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RESUMO 

A cultura da macieira é um dos principais segmentos da fruticultura brasileira. Sua 
importância é ainda maior na região Sul, onde encontrou condições favoráveis de 
desenvolvimento, alavancando o país para a condição de exportador da fruta em menos 
de 40 anos após a introdução de pomares comerciais. Na busca de produções eficientes 
e adequadas às demandas de mercado, foi implementado nos pomares o Manejo 
Integrado de Pragas (MIP), que permite boas produtividades com mínimo impacto 
ambiental. Nas condições brasileiras, os insetos considerados pragas primárias da 
macieira são a mosca-das-frutas (Anastrepha fraterculus) e a mariposa-oriental 
(Grapholita molesta). Ambos os insetos causam danos diretos às frutas, no caso de G. 
molesta os danos provocados pelas larvas podem ser observados também nos brotos. 
O monitoramento da espécie é feito com uso do feromônio sexual, orientando o 
momento correto de aplicação de inseticidas, porém há mais de dez anos o uso do 
feromônio sexual tem sido ampliado para o controle através da técnica de interrupção 
de acasalamento. A aplicação do feromônio para controle geralmente é realizada após 
o fim da floração, permitindo às primeiras gerações de G. molesta se estabelecerem em 
um período em que há grande quantidade de brotações novas para desenvolvimento 
das lagartas, e baixa pressão de inseticidas nas áreas por conta das abelhas. O trabalho 
desenvolvido buscou avaliar a eficiência desse método no controle da Grafolita com 
apenas uma aplicação por safra, realizada no mês de Agosto de 2017. A disrupção de 
acasalamento promovida pelo produto foi eficiente na área teste como verificado na 
avaliação de danos e nos gráficos de flutuação populacional. 
 
Palavras-chave: Macieiras, Manejo Integrado de Frutas, Feromônios, SPLAT®. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

  

The culture of the apple is one of the main segments of Brazilian fruit growing. Of greater 
importance in the South, where it found favorable conditions of development, bringing 
the country to the status of exporter of the fruit in less than 40 years after the introduction 
of commercial orchards. In search of efficient productions and adapted to the market 
demands, was implemented in the orchards Integrated Pest Management (IPM), 
achieving good productivity with minimal environmental impact. Under Brazilian 
conditions, the insects considered primary pests of the apple are the fruit fly (Anastrepha 
fraterculus) and the Oriental Fruit Moth (Grapholita molesta). Both insects cause direct 
damage to fruits, in case of G. molesta damage caused by larvae can also be observed 
in shoots. The monitoring of the species is done using the sexual pheromone, assisting 
in the correct timing of insecticide application, but for more than ten years the use of sex 
pheromone has been expanded to control through the mating interruption technique. 
The application of pheromone for control is usually carried out after the end of flowering, 
allowing the first generations of G. molesta to establish themselves in a period in which 
there is a great amount of new shoots for development of caterpillars, and low insecticide 
pressure in areas on account of bees. The work developed sought to evaluate the 
efficiency of this method in the control of Grafolita with only one application per crop, 
performed in August 2017. The mating disruption promoted by the product was efficient 
in the test area as verified in the damage assessment and in the population fluctuation 
graphs. 
 

 

Keywords: Apples, Integrated Pest Management (IPM), Pheromones, SPLAT® 
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1.  INTRODUÇÃO 

 

A maçã é umas das frutas mais icônicas no cenário mundial.  É citada em 

diversos episódios de nossa história, exemplo disso foi o evento da descoberta da 

Teoria da Gravitação por Isaac Newton; é símbolo de marcas, sinônimo de saúde e 

beleza, tamanha é sua importância.  

Seu cultivo está disseminado em todo o planeta, com técnicas cada vez mais 

sofisticadas que permitem a produção até mesmo em regiões com condições 

climáticas diferentes daquelas do seu local de origem, graças a programas de 

melhoramento que vem sendo desenvolvidos. No Brasil encontra-se estabelecida 

principalmente nas regiões mais frias, abaixo do Trópico de Capricórnio, onde 

destaca-se por grande relevância socioeconômica. 

Dentre as pragas que atacam a cultura a Grapholita molesta é uma das que 

mais requerem cuidados. Essas pequenas mariposas originárias da Ásia possuem 

alguns aspectos que a tornam tão importante, como o elevado potencial biótico, 

múltiplas gerações ao ano, e ocorrência de diapausa no inverno, características que 

mostram sua alta capacidade adaptativa.  

Os danos de G. molesta são provocados pelas lagartas que atacam tanto 

frutos como ramos novos, causando grandes prejuízos econômicos quando mal 

manejadas. 

O controle ainda é feito em sua maioria pelo método químico. Botton et al. 

(2013) esclarecem que sua utilização, com aplicação frequente de inseticidas de 

mesmo grupo químico favorece a condição de resistência da praga à estes produtos, 

o que mostra a necessidade do manejo de resistência da espécie, salientando a 

integração de outros métodos de controle como a melhor estratégia de manejo a 

longo prazo. 

O feromônio sexual de G. molesta já é bastante utilizado nos programas de 

MIP para o levantamento populacional do inseto, indicando o melhor momento de 

intervenção com métodos de controle nos pomares. Os feromônios também são 

utilizados como medida de combate à pragas através das técnicas de confusão 

sexual e interrupção de acasalamento. Na natureza, esses voláteis são responsáveis 

por mediar a comunicação entre os indivíduos da mesma espécie com relação a 
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diversos hábitos, tal como a atração de machos e fêmeas para a cópula. Ao 

manejarmos esse comportamento através da aplicação do feromônio sintético, é 

possível interromper o encontro entre machos e fêmeas e consequente 

acasalamento, havendo a redução das populações, assim como de prejuízos. 

