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NÃO HÁ UMA SOLUÇÃO MILAGROSA 
PARA A SUSTENTABILIDADE NO 
MANEJO DE PRAGAS EM CAMPO

EDITORIAL

Atualmente, há uma percepção de que a ex-
clusão dos produtos químicos utilizados para o 
controle de pragas é solução imediata para uma 
agricultura mais saudável e sustentável. Porém, 
considerando a extensão das áreas agricultáveis 
no Brasil e o progresso alcançado nos últimos 15 
anos, percebe-se que os desafios neste setor são 
enormes. De fato, é importante considerar que o 
controle químico ainda é a principal ferramenta 
empregada pelo agricultor e que a sua adoção 
nem sempre é realizada de forma adequada, o 
que sem dúvida, leva a uma série de problemas 
que afetam a sustentabilidade no campo. Isso 
tem que mudar, pois é inaceitável.

Essa desestabilidade tem impulsionado o desen-
volvimento de pesquisas na busca de inovações 
que contribuam para equacionar e parametrizar 
o binômio agricultura e meio ambiente. Porém, 
conhecendo-se de perto a dimensão continen-
tal que o Brasil rural assume, bem como as suas 
diversidades e complexidades de paisagens em 
regiões com características específicas, verifica-
-se que é impossível afirmar que uma tecnologia, 
por mais revolucionária que possa parecer, consi-
ga solucionar isoladamente esta questão.

Desta forma, excluir os agroquímicos da caixa de 
ferramentas do produtor rural, restringe e muito, 
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seu leque de opções. A adoção de produtos quí-
micos seletivos com alta performance e baixo im-
pacto ambiental contribuirá com a preservação 
de inimigos naturais e agentes polinizadores pre-
sentes nas áreas de cultivo.  Ao mesmo tempo, a 
aplicação de produtos seletivos permitirá a inte-
gração desta ferramenta com a liberação de áca-
ros predadores, microvespas, bactérias, fungos 
e vírus, todos produtos biológicos com registros 
concedidos pelos órgãos regulamentadores vi-
gentes no país. O uso conjunto de táticas de con-
trole é a forma mais coerente e viável para que o 
agricultor consiga migrar de um sistema de pro-
dução em desequilíbrio para um ambiente mais 
estável e menos dependente do uso exclusivo de 
químicos.

No entanto, apontar o caminho para a sustenta-
bilidade no manejo de pragas em campo é ape-

nas o primeiro passo de uma longa caminhada 
que deve ser iniciada com a educação e transfe-
rência do conhecimento. Não basta ter novas op-
ções dispostas em prateleiras de distribuidores e 
revendas, se suas características intrínsecas não 
forem completamente entendidas e assimiladas 
por profissionais do setor. Conhecer os benefí-
cios, restrições de uso e a forma mais adequada 
para o emprego de cada tecnologia, bem como 
entender como integrá-la corretamente à dife-
rentes estratégias de manejo de pragas é impres-
cindível para o sucesso de sua adoção. Para isso 
o suporte dado pelos fabricantes e fornecedores 
de insumos é extremamente importante, inclu-
sive para preservar a vida útil das tecnologias 
ofertadas.

A agricultura do futuro exige cada vez mais pro-
fissionalismo e consciência dos reflexos de cada 

ação adotada em campo. Como em um jogo de 
xadrez, só vence aquele profissional que entende 
todas as regras impostas pelo meio e que acima 
de tudo mantém durante todas as jogadas uma 
boa visão estratégica. Produzir cada vez mais, 
preservando o meio ambiente, a saúde do traba-

lhador rural e consumidor final é condição míni-
ma para o sucesso em campo.

DR. MARCELO POLETTI 
CEO E FUNDADOR – PROMIP 
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MANEJO INTEGRADO DE 
PRAGAS EM BATATA 

QUEBRANDO PARADIGMAS

Diferentemente das grandes culturas (algodão, 
café, cana-de-açúcar, citros, soja, trigo, entre ou-
tras) que possuem maior investimento em pes-
quisa, principalmente quanto à introdução de 
programas de Manejo Integrado de Pragas (MIP) 
e tecnificação, as chamadas “minor crops”, cultu-
ras de suma importância, possuem menos inves-
timentos e tecnologia. Um dos principais entraves 
encontrados é que estes últimos são na sua maio-
ria destinadas ao consumo interno com menor 
valor agregado, em contraponto com os que são 
desenvolvidos para serem commodities agrícolas 
ocupando uma grande porcentagem de área cul-

tivada no país e despertam maior interesse pela 
sua importância na balança comercial do Brasil. 

A pergunta que sempre fazemos é como introdu-
zir metodologias de Manejo Integrado de Pragas 
em culturas de ciclo curto e com metodologias de 
produção pré-determinadas? E principalmente 
para que? As respostas são simples e diretas. Para 
efetuar a introdução há de se quebrar alguns pa-
radigmas que vem sendo empregados através de 
gerações de produtores. A necessidade é simples 
e notória, ao se quebrar estas normas alteramos 
um agro ecossistema favorável a pragas e pató-
genos que se perpetuam graças a ciclos ininter-

DR. MARCELO POLETTI 
CEO E FUNDADOR – PROMIP 
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ruptos de plantio. Alguns programas promissores 
para estas “pequenas culturas” de desenvolvi-
mento rápido e que estão sendo implementados 
com bastante sucesso na horticultura são em to-
mate e batata. A batata atualmente possui uma 
área plantada no Brasil de aproximadamente 
130.000 ha/ano, que se divide em três períodos 
de plantio: das secas (janeiro a abril); de inverno 
(maio a julho) e das águas (agosto a dezembro), 
ou seja, temos produção o ano todo. 

Na batata para consumo, a maior preocupação 
são os danos diretos, provocados por insetos mas-
tigadores, desfolhadores, raspadores, formadores 
de minas e demais sugadores, destacamos: la-
garta-rosca (Agrotis ipsilon); lagarta-do-cartucho 
(Spodoptera frugiperda, além de S. eridiana); la-
garta-falsa-medideira (Chrysodeixis includens); 
traça-da-batatinha (Phthorimaea operculella); 
vaquinha-da-batatinha (Epicauta atomaria); lar-
va-alfinete ou brasileirinho (Diabrotica speciosa); 
pulga-do-fumo (Epitrix spp.); larva-arame (Cono-
derus scalaris); bicho-bolo (Dyscinetus planatus); 
cigarrinha-verde (Empoasca sp.) e finalmente 
a mosca-minadora (Liriomyza spp.). Porém em 
áreas de batata-semente, esta com maior valor 
agregado, a maioria dos insetos envolvidos na dis-
seminação de vírus de maior importância para a 
cultura são sugadores, resultando na degeneres-
cência da semente, sendo: i) afídeos: transmitin-

do o vírus Y da batata - PVY (Potato virus Y e isola-
dos  PVY NTN e PVY Wilga; vírus do enrolamento 
da folha da batata - PLRV (Potato leafroll virus); 
vírus A da batata  - PVA (Potato virus A) e vírus 
S da batata  - PVS (Potato virus S), destacando-
-se as espécies: Myzus persicae e Macrosiphum 
euphorbiae; ii) moscas-brancas: Bemisia tabaci 
MEAM I; MED e Trialeurodes vaporariorum, trans-
mitindo Geminivirus dos gêneros Begomovirus 
representados pelos mosaico deformante- To-
mato yellow vein streak virus (TYVSV) e o vírus do 
enrugamento severo do tomate- Tomato severe 
rugose virus (ToSRV), além do vírus da clorose do 
tomateiro (Tomato chlorosis virus – ToCV), um 
Crinivirus; iii) tripes (raspador-sugador), respon-
sáveis pela transmissão do complexo do vírus do 
“vira-cabeça-do-tomateiro” (Tospoviridae), enfati-
zando as espécies Trips tabaci, T. palmi e Flankli-
niella sp. O monitoramento é essencial sendo 
que as vistorias e amostragens devem ocorrer a 
cada 4 dias visto que os insetos vetores de vírus 
são estrategistas do tipo “R”, ou seja, cada gera-
ção ocorre em poucos dias. Para cada amostra-
gem deve usar a média da avaliação de 5 plantas 
consecutivas.  Para cada hectare sugere-se fazer 
em 20 pontos, sendo este alocados de forma em 
zig-zag, além de armadilhas adesivas e do tipo 
badeja d’água, facilitando a contagem e a toma-
da de decisão (Figura 1 e 2).

