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EDITORIAL

A Plataforma MIP EXPERIENCE foi idealizada para 
difundir informações sobre tecnologias e inova-
ções voltadas para o manejo sustentável das prin-
cipais pragas que atacam os cultivos agrícolas. 
Semanalmente novos conteúdos são preparados 
pelos pesquisadores da PROMIP, nas áreas de 
acarologia, entomologia, fitopatologia e nema-
tologia, e todas as matérias são divulgadas em 
todas as nossas mídias sociais e periodicamente 
nesta revista digital. Todos os artigos aqui publi-
cados também estão disponíveis em formato de 
vídeo em nosso Canal Promip na TV disponível no 
Youtube.

Neste sexto volume da Revista Digital MIP EXPE-
RIENCE destacamos algumas das pragas e doen-
ças-chave que preocupam pequenos, médios e 
grandes agricultores. Na soja enfatizamos a im-
portância do percevejo marrom e do percevejo 
verde pequeno, pragas que nas últimas safras 
têm causado danos econômicos em todas as re-
giões produtoras do país. A hipótese para o au-
mento de relevância destas pragas na cultura da 
soja, relaciona-se com a redução do número de 
pulverizações com inseticidas para o controle de 
lagartas, em resposta ao rápido crescimento das 
áreas cultivadas com plantas geneticamente mo-
dificadas com as biotecnologias Bt.
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DR. MARCELO POLETTI 
CEO E FUNDADOR - PROMIP 

Na cultura do milho abordamos importantes ca-
racterísticas relacionadas ao desenvolvimento e 
ataque das ferrugens branca ou tropical, ferru-
gem comum e ferrugem polisora, causadas pe-
los patógenos Phyzopella zeae, Puccinia sorghi e 

Puccinia polysora, respectivamente.   Também 
destacamos os danos e controle da cigarrinha do 
milho, Dalbulus maidis, praga de difícil controle 
que tem causado prejuízos consideráveis e danos 
diretos e indiretos nesta cultura. Em HF falamos 
sobre a importância do ataque de oídio em me-
lão e da mosquinha fungus gnats em morango, 
praga que pode causar danos diretos e indiretos, 
pois quando se alimentam próximo às raízes po-
dem feri-las, abrindo porta de entrada para o ata-
que de doenças radiculares. Além disso os adul-
tos da mosquinha fungus gnats também pode 
carregar em suas pernas e asas esporos de pató-
genos de uma planta a outra.

Esperamos que todo esse conteúdo, reunido aqui, 
colabore de maneira efetiva com a melhoria dos 
processos de gestão de pragas em campo, mas 
que também propicie um manejo mais sustentá-

vel gerando alimentos mais seguros e saudáveis 
beneficiando todos nós consumidores. Acredita-
mos que a transferência do conhecimento é vital 
para a melhoria do desempenho da agricultura, 
através da valorização do trabalho no campo, 
com melhores resultados econômicos e finan-
ceiros para o produtor rural, com reflexos sociais 
e ambientais. Por isso, dedicamos nosso esforço 
contínuo e incessante para garantir que o conhe-
cimento gerado através da pesquisa científica 
chegue até o agricultor, que é o visionário que dá 
o tom das inovações em campo. Só um profissio-
nal bem informado é capaz de adaptar-se às mu-
danças constantes no ambiente em que se situa, 
podendo só assim, contribuir de maneira genera-
lizada. Assim, através desta publicação, abrimos 
as portas do nosso Centro Inovações Promip para 
todos os interessados em conhecer as novidades 
voltadas para o Manejo Integrado de Pragas na 
Prática. Aprender Fazendo, esse é o nosso lema. 
Desejo uma excelente leitura a todos.
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DR. MARCELO POLETTI 
CEO E FUNDADOR - PROMIP 

As ferrugens do Milho
O milho é considerado uma das culturas mais 
importantes do mundo. Originário das américas, 
apresenta distribuição cosmopolita, sendo cul-
tivado desde a Rússia até a Argentina. Conside-
rado um produto estratégico para a segurança 
alimentar da população mundial por fazer parte 
da alimentação humana e animal. Atualmente o 
Brasil é o terceiro maior produtor mundial de mi-
lho e sua produção é dividida em duas safras a de 
verão e de inverno (safrinha). O plantio de verão, 
safra principal, ocorre principalmente, na região 
Sul e Sudeste. Já na região Centro-Oeste o cultivo 
de milho de sequeiro (safrinha) ocorre principal-
mente após o plantio da soja.

Apesar da importância na economia mundial e 

na alimentação humana e animal, essa cultura 

é acometida por diversas doenças de diferentes 

etiologias, entre elas ganha destaque as ferrugens. 

A ferrugem no milho é causada por três diferentes 

patógenos  Phyzopella zeae  – agente causal da 

ferrugem branca ou tropical;  Puccinia sorghi  – 

agente causal da ferrugem comum e  Puccinia 

polysora  – agente causal da ferrugem polisora. 

Esses fungos são bitróficos, ou seja, necessitam 

de plantas de milho vivos para sobreviver.

https://www.youtube.com/watch?v=idHMaCOxZiQ&feature=emb_logo
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DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA E CONDIÇÕES CLIMÁTICAS 
PARA O DESENVOLVIMENTO DAS FERRUGENS

No Brasil essa doença apresenta ampla distribui-
ção nas áreas de cultivo, porém apresenta severi-
dade moderada, sendo mais severa nos estados 
da região Sul. Esse fato se deve por ser uma doen-
ça antiga e bastante disseminada no país, fato 
que possibilitou, a seleção de variedades resis-
tentes. Essa doença é favorecida por temperatu-
ras entre 16°C e 23°C e presença de orvalho sobre 
as plantas. As espécies de trevos (OxalisI spp.) são 
hospedeiras secundárias dessa doença e pode 
agir na manutenção do inóculo no campo.

