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RESUMO  

O cultivo de tomateiro (Solanum lycopersicum Mill) é uma das mais importantes 
atividades agrícolas da região do Alto Vale do Rio do Peixe, e é afetada por 
expressivas quebras de rendimento e depreciação da qualidade dos frutos em razão 
da ocorrência principalmente de pragas e doenças. Em todos os sistemas de 
produção de tomates da região, os tripes, Frankliniella spp., (Thysanoptera: 
Thripidae) são considerados praga-chave. O clima regional com temperaturas e 
umidade relativa elevada durante a época de plantio, favorecem o aumento 
populacional da praga. Os tripes causam danos diretos, com raspagens em toda a 
parte aérea da planta, mas são os danos indiretos, os mais significativos, pois 
tornam-se vetores e passam a transmitir viroses após alimentarem-se de plantas 
doentes e contraírem o vírus conhecido popularmente como o “vira-cabeça,” espécie 
de vírus do gênero tospovírus. A principal dificuldade de controle do tripes está 
relacionada com o hábito do inseto de se proteger na parte abaxial das folhas e 
flores dificultando a ação dos inseticidas. Isso pode ser contornado com a mistura de 
compostos adjuvantes que promovem a maior exposição dos insetos. O 
monitoramento também carece de métodos mais práticos que facilitem a tomada de 
decisão dos agricultores quanto ao momento ideal de controle. Neste sentido este 
trabalho avaliou na região de Caçador (SC), o uso de painéis coloridos associados a 
atrativos botânicos (óleo resina de plantas que atraem e desalojam insetos) através 
de um ensaio monitoramento (realizado em quatro blocos com seis tratamentos no 
delineamento experimental em blocos casualizados). Em um segundo ensaio de 
controle avaliou-se por amostragem de painéis adesivos e batida de ponteiros o uso 
dois adjuvantes OVI e NOC (óleo resina de plantas que atraem e desalojam o 
inseto) adicionados à calda de pulverização associados a um inseticida 
neonicotinóide (aplicados em sete blocos com três tratamentos por bloco), 
objetivando o controle dos tripes em tomateiros. Paralelamente avaliou-se o número 
de plantas com virose através de contagem de plantas com sintomas. Os resultados 
do ensaio de monitoramento mostram a distribuição desuniforme da população na 
área e superioridade do painel amarelo e amarelo + atrativo A em relação ao painel 
azul + atrativo B. No ensaio de controle o adjuvante (NOC) atraiu mais tripes 
somente em uma das seis amostragens sem que houvesse o controle pelo 
inseticida. Nas amostragens de plantas com sintomas de virose não houve 
diferenças significativas entre os tratamentos. 
 
Palavras-chave: Solanum lycopersicum. Thysanoptera, Frankliniella spp. Manejo de 
pragas 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

Tomato culture (Solanum lycopersicum Mill) is one of the most important agricultural 
activities in the Alto Vale do Rio do Peixe region, affected by significant yield losses 
and fruit quality depreciation, mainly due to the occurrence of pests and diseases. In 
all tomato production systems in the region, thrips Frankliniella spp, (Thysanoptera: 
Thripidae) is considered an important pest. The regional climate increases the 
population of the pest. Thrips cause direct damage, with fruit scraping, but indirect 
damage is the most significant, as they become vectors of viruses after feeding on 
diseased plants and contracting viruses such as the "vira-cabeça" accused by 
various species of tospovirus genus. The main control difficulty is related to the insect 
behavior of protecting itself in the under part of the leaves and flowers, hindering the 
action of insecticides. This can be avoided with the mixture of adjuvant compounds 
that promote greater insect exposure. Monitoring also lacks more easier methods for 
farmers to make decisions about the optimal timing of insect control. In this sense, 
this work evaluated the use of color panels and botanical attractions on the 
monitoring and control of thrips in tomato plants in Caçador region. The results of the 
monitoring test show a random population distribution and the superiority of the 
yellow panel + attractive A over the blue panel + Attractive B. In the control test, the 
NOC adjuvant attracted more thrips but there was no control by the insecticide. It 
also shows the progression of virus symptoms during the culture cycle 
 
Keywords: Solanum lycopersicum, Thysanoptera, Frankliniella spp, Pest 
management 
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 INTRODUÇÃO 

O tomateiro (solanum lycopersicun) é originário da Cordilheira dos Andes 

tornando-se conhecido e cultivado mundialmente após a identificação de suas 

propriedades organolépticas na elaboração de molhos e consumo “in natura” (DE 

CAMARGO & CAMARGO, 2017). No Brasil são cultivados aproximadamente 64.715 

hectares, Santa Catarina figura entre os maiores produtores, com área de 2.709 ha 

(SIDRA, 2017).  Na região do Alto Vale do Rio do Peixe os municípios de Caçador, 

Calmon, Lebon Régis, Macieira, Fraiburgo e Rio das Antas representam cerca de 

46,14% da produção estadual (SIDRA, 2017), sendo uma das mais importantes 

atividades agrícolas da região.  

Em geral, a cultura é afetada por expressivas perdas de produtividade e 

depreciação da qualidade dos frutos, em razão da ocorrência de doenças, pragas, 

estresses abióticos e manejo inadequado da cultura. Uma das formas de aumentar o 

rendimento e melhorar o controle fitossanitário pode ter relação direta com a 

condução tutorada (forma de fornecer um suporte de crescimento às plantas), 

(WANSER apud LÉDO; 1998; RUGHOO; GOVINDEN 1999).   

