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RESUMO 

 

O tomateiro , Solanum lycopersicum Linneu é a hortaliça mais cultivada em todo o 
mundo e são várias espécies de artrópodes-pragas (insetos e ácaros) que causam 
prejuízos nos cultivos. O controle químico, com o uso de inseticidas é a principal 
forma de manejo das pragas a campo. Entretanto, o uso exclusivo e sem critério 
desses produtos acarreta vários problemas ambientais e de saúde. A utilização de 
métodos de produção mais sustentáveis, como o Manejo Integrado de Pragas (MIP) 
pode minimizar esses problemas. Nesta pesquisa foi avaliada a flutuação 
populacional da traça-do-tomateiro (Tuta absoluta), na safra agrícola 2018/2019, na 
região de Lebon Régis (SC) e o efeito do uso de semioquímicos para o controle da 
espécie. Os ensaios foram conduzidos em cultivos de verão, devido às condições 
climáticas favoráveis para o desenvolvimento da praga. Armadilhas com feromônio 
sexual foram instaladas e monitoradas duas vezes por semana, junto à instalação foi 
avaliada a infestação de traça nas plantas, estendendo-se até o término da colheita. 
A ocorrência de adultos nas armadilhas e a infestação da praga em plantas foram 
relacionadas significativamente com a redução da produtividade.  A pressão 
populacional foi maior na fase de maturação e colheita dos frutos. A aplicação do 
feromônio sexual sintético reduziu significativamente o número médio de machos 
capturados nas armadilhas no período amostrado. Em algumas avaliações 
semanais, houve até mesmo casos de ausência total de captura na área com 
SPLAT. O trabalho realizado permitiu concluir que o método Splat interrupção de 
acasalamento pode ser considerado eficaz para reduzir o acasalamento de Tuta 
absoluta em tomateiro, com o uso da técnica de interrupção de acasalamento. 
 
Palavras-chave: Solanum lycopersicum, Manejo Integrado de Pragas, coleta 
massal, interrupção de acasalamento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ABSTRACT 

 

The tomato, Solanum lycopersicum L. is the most cultivated vegetable in the world 
and it is several species of arthropod pests (insects and mites) that cause damage to 
crops. Chemical control with the use of insecticides is the main form of field pest 
management. However, the exclusive and uncritical use of these products entails a 
number of environmental and health problems. Using more sustainable production 
methods such as Integrated Pest Management (IPM) can minimize these problems. 
In this research we evaluated the population fluctuation of tomato moth (Tuta absolut) 
in the 2018/2019 crop in the Lebon Régis region (SC) and the effect of the use of 
semiochemicals to control the species. The trials were conducted on summer crops 
due to favorable weather conditions for the pest development. Sexual pheromone 
traps were installed and monitored twice a week. The occurrence of adults in the 
traps and pest infestation in plants were significantly related to the reduction of 
productivity.  Population pressure was higher in the maturation and fruit harvest 
phase. The application of synthetic sexual pheromone significantly reduced the 
average number of males caught in the traps in the sampled period. In some weekly 
evaluations, there were even cases of total absence of capture in the area with 
SPLAT. The work carried out allowed us to conclude that the Splat method 
interruption of mating can be considered effective to reduce the mating of absolute 
Tuta in tomato, with the use of the mating interruption technique. 
 
Keywords: Solanum lycopersicum, Integrated Pest Management, massal collection, 
mating interruption. 
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INTRODUÇÃO 

O tomateiro (Lycopersicum esculentum Linneu) é a hortícola mais dissemina-

da no mundo, tendo como centro de origem a região andina, e no Brasil, sua intro-

dução ocorreu com a vinda de imigrantes europeus no final do século XIX (ALVA-

RENGA, 2004). É considerada uma das culturas mais complexas do ponto de vista 

agronômico, por conta dos elevados riscos econômicos associados, em virtude do 

ataque de diversas pragas e doenças. 

Em Santa Catarina o cultivo de tomate se destina ao consumo in natura, ou 

tomate de mesa, dados do CEPA-EPAGRI SC estimam a área de cultivo de tomate 

é de 1966 hectares, produção de 147.852,91 toneladas e rendimento médio de 

75,20 quilos por hectare na safra 2018/19; e 1934 hectares, produção de 139.708,77 

toneladas e rendimento médio de 72,23 quilos por hectare na safra 2019/2020 .Em 

relação ao ranking da produção nacional, conforme dados do IBGE, em 2017 Santa 

Catarina foi o sétimo estado na produção da hortaliça  (GIEHL et al., 2019). 

Os municípios de Caçador, Lebon Régis e Rio das Antas, apresentam maior 

área plantada, com 985 hectares e produtividade de 82 mil quilos por hectare repre-

sentando 54% da produção Estadual (BECKER et al., 2016). 

De acordo com a Revista HF Brasil, os custos ultrapassam a marca de R$ 90 

mil por hectare devido à grande quantidade de insumos e mão de obra utilizados, 

tendo um custo total de R$ 90.658,56 pequena escala e R$ 105.834,33 grande es-

cala nas safras 2018/2019 (GIEHL et al., 2019). 

O cultivo de tomate no Brasil ocorre na maioria dos estados, mas apresenta 

altos custos de produção, mesmo em regiões produtoras como Santa Catarina, que 

ocupa em nível nacional a 6ª posição em área cultivada e 7ª posição em produção e 

produtividade, chegando a 80 toneladas/ha. A constatação é do estudo Tomate: Aná-

lise dos Indicadores da Produção e Comercialização no Mercado Mundial, Brasileiro 

e Catarinense, divulgado pela Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB, 

2019). 

Ressalta-se também a alta perecibilidade do produto frente aos problemas 

climáticos ocorridos na colheita, principalmente as altas temperaturas, que aceleram 

a maturação do fruto. O aumento da oferta do produto maduro causa redução de 

preço e da rentabilidade para o produtor. 