Observação e contagem de indivíduos de 
Bemisia tabaci em Melampodium perfoliatum 
(estrelinha) (Serra do Salitre, MG).

Armadilhas adesivas amarelas adesivas em macro túnel de produção de batata-semente (à esquerda) e 
armadilhas atrativas do tipo bandeja d’água amarela e verde (à direita) para monitoramento de insetos 
vetores (Bonito, BA).

21

A incorporação de métodos de controle biológico 
em algumas fases do desenvolvimento da cultu-
ra de batata vem sendo muito estudada, princi-
palmente com a introdução de inimigos naturais, 
como a Chrysoperla externa para controle de 
Myzus persicae, a vespa parasitoide Encarsia sp. e 

os ácaros predadores: Amblyseius tamatavensis; 
A. swirskii e  Amblydromalus limonicus para con-
trole de fases de ovo e ninfa de Bemisia tabaci e 
posteriormente o uso de Bt (Bacillus thuringien-
sis) para controle de adultos; ácaros predadores 
da família Laelapidae controlando ninfas de tri-
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Encarsia formosa em folíolo de batata (Campinas, SP).

Cápsula de liberação de Trichogramma sp. em casa-de-vegetação 
de tomate (Mogi das Cruzes, SP).

Aplicação de agrotêxtil + gotejamento em cultura de tomate rasteiro (Irecê, BA).

Produção de batata-semente em macro túnel de agrotextil na região da chapada Diamantina (Bonito, BA) evitando problemas com fitovírus.

 a) Fêmea adulta de Amblydromalus limonicus ácaro predador de Bemisia 
tabaci.  b) arena de criação (Campinas, SP).

Sirfídeo (mosca predadora) controlando Bemisia tabaci (Mogi das Cruzes, SP).

pes e o percevejo predador Orius sp. no controle 
da fase adulta do tripes e finalmente a liberação 

de Trichogramma spp. Para controle de lagartas 
(Figuras 3 a 6).

3

5

4

6

7

8

Outra vertente que pode ser aplicada a cultura de 
batata e tomate com êxito e pode ser associada 
ao MIP, utilizando-se tanto o controle biológico 
quanto o químico é o emprego de barreiras físi-
cas com agrotêxtil, esta metodologia vem sendo 
utilizada no Brasil desde 1980 em diferentes cul-
turas e pode ser um complemento para um sis-
tema de produção de hortaliças menos agressivo 
ao meio ambiente. Alguns trabalhos vêm sendo 
desenvolvidos com o agrotêxtil sendo aplicado 
de diferentes formas (cobertura flutuante, micro 
e macro túneis) (Figura 7 e 8). Esta é uma peque-

na mostra do que pode ser incorporado para a re-
dução de pulverizações e auxiliando na produção 
mais consciente e desta maneira, preservando 
por mais tempo as moléculas, utilizando-as ape-
nas quando necessárias.

DR. FERNANDO JAVIER SANHUEZA SALAS 
Pesquisador Científico – Instituto Biológico – SP

THIAGO NAVARRO 
Biólogo - Lab. Diagnóstico Fitopatológico 
Instituto Biológico – SP
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POTENCIAL DE ÁCAROS PREDADORES 
EDÁFICOS NO CONTROLE DA 
MOSCA-DOS-ESTÁBULOS E DA 
MOSCA DOMÉSTICA  

PESQUISA

A mosca-dos-estábulos, Stomoxys calcitrans, é 
um problema sério que tem sido enfrentado pe-
los pecuaristas de alguns estados brasileiros e 
que tem causado significativas perdas no setor 
produtivo de bovinos. Explosões populacionais 
dessa mosca têm sido associadas à implantação 
de canaviais em que a vinhaça vem sendo aplica-

da sobre a palhada que é mantida no local após 
o corte da cana-de-açúcar, sendo um excelente 
substrato para desenvolvimento das fases jovens 
dessa mosca. Já a mosca doméstica, Musca do-
mestica, se reproduz em quase todos os tipos 
de matéria orgânica e pode ser transportadora 
de bactérias, vírus e protozoários, causadores de 

MIP EXPERIENCE - VOL 2
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doenças aos humanos e animais. Diante desse 
contexto, o objetivo geral da tese de Doutorado 
foi determinar espécies de ácaros predadores da 
família Macrochelidae encontradas em fazendas 
do Estado de São Paulo, e avaliar o efeito desses 
predadores como possíveis agentes de controle 
da mosca-dos-estábulos e da mosca doméstica. 

Estudos foram conduzidos no departamento de 
Entomologia e Acarologia da ESALQ/USP em Pi-
racicaba/SP e no laboratório de Entomologia Ve-
terinária da EMBRAPA Gado de Corte em Campo 
Grande/MS. Testes de predação, oviposição, ava-
liação da sobrevivência e tabelas de vida foram 

realizadas em laboratório com três espécies de 
Macrochelidae (Macrocheles embersoni, M. mus-
caedomesticae e M. robustulus) encontradas 
previamente em propriedades com rebanhos 
bovinos no estado de São Paulo. Os testes foram 
realizados em unidades experimentais plásticas, 
cuja base era coberta por uma camada da mistu-
ra de gesso e carvão ativado, mantida úmida pela 
adição diária de água destilada. Para cada espé-
cie de predador, foram oferecidos números pré-
-determinados de ovos e larvas de S. calcitrans e 
M. domestica. 

Os resultados em laboratório mostraram que 
cada fêmea adulta do predador M. embersoni 
foi capaz de predar diariamente cerca de até 23 
ovos ou 35 larvas de mosca-dos-estábulos, com 
uma taxa média de oviposição de quatro ovos/
dia. De acordo com a taxa de predação, ambas 
as espécies de moscas foram consumidas pelos 
predadores, no entanto M. muscaedomesticae 
e M. robustulus apresentaram as maiores taxas 
quando se alimentaram de ovos e larvas da mos-
ca doméstica. Macrocheles muscaedomesticae 
foi capaz de predar uma média de 11 ovos ou 3 
larvas de mosca doméstica, com uma taxa média 
de oviposição de dois ovos/dia. Quanto as taxas 

de sobrevivência dos adultos dos predadores, to-
das foram iguais ou superiores a 90% com todas 
as presas avaliadas.

Os resultados obtidos por este projeto mostram 
o potencial de ácaros Macrochelidae como pre-
dadores de ovos e larvas de moscas revelando a 
capacidade de se tornar no futuro um novo pro-
duto comercial e tornar-se parte de programas 
de Manejo Integrado de Pragas (MIP). Além disso, 
estes predadores apresentam alta taxa de cresci-
mento populacional, dispersam-se de forma efi-
caz e mostraram relativa facilidade de criação em 
moscas e/ou nematoides. 

foto: Letícia Henrique Azevedo.
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A liberação desses predadores em campo traria 
grandes benefícios principalmente ao setor pe-
cuário, uma vez que, no caso da mosca-dos-es-
tábulos, existe o fato dos locais de aplicação dos 
produtos químicos não coincidir com os locais 
preferenciais de distribuição de S. calcitrans nos 
bovinos. Além disso, existe a crescente preocupa-
ção da seleção de indivíduos resistentes às mo-
léculas constantemente usadas no setor agrope-

cuário, contaminação do ambiente e do alimento 
que será comercializado.

No Brasil, existe até o momento apenas uma es-
pécie de ácaro predador edáfico sendo comer-
cializada. Desta forma, trata-se de uma tendên-
cia para o futuro que esses predadores estudados 
apresentem potencial para o controle biológico 
de S. calcitrans e M. domestica. Além disso, a 

DRA. LETÍCIA HENRIQUE AZEVEDO 
ESALQ/USP -  Departamento de Entomologia e Acarologia

foto: Letícia Henrique Azevedo.

foto: Letícia Henrique Azevedo.

associação desses possíveis produtos biológicos 
com outros inimigos naturais (parasitoides e pre-
dadores) certamente contribuirá para o sucesso 
de um programa de MIP nas áreas afetadas. 
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MANEJO INTEGRADO DE PRAGAS NA 
CULTURA DO PIMENTÃO  

DA PESQUISA À INOVAÇÃO

Nas últimas décadas, a humanidade tem expe-
rimentado de uma forma geral um notável au-
mento de sua qualidade de vida e um acesso 
quase infinito à informação, por meio da internet. 
É neste cenário que um novo tipo de consumidor 
vem se destacando, por meio da exigência de ní-
veis de qualidade e confiabilidade dos produtos 
adquiridos. Portanto, para este novo consumidor, 
a qualidade e a segurança dos produtos, aferidas 
por meio de padrões estabelecidos por órgãos de 
controle de qualidade são cada vez importantes.

