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-

O manejo de pragas em hortas comunitárias deve levar em consideração as características desse tipo de cultivo. Existem
pragas que são de ocorrência frequente em hortas e, por isso, deve-se fazer o reconhecimento das injúrias causadas, para adotar o
manejo adequado. São fundamentais as estratégias de prevenção e de controle mais adequadas a pequenas áreas, com mão de obra
familiar e com menor impacto ao meio ambiente e à saúde. Essas estratégias incluem diversificação dos cultivos, práticas culturais,
controles biológico, físico e mecânico, e uso de insumos, como as caldas fitoprotetoras e os extratos de plantas. O reconhecimento das
pragas e o uso das táticas mencionadas são fundamentais para a produção segura e econômica de hortaliças livres de resíduos tóxicos.

Resumo

Palavras-chave: Horta comunitária. Produção de hortaliça. Controle de praga. Agricultura Familiar.

Pest management in community gardens
Abstract - The management of pests in community gardens should take into account the specific traits associated to this cultivation
system. Here, we first described the main pests occurring in vegetables and their injuries. After that, we listed the preventive and
curative control strategies that can be used considering the small size of the systems, the familiar labor and the reduced impact on the
environmental and human health. The strategies included crop diversification, cultural, physical and mechanic control, and the use of
non-conventional pesticides, such as plant extracts. It is important the correct identification of the pests and the use of these strategies
for the safe production of vegetables.
Keywords: Pest control. Vegetable production. Familiar Agriculture.

INTRODUÇÃO
A produção em hortas comunitárias
tem características próprias, tais como:
tamanho da área (normalmente pequena);
falta de treinamento de quem conduz a horta
(famílias, escolas ou comunidades), para a
utilização de insumos convencionais; produção econômica de alimentos saudáveis,
livres de resíduos tóxicos (MICHEREFF
FILHO; GUIMARÃES; LIZ, 2009). Essas
características afetam diretamente o manejo fitossanitário das hortaliças. Por isso, a

adoção de práticas preventivas de manejo de
pragas, o diagnóstico correto do problema,
bem como táticas curativas de controle,
ao utilizar produtos de baixa toxicidade,
quando necessários, são fundamentais para
o sucesso da produção de hortaliças de qualidade. Quando, na tentativa de não perder
a produção, usam-se, de forma equivocada,
agrotóxicos, isso pode acarretar problemas
ambientais, de intoxicação e, ainda, a presença de resíduos nas hortaliças que serão
colhidas e prontamente consumidas.

Neste artigo, serão inicialmente apresentadas e caracterizadas as principais
pragas de ocorrência frequente em hortas
e as estratégias de prevenção e controle
mais adequadas para hortas comunitárias,
considerando-se as pequenas áreas e o uso
de mão de obra familiar.
PRAGAS PRIMÁRIAS DAS
HORTALIÇAS
A identificação taxonômica e o reconhecimento das injúrias provocadas pelas
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Pulgões
Myzus persicae (Sulzer) (pulgãoverde)
Os adultos do pulgão-verde medem
cerca de 2 mm de comprimento e são de
coloração esverdeada. Existem formas
dessa praga com e sem asas (Fig. 1).
Em batata, pela sucção contínua de seiva das folhas, os pulgões-verdes induzem
o encarquilhamento. São considerados
importantes vetores de viroses, não só para
a batata, como também para o pimentão,
além de causar, a este, danos diretos.
Brevicoryne brassicae (L.) (pulgãoda-couve)