14 

Entre as principais pragas que atacam o tomateiro cultivado no Brasil, a traça-

do-tomateiro Tuta absoluta (Meyrick, 1830) (Lepidoptera: Gelechiidae) ocupa lugar 

de destaque, sua ocorrência é registrada em todo território nacional, em praticamen-

tetodo o ciclo da cultura. Os prejuízos, dependendo das condições climáticas, espe-

cialmente temperatura, chegam a ser totais, pois as traças atacam flores, parênqui-

ma foliar, brotos terminais, caule e frutos com exceção das raízes (HAJI, 1992). 

Para minimizar o impacto dos insetos aos cultivos, surgiu o conceito de Mane-

jo Integrado de Pragas (MIP). O MIP apresenta como uma de suas bases a amos-

tragem das populações, definindo-se as espécies e os respectivos índices de infes-

tação. Isso permite que as estratégias de controle possam ser tomadas de forma 

mais criteriosa e no momento correto. 

Neste sentido, novas tecnologias devem ser pesquisadas, como a utilização 

de armadilhas contendo o feromônio sintético específico da praga alvo, para a amos-

tragem do nível populacional de adultos, considerado como o primeiro indício da 

presença da praga na cultura, visando estabelecer métodos rápidos, práticos e con-

fiáveis, viabilizando assim, o MIP (BENTO, 2000 apud BENVENGA; FERNANDES; 

GRAVENA, 2007). 

Neste contexto, o objetivo desse experimento foi monitorar a flutuação popu-

lacional da traça-do-tomateiro (Tuta absoluta) na safra agrícola 2018/2019, em Le-

bon Régis (SC) e o efeito do uso de semioquímicos para o controle dessa praga. Os 

ensaios foram conduzidos em cultivos de verão, devido às condições climáticas fa-

voráveis para o desenvolvimento da praga, ainda, com o monitoramento foi possível 

identificar as épocas dos picos populacionais; relacionando os dados com o nível de 

controle estabelecido à cultura. 

O primeiro pico de captura de machos foi observado no dia 31/01, no trata-

mento testemunha apresentou média de 33 insetos por armadilha, enquanto na área 

tratada com feromônio sexual a média foi de 2,5 insetos, o que representou redução 

de 92,4 % na captura, pelo uso da técnica de interrupcao de acasalamento. 

Em algumas avaliações de amostragem houve a ausência total de captura de 

machos na área com SPLAT, mostrando que o mesmo foi eficiente em manipular a 

copula de adultos. 

 

 

  



15 

1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

1.1 CULTURA DO TOMATEIRO  

O tomateiro (Lycopersicum esculentum Linneu) é uma planta herbácea de 

porte arbustivo cultivada como planta anual, com ciclo que varia em torno de 90 a 

120 dias (GOMES; CASTRO, 2017). 

Floresce e frutifica em condições de clima bastante variável, podendo desen-

volver em climas tropicais, subtropicais e temperados (SILVA; GIORDANO, 2006). 

Entre as hortaliças, o tomateiro se destaca por ser uma das espécies de maior im-

portância tanto social como econômica, pela geração de emprego e volume de pro-

dução. 

O tomateiro tem a sua origem na zona andina da América do Sul, mas foi do-

mesticado no México onde é possível encontrar numerosas espécies que não sofre-

ram seleção. Foi introduzido na Europa em 1544. Mais tarde, disseminou-se da Eu-

ropa para a Ásia meridional e oriental, África e Oriente Médio. A espécie é cultivada 

em diversas regiões do mundo, e no Brasil é plantada praticamente em todos os es-

tados (MAKISHIMA et al., 2004). 

Em escala mundial, os países com maior produção são China, Estados Uni-

dos e Turquia. O Brasil é o oitavo produtor de tomate com 3,0% do volume global, 

alcançando a produção 3.737.925 mil toneladas (t), em uma área de 58.785 hecta-

res (ha), obtendo produtividade de 63,6 t/ha. A região brasileira de maior produção 

de tomate é o Sudeste, atingindo 1.799.478 t, sendo o estado São Paulo, o maior 

produtor, com 753.283 t (IBGE, 2017). 

Em 2017, o faturamento obtido com a produção de tomate no campo, indús-

tria e comércio chegou a R$ 14 bilhões. Atualmente, o Brasil é autossuficiente na 

produção de tomate para a indústria (GLOBO, 2018).  

O consumo dos frutos contribui para uma dieta saudável e bem equilibrada. 

São ricos em minerais, vitaminas, aminoácidos essenciais, açúcares e fibras dietéti-

cas. O tomate contém grandes quantidades de vitaminas do complexo B e C, ferro e 

fósforo. Consomem-se os frutos do tomate frescos, em saladas, ou cozidos, em mo-

lhos, sopas e carnes ou pratos com peixe. Podem ser processados em purés, sumos 

e molhos (ketchup). Também, os frutos enlatados e secos constituem produtos pro-

cessados de importância econômica. (GOMES; ALMEIDA; NOGUEIRA, 2012). 



16 

Se tratando de uma cultura com um ciclo relativamente curto e de altos ren-

dimentos, a cultura do tomate tem boas perspectivas econômicas e a área cultivada 

está aumentando constantemente. 

1.2 TOMATEIRO NA REGIÃO DE CAÇADOR  

As principais regiões frias produtoras de tomate no Brasil se caracterizam por 

possuírem clima subtropical ou tropical de altitude. Em Santa Catarina, a produção 

de tomate se concentra em duas regiões: no Alto Vale do Rio do Peixe, compreen-

dendo principalmente os municípios de Caçador, Lebon Régis, Calmon, Rio das An-

tas, Monte Castelo, Macieira e Fraiburgo, e o Planalto Sul, nos municípios de Urubici 

e Bom Retiro (BECKER et al.,2016).   

O município de Caçador (SC) é responsável por fornecer tomate na safra de 

verão, com um período de colheita entre os meses de novembro a maio.  

        Santa Catarina possui a maior produtividade média em relação aos demais Es-

tados produtores de tomate, na safra de verão e de inverno. Especificamente na re-

gião de Caçador, as produtividades médias ultrapassam 80 t/ha, sendo que muitos 

produtores obtêm produtividade acima das 100 t/ha; sendo no ano de   2017 um total 

de 846 ha e em 2018 foram plantados 782 ha (BARROS et al., 2019)   

No Estado a produção na safra 2018/2019 foi de aproximadamente 

147.852,91 toneladas. Em um contexto estadual, a microrregião de Joaçaba, especi-

ficamente o município de Caçador, possui a maior produtividade atingindo 79,6 mil 

t/ha em média (TURNES, 2017, pg. 14). 

Outro ponto que merece ser destacado é o alto custo de produção que se-

gundo levantamento realizado na região de Caçador durante a safra 2018/2019 atin-

giu valores de R$ 32,32 a R$ 30,24 por caixa de 23 Kg, em pequena e grande esca-

la, respectivamente (BARROS et al., 2019). 

 Na safra 2015/2016 18% do custo de produção foi destinado à aplicação de 

defensivos, podendo atingir 25 aplicações durante o ciclo da cultura (HORTIFRUTI 

BRASIL, 2016). 
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1.3 PRAGAS DO TOMATEIRO  

Os desafios fitossanitários da cultura do tomateiro incluem insetos fitófagos e 

e para reduzir o impacto no ambiente e na saúde humana (SILVA; CARVALHO, 

2004). 

O sistema de produção de tomateiro na região do Alto Vale do Rio do Peixe, 

Meio-Oeste Catarinense, se baseia no monocultivo, na excessiva mobilização do 

solo e na utilização indiscriminada de água e insumos agrícolas (TAGLIARI, 2003). 

O principal sistema de condução de plantas empregado na região do Alto Vale 

do Rio do Peixe é o tutoramento cruzado, também denominado de “V” invertido, com 

a condução de duas hastes por planta. Como os bambus são cruzados na 

extremidade superior, este método apresenta como desvantagem, a formação de um 

microclima sob o dossel das plantas favorável à incidência de doenças, 

desfavorecendo a aplicação de produtos fitossanitários uniformemente (MATOS; 

SHIRAHIGE; MELO, 2012). Além disso, a aplicação de defensivos nos órgãos das 

plantas localizados em seu interior é deficiente, dificultando o controle de insetos-

praga (PICANÇO et al.,1995) e doenças (BOFF et al., 1992). 

  O tomateiro é uma planta hospedeira para uma grande quantidade de 

insetos herbívoros e todas as suas partes ou estruturas servem de alimento, abrigo 

e microhabitats para a reprodução de vários insetos-praga (LANGE; BRONSON, 

1981). 

Segundo Walgenbach (2017), as brocas Neoleucinodes elegantalis (Guenée) 

(Lepidoptera: Crambidae), a traça Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: 

Gelechiidae), os tripes Frankliniella schulzei (Trybom) (Thysanoptera: Thripidae) e as 

mosca-brancas Bemisia tabaci (Gennadius) (Hemiptera: Aleyrodidae) são os insetos-

praga mais prejudiciais para a cultura do tomateiro em nível mundial, embora 

existam outras pragas de importância secundária que podem eventualmente causar 

danos nos plantios. 

As principais pragas são as transmissoras de viroses, as desfolhadoras e as 

que atacam os frutos: 

• Os tripes são pequenos insetos que, apesar de sugarem continuamente a 

seiva do tomateiro, provocam maiores danos indiretos pela transmissão de 

viroses (MOURA et al., 2014). 
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• Outra espécie de inseto sugador que é importante transmissora de viroses no 

tomateiro é as mosca-brancas. É uma praga polífaga que ataca grande 

quantidade de plantas cultivadas (hortaliças, frutíferas, grandes culturas e 

ornamentais) e também plantas daninhas (MOURA et al., 2014). 

• A broca-pequena-do-fruto, é uma praga que também provoca grandes 

prejuízos aos cultivos de tomateiro porque suas larvas atacam diretamente os 

frutos (GRAVENA; BENVENGA, 2003) e as perdas na produção podem variar 

de 50 a 90% (GRAVENA; BENVENGA, 2003; MIRANDA et al., 2005). 

1.4 Tuta absoluta (MEYRICK) (LEPIDOPTERA: GELECHIIDAE)  

A traça-do-tomateiro, Tuta absoluta tem sido uma praga chave da cultura na 

América do Sul desde os anos 1950, causando perdas de rendimento devido à sua 

atividade de minar as folhas da planta e infestar os frutos. Desde que foi constatada 

a sua presença no Brasil em 1980 (MOREIRA et al., 1981), a traça-do-tomateiro vem 

causando prejuízos à cultura de até 100% se não forem tomadas medidas 

adequadas de controle (GUEDES; PICANÇO, 2012). 

 

Figura 01 – Traça-do-tomateiro 

  
Fonte: Koppert, 2018. 

 

 

Figura 02 – Traça-do-tomateiro nas folhas 
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Fonte: Periódicos.capes, 2018. 

 

Os danos são causados pelas lagartas que se alimentam do parênquima foli-

ar, formando galerias ou minas (HAJI et al., 1998). Atacam também o caule, as has-

tes e os ponteiros, originando brotações laterais que atrasam o desenvolvimento das 

plantas e a perda de frutos. Em altas infestações podem destruir completamente as 

folhas do tomateiro, causando secamento dos folíolos e a morte da planta. As gale-

rias abertas pelo inseto podem facilitar a penetração de patógenos (fungos e bacté-

rias) nos tecidos da planta, tornando os frutos impróprios para o consumo e proces-

samento (SOUZA; REIS, 2003). 