Na região o método de tutoramento utilizado é o cruzado em forma de “V” 

(WAMSER et al. 2007) que trás um ótimo custo benéfico melhorando a 

produtividade e qualidade de frutos, mas compromete os aspectos relacionados a 

aplicação de defensivos na parte interna do “V” (invertido), dificultando o controle de 

pragas (PICANÇO et al. 1995), dentre elas os tripes.  

No cultivo de tomateiro, o tripes está entre as pragas de maior importância 

econômica, independente do sistema de condução. Na região, o clima subtropical, 

com primaveras úmidas e quentes, contribui para o aumento populacional da praga 

(SANTOS,  2008). Os tripes podem ser encontrados na face inferior das folhas, nas 

flores, hastes e gemas apicais, ficando abrigados entre dobras e reentrâncias das 

plantas (DE MOURA, MICHEREFF, & GUIMARÃES 2014). Estudos de campo 

conduzidos por Pinent e colaboradores (1998) mostraram que adultos e larvas de 

todos os ínstares são encontradas na parte aérea da planta, incluindo todas as 

estruturas. No entanto, pré-pupas e pupas foram encontradas somente no solo 

(PINENT & CARVALHO, 1998). 

          As principais dificuldades de controle de tripes estão relacionadas ao hábito 

do inseto de se proteger na parte abaxial das folhas e flores dificultando a ação de 



13

inseticidas. É neste sentido que o manejo integrado e preventivo deve ser entendido 

como prática permanente de medidas a fim de manter a população de pragas e 

doenças em níveis aceitáveis (LOPES; ÁVILA, 2005). O manejo integrado de pragas 

(MIP) e o manejo integrado de doenças (MID) são amplamente citados na literatura, 

mas nas lavouras em geral  são pouco aplicados. Isso se deve, muitas vezes, à 

complexidade encontrada nos métodos de amostragem ou no custo da manutenção 

de profissionais capacitados para identificar pragas (pragueiros), dificultando assim a

tomada de decisão e o controle em tempo hábil. (HOFFMANN-CAMPO & CORRÊA-

FERREIRA. 2012). Em muitos casos a falta de conhecimento dos produtores quanto 

aos procedimentos do MIP e MID cria noções errôneas e  dificuldades inexistentes 

que dificultam a sua adoção.

Métodos alternativos podem ser combinados ao manejo químico. Tais como 

coleta massiva, repelentes e inimigos naturais predadores e parasitoides são ótimas 

opções, porém dependem de um correto monitoramento da flutuação populacional.

(ARAÚJO. et al. 2011). A utilização de painéis com cola entomológica é uma opção 

prática para facilitar a implantação do monitoramento nas lavouras da região (ISCA 

Tecnologias, 2019). Neste sentido este trabalho avaliou na região de Caçador (SC), 

o uso de painéis coloridos associados a atrativos botânicos (óleo resina de plantas 

que atraem e desalojam insetos) através de um ensaio de monitoramento (realizado 

em quatro blocos com seis tratamentos no delineamento experimental por blocos 

casualizados). Em um segundo ensaio de controle avaliou-se por amostragem de 

painéis adesivos e batida de ponteiros o uso dois adjuvantes OVI e NOC (óleo 

resina de plantas que atraem e desalojam o inseto) adicionados à calda de 

pulverização associados a um inseticida neonicotinóide (aplicados em sete blocos 

com três tratamentos por bloco), objetivando o controle dos tripes em tomateiros. 

Paralelamente avaliou-se o número de plantas com virose através de contagem de 

plantas com sintomas. Os resultados do ensaio de monitoramento mostram a 

distribuição desuniforme da população na área e superioridade do painel amarelo e 

amarelo + atrativo A em relação ao painel azul + Atrativo B. No ensaio de controle o 

adjuvante (NOC) atraiu mais tripes somente em uma das seis amostragens sem que 

houvesse o controle pelo inseticida. Na avaliação de plantas com sintomas de 

viroses, não houve resultado significativo. 
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1 TOMATEIRO: HISTORICO E DIFICULDADES NO CULTIVO 

1.1 ORIGEM E PRODUÇÃO MUNDIAL DE TOMATEIRO 

            O tomateiro é originário das regiões andinas ocupadas pelos Incas no Peru, 

Equador e Bolívia (TREICHEL, et al. 2016). Consumido mundialmente, é rico em 

vitaminas e sais minerais podendo ser produzido praticamente em todas as regiões, 

em diferentes condições climáticas (FAO, 2013). Com potencial genético explorado 

mundialmente, possui centenas de híbridos com diferentes características.   

A produção mundial no triênio 2011-13 foi de 161,166 milhões de toneladas, 

sendo 24,1% para uso industrial. Na relação das nações que mais produzem tomate 

para a indústria aparecem os Estados Unidos, China, Itália, Espanha e Turquia. O 

Brasil está na oitava colocação na lista do Conselho Mundial de Tomate para 

Processamento (WPTC, sigla em Inglês), com 1,25 milhão de toneladas de frutos 

(TREICHEL et. al. 2018). 

1.2 PRODUÇÃO BRASILEIRA  

No Brasil foram colhidos aproximadamente 59.726 hectares de tomate, com 

uma produção de 4.084.000 toneladas em 2018 (SIDRA, 2019). Os cultivares podem 

ser divididos em 4 grupos: Salada, Cereja, Sta. Cruz e Italiano, diferenciados 

principalmente pelo formato, tamanho dos frutos e forma de cultivo, que pode ser, a 

campo e em ambiente protegido. (EMBRAPA, 2019). 

              Cultura de alto investimento o tomateiro é onerado pela mão de obra, 

fertilizantes e principalmente defensivos, que nos cultivos convencionais demandam 

altos volumes para o controle de pragas causadoras de expressivos índices de 

perda. (ESPINOSA, 1991). 