FERRUGEM COMUM

FERRUGEM POLISORA

Esta doença está distribuída por toda a região 
Centro-Oeste, Noroeste de Minas Gerais, São 
Paulo e parte do Paraná. Dentre as três ferrugens 
esta é considerada a mais severa e destrutiva, po-
dendo causar perdas de até 65% da produção. O 
Seu aparecimento é favorecido por temperaturas 
entre 23°C e 28°C, alta umidade relativa e baixa 
altitude.

FERRUGEM BRANCA

No Brasil, encontra-se distribuída no Centro-Oes-
te, e no Sudeste (Norte de São Paulo). O problema 
é maior em plantios contínuos de milho, princi-
palmente em áreas de pivot e na safrinha. Essa 
doença é favorecida por condições de alta tem-
peratura (22°C a 34°C), e umidade relativa, além 
de baixas altitudes.
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SINTOMAS

CONTROLE

FERRUGEM COMUM

Apresenta formação de pústulas na parte área 
da planta, sendo mais abundantes nas folhas. As 
pústulas são formadas em ambas as superfícies 

da folha, apresentam formato circular a alongado 
de coloração marrom escuro que se rompem lon-
gitudinalmente.

FERRUGEM BRANCA

Apresenta formação de pústulas brancas ou 
amareladas, na superfície superior da folha, para-
lelamente às nervuras. As pústulas envelhecidas 

são de cor púrpura-escuro e apresentam aspecto 
de manchas circulares ou oblongas, com centro 
de coloração creme.

FERRUGEM POLISORA

Apresenta pústulas circulares a ovais de colora-
ção marrom clara, distribuídas na face superior 

das folhas e, com muito menor abundância, na 
face inferior da folha.

Em geral os plantios de milho contínuo tendem 
a agravar o problema causado pelas ferrugens. 
Dessa forma é recomendado a alternância de 
cultivos com outras culturas assim como de ge-
nótipos de milho. A utilização de cultivares re-
sistentes, juntamente com a escolha de época e 

local de plantio também são fundamentais para 

um manejo adequado. Em áreas com maior inci-

dência também é recomendada a interrupção no 

plantio durante um certo período para que ocorra 

a morte dos uredósporos (esporos do patógeno).

DOENÇA SINTOMAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS

Ferrugem comum Mancha elípticas e alongadas em ambas 
as faces; esporos de cor marrom-canela

Baixas temperaturas e alta 
umidade relativa do ar

Ferrugem polisora Manchas pequenas, circulares e 
elípticas com coloração amarelada

Temperaturas mais elevadas e menos 
dependente da umidade relativa do ar

Ferrugem branca
Pequenos grupos de manchas 

paralelos as nervuras; esbranquiçadas, 
amareladas ou castanhas

Temperaturas elevadas e alta 
umidade relativa do ar

O uso do controle químico também é recomen-
dado assim que surgem os primeiros sintomas da 
doença no campo. Atualmente para a ferrugem 
branca há apenas sete produtos registrados no 
ministério da agricultura (MAPA). Em contra par-
tida ferrugem comum e polisora há uma gama 
de produtos registrados no MAPA. Vale ressaltar 

que a alternância de moléculas é fundamental 
para que não ocorra resistência por parte do pa-
tógeno

DRA. LEILANE KARAM RODRIGUES 
PROMIP - CONCHAL/SP
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Psilídeo dos Citros: 
O maior desafio da citricultura
O psilídeo dos citros  Diaphorina citri  é o inseto 
vetor de um grupo de bactérias causadoras do 
greening (huanglonbing/HLB), considerada a 
mais importante e destrutiva doença da citri-
cultura brasileira e mundial. No Brasil,  Diapho-

rina citri é conhecida desde a década de 1940, 
no entanto a doença somente foi registrada em 
2004. Desde o primeiro registro dessa doença 
no parque citrícola de São Paulo e Minas Gerais 
até o momento já foram erradicados mais de 46 

https://www.youtube.com/watch?v=lglFc4siCXA&t=106s
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milhões de plantas ocasionando uma redução 
de 100 mil hectares da cultura. Devido o psilídeo 
ter sido considerado no passado uma praga se-
cundária sem importância, as populações dessa 
praga sempre foram altas nos pomares, fato esse 
que contribuiu para a rápida disseminação do 
greening na citricultura brasileira. Outro fato que 
ajudou no processo de disseminação da doença 
foi que o písilideo dos citros vive em plantas da 

família Rutaceae, principalmente a murta de jar-

dim Murraya paniculata e em todas as variedades 

de citros. Sendo a murta uma planta ornamental 

ela está presente em todos os centros urbanos 

e vem servindo de fonte de disseminação, tanto 

da praga quanto do inóculo da doença, pois essa 

planta também é hospedeira da bactéria causa-

dora do greening.

BIOLÓGIA, IDENTIFICAÇÃO E COMPORTAMENTO DA PRAGA

Ciclo de vida do psilídeo dos citros.

O psilídeo dos citros pertence a ordem He-
miptera, família Liviidae são insetos sugadores 
semelhantes a minúsculas cigarrinhas. Apresenta 
três fases distintas de desenvolvimento ao longo 
de sua vida (ovo, ninfas e adulta), sendo que a 
fase ninfal é formada por 5 instares. O ciclo de de-
senvolvimento de ovo até adulto dura cerca de 14 
dias (verão) a 40 dias (inverno).