 

Figura 03 – Tomate impróprio para o consumo 

 
Fonte: AGROLINK, 2018. 

 

Figura 04 – Folha contaminada por patógenos 
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Fonte: KOPPERT, 2018. 

 

Figura 05 – Planta completamente contaminada 

 
Fonte: AGROLINK, 2018. 

 

As populações ocorrem durante todo o ano, devido às condições climáticas 

favoráveis, os maiores picos populacionais ocorrem de julho a setembro, nos perío-

dos secos e quentes (HAJI et al. 1988, CASTELO, BRANCO 1992 apud MEDEI-

ROS, 2007). 

A traça-do-tomateiro ataca várias espécies de solanáceas, preferencialmente 

o tomateiro. Em geral, a precipitação pluviométrica reduz as populações da praga. O 

período de infestação na região do Alto Vale do Rio do Peixe compreende os meses 

de novembro a abril. A importância dos fatores climáticos sobre as populações da 
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traça-do-tomateiro pode ser constatada durante os veranicos de janeiro ou fevereiro, 

quando as populações aumentam consideravelmente (MEDEIROS; SUJII; MORAIS, 

2011).  

As infestações da traça-do-tomateiro são mais importantes no período de fru-

tificação da cultura, pois as lagartas ao permanecerem no interior dos frutos não são 

atingidas pelos inseticidas. Com isso, ocorre a emergência de adultos e a reinfesta-

ção afetadas pelas ações de controle. Com isso, ocorre a emergência de adultos e a 

reinfestação das partes vegetativas e reprodutivas das plantas (GRAVENA,1991 

apud BENVENGA; FERNANDES; GRAVENA, 2007). 

O ciclo de vida da T. absoluta, do ovo até a morte do adulto é de 38 dias (HA-

JI et al.1988). A fase de ovo dura entre três a seis dias (COELHO; FRANÇA, 1987). 

Os ovos são colocados individualmente nas folhas, principalmente nas folhas do ter-

ço superior da planta, mas também podem ser encontrados nas hastes, flores e fru-

tos (HAJI et al.1988, TORRES., et al., 2001).  

As lagartas minam as folhas, broqueiam o caule, perfuram o broto terminal e 

atacam os frutos, principalmente, na região de inserção do cálice, onde encontram 

apoio para penetrar, sendo que esta fase dura 14 dias (França et al., 2000). A fase 

de pupa ocorre principalmente nas folhas ou no solo e ocasionalmente nas hastes e 

frutos, tem duração de sete a dez dias (SOUZA; REIS, 2003).  

Os adultos acasalam logo após a emergência, voam e ovipositam predomi-

nantemente ao amanhecer e ao entardecer. Durante o dia os adultos se escondem 

entre as folhas do tomateiro. Cada fêmea pode depositar de 55 a 130 ovos durante 

três a sete dias (COELHO; FRANÇA 1987, HAJI et al., 1988). Existe uma maior con-

centração de posturas no terço superior das plantas, sendo a maioria dos ovos de-

positados nas folhas (HAJI et al. 1988, TORRES et al. 2001). Haji et al., (1988) ob-

servaram uma ocorrência maior de lagartas nos folíolos medianos, isto porque as 

folhas superiores estão mais sujeitas à ação direta de fatores climáticos, predadores 

e parasitóides, enquanto que as lagartas presentes nas folhas medianas são menos 

afetadas. 

No Brasil, o uso de inseticidas tem sido o principal método de controle de pra-

gas na cultura do tomate (SOUZA; REIS, 2000; HAJI et al., 2005). Para o controle da 

traça-do-tomateiro em um ciclo de produção de tomate de 12 semanas, a lavoura 

chega a ser pulverizada com inseticidas de 4 a 6 vezes por semana (GUEDES; PI-

CANÇO, 2012), resultando em baixa efetividade deste método de controle pelo rápi-
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do desenvolvimento da resistência da praga aos princípios ativos (SIQUEIRA et 

al.,2000). 

 O uso indiscriminado de agrotóxicos, juntamente com outras práticas agro-

nômicas não recomendáveis, como plantio seqüenciado ao longo do ano e o aban-

dono de restos culturais, dificultam seu controle (HAJI et al., 1995). 

Para solução desse problema é necessária a adoção de programas de mane-

jo integrado de pragas nos quais é de fundamental importância a existência de um 

sistema efetivo de amostragem para determinação da intensidade de ataque da pra-

ga à cultura. Para determinar um dado nível econômico de dano é preciso distinguir 

os diferentes níveis de infestação e em que grau tais níveis influenciam a cultura 

(PICANÇO et al., 2001).  

1.5 MANEJO INTEGRADO DE PRAGAS – MIP  

A crescente resistência de pragas a pesticidas é um dos problemas que mais 

afeta o agronegócio, pois há uma demanda social pela qualidade do meio ambiente 

e por alimentos livres de agrotóxicos. Esta pressão tem imposto à ciência uma nova 

visão de exploração dos recursos naturais à disposição da agricultura, com a utiliza-

ção de estratégias mais diversificadas e especialmente ligadas ao Manejo Integrado 

de Pragas (MIP) (GOULART et al.,2015).  