Aphis gossypii Glover
Os adultos ápteros e as ninfas do pulgão
Aphis gossypii possuem coloração variável
do amarelo-claro ao verde-escuro e apresentam sifúnculos escuros. A forma alada é de
coloração verde-escura, com antenas, cabeça
e tórax pretos. As ninfas variam, em coloração, do marrom-claro ao cinza e possuem
cabeça e tórax mais escuros do que o restante
do corpo. Em países de clima tropical, as
colônias são constituídas, exclusivamente,
por fêmeas adultas ápteras e por ninfas em
diferentes estádios de desenvolvimento.
Em cucurbitáceas (abóbora, abobrinha,
chuchu, melancia, melão e pepino), os
adultos e as ninfas provocam o definha-

mento de mudas e de plantas jovens e o
encarquilhamento das folhas, brotos e
ramos, pela sucção contínua de seiva dos
tecidos mais novos da planta e pela injeção
de toxinas. Em infestações severas, podem
causar a morte da planta e favorecer a
fumagina, pois excretam um líquido açucarado, que beneficia o desenvolvimento
do fungo Capnodium sobre as folhas e
estruturas reprodutivas da planta, afetando,
em consequência, a fotossíntese, a produção e a qualidade dos frutos. Essa praga
também é transmissora de viroses, como
o vírus-do-mosaico-do-pepino (Cucumber
mosaic virus, CMV); o vírus-do-mosaicoamarelo-da-abobrinha-de-moita (Zucchini
yellow mosaic virus, ZYMV); o vírus-damancha-anelar-do-mamoeiro (Papaya
ringspot virus, PRSV) e o vírus-do-mosaico-da-melancia (Watermelon mosaic
virus, WMV) (GUIMARÃES; MOURA;
OLIVEIRA, 2013).
Besouros
Diabrotica speciosa (Germar)
(vaquinha)
Os adultos da vaquinha D. speciosa
medem cerca de 6 mm de comprimento, e

Madelaine Venzon

O pulgão-da-couve mede cerca de
2 mm de comprimento. Na forma áptera,

possui coloração verde e é coberto por uma
camada cerosa branca (Fig. 2). Já na forma
alada, é verde, com cabeça e tórax pretos e
abdômen com manchas escuras.
Em brássicas (agrião, brócolis, couveflor, nabo, rabanete e repolho), suga continuamente a seiva e introduz toxinas no
sistema vascular das plantas, provocando
o murchamento generalizado, encarquilhamento das folhas e paralisação do desenvolvimento. Além disso, é vetor de diversas
virores (DE BORTOLI et al., 2006).

Érica S. Harterreiten-Souza

pragas nas plantas são etapas importantes
para a adoção do manejo dessas pragas.
Ambas fornecem ao horticultor uma noção
mais próxima do nível populacional ao
qual a praga se encontra. Essa quantificação é importante na tomada de decisão para
o controle curativo.
Descrição das pragas e suas injúrias nas
principais olerícolas cultivadas.

Figura 1 - Pulgão-verde Myzus persicae

Figura 2 - Pulgão-da-couve Brevicoryne brassicae

NOTA: Praga importante na cultura da batata.

NOTA: Praga importante em hortaliças do grupo brássicas.
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Lagria villosa (Fabricius) (idiamin)

Lagartas
Agrotis ipsilon (Hufnagel) (lagartarosca)
As mariposas da lagarta-rosca são
marrom-escuras e podem atingir até 5 cm
de envergadura. As asas posteriores são de
coloração clara, e podem apresentar manchas. As fêmeas depositam seus ovos tanto
na parte aérea da planta, como no solo.
As lagartas possuem hábito noturno, são
robustas, cilíndricas, lisas e de cor cinzaescuro. Quando perturbadas, enrolam-se,
assumindo um aspecto de rosca. As pupas
são encontradas no solo.
Em cenoura, as lagartas inicialmente
alimentam-se raspando as folhas da planta
e a cortam próximo à superfície do solo,
à medida que aumentam de tamanho. Sua
presença é detectada, quando se verificam
plantas cortadas, causando falhas no estande. Os danos são mais significativos
aos 30-40 dias após a semeadura, pois,
após esse período, a lagarta não consegue
mais cortar a haste da planta (GUIMARÃES et al., 2012). Nas liliáceas (alho,
cebola e cebolinha), as lagartas cortam as

plantas novas na altura do colo, causando
a morte destas. Plantas mais desenvolvidas toleram os danos por mais tempo,
porém murcham e podem sofrer tombamento. Em cebola, as lagartