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Técnicas de manejo utilizadas na
Austrália podem ser utilizadas
por produtores brasileiros no

combate a lagarta Helicoverpa armigera.
Ataques da praga vem causando prejuízos
em plantações de soja, milho e algodão de
vários Estados. 

Em Mato Grosso, insetos foram en-
contradas em lavouras de milho nas re-
giões sul e sudeste. Porém, a presença foi
considerada normal. O mesmo não ocor-
reu em outros regiões, como a Bahia, on-
de a incidência da lagarta foi altíssima e
causou muitos prejuízos.

A identificação da espécie começou
na safra de 2011/12 e só foi possível es-
te ano, por meio de um trabalho conjunto
entre a Fundação Mato Grosso, Universi-
dade Federal de Goiás (UFG) e a Embrapa.
“Nós avaliamos a presença da lagarta,
realizamos coleta, fizemos separações
dos machos e fêmeas, investigamos as
ações dela nas lavouras, mandamos
amostras coletadas nos campos experi-
mentais para um taxonomista, e por fim o
trabalho em conjunto possibilitou a identi-
ficação da espécie”, detalhou a entomolo-
gista Lúcia Vivan. 

Segundo ela, a espécie é muito agres-
siva, ataca folhas das plantas, vagens e
consome os grãos. Na cultura do algodão se ali-
menta das folhas, flores e maças. “É uma praga
com alta capacidade para adquirir resistência. Por
isso é importante a união de todos, governo, enti-
dades de classe, instituições de pesquisa, produto-
res e empresas, para a montagem de um plano de
controle imediato”.

Vivan lembra que a espécie foi uma das respon-
sáveis pela quebra na safra do algodão na Austrá-
lia por três vezes. Hoje, os produtores do país se-
guem a risca as medidas sanitárias de manejo co-
nhecidas como Resitance Management Plan

(RMP). Para conhecer melhor este projeto a Funda-
ção MT enviou dois pesquisadores ao país. 

Apesar das diferenças da agricultura nos dois
países, acredita-se que é possível aproveitar as ex-
periências para evitar o surgimento de populações
de lagartas resistentes a inseticidas nas lavouras
brasileiras e, principalmente, às tecnologias trans-
gênicas disponíveis no mercado. 

A entomologista lembra que, como convivem
há mais de 10 anos com a Helicoverpa, conhecem
o controle, os australianos podem auxiliar na mon-
tagem de um plano de manejo de controle da praga

no Brasil. “Nossos pesquisadores também vão ve-
rificar sobre a adoção de tecnologias como uso de
cultivares resistentes para combate desta lagarta
e avaliar a aplicabilidade em nossas lavouras”.

O segundo passo, segundo Vivan, é organizar
um workshop para discussão do tema passando
por aspectos técnicos, manejo e controle, ameaça
para Mato Grosso, e experiências da classe produ-
tora e científica com a praga. Enquanto isso, res-
salta ela, a classe produtora deve ficar atenta e
tomar medidas preventivas. 

Monitoramento da lavoura é uma das principais

recomendações enquanto não há um protocolo de
manejo para controle da Helicoverpa. “Mesmo que
a incidência desta praga foi pequena em Mato
Grosso, a precaução é a melhor saída para quem
não quer ter dor de cabeça com esta praga. Melhor
agir preventivamente antes do problema se insta-
lar no estado”.

Outra recomendação dada pela pesquisadora é
uso de um produto importado liberado recentemen-
te pelo governo brasileiro e que já é adotado no
controle da lagarta em países como os Estado Uni-
dos, Japão, União Europeia e África.
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Aresistência de plantas daninhas é atualmente uma das princi-
pais preocupações da agricultura mundial. No Brasil, casos
de resistência já ocorrem no Sul e começam a aparecer no

Centro-Oeste. Segundo o pesquisador da Embrapa Soja Fernando Ade-
gas, é preciso fazer o controle correto para evitar que este problema
chegue às lavouras de Mato Grosso.

De acordo com o pesquisador, a criação de resistência de plantas
daninhas vem ocorrendo devido ao uso sucessivo de um mesmo herbi-
cida, o glifosato, na dessecação para o plantio direto e no controle das
lavouras geneticamente modificadas RR (Roundup resistent) de soja,
milho e algodão. Com isto a população dos indivíduos resistentes au-
menta, causando prejuízos às lavouras.

Segundo o pesquisador, no Brasil há cinco espécies resistentes ao
glifosato. Uma é o azevém, mais comum em regiões temperadas, como
Rio Grande do Sul e Paraná, e que não deve chegar a Mato Grosso. Há
ainda três espécies de buva e o capim amargoso, as quatro com inci-
dência no estado.