No Brasil, algo semelhante acontece, no entanto, 
com algumas peculiaridades. Observa-se que a 
sociedade se mostra bastante exigente com re-
lação a bens de consumo duráveis, como eletro 
e eletrônicos e itens do vestuário. Porém, esta 
mesma sociedade parece não prestar a mesma 
atenção quando se trata de itens relacionados à 
sua alimentação. É muito comum o consumidor 
brasileiro buscar por frutas e hortaliças com base 

apenas na aparência externa e, principalmente, 
no menor preço. Este tipo de comportamento 
pode explicar, muitas vezes, a reduzida oferta de 
alimentos de qualidade superior, tendo em vista 
a baixa remuneração do produtor. Assim, alimen-
tos de qualidade superior são produzidos em 
quantidades reduzidas e oferecidos apenas para 
pequenos nichos de mercado, principalmente na 
forma de alimentos orgânicos aos consumidores 
dispostos a pagar mais pelo produto.

Um caso que pode ilustrar bem este cenário é 
do pimentão, que nos últimos anos vem sendo 
considerado pela grande mídia nacional como o 
grande vilão da olericultura brasileira, por apre-
sentar problemas relacionados à contaminação 
dos frutos com resíduos de agrotóxicos. Este 
problema teve início no ano de 2008 com a di-
vulgação do relatório do Programa de Análise de 
Resíduos de Agrotóxicos em Alimentos (PARA) 
da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (An-
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visa), contendo os resultados da contaminação 
química de frutas e hortaliças amostradas em 
supermercados de 15 estados do Brasil, incluindo 
o Distrito Federal, onde o pimentão foi o primei-
ro colocado, com 64,36% de suas amostras com 
resultados insatisfatórios. Foram encontrados 
22 ingredientes ativos utilizados na cultura, dos 

quais 18 não estão registrados e quatro com re-
gistro, porém, com limites máximos de resíduos 
(LMR’s) acima dos permitidos pela legislação. Nos 
anos seguintes, a situação tornou-se ainda pior, 
alcançando em 2010, o pico de 91,8% de amostras 
de pimentão com resultados insatisfatórios para 
resíduos químicos (Tabela 1).

É pensando neste tipo de cenário que surgiu 
a Produção Integrada (PI), criada na Europa 
no final da década de 1970, com base nos 
preceitos do Manejo Integrado de Pragas (MIP), 
principalmente no monitoramento constante 
das pragas e no uso de métodos alternativos 
de controle, a fim de obter uma agricultura 
mais sustentável e ecologicamente correta. Por 
definição, a PI é um tipo de produção econômica 
de alta qualidade, obtida por meio da priorização 
de métodos ecologicamente mais seguros, com 
redução dos efeitos colaterais e indesejáveis do 
uso de agroquímicos, para aumentar a proteção 
do ambiente e a saúde humana.

No Brasil, a PI iniciou com enfoque restrito à ca-
deia de frutas, sendo denominada Produção inte-
grada de frutas (PIF). Posteriormente, em 2010, foi 
publicada a Instrução Normativa (IN) 27 do Mapa 
que ampliou o escopo da PI, criando a Produção 

Integrada Agropecuária (PI-Brasil), que passou a 
incluir não somente as frutas, mas também as ca-
deias de olerícolas, grãos, carne, leite e derivados.

A produção integrada está no mesmo patamar 
da produção orgânica no que se refere a alimen-
tos de alto padrão de qualidade e segurança, 
considerados como alimentos do tipo Premium 
(Figura 1). A PI se baseia num tipo de processo de 
adesão voluntária, ou seja, ninguém é obrigado a 
aderir ao sistema, mas para os produtores interes-
sados, existe o compromisso de cumprir todo um 
conjunto de normas técnicas específicas (NTE) 
construídas com base na Instrução Normativa nº. 
20/2001 do Mapa, sobre as Diretrizes e Normas 
Técnicas Gerais da PI, as quais são auditadas nas 
propriedades rurais por certificadoras acredita-
das pelo Instituto Nacional de Metrologia, Quali-
dade e Tecnologia (Inmetro).

TABELA 1. Relatório do Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxicos em Alimentos (PARA) da Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa), com a percentagem de amostras de pimentão com resultados insatisfatórios no período de 2008 a 2011.

Pirâmide de Qualidade de Alimentos 
da Organização Internacional para 
Controle Biológico e Integrado contra 
os Animais e Plantas Nocivas (OICB).

1
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Com isso, os produtores rurais que seguem estas 
normas passam a receber o direito de usar um 
Selo de Qualidade com chancela oficial do Mapa 
e do Inmetro, assegurando que seus produtos 
estão de acordo com práticas sustentáveis de 
produção e, consequentemente, mais saudáveis 
para o consumo, garantindo ainda menor impac-
to ambiental do que produtos convencionais e a 
valorização da mão de obra rural (Figura 2).

As Normas Técnicas são elaboradas para cada 
cultura e são construídas em parceria com os se-
tores de pesquisa, extensão, ensino e produtores 
rurais, a fim de atender as peculiaridades de cada 
cultura e assegurar a obtenção de um produto 
diferenciado, com diversos benefícios para o se-
tor produtivo, como por exemplo, a redução dos 
custos de produção, por meio da redução do uso 
de agrotóxicos e a maior organização da cadeia 
produtiva como um todo (Figura 3).

No caso especifico da cultura do pimentão, os 
problemas de resíduos de agrotóxicos nos frutos 
se deve principalmente pelo manejo ineficiente 
de pragas e doenças que ocorrem nessa cultura.

Dentre essas pragas merece destaque o ácaro 
rajado  Tetranychus urticae (Tetranychidae), que 
ocorrem em grandes números principalmente 
nas regiões de clima quente e seco (Figura 4). 
Essa praga se torna ainda mais seria nos cultivos 
protegidos de pimentão, que tem encontra nesse 
ambiente as condições ideais para o seu desen-
volvimento, ou seja, calor e proteção contra os fa-
tores abióticos do clima.

Outras pragas também ocorrem no pimentão e 
merecem destaque, tais como o ácaro-branco 
(Polyphagotarsonemus latus), a mosca-branca 
(Bemisia tabaci), o pulgão verde (Myzus persicae) 
e os tripes (Frankliniella schultzei e Thrips palmi). 
Essas pragas causam danos diretos e indiretos 
a cultura (Figura 5). A mosca-branca, o pulgão 
e os tripes são importantes vetores de viroses e 
devem monitorados continuamente, para evitar 
a propagação de doenças.

O manejo de pragas no pimentão é geralmente 
executado de maneira indiscriminada, de forma 
preventiva, por calendário e com uso de produtos 
não registrados para a cultura, causando dese-
quilíbrios biológicos no agroecossistema, conta-

Selo da Produção Integrada Agropecuária (PI Brasil) (Fonte: Portaria: 
Inmetro, n.º 443, de 23 de novembro de 2011).

Documentos elaborados para a Produção Integrada de Pimentão.

 A. Acaro adulto. Foto: Flavia Clemente.

B. Colônia de ácaro rajado em pimentão. Foto: Jorge A. Guimarães.

2

3

4
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minação dos recursos naturais e dos frutos com 
resíduos químicos. Além disso, os frutos são cole-
tados sem obedecer ao período de carência dos 
produtos, fazendo com que ocorra a presença de 
resíduos químicos.

Nesse caso, a PI atua por meio da regulação do 
uso de agrotóxicos para o controle de pragas, 
mediante o uso do monitoramento constante 
das populações de pragas e doenças. Com isto, 
os agrotóxicos somente serão aplicados quando 

5

A. Ácaro branco. B. Ovos de ácaro branco na folha do pimentão.

C. Colônia de pulgões verdes. D. Tripes na flor do pimentão

realmente necessários, abolindo de vez a cultura 
dos calendários de aplicação de produtos quími-
cos. Será elaborada a grade de produtos registra-
dos para o pimentão, evitando que produtos sem 
registro sejam aplicados e, posteriormente, regis-
trados como não conformidades em relatórios fu-
turos das agências de fiscalização.

Além disso, a PI incentiva outras táticas de ma-
nejo para prevenir e regular as populações de 
pragas, entre elas o controle biológico é altamen-
te incentivado, tendo em vista seu enorme po-
tencial para auxiliar na regulação das principais 
pragas do pimentão, como por exemplo, o ácaro 
rajado que pode ser controlado satisfatoriamente 
com o uso do ácaro predador.