Os adultos apresentam de 2 a 3 mm de compri-
mento, possuem uma coloração acinzentada 
e podem viver vários meses. As fêmeas quando 
grávidas apresentam o abdômen alaranjado e 

podem colocar até 800 ovos. Apresentam o hábi-
to de ficarem próximos as brotações, onde fazem 
a oviposição e as ninfas se desenvolvem, porém 
também podem ser encontrados em folhas ma-
duras. Quando em repouso permanecem incli-
nados na folha e nas brotações num ângulo de 
45º, porém quando perturbados saltam ou voam 
pequenas distâncias. Os ovos são amarelos e se 
encontram aderidos às folhas das brotações. As 
ninfas são achatadas com pernas curtas, apresen-
tam coloração amarelo-alaranjado nos primeiros 
instares, tornando-se marrom acinzentadas nos 
últimos instares.
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DANOS

O MANEJO DO PSILÍDEO DOS CITROS

Os danos diretos causados pelo psilídeo devi-
do à sucção de seiva não representam prejuízos 
ao pomar, porém é durante a alimentação em 
plantas doentes que o inseto adquire a bactéria 
causadora do greening e que insetos contamina-
dos transmitem a bactéria a plantas sadias. Psi-
lídeos que se desenvolvem em plantas doentes 
apresentam maior eficiência de transmissão em 
comparação aos que adquirem a bactéria na fase 
adulta.

O greening ataca todos os tipos de citros e não 
há cura para as plantas doentes. As arvores novas 
afetadas não chegam a produzir e as adultas em 
produção sofrem uma grande queda prematura 
de frutos e definham ao longo do tempo. O perío-
do estimado de incubação da doença é de apro-
ximadamente 6 a 36 meses. Durante este período 
que a planta doente assintomática, ou ainda com 
sintomas pouco expressivos permanece no po-
mar, se torna um propagador invisível da doença.

Não há como falar sobre manejo do psilídeo dos 
citros sem falar sobre manejo do Greening/HLB. 
Para o manejo da doença três estratégias são 
empregadas. 1) Plantio de mudas sadias, comer-
cializadas em viveiros protegidos e credenciados 
junto a Coordenadoria de Defesa Agropecuária 
do Estado de São Paulo (CDA); 2) Erradicação de 
plantas doentes, sendo que o produtor deve ins-
pecionar pelo menos duas vezes por semestre e 
erradicar as plantas doentes com sintomas e 3) 
controle do Inseto Vetor.

Tanto para o controle da doença, quanto do seu 

vetor, os citricultores precisam ampliar as ações 

para além de suas fronteiras, auxiliando na elimi-

nação de árvores doentes e plantas hospedeiras e 

realizando o monitoramento e o controle do psi-

lídeo em áreas externas à sua propriedade. A alta 

incidência de árvores contaminadas na vizinhan-

ça dificulta o manejo da doença devido a cons-

tante migração de psilídeos destas áreas para os 

pomares.

Infestação por psilídeos.

Citros com ataque de greening.
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O monitoramento é ferramenta essencial para o 
manejo do psilídeo, com ele o produtor reduz os 
custos de aplicação, pois somente irá pulverizar 
quando a praga estiver presente no pomar, além 
de ser uma ferramenta que mede a eficiência do 
controle que o produtor está adotando em seu 
pomar.

O monitoramento pode e deve ser realizado de 
duas formas, com o uso de armadilhas adesivas 
amarela e pela inspeção visual de brotos novos e 
folhas maduras. No monitoramento com armadi-

lhas adesivas elas serão colocadas no terço supe-
rior da copa, na extremidade do ramo e voltadas 
para fora do talhão, de forma que fiquem bem vi-
síveis ao inseto. As armadilhas devem ser instala-
das a cada 100-250 metros na borda dos talhões, 
voltadas principalmente para possíveis fontes de 
migração de psilídeos como pomares abando-
nados e residências vizinhas com plantas hospe-
deiras em seus quintais, como citros e murta. As 
armadilhas amarelas são ferramentas eficientes 
para mostrar os fluxos de entrada da praga na 
cultura e assim indicar o momento de aplicação.

MONITORAMENTO

Nível de Controle

No monitoramento visual, a inspeção é reali-
zada em 1% das plantas dos talhões, observan-
do de 3 a 5 ramos novos com brotações meris-
temáticas por planta, local onde são colocados 
ovos e se desenvolve as ninfas. O caminhamen-
to do pragueiro deve ser em espiral inician-
do pelas bordas onde ocorre maior incidên-
cia do vetor e finalizando no centro do talhão. 
O psilídeo está presente no pomar o ano todo, 

no entanto devido a preferência por brotações 
novas, o monitoramento deve ser intensificado 
durante as épocas da primavera e verão em que 
ocorre o aumento de brotações e consequente 
aumento populacional da praga. Para o monito-
ramento visual algumas estratégias são adotadas 
no caso de plantas adultas, como o uso de pla-
taforma acoplada ao trator para visualizar a copa 
das arvores.

Por se tratar de um inseto vetor, a presença de apenas um psilídeo é suficiente para indicar a necessi-
dade de controle.

Monitoramento por armadilha adesiva. Monitoramento visual.
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O controle é feito principalmente com o uso de 
defensivos agrícolas, sendo que as aplicações 
devem ser feitas a partir do monitoramento de 
adultos e ninfas, sobretudo entre o final do outo-
no e o final do verão, que caracterizam as épocas 
de surtos vegetativos.

Vários produtos são indicados para controle do 
psilídeo. Porém, é necessário escolher aqueles 
que façam parte da Lista ProteCitrus (Produtos 

CONTROLE QUÍMICO

para Proteção da Citricultura), que contém os de-
fensivos em conformidade com a legislação in-
ternacional. Além disso, deve-se avaliar o históri-
co de pulverizações e realizar a rotação de grupos 
químicos com diferentes modos de ação para 
evitar o desenvolvimento de resistência.

