomolo-
gia e Acarologia da ESALQ, e em áreas de produ-
ção comercial de morangueiro em Senador Ama-
ral - MG e em Atibaia - SP, durante 4 anos.

Inicialmente nós buscamos isolados de fungos 
entomopatogênicos promissores para a realiza-
ção da pesquisa. A partir de um total de 34 isola-

Autor: Dra. Fernanda Canassa - ESALQ - USP

RESULTADOS DE PESQUISAS

dos, selecionamos dois para a condução de expe-
rimentos na Universidade de Copenhagen, onde 
foi estudada a inoculação de sementes de feijão 
como planta modelo, em suspensões de um iso-
lado de Metarhizium robertsii e Beauveria bas-
siana, individualmente e combinados em uma 
mesma suspensão, e os efeitos na promoção de 
crescimento e produção das plantas; ao ácaro ra-
jado e ao ácaro predador Phytoseiulus persimilis, 
em casa-de-vegetação. Na ESALQ/USP, estudos 
foram conduzidos com plantas de morangueiro 
em casa-de-vegetação, onde foram avaliados os 
efeitos da inoculação de raízes em suspensões de 
15 isolados de Metarhizium spp., 5 isolados de B. 
bassiana e 5 isolados de Cordyceps fumosorosea, 
na oviposição do ácaro rajado e no crescimento 
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de plantas e produção de frutos. Dois isolados 
foram então selecionados e testados em quatro 
áreas de produção comercial de morangueiro, 
também por meio da inoculação de raízes em 
suspensões fúngicas antes do plantio, quanto aos 
efeitos em pragas, inimigos naturais e doenças 
de plantas em campo. 

Os resultados mostraram redução significati-
va na população do ácaro rajado e aumento no 
desenvolvimento das plantas nas duas culturas. 
A produção de vagens em plantas de feijão e de 
frutos de morango foram superiores nas plan-
tas inoculadas em relação às não inoculadas. 
No caso do ácaro predador P. persimilis, não foi 
observada diferença na taxa de predação por T. 
urticae proveniente de plantas tratadas e não 
tratadas. Nas áreas comerciais de produção de 
morangueiro também se observou populações 
significativamente menores de ácaro rajado nas 
parcelas tratadas com Metarhizium e Beauveria. 
Também houve menos sintomas das doenças 
mancha-de-micosferela e mancha-de-pestalotia 
nas plantas inoculadas; e uma população natu-
ral de ácaros predadores da espécie Neoseiulus 
californicus presente em uma das áreas, não foi 
afetada em campo. 

Os resultados obtidos por este projeto trazem 
uma nova perspectiva do uso de fungos entomo-
patogênicos como inoculantes, revelando que 
esta pode ser uma estratégia promissora para 
introdução em programas de Manejo Integrado 
de Pragas (MIP). Esta nova forma de aplicação é 
capaz de trazer mais benefícios comparado ao 
uso desses entomopatógenos como agentes de 
controle biológico de contato, podendo apresen-

tar potencial no controle duplo de pragas e fito-
patógenos; crescimento de plantas e aumento 
de produção, sendo compatível com outros ini-
migos naturais. 

No Brasil, já existe um produto formulado com 
a mistura de Metarhizium anisopliae + Beauve-
ria bassiana, o produto comercia Dobbel® SC da 
empresa Maneogene Agrociências S.A., indicado 
para o controle do percevejo-marrom (Euschistus 
heros) e da cigarrinha-das-pastagens (Deois fla-
vopicta). O desenvolvimento de produtos comer-
ciais à base de fungos entomopatogênicos para 
uso como inoculantes se trata de uma tendência 
para o futuro, e a associação desses produtos bio-
lógicos com outros inimigos naturais (parasitoi-
des e predadores) certamente contribuirá para o 
MIP de diversas culturas em campo.
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O USO DE AGROQUÍMICOS 
SELETIVOS É A CHAVE PARA 
O SUCESSO DO MIP
Thiago Peres

O interesse dos agricultores pelo empre-
go de  predadores  (ácaros e insetos) e  pa-
rasitóides  (microvespas) tem aumentado 
consideravelmente a cada safra. Uma das 
vantagens do controle biológico aplicado é 
que muitos organismos benéficos podem ser 
utilizados tanto em áreas de produção orgânica, 
quanto em lavouras onde o emprego de 
defensivos é realizado convencionalmente. Neste 
caso, a adoção de agroquímicos compatíveis 
com os inimigos naturais é fundamental para 
o sucesso do manejo de pragas em campo. 

Um produto seletivo é aquele que apresenta 
eficiência comprovada para o manejo da praga-
alvo (≥ 80% de controle), e ao mesmo tempo, não 
afeta a sobrevivência e capacidade reprodutiva 
dos agentes biológicos em campo.

“É perfeitamente possível utilizar predadores e 
parasitoides em áreas onde o agricultor utiliza 
agroquímicos, isso é o que o técnico e o produtor 
precisam saber para integrar pelo menos essas 
duas modalidades de controle”, diz o pesquisador 
e doutor em entomologia  Paulo Rebelles Reis, 
da Universidade Federal de Lavras/MG e EPAMIG.

https://promip.agr.br/produtos
https://promip.agr.br/produtos
https://promip.agr.br/produtos
http://lattes.cnpq.br/5053791393839113
http://www.ufla.br/portal/
http://www.epamig.br/index.php?option=com_content&task=view&id=48&Itemid=169
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Existem dois tipos de seletividade: a seletividade 
ecológica e a seletividade fisiológica. A primeira 
ocorre em função das diferenças de comporta-
mento ou hábitat entre pragas, inimigos naturais 
e/ou polinizadores, fazendo com que o produto 
químico tenha impacto somente em uma deter-
minada espécie (praga). A seletividade fisiológica, 
inerente ao produto, está diretamente relaciona-
da à maior tolerância de um inimigo natural (in-
seto ou ácaro) ou polinizador em relação à praga, 
quando ambos encontram-se sob a ação de um 
mesmo ingrediente ativo.

Segundo  Geraldo Andrade de Carvalho, dou-
tor em fitossanidade e professor daUniversi-
dade Federal de Lavras/MG, os  estudos de se-
letividade  fisiológica são os mais comuns em 
todo o mundo. “Esse tipo de seletividade ocorre 
devido às diferenças fisiológicas da praga em 
relação aos demais organismos não visados 
na aplicação, ocorrendo a morte das espécies-
praga e preservação dos inimigos naturais. Essa 

seletividade pode ser alcançada pela redução de 
absorção do produto químico pelo tegumento 
ou pelo aumento na degradação da substância 
tóxica pelo sistema enzimático do inimigo 
natural”, explica Carvalho.