O controle cultural, com base na rotação de cul-
turas, uso das plantas inseticidas, armadilhas 
adesivas para pragas voadoras e ainda as varie-
dades resistentes são todas incentivadas pela PI 
como alternativas viáveis para auxiliar no manejo 
do pimentão, a fim de reduzir a dependência dos 
insumos químicos (Figura 6).

É importante salientar que a adesão à PI Brasil é 
voluntária, ou seja ninguém é obrigado a aderir 
a este sistema. Porém, aqueles produtores que 
tem como objetivo a produção de alimentos de 
qualidade superior e que pretendem oferecer 
aos consumidores um produto diferenciado de-
vem aderir ao sistema e cumprir os requisitos ne-
cessários.
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6

Armadilhas adesivas na cultura do pimentão para o monitoramento de pragas. Foto: Jorge A. Guimarães.

O produtor interessado na PI pode contatar o 
Mapa ou o Inmetro para saber como proceder 
na adoção deste sistema de produção, inclusive 
verificar se o produto que deseja produzir já pos-
sui norma técnica publicada. Se tiver, então o In-
metro fornecerá a lista de empresas acreditadas 
na certificação do produto. Caso não tenha nor-
ma, então o Mapa analisará a proposta do setor 

e construirá as diretrizes, as quais são elaboradas 
por colegiados formados por especialistas de ór-
gãos públicos e privados, além de representantes 
de cooperativas e empresas. As regras estão re-
lacionadas à capacitação de trabalhadores rurais, 
manejo, responsabilidade ambiental, segurança 
alimentar e do trabalho e rastreabilidade.

Com relação à PI pimentão, foi firmado um ter-
mo de cooperação entre o Mapa e a Embrapa 
Hortaliças com os seguintes objetivos: (1) instituir 
um Comitê Gestor do PI Pimentão; (2) elaborar 
as Normas Técnicas Específicas para a Produção 
Integrada de Pimentão, com base nas Diretrizes 
Gerais da Produção Integrada, estabelecidas pela 
Instrução Normativa no. 20/2001 do Mapa; (3) ela-
borar a grade de agrotóxicos registrados para a 
cultura do pimentão; (4) elaborar e adequar os 
cadernos de campo e pós-colheita; (5) realizar 
treinamentos para formação de técnicos mul-
tiplicadores e executores, bem como capacitar 
produtores para condução do sistema de PI Pi-
mentão; (6) difundir as Boas Práticas Agrícolas e 
APPCC no cultivo de pimentão e (7) elaborar pu-
blicações técnicas para auxiliar na divulgação do 
sistema de PI Pimentão e dar suporte aos treina-
mentos (Figura 4).

Dessa forma, a equipe de pesquisadores da Em-
brapa Hortaliças, juntamente com os técnicos da 
Emater DF, vem trabalhando intensamente no 
desenvolvimento da Norma Técnica para atender 
as realidades da cadeia produtiva do pimentão. 

Numa primeira etapa, o termo de cooperação 
tratará principalmente da construção da norma 
propriamente dita, enquanto que na segunda 
etapa, após a publicação da Norma, o projeto 
atuará na divulgação e no treinamento dos pro-
dutores para adequação a esta nova realidade. 
Finalmente, numa terceira etapa o projeto atuará 
no processo de adesão e aplicação dos preceitos 
da norma nas propriedades interessadas.

Ao final do processo, espera-se que a Produção 
Integrada de Pimentão possa controlar os pro-
blemas encontrados atualmente e melhorar os 
processos de forma geral, a fim de beneficiar tan-
to os produtores, por meio de uma gestão mais 
eficiente e profissional de seu agronegócio, como 
também os consumidores, através da possibili-
dade de obter pimentões livres de resíduos, com 
qualidade superior, comprovada por meio do selo 
de qualidade da Produção Integrada.

DR. JORGE ANDERSON 
EMBRAPA - Centro Nacional de Pesquisas de Hortaliças 
Brasília-DF
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LAGARTAS DESFOLHADORAS/ 
BROCADORAS

Várias espécies da subfamília Heliothinae são 
consideradas importantes pragas agrícolas em 
todo o mundo. As três principais espécies são: He-
liothis virescens,  Helicoverpa zea  e  Helicoverpa 
armigera.

H. virescens  e  H. zea são espécies de longa 
ocorrência no Brasil, sendo suas fases 
larvais conhecidas como lagarta-das-maças-
do-algodoeiro e largarta-da-espiga-do-milho, 
respectivamente. Sendo que  H. zea também é 
conhecida como a broca-grande do tomateiro. 
Essas duas espécies têm sua origem no 
continente Americano. Por outro lado,  H. ami-
gera é um inseto exótico e até pouco tempo era 
considerada praga quarentenária A1 no Brasil. Em 
2013, teve sua presença confirmada no Brasil em 
áreas de cultivo de soja e algodão, nos Estados da 
Bahia, Goiás e Mato Grosso. No território brasileiro, 
após um ano da sua detecção oficial, o inseto 
foi confirmado em vários Estados desde o Rio 

Grande do Sul até Roraima, o que levou alguns 
Estados a solicitar emergência fitossanitária e 
uma corrida para o combate a nova praga, uma 
vez que esperava que ela se tornasse o principal 
problema das grandes culturas como ocorreu 
em outros países onde foi detectada. Na safra 
2012/2013 foi estimado que 46% do valor gasto 
para o controle de pragas em lavouras de algodão 
foi devido as ações de controle visando H. armi-
gera. O número de pulverizações na cultura au-
mentou cerca de 10 a 15% devido aos ataques e 
suposta dificuldade de seu controle.

Características como alta polifágia, diapausa fa-
cultativa, grande capacidade de dispersão, adap-
tação em diversos ambientes, alto potencial re-
produtivo e desenvolvimento de resistência aos 
principais inseticidas utilizados no seu controle 
fazem com que as espécies de Heliothine sejam 
pragas em diferentes agroecossistemas brasilei-
ros.

CLIQUE AQUI 
E ASSISTA 
AO VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=puxpNYgjhtA
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BIOLOGIA E COMPORTAMENTO
Os adultos são mariposas, medindo em torno de 
4 cm de envergadura, com alta mobilidade e ca-
pacidade de dispersão, capazes de percorrer lon-
gas distancias, chegando a 1.000 km. Os adultos 
têm hábitos noturnos e voam preferencialmente 
no crepúsculo. De uma forma geral apresentam 
coloração marrom-palha, sendo que cada espé-
cie apresenta asas com coloração peculiar.

Apresentam alto potencial biótico, cada fêmea 
tem a capacidade de ovipositar de 1000 a 1500 
ovos durante o seu ciclo de vida, sendo capazes 
de colocar até 400 ovos em uma única noite, co-
locam posturas com um a três ovos sobre talos, 
flores, frutos e folhas, preferencialmente no terço 
superior das plantas e para iniciarem a oviposição 
precisam se alimentar do néctar das flores.

Os ovos são arredondados com 0,5 mm de diâ-
metro e apresentam estrias meridionais que vão 
de um polo a outro. São incialmente esbranqui-
çados, tornando-se, 12 horas após a oviposição, 
branco-amarelados com aspecto brilhante e pró-
ximos a eclosão tornando-se marrom-escuros. O 
período embrionário é em média de 3 a 4 dias.

O estágio larval apresenta de 5 a 6 instares, po-
dendo durar de 2 a 3 semanas, variando com as 
condições climáticas. Nos primeiros instares lar-
vais, a coloração do corpo varia de branco-ama-
relada a marrom-avermelhada e da cápsula ce-
fálica de marrom-escuro a preto. Nos primeiros 
instares apresentam o corpo com cerdas escuras 
e abundantes e com bases brilhantes. Neste pe-
ríodo as lagartas são pouco móveis e medem de 
1,4 mm a 4,0 mm.

A partir do 4º instar, a lagarta começa a exibir 

uma saliência no quarto segmento abdominal 
em forma de “sela”, tegumento coriáceo e pre-
sença de tubérculos escuros e bem visíveis na 
região dorsal do primeiro segmento abdominal. 
A coloração pode variar de acordo com a alimen-
tação, do verde ao amarelo claro, marrom aver-
melhado ou preto. No último instar elas podem 
medir até 40 mm.