As estratégias de controle envolvendo o uso de 
defensivos irá mudar de acordo com a idade da 
planta.

No Viveiro:  Recomenda-se o uso de inseticida 
sistêmico aplicado via drench de um a cinco dias 
antes da saída das mudas para o campo. O volu-
me de aplicação é de 50 mL/muda.

Pomares de 0 a 3 anos e replantas: deve-se rea-
lizar aplicações de inseticidas sistêmicos via dren-
ch e/ou tronco associados a pulverizações foliares 
com inseticidas de contato, principalmente no 
início do período de emissão de fluxos vegetati-
vos, quando se encontra a maior população do 
psilídeo e plantas mais suscetíveis à inoculação 
da bactéria. No caso dos inseticidas sistêmicos 
(Drench e tronco) deve-se aplicar de 3 a 4 vezes/
ano, principalmente no início dos fluxos vegetati-
vos. Normalmente, entre o fim do inverno e início 
da primavera (1ª aplicação), no início do verão (2ª 
aplicação) e no final do verão (3ª aplicação). Uma 
aplicação adicional (4ª aplicação) pose ser realiza-
da no outono, preferencialmente via tronco devi-

do à baixa umidade do solo. No caso de Drench, o 
volume de aplicação será de 100 a 500 mL / árvo-
re (de acordo com o tamanho da planta).

As aplicações foliares dever ser realizadas de for-
ma complementar as aplicações de inseticidas 
sistêmicos, em intervalos de 7 a 14 dias, princi-
palmente em talhões localizados na borda da 
propriedade. Recomenda-se a pulverização com 
volumes de calda de 25 a 40 mL de calda/m³ de 
copa com velocidade de 6 a 7 km/h.

Pomares acima de 3 anos. Em pomares acima 
de 3 anos os inseticidas sistêmicos via drench 
ou tronco apresentam eficiência reduzida. Des-
sa forma, nesses pomares prevale as aplicações 
foliares em intervalos de 14 a 28 dias, sendo que 
uma atenção especial deve ser dado aos talhões 
localizados na borda da propriedade.

Controle Químico
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MANEJO REGIONAL

MANEJO BIOLÓGICO

O controle do vetor deve se estender para fora 
da propriedade. O produtor deve estar alinhado 
com produtores vizinhos para realizar aplicações 
de forma simultânea para que o psilideo não 
migre de uma propriedade para outra durante 
as pulverizações. A estratégia garante maior 

período de controle da população do inseto e, 

consequentemente, reduz as pulverizações. 

O manejo regional também pode utilizar a 

ferramenta de Alerta Fitossanitário, desenvolvido 

pelo Fundecitrus.

Vem sendo adotado de forma complementar as 
pulverizações inseticidas com o uso do parasi-
toide Tamarixia radiata. As liberações são feitas 
em locais onde o controle químico não é adota-
do, como pomares abandonados, quintais, chá-
caras e áreas com murta na zona rural ou urba-
na, que podem servir de criadouros do inseto. 

Essa estratégia vem sendo desenvolvido pelo 
Fundecitrus, sendo as áreas identificadas pelo 
Alerta Fitossanitário.

DR. EVERALDO BATISTA ALVES 
PROMIP - CONCHAL/SP

INGREDIENTE ATIVO GRUPO QUÍMICO Nº MODE DE AÇÃO

Cloridrato de Formetanato Carbamato 1A

Inibidores da acetilcolinesterase
Clorpirifós

Organofosforados 1BFosmete

Malationa

Alfa-cipermetrina  

Piretróides 3A Moduladores dos Canais de Cloro

Beta-biflutrina

Esfenvalerato 

Lambda-Cialotrina

Permetrina

Zeta-cipermetrina

Etofenproxi Éter difenílico

Acetamiprido

neonicotinóide 4A

Moduladores competitivos do receptor 
nicotínico de acetilcolina (nAChR)

Dinotefuram

Tiametoxam

Imidacloprido

Sulfoxaflor Sulfoxaflor 4C

Flupiradifurona Tutenóides 4D

Espinetoram Espinosinas 5 Moduladores alostéricos de receptores
nicotínicos de acetilcolina

Abamectina Avermectina 6 Ativadores de canais de cloro

Piriproxifem Éter piridiloxipropílico 7 Simuladores do hormônio juvenil

Denpiroximate pirazol 21 Inibidores de transporte de elétrons, complexo mitocontrial I

Diflubenzurom
Benzoiluréia 15 Inibidores da biossíntese de quitina, Tipo 0

Teflubenzurom

Buprofezina tiadiazinona 16 Inibidores da biossíntese de quitina, Tipo 1

Clorantraniliprole Diamidas 28 Moduladores dos receptores de rianodina

Azadiractina Tetranortriterpenóide Compostos com modo de ação desconhecido ou incerto

Beauvaria bassiana Produto Biológico Modo de ação diverso: físico e químico
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Percevejo verde 
pequeno  da soja: 
ocorrência e danos
O Brasil está em segundo lugar em termos de pro-
dução de soja e primeiro lugar em exportação, es-
ses números expressivos se dão devido ao amplo 
território nacional e por ter áreas produtoras do 

Sul ao Norte do país. O Estado de São Paulo vem 
a cada ano aumentando as áreas cultivadas com 
soja, sendo em áreas de reforma de cana-de-açú-
car ou que antes eram ocupadas pela citricultura. 

https://www.youtube.com/watch?v=kJFwf4u0HB8
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OCORRÊNCIA

Com o aumento das áreas produtoras também 
aumentam os problemas com pragas, com des-
taque para os percevejos fitófagos (Hemiptera, 
Pentatomidae) Nezara viridula, Euschistus heros 
e Piezodorus guildinii consideradas as mais im-
portantes. O percevejo verde pequeno (Piezodo-
rus guildinii), apresenta distribuição cosmopolita, 

porém os maiores relatos de danos causados por 

esta praga ocorriam na região Sul, mais especifi-

camente no Rio Grande do Sul. No entanto, este 

senário tem mudado nas últimas safras e está 

praga tem ocorrido com maior frequência nas 

demais régios do país.