A concepção de MIP data dos anos 60, com desenvolvimento de estratégias 

combinando todas as técnicas disponíveis para a obtenção de resultados positivos, 

minimizando os efeitos negativos, na busca de um equilíbrio com benefícios em ter-

mos de sustentabilidade. Assim, o setor agrícola tem a necessidade de estar aliado 

a avanços na produtividade e qualidade de produtos, insumos e recursos, na agre-

gação de valor, em sistemas de apoio à defesa sanitária, na garantia da segurança 

ambiental e na inocuidade de alimentos. Isso exige a incorporação contínua de ino-

vações, na forma de conhecimentos científicos e tecnológicos (EMBRAPA, 2015).  

No Brasil, com a expansão de áreas cultivadas e uma exploração agrícola ca-

da vez mais intensa, tem sido notado ao longo dos anos um aumento significativo no 

número de pragas, deixando os agricultores na dependência do controle químico. 

Isso pode trazer diversas consequências ao meio ambiente e a saúde humana, e 

nem sempre proporcionando resultados de controle satisfatórios (LEITE et al., 2006). 
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Segundo Ehler (2006), a longo prazo, essa abordagem holística para manejar 

insetos-praga deve reduzir o uso de agrotóxicos, trazendo economia para o agricul-

tor e proteção tanto o meio ambiente quanto a saúde humana.  

Com o aumento dos danos e o surgimento de populações de insetos-praga 

resistentes a diversos defensivos agrícolas, alguns produtores voltam-se para os 

métodos alternativos de controle que, se utilizados corretamente, podem manter a 

população da praga em níveis satisfatórios, ou seja, em níveis abaixo daqueles que 

causariam danos econômicos (FERNANDES; CARNEIRO, 2006). Dentre estes mé-

todos encontram-se o controle biológico, que pode ser adotado dentro de um contex-

to de Manejo Integrado de Pragas (MIP), que considera aspectos ecológicos, 

econômicos, toxicológicos e sociais para a tomada de decisão de controle (SILVA et 

al., 2009). 

Um componente “chave” do Manejo Integrado de Pragas (MIP) em sistemas 

agrícolas de produção é o monitoramento de pragas a campo antes de tomar uma 

decisão de manejo (WALGENBACH, 2017). Ao fazer amostragens de insetos regu-

larmente na lavoura de tomate será possível identificar a época de maior ocorrência 

de determinadas pragas e os picos populacionais, orientando a tomada de decisão 

sobre o momento ideal para realizar o controle (MOURA et al., 2014; SANTOS, 

2016) evitando, dessa forma, a aplicação calendarizada de inseticidas na lavoura. 

Picanço et al., (1995 apud BENVENGA; FERNANDES; GRAVENA, 2007) 

ressaltam a importância da amostragem de ovos da traça-do-tomateiro, pois a efici-

ência dos inseticidas é maior antes da penetração da praga no interior dos órgãos 

da planta. Gomide et al., (2001) comentam que o monitoramento de ovos é vantajo-

so, pois além de ser o primeiro indício da presença da praga na planta, torna-se 

possível o uso isolado de inseticidas biológicos visando o controle de lagartas recém 

eclodidas ainda nesta fase de maior vulnerabilidade.  

A técnica de amostragem de pragas na cultura do tomate já é consolidada na 

pesquisa e está em desenvolvimento nos cultivos comerciais. Entretanto, o nível de 

detalhamento exigido para a amostragem da traça-do-tomateiro em plantas é o prin-

cipal item que define o rendimento do inspetor de pragas em campo. Portanto, novas 

tecnologias devem ser pesquisadas, como a utilização de armadilhas contendo o 

feromônio sintético para a amostragem do nível populacional de insetos (BENTO, 

2000). 
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Esta estratégia visa estabelecer métodos rápidos, práticos e confiáveis, valo-

rizando sobremaneira o manejo integrado de pragas. Na cultura do tomate as arma-

dilhas podem ser empregadas para determinar a migração de adultos da traça-do-

tomateiro (EIRAS et al.,1995; VILELA et al., 1995; VILELA, 1997). A fase adulta é 

considerada como o primeiro indício da presença da praga na cultura, favorecendo a 

ação dos inseticidas e dinamizando as tomadas de decisão de controle. 

Benvenga; Fernandes; Gravena, 2007 ressaltam que estudos que correlacio-

nam o número de insetos capturados na armadilha e a infestação da praga na planta 

são de grande valia para que medidas de controle sejam tomadas, a fim de se evitar 

ou reduzir danos. 

1.6 SEMIOQUIMICOS  

São definidos como semioquímicos, as substâncias que, dentro de um con-

texto natural, transmitem informações numa interação entre indivíduos, determinan-

do uma resposta comportamental ou fisiológica, que pode ter efeito benéfico ou não 

(TRIGO et al., 2000), e os ajudam na ação de defesa ou ataque contra sua espécie, 

por um predador ou parasitóide, manipulando o comportamento de outros insetos 

(RAMA et al., 2016). Portanto, a comunicação entre os organismos é mediada por 

semioquímicos (CARMO,2018).  

Os semioquímicos são muito importantes na localização de presas, na defesa 

e agressividade, na seleção de plantas, na escolha de locais de oviposição, no aca-

salamento, na organização das atividades sociais e em diversos outros tipos de 

comportamento dos insetos (VILELA & DELLA LUCIA, 2001; THOMAZINI, 2009). 

Além de sinais táteis, visuais e auditivos os insetos utilizam semioquímicos na medi-

ação de diversos tipos de interação entre indivíduos da mesma espécie, neste caso 

os compostos são denominados feromônios; e de espécies diferentes conhecidos 

como aleloquímicos. (MARTINS,2013).  