 

1.3 OCORRÊNCIA DE PRAGAS 

                O homem vem interferindo no ecossistema de forma agressiva e 

crescente, na busca por qualidade e altas produtividades nos cultivos. Essa 

interferência vem criando um desequilíbrio na biodiversidade, simplificando um 

ambiente antes diversificado, por sucessões de culturas, pouca diversidade em 

áreas expressivas (ALTIERI; SILVA; NICHOLLS, 2003). Neste tipo de arranjo 

cultural o agricultor se depara com problemas de controle praga que são favorecidos 
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pelo uso de inseticidas não seletivos a inimigos naturais e proporcionando o 

surgimento de populações resistentes (FORNAZIER; PRATISSOLI; MARTINS; 

2010).  

As pragas podem ser classificadas em dois tipos: secundárias (quando 

ocorrem surtos populacionais esporádicos) e as primárias ou “praga-chave” (quando 

ocorre sistematicamente todas as vezes que a cultura é implantada, causando dano 

econômico). É o caso do tripes Frankliniella spp. (Thysanoptera: Thripidae) 

considerada “praga-chave” na cultura do tomateiro na região de Caçador SC 

(SANTOS, et al 2008). Assim como o tripes, outros insetos são considerados pragas 

chave da cultura na região. 

1.4 PRINCIPAIS PRAGAS DO TOMATEIRO 

Em Santa Catarina dentre os insetos de importância econômica destacam-se 

a mosca-branca Bemisia tabaci, (Gennadius) (Hemiptera: Aleyrodidae), o principal 

vetor do Geminivírus, traça-do-tomateiro Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: 

Gelechiidae), broca-pequena Neoleucinodes elegantalis (Guenée) (Lepidoptera: 

Crambidae), mosca-minadora Liriomyza huidobrensis (Blanchard) (Diptera: 

Agromyzidae) e tripes sendo a espécie Frankliniella schultzei (Trybon) 

(Thysanoptera: Thripidae) a de maior ocorrência na cultura. (SANTOS, 2008).  

Os tripes podem gerar danos diretos aos frutos e principalmente transmitir 

viroses, as quais podem levar a planta à morte (DE MOURA, et al.,2014), limitar a 

produção, pelo abortamento de frutos ou quando presentes não atender às 

exigências do mercado consumidor por tamanho ou má formação (PRATISSOLI, 

2015). 

1.4.1 Tripes (Frankliniella spp.) 

O gênero Frankliniella abriga importantes espécies pragas as quais 

encontram-se em plantas cultivadas. Uma ampla gama de ornamentais e hortícolas 

sofrem injúrias causadas por altas populações podendo provocar perdas 

consideráveis de produção e qualidade de produtos (MURPHY et al., 1998). O 

gênero Frankliniella é representado por 41 espécies (MONTEIRO, 1999; MONTEIRO 

et al., 2001). 
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Frankliniella shulttzei  também conhecido como tripes do tomateiro mede 1,4 

mm de comprimento de cor marrom escura a preta no caso das fêmeas, os machos 

são mais claros e menores (1,0 a 1,2 mm).  

Geralmente encontrados na face inferior das folhas, nas flores, hastes e 

gemas apicais, ficando abrigados entre dobras e reentrâncias das plantas. Seu ciclo 

de vida inclui dois estádios “larvais” com intensa atividade e alimentação, além de 

dois estádios inativos, sem alimentação, conhecidos como pré-pupa e pupa (DE 

MOURA, et al.,2014).  

As fêmeas adultas ovipositam, isoladamente, na epiderme das folhas, 

posturas são encontradas na parte superior, inferior e nervuras. Em média a postura 

pode chegar de 70 a 200 ovos por ciclo, a eclosão pode acontecer entre 2 e 6 dias, 

(PINENT e CARVALHO 1998) 

As larvas de tripes são capazes de adquirir vírus de plantas hospedeiras da 

família Solanaceae, depois de se alimentarem nas plantas infectadas por mais de 

uma hora. As larvas de tripes continuam transmitindo o complexo de vírus adquiridos 

durante toda a vida adulta (DE MOURA et al., 2014). 

Frequentemente jovens e adultos podem ser encontrados aglomerados nas 

folhas, flores e frutos nas horas mais quentes do dia, especialmente com a 

temperatura acima dos 25º C (PINENT e CARVALHO, 1998).   

Os maiores danos em tomateiro acontecem nas fases iniciais, até 45 dias 

pós-plantio, o controle deve ser iniciado quando constatado um tripes por ponteiro 

da planta (GALLO et al., 2002). 

1.4.2 Viroses e Sintomas 

Os vírus são parasitas intracelulares que multiplicam-se somente em células 

vivas. A infecção ocorre após a penetração da cutícula e a parede celular, para que 

isso aconteça é necessário um dano natural, mecânico ou ação de vetores 

biológicos como tripes, insetos sugadores e nematóides (COLARICCIO, 2004). 

Os sintomas típicos são mosaico da lâmina foliar, mas podem ocorrer 

clareamento das nervuras; cloroses bronzeadas; necrose; manchas; enrolamento 

das folhas e redução do crescimento. (KUROZAWA & PAVAN,1997; ÁVILA, et al 

2004). Nos frutos os sintomas podem ser a formação de anéis ou manchas; 

pontuações necróticas; endurecimento; deformação; redução do tamanho e 

ausência de sementes (COLARICCIO, 2004). 
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No Brasil, já foram identificadas diferentes viroses limitantes para a cultura do 

tomate, principalmente as espécies de vírus pertencentes ao gênero Tospovírus 

como Tomato spotted wilt vírus (TSWV), Tomato chlorotic spot vírus (TCSW), 

Groundnut ring spotvirus (GRSV) e o Chrysanthemum stem necrosis virus (CSNV) 

complexo do vira-cabeça transmitidos pelos tripes. Outras viroses de menor 

importância também foram relatadas em nosso país (KUROZAWA & PAVAN, 1997). 