De acordo com Carvalho, a escassez de informa-
ção ainda dificulta o uso de produtos químicos 
seletivos aos organismos benéficos, principal-
mente em áreas de cultivos convencionais. Se-
gundo o professor, para o sucesso de programas 
de manejo integrado de pragas é importante que 
mais pesquisadores estejam envolvidos nesta li-
nha de estudo.

“É necessário realizar e aumentar treinamen-
tos de agrônomos para que possam colocar em 
prática os fundamentos do  MIP  e, desta forma, 
contribuir para uma agricultura sustentável tanto 
em aspecto social como ecológico, e ao mesmo 
tempo ser lucrativa”, afirma Carvalho.

Na opinião de Reis, a extensão rural pode ajudar 

SELETIVIDADE ECOLÓGICA E FISIOLÓGICA

A SELETIVIDADE E A FALTA DE INFORMAÇÃO

A seletividade de alguns agroquímicos permite a integração do controle químico e biológico em programas de MIP em diversas culturas. 
Foto: PROMIP.

Unidades experimentais utilizadas em bioensaios de seletividade de 
agroquímicos à diferentes espécies de parasitóides em condições de 
laboratório.

http://www.den.ufla.br/index.php/docentes/geraldo-andrade-carvalho
http://www.ufla.br/portal/
http://www.ufla.br/portal/
https://promip.agr.br/servicos/seletividade
https://promip.agr.br/servicos/seletividade
https://promip.agr.br/manejo-integrado-de-pragas
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de maneira efetiva na difusão do conceito de ma-
nejo integrado de pragas e provocar uma mudan-
ça de comportamento nos produtores rurais. De 
acordo com o professor, no Brasil há bons exem-
plos de programas de controle biológico aplicado 
bem-sucedido, mas atualmente o conceito de se-
letividade é bem pouco difundido.

“Infelizmente não têm sido mais ministrados os 

princípios do controle químico e muito menos 
da seletividade de produtos de proteção de plan-
tas, o que pode ser uma fatalidade para os novos 
técnicos quando enfrentam situações adversas 
em condições de campo, pois quando uma nova 
praga ou doença é introduzida, fazendo com que 
o controle químico seja intensificado e todo o 
trabalho de monitoramento e controle biológico 
seja perdido”, finaliza.

A PROMIP desenvolve em seus  laboratórios de 
serviços de pesquisas, estudos de seletividade de 
defensivos agrícolas e organismos geneticamente 
modificados (OGM) sobre agentes biológicos de 
controle (predadores, parasitóides e entomopa-
tógenos – bactérias, fungos e vírus) e poliniza-
dores (abelhas sem ferrão e outras). A empresa 
utiliza protocolos referenciados e padronizados 
internacionalmente pela  IOBC (International or-
ganisation for biological and integrated control).

“A seleção de defensivos compatíveis com nos-
sos agentes biológicos é fundamental para asse-
gurarmos aos nossos clientes a preservação e o 
bom funcionamento dos inimigos naturais nas 
áreas de produção convencional, onde o controle 
de doenças e outras pragas agrícolas é realizado 
através do manejo de químicos ou outras estraté-
gias de controle”, afirma Marcelo Poletti, diretor 
presidente da empresa.

Os estudos de seletividade são oferecidos pela 
PROMIP a diversos parceiros e clientes, utili-

zando as mesmas estruturas  credenciadas jun-
to ao Ministério da Agricultura  para a execução 
de pesquisas e laudos oficiais de eficácia de 
defensivos para o controle de pragas agrícolas.

Matéria exclusiva publicada pelo Portal de Mane-
jo Integrado de Pragas (Promip) em 11 de maio de 
2016.

A INTEGRAÇÃO DE FERRAMENTAS DE CONTROLE É O CAMINHO PARA A 
AGRICULTURA MODERNA

https://promip.agr.br/servicos
https://promip.agr.br/servicos
https://promip.agr.br/servicos/seletividade
https://promip.agr.br/servicos/seletividade
http://www.iobc-wprs.org/
http://www.iobc-wprs.org/
https://br.linkedin.com/in/marcelo-poletti-27522823
https://promip.agr.br/certificacoes
https://promip.agr.br/certificacoes
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MANEJO INTEGRADO DA
TRAÇA-DO-TOMATEIRO
Dr. Everaldo Batista Alves

Atraça-do-tomateiro,  Tuta absoluta (Meyrick) 
(Lepidoptera: Gelechiidae) é um microlepidopte-
ro, nativo da América do Sul, principalmente do 
centro de origem do tomateiro, que compreen-
de o estreito território limitado pelo Equador, 
cordilheira dos Andes, norte do Chile e litoral do 
Oceano Pacífico. Nos dias atuais, Tuta absoluta é 
mundialmente a principal praga do tomateiro, 
sendo considerada uma ameaça à tomaticultu-
ra global. Desde seu aparecimento na Espanha, 
ela tem ocasionado perdas significativas para a 
cultura, em diferentes áreas da Europa, Norte da 
África, mediterrâneo e mais recentemente na Ín-
dia. No continente americano ela está presente 
nos principais países produtores de tomate da 

América do Sul, Central e Norte, sendo que nesta 
última região (México) até 2013 ela foi considera-
da uma praga quarentenária.

Nas regiões ou países que essa praga foi introdu-
zida ocorreram impactos econômicos e sociais, 
alterando totalmente o manejo integrado de pra-
gas na cultura do tomate.

Nas regiões que essa praga é problema, quando 
não se aplicam medidas de controle, as perdas 
podem atingir 100%. Esse é o caso do Brasil, onde 
sua ocorrência é registrada em todo o território, 
sempre em alta infestação, geralmente ocorren-
do durante todo o ciclo da cultura. No Brasil, de-
vido ao elevado número de aplicações de inseti-

CLIQUE AQUI 
E ASSISTA 
AO VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=5r3nJwI46Co
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cidas ela aparentemente adquire um status de 
praga de caráter regional, principalmente para 
as regiões centro-norte da Bahia (Irecê) e Agreste 
Pernambucano (Pesqueira).

No entanto, a presença dessa praga em todos as 
regiões ainda é frequente e o seu controle deve 
ser preconizado juntamente com outros lepidóp-
teros, pragas da parte aérea. Caso contrário, ela 

estará presente na cultura causando prejuízos. 
Em grande parte, esse fato se deve a fatores bioe-
cológicos da praga, como elevado potencial bióti-
co e ao hábito das lagartas ficarem “escondidas” 
em minas ou galerias nas folhas, hastes e frutos, 
o que impede seu controle de forma eficiente. 
Outro fator importante e a polifagia desse inseto, 
capaz de atacar outras plantas hospedeiras, da 
família das solanáceas.