Os feromônios são substâncias químicas voláteis de ação intraespecífica e 

utilizadas na comunicação de seres vivos. São classificados de acordo com o tipo de 

ação que desencadeiam no indivíduo receptor da mensagem, sendo um dos mais 

conhecidos, o feromônio sexual produzido geralmente pelas fêmeas com a finalida-

de de atrair o macho para a reprodução. Por interferir no comportamento dos inse-

tos, o uso deste feromônio pode ser útil para o manejo de pragas, auxiliando na de-

cisão da estratégia de controle (VILELA; DELLA LUCIA, 1987; BENTO, 2000).  
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Os métodos de controle baseados no uso de semioquímicos contribuem para 

a racionalização do uso de inseticidas e, como consequência a redução dos custos 

de produção e do impacto ao meio ambiente (MARTINS, 2013).  

Na cultura do tomate as armadilhas com feromônio podem ser empregadas 

para determinar a migração de adultos de lepidópteros praga (SALAS, 1992; VILELA 

et al.,1995; EIRAS et al., 1995; VILELA, 1997). Os adultos são considerados como o 

primeiro indício da presença da praga na cultura, permitindo estabelecer medidas de 

controle antes de haver a penetração das lagartas nos tecidos vegetais, favorecendo 

a eficiência de controle pelos inseticidas (PICANÇO et al., 1995). Além disso, defi-

nindo-se as fases infestantes da praga podem ser priorizados inseticidas específicos 

e com características de seletividade aos agentes de controle biológico (GRAVENA, 

1991; GRAVENA, 1998). 

Este procedimento pode ser realizado por meio da correlação do número de 

insetos capturados na armadilha com a quantidade de plantas infestadas (VILELA, 

1992), para que medidas de controle possam ser tomadas a fim de se evitar ou re-

duzir danos (BENTO, 2000; BADJI et al.,2003). 

Na cultura do tomate, a traça-do-tomateiro T.absoluta, Gomide et al., (2001) 

verificaram que o incremento no número de insetos capturados nas armadilhas com 

feromônio sexual foi acompanhado pelo aumento da infestação da praga nas plan-

tas. Além disso, verificaram relações significativas, lineares e positivas, entre os to-

tais de ovos e de minas e lagartas em plantas de tomate estaqueado. 

Na agricultura, empregam-se os feromônios no contexto do manejo de inse-

tos-praga basicamente de duas maneiras: no monitoramento com armadilhas para 

auxiliar na tomada de decisão quanto à necessidade manejo ou diretamente no con-

trole através das técnicas de coleta massal, atrai e mata, confusão sexual (interrup-

ção de acasalamento) e push-pull. Nas diferentes técnicas são utilizados principal-

mente feromônios sexuais e de agregação (MARTINS, 2013). As definições de cada 

uma das estratégias são indicadas a seguir: 

Monitoramento: No monitoramento de pragas é empregado em um peque-
no número de armadilhas, geralmente com feromônio sexual, para detectar 
a presença ou a ausência de uma espécie com o objetivo de medir o au-
mento ou a diminuição da população entre gerações, e como tentativa de 
medir a população em relação ao dano potencial, o que contribuiria para a 
determinação da época de aplicação de medidas de controle na cultura. A 
armadilha atua como indicador especifico e sensível com respeito ao inseto 
alvo. A informação coletada como número de insetos coletados por 
dia/semana, local de coleta e outros irão auxiliar ao agricultor a tomar a de-
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cisão da necessidade ou não de fazer o manejo e se houver vai auxiliá-lo a 
decidir a melhor estratégia para o controle da praga. Por meio desta técnica, 
pode-se estabelecer a percentagem mínima de plantas infectadas para que 
se inicie a aplicação do inseticida (GOULART et al., 2015).   

Coleta Massal: na coleta massal (ou eliminação de insetos), o feromônio é 
usado na captura de insetos por meio de um sistema de armadilhas, capaz 
de remover um número significativo de indivíduos, reduzindo a população a 
níveis economicamente aceitáveis (GOULART et al., 2015).   

Atrai e Mata: no atrai e mata, o feromônio é empregado juntamente a um 
inseticida. O feromônio faz a atração da praga de forma específica, aumen-
tando a chance de contato do inseto com o inseticida, o que aumenta seu 
potencial de controle. Além disto, a aplicação localizada impede que o inse-
ticida atinja o ambiente e o produto a ser colhido (GOULART et al., 2015). 

Confusão Sexual: assim como a coleta massal, este uso do feromônio é 
um método de controle. O conceito da confusão sexual, confundimento ou 
ainda interrupção de acasalamento, baseia-se na interferência ou impedi-
mento da transmissão de sinais entre os parceiros sexuais. Isto tem sido ob-
tido com a liberação de uma quantidade maior de feromônio sintético na 
área em que se deseja o controle, para diminuir ou impedir o inseto de loca-
lizar seu respectivo parceiro e, dessa forma, reduzir o acasalamento e, con-
sequentemente, sua nova geração (GOULART et al., 2015). 

 “Push-Pull”: a estratégia do push-pull, também conhecida como direcio-
namento por estímulo-inibição, é a mais nova estratégia descrita como prá-
tica de MIP. A estratégia de push-pull o sistema combinação de estímulos 
de repelência e atração, modificando o comportamento dos insetos-praga 
ou de seus inimigos naturais. Os insetos são inibidos ou repelidos das plan-
tas (estratégia push), simultaneamente são atraídos por outro chamariz (es-
tratégia “pull”) e concentrados em outra área onde são coletados ou elimi-
nados de maneira controlada. Esta técnica requer um maior conhecimento 
da interação entre os hospedeiros, inimigos naturais (GOULART et al., 
2015).  

Neste presente trabalho testamos a coleta massal e a interrupção de 

acasalamento. 