Para evitar que o problema da resistência de plantas daninhas
aos herbicidas acometa as lavouras mato-grossenses, Adegas cita
duas medidas que podem ser adotadas: rotação de herbicidas e for-
mação de palhada.

De acordo com o pesquisador, houve uma redução na oferta de her-
bicidas, mas ainda há opções para serem alternadas com o glifosato.

“Ainda existem alternativas, apesar de terem diminuído muito. Só
para ter uma ideia, em outros países havia de 30 a 40 produtos. Quan-
do começou a utilizar o glifosato, voltou a ser 3 a 4 produtos utiliza-

dos. Continuamos com outras alternativas, mas não estamos utilizan-
do. Precisamos voltar a utilizá-los. Mesmo que seja na soja ou milho
RR”, explica.

Adegas ressalta a eficiência e praticidade do glifosato. Até por isso
alerta para o uso moderado para evitar a perda da tecnologia.

“Glifosato é um produto excepcional. Em matéria de herbici-
das, pode-se dizer que é o mais completo. É relativamente barato e
de fácil utilização. É tão bom que deveríamos preservá-lo para não
perdê-lo”, alerta.

Outra alternativa é a formação de palhada. Como as plantas dani-
nhas resistentes têm grande dificuldade de crescer em solo coberto, o
consórcio de milho com braquiárias, por exemplo, apresenta-se como
uma importante alternativa para evitar o desenvolvimento das plantas
resistentes.

Ataques da Helicoverpa armigera vêm causando prejuízos
em plantações de soja, milho e algodão
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P ercevejo-castanho é um dos grandes vilões das
pastagens na região Centro-Oeste. Ataca forra-
geiras, soja, algodão, cana-de-açúcar e ervas da-

ninhas, e afeta não só a produção de massa, mas também
a qualidade das plantações. Possui hábitos subterrâneos,
suga a seiva das plantas através da raiz, inoculando uma
substância tóxica que bloqueia a rebrota e acaba por ma-
tá-la. 

A praga foi objeto de estudo do especialista Wagner Pi-
res e ganhou espaço em um capítulo do livro Manual de
Pastagem Formação, Manejo e Recuperação. Durante as
pesquisas, Pires apurou que os percevejos adultos medem
de 6 a 8 milímetros e vivem de cinco a sete meses. Pos-
suem uma coloração amarelo-âmbar, por vezes, marrom ou
marrom-escura. 

Já a fase de ninfa (fase imatura do inseto) dura de qua-
tro a meses, quando se apresentam com 2 a 5 milímetros e
com a coloração esbranquiçada. Tanto os adultos quanto
ninfas vivem no solo, mas são as ninfas que causam maio-
res danos.

Nas áreas infestadas é comum a presença de odor for-
te. Os insetos podem ser encontrados na seca, na profun-
didade de até 1,8 metro, e nas águas na profundidade de
5 a 40 centímetros. Mas, destaca o agrônomo, é no come-
ço da estação das chuvas que eles iniciam a revoada e mi-
gram em maior intensidade, conseguindo atingir de 300 a

400 metros. 
Pires também detectou que o percevejo têm preferência

por solos com 70 a 90% de areia, mas também é encontrado
em solos com 50% de areia e baixos teores de matéria orgâ-
nica, bem como em terrenos de baixa fertilidade e pH ácido.

O problema é que a visualização dos danos ocorre, geral-
mente, quando o ataque da praga a esta causando morte
das plantas, ou seja, a infestação da área já está em está-
gio avançado. A capacidade de resistência ao jejum prolon-
gado e a variabilidade de plantas hospedeiras estão entre os
fatores que favorecem a proliferação do inseto, mesmo sob
condições adversas. 

O controle deve ser feito em áreas de transição da pas-
tagem morta para a viva, ou seja, na faixa amarelada. É
nestes trechos que os insetos são encontrados com mais fa-
cilidade. Uma alternativa é arar e gradear as reboleiras, ex-
pondo a praga à ação do sol e de pássaros, bem como o pró-
prio efeito do implemento agrícola pode matá-los. 

Pires também recomenda o controle por meio da reforma
das pastagens, com a rotação de culturas, o mesmo feito
quando há infestação de cigarrinhas. Ele explica que, num
período de 2 anos, é possível recuperar o solo com uma cul-
tura anual, de preferência com uma leguminosa, como o fei-
jão ou a soja. 

Só é preciso tomar cuidado com a correção da acidez e
da fertilidade da terra, procurando-se também aumentar o
teor de matéria orgânica. “Outra recomendação é a melho-
ria da fertilidade do solo para que a planta consiga sobrevi-
ver mais facilmente a toxina desta praga”.
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