No Brasil, um dos
primeiros exemplos
de emprego prático
do manejo de
pragas ocorreu na
cultura da soja

O

Manejo Integrado preconiza que o controle de pragas deve ser realizado através de técnicas eco-compatíveis que visem
manter a população de insetos abaixo do nível de dano econômico
(NDE). Porém, antes que a população atinja o NDE, existe o nível de
controle (NC) ou nível de ação (NA)
conceituado como sendo a densidade populacional do inseto cujo dano
é no mínimo igual ao custo requerido para o seu controle. Em outras
palavras, ao se levar em consideração somente o aspecto econômico,

uma determinada espécie deve ser
controlada quando a população no
pomar tem potencial para causar
prejuízos superiores ao que será gasto no tratamento.
No Brasil, um dos primeiros
exemplos de emprego prático do
manejo de pragas ocorreu na cultura da soja. Ao se comprovar que a
presença de determinada população
de lagartas ou certa intensidade de
desfolha não causa prejuízos à produtividade, foi possível aos sojicultores racionalizar o uso de inseticidas e conseqüentemente, reduzir os

Técnicas cada
vez mais
utilizadas para
reduzir os danos
causados pelas
pragas têm que
seguir técnicas
para garantir a
eficiência

custos de produção da lavoura. Em
culturas anuais como soja, milho, arroz dentre outras, existem informações disponíveis relatando a associação entre níveis populacionais de
insetos x perdas de produção, o que
permite aos agricultores utilizarem
estes parâmetros para manejar as
pragas. No caso da fruticultura, entretanto, esse tema ainda é pouco estudado, necessitando mais resultados de pesquisa e discussão entre os
técnicos envolvidos na área.
Como exemplo, vamos considerar a cultura do pessegueiro com
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uma produção média de 20.000 kg/
ha e preço médio pago aos produtores na safra 99/2000 de R$ 0,40/kg, o
que resulta num valor bruto por
hectare de R$ 8.000,00. Caso seja
comprovada uma perda de 5% da
produção na colheita (1.000 kg ou
R$ 400,00) devido ao ataque de determinada praga (e quem convive
com a fruticultura sabe que isso não
é difícil), somente com estas perdas
já seria possível pagar 8 pulverizações
de inseticidas (considerando o custo de um produto fosforado de R$
30,00/ha + R$ 20,00 da aplicação),
o que resulta, considerando o ciclo
de setembro a dezembro, numa aplicação a cada 15 dias. Em função dessa análise, verifica-se o motivo das
dificuldades para implementar um
programa de manejo de pragas em
fruteiras com alto valor agregado
sem a disponibilidade de métodos
de monitoramento confiáveis e níveis de controle adequados para cada
situação. Como conseqüência disso,
a realização de pulverizações com
inseticidas por calendário ainda tem
sido uma prática rotineira entre os
fruticultores que temem perdas de
produção e, conseqüentemente, redução nos lucros. Esse sistema de
controle de pragas, porém, necessita ser urgentemente revisto devido
aos seguintes motivos:
 As pulverizações por calendário podem resultar na aplicação de
inseticidas quando a população está
abaixo do nível de controle, ocorrendo desperdício de produtos, contaminação ambiental e risco aos aplicadores. Por outro lado, a aplicação
também pode ser realizada quando
o inseto já causou danos, resultando
em falhas de controle devido à intervenção tardia.

As pulverizações por
calendário podem
resultar na aplicação
de inseticidas
quando a população
está abaixo do nível
de controle,
ocorrendo
desperdício de
produtos,
contaminação
ambiental e risco
aos aplicadores

das pelos produtores e técnicos envolvidos no manejo de pragas nos
pomares. É necessário uma mudança na situação atual de controle de pragas através da aplicação de
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Com base nesse cenário, algumas medidas devem ser observa-
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(predadores e parasitóides) nos pomares. Como conseqüência, é comum a necessidade de intervenções
adicionais visando ao controle de
ácaros e cochonilhas demonstrando
o desequilíbrio biológico causado
pelo emprego de produtos pouco seletivos aos inimigos naturais.
 Devido ao uso freqüente e por
muitos anos de um mesmo grupo
químico para o controle de pragas
na fruticultura, falhas no controle de
determinadas espécies pode ser resultado da seleção de populações
resistentes, levando a necessidade de
aumento de dosagens ou mesmo, intervenção com grupos químicos ainda mais desequilibrantes como, por
exemplo, os piretróides.
 Existe uma exigência cada vez
maior por parte dos consumidores
de que as frutas sejam produzidas
com qualidade e baixo uso de insumos tóxicos visando a preservar a
saúde humana e o ambiente.

inseticidas por calendário para o
uso rotineiro do monitoramento
das principais pragas. Antigamente, as ferramentas para o monitoramento eram importadas, de difícil acesso aos fruticultores e acima de tudo, caras. Porém, atualmente, para tortricídeos como a
mariposa oriental (Grapholita molesta) e a lagarta-enroladeira (Bonagota cranaodes) pragas chaves
do pessegueiro e da macieira, respectivamente, já existem disponíveis no mercado brasileiro (www.
iscatech.com e www.biocontrole.
com.br) armadilhas com feromônios sexuais, que permitem conhecer os padrões de vôo dos insetos e
direcionar os tratamentos no momento mais apropriado. Isto também é válido para a mosca-das-frutas (Anastrepha fraterculus) que
pode ser monitorada com armadilhas do tipo McPhail contendo
atrativo alimentar.
O monitoramento, embora
possa ser considerado mais trabalhoso por alguns, é de fundamental importância pelos seguintes
motivos:

Armadilhas para a atração e captura de pragas são fundamentais no monitoramento

 Os inseticidas mais empregados na fruticultura, principalmente
fosforados, geralmente são de amplo espectro e afetam negativamente a população de inimigos naturais
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 Permite aos produtores racionalizar o controle químico, tratando somente os talhões/áreas dos
pomares infestados e quando necessário;
 Preserva os ingredientes ativos por mais tempo, reduzindo as
chances de selecionar indivíduos
resistentes visto que a pressão de
seleção é menor;
 Com a redução do número de
tratamentos, a população de inimigos naturais nos pomares é incrementada, reduzindo a necessidade
de aplicações para pragas secundárias
 É motivo de valorização profissional, visto que muitos fruticultores tem treinado/contratado técnicos para realizar o monitoramento e auxiliá-los na tomada de decisão.
Embora o monitoramento tenha todas essas vantagens, algumas
considerações devem ser levadas
em conta. Os níveis de controle
para as principais pragas da fruticultura foram adaptados/definidos
com base em informações de outros países e com emprego de inseticidas com ação de choque,
principalmente fosforados e piretróides.
No momento em que inseticidas biológicos, inibidores da síntese de quitina e aceleradores de
ecdise estão sendo avaliados para
o manejo de lagartas na fruticultura, os níveis de controle necessitam ser reavaliados pois estes produtos devem ser utilizados no início dos picos populacionais (detectado com armadilhas de feromônio sexual) e, em algumas situações, por possuírem reduzida ação
de contato, existe a necessidade de
repetir a aplicação durante o pico
populacional da praga.
Essas informações, entretanto,
estão sendo geradas pela pesquisa
e breve estarão disponíveis aos fruticultores interessados em produzir frutas de qualidade, com controle racional das pragas que atacam os pomares numa visão de pre.
servação ambiental.