Este ensaio traz resultados mostrando a evolução dos sintomas de virose durante o 

período de amostragens e uma avaliação geral de plantas atacadas no final do ciclo. 

. 

1.5 ALTERNATIVAS DE MANEJO 

Em 1919, surge o termo controle biológico usado por H. S. Smith, 

relacionando o uso de inimigos naturais para controle de insetos-praga, esta 

expressão passou a ser utilizada sempre quando empregado o manejo natural em 

substituição ao químico (SANTOS, et. al, 2011).  

O conceito de Controle Integrado de Pragas, proposto pela primeira vez em 

1939, passou a ser aceito apenas a partir de 1959, preconiza que as espécies 

pragas devem ser controladas dentro da dinâmica populacional de forma natural, 

com intervenções de controle somente quando necessário (HOSKINS 1939; 

WAQUIL 2002). Posteriormente, passou a ser denominado como Manejo Integrado 

de pragas (MIP), conceito que preserva e aumenta fatores de mortalidade natural, 

integrando métodos técnicos, econômicos e ecológicos (PICANÇO, 2014).  

Alguns fatores são fundamentais para controlar o tripes. A primeira etapa é 

conhecer o ambiente, a praga e seus inimigos naturais. O monitoramento é a base 

para estruturar estratégias de controle eficientes, estabelecendo o momento 

adequado de intervenção (SANTOS, 2008).  

Rotinas aparentemente simples no meio acadêmico, quando passam a ser 

replicadas nas lavouras tornam-se complicadas na implantação, seja pela falta de 

empenho e regularidade nas amostragens ou por dificuldades operacionais 

prejudicando mensuração de perdas e danos (CARVALHO, & BARCELLOS 2012). 

Em contrapartida, o controle químico tem apresentado limitações com frequentes 

relatos de resistência aos inseticidas piretróides, carbamatos e organofosforados 

(REITZ; FUNDERBURK 2012). Tornando-se necessário alternativas e integração de 

métodos de controle. 
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 1.5.1 A Implantação do MIP 

Ao Manejo Integrado de Pragas (MIP) alguns fatores são fundamentais como 

a identificação do agente causal e seus inimigos naturais (morfologia, taxonomia) 

para que se possa planejar a melhor estratégia de controle (PROMIP, 2018). Tão 

importante quanto conhecer a praga é conhecer o ambiente para preservar fauna 

benéfica que contribui significativamente no controle das pragas.  

O uso de armadilhas coloridas é uma alternativa de manejo integrado (MIP) 

fundamentada no fato de que o inseto pode ser atraído pelo comprimento de ondas 

emitido pelas superfícies coloridas ( SANTOS; ANSILIERO; FAGUNDES; 2018). A 

coloração amarela citada como exemplo, pode atrair o inseto na busca por alimento 

já que a cor é associada ao grão de pólen das flores onde fica o néctar, fonte de 

alimento de grande parte dos insetos(PROKOPY, & BOLLER, 1971). Utilizadas 

como uma das principais formas de monitoramento as armadilhas coloridas são 

amplamente recomendadas. 

Um controle eficiente depende alguns parâmetros que devem ser levados em 

consideração, como o nível de dano econômico (NDE), e nível de controle (NC) que 

indica o momento da intervenção. O ideal é manter a praga em nível de equilíbrio 

(NE), abaixo do (NC) (CARVALHO, & BARCELLOS, 2012. PROMIP, 2018). Nem 

sempre as práticas culturais e o controle biológico consegue manter o (NE) 

necessitando o controle químico. 

A determinação de qual método de controle será utilizado deve-se levar em 

consideração os fatores econômicos, sociológicos, ecológicos (de equilíbrio e 

preservação ambiental), técnicos e de eficácia na intervenção (PICANÇO; 

GONRING; OLIVEIRA,  2010). Cada método de controle tem suas particularidades. 

O método de controle cultural leva em consideração práticas agrícolas, 

biológicos e a ação de inimigos naturais, o químico deve afetar mortalmente a praga 

e de preferência que seja seletivos aos inimigos naturais, o mecânico  deve eliminar 

diretamente a praga (coleta massal), o físico pode ser com o uso de fogo ou altas 

temperaturas, cor (como atrativo ou repelente), radiação, inundação ou drenagem, e 

genético com a esterilização do híbrido. (PICANÇO; GONRING; OLIVEIRA,  2010). 

 O uso de feromônios sintéticos para interromper acasalamento tem trazido 

ótimos resultados em frutíferas, se mostrando eficiente e economicamente viável, 

com grandes benefícios ambientais, seletividade a inimigos naturais e baixa toxidez 
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a outras espécies (ARIOLI, et al 2013). A utilização de armadilhas com feromônio 

para identificar a presença da praga na área, quantificar a  flutuação da praga no 

ambiente, também pode servir de parâmetro para tomada de decisão de controle. 

 O sistema de manejo ecológico e integrado mesmo não interferindo na 

incidência e infestação de pragas pode ser um critério para escolha do defensivo 

químico com melhor custo benefício (PRATISSOLI, 2015).  

Os tratos culturais, nutrição, irrigação e a escolha do cultivares adaptados, a 

região de cultivo são práticas de manejo que contribuem para um controle mais 

eficiente e, consequentemente, de menor impacto ambiental (AZEVEDO, 2001). 