O  Piezodorus guildinii  diferente do  Euschistus 
heros, não entra em diapausa, sobrevive na área 
em plantas hospedeiras como o feijão, alfafa, er-
vilha, Crotalárias, guandu, anileiras, entre outras. 
Na cultura da soja completa até três gerações, 
e quando se desloca para hospedeira como as 
anileiras pode completar mais duas gerações. A 

infestações geralmente ocorrem das bordaduras 
para o centro das áreas de plantio, durante o pe-
ríodo vegetativo da soja, saindo das áreas de pou-
sio ou de talões adjacentes. Quando as plantas 
entram na fase de enchimento de grãos a cultura 
se torna mais adequada para o desenvolvimento 
do inseto, aumento rapidamente sua população.

Danos causados pelo percevejo verde pequeno

O percevejo verde pequeno se alimenta da cul-
tura da soja desde o início do florescimento até 
o final do ciclo da cultura, e entre os pentatomí-
deos que a atacam a cultura o  Piezodorus guil-

dinii é o que causa os maiores danos. Devido ao 
seu     comportamento de inserção e retida do 
estilete, este inseto causa danos mais severos 
na parede celular. Se alimentam desde hastes, 

Ciclo do Piezodorus guildinii.
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ramos, vagens e grãos. Quando o ataque desta 
espécie ocorre em hastes e ramos, gera um 
distúrbio fisiológico na planta fazendo com que 
as hastes e ramos permaneçam verdes e as va-
gens secam, fenômeno conhecido como “Soja 

Louca”. O ataque em vagens e grãos, pode oca-
sionar o abortamento de vagens e grãos, reduzir 
o teor de óleo, perda de vigor das sementes, re-
tardamento da maturação, e transmissão de pa-
tógenoscomo o fungo Nematospora corily.

O controle deve ser realizado, quando for encon-
trado dois percevejos adultos ou duas ninfas de 3 
a 5 instar por pano de batida em áreas de produ-
ção de grãos ou 1 adulto ou 1 ninfa de 3 a 5 instar 
para áreas de produção de sementes. Pode ser 
realizado através de rotação, evitar o plantio de 
leguminosas após a colheita da soja e elimina-

Controle de Piezodorus guildinii em soja

ção de plantas daninhas hospedeiras e o controle 
químico, o qual deve ser preferencialmente com 
produtos seletivos aos inimigos naturais.

MSc. JOHNNY MARTINI 
PROMIP - CONCHAL/SP

Pano de batida.

“Soja louca”.
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O percevejo marrom
da soja
Euschistus heros é uma das quatro espécies 
de percevejos mais importantes que atacam 
a cultura da soja. Sendo que as outras três são 
o percevejo verde  Nezara viridula, o perceve-
jo pequeno  Piezodorus guildinii  e o barriga 
verde  Dichelops sp. Sua importância se deve 

ao fato de estar presente em todas as regiões 
produtoras de soja desde o Sul até o Norte do país. 
Sendo que as maiores densidades populacionais 
dessa praga são encontradas em climas mais 
quentes compreendendo o Norte do Estado do 
Paraná, Centro Oeste, Norte e Nordeste brasileiro.

MIP EXPERIENCE - VOL 5

https://www.youtube.com/watch?v=-NEaGHIi0h4&t=46s
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Tanto as fases de ninfas quando os adultos oca-
sionam danos à cultura, a partir da fase de forma-
ção das vagens até o final do desenvolvimento 
das sementes (R3 a R7). Iniciam a colonização da 
soja a partir do final do período vegetativo da cul-
tura, ou logo após, durante a floração (R1 a R2). No 
entanto, a partir do início do aparecimento das 
vagens (R3) as populações aumentam, principal-
mente as ninfas, atingindo o pico populacional 
máximo no final da fase de enchimento de grãos 
(R6). A partir daí a população tende a decrescer, 
com a soja atingindo a maturação fisiológica (R7).

Ao contrário de  P. guildinii e N. viridula, que in-
duzem um distúrbio fisiológico nas plantas de 

soja denominado como “soja Louca”, que afeta 
a maturação normal das plantas atacadas, per-
manecendo estas com as folhas verdes ao final 
do ciclo. Os danos resultantes do ataque de  E. 
heros estão diretamente relacionados com a sua 
alimentação nas vagens ou grãos de soja. Com as 
suas picadas, para se alimentarem, os percevejos 
atingem diretamente os grãos em formação e 
dependendo do estágio em que se encontra, os 
danos diretos vão variar desde a inviabilização 
total da semente, por abortamento, até a redução 
do vigor e potencial germinativo. Além de 
provocarem lesões nas sementes que servirão de 
porta de entrada de fungos e bactérias.

DANOS

ASPECTOS BIOECOLÓGICOS

Como o próprio nome comum diz, os adultos 
apresentam coloração marrom escura, com dois 
prolongamentos laterais no pronoto, em forma 
de espinhos. A longevidade média do adulto é 
de 116 dias e apresenta fertilidade média 130 ovos 
durante a sua vida. Os ovos são amarelados e de-
positados em pequenas massas com 5-8 ovos em 
folhas e vagens de soja, apresentando mancha 
rósea próximo à eclosão das ninfas. As ninfas re-
cém-eclodidas medem cerca de 1,3 mm e têm o 
corpo alaranjado e a cabeça preta. Apresentam 

hábito gregário e permanecem sobre os ovos até 

que atinjam o segundo instar. No terceiro instar 

ocorre maior dispersão dessas ninfas, nesse está-

gio de desenvolvimento as ninfas passam a cau-

sar danos as sementes de soja. As ninfas maiores 

(terceiro ao quinto instar) apresentam coloração 

que pode variar de cinza a marrom. Vários fatores 

interferem na duração do ciclo biológico desses 

insetos. De uma forma geral o ciclo biológico de 

ovo a adulto é de 28 dias a 25oC.

Ciclo de vida do percevejo marrom.



21

Para o controle do percevejo marrom da soja e 
outros percevejos é essencial que se faça o moni-
toramento da praga. O monitoramento deve ser 
iniciado na fase de floração R1 a R2 e deve ser feito 

MONITORAMENTO

semanalmente na fase crítica de desenvolvimen-
to da semente (R3 a R6), onde ocorre as maiores 
densidades populacionais da praga.

O monitoramento deve ser iniciado na fase de floração R1 a R2

O monitoramento é importante para saber o 
momento de se fazer a aplicação e avaliar a efi-
ciência de controle após aplicação do produto. A 
ferramenta que auxilia essa observação é o pano 
de batida. Consta de um pano branco de 1 m de 
comprimento por 1 a 1,5 m de largura, tendo nas 
bordas uma bainha onde são inseridos dois ca-
bos de madeira. O pano devidamente enrolado 
e sem perturbar as plantas é introduzido entre 
duas fileiras adjacentes de soja e estendido sobre 
o solo. Rapidamente, as plantas das duas filei-
ras de soja são inclinadas sobre o pano de bati-
da vigorosamente. Em seguida os insetos sobre 
o pano são contados e registrados em fichas de 
monitoramento. No caso de plantios adensados 
recomenda-se estender o pano sobre uma das li-
nhas de soja e fazer o processo de monitoramen-
to na linha adjacente.

Em geral, o monitoramento deve ser realizado em 

15 a 27 pontos amostrais, iniciando o caminha-

mento a partir da periferia da lavoura, com um 

número maior de pontos de amostragem, onde 

em geral, os percevejos iniciam a infestação.

O controle deve ser realizado somente quando 

forem atingidos os níveis de dois percevejos por 

pano de batida (= 1 m de fileira de planta) para 

lavouras de grãos e um percevejo por pano de 

batida para produção de sementes, consideran-

do ninfas de terceiro ao quinto instar e adultos 

das diferentes espécies de percevejos fitófagos.

Atualmente discute-se a redução do nível de 

ação para densidades inferiores às utilizadas 

tradicionalmente.

Utilização do “pano de batida” para o monitoramento.



MIP EXPERIENCE - VOL 6

22

CONTROLE BIOLÓGICO NATURAL

CONTROLE QUÍMICO

Várias espécies de inimigos naturais são encon-
tradas nas lavouras de soja, reduzindo as popu-
lações dos percevejos e mantendo-as abaixo do 
nível de dano econômico. Vinte espécies de mi-
cro himenópteros já foram constatadas e a maio-
ria desses parasitoides atacam ovos de diversos 
percevejos. Os parasitoides de ovos constituem 
o grupo de inimigos naturais mais importante. 
Sendo  Trissolcus basalis e Telenomus podisi  os 
mais importantes e com potencial para uso 
em controle biológico aplicado, uma vez que  T. 
podisi apresenta preferência por ovos de E. heros, 
enquanto  T. basalis apresenta preferência por 
ovos de N. viridula.

O controle químico é a principal ferramenta de 
manejo de percevejos na cultura da soja. São re-
gistrados mais de 53 produtos comerciais para o 
controle de E. heros. No entanto, estes produtos 
estão agrupados em apenas 3 grupos químicos 
com modo de ação distintos, os quais são o orga-
nosforados, neonicotinóides e piretróides. Dentro 
do grupo dos organosforados, o acefato é o prin-
cipal produto empregado para o controle, segui-
do pela malationa, clorpirifós e fenitrotiona. Para 
o grupo dos neonicotinóides, inseticidas com os 
ingredientes ativos acetamiprid, dinotefuran, imi-
dicloprid e thiametoxam, bem como o insetici-
da sulfoxaflor com o mesmo modo de ação dos 
anteriores vem sendo recomendados na maioria 
dos casos em mistura com os inseticidas do gru-
po dos piretróides composto pelos ingredientes 

ativos alfa-cipermetrina, bifentrina, beta-ciflutri-
na, cipermetrina, esfenvalerato, fenpropatrina, 
lambda-cialotrina e zeta-cipermetrina.

Embora existam poucos grupos químicos com 
modo de ação distintos, e a pressão de seleção 
com inseticidas para essa praga seja alta, em mé-
dia 3 a 4 aplicações na safra. Trabalhos de mo-
nitoramento da resistência desenvolvidos pela 
PROMIP em parcerias com o Comitê de Ação a 
Resistência a Inseticida (IRAC-BR) e outras em-
presas detentoras dessas moléculas não tem de-
tectado problemas de desenvolvimento de resis-
tência a essas moléculas.

DR. EVERALDO BATISTA ALVES 
PROMIP - CONCHAL/SP

Trissolcus basalis parasitando ovos de percevejo.

O controle químico é a principal ferramenta de manejo de percevejos, na cultura da soja.
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Ocorrência de fungus 
gnats no cultivo de 
morangueiro em sistema 
semi-hidropônico
O cultivo de morangueiro no Brasil possui desta-
que por empregar um número significativo de 
mão-de-obra, muitas vezes familiar, assim como 
pela importante fonte de vitaminas. A produção 
manteve um ritmo de crescimento acelerado, 
acompanhando o aquecimento do mercado in-

MIP EXPERIENCE - VOL 5

terno, no entanto as exigências dos consumido-
res em relação à sanidade e à qualidade das fru-
tas também aumentaram. Visando atender esta 
demanda, muitos produtores estão migrando 
do sistema de cultivo no solo, para o cultivo em 
ambiente protegido, fora do solo, que também é 

https://www.youtube.com/watch?v=-Z-5k2Gdb_E&t=6s
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chamado de semi-hidropônico, ou hidropônico 
com substrato. Este sistema, permite uma me-
lhoria na qualidade de vida das pessoas, uma vez 
que melhora a ergonomia de trabalho. Outro fa-

tor importante é a redução de problemas relacio-
nados a patógenos, principalmente fungos fito-
patogênicos, presentes no solo, o que minimiza o 
uso de agrotóxicos.

DESAFIOS DO SISTEMA SEMI-HIDROPÔNICO

ASPECTOS BIOECOLÓGICOS

Contudo, novos problemas surgem neste sistema 
semi-hidropônico, o que exige um constante mo-
nitoramento do ambiente, desde a implantação 
do sistema de produção até o final.  Um exemplo, 
é a ocorrência de larvas de fungus gnats. O grupo 
fungus gnats é composto por diversas famílias, 
sendo que no Brasil, a família Sciaridae é a mais 
encontrada importunando os cultivos.   Dentro 
desta família tem-se diversas espécies que ocor-
rem associadas a plantas em viveiros e casa-de-
-vegetação com flores, mudas de cana-de-açúcar 

recém brotadas (MPB), assim como em moran-
gueiro semi-hidropônico.

Estudos estão sendo conduzidos no Brasil, com 
intuito de elucidar quais as espécies que estão 
acometendo as produções, no entanto o com-
portamento destas é semelhante, com preferên-
cia por ambientes ricos em umidade e matéria 
orgânica, o que é encontrado nestes sistemas 
mencionados acima, com cultivo em substrato.

Os adultos possuem uma longevidade baixa, exe-
cutam vôos rasteiros sobre as bancadas, quando 
as fêmeas fazem a postura no substrato e siste-
ma radicular das plantas de morangueiro, po-
dendo neste momento ocasionar danos indiretos 
através da disseminação de fungos. Cada fêmea 
pode colocar em média 150 ovos, dos quais eclo-
dem as larvas com menos de 0,5mm, no primeiro 
instar, e entre 5-6mm no quarto e último instar. 

Durante a fase larval (10-14 dias), que ocorrem os 

danos diretos, quando as larvas se alimentam do 

tecido vegetal, como as raízes e coroa das plan-

tas de morangueiro. No entanto, danos indiretos 

também ocorrem, uma vez que as larvas podem 

disseminar inóculos de fungos além de, no pro-

cesso de alimentação abrir entrada para fungos 

no sistema radicular das plantas.

Fungus gnats visualizada em lupa e a olho nu.
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DANOS
Os danos ocasionados pelas larvas, são problema 
principalmente na fase de enraizamento das 
plantas, quando as mudas de morangueiro 
estão mais susceptíveis ao ataque, o que exige 
a instalação de armadilhas adesivas amarelas 
desde o transplante para monit orar a ocorrência 
do inseto. A identificação dos danos ocasionados 
pelas larvas é difícil, uma vez que, as larvas 

adentram na coroa das plantas e os sintomas são 

observados nas folhas, os quais muitas vezes são 

confundidos problemas fúngicos. Sendo assim, 

é necessária uma observação bem cuidadosa do 

sistema radicular e coroa, assim como monitorar 

desde o início do transplante com a instalação de 

armadilhas adesivas amarelas nas bancadas.

Ciclo biológico do fungus gnats

Monitoramento com armadilha adesiva amarela.

Sintomas de ataque de larvas de fungus gnats.

Presença de larvas no sistema radicular de plantas de morangueiro.
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O manejo destes insetos, independente da espécie, pode ser realizado com a adoção de medidas que 
dificultam o estabelecimento das larvas, como:

CONTROLE DE FUNGUS GNATS

Escolher corretamente o local para a instalação 
das estufas (bem arejado e longe de fonte de 

inóculo, ricas em matéria orgânica).

Na abertura dos slabs, para o transplante, 
evitar orifícios muito grandes (onde os 

adultos irão realizar a postura).

Desde o transplante, realizar o 
monitoramento com armadilhas adesivas 
amarelas e executar a limpeza das estufas 
sempre, com a retirada de restos culturais.

Realizar o manejo correto da 
irrigação (evitando o excesso 

de umidade).

Se a adoção destas medidas que dificultam o 
estabelecimento da praga não for suficiente, 
outra alternativa de manejo é com a liberação 
de ácaros predadores pertencente à família Lae-
lapidae, cuja espécie, Stratiolaelaps scimitus, é 
registrada no Ministério da Agricultura Pecuária 
e Abastecimento como Stratiomip, para o con-
trole de uma espécie de fungus gnats (Bradysia 
matogrossensis)   e tem demonstrado um bom 
desempenho também para o controle de Bra-

dysia sp. na cultura do morangueiro. A liberação 
do predador pode ser realizada de maneira pre-
ventiva, logo após o transplante. Os ácaros irão 
atuar na predação das larvas de fungus gnats, 
quebrando o ciclo de desenvolvimento da praga, 
reduzindo assim os danos.