A fase pupal desses insetos ocorre no solo, poden-
do entrar em diapausa, de acordo com as condi-
ções climáticas. No início do período, apresentam 
coloração verde-claro, porém com a evolução do 
processo de esclerotização, ao fim de 24 horas, 
passam a marrom-mogno. Tem formato fusifor-
me, com comprimento variando entre 12 mm a 
20 mm. O período pupal varia de 10 a 14 dias. O 
ciclo biológico de ovo a adulto pode durar em 
torno de 40 a 45 dias dependendo das condições 
climáticas.

PLANTAS HOSPEDEIRAS E DANOS

São espécies altamente polifagas atacando várias 
plantas comerciais e invasoras. No caso de H. ar-
migera é relatada atacando cerca de 180 espécies 
de até 45 famílias, causando perdas expressivas 
na produção de alimentos, grãos, fibras e plantas 

ornamentais, em diferentes regiões do mundo.

No Brasil, o complexo Heliothine é relatado ata-
cando soja, milho, milheto, sorgo, trigo, algodão, 
tomate, pimentão, pimenta, alface, melância, 
café, citrus, girassol, tabaco, crotalária, nabo for-

Ciclo de vida geral das lagartas
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rageiro, mamona e plantas daninhas como buva, 
erva de touro erva de Santa Maria, caruru e guan-
xuma, além de outras espécies.

Atacam plantas, tanto na fase vegetativa quanto 
na reprodutiva, consumindo folhas, caules, brotos, 
inflorescências, frutos e vagens. No entanto, em 
milho atacam preferencialmente as espigas con-
sumindo as estruturas reprodutivas e os grãos lei-
tosos, embora H. virescens seja frequentemente 

encontrada se alimentando da região do 
cartucho em plantas novas. Em algodão, as 
lagartas maiores têm preferência pelas estruturas 
reprodutivas, se alimentando de brácteas, flores e 
frutos. E em tomate atacam flores e frutos, onde 
após a emergência as lagartas penetram nos fru-
tos e ai se desenvolvem, sendo que no caso de H. 
armigera uma lagarta é capaz de danificar vários 
frutos de tomate durante o seu desenvolvimento.

Danos na cultura do algodão. Danos na cultura do tomate. Danos na cultura do milho.

Um dos grandes entraves no manejo de H. armi-
gera  e outros lepidópteros do grupo dos Helio-
thinae tem sido a identificação. A identificação 
e separação dessas três espécies tem sido difícil 
devido as semelhanças entre as lagartas, levando 
o produtor muitas das vezes a escolher produtos 
errados ou com menor eficiência de controle.

A separação de H. virescens das espécies H. armi-
gera e H. zea e mais fácil que a diferenciação das 
duas últimas. Lagartas de  H. virescens diferen-
ciam-se principalmente de Helicoverpa spp. por 
apresentam tubérculos escuros com seta e pelos 
no 1º, 2º e 8º segmento abdominal, enquanto He-
licoverpa spp. apresentam tubérculos escuros 
com seta e sem pelos. Outras diferenças, mais 
surtíeis também são observadas na fase larval, 

como diferenças no aparelho bucal, e coloração 
de asas na fase adulta.

Em relação a separação de H. armigera de H. zea a 
diferencial exata só poderá ser realizada mediante 
analise da genitália e analise molecular. No 
entanto, alguns fatores comportamentais podem 
ser utilizados para se ter uma diferenciação 
parcial dessas espécies. Em relação a preferência 
hospedeira, H. zea é pouco encontrada em soja. 
No entanto, em milho e tomate H. armigera e H. 
zea tem coexistido, havendo um forte detrimento 
das populações de H. zea. No campo, H. armige-
ra apresenta maior agressividade de ataque e 
danos. Além do comportamento característico 
de “pescoço de ganso” quando perturbadas.

DIFERENCIAÇÃO DAS ESPÉCIES DO COMPLEXO HELIOTHINE
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Fruto danificado

Armadinha delta com feromônio

Para soja os níveis de ação para o complexo He-
liothine é de 4 lagartas ou 30% de desfolha para a 
fase vegetativa. Enquanto, que para a fase repro-
dutiva é de 2 lagartas ou 15% de desfolha. Sendo 
que para o uso de inseticidas biológicos deve-se 
considerar o monitoramento de lagartas peque-
nas.

Por outro lado, para culturas de maior valor agre-
gado, como tomate a constatação de pelo me-
nos 1% de amostras com ovos, lagartas ou frutos 
danificados é o indicativo para que medidas de 
controle sejam colocadas em prática. Embora, a 
adoção de armadilhas de ferômonio para detec-
ção dos primeiros adultos na área seria a melhor 
estratégia, para determinar o controle inicial da 
praga, antes das lagartas entrarem nos frutos e 
ocasionarem danos.

MONITORAMENTO E NÍVEL DE AÇÃO
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Desde o aparecimento de  Helicoverpa armi-
gera no Brasil, uma série de estudos foram 
realizados para viabilizar estratégias eficientes 
de controle dessa praga. O controle biológico 
aplicado utilizando micro-organismos e entomo-
patógenos mostrou-se viável para o controle do 
complexo Heliothine.

No controle biológico com macro-organismos 
destaca-se o uso de  Trichogramma pretiosum, 
onde o comportamento de oviposição dessas 
pragas, com posturas isoladas, favorece o uso 
desse parasitoide.

Para os entomopatogênos, produtos a base 
de  Bacillus thuringiensistem proporcionado 
bons resultados de controle para essas três pra-
gas. E de uma forma mais especifica, produtos 
a base de vírus foram registrados e estão sendo 
indicados para o controle de H. armigera e H. zea.

CONTROLE BIOLÓGICO

Controle biológico: vespa Trichogramma pretiosum.

Existem inúmeros inseticidas registrados para o 
controle dessas espécies. Os inseticidas e suas 
indicações de acordo com a espécie de praga e 
cultura que elas estão atacando podem ser facil-
mente encontrados em sites como o Agrofit. Em-
bora possam existir mais de 40 marcas comer-
ciais de agrotóxicos registrados para o controle 
dessas pragas, o número de produtos com grupo 
químico/ingredientes ativos e modo de ação dis-
tintos é relativamente pequeno.

CONTOLE QUIMICO

Estratégias de manejo integrado adotando a ro-
tação de produtos distintos associado ao uso de 
diferentes táticas de controle como o controle 
biológico devem ser adotadas pelos produtores 
para diminuir ou impedir o desenvolvimento de 
resistência e garantir a eficiência de controle da 
praga na cultura.

DR. EVERALDO BATISTA ALVES 
Promip 
Conchal -SP
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PROPAGANDA

www.promip.agr.br
vendas@promip.agr.br

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

TRICHOMIP-P é composto pelo agente biológico Trichogramma pretiosum, uma 
microvespa que parasita ovos de diversas tipos de mariposas, como a traça-do-
tomateiro, interrompendo assim o ciclo dessa praga e impedindo que cause danos à 
cultura.  TRICHOMIP-P é comercializado em cartelas contendo 100.000 parasitoides 
ou a granel em diferentes volumes, dependendo da área de aplicação. 

CONTROLE EFETIVO
DA TRAÇA-DO-TOMATEITO acesse a página
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MANEJO INTEGRADO DE TRIPES

Os insetos conhecidos como tripes pertencem a 
ordem Thysanoptera e são caracterizados princi-
palmente por possuírem asas franjadas. Apesar 
de algumas espécies serem benéficas na agricul-
tura por predarem pequenos insetos, uma gran-

de parcela é fitófaga, ou seja, se alimentam de 
plantas, apresentando dessa forma uma grande 
importância econômica na agricultura. Além dis-
so, muitas delas são polífagas, se alimentando de 
diferentes espécies botânicas.

CLIQUE AQUI 
E ASSISTA 
AO VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=Jc0TDxycfAQ
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MANEJO INTEGRADO DE TRIPES

DANOS CAUSADOS POR TRIPES
Os tripes podem ocasionar danos diretos devido 
à sua alimentação nas folhas, frutos e caules. 
Inclusive, vale ressaltar que eles são uma das 
principais pragas em cultivos de ornamentais 
já que muitas vezes, devido à sua alimentação, 
eles causam manchas nas flores, depreciando o 

produto. Os tripes também podem causar danos 
indiretos por serem vetores de vírus que afetam 
as plantas cultivadas, como por exemplo o vírus 
do vira-cabeça de extrema importância em 
solanáceas como tomate e pimentão.