A frequência de fatores causadores de perdas com danos por tripes motivou 

este trabalho na busca por alternativas que possam reduzir riscos e danos e 

identificar métodos de monitoramento e controle de tripes mais eficientes, tendo 

como base o conceito do MIP.  
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2 MATERIAL E MÉTODOS 

             Os ensaios foram conduzidos no município de Lebon Régis-SC, em uma 

propriedade rural localizada nas coordenadas  26º 54’ 13” S e 50º 43’ 50” O e 

altitude de 1.027 m, durante a safra 2018/19. Cultivar utilizado foi o Compak 

(Seminis Vegetable Seeds®), tutorado no sistema cruzado com bambu “V invertido”.  

O primeiro transplante ocorreu entre os dias 08 e 09 de outubro de 2018 e o 

segundo 30 dias após. A área total da lavoura foi de 12 hectares toda irrigada por 

gotejamento com pulverizações tratorizada. 

2.1 ENSAIO DE MONITORAMENTO 

 O ensaio foi realizado em dois talhões devidamente demarcados por fita 

zebrada, separados por uma rua de 4 m e circundados por ruas de 4 m. Cada talhão 

recebeu dois blocos com distância de 24 m entre si, onde cada bloco foi composto 

por duas filas com 80 metros de comprimento, espaçamento de 70 cm entre filas e 

70 cm entre plantas. Entre cada fileira dupla uma distância 2,3 m, espaço destinado 

ao tráfego de máquinas de pulverização, conforme croqui da área (Figura 1). No 

experimento foram utilizados painéis com cola entomológica nas cores azul e 

amarela com e sem atrativos alimentares (óleos resina de plantas) associados. Os 

atrativos foram fabricados pela ISCA Tecnologias Ltda. 

Figura 1 - Croqui da área do ensaio de monitoramento 

 
Fonte: O autor, (2018). 
Tratamentos (T) -1,2,3,4,5,6 e Blocos (B) -1,2,3,4,(Blocos) 



21 
 

 
 Foram avaliados seis tratamentos com painéis adesivos de 30 x 10 cm 

dispostos nos blocos por sorteio T1) Painel azul; T2) Painel azul com atrativo 

alimentar A; T3) Painel azul com atrativo alimentar B; T4) Painel amarelo; T5) Painel 

amarelo com atrativo alimentar A e T6) Painel amarelo com atrativo alimentar B. O 

delineamento experimental utilizado foi de blocos casualizados.  

  A instalação dos painéis foi realizada 30 dias após o transplante (08/11/2018), 

e instalados logo acima dos ponteiros das plantas utilizando arame ligado aos 

bambus de sustentação da cultura, A cada amostragem realizava-se o ajuste da 

altura dos painéis conforme o crescimento das plantas (Figura 2).  

Figura 2 - Descrição da instalação dos painéis 

 
Fonte: O autor, (2018).  
 

Nos tratamentos em que utilizavam-se  atrativos alimentares, os mesmos 

foram fixados na parte superior dos painéis com cinta plástica de modo que o frasco 

com o atrativo ficasse na posição horizontal levemente inclinado com a boca para 

baixo evitando assim o acúmulo de água no interior do fracos, fato que poderia 

prejudicar a ação do atrativo (Figura 3). Para o controle insetos foram aplicados os 

inseticidas conforme cronograma programado pelo produtor para toda a área 
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inclusive todas as parcelas utilizando pulverizador com turbina e bicos com jato 

dirigido (twister Mãozinha) com capacidade de 1000 litros de calda  acoplado ao 

trator.  

Figura 3 - Posição do tratamento e do atrativo alimentar 

 
Fonte: O autor, (2018). 

 As amostragens foram realizadas a cada 10 dias a troca dos painéis foi feita 

com a mesma periodicidade, os atrativos foram trocados a cada 20 dias. Visando a 

confiabilidade dos dados, após cada amostragem foi realizado o rodízio da posição 

dos tratamentos dentro dos blocos no sentido horário.  

 Os tratamentos fitossanitários seguiram o protocolo de aplicações de rotina do 

produtor de forma homogênea em toda a lavoura conforme registro no caderno de 

campo.  

 O horário de amostragem e retirada dos painéis foi sempre durante a tarde, 

evitando recolher painéis com umidade. Para facilitar o manuseio, utilizou-se um 

filme plástico transparente aplicado sobre os painéis, não permitindo o contato entre 

os mesmos, facilitando o manejo e o procedimento de contagem dos insetos 

capturados.   

 A contagem de insetos foi feita com lupa de aumento (60x) devido ao 

tamanho reduzido dos insetos. Os resultados da contagem foram anotados em cada 

painel separados por tratamento e posição de captura. Os dados de amostragem 

populacional dos painéis, para atenderem aos critérios de normalidade foram 
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transformados em y = (x+0,5)1/2 e submetidos a análise de variância (ANOVA) e as 

médias comparadas por Duncan (p < 0,05). 

2.2 ENSAIO DE CONTROLE 

           O segundo ensaio foi realizado em outro talhão, transplantado 30 dias mais 

tarde que o primeiro (Figura 4). 

Figura 4 - Croqui da área do ensaio de controle.  

Fonte: O autor, (2019). 
Tratamento (T) 1,2,3, Bloco (B) 1,2,3,4,5,6,7. 
 

A área por estar localizada nas proximidades de um plantio de cebolas em 

final de ciclo, favoreceu a migração de tripes para o tomateiro em início de 

desenvolvimento (Figura 5).  

Utilizando dados preliminares do ensaio de monitoramento, foi decidido 

amostrar a população de tripes usando painéis amarelo.   

Foram comparados três tratamentos para controle do inseto: T1) Adjuvante 

OVI na dose 0,5% misturado na calda com inseticida; T2) Adjuvante NOC na dose 

0,5% misturado na calda com inseticida e T3) Testemunha contendo apenas 

inseticida.  