É recomendado que a instalação dos liberadores de feromônio seja realizada 

em três momentos ao longo da safra, com o objetivo de defender as plantações 

durante toda a fase de desenvolvimento do fruto, principalmente no início da colheita, 

período crítico quando se tem restrição ao uso de pesticidas convencionais pela sua 

toxicidade.  

Este presente trabalho objetivou avaliar uma única aplicação de liberadores, 

no início da brotação, quando há baixa pressão de inseticidas em razão da presença 

de insetos polinizadores, e outras condições favoráveis ao desenvolvimento da G. 

molesta; buscando promover a interferência no ciclo da praga nos primeiros picos 

populacionais afetando as gerações futuras, reduzindo danos e trazendo economia 

ao produtor.  
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2.  CARACTERIZAÇÃO DO CAMPO DE ESTÁGIO 

 

2.1. LOCAL DE REALIZAÇÃO DO ESTAGIO 

 

 O estágio curricular obrigatório de Agronomia iniciou em 21 de agosto e foi 

concluído em 30 de outubro de 2017, totalizando as 300 horas, conforme cronograma 

do curso de Agronomia da Universidade Alto Vale do rio do Peixe. As atividades foram 

orientadas pelo Engenheiro Agrônomo Dr. Rafael Borges, junto a empresa Isca 

Tecnologias Ltda. sediada em Ijuí- RS. 

As atividades foram conduzidas em pomares de maçã da empresa Fisher 

Frutas S/A, Fazenda Monte Carlo, localizada entre os municípios de Monte Carlo e 

Tangará - SC, (27°08'40.9"S, 50°56'55.1"W), com altitude média de 1.040 m. O relevo 

varia de suavemente ondulado a ondulado e o clima classificado por Köppen (1948) 

como “Cfb”- temperado, úmido e com verões brandos. 

 

Figura 1: Vista parcial da área experimental 

Fonte: Próprio autor 
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2.2. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

 

As atividades consistiram na condução de um experimento de campo para 

avaliar a eficiência da aplicação do produto SPLAT® Grafo na interrupção do 

acasalamento de G. molesta. Foi acompanhada a escolha da área experimental, a 

aplicação dos produtos, a instalação das armadilhas de monitoramento as quais foram 

vistoriadas duas vezes por semana, e finalmente a avaliação de dano nas plantas.  
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3.  REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

3.1. O CULTIVO DA MACIEIRA 

 

A macieira, Malus domestica (Borkh), árvore da família Rosaceae, é sem 

dúvida a fruteira de clima temperado que melhor se adaptou às condições do sul do 

Brasil e mesmo sendo um cultivo relativamente recente, já se destaca como uma das 

principais atividades econômicas do setor primário após avanços tecnológicos 

desenvolvidos no país (FIORAVANÇO; LAZAROTTO, 2012). 

A planta entra em dormência durante o Inverno, um estado de repouso em que 

apresenta um mínimo de atividade fisiológica, ocorrendo inclusive a queda de folhas, 

permitindo a sobrevivência da planta em ambientes com baixas temperaturas 

(FREIRE, 1994). 

 

3.1.1 Agronegócio 

 

A cultura da macieira apresenta grande destaque econômico no cenário 

mundial haja visto o grande volume de frutos produzidos e comercializados. Em 

volume é a terceira fruta mais produzida no mundo com 84 milhões de toneladas. Com 

uma área plantada de 5 milhões de hectares (FAOSTAT, 2017). 

A produção brasileira na safra de 2016/2017 teve um valor estimado em 

1.100.000 toneladas (ABPM, 2017). O Brasil figura como o nono maior produtor 

mundial, posição que merece destaque se considerarmos ser uma cultura de clima 

temperado em um país predominantemente tropical. Além disso há uma boa 

perspectiva no mercado de exportações, do total produzido no ano de 2013, mais de 

300 mil toneladas foram destinadas ao mercado externo, seja por frutas frescas ou 

suco (MAPA, 2013). 

Em Santa Catarina a maçã é uma das principais culturas de importância 

econômica; dados do IBGE (2016) mostram que a produção no estado alcançou 

525.953 toneladas, ou 50,16% da produção nacional. O estado do Rio Grande do Sul 

(485.466 ton.) e do Paraná (27.494 ton.) vem logo em seguida como demonstrado na 

Tabela 1. 
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Tabela 1: Produção de maçã (ton.) por estado brasileiro 

Estado Produção (ton.) 

Bahia 30 

Minas Gerais 5.116 

Paraná 27.494 

Rio Grande do Sul 485.466 

Santa Catarina 525.953 

São Paulo 5.192 

Fonte: IBGE, 2016. 

 

3.1.2 Histórico 

 

No Brasil, os primeiros pomares comerciais foram instalados no Estado de São 

Paulo. Entretanto a produção intensiva de maçãs foi viabilizada após a importação de 

variedades modernas vindas da Europa às regiões promissoras do Sul do país, 

progressivamente o aumento da produção permitiu que a pomicultura nacional 

partisse de uma atividade de pouca expressão para um dos pilares da economia 

regional (PETRI et al., 2011). 

Fioravanço e Lazarotto (2012) explicam que a produção de maçã em escala 

comercial, iniciou-se no Sul do Brasil, mais precisamente em Santa Catarina, no 

município de Fraiburgo. Neste ambiente encontrou condições ambientais mais 

próximas àquelas dos locais de onde as mudas foram trazidas. Em altitudes superior 

à 1000 metros acima do nível do mar, proporcionaram um clima que satisfizesse às 

necessidade fisiológicas em frio da macieira, para quebra de dormência e início do 

desenvolvimento vegetativo e produtivo. 

O apogeu produtivo na região de Fraiburgo se deu nos anos 90 e meados dos 

anos 2000, apresentando considerável declínio nas áreas cultivadas, com a 

eliminação de pomares nos anos subsequentes. Os fatores que ocasionaram isso 

ainda são muito discutíveis, mudanças climáticas, mau manejo dos pomares e 

consequente entrada de doenças, estas por sua vez cada vez mais severas, entre 

outros, podem ser citados como responsáveis de certa forma por este acontecimento 

(BITTENCOURT et al., 2011).  
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Mas o que também pode ser observado é a migração de empresas e 

fruticultores para a região de São Joaquim, considerada uma das mais frias do Brasil, 

o que talvez aporte a condição “clima” como preponderante para esta mudança 

(PEREIRA; SIMIONI; CARIO, 2010). 

Outros polos produtores da fruta no Brasil, além de Fraiburgo e São Joaquim 

em Santa Catarina, é Vacaria no Rio Grande do Sul, e em menores áreas, Palmas e 

Lapa no Paraná (SANTANA, 2012). 

 

3.1.3 Principais pragas 

 

 Kovaleski e Ribeiro (2002) afirmam que que a transformação de um inseto 

qualquer, em praga, deve-se à quebra do equilíbrio ecológico na relação ambiente x 

praga x hospedeiro. A ampla ocorrência tanto em número quanto espécies de 

hospedeiros, o baixo número de inimigos naturais, e a alta capacidade de proliferação 

do inseto, são condições ótimas ao seu desenvolvimento e estabelecimento no pomar, 

podendo ser responsáveis, em conjunto, pela transformação em pragas, sejam de 

importância primária ou secundária. 

No Brasil, podemos considerar como as pragas primárias da macieira: a mosca-

das-frutas-sulamericana (Anastrepha fraterculus); a lagarta-enroladeira (Bonagota 

salubricola), a mariposa-oriental (Grapholita molesta) e as lagartas das famílias 

Noctuidae e Geometridae, denominadas normalmente como "grandes lagartas". 

Como pragas secundárias temos ainda os insetos da ordem dos coleópteros: 

Burrinho-da-macieira (Pantomorus spp., Naupactus spp., Asynonychus spp.), o 

gorgulho-do-milho (Sitophilus sp); os hemípteros piolho-de-são josé (Quadraspidiotus 

perniciosus) e o pulgão lanígero (Eriosoma lanigerum); e também o ácaro-vermelho 

(Panonychus ulmi) (KOVALESKI; RIBEIRO, 2002). Pomares mal manejados podem 

apresentar perdas por insetos superiores à 10% (PASTORI et al., 2008). 

 

3.1.4 Mariposa-Oriental (Grapholita molesta) 

 

Atualmente a grafolita encontra-se disseminada em todo o mundo, em diversas 

regiões e continentes onde são cultivadas fruteiras da família Rosaceae. Nestes locais 
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figura muitas vezes como praga de importância primária. No continente Sul-americano 

teve o primeiro registro constatado no Brasil, mais precisamente no Estado do Rio 

Grande do Sul, em 1929; sendo depois detectada nos países vizinhos: Uruguai, 

Argentina, e Chile, nos respectivos anos de 1931,1936 e 1971 (VILELA; ZUCCHI; 

CANTOR, 2001). 

 

3.1.4.1 Origem, descrição e bioecologia 

 

Arioli (2003) afirma que o centro de origem da Grafolita é uma região que 

compreende o norte da China e o Japão. Foi descrita por August Busck, em 1916, nos 

Estados Unidos, no estado da Virginia. 

Os adultos da mariposa-oriental medem de 10 a 15 mm de envergadura e de 6 

a 7 mm de comprimento, sendo que as fêmeas são maiores que os machos. São 

mariposas de tonalidade cinza empardecida com distintas manchas escuras nas asas 

na forma de linhas onduladas, em grupos de quatro bandas transversais (Figura 2). 

As asas anteriores encobrem todo o corpo do inseto em repouso (BOTTON et al., 

2011). 

 

Figura 2: Adulto de Grapholita molesta em repouso sobre folha de pessegueiro 

Fonte: Botton et al. 2011. 
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O primeiro voo, ou pico populacional, surge das lagartas que no inverno 

entraram em diapausa, a primeira geração normalmente ocorre no mês de agosto. A 

temperaturas devem ser superiores à 16º C, caso contrário permanecem imóveis, 

protegidas na planta. No sul do Brasil pode haver até sete gerações da mariposa por 

ano (VILELA; ZUCCHI; CANTOR, 2001). 

Conforme Zucchi et al. (1992) a grafolita tem hábitos crepusculares, ou seja, 

exceto a emergência dos adultos que ocorre durante a manhã, o inseto tem suas 

atividades como migração, alimentação, acasalamento e postura concentradas no 

entardecer, normalmente no período das 17:00 às 22:00 horas.  

A espécie possui metamorfose completa, ou seja, passa pelas fases de ovos, 

lagarta, pupa e adulto. A duração de cada um desse ciclos depende das condições 

ambientais, especialmente a temperatura em relação inversamente proporcional, e em 

função do alimento consumido na fase de lagarta. Adultos vivem de 16 a 24 dias, em 

variações de 30 a 20°C respectivamente (Tabela 2) (VILELA; ZUCCHI; CANTOR, 

2001). 

 

Tabela 2: Duração média das fases de desenvolvimento de Grapholita molesta em 
dieta artificial em diferentes temperaturas 

Temperatura 

(ºC) 

Duração (dias) 

Ovo Lagarta Pré-pupa Pupa 
Ovo a 

adulto 

20 5,1 21,5 7,9 7,9 46,8 

23 3,8 15,7 4,5 4,5 33,1 

26 3,1 12,3 3,4 3,4 26,5 

30 2,9 11,0 3,0 3,0 23,7 

Fonte: Grellmann apud Botton et al. (2011) 

 

Botton et al. (2011) explica que a oviposição pelas fêmeas ocorre de 1 a 3 dias 

após a cópula, em quantidades médias variando de 30 a 232 ovos. Os ovos são postos 

em diversos lugares, folhas novas, brotações e frutos, de forma isolada, possuem 

coloração branca acinzentada, formato de disco com no máximo 1mm de diâmetro.  

Os ciclos de ovo, larva e pupa também são variáveis. A incubação pode durar 

de 2 a 6 dias, o período larval de 11 a 36 dias, apresentando cinco ínstares; e quando 
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o inseto se encontra na fase de pupa passa 6 dias até duas semanas em seu casulo 

(ZUCCHI et al; 1992). 

Os danos ocorrem quando a lagarta, após a eclosão dos ovos, vai procurar 

frutos e brotações novas para completar seu ciclo (Figura 3). Nesta fase a cabeça 

apresenta coloração mais escura do restante do corpo (HICKEL; DUCROQUET, 

1998). 

 

Figura 3: Lagarta de Grapholita molesta em um ramo 

Fonte: Morvan, 2004. 
 

 

Zucchi et al. (1992) afirma que no último ínstar as lagartas procuram locais 

protegidos como as fendas de cascas no encontro de ramos, solo, ou até mesmo na 

base do pedúnculo na fruta, emitindo uma teia de seda para formar o casulo. Da 

formação até o final sua coloração varia de castanho-claro à pardo-escuro.  

A temperatura mínima para que ocorra o desenvolvimento dos insetos, a 

chamada temperatura basal, é relativamente alta, favorecendo condições de 

sobrevivência durante boa parte do ano no Sul do Brasil (VILELA; ZUCCHI; CANTOR, 

2001). 
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3.1.4.2 Danos 

 

Kovaleski (2010) esclarece que a mariposa-oriental é uma espécie polífaga, ou 

seja, tem uma alimentação diversificada, ataca preferencialmente as fruteiras da 

família das rosáceas, mais destacadamente pessegueiros e macieiras, causando 

danos pela fase larval nos ponteiros (danos secundários) e nos frutos (danos 

primários), inviabilizando por exemplo, no primeiro caso, a produção de mudas em 

viveiros, e no caso dos frutos, tornando-os imprestáveis à comercialização pelas suas 

perfurações. 

De acordo com Botton et al. (2011) os danos nos frutos, são ocasionados pela 

lagarta, recém eclodida, que formam galerias em direção ao centro do fruto, liberando 

os excrementos na superfície, e tornando-os inviáveis (Figura 4). Geralmente 

cultivares de ciclo tardio sofrem mais com os danos pelo fato da produção coincidir 

com populações mais elevadas do inseto. 

 

 

Figura 4: Danos causados por Grapholita molesta em um fruto de maçã 

 

Fonte: Beers, 2011. 

 

Atualmente estragos nos frutos superiores à 1% na época de colheita e 

índices populacionais acima de 30 machos/armadilha/semana, indicam alta 
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infestação da praga no pomar. Perdas próximas a 4% da produção são intoleráveis 

considerando os métodos de controle disponíveis (ARIOLI; BOTTON; PADILHA, 

2017). Esta condição pôde ser alcançada depois das ferramentas de controle a base 

de feromônio terem sido estabelecidas no Brasil. 

 

3.1.4.3 Controle 

 

Botton et al. (2011) afirmam que atualmente a prática mais adotada para 

combate à G. molesta é com aplicações preventivas de inseticidas.  

Conforme o Sistema de Agrotóxicos Fitossanitários (AGROFIT) do MAPA 

(2017) há 38 produtos disponíveis para controle de G. molesta, de diversos grupos 

químicos: organofosforados, espinosinas, piretróides, benzoiluréia, entre outros.  

Arioli et al. (2013) afirmam que pulverizações preventivas, podem provocar 

contaminações ambientais e desperdícios, enquanto as que são feitas muito 

tardiamente podem não ser eficiente quando o inseto já causou danos; portanto o 

monitoramento das pragas auxilia quanto a definição do momento de tomada de 

decisão para o controle de uma espécie-alvo. 

Pastori et al. (2008) ressaltam que a mariposa-oriental pode ser considerada 

uma praga de final de ciclo e as medidas de controle devem ser intensificadas nesse 

período. 

O monitoramento da grafolita segundo Grasselli (2009), é feito com o uso de 

septo com feromônio sexual, sobre um piso adesivo em armadilhas delta, na 

proporção de uma armadilha para cada 3 a 5 hectares, instaladas numa altura entre 

1 e 1,5 metros e localizadas no início de filas da extremidade do pomar. O nível de 

controle é de 20 machos por armadilha/semana (KOVALESKI; RIBEIRO, 2002). 

Mais sustentável, o emprego de feromônios sexuais sintéticos que atuam na 

disrupção de acasalamento tem mostrado bons resultados ao longo dos anos e uma 

ótima opção no controle de pragas, na substituição ou redução de inseticidas de amplo 

espectro, assim como o controle biológico que ainda carece de estudos mais 

aprofundados (ARIOLI; BOTTON; PADILHA, 2017). 
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3.2. MANEJO INTEGRADO DE PRAGAS (MIP) 

 

Atualmente, em sua grande maioria, o controle de insetos-praga como a 

Grafolita, é feito de forma convencional, mais simples por não levar em consideração 

outros fatores importantes do ambiente que não a presença da praga, com inseticidas 

de amplo espectro, tais como os fosforados, e que possuem elevada toxicidade, 

afetando não somente o alvo mas interferindo no equilíbrio ambiental com efeitos 

deletérios sobre os inimigos naturais (KOVALESKI, 2004). 

Outro problema encontrado nessa circunstância ocorre em casos de pouca 

rotatividade na aplicação de ingredientes ativos, com a possibilidade de resistência 

por parte das pragas, adquirida às moléculas (BOTTON et al. 2011). 

A busca por sistemas de produção sustentáveis, com qualidade e segurança 

alimentar, respeitando os componentes do ambiente é um desafio para todos os 

setores produtivos, principalmente para a agricultura moderna (FIORAVANÇO; 

LAZAROTTO, 2012).  

Arioli et al. (2013) afirmam que apesar da vasta utilização de inseticidas de 

amplo espectro (organosintéticos), há uma forte tendência de substituição desses 

produtos, ou uma racionalização de uso, seja pelas restrições impostas atualmente 

pelo mercado, seja pela perda de eficácia devido à seleção de populações resistentes. 

Nesse ambiente surgiu o manejo integrado de pragas onde o controle de 

insetos é um controle racional, buscando complementar métodos (Figura 5), 

apresentando poucos gastos, e mínimo de danos ambientais, com análises das 

melhores estratégias dentro do programa para conseguir estes objetivos (SOUZA 

FILHO, COSTA 2003).  
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Figura 5: Representação dos alicerce que compõem a produção integrada 

Fonte: PROMIP, 2017. 

 

  

Na fruticultura, os pomares de maçã apesar de boas produções passaram a 

enfrentar novos desafios fitossanitários. Desde o início do cultivo de macieiras muitas 

espécies novas de insetos e ácaros foram identificados atacando a cultura 

(KOVALESKI; RIBEIRO, 2002). Esta por sua vez, foi uma das pioneiras quanto a 

implantação da produção integrada de frutas em resposta aos problemas 

fitossanitários, surgiu com o objetivo de reduzir o volume de agrotóxicos utilizados 

(OLIVEIRA, 2002).  

Kovaleski (2004), também cita um entrave para o controle de pragas em 

macieiras, a aplicação de inseticidas na fase de pré-colheita, limitados quanto ao uso 

pelo alto período de carência; logo se fez necessário a utilização de métodos de 

monitoramento e controle alternativo, para minimizar, ou se possível, erradicar os 

danos por elas causados. 

Conforme Tomazini (2009), no MIP se enfatiza o controle biológico natural, com 

a preservação do ecossistema, e outros métodos alternativos ao controle químico, 

fazendo uso do conhecimento da bioecologia das espécies a serem controladas na 

utilização de inseticidas, mantendo assim as pragas abaixo do nível de dano 

econômico, de forma harmoniosa com o homem e meio ambiente. 



26 

 

Nesse sistema, há três pontos base no manejo com produtos químicos: 

monitoramento, o nível de controle, e a seletividade dos agroquímicos.  Ou seja, 

deixaram de se fazer pulverizações preventivas, apenas aquelas com base no nível 

de controle de acordo com cada praga, obtida pelo monitoramento da área (PROTAS; 

SANHUEZA, 2003).  

O manejo integrado além de reduzir custos e desperdícios com insumos, tem 

como vantagem a preferência por parte do mercado consumidor e dentro das grandes 

cadeias de comercialização em relação aos sistemas convencionais (OLIVEIRA, 

2002). 

Abaixo (Tabela 3) comparação com os sistemas de produção. 

 

Tabela 3: Comparação entre sistemas de produção 

 Convencional Integrada Orgânica 

Manejo do solo Intenso Mínimo Mínimo 

Agroquímicos Pouco Controle Restritos Naturais 

Pós-Colheita Usa químicos Não usa Não usa 

Adubação Pouco controle Sob controle Só orgânica 

Defesa 

antiparasitária 

Calendário Químicos e 

naturais 

Naturais 

Legislação - In 20/2001 Lei CEE 2092 

Fonte: Oliveira, 2002 

 

3.3. SEMIOQUÍMICOS 

 

Semioquímicos são substâncias químicas produzidas por organismos, que 

alteram o comportamento de outros seres vivos. Vem se revelando uma ótima 

oportunidade de controle de pragas, sendo utilizadas em inúmeras culturas, desde 

grãos até frutícolas (SANTANA, 2012). 

O mercado desse tipo de produto é ainda relativamente pequeno, cerca de 1% 

do mercado dos inseticidas químicos e aproximadamente 30% do mercado dos 

produtos biológicos. São bastante eficientes, mas dependem de diversas 

características físico-químicas, tais como volatilidade, solubilidade e estabilidade para 

serem viáveis. (THOMAZINI, 2009). 
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3.3.1. Feromônios 

 

Dentro do grupo de semioquímicos, temos os feromônios, substâncias que 

atuam entre indivíduos da mesma espécie (Figura 6). Pastori et al (2008) reforçam 

que são alternativas para o manejo de pragas quando empregados nos pomares 

visando à manipulação do comportamento dos insetos. Estas substâncias são 

naturais, produzidas em insetos machos e fêmeas, e sintetizadas pelo homem podem 

ser uma possibilidade para a utilização na fase de pré-colheita, por não serem tóxicas. 

De acordo com o autor, podem servir tanto para monitoramento de flutuações 

populacionais, quanto para o controle das pragas. 

 

Figura 6: Classificação de agentes utilizados no controle de pragas 

Fonte: Adaptado de Goulart; et al., 2015. 

 

Os insetos se comunicam por meio de diferentes sinais, químicos, visuais ou 

vibracionais. Eles reconhecem a grandes distâncias os odores específicos, que irão 

interferir em seu comportamento (THOMAZINI, 2009). Arioli et al. (2013) esclarecem 

que a percepção do feromônio pelo inseto ocorre por áreas específicas das antenas, 

quando o cérebro traduz os impulsos nervosos ocorrendo uma reação 

comportamental própria do indivíduo.  

Agentes de Controle 

de pragas

Biológicos e derivados
Pesticidas químicos 

convencionais

Compostos químicos 

modificadores de 

comportamento 

OutrosSemioquímicos

Ação Intraespecífica 

(Feromônios)
Ação interespecífica
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Com relação a eficiência, é comprovado que a interrupção do acasalamento 

promovidas pelos emissores de feromônio tem grande potencial, e inúmeras 

vantagens aos métodos químicos, sendo uma forma ambientalmente segura, são 

específicos, não afetam populações de pragas secundárias ou inimigos naturais; e 

têm baixa ou nenhuma toxicidade a mamíferos; podem também ser utilizados como 

alternativa no período de pré-colheita, justamente por sua atoxicidade (MAFRA-

NETO; ARIOLI; BORGES, 2011). 

Historicamente, o primeiro feromônio isolado foi de um lepidóptero, o bicho-da-

seda (Bombyx mori), denominado de Bombicol liberado pelas fêmeas para atrair os 

machos para o acasalamento. Nessa ordem os feromônios são constituídos por uma 

mistura de compostos, variáveis entre espécies e com funções diversas, como 

acetatos, álcoois e aldeídos (THOMAZINI, 2009). 

 

3.3.1.1. Mecanismos de ação 

 

Conforme Botton et al. (2011) o mesmo feromônio empregado no 

monitoramento, quando aplicado em maior quantidade nos pomares, atua na 

interrupção do encontro entre indivíduos do sexo oposto. Sem este encontro, ocorre 

uma disrupção ou interrupção do acasalamento, e consequentemente, os ovos 

deixados pelas fêmeas não são férteis, reduzindo significativamente a população de 

pragas nas gerações seguintes. 

De acordo com Goulart et al. (2015) os feromônios sintéticos podem ser 

empregados nos seguintes métodos de controle, além do monitoramento: 

· Atrai e mata: Sistema em que o feromônio se encontra associado à inseticidas, 

sendo assim altamente específico no ataque à praga. 

· Coleta massal: o feromônio é empregado em armadilhas que consigam atrair 

as pragas, reduzindo a populações em níveis aceitáveis, embora com poucos 

resultados para a fruticultura. 

· Confusão sexual: Técnica que a aplicação de feromônios em diferentes 

pontos do pomar desencadeiem situações que desfavoreçam o encontro de 

insetos machos e fêmeas, e consequente cópula. 

· Push- Pull: Técnica conhecida também como como direcionamento por 

estímulo-inibição, requer maiores conhecimentos da interação praga x 
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ambiente x hospedeiro, pois os insetos são inibidos ou repelidos das plantas as 

quais atacam (estratégia “push”), e atraídos para outros locais simultaneamente 

(estratégia “pull”), sendo eliminados em seguida. 

 

3.3.1.2. Na natureza 

 

O feromônio sexual, liberado pela fêmea, segue o vento sendo dissipado por 

este e formando uma trilha do odor, que varia em concentração conforme a distância. 

Em geral, a concentração do feromônio diminui à medida que aumenta a distância da 

fonte emissora (ARIOLI et al., 2013). 

Na natureza, essas trilhas de feromônios servirão de caminho aos machos para 

localização da fêmea e consequente a cópula. A partir do momento em que eles 

interceptam estas trilhas, recebendo os sinais químicos por suas antenas, seguem em 

direção contrária ao vento. Encontrando a fêmea, iniciam o cortejo e eventualmente 

acasalam. Se o macho não encontrar uma fêmea nas poucas horas em que as fêmeas 

virgens ‘anunciam-se’, somente poderá tentar novamente no próximo dia. (MAFRA-

NETO; ARIOLI; BORGES, 2011). 

A reação do macho da ordem lepidóptera, geralmente segue uma sequência, 

movimento das antenas, seguido pelo caminhar, movimento das asas e início de voo 

errático e em ziguezague, até localizar a trilha, encontrando a fêmea o macho segue 

outros estímulos táteis e visuais (ARIOLI et al. 2013). 

 

3.3.1.3. Specialized Pheromone & Lure Application Technology (SPLAT®) 

 

Uma das formas de liberação de feromônios em campo é através do uso do 

liberador SPLAT® (Specialized Pheromone & Lure Application Technology) (PASTORI 

et al., 2008). 

Conforme a bula do produto, é uma emulsão pastosa composta em 4,4% de 

Acetato de (E)-8-dodecenila, Acetato de (Z)-8-dodecenila, Z-8-dodeceno, e o restante 

de materiais inertes (ceras e óleos), aplicado três vezes durante a safra conforme 

recomendado, a fim de cobrir todo o período reprodutivo da praga. O método de ação 

da tecnologia SPLAT®, baseia-se principalmente no preceito de interrupção do 
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acasalamento, ocorrendo de diferentes maneiras conforme as concentrações de 

hormônio e outros fatores, atuando em conjunto ou isoladamente (SANTANA, 2012).  

 Na cultura da maçã, a técnica de disrupção do acasalamento, em virtude do 

nível tecnológico empregado, é utilizada em aproximadamente 30% da área de 

pomares no Brasil, índice maior que de outras frutíferas atacadas por Grafolita 

(BOTTON et al., 2011). 

A eficiência da tecnologia já tem se mostrado muito satisfatória. Os 

mecanismos de ação conforme Mafra-Neto; Arioli e Borges (2011), para o SPLAT®, 

são as seguintes: 

 

· Diminuição de resposta: A alta concentração do feromônio sexual sintético no 

pomar, faz com que os quimiorreceptores das antenas se adaptem aos odores, 

fazendo com o que o Sistema Nervoso Central (SNC) não processe a 

informação adequadamente, não gerando a ação de resposta. 

· Camuflagem de trilhas naturais: Dependendo de diversos fatores, como 

vento, e localização dos pontos aplicados, pode haver a formação de uma 

nuvem que mascare as verdadeiras trilhas de interesse dos machos, 

geralmente esse mecanismo dura poucos dias, e normalmente em áreas de 

baixadas e com pouco vento. 

· Competição por múltiplas trilhas: Ocorre principalmente pela grande 

quantidade de pontos de feromônio sintético espalhados pelo pomar. Esses 

pontos irão competir com as trilhas naturais, diminuindo a probabilidade do 

encontro para a cópula. Pesa o fato de que ao contrários das fêmeas, a 

liberação do feromônio sintético ocorre durante todo o dia, e não apenas no 

entardecer. 

· Atrai-e-mata: Em últimos recursos, quando os machos mais capazes 

encontram a fêmea, este estaria inapto à cópula, isso porque ao interceptar 

umas das falsas trilhas, o inseto entraria em contato com pequenas doses de 

inseticida, que embora não seja letal, danifica irreversivelmente a capacidade 

deste de reproduzir-se.  

 

A aplicação no período de dormência, por meio de estudos já desenvolvidos 

mostrou-se mais eficaz que quando feito em épocas mais tardias (PASTORI et al., 

2008). 
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4.  MATERIAL E MÉTODOS 

 

A área escolhida para a instalação do ensaio fica situada em um dos maiores 

polos produtores da maçã no Brasil, no município de Monte Carlo - SC, meio-oeste 

catarinense, a área apresentava histórico de danos por grafolita nos anos anteriores. 

O pomar, com extensão de pouco mais de 250 hectares e com idade de 

aproximadamente 12 anos, foi mapeado para identificação das quadras que 

possibilitassem algum isolamento geográfico. Após a identificação da área foram 

separadas duas porções com aproximadamente 20 hectares cada.  

As parcelas, compostas de cultivares Gala e Fuji, foram marcadas na segunda 

quinzena do mês de agosto de 2017, período final da dormência das plantas. Após 

sorteio, uma das áreas recebeu aplicação de SPLAT® Grafo. 

A aplicação foi realizada por mão-de-obra capacitada, seguindo as 

recomendações da bula do produto, nas dosagens de 1 Kg por hectare, em 1000 

pontos de um grama cada (Figura 7), distribuídos uniformemente. Entre a área tratada 

e a área com SPLAT não houve diferenças nas demais aplicações de defensivos ou 

atividades de manejo.  

 

Figura 7: Pasta “SPLAT” depositada sobre intersecção de um ramos no terço 
superior de uma macieira 

Fonte: Próprio autor 
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Conforme é recomendado no manejo integrado de pragas em frutíferas, foi 

realizado o monitoramento da Grafolita, iniciado na última semana de agosto após 

aplicação do SPLAT, para quantificar a população do inseto e auxiliar na tomada de 

decisão quanto ao seu controle.  

Os tratamentos com inseticidas foram executados entre o período de ensaio, 

nas parcelas onde se atingiu o nível de controle, nos dias 15/09 (3ª semana), 28/09 

(5ªsemana), 11/10 (7ªsemana), com produtos de diferentes grupos químicos. No 

primeiro momento foi utilizado Lorsban® (Ingrediente ativo: Clorpirifós 

(organofosforado)), na 5ªsemana Mimic® (Ingrediente ativo: Tebufenozida 

(diacilhidrazina)), e Lorsban® novamente na 7ª semana. 

O monitoramento dos indivíduos machos foi feito em armadilhas do tipo Delta 

(Figura 8; Figura 9), com um piso colante (Figura 10), sobre o qual era inserido um 

septo de borracha, liberador de feromônio sexual. Para as fêmeas se utilizou um 

atrativo alimentar (Tortrax®), à base de água, açucares e florais, com troca periódicas 

conforme recomendado pelo fabricante (Figura 11). 

 

Figura 8: Figura contendo armadilhas de monitoramento do tipo Delta para 
captura de Grapholita molesta. Esquerda: Machos. Direita: Fêmeas 

Fonte: Próprio autor 
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Figura 9: Armadilha instalada do tipo delta para machos de Grafolita 

Fonte: Próprio autor 

 

Figura 10: Armadilha instalada do tipo delta para fêmeas de Grafolita  

Fonte: Próprio autor 
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Figura 11: Base adesiva com mariposas atraídas pelo septo emissor de 
feromônio 

Fonte: Próprio autor 
 

As armadilhas foram distribuídas pelas áreas de pomar, na quantidade total de 

16 armadilhas, sendo agrupadas da seguinte maneira: 04 armadilhas macho/área 

teste, 04 armadilhas fêmeas/área teste, 04 armadilhas macho/área testemunha, 04 

armadilhas fêmeas/área testemunha (Figura 12). A quantificação era realizada duas 

vezes por semana, sendo que os dados obtidos foram postos em uma planilha 

eletrônica e transformados em gráficos. 

Figura 12: Imagem de satélite mostrando locais de instalação de armadilhas 
para monitoramento de Grapholita molesta. Área experimental na cor amarela 
(armadilhas 1, 2, 3 e 4); e área testemunha na cor laranja (armadilhas 5,6,7,8) 

Fonte: Google maps (com adaptações) 
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No período final do experimento, quando os frutos estavam com um tamanho 

aproximado de 1-2 cm de diâmetro, realizou-se uma avaliação visual de danos por 

amostragem em 16 pontos, sendo 08 na área teste e 08 na área testemunha, metade 

dos pontos em pomar com cultivar Gala e outra metade na cultivar Fuji. Em cada ponto 

foram analisados 25 frutos e 50 brotações novas com mais de 15cm de comprimento 

(Figura 13). Com os dados foi elaborada uma tabela comparativa. 

Figura 13: Dano de G. molesta detectado em interior de fruto  

Fonte: Próprio autor 

 

A diferença entre as áreas serviram para avaliar o impacto de uma aplicação 

de SPLAT® Grafo no início do ciclo da maçã, sobre a população da mariposa-oriental 

e o impacto com danos. Os materias foram fornecidos pela empresa, e as atividade 

feitas com a utilização de Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s). 
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5.  RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Observou-se os picos populacionais no período de condução do experimento 

(Gráfico 1 e 2), onde se constata a ocorrência de voos da Grafolita, atingindo em 

quatro ocasiões o nível de controle para machos, sendo o primeiro voo no período 

pós-diapausa. 

 

Gráfico 1: Média semanal de machos capturados por armadilha 

 

Fonte: Naffin (2017) 
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Gráfico 2: Média semanal de fêmeas capturadas por armadilha 

 

Fonte: Naffin (2017) 

 

De modo geral, a presença do inseto na área testemunha foi considerada 

baixa, entretanto o número de capturas de machos de G. molesta pelas armadilhas 

de monitoramento foi dez vezes maior nessa área em comparação a área com SPLAT 

na terceira semana de amostragens. Normalmente com as áreas de feromônio 

apresentando menor quantidade de insetos atraídos, o que demonstra a eficiência do 

Splat® na interrupção do processo de cópula dos insetos. 

Houve uma diminuição brusca do número de insetos machos capturados após 

a realização de tratamentos químicos, mas podemos destacar que não houve 

crescimento populacional significativo na área tratada durante as primeiras três 

semanas, que coincidiam com a floração, diferentemente da área testemunha, onde 

a praga conseguiu se estabelecer justamente por não ter sido feito algum controle 

devido às limitações de uso de agroquímicos nesse período. 

O comportamento populacional entre insetos machos e fêmeas distingui ao 

longo do período de avaliação conforme as curvas de flutuação, com os machos 

apresentando crescimento inicial ascendente, decrescendo a partir da terceira 

semana; e as fêmeas em situação inversa com uma curva decrescente até a terceira 

e quarta semana. Esta ação diferenciada merece ser objeto de estudo após 

levantamento de hipóteses. 
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A diferença na captura não refletiu significativamente na ocorrência de danos 

(Tabela 4), provavelmente pelo controle exercido pelos inseticidas na área 

Testemunha, mesmo com maiores índices populacionais verificados pelo 

monitoramento. 

 

Tabela 4: Quantificação de danos de G. molesta em frutos e ramos 

Parâmetros 

Tratamentos 

SPLAT Testemunha 

Fuji Gala ‘% Fuji Gala % 

Frutos 0 0 0% 2 1 0,75% 

Ramos 0 0 0% 0 1 0,12% 

Fonte: Naffin (2017) 

 

Os danos na área com SPLAT não foram significativos e na parcela 

Testemunha pouco significativos. Em função das cultivares de maçã também ocorreu 

pouca disparidade nos resultados obtidos, que poderiam indicar preferência da lagarta 

por alguma cultivar ou estrutura a fim de completar seu desenvolvimento. 

A existência de áreas adjacentes de pomares sem a presença dos liberadores 

de feromônio pôde alterar os resultados visto que as mariposas se locomovem 

facilmente entre estes, inclusive fêmeas férteis, portanto a técnica tem melhores 

resultados em pomares maiores. Em locais com alta pressão de insetos a eficiência 

também diminui comparada com outros, pela relação menor entre a quantidade de 

liberadores sintéticos e insetos fêmeas. 
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6.  CONCLUSÕES 

 

A utilização do feromônio sexual Splat® demonstrou eficiência semelhante ao 

manejo convencional para G. molesta na cultura da macieira, podendo ser 

considerado uma alternativa viável e mais sustentável no controle da praga. 

A aplicação no início da safra pôde interferir no ciclo da praga, prejudicando 

seu estabelecimento no pomar principalmente em épocas críticas, entretanto sugere-

se avaliar o resultado da aplicação com a avaliação de danos ao longo da colheita, 

quando estes são de maior impacto. 

Sugere-se avaliar a diferença comportamental observada nas capturas entre 

as mariposas machos e fêmeas. 
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