Os adultos são pequenas mariposas de coloração 
cinza-prateado com cerca de 10 mm de enverga-
dura e 6 mm de comprimento por 1 mm de largu-
ra. Os adultos possuem hábito noturno e durante 
o dia permanecem em repouso na folhagem do 
tomateiro. Podem ser vistos ao amanhecer e ao 
entardecer, quando voam, acasalam e fazem a 
postura. A longevidade de fêmeas e machos é de 
11,5 e 9,7 dias, respectivamente. Cada fêmea co-
loca em média 50 ovos, podendo colocar até 250 
ovos durante toda sua vida.

Os ovos são colocados individualizados depo-
sitados nas folhas, hastes, flores e frutos, princi-
palmente no terço superior da planta, embora 
se observe posteriormente um maior número de 
minas pequenas no terço médio da planta. Pos-
suem formato elíptico de superfície reticulada e 
inicialmente são de coloração branca-brilhante 
ou amarelo-clara brilhante, passando a ter colo-
ração marrom-escuro próximo a eclosão das la-
gartas. Apresentam um período embrionário de 
3 a 5 dias.

As lagartas têm coloração branca, ao emergirem 
dos ovos e a medida que consomem tecido ve-
getal e crescem tornam-se verde-arroxeadas, 
atingindo cerca de 6-9 mm de comprimento. 
Diferenciam-se de outras lagartas de lepidóp-
teros que atacam a parte aérea, primeiramente 
por alimentaram-se do parênquima foliar e em 
consequência ocasionarem minas transparentes 
nas folhas e caules, embora também formem ga-
lerias nos frutos, e por apresentarem uma placa 
protoráxica preta em forma de “meia lua”. A fase 
larval apresenta quatro instares, com duração en-
tre nove a treze dias. Próximo ao atingir a fase de 
pupa tecem um casulo esbranquiçado.

A pupa é verde, passando depois para a coloração 
marrom e tem duração de 6 a 10 dias. Podem ser 
encontradas nas próprias galerias abertas pelas 
lagartas, folhas secas ou no solo, sendo que em 
tomate rasteiro é mais comum o inseto pupar 
no solo (Villas Bôas et al. 2009). O ciclo completo 
de Tuta absoluta dura entre 30 a 40 dias.

BIOLOGIA E COMPORTAMENTO DESTA PRAGA
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Ocorre durante todo o ciclo da cultura, o ano todo 
e em todos os Estados produtores do país, sendo 
o período crítico a fase de formação dos frutos. 
Períodos quentes e secos favorecem sua ocorrên-
cia, verificando menor população em períodos 
chuvosos (Souza).

As lagartas formam galerias (minas) transparen-
tes nas folhas e se alimentam no interior destas. 
Atacam também as hastes / caule formando mi-
nas e os frutos formando galerias. Sua presença e 
percebida nesses locais devido a presença de fe-
zes escuras. Em ataques severos destroem total-
mente as folhas, ocasionando o secamento dos 
folíolos e consequente morte da planta. Os frutos 
ficam impróprios para comercialização, além de 
facilitarem a contaminação por patógenos (fun-
gos e bactérias).

MANEJO INTEGRADO

O Manejo da traça-do-tomateiro, juntamente 
com outras pragas que atacam a cultura deve 
ser feita de forma integrada, adotando o moni-
toramento de pragas e uso de diferentes estra-
tégias de controle (cultural, biológico e químico). 
Estratégias de controle da traça-do-tomateiro 
utilizando somente o controle químico tem ge-
rado preocupação, por técnicos e pesquisadores 
do setor devido ao desenvolvimento de resistên-
cia aos poucos grupos químicos e modo de ação 
distintos de inseticidas utilizados para o controle 
dessa praga.

Estudos recentes mostram problemas de desen-
volvimento de resistência aos grupos mais re-
centes de inseticidas utilizados no controle dessa 
praga como espinosinas, oxidiazinas e diamidas. 
Entre as estratégias que devem ser adotadas jun-
tamente com o controle químico e proporcionam 
uma melhora na eficiência de controle desse in-
seto na lavoura estão o controle cultural e o con-
trole biológico.

DANOSECOLOGIA

MIP EXPERIENCE - VOL 1
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O monitoramento de pragas é ferramenta indis-
pensável no manejo integrado de pragas. O uso 
dessa ferramenta permite determinar o exato 
momento de ocorrência da praga na cultura e a 
intensidade de infestação. Informações essas que 
permitem direcionar para a escolha da estratégia 
adequada de controle da praga num determina-
do momento. No caso de  Tuta absoluta, a me-

lhor ferramenta de controle é o uso de armadi-
lhas adesivas de feromônio, capazes de detectar 
as infestações iniciais de adultos na lavoura, o que 
permitirá o uso de estratégias de controle biológi-
co com o parasitoide de ovos Trichogramma pre-
tiosum e aplicação de Bacillus thuringiensis para 
o controle de lagartas recém emergidas dos ovos.

O controle cultural preconiza adotar uma série de 
medidas que evitem ou reduzam o aparecimen-
to da praga na lavoura. Entre estas medidas, de-
ve-se evitar os plantios sucessivos da cultura na 
mesma área/região ou de forma escalonada nos 
pivôs centrais. Plantios tardios tendem a apre-
sentar maior pressão de pragas decorrentes da 
migração de adultos das áreas vizinhas.

O ideal seria que os plantios de tomate em uma 
microrregião fossem escalonados e não ultrapas-
sassem 60 dias (Instrução Normativa no 05, de 
13/11/2007-GO).

Ainda dentro dessa estratégia é fundamental a 
destruição dos restos culturais imediatamente 
após a colheita para interromper o ciclo da pra-
ga. A manutenção de restos culturais no campo 
permite que lagartas e pupas se desenvolvam e 
originem novos adultos que irão se dispersar para 
outras áreas cultivadas com tomate, aumentan-
do a pressão da praga nas áreas vizinhas. Plantas 
alternativas hospedeiras do inseto, como solaná-

ceas silvestres, joá-bravo e maria pretinha devem 
ser eliminadas antes e após o estabelecimento 
da cultura.

MONITORAMENTO DA PRAGA: PRIMEIRO PASSO PARA IMPLANTAÇÃO DO MIP

CONTROLE CULTURAL
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Desde a introdução da traça-do-tomateiro no 
Brasil, muito esforço tem sido feito no sentido de 
estabelecer o seu controle biológico. Surtos dessa 
praga em diferentes regiões do Brasil na década 
de 1990, associado ao desenvolvimento de pes-
quisas nesse mesmo período permitiram uma 
sólida experiência em controle biológico aplicado 
adotando o uso de parasitoides e controle micro-
biano dessa praga. A tática de controle biológico 
utilizando liberações massais do parasitoide de 
ovos  Trichogramma pretiosum Riley, associado 
a aplicação de biopesticidas a base de  Bacillus 
thuringiensis para o controle de lagartas neona-
tas recém eclodidas tem apresentado resultados 
similares ou superiores ao uso de inseticidas quí-
micos, com reduções nos níveis de ataque em 
frutos de até 1%.

Atualmente o grande entrave no uso do contro-
le biológico é a desmitificação da eficiência por 
parte dos produtores, o que envolve a divulgação 
de resultados e suporte técnico para exata utiliza-
ção do produto.

As estratégias de controle biológico devem estar 
associadas a outras estratégias como o controle 
cultural, uso de inseticidas seletivos em determi-
nadas épocas e monitoramento da praga para 

determinar a época de liberação do parasitoide 
ou aplicação do biopesticida. Estratégias essas 
que deveriam ser utilizados em conjunto em 
qualquer situação para garantir a eficiência de 
todos os produtos utilizados no manejo de pra-
gas da cultura, reduzir os impactos ambientais 
negativos causados pelos agrotóxicos e reduzir 
os custos de controle.

O controle químico ainda é a técnica mais utili-
zada para o controle da traça-do-tomateiro. A rá-
pida ação dos inseticidas químicos em reduzir a 
infestação da praga, sem a obrigatoriedade em 
utilizar o monitoramento da praga para garantir 
a eficiência de controle tornam essa estratégia 
atrativa aos produtores, em um primeiro mo-
mento. Porém perigosa em diferentes aspectos 
de saúde pública, contaminação ambiental, au-
mentos de custo de insumos e falhas de controle 
devido desequilíbrios biológicos, ressurgência de 
pragas e evolução da resistência. No controle quí-
mico a rotação de produtos de grupos químicos 
e modo de ação distintos deve ser adotado para 
evitar a evolução da resistência.

Outras estratégias de controle como o cultural e 
biológico que permitem uma menor pressão de 

seleção da praga com inseticidas também fazem 
parte das estratégias de manejo de resistência de 
pragas a pesticidas.

Nos programas de manejo de resistência por ro-
tação, os inseticidas utilizados para o controle 
de outras pragas na cultura também devem ser 
considerados. Informações do grupo químico/
ingrediente ativo são facilmente encontradas na 
bula de todos os inseticidas químicos/biológicos 
e devem ser utilizadas para a escolha do inseti-
cida a ser rotacionado independente da marca 
comercial. Demais informações como modo de 
ação e resistência cruzada com outros grupos de 
inseticidas devem ser consultadas em revistas 
especificas ou com o auxílio de um engenheiro 
agrônomo.

CONTROLE BIOLÓGICO

CONTROLE QUÍMICO
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INGREDIENTE ATIVO, GRUPO QUÍMICO, E MODO DE AÇÃO DOS PRINCIPAIS INSETICIDAS 
UTILIZADOS NO CONTROLE DE LAGARTA-DO-CARTUCHO NA CULTURA DO TOMATE

Fonte: IRAC-BR 2012 e Agrofit – http://agrofit.agricultura.gov.br/agrofit_cons/principal_agrofit_cons.
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DIVERSIDADE E MANEJO DE 
ÁCAROS TETRANIQUÍDEOS 
EM CULTIVOS DE HORTALIÇAS 
E FLORES
Dra. Grazielle Furtado Moreira

Os ácaros tetraniquídeos, pertencentes à família 
Tetranychidae, são de longe os mais importantes 
causadores de perdas econômicas nas mais di-
versas culturas ao redor do mundo. Mais de 100 
espécies já foram reportadas no Brasil associadas 
a plantas cultivadas. Exclusivamente fitófagos, ou 
seja, se alimentando somente de plantas, os te-
traniquídeos são em sua maioria polífagos, ata-
cando uma grande diversidade de plantas culti-
vadas.

Seus danos estão diretamente relacionados ao 
seu modo de alimentação. Suas quelíceras (peças 
bucais) são em formato de estiletes que perfuram 
as células das plantas, causando extravasamento 
do conteúdo celular, afetando no crescimento e 
desenvolvimento das plantas, o que acarreta per-
das na produção. Os sintomas típicos de ataque 
desses ácaros nas folhas são áreas prateadas ou 
verde-claras devido a remoção do conteúdo ce-
lular, podendo atingir tons bronzeados, levando a 
queda das folhas.

CLIQUE AQUI 
E ASSISTA 
AO VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=7I-6fHnp3q8
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O ciclo de desenvolvimento dos ácaros tetrani-
quídeos é de ovo, larva, protoninfa, deutoninfa 
e adulto. As fases jovens duram cerca de uma a 
duas semanas e os adultos põem sobreviver até 
um mês, podendo cada fêmea ovipositar de algu-

mas dezenas a centenas de ovos. Sua coloração 
pode ser verde, amarela, alaranjada ou vermelha 
e a mesma espécie pode apresentar mudança 
na coloração de acordos com o alimento e condi-
ções climáticas.

Os tetraniquídeos, em sua maioria, formam teias 
e por isso são também conhecidos como ácaros 
de teia. A teia além de proteger os tetraniquídeos 
contra predadores e condições ambientais ad-
versas como chuva intensa, também é o local de 
deposição de ovos por muitas espécies.  Em altas 
populações, em algumas espécies, é possível vi-
sualizar claramente uma grande quantidade de 
teias principalmente no ápice das plantas, que 
facilitam sua dispersão que se dá principalmen-
te pelo vento. Para isso, as fêmeas fecundadas ou 
não, se movem para o ápice das plantas.

Plantas ornamentais e hortaliças são muito sus-
cetíveis ao ataque de diferentes espécies de 
ácaros no Brasil. As espécies de tetraniquídeos 
economicamente mais importantes são o ácaro 
rajado,  Tetranychus urticiae, praga de diversas 
culturas, o ácaro vermelho Tetranychus evansi,as-
sociado a solanáceas, principalmente o tomateiro 
e o ácaro verde da mandioca Mononychellus ta-
najoa.

O ácaro rajado  T. urticiae  é comumente 

encontrado em altas infestações em solanáceas 
como tomate, pimentão e berinjela e como 
uma das principais pragas em cultivos de rosas, 
crisântemo, gérbera e alstroemeria. Alfaces e ou-
tras folhosas produzidas em sistemas hidropôni-
cos tem sido ocasionalmente relatadas com a 
ocorrência do ácaro rajado. Tuberosas como ba-
tata e mandioquinha salsa também tem como 
umas das principais pragas o ácaro rajado, en-
quanto em cultivos de mandioca M. tanajoa é a 
principal espécie encontrada.

TETRANIQUÍDEOS EM ORNAMENTAIS E HORTALIÇAS

Ciclo de vida dos ácaros tetraniquídeos.

Detalhe da teia produzida pelo tetraniquídeo, Tetranychus urticae, 
em gérbera.
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A redução efetiva de determinada população de 
uma praga, em níveis que não causem danos eco-
nômicos, inicia-se com um bom monitoramen-
to da presença da praga na lavoura para que as 
estratégias de controle sejam realizadas no mo-
mento correto. Ácaros pragas atacam por rebo-
leiras, ou seja, em áreas definidas, tendo seu iní-

cio quase sempre nas bordas dos plantios. Dessa 
forma, o produtor deve ficar atento ao início das 
infestações para um melhor controle. Como cita-
do anteriormente, as teias, cujas quantidade são 
proporcionais ao tamanho da população, prote-
gem os tetraníquideos, dificultando seu controle.

Como estratégias para o controle cultural de te-
traniquídeos, a destruição de restos culturais 
evita sua disseminação para novas áreas. Além 
disso, o manejo de plantas invasoras hospedeiras 
também torna-se importante na redução das po-
pulações dessas pragas. Uma estratégia bastante 
eficaz de manejo cultural que tem sido adotada 
por muitos produtores para evitar a dissemina-
ção desses ácaros é a destruição das teias com 
jatos fortes de água.

MANEJO INTEGRADO DE ÁCAROS TETRANIQUÍDEOS

MANEJO CULTURAL

O monitoramento é importante para decidir quando adotar as estratégias de controle do ácaro rajado.

Aplicação de jatos fortes de água para destruição das teias do 
ácaro rajado.
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No Brasil, dezesseis ingredientes ativos perten-
centes a 12 grupos químicos com nove mecanis-
mos de ação diferentes são hoje registrados para 
o controle de ácaros pragas segundo o Ministério 
da Agricultura. No entanto, casos de resistência 
são frequentemente reportados devido principal-
mente às características biológicas destes ácaros 
como curto ciclo de vida e alta fecundidade.

Fungos do gênero  Neozygites  são frequente-
mente reportados em campo, causando epizoo-
tias em tetraniquídeos, com controle quase total 
das populações da praga. Esses fungos são de 
ocorrência natural. Já o fungo entomopatogêni-
co Beauveria bassiana, comercializada por dife-
rentes empresas, tem apresentado bons resul-
tados no controle de  T. urticae, principalmente 
quando atrelado a outras técnicas como o uso de 
ácaros predadores. Em condições naturais, apesar 
de frequentes em plantas, os ácaros predadores, 
principalmente os fitoseídeos (família Phytoseii-
dae) não são abundantes, estando normalmente 

associados a níveis baixos de infestação de ácaros 
fitófagos. Para um controle mais efetivo a libera-
ção de ácaros predadores tem se apresentado 
atualmente como a melhor forma de controle de 
tetraniquídeos em diversas culturas. No Brasil são 
atualmente comercializadas duas espécies de 
ácaros predadores para o controle do ácaro raja-
do. São eles: Phytoseiulus macropilis, ácaro espe-
cialista que se alimenta apenas de tetraniquíedos 
e Neoseiulus californicus, que prefere os tetrani-
quídeos, embora possa se alimentar de outros 
pequenos artrópodes e pólen.

USO DE DEFENSIVOS QUÍMICOS

MANEJO BIOLÓGICO

Controle biológico com liberação de ácaros predadores em ornamentais.

Controle químico.
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NEMATOIDE-DAS-GALHAS: 
UMA GRANDE AMEAÇA À 
HORTICULTURA
Dra. Adriana Aparecida Gabia

Nematoides são vermes presentes nos mais di-
versos habitats, como no solo, água doce e sal-
gada. Podem ser classificados como parasitas 
de animais, insetos e plantas. Nos solos agríco-
las existem uma comunidade complexa de di-
ferentes espécies de nematoides que possuem 
diferentes hábitos alimentares. Alguns se ali-
mentam de bactérias ou fungos, outros são pre-
dadores ou onívoros. No entanto, uma parcela 
dessa comunidade se alimenta diretamente nas 
raízes das plantas, podendo provocar doenças.

Os fitonematoides, aquelas espécies que atacam 
plantas, em geral são classificados como endo-
parasitas, que invadem os tecidos radiculares e 
permanecem a maior parte do seu ciclo de vida 
dentro das raízes das plantas, ou ectoparasitas, 
que geralmente alimentam-se externamente na 
raiz. Sua alimentação acontece por meio de um 
estilete que é inserido nas células das raízes para 
remover o conteúdo celular. Consequentemente, 
a planta atacada passa a ter dificuldade na absor-
ção de água e nutrientes pelo sistema radicular.

MIP EXPERIENCE - VOL 1

CLIQUE AQUI 
E ASSISTA 
AO VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=7K77Zq8BNIQ
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CONHEÇA ESSA IMPORTANTE PRAGA

O nematoide-das-galhas,  Meloidogyne incog-
nita, é uma das espécies mais comumente re-
latadas causando danos em hortaliças. Possui 
ampla gama de hospedeiros que incluem prin-
cipalmente solanáceas como pimentão, jiló, be-
rinjela e tomate. Está presente em praticamente 
todo o mundo, principalmente em regiões de cli-
ma quente, em regiões tropicais e subtropicais.

M. incognita  é um endoparasita sedentário 
que completa seu ciclo de vida, quando em 
temperaturas ideais (27oC), geralmente entre 22 
a 30 dias. Os ovos são depositados pela fêmea, na 
superfície das raízes, envolvidos por uma massa 
gelatinosa. A eclosão dos juvenis é influenciada 
pela temperatura e ocorre sem a necessidade 
de estímulos das raízes das plantas, embora, al-
guns exsudatos radiculares estimulem a eclo-
são. Fatores químicos e físicos como umidade e 
a aeração do solo, o pH e os produtos químicos 
orgânicos e inorgânicos contidos na água do solo 
também influenciam no processo de eclosão.

Seu ciclo de vida é constituído pela fase de ovo, 
quatro juvenis (J1, J2, J3, J4) e adultos. O ovo, 
o qual é depositado pela fêmea, é unicelular 
e seu desenvolvimento ocorre dentro de pou-
cas horas após a ovoposição, resultando em 2, 
4, 8 e mais células, até a total formação do ju-
venil de primeiro estádio (J1) no seu interior. A 
primeira ecdise ocorre no interior do ovo, dan-
do origem ao J2 que eclode depois de perfurar 
uma das extremidades da casca do ovo com 
seu estilete, e passa a migrar no solo à procu-

ra de raízes de plantas que possa hospedá-lo.

A penetração do nematoide é rápida e ocorre, 
geralmente, próxima ao ápice radicular. Os J2 
penetram a rígida parede das células radicula-
res pela combinação de injúria física via inser-
ção do estilete e decomposição da parede por 
enzimas celulíticas e pectolíticas. Após a pene-
tração na raiz, os J2 migram intercelularmente 
no córtex na região de diferenciação celular. Os 
juvenis circundam a barreira formada pela en-
doderme e migram ao longo do tecido radicu-
lar, se movendo em direção ao cilindro vascular 
e, após migrarem uma pequena distância, os J2 
tornam-se imóveis no tecido cortical da zona de 
diferenciação. A parte anterior dos J2 fica na pe-
riferia do tecido vascular e o resto do corpo fica 
no córtex paralelo ao eixo longitudinal da raiz.

Fêmea de nematoide-das-galhas (Meloidogyne incognita)

Ciclo de vida do nematoide-das-galhas 
(Meloidogyne incognita).
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Depois de penetrar no tecido do hospedeiro e es-
tabelecer o sítio de alimentação, os J2 sofrem algu-
mas mudanças morfológicas. Os nematoides au-
mentam levemente seu comprimento, ocorrendo 
um aumento das glândulas esofagianas e do me-
tacorpo. Durante o desenvolvimento, os juvenis 
gradualmente assumem um formato salsichóide 
e sofrem três ecdises. A última ecdise o macho, se 
apresenta como um nematoide longo e filiforme 
dentro da cutícula do quarto estádio juvenil (J4), 
retida como revestimento. A fêmea adulta, no iní-

cio, mantém o formato do último estádio juvenil, 
mas aumenta quando madura e torna-se piri-
forme. As fêmeas secretam os ovos envoltos pó 
uma massa gelatinosa. A energia utilizada para 
completar as terceiras e quartas ecdises é obti-
da pelo nematoide antes da segunda ecdise, pois 
este não é capaz de se alimentar durante os está-
gios J2, J3 e J4. Isto porque durante este período 
o nematoide não possui estilete, que a partir da 
quarta ecdise, reaparece e os órgãos dos apare-
lhos digestivos e reprodutivos são desenvolvidos.

Os nematoides do gênero  Meloidogyne estão 
amplamente distribuídos, parasitando diversas 
culturas de importância econômica. Menciona-
se que mais de 2000 espécies vegetais são 
suscetíveis à infecção por nematoides das galhas 
e causam aproximadamente 5% da perda global 
das culturas.

As hortaliças, de uma forma geral, apresentam 
grande suscetibilidade aos nematoides, sendo os 
pertencentes ao gênero Meloidogyne os mais im-
portantes, com destaque para M. incognita que 
está entre as espécies mais frequentes nas áreas 
produtoras.

As perdas causadas por fitonematoides em hor-
taliças são estimadas em 12,3% nos países desen-
volvidos e 14,6% nos países em desenvolvimento. 

No caso de  Meloidogyne,  os nematoides se ali-
mentam das raízes, deixando o sistema radicular 
completamente desorganizado, causando sinto-
mas reflexos como ponteiro clorótico, murchas 
nas horas quentes do dia, menor crescimento 
das plantas, menor tamanho e quantidade de 
frutos. Os danos podem ser expressos pela re-
dução de produção ou então pela depreciação 
da qualidade do produto a ser comercializado.

Além dos danos severos causados pelos ne-
matoides formadores de galhas, estes são al-
tamente prolíferos e apresentam um ciclo de 
vida rápido, fazendo com que a população 
aumente de maneira intensa durante um ci-
clo de produção. Do mais, a maioria das espé-
cies são polífagas, dificultando a adoção de ro-
tação de culturas como método de controle.

HOSPEDEIROS, SINTOMAS E DANOS ECONÔMICOS

Área de produção de alface, sem (A) e com (B) infestação de Meloidogyne incognita.
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O correto diagnóstico da espécie de nema-
toide envolvida é feito pela análise de amos-
tras de solo e raízes em laboratório espe-
cializado, visando conhecer as densidades 
populacionais destes organismos no solo, na 
fase de pré-plantio e em fases posteriores de 
desenvolvimento da cultura. Com isso, pode-
-se preventivamente reduzir os prejuízos, antes 
do plantio, bem como amenizar as perdas em 
caso do nematoide já estar instalado na lavoura.

No momento da amostragem, pequenas por-
ções de solo, em torno de 200 g e algumas raí-
zes deverão ser coletadas. Recomenda-se cole-
tar em torno de 15-20 subamostras por hectare. 
Com caminhamento em zig-zag pela área a ser 
amostrada, as subamostras de solo e raiz deve-
rão ser coletadas na profundidade de 20-30 cm 
ao redor das plantas e posteriormente homoge-

neizadas. Para a formação da amostra compos-
ta retirar cerca de 400-500g de solo homoge-
neizado e 200-300 gramas de raízes coletadas 
aleatoriamente. A amostra composta deve ser 
identificada e enviada para um laboratório es-
pecializado. Para áreas extensas e irregulares, é 
recomendável dividir a mesma em glebas e reti-
rar uma amostra composta por gleba. Caso não 
seja possível enviar as amostras no mesmo dia, 
estas devem ser armazenadas e mantidas em 
temperaturas entre 10°C e 15°C, ou deixadas à 
sombra para que não ocorra o ressecamento, que 
dificulta o correto diagnóstico em laboratório.

O laboratório de Nematologia da PROMIP, oferece 
serviço especializado na área de análise comercial 
de solo e raiz para identificação e quantificação 
de nematoides parasitos de planta. Essa análise é 
imprescindível para que o produtor possa adotar a 
melhor estratégia de manejo desses organismos.

De uma maneira geral, no cultivo de hortaliças, 
o controle de nematoides do gênero  Meloido-
gyne, é difícil, uma vez que sua ampla distribui-
ção, sua polifagia e existência de raças dentro da 
mesma espécie, dificulta a adoção de manejos 
com variedade resistente e rotação de culturas, 
sendo estas algumas das medidas de controle 
mais eficientes e viáveis em nossas condições.

A limpeza de ferramentas e maquinários agrícolas 
são medidas preventivas de extrema importância 
para evitar a entrada de nematoides na lavoura. 
O controle químico, as práticas culturais e o con-
trole biológico são medidas realizadas visando o 
controle dos nematoides. Outras medidas como 
o uso de controle químico associado à rotação de 
cultura e uso de adubação verde, também aju-

dam na redução da população do patógeno no 
solo. A utilização de plantas antagônicas como 
aveia preta, cravo de defunto, crotalárias, erva 
Santa Maria e mucuna preta, uma vez que algu-
mas destas plantas liberam substâncias tóxicas 
que inibem o desenvolvimento do nematoide, 
também é uma importante medida de controle.

O emprego da enxertia com porta enxertos re-
sistentes, constitui uma alternativa de controle 
de nematoides a curto prazo, e que desde que 
começou a ser praticada em hortaliças, apresen-
ta-se como uma boa alternativa na solução de 
problemas nematológicos. A enxertia pode tam-
bém proporcionar, dependendo do porta enxerto 
escolhido, menor multiplicação dos nematoide 
das galhas comparada ao plantio de pés franco.

COMO MANEJAR ESSA PRAGA

AMOSTRAGEM

Galhas causadas no sistema radicular do tomateiro devido ao ataque de Meloidogyne incognita.
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Na visão atual de manejo integrado de nematoi-
des o uso do termo “controle” vem sendo grada-
tivamente substituído pelos termos “convivência 
e adequação de cultivo”, nos quais não se pensa 
mais em eliminar o patógeno, e sim reduzir suas 
populações a níveis abaixo dos níveis de dano 
econômico. Para tanto, o emprego de diversas 
medidas conjuntas é o foco principal. Entretan-
to, do ponto de vista de manejo do nematoide-
-das-galhas, poucas são as estratégias que têm 
sido realmente utilizadas, seja pelas dificulda-
des de execução ou pelo custo de implantação.

Além disso, observa-se que pouco se tem fei-
to pelo uso do “manejo integrado” de ne-
matoides, uma vez que as medidas pro-
postas têm sido estanques e localizadas.

O objetivo é reunir as diferentes estratégias e 
focos de ação das melhores medidas de con-
trole até o presente, estudadas de forma in-
dividual, e aplicá-las em um contexto pro-
dutivo real. Assim, os diversos métodos de 
controle trabalhados em conjunto resultaram 
em maior produção e qualidade do produto final.

Entre as medidas que integram o manejo de ne-
matoides, podemos iniciar com medidas para 
prevenir a entrada no patógeno na área. Para isso 
é necessário o cuidado com a sanidade das mu-
das, por exemplo batatas, tomate, mandioqui-
nha-salsa, etc. Substratos esterilizados, cuidados 
com a irrigação e implementos utilizados para 
preparo da área. Em áreas já contaminadas, evi-
tar a disseminação do nematoide, realizando a la-

vagem de implementos após o uso nessas áreas.

Em áreas já contaminadas, aplicar medidas que 
visam a redução populacional do nematoide. Isso 
pode ser realizado com a eliminação de raízes con-
taminadas na área, por exemplo em áreas produto-
ras de alface, rúcula, repolho, couve, quiabo, etc. É 
importante também a eliminação de plantas hos-
pedeiras, como plantas invasoras na entre safra.

A aração profunda e/ou tratamento químico se-
guida de solarização são medidas funcionais para 
reduzir a população. A rotação de culturas com 
espécies de importância econômicas (milho re-
sistente) ou não (crotalária, mucuna e cravo de 
defunto) consiste numa das principais medidas 
para redução populacional. Existem ainda ações 
visando a proteção das plantas, impedindo a co-
lonização do nematoide no hospedeiro, como o 
tratamento de semente com produtos quími-
cos ou biológicos ou ainda a resistência genéti-
ca, como o tomate Nemadoro, que possui com 
resistências a nematoides vinda no gene Mi. 
Outras medidas como alqueive, alqueive úmi-
do, uso de plantas armadilha, aplicação de ma-
téria orgânica e aplicação de restos vegetais de 
plantas com ação nematicidas, como o uso de 
brássicas, são outros métodos para o manejo 
integrado de nematoides parasitos de planta.

Como sabemos da dificuldade de controle dos fi-
tonematoides e dos prejuízos causados por esses 
patógenos, a adoção de uma estratégia de controle 
múltiplo permiti a produção de hortaliças sem afe-
tar a produtividade e qualidade do produto final.

Aração profunda Solarização
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www.promip.agr.br
vendas@promip.agr.br

+55 19 4040-4112 +55 19 99910-1858 

Observando a crescente demanda para pesquisas em nematologia, a Promip acaba 
de estruturar junto ao seu Centro de Inovação em Manejo Integrado de Pragas, 
localizado em Conchal-SP, um laboratório específico para o desenvolvimento de 
análises e estudos com as principais espécies de nematoides, apontadas como 
principal causa de prejuízos econômicos em diversas culturas.

Laboratório de Nematologia completa
o Portfólio de Serviços Promip 
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DE OLHO NA 
LAGARTA-DO-CARTUCHO
Dr. Victor Hugo da Costa

Alagarta-do-cartucho, conhecida também pelo 
seu nome cientifico,   Spodoptera frugiperda é 
uma das mais importantes pragas de cultivos 
agrícolas e sua ocorrência abrange quase todo o 
continente americano além de ter sido registrada 
em vários países da África e Ásia e com fortes 
indícios de sua ocorrência na Europa, sendo 
considerada assim, uma ameaça a agricultura em 
escala mundial. No Brasil a praga ocorre de norte 
ao sul do país e aqui, os prejuízos referentes ao 
ataque deste inseto são reportados para as mais 
importantes culturas agrícolas. Historicamente 
os registros do ataque deste inseto eram mais 
recorrentes nos cultivos de milho e por isso o 
nome popular da espécie, lagarta-do-cartucho, 
pois no milho, os danos principais causados pela 
lagarta podem ser visualizados facilmente no 
cartucho da planta.

O ciclo de desenvolvimento da lagarta-do-cartu-

cho compreende nas fases de ovo, lagarta, pupa e 
mariposa (adulto da espécie). O ciclo completo é 
dependente de questões climáticas e pode girar 
em torno de 30 dias. A fase de lagarta, que é a fase 
que causas problemas para o agricultor, pode va-
riar em torno de 15 dias e nessa fase quanto maior 
mais danos ela pode causar.

Contudo, devido a habilidade da espécie de se 
alimentar de diferentes espécies de planta, a ca-
pacidade do inseto em ter várias gerações duran-
te o ano e a presença de alimento durante o ano 
todo, chamada de ponte verde, possibilitou ele-
vação do status de praga de importância para a 
cultura do milho e fez deste inseto um alerta para 
agricultores de soja, feijão, arroz algodão dentre 
outras culturas de importância econômica. Con-
tudo o manejo adotado para a cultura do milho é 
um dos mais complexos, pois a lagarta se aloja no 
cartucho da planta de milho e assim fica “prote-
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https://www.youtube.com/watch?v=GGAstmbscCQ
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gida” contra ação de agentes de controle por isso 
o manejo torne-se mais desafiador. Porém a tec-
nologia adotada para o Manejo pelos agricultores 

brasileiros é referência em todo mundo, pois con-
vivemos com essa praga desde os primórdios da 
agricultura no país.