 O inseticida utilizado na calda dos tratamentos foi o Evidence 700 WG 

Imidacloprido 700 g/kg (70 % m/m), produto sistêmico do grupo químico 

neonicotinóides, formulação: granulado dispersível (WG).  
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Os Adjuvante OVI (T1) e NOC (T2) (óleo resina de plantas que atraem e 

desalojam o inseto facilitando o contato com o inseticida)  foram fornecidos pela 

ISCA Tecnologias Ltda. 

 Os tratamentos foram repetidos em sete blocos experimentais e o 

delineamento utilizado foi de blocos causalizados (Figura 5).  

Figura 5 - Ensaio paralelo a lavoura de cebola em final de ciclo e foto das placas sorteadas 

Para cada tratamento 
Fonte: O autor, (2018). 

Os sete blocos foram dispostos em dois talhões separados por uma rua de 4 

metros. Cada um  dos bloco recebeu três tratamentos, composto por 20 plantas com   

espaçamento de 70 cm entre as filas e 70 cm entre plantas. Entre cada fileira dupla 

uma distância 2,3 m, espaço destinado ao tráfego de máquinas de pulverização.    

Além dos tratamentos avaliados, foram aplicados os inseticidas programados 

pelo produtor em todas as parcelas utilizando pulverizador com turbina e bicos com 

jato dirigido (twister Mãozinha) com capacidade de 1000 litros de calda  acoplado ao 

trator.  

As pulverizações no ensaio foram realizadas a cada 10 dias, com 

equipamento costal motorizado com bico leque, jato dirigido efetuando cobertura 

foliar de forma homogênea utilizando um volume de 2 a 5 litros de calda por bloco 

conforme o desenvolvimento das plantas. 

As amostragens de tripes no ponteiro foram realizadas semanalmente em 

seis plantas centrais e sequenciais de cada parcela, totalizando 126 plantas em todo 

o ensaio. Cada amostragem dos ponteiros (broto mais uma folha), foi realizada 

através da batida da parte superior das plantas (mesmo número de batidas em todas 
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as plantas), utilizando uma bandeja branca com medidas de 25 cm de diâmetro por 

10 cm de profundidade. A contagem dos tripes capturados foi realizada 

imediatamente após a batida dos ponteiros, utilizando uma lupa com aumento (60X) 

para facilitar identificação. (Figura 6).  

Figura 6 - Batida de ponteiros (esquerda), identificação do ponteiro (direita) 

  
Fonte: O autor, (2018).                                      Fonte:  Wikivisual (wikiHow), 2019 

Paralelamente também foi avaliada a ocorrência de sintomas de vira-cabeça 

nas 12 plantas centrais de cada parcela totalizando 252 plantas por avaliação, sendo 

que não foram amostradas as duas plantas de cada extremidade das filas do 

tratamento.  

Durante as avaliações, quando identificado o sintoma de virose as plantas 

foram eliminadas da lavoura (Figura 7). 

Figura 7 - Planta com sintomas de virose e eliminadas 

 
Fonte: O autor, (2018). 
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Os painéis foram instalados na parte central de cada parcela, na altura dos 

ponteiros ajustando a altura do painel conforme o crescimento das plantas, e 

substituídos a cada 10 dias, junto com as amostragens dos ponteiros. As 

amostragens de insetos foram mantidas desde o transplante até a colheita. A 

contagem de plantas com sintomas de virose foi avaliada visualmente (sintomas 

apresentados) (Figura 8). 

Figura 8 - Batida de ponteiros (esquerda), identificação do ponteiro (direita) 

 
Fonte: O autor, (2018). 

 

Os dados de flutuação populacional nas armadilhas, a porcentagem de brotos 

com presença de tripes e o número de plantas com sintomas de virose foram 

submetidos a análise de variância (ANOVA) e as médias comparadas pelo teste de 

Duncan  (p < 0,05).  
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3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 Os resultados de monitoramento indicaram que os tratamentos Painel 

Amarelo e Painel Amarelo + Atrativo A foram superiores ao tratamento com o Painel 

Azul + Atrativo B (Tabela 1).  Ensaios realizados em cultivo protegido indicam que 

armadilhas amarelas apresentam atratividade ao tripes superior aos painéis azuis 

(ARASHIDA 2009), em contra partida, em  experimento comparativo realizado em 

Nectarina ‘BRUNA’ na cidade de Lapa – PR foi observado maior número de tripes 

coletados, cerca de 86%, nos painéis azuis em relação ao amarelo (MONTEIRO E 

SOUZA 2013).  

Tabela 1 - Média ± desvio padrão do total de tripes capturados em armadilhas com e sem atrativo 

alimentar em seis amostragens realizadas em tomateiro. 

                                                                         Médias                               Desvio 

Painel Azul 
 

5.617,50 ± 3.294,13 *AB 

Painel Azul + Atrativo A 
 

4.482,50 ± 1.661,21 AB 

Painel Azul + Atrativo B 
 

4.197,50 ± 1.156,07 B 

Painel Amarelo 
 

6.070,00 ± 2.071,38 A 

Painel Amarelo + Atrativo A 
 

5.900,00 ± 1.212,79 A 

Painel Amarelo + Atrativo B   5.405,00 ± 726,89 AB 

CV (%)   9,73   

*As seguidas da mesma letra na coluna não diferem pelo teste de Duncan (>p 0,05%): 
Fonte: O autor, (2019) 
 

Tommasini & Maini (2003) relatam que em pimentão no cultivo protegido, o 

método de amostragem com painel azul pode ser útil, mas não confiável, sendo que 

a amostragem por batida de flores é mais eficaz.  

Resultados que se confirmam com trabalho realizado em guaranazeiro com 

painéis adesivos nas cores amarela, azul e branca, mostrando-se pouco confiável 

para captura de Frankliniella ocidentalis e Thrips tabaci, sendo que amostras em 

flores são mais indicadas (SENRA ; GARCIA ; TAVARES, 2008).  

O painel amarelo é amplamente recomendado para monitoramento de 

hemípteros, coleópteros, dípteros etc; e não para thysanópteros (RAFAEL, 2002; 

GUAJARÁ, 2004; NAIKA et al. 2006). As empresas fabricantes de iscas adesivas 

recomendam o painel azul para monitoramento de tripes (ISCA. 2019). 

Segundo Arashida (2009) em experimento realizado com painéis nas cores 

azul, amarela e branca, para captura de tripes em pimentão mesmo não havendo 
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diferenças significativas o painel amarelo foi superior em todos os tratamentos 

seguidos do azul e do branco.  

A indicação de ambas as cores (amarelo e azul) para captura de tripes em 

ambiente protegido corrobora com os resultados deste trabalho que mostra que 

quando se tratar-se de monitoramento de tripes podemos utilizar tanto o painel 

amarelo, quanto o azul em campo aberto, porém o uso de atrativos alimentares não 

aumentou o nível de captura, sendo a recomendação desses atrativos dispensadas 

em nossas condições. 

No ensaio de controle, os adjuvantes testados não diferiram da testemunha 

quanto ao número de insetos capturados nos painéis adesivos, na maioria das datas 

avaliadas, com exceção da amostragem de 23/01/2019 em que a população 

coletada no tratamento com adjuvante NOC foi superior aos demais tratamentos,

(Tabela 2). 

Tabela 2 - Média ± desvio padrão de captura em seis amostragens de tripes em painéis adesivos por 

tipo de tratamento

Datas das amostragens

03/01/2019 12/01/2019 23/01/2019

OVI+Inset. 2728,57 ± 997,64 NS 4341,43 ± 1881,41 NS 2135,71 ± 441,85 *B

NOC+Inset. 2298,57 ± 688,51 4667,14 ± 2985,37 2758,57 ± 599,73 A
Inseticida

CV (%)

1971,43 ± 296,78 3610,00 ± 2396,59 1987,14 ± 663,92 B

29,94 43,72 18,94
                                                                                                                  Continua...

Tabela 2 - Média ± desvio padrão de captura em seis amostragens de tripes em painéis adesivos por  

tipo de tratamento (continuação)

Datas das amostragens

02/02/2019 11/02/2019 21/02/2019

OVI+Inset. 2500,00 ± 1304,57 NS 2621,43 ± 1191,85 NS 2690,00 ± 1436,91 NS

NOC+Inst. 2967,57 ± 697,96 1995,71 ± 784,77 1731,43 ± 710,78
inseticida

CV %)

2445,71 ± 1040,37 2401,43 ± 743,43 2322,86 ± 1273,05

26,42 27 45,96
* As seguidas da mesma letra na coluna não diferem pelo teste de Duncan (>p 0,05%): 
NS = não significativo: 
CV – Coeficiente de variação: 
Fonte : O autor, (2019). 

Paralelamente as amostragens de insetos capturados pelos painéis foram  

realizadas as amostragens por batida de ponteiro nas mesmas datas da substituição 

dos painéis adesivos  
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 Os resultados das avaliações mostram que na média não ocorreu diferenças 

significativas entre os tratamentos, dados observados a seguir (Tabela 3).  

Tabela 3 - Média ± desvio padrão de seis amostragens  de captura dos tripes por batida dos 

ponteiros em bandeja branca. 

Data das amostragens 

  03/01/2019 
 

12/01/2019 
 

23/01/2019   

OVI+Inseticida 28,00 ± 12,58 NS 15,86 ±   8,76 NS 13,71 ± 6,21 NS 

NOC+Inseticida 24,71 ± 6,24   19,71 ± 11,43   14,29 ± 4,61   

Inseticida 28,71 ± 16,01   16,14 ±   9,75   11,71 ± 1,38   

CV (%) 34,30   38,89   28,75   
                                                                                                                                          Continua... 

Tabela 3 - Média ± desvio padrão de seis amostragens  de captura dos tripes por batida dos 

ponteiros em bandeja branca. (Continuação) 

NS – Não significativo 
CV (%) – Coeficiente de Variação 
Fonte: o autor, (2019) 

 

Referente aos sintomas de viroses foram realizadas quatro avaliações apenas 

a primeira data em (21/12/2018) não apresentou plantas com sintomas. Na 

avaliação de 08/01/2019 a testemunha apresentou menor número de plantas com 

sintomas virose que o tratamento NOC, entretanto nas amostragens seguintes não 

houveram diferenças significativas entre os tratamentos (Tabela 4).  

Tabela 4 - Média ± desvio padrão de plantas com sintomas de virose realizadas em quatro 

amostragens. 

Datas das amostragens 

  08/01/2019   17/01/2019   21/02/2019   

OVI+inseticida 0,71 ± 1,25 *AB 1,00 ± 1,53 NS 3,86 ± 1,77 NS 

NOC+inseticida 1,00 ± 1,00 A 1,29 ± 1,25   3,57 ± 1,40 

1,72 

 

Inseticida 0,43 ± 0,79 B 0,71 ± 0,95   3,43 ±   

CV (%) 59,81 
 

63,62 
 

34,46   

* Médias seguidas da mesma letra na coluna não diferem pelo teste de Duncan (p<0,05) 

NS - não significativo 
Fonte: O autor, (2019) 

Datas das amostragens 

  02/02/2019 
 

11/02/2019 
 

21/02/2019   
OVI+Inseticida 47,14 ± 10,45 NS 95,71 ± 48,76 NS 67,57 ± 42,93 NS 
NOC+Inseticida 38,71 ± 12,00   86,29 ± 28,80   51,71 ± 30,14   
Inseticida 40,43 ± 5,68   86,14 ± 17,69   45,00 ± 16,71   

**CV (%) 18,94   29,09   48,87   
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Mesmo não apresentando diferenças significativas pelo teste de Duncan pode 

ser observada uma tendência de aumento progressivo de plantas com sintomas em 

todos os tratamentos no decorrer do ciclo da cultura (Gráfico 1). 