CICLO DE VIDA
O ciclo de vida desses insetos é bastante pecu-
liar. As fêmeas fazem uma postura chamada de 
endofítica, ou seja, os ovos são depositados entre 
os tecidos das plantas. Os ovos são seguidos por 
dois estágios ninfas que ficam na parte área das 
plantas e dois estágios que vivem no solo chama-
dos de pré-pupa e pupa. Os adultos então retor-
nam para a parte aérea dando início a um novo 
ciclo de desenvolvimento. Esse ciclo pode durar 
em torno de 15 dias, sendo aproximadamente um 
terço desse período (5 dias) no solo.

Dessa forma, considerando os danos diretos e in-
diretos causados por esses insetos e seu ciclo de 
vida, o controle de tripes em lavouras requer um 
bom programa de Manejo Integrado de Pragas 
para que diferentes estratégias de controle pos-
sam ser usadas evitando assim perdas econômi-
cas nas lavouras.

Rosa com danos causados por tripes. Danos provocados pelo vírus vira-cabeça.
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MONITORAMENTO

O monitoramento é uma peça chave no manejo 
integrado de pragas. Para tripes, o uso de armadi-
lhas amarelas ou azuis para a captura de adultos 
é bastante eficaz e assim o produtor pode acom-

panhar o momento exato da chegada desses 
insetos no seu cultivo e a sua densidade popula-
cional, para que medidas de controle possam ser 
tomadas no momento correto.

Para o controle cultural, principalmente referen-
te aos transmissores de viroses, e quando se há o 
histórico de virose nas áreas de cultivo é preciso 
estar atento à presença de plantas daninhas que 
podem ser hospedeiras de viroses e dessa forma, 

CONTOLE CULTURAL

devem ser bem manejadas. Restos culturais pró-
ximos às áreas de cultivo também devem ser evi-
tados para que as populações não retomem para 
as plantas cultivadas.

Armadilha delta com feromônio.

Controle cultural em tomate.
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Em relação ao controle biológico, atualmente no 
Brasil dois predadores são comercializados para 
o manejo dessas espécies. O percevejo preda-
dor que fica na parte aérea das plantas e se ali-
menta dos estágios ninfais e o ácaro predador de 
solo Stratiolaelaps scimitus que se alimenta dos 

CONTOLE BIOLÓGICO

CONTOLE QUÍMICO

dois estágios de desenvolvimento que ficam no 
solo: pré-pupa e pupa. A integração desses dois 
predadores é bastante satisfatória já que eles 
atuam em diferentes momentos do ciclo de vida 
dos tripes.

Já em relação ao controle químico, existe hoje no 
mercado uma gama de ingredientes ativos re-
gistrados para o manejo de tripes. Entretanto, o 
produtor deve ficar atento ao registro de produ-
tos para a sua cultura para que se possa obedecer 
ao período de carência de cada produto e, além 
disso, ele também deve rotacionar os diferentes 
mecanismos de ação para evitar a resistência das 
populações à esses produtos.

Orius insidiosus predando ninfa de tripes na parte aérea da planta. Stratiolaelaps scimitus predando pré-pupa de tripes no solo.

DRA. GRAZIELLE FURTADO 
Promip 
Conchal -SP
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PROPAGANDA



27

NEMATOIDES DE IMPORTÂNCIA 
ECONÔMICA EM HORTALIÇAS

Vários gêneros de fitonematoides  são 
relacionados  aos cultivos agrícolas, causando 
perdas enormes a agricultura mundial.

Esses parasitas, possuem um estilete bucal, por 
meio do qual se alimentam. Além de retirar 
substâncias nutritivas das plantas, injetam subs-
tâncias tóxicas no interior da célula vegetal. Em 
geral são classificados como endoparasitas, que 
invadem os tecidos radiculares e permanecem a 
maior parte do seu ciclo de vida dentro das raízes 
das plantas, ou ectoparasitas, que geralmente ali-
mentam-se externamente na raiz.

Presentes no solo, esses organismos atuam  nas 
raízes das plantas, geralmente deixando sinto-
mas diretos no sistema radicular, que refletem 
em sintomas na parte aérea da planta.

Os danos causados por fitonematoides depende 
de uma série de fatores. O mais importante é a es-
pécie presente em determinada área de cultivo. 
Outros fatores também influenciam como densi 

dade populacional, variedade utilizada, tempera-
tura, tipo de solo, fertilidade, culturas anteriores e 
as práticas agrícolas adotadas.

Na cultura da batata, os nematoides estão pre-
sentes em praticamente todas as regiões pro-
dutoras, com danos variáveis, podendo chegar a 
perda total da produção. Os danos causados por 
estes parasitas não estão associados somente 
à redução na produção, mas a depreciação dos 
tubérculos, interferindo na sua qualidade comer-
cial.

No Brasil, os nematoides mais comuns na cul-
tura da batata são o nematoide-das-galhas e o 
nematoide-das-lesões-radiculares, pertencentes 
aos gêneros Meloidogyne e Pratylenchus, respec-
tivamente. O gênero  Pratylenchus, tem desta-
que pela sua ampla gama de hospedeiros e dis-
tribuição geográfica. As principais espécies que 
causam danos à cultura da batata no país são P. 
brachyurus, P. coffeae  e P. penetrans, com pre-
dominância da primeira sobre as demais.

CLIQUE AQUI 
E ASSISTA 
AO VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=JzIBXmQRzdw
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Dentre as várias espécies de  Pratylenchus  que 
atacam a batata mundialmente, P. penetrans é a 
mais importante. Outras espécies já relatadas em 
batata são: P. andinus, P. brachyurus, P. coffeae, 
P. crenatus, P. minyus, P. penetrans, P. scribneri, 
P. thornei, P. vulnus e P. zeae.

No Brasil, as espécies mais mencionadas ocor-
rendo em áreas de plantio de batata são P. bra-
chyurus, P. coffeae, P. zeae e  P. penetrans, com 
predominância de P. brachyurus sobre as demais. 
A distribuição das espécies ocorre em diferentes 
regiões. Pratylenchus penetransocorre principal-
mente na Região Sul, P. coffeae tem registros de 

NEMATOIDES-DAS-LESÕES-RADICULARES (PRATYLENCHUS )

CICLO DE VIDA DE 
PRATYLENCHUS SPP.

Diferentemente de algumas espécies de 
nematoides, os juvenis de segundo estádio 
(J2), os quais eclodem do ovo, bem como 
os de terceiro e quarto estádios e as fêmeas 
são vermiformes e moveis, diferentes entre 
si apenas pelo tamanho. Com a última tro-
ca de cutícula, o juvenil de quarto estádio se 
torna uma fêmea, como tal processo ocorre 
no interior das raízes, esse nematoide é ti-
picamente um nematoide endoparasita. As 
fêmeas depositam seus ovos isoladamente 
ou em grupos no solo ou nas raízes. Depen-
dendo das condições ambientais, o ciclo de 
vida do Pratylenchus varia de quatro a oito 
semanas.

Lesões no sistema radicular causadas pelo ataque de Pratylenchus spp.

ocorrência em áreas antigas produtoras de 
café, principalmente nas regiões Sudeste e 
Sul, e P. brachyurus tem maior ocorrência nas 
Regiões Centro-Oeste e Sudeste do país.

O nematoide das lesões radiculares, Pratylen-
chus  spp., são endoparasitas migradores, os 
quais apresentam grande mobilidade e se ali-
mentam de células do córtex das raízes.   As 
lesões radiculares, que são os sintomas típi-
cos causados pelos nematoides são o resul-
tado da coalescência das galerias produzidas 
por vários nematoides.
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Adultos de Pratylenchus spp. Esses parasitas possuem um estilete bucal, por meio do 
qual se alimentam.

Sintomas causados no tubérculo pelo ataque de Pratylenchus spp.

SINTOMAS E DANOS

O nematoide invade o parênquima cortical e pro-
duzem extensas áreas necróticas provocando o 
escurecimento das raízes que se destaca quando 
ocorre densidade alta do patógeno, resultando 
em menor desenvolvimento da parte aérea. To-
dos os estádios de desenvolvimento são ativos e 

vermiformes, podendo assim penetrar nas raízes 
e tubérculos de batata, de onde migram nos teci-
dos intra e intercelular se reproduzindo, podendo 
alcançar altos níveis populacionais (10.000 indiví-
duos em 10 g de cascas de batata com cerca de 3 
mm de espessura).