 

 

2 DELIMITAÇÕES METODOLÓGICAS 

2.1 LOCAL DO ESTUDO  

O ensaio para avaliar o efeito de feromônios para o controle de Tuta absoluta 

foi realizado em lavouras comerciais de tomateiro tutorado, no interior do município 

de Lebon Régis SC(26º 55’ 44” S, 50º 41' 43" W), altitude: 980m. Sendo o primeiro 

ano de plantio de tomate nessa área. O transplantio das mudas de tomateiro do cul-

tivar Compack foi realizado em 19 de novembro de 2018, utilizando o espaçamento 

de 0,70 cm entre plantas, 0,70 cm entre linhas e a cada duas filas uma rua de 2,30 

cm. 
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A área experimental foi dividida em três blocos nos quais se aplicaram os tra-

tamentos: 1) SPLAT Tuta (interrupção de acasalamento) com 1,86 ha, foi aplicada 

manualmente com um aplicador constituído de uma pistola adaptada com dosador 

liberador de SPLAT (“specialized pheromone and lure application technology”), nos 

mourões de sustentação ou nos bambus duplos na dose de 1 kg por hectare distri-

buído em 2.000 porções de 0,5 gramas cada (Figura 01); 2) Coleta massal de adul-

tos com 1,03 ha, com dez armadilhas por hectare em forma de duas  bacias conten-

do dentro um septo de látex impregnado com feromônio sexual ISCAlure TUTA  e 

uma solução na parte inferior da bacia contendo  em média 500 ml de água, e três 

gotas de detergente neutro para os insetos de Tuta absoluta serem atraídos e caí-

rem na solução; e 3) Testemunha Química – manejo do produtor com 1,56 ha, as 

quais foram escolhidas por apresentarem isolamento geográfico que permitiu reduzir 

o efeito de borda das áreas vizinhas. 

 O delineamento experimental foi em blocos casualizados com seis repeti-

ções, as quais foram considerados os pontos de levantamento populacional e amos-

tragem de danos, chamados de parcelas.  

Em cada parcela experimental utilizaram-se dois métodos para amostragem 

de T. absoluta: (1) instalação de uma armadilha do tipo Delta com septo de látex im-

pregnado com feromônio sexual ISCAlure TUTA, para o monitoramento de adultos. 

As armadilhas posicionadas em pontos equidistantes da área com no mínimo 20 me-

tros de distância da borda e 25 metros de distância entre armadilhas fixadas em has-

te de bambu mantendo altura cerca de vinte centímetros acima das plantas. Portan-

to, de acordo com o estádio fenológico, as armadilhas eram movidas verticalmente. 

Os septos com o feromônio foram substituídos conforme recomendação do fabrican-

te e os insetos capturados contados em intervalos semanais; (2) A uma distância de 

10 metros do ponto de instalação das armadilhas foram marcadas 10 plantas que 

foram avaliadas visualmente para a detecção de ovos utilizando-se a metodologia 

proposta por Haji et al., (1998) e Gomide et al., (2001), além do ramo apical para a 

detecção de lagartas (Espinosa, 1991). A amostragem de plantas foi realizada se-

manalmente.   

As amostragens iniciaram no dia 02 de dezembro de 2018 e encerradas no 

dia 02 de maio de 2019, com a lavoura apresentando 191 dias de transplantio, totali-

zando 17 avaliações. 
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Os dados de capturas de adultos foram submetidos a análise de variância 

(ANOVA) e as médias comparadas por Tukey (p< 0,05).  

 

Figura 06- Aplicação SPLAT Tuta em dois mil pontos nos mourões de sustentação ou nos bambus 

duplos, utilizando um aplicador  

 

Fonte: A autora, 2018. 
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Figura 07 - Aplicação porção de 0,5 grama de SPLAT Tuta

 

Fonte: A autora, 2018. 

 

Figura 08 - Armadilha delta com Feromônio sexual ISCAlure Tuta 

 

Fonte: A autora, 2018. 
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Figura 09 - Amostragem de Insetos capturados pela Armadilha Delta 

 
Fonte: A autora, 2018. 
 

Figura 10 – Método coleta massal com bacias. 

 
Fonte: A autora, 2018. 

 
 
 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

No período transcorrido entre 14/01/2019 e 17/03/2019 foi possível observar 

diferença significativa entre o tratamento SPLAT e a testemunha com relação ao 

numero de machos capturados nas armadilhas Delta, conforme pode ser nos Gráfi-
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cos 1 e 2. Indicando que houve interrupção de acasalamento na área, pois da mes-

ma forma que os machos não entram a armadilha, não conseguiram no período en-

contrar as trilhas naturais das fêmeas para que pudessem acasalar.  

A aplicação do feromônio sexual sintético reduziu significativamente o número 

médio de machos capturados nas armadilhas no período amostrado. 

Gráfico  1 – Média de capturas de machos adultos de Tuta absoluta e desvio padrão em armadilhas 
de monitoramento nas diferentes datas de amostragem, nos tratamentos testados. A seta azul indica 
a data da primeira aplicação dos tratamentos com feromônio (Lebon Régis, 2019)  

 

 

Fonte: A autora, 2019. 
 
Gráfico  2 - Média de capturas de machos adultos de Tuta absoluta e desvio padrão em armadilhas 
de monitoramento nas diferentes datas de amostragem, nos tratamentos testados. A seta azul indica 
a data da segunda aplicação dos tratamentos SPLAT Tuta (Lebon Régis, 2019)  
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Fonte: A autora, 2019. 
 

O primeiro pico de captura de machos foi observado no dia 31/01 no trata-

mento testemunha, apresentando média de 33 insetos por armadilha, enquanto na 

área tratada com feromônio sexual a média foi de 2,5 insetos o que representou re-

dução de 92,4 % na captura, pelo uso da técnica de interrupção de acasalamento.  

Em 03/03, foi observado o segundo pico populacional na testemunha com 

109,33 machos por armadilha por dia, quando os frutos estavam na fase de cresci-

mento, susceptíveis ao ataque do inseto (SALLES, 1994). 

Em algumas avaliações semanais, houve até mesmo casos de ausência total 

de captura na área com SPLAT. 