Gráfico 1 - Média de plantas com sintoma 

 
Fonte: O autor, (2019). 
*Medias de plantas amostradas por tratamento  
**Datas de amostragens. 
   

 Em avaliação visual no final do ciclo estimou-se que 90% das plantas 

estavam atacadas, sendo uma possível indicação que o adjuvante NOC atraiu o 

tripes, porém a mistura com o inseticida não foi eficiente para realizar o controle. 

Outra hipótese é que a atratividade do adjuvante foi prolongada além do período de 

ação do inseticida.  

Salientando que lavoura o produtor não realizou monitoramento para 

identificar a entrada da praga, optando apenas pelo controle químico com rotação de 

princípios ativos no sistema de calendário de aplicação. Esse fato pode ter 

contribuído para o aumento nos sintomas de viroses e dificultado o controle do 

tripes.  

Os ensaios em geral mostraram a importância do monitoramento 

independentemente da cor dos painéis utilizados (azul e amarelo), e as dificuldades 

de controlar altas populações mesmo com aplicações adicionais (rotina do produtor 

mais aplicação experimental), corroborando com as pesquisas e literaturas citadas 

que a melhor estratégia e a integração de diferentes métodos de manejos, sugerindo 

ainda que amostragens frequentes podem agilizar a tomada de decisão de controle 

aumentando a eficácia das aplicações. 
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4 CONLUSÃO 

Com relação ao uso de painéis coloridos observou-se que o painel adesivo amarelo 

foi eficiente para o monitoramento do tripes em lavouras a campo aberto, 

dispensando o uso de atrativo alimentar. 

O comportamento populacional do tripes variou nos blocos e durante as datas 

de amostragens, mostrando que há uma distribuição desuniforme dentro da área, 

indicando que o método de rodízio dos tratamentos foi uma decisão acertada. Os 

resultados estatísticos mostram que o painel amarelo e o painel amarelo + Atrativo 

“A” foram superiores ao painel azul com atrativo “B” nas amostragens, esse fato 

pode estar relacionado com as condições ambientais da região e até mesmo com o 

gênero da praga, fundamentando recomendação de uso. 

No ensaio de controle, o uso de adjuvante associado ao inseticida 

(Imidacloprido 700 WG) não foi eficiente para o controle de tripes. O atrativo NOC 

indicou certa atratividade superior aos demais tratamentos em aproximadamente 

16,6% das datas amostradas porém não houve controle da praga. Levantando as 

hipóteses de que o adjuvante (NOC) atraiu o tripes porém a mistura com o inseticida 

não foi eficiente no controle, outra hipótese é que o efeito do atrativo prolongou-se 

além da ação de controle do inseticida, o que sugere novas pesquisas com 

diferentes inseticidas, doses e intervalos de aplicação, buscando esclarecer a falta 

de interação atrativo/inseticida  novos ensaios variando doses de adjuvante ou 

inseticidas são sugeridos. 

As avaliações dos sintomas de virose mostraram que há relação com o nível 

populacional dos tripes na lavoura, porém inconclusivo com relação aos três 

tratamentos realizados. 

. 
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5 CONSIDERAÇOES FINAIS 

   A complexidade no cultivo do tomateiro fica evidente em virtude dos 

resultados deste trabalho.  

 No ensaio de monitoramento o comportamento populacional do tripes variou 

nos blocos e durante as datas de amostragens, mostrando que há uma distribuição 

desuniforme dentro da área, indicando que o método de rodízio dos tratamentos foi 

uma decisão acertada. Os resultados estatísticos mostram que o painel amarelo e o 

painel amarelo + Atrativo “A” foram superiores ao painel azul com atrativo “B” nas 

amostragens, esse fato pode estar relacionado com as condições ambientais da 

região e até mesmo com o gênero da praga, fundamentando recomendação de uso.  

Por conseguinte o ensaio de controle mostrou a superioridade do atrativo 

NOC em aproximadamente 16,6% das datas amostradas porém não houve controle 

da praga. Levantando as hipóteses de que o adjuvante (NOC) atraiu o tripes porém 

a mistura com o inseticida não foi eficiente no controle, outra hipótese é que o efeito 

do atrativo prolongou-se além da ação de controle do inseticida, o que sugere novas 

pesquisas com diferentes inseticidas, doses e intervalos de aplicação, buscando 

esclarecer a falta de interação atrativo/inseticida   

 Quanto aos sintomas de virose houve uma tendência de progressão dos 

sintomas que pode estar relacionado ao nível populacional e as estratégias 

deficientes no manejo e controle do inseto.  

Podemos observar ainda uma possível resistência das pragas, pois com mais 

de uma intervenção semanal de controle o produtor pode estar selecionando 

indivíduos resistentes aos inseticidas.  

Para que seja possível uma maior eficiência de controle de qualquer praga e 

essencial que as técnicas de manejo sejam usadas com sabedoria. 

 O monitoramento independente do método e a melhor estratégia de controle 

de pragas. A informação e as técnicas existem, só precisam chegar ao produtor e 

ser entendida como uma necessidade para um bem comum.   
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