Sua ação direta é a destruição mecânica das célu-
las durante a migração, resultando em lesão ne-
crótica na raiz, e a injeção de secreções esofagia-
nas tóxicas, causando redução no crescimento da 
planta.

Nos tubérculos, geralmente penetram pelas len-
ticelas e invadem os tecidos em sua volta, pro-
duzindo lesões escuras e circulares de tamanho 
variável, com necrose dos tecidos infectados.  Es-
tas lesões evoluem com o passar dos dias, pre-
judicando o aspecto visual dos tubérculos, pois a 
presença de lesões ou de pústulas, junto com a 
perda de peso reduzem seu valor comercial e os 
tornam impróprios para batata-semente. Além 
disso, estas lesões podem servir de porta de en-
trada para outros microrganismos presentes no 
solo com aumento do grau de depreciação dos 
tubérculos para comercialização.

No campo, as plantas infectadas formam rebo-
leiras, causando atraso no desenvolvimento das 
plantas, com drástica redução de crescimento 
em relação as não infectadas. Em geral, as plan-
tas apresentam florescimento tardio e intensa 
necrose nas radicelas.
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O correto diagnóstico da espécie de nematoide 
envolvida é feito pela análise de amostras de solo 
e raízes em laboratório especializado, visando co-
nhecer as densidades populacionais destes orga-
nismos no solo, na fase de pré-plantio e em fases 
posteriores de desenvolvimento da cultura. Com 
isso, pode-se preventivamente reduzir os prejuí-
zos, antes do plantio, bem como amenizar as per-
das em caso do nematoide já estar instalado na 
lavoura.

No momento da amostragem, pequenas porções 
de solo, em torno de 200 g e algumas raízes/tu-
bérculos deverão ser coletadas. Recomenda-se 
coletar em torno de 15-20 subamostras por hec-
tare. Com caminhamento em zig-zag pela área a 
ser amostrada, as subamostras de solo e raiz de-
verão ser coletadas na profundidade de 20-30 cm 
ao redor das plantas e posteriormente homoge-
neizadas. Para a formação da amostra composta 
retirar cerca de 400-500g de solo homogeneiza-

do e 200-300 gramas de raízes/tubérculos cole-
tados aleatoriamente. A amostra composta deve 
ser identificada e enviada para um laboratório 
especializado. 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 mes-
mo 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 comer-
cial de solo e raiz para identificação e quantifica-
ção de nematoides parasitos de planta. Essa aná-
lise é imprescindível para que o produtor possa 
adotar a melhor estratégia de manejo desses or-
ganismos.

AMOSTRAGEM

Coleta de solo e raiz/tubérculos para análise de nematoides.
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Plantação de crotalária eficiente no controle de nematoides.

De forma geral, o controle de nematoides não é 
uma tarefa fácil, necessitando da adoção de um 
conjunto de medidas de controle.

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.

O objetivo é reunir as diferentes estratégias e fo-
cos de ação das melhores medidas de controle 
até o presente, estudadas de forma individual, e 
aplicá-las em um contexto produtivo real. Assim, 
os diversos métodos de controle trabalhados em 
conjunto resultaram em maior produção e quali-
dade 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 da batata-
-semente. Substratos esterilizados, cuidados com 
a irrigação e implementos utilizados para preparo 
da área. Em áreas já contaminadas, evitar a disse-

minação do nemtoide, realizando a lavagem de 
implementos após o uso nessas áreas.

Em áreas contaminadas, aplicar medidas que vi-
sam a redução populacional do nematoide. Me-
didas de controle cultural como a utilização do 
alqueive, que consiste em manter o solo limpo, 
eliminando plantas invasoras na entre safra e 
rotação de culturas, com plantas antagônicas, 
como  Crotalária spectabilis, podem apresentar 
bons resultados.

A utilização de nematicidas químicos e biológi-
cos associados aos outros métodos de controle, 
também apresentam boa eficiência.

Como sabemos da dificuldade de controle dos 
fitonematoides e dos prejuízos causados por es-
ses patógenos, a adoção de uma estratégia de 
controle múltiplo é de extrema importância para 
permiti a produção sem afetar a produtividade e 
qualidade do produto final.

CONTOLE BIOLÓGICO

DRA. ADRIANA GABIA 
Promip 
Conchal -SP
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PROPAGANDA
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LAGARTA-FALSA-MEDIDEIRA 
NA CULTURA DA SOJA

Alagarta-falsa-medideira,  Chrysodeixis  (= Pseu-
doplusia)  includens (Lepidoptera: Noctuidae) é 
uma espécie altamente polífaga originária da 
zona tropical e subtropical das Américas, a qual 
se alimenta de mais de 170 espécies de plantas, 
pertencentes a 39 famílias botânicas incluindo 
inúmeras culturas de importância econômica no 
Brasil e no mundo, tais como soja, algodão, fei-
jão, tomate, girassol e fumo. Apesar da amplitu-
de de hospedeiros, Chrysodeixis includens possui 
preferência e melhor adaptação à soja, sendo 
considerada a praga mais abundante da cultura 
da soja do Hemisfério Ocidental e responsável 
por danos econômicos tanto na fase vegetativa 
quanto na fase reprodutiva, desde o plantio até 
a colheita.

No Brasil, lagartas de  C. includens eram 
consideradas pragas secundárias sem grande 

importância econômica até meados da década 
de 90 devido às baixas infestações. No entanto, 
nas últimas safras   a espécie tem se tornado 
um sério problema fitossanitário na cultura da 
soja, em virtude das alterações climáticas e do 
manejo da cultura, por conta de fatores como: a) 
o uso crescente de fungicidas para o controle de 
doenças como a ferrugem asiática, b) expansão 
da época e da área de plantio; c) desequilíbrio 
ecológico causado pelo uso indiscriminado de 
inseticidas; d) falta de vazio sanitário entre as 
safras e e) condições climáticas favoráveis (alta 
temperatura e baixa umidade relativa do ar). Tais 
fatores proporcionaram a aceleração do cres-
cimento populacional e a redução da ação dos 
inimigos naturais. Diante deste cenário agrícola, 
lagartas de C. includens podem ser encontradas 
praticamente em todo o território nacional.
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DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA
A distribuição geográfica de C. includens limita-
se ao Hemisfério Ocidental. Ocorrendo desde o 
norte dos Estados Unidos até o sul da América 
do Sul e Austrália. No Brasil, pode ser encontrada 
nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Sul do país, 
ocorrendo simultaneamente ou mais tardiamen-
te em relação às populações da lagarta-da-so-
ja,  Anticarsia gemmatalis.  Surtos da praga são 
detectados com mais frequência em regiões 
com plantio de culturas hospedeiras da praga 
(principalmente algodão) próximas às lavouras 
de soja, como no Rio Grande do Sul, Paraná, São 
Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás e 
no oeste da Bahia.

A lagarta denominada como lagarta-falsa-me-
dideira (Chrysodeixis includens), foi por muito 
tempo citada como Pseudoplusia includens. En-
tretanto, após estudos de biologia molecular, a 
espécie foi reclassificada e atualmente pertence 
ao gênero  Chrysodeixis. As lagartas de  C. inclu-
dens são facilmente identificadas no campo, pois 
se locomovem como se estivessem “medindo 

palmos”, devido à presença de apenas dois pares 
de pernas abdominais mais o par de pernas 
caudal (por isso o nome popular da espécie, la-
garta-falsa-medideira). As lagartas são de colora-
ção verde-clara, com listras longitudinais brancas 
e pontuações pretas, atingindo de 40 a 45 mm 
de comprimento em seu último estádio larval.

IDENTIFICAÇÃO DA ESPÉCIE NO CAMPO

Estados produtores de soja com surtos da praga.

Características da lagarta-falsa-medideira.
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CICLO DE DESENVOLVIMENTO
O ciclo completo do inseto (ovo-adulto) se dá em 
aproximadamente 27 a 34 dias, com cerca de 
doze gerações por ano. A média de ovos por fê-
mea varia em torno de 300 a 1000 ovos durante 
a vida. As fêmeas ovipositam de forma isolada, 
preferencialmente na superfície inferior das fo-
lhas de soja. Os ovos são globulares e apresentam 
coloração creme-clara logo após a oviposição e 
marrom-clara próximo à eclosão.

O acasalamento começa ao pôr do sol e atinge 
seu pico entre duas e cinco horas mais tarde. A 
oviposição ocorre a partir do terceiro dia após a 
emergência da fêmea. O período embrionário é 
de aproximadamente 2,8 dias e o período larval 
varia conforme a alimentação, temperatura e ge-
nética, mas geralmente ocorre entre 13 a 20 dias, 

sendo o período que a praga causa dano. Podem 
ocorrer de cinco a sete instares durante a fase 
larval.