Para o manejo adequado e obter sucesso no con-
trole, além do acompanhamento do histórico de 
danos provocados pela praga na região, a iden-
tificação correta do inseto praga e o monitora-
mento são fatores chaves para o emprego dos 
programas de manejo integrado de pragas (MIP).

Algumas características do inseto são fáceis de 
visualização no campo. A postura da espécie que 
são a massa de ovos colocados pelos pelas mari-
posas que são a forma adulta da espécie são rea-
lizadas normalmente nas folhas que serão o ali-
mento das lagartas. As posturas são encontradas 
colocadas em massas de ovos, presente em várias 
camadas. Uma mariposa pode realizar várias pos-
turas ao longo da sua vida, suas posturas podem 
conter em média 500 lagartas e é comum ver as 
lagartas recém eclodias penduras em “teias” que 
vão facilitar o deslocamento das lagartas recém 
eclodidas da massa de ovos entre as plantas vi-
zinhas.

O monitoramento é fator chave para o emprego dos programas de manejo integrado de pragas (MIP).

IDENTIFICAÇÃO DA ESPÉCIE NO CAMPO
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No primeiro momento seja seu ataque em soja, 
algodão ou milho, é comum verificar raspagens 
nas folhas em que são alimentadas pelas lagartas. 
Essas raspagens superficiais nas folhas evoluem 
para lesões com bordas regulares que podem 
perfurar a folha. No milho após essa raspagem e 
lesão inicial as lagartas se alojam no interior do 
cartucho das plantas, onde lá ela fica protegidas 
contra agentes externos o que dificulta o mane-
jo da praga. Na soja a lagarta-do-cartucho pode 
ser identificada nos primeiros dias após a germi-
nação da planta, se alimentando das plantas re-
cém emergidas e assim podem comprometer o 
estande final, também podem ser identificadas 
provocando desfolha na parte área e até mesmo 
se alimentado das vagens. No algodão o ataque 
pode acontecer nas folhas, brácteas, flores e maçã 

do algodoeiro e quando presente nas estruturas 
reprodutivas elevam os prejuízos por diminuição 
direta na produtividade.

MONITORAMENTO

No milho o monitoramento para a lagartas-do-
-cartucho é realizado a partir dos danos provo-
cados pela praga quando a lagarta está presente 
na lavoura. São recomendados o monitorando a 
partir da avaliação de nota de dano, identificadas 
nas folhas. Os danos são avaliados segundo uma 
escala de dano que pode ser encontrada facil-
mente na web, que vai de 1 a 9, onde 1 é a planta 
sem sinais de raspagem e 9 é a planta morta pro-
vocada pelo dano da lagarta-do-cartucho.

O avaliador ou o “pragueiro”, como são conheci-
dos os profissionais que monitoram pragas nas 
lavouras, devem avaliar a porcentagem de folhas 
raspadas ou com danos em dez pontos de cada 
talhão da lavoura, onde um talhão pode ser uma 
área homogenia com mesma textura de solo ou 

características locais que pode ter tamanho va-
riados, mas normalmente adotam-se 100 hecta-
res como um talhão. Dependendo da cultivar uti-
lizada o dano que representa perda econômica é 
variável e pode ir de 5 a 20% das plantas com ras-
pagem na área, por isso é importante o agricultor 
conhecer a cultivar que está sendo utilizada, pois 
o monitoramento é dependente da tecnologia. 
Todas as informações sobre o monitoramento 
são repassadas pelas empresas de sementes e 
muita informação é disponibilizada pela internet. 
O importante o agricultor ter a sensibilidade que 
a presença da lagarta na área não significa que 
ele está perdendo dinheiro, e sim o controle só 
deve ser adotado caso os danos provocados por 
ela atinjam o nível de dano econômico.

“Pragueiro” monitorando ataque das lagartas no milho.

A lagarta se aloja no cartucho da planta de milho e assim 
fica “protegida”.
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MANEJO

O controle da lagarta-do-cartucho para a cultura 
do milho é historicamente bem realizado pelos 
agricultores no Brasil, o que torna o manejo in-
tegrado da praga feito aqui referência em todo 
o mundo. Existem muitas opções para o contro-
le da praga disponibilizados pelos mais diversos 
segmentos da indústria e é possível encontrar 
uma vasta opção de produtos químicos biológi-
cos e até mesmo cultivares resistentes ao ataque 
da lagarta-do-cartucho. Os principais métodos 
empregados são baseados em uso de cultivares 
transgênicas resistentes, cultivares Bt e a aplica-
ção de inseticidas químicos. Contudo para esses 
dois grupos de controle são cada vez mais recor-
rentes casos de falhas ou perda da eficiência de-
vido a presença de insetos resistentes para as tec-
nologias adotadas. Sendo assim, uma dica para o 
produtor é seguir rigorosamente as recomenda-
ções dos produtos para que as tecnologias em-
pregadas possam ser eficientes por mais tempo.

Além dos produtos químicos e cultivares resisten-
tes o controle biológico da lagarta-do-cartucho 
é realizada e vêm ganhando mais força devido 
a casos de falhas de controle identificadas para 
os principais métodos utilizados. Sendo assim, o 

controle biológico utilizando microrganismos é 
o que mais chama atenção com características 
de aplicação e tempo de prateleira semelhantes 
aos químicos, produtos à base de fungos, bacté-
rias e vírus são cada vez mais utilizados e são fer-
ramentas importantes para o manejo integrado 
de pragas. Dentre os mais conhecidos podemos 
citar o uso do fungo Beauveria bassiana, bacté-
rias a base de  Bacillus thuringiensis  e produtos 
à base de baculovírus. Para todos estes produtos 
existem indicações de uso que devem ser segui-
das à risca pelo produtor para que os ganhos ao 
adotar o controle biológico possa ser refletido em 
controle efetivo da praga no campo.

O produtor está aparado por diversas empresas 
e instituições governamentais que mantem cen-
tros de pesquisa para melhoria do controle da la-
garta-do-cartucho e sempre estão em busca de 
novidades para o produtor e este, sempre havido 
por novas tecnologias está cada vez mais aten-
to as essas inovações. Portanto para que essas 
inovações tenham êxito é sempre bom lembrar 
para o produtor que siga as instruções de uso de 
agentes de controle pois isso, pode ser a garantia 
de sucesso na lavoura.

Controle biológico: aplicação de baculovirus em cultura de milho.
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