De acordo com esses resultados, a técnica interrupção de acasalamento 

apresentou desempenho promissor no controle de Tuta absoluta. 

O produto SPLAT foi projetado para que cada aplicação tenha duração de 30 

dias, quando instalado no dia 27/12 ele demorou alguns dias para começar a baixar 

as capturas,por meio de interrupção de acasalamento, em contrapartida a duração 

foi por mais tempo que se esperava, mantendo o efeito até dia 13/02. Isto pode estar 

relacionado com a umidade e temperatura durante o período, fatores que podem 

interferir na dinâmica de dispersão de voláteis, estudo mais aprofundados avaliando 

o comportamento de liberadores de semioquímicos nas condições ambientais de 

lavouras comerciais são futuras pesquisas que podem agregar conhecimento e se-

rem uteis para melhorar a performance das tecnicas de manejo com feromonio na 

cultura do tomate.  
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Essa hipótese é reforçada pelo fato de que na segunda aplicação a formula-

ção durou o tempo previamente esperado, pois a população começou a crescer dia 

27/03. 

Independentemente do tratamento, não foram observados danos nos frutos. 

Nessa época da safra, o preço do tomate comercializado estava acima da media 

histórica, e o produtor acabou fazendo uso excessivo de inseticidas para prevenção 

de perdas, com isso não foi possível observar qualquer dano em folhas e frutos. 

O sucesso do emprego de feromônio sexual para a interrupção do acasala-

mento depende de vários fatores, como o nível populacional da praga no campo; o 

formato e dimensão da área a ser aplicada; a dose, formulação e o momento de 

aplicação do feromônio, entre outros (MOLINARI, 2002; ARIOLI et al., 2013 apud 

PADILHA, 2015).  

De acordo com Sanders (1989), muitos fatores podem contribuir para o insu-

cesso da técnica de confusão sexual, como alta densidade populacional, dissemina-

ção baixa ou irregular do feromônio, ocorrência de ventos intensos, alta temperatura 

e imigração de fêmeas acasaladas de áreas não tratadas. Além desses fatores, ou-

tra possível dificuldade da técnica refere-se à instabilidade do feromônio, pois os 

aldeídos são instáveis em condições de campo, em razão da rápida oxidação e po-

limerização (UJVÁRY et al., 1993 apud PADILHA, 2015). 

A pressão populacional foi maior na fase de maturação e colheita dos frutos. 

Desta forma, ressalta-se a importância do monitoramento da praga desde o pré-

florescimento, devido ao hábito dos adultos de depositarem os ovos nos frutos em 

fase inicial de desenvolvimento (BENVENGA, 2009).  

Em função das características de cultivo (pomares maiores e uniformes) essa 

técnica tem sido utilizada, preferencialmente, pelos produtores de maçã. Em poma-

res pequenos, característicos nas regiões produtivas do Sul e Nordeste do Rio 

Grande do Sul e no Meio Oeste catarinense, seu uso é ainda em caráter experimen-

tal (Salles & Marini, 1989; Botton et al., 2005; Coracini et al., 2008; Harter et al., 

2010; Arioli & Botton, 2012 apud PADILHA, 2015).  

As ações de controle com uso de semioquímicos contribuem para um modelo 

adequado para a agricultura do futuro, pois apresentam alta especificidade e não há 

depósito significativo de elementos químicos no meio ambiente ou no alimento pro-

duzido (Zarbin et al., 2009). Assim, os resultados obtidos no presente estudo mos-

tram a eficiência da técnica em reduzir os encontros entre machos e fêmeas, que 
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constitui, assim, uma estratégia adequada para o controle sustentável de Tuta abso-

luta em tomateiro. 

No tomateiro, o emprego das armadilhas delta apresenta-se como uma 

ferramenta eficiente, confiável e economicamente viável para detectar os machos de 

Tuta absoluta (ARIOLI et al.,2013).  

O resultado das bacias (coleta massal) foram superiores ao controle nas da-

tas 10/03 e 17/03, esta estratégia de manejo ainda é pouco difundida na região e 

talvez tenham sido poucas armadilhas usadas. Possivelmente com o aumento das 

mesmas pudéssemos ter observado melhores dados de controle. 

De acordo com Bento (2001), a captura massal de insetos normalmente ob-

tém bons índices de controle de pragas em cultivos florestais e em grãos armazena-

dos, embora seja inadequada para a horticultura e fruticultura, provavelmente devido 

à presença de altas densidades populacionais dos insetos-praga nesses cultivos.  

Um exemplo do sucesso do uso do método de captura massal foi a possibili-

dade de suprimir a lagarta-rosada do algodão Pectinophora gossypiella (Saunders) 

(Lepidoptera: Gelechiidae) com o emprego de 20 armadilhas/ha, contendo 0,02g do 

feromônio Gossyplure. O controle desse inseto por captura massal foi mais eficiente 

e de menor custo do que o método convencional que adota a aplicação de insetici-

das organossintéticos (Mafra-Neto & Habib, 1996 apud ARIOLI et al., 2013). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os resultados obtidos permitiram concluir que o produto SPLAT e a 

interrupção de acasalamento foram eficientes em provocar a interrupção de 

acasalamento da população. 

Dentre as vantagens do monitoramento de adultos com armadilhas contendo 

o feromônio sexual pode-se citar a simplicidade do método e a maior agilidade na 

tomada de decisão de controle, com a mesma segurança do método tradicional de 

avaliação de ovos nos frutos.  

Quanto a coleta massiva sugiro mais estudos com um número maior de 

bacias, pois não encontra-se informações na literatura. 

Notou-se que nos períodos chuvosos havia uma baixa infestação do inseto, 

por ele preferir dias mais secos entre 15º e 25ºC. 
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