Ao atingir completamente seu desenvolvimen-
to, a lagarta de  C .includens  transforma-se em 
pupa na própria folha onde está se alimentando, 
envolta por um casulo fino de teia branca. O 
período pupal dura de 7 a 9 dias até a emergência 
dos adultos. As pupas possuem coloração esver-
deada no início do desenvolvimento e se tornam 
amarronzadas próximo à emergência do adulto. 
Os adultos medem cerca de 28 a 39 mm de en-
vergadura e possuem asas dianteiras de cor mar-
rom acinzentada com detalhes brilhantes pratea-
dos. A longevidade do adulto é de cerca de 7 a 14 
dias.

Ciclo de desenvolvimento de C. includens.
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DANOS CAUSADOS NA SOJA
Quando jovens (1º e 2º instar), as lagartas de  C. 
includens  apenas raspam as folhas. Porém, à 
medida que crescem, passam a atacar de forma 
mais profunda as folhas, chegando a destruir 
o limbo foliar, deixando apenas as nervuras, o 
que, consequentemente, reduz a capacidade 
fotossintética das plantas e afeta diretamente a 

produtividade da cultura. Essa característica de 
consumo foliar, com exceção da nervura, é um 
sinal característico dessa praga que a distingue 
das demais pragas desfolhadoras, que consomem 
a folha toda. O consumo foliar pode variar de 64 
a 200 cm2 de folha/lagarta/dia, porém, em média, 
está próximo a 100 cm2.

MONITORAMENTO
O monitoramento é fundamental para estudos 
de Manejo Integrado de Pragas, pois através dele 
é feita a tomada de decisão sobre a necessidade 
de controle da lagarta-falsa-medideira. O monito-
ramento é realizado através da amostragem pelo 
método da batida de pano baseada em 10 pon-
tos de amostragem para lavoura de até 100 ha. 
Vale lembrar que o controle só deve ser adotado 
caso os impactos provocados pela praga tenham 
atingido o nível de dano econômico. O monitora-

mento da lavoura deve ser realizado pelo menos 
uma vez por semana iniciando as amostragens 
no princípio do ataque das pragas, intensificando 
o processo ao aproximar-se o nível de ação.  A la-
garta-falsa-medideira deve ser controlada quan-
do for encontrado 30 % de desfolha na fase ve-
getativa ou 15% de desfolha na fase reprodutiva 
por meio do controle químico ou biológico e/ou 
associados.

Danos causados pela lagarta-falsa-medideira. Fonte: Canal Rural.

Utilização de pano de batida em lavoura de soja e registro dos insetos praga em planilha de monitoramento. Fonte: Embrapa Soja.
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Durante o dia, em horários com maior tempera-
turas, a lagarta-falsa-medideira ataca as partes 
baixas da planta. Por isso, é recomendável reali-
zar a aplicação de defensivos agrícolas durante a 
noite, período no qual as lagartas estão expostas 
no terço superior da planta, para obter maior efi-
ciência no controle. Além disso, o produtor deve 
optar por inseticidas seletivos e recomendados 
para a praga, para preservar a multiplicação ou 
introdução de organismos benéficos nas lavou-
ras, o que contribuirá para a redução do uso de 
inseticidas químicos e contaminação ambiental, 
gerando benefícios econômicos e ambientais.

MANEJO
Entre as estratégias adequadas e promissoras 
de controle de  C. includens  na cultura da soja 
destaca-se o Manejo Integrado de Pragas, o qual 
baseia-se num conjunto integrado de técnicas de 
manejo que se inicia na identificação taxonômica 
das pragas e inimigos naturais, no monitoramento 
da densidade populacional, e definição do nível 
de ação de controle, na racionalização do uso de 
inseticidas seletivos, na utilização de cultivares 

geneticamente modificados associados a áreas 
de refúgio, na utilização de controle biológico a 
partir do uso de inimigos naturais, que podem 
ser outros insetos benéficos, predadores, 
parasitoides, e microrganismos, como fungos, 
vírus e bactérias, visando produção mais 
sustentável e econômica, visando a redução dos 
impactos à natureza e ao ser humano.

CONTROLE BIOLÓGICO
O controle biológico de  C. includens, mediante 
o uso de parasitoides de ovos (e.g.,  Telenomus 
remus e do gênero  Trichogramma), entre ou-
tros parasitoides como  Copidosoma truncate-
llum e Campoletis grioti, e o uso de micro-orga-
nismos entomopatogênicos em períodos mais 
úmidos e quentes (e.g., Beauveria bassiana, Me-
tarhizium anisopliae,  Nomuraea rileyi, baculo-
vírus do tipo Nucleopolyhedrovirus e  Bacillus 
thuringiensis) pode ser utilizado tanto em pe-
quenos como em grandes sistemas de produção. 
No entanto, em alguns casos, o controle biológi-
co apresenta menor eficiência e/ou um controle 
mais lento quando comparado ao controle quí-
mico. Dessa forma, para garantir a produtividade 
da cultura, o controle biológico deve ser utilizado 
de modo integrado ao controle químico para po-
tencializar o manejo da praga.

Trichogramma pretiosum parasitando ovo de lagarta.
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No Brasil, existem, atualmente, cerca de 64 regis-
tros de produtos (62 químicos e 2 biológicos) para 
o combate da  C. includens  na cultura da soja, 
sendo que a grande maioria dos produtos se en-
quadra em grupos químicos de baixa seletivida-
de e relativamente antigos. Apesar dos avanços 
nos programas de Manejo Integrado de Pragas 
(MIP), o controle de lagarta de C. includens  tem 
sido considerado difícil, por ser uma espécie mais 
tolerante às doses normalmente utilizadas para 
lagarta da soja Anticarsia gemmatalis, pelo curto 
tempo de desenvolvimento de C. includens, pela 
alta fecundidade e, por fim, devido ao hábito de 
permanecer na parte inferior do dossel da planta, 
ficando, assim, mais protegidas da ação dos inse-
ticidas. Além disso, o uso frequente de inseticidas 
resultou na redução da eficiência de controle dos 
principais grupos químicos: piretroides, organo-
fosforados e carbamatos, e também dos inseti-

CONTOLE QUÍMICO

cidas de grupos químicos mais recentes como 
benzoilureias, espinosinas e diamidas. O reduzido 
número de inseticidas de grupos químicos e mo-
dos de ação distintos constitui um problema para 
as estratégias de manejo integrado desta praga, 
uma vez que o uso contínuo de produtos com o 
mesmo modo de ação pode ocasionar a evolução 
da resistência.

Uma busca contínua de alternativas para o con-
trole de  C. includenstem possibilitado o desen-
volvimento de novas tecnologias, como, por 
exemplo, plantas geneticamente modificadas 
que expressam proteínas de  Bacillus thurin-
giensis  Berliner. As plantas  Bt  compõem uma 
estratégia adicional de proteção de plantas nos 
programas de Manejo Integrado de Pragas (MIP). 
Essa nova tecnologia tem contribuído para a 
redução do uso de inseticidas, proporcionando 
uma produção mais sustentável, além de 
contribuir potencialmente no sentido de reduzir, 
ou até mesmo evitar, casos de desenvolvimento 

de resistência de pragas a inseticidas. No entanto, 
a crescente adoção de plantas Bt no Brasil, junta-
mente com a sobreposição temporal de cultivos 
da soja com áreas de algodão Bt, expõe popula-
ções de C. includens à intensa pressão de seleção 
das principais proteínas de controle da praga, 
Cry1Ac e Cry2Ab2, aumentando o risco de seleção 
de genótipos resistentes.

PLANTAS GENETICAMENTE MODIFICADAS

Pulverização da soja com agrotóxicos.

Diante deste cenário, o Manejo Integrado na cultura da soja é de extrema importância para diminuir o 
desenvolvimento da resistência de pragas. O emprego conjunto de diversas ferramentas de controle, tais como o 
controle químico, variedades de plantas resistentes a pragas, manejo cultural e controle biológico, escolhidas de 

maneira planejada e em harmonia, é essencial para potencializar o sucesso do controle da praga na cultura e, assim, 
garantir visando uma produção mais sustentável, adequada à saúde humana e mais segura ao meio ambiente.

MSc. REBECA RIBEIRO 
Promip 
Conchal -SP
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