MSc. ADRIANE DA FONSECA DUARTE 
PROMIP - CONCHAL/SP

Ácaros Stratiolaelaps scimitus predando larvas de fungus gnats.
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Oídio em melão
O melão (Cucumis melo) pertence à família Cur-
cubitáceae, seu centro de origem ainda é desco-
nhecido. Porém, estudos indicam que seja a Ásia. 
Essa espécie pode ser cultivada tanto em regiões 
tropicais como temperadas com um ciclo que va-
ria entre 55 a 80 dias.

Atualmente, o Brasil é um dos maiores produ-
tores da América do Sul (17%) e é o 19º colocado 
na produção mundial de melão, sendo os per-
tencentes ao grupo do  inodorus  são os mais 
conhecidos e apreciados. A região Nordeste é 
a maior produtora nacional, responsável por 

aproximadamente 90% desta. Dentre os fatores 

limitantes da produção do melão ganha desta-

que a doença conhecida popularmente como oí-

dio causado pelo fungo biotrófico Podosphaera 

xanthii.  Considerada uma das doenças mais e 

frequente das  curcubitáceas, que afeta direta-

mente a taxa fotossintética da planta que acarre-

ta a redução de rendimento da produção devido 

a diminuição do tamanho, número e qualidade 

dos frutos, redução dos sólidos solúveis (°Brix), 

além de ocasionar o encurtamento do período 

produtivo.

https://www.youtube.com/watch?v=YCmbnAZnpHU&t=50s
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DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA E CONDIÇÕES CLIMÁTICAS PARA 
O DESENVOLVIMENTO DO OÍDIO

SINTOMAS

Essa doença está amplamente distribuída em to-
das as regiões produtoras de melão e pode ocor-
rer tanto em cultivo protegido como também a 

campo, com maior intensidade em locais de altas 
temperaturas e baixa umidade.

O fungo pode atacar toda a parte aérea das plan-
tas, porém, as folhas são as mais afetadas. Os sin-
tomas iniciam-se com um crescimento branco 
e pulverulento (micélio, conidióforos e conídios) 
formando pequenas mancha foliares tanto na 
parte abaxial como adaxial das folhas, reduzido 
a área fotossintética. Com o avanço da doença a 
área afetada aumenta de tamanho e pode tomar 

toda extensão do tecido afetado. A doença tam-
bém pode causar perda de vigor e reduzir o ren-
dimento da cultura pela redução do tamanho e 
número de frutos além de alterar o sabor devido 
à redução sólidos solúveis totais.

DRA. LEILANE KARAM RODRIGUES 
PROMIP - CONCHAL/SP

Oídio, causado pelo fungo biotrófico Podosphaera xanthii.
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Cigarrinha do Milho
A  cultura do milho é acometida por diversas 
pragas, desde o plantio até a colheita. Destas, 
ganha destaque a cigarrinha do milho Dalbulus 
maidis. Esta praga, alguns anos atrás, era consi-
derada praga secundaria, como baixo potencial 
de danos na cultura. Porém, atualmente é consi-
derada uma praga de grande importância e com 

alto potencial de dano, que tem tirado o sono 
de muitos produtores. Esta praga ocorre desde 
o Sul dos EUA até na Argentina. Foi encontrada 
pela primeira vez no Brasil, em 1985, no Estado de 
Minas Gerais. Hoje ela está presente em todas as 
áreas produtoras de cereal, tanto na safra quanto 
na safrinha.

https://www.youtube.com/watch?v=5N6VxDSszS0&t=40s
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A Cigarrinha do Milho causa danos diretos atra-
vés da sucção da seiva, e danos indiretos, que po-
dem chegar a perdas de 100%, pela transmissão 
de fitopatógenos como os molicutes, fitoplasma 
(Maize bushy stunt phytoplasma) e espiroplasma 
(Spiroplasma kunkelii) responsáveis pelo enfeza-
mento, e a virose conhecida como Rayada Fina.

O enfezamento pálido é causado por um espiro-
plasma, que se desenvolve no floema da planta 
tendo como principais sintomas o surgimento de 
estrias largas e cloróticas, a base das folhas infec-
tadas apresentam coloração que varia de ama-
relo a  verde limão.  Com o avanço da doença as 
novas folhas emitidas pelas plantas também irão 
apresentar o mesmo sintoma. Simultaneamente, 
as folhas mais velhas apresentam coloração ama-
relada ou de tons vermelhados.

O enfezamento vermelho é causado por um fi-
toplasma, que infecta e se desenvolve no floema 
da planta e os principais sintomas são observa-
dos cerca de duas semanas após a infecção ten-
do como principal característica as folhas mais 

DANOS

MANEJO E CONTROLE

velhas que ficam avermelhadas e, posteriormen-
te, toda a planta passa para um tom avermelhado 
ou amarelado.

Os principais danos causados por estes enfeza-
mentos são: Redução no porte das plantas, en-
curtamento dos internódios (anã), deformação e 
redução de tamanho e falhas nas espigas, e má 
formação dos grãos. Além disso, a planta reduz 
a absorção e assimilação de nutrientes devido a 
obstrução do floema causado pelo patógeno.

O manejo desse inseto deve ser realizado com 
a utilização de cultivares resistentes ao enfeza-
mento e eliminação de tigueras. Além de evitar 
as pontes verdes, plantios escalonados e tardios 
para que não ocorra cigarrinhas infectadas com 
molicutes provenientes de plantas adultas das 
áreas adjacentes. Fazer o monitoramento desde 

a germinação até o pendoamento e quando ne-
cessário realizar o controle químico com produ-
tos registrados no Ministério da Agricultura. Até o 
momento há o registro de 24 produtos no Minis-
tério da Agricultura para esta praga.

DRA. LEILANE KARAM RODRIGUES 
PROMIP - CONCHAL/SP

Redução de tamanho e falhas nas espigas.

Monitoramento. Controle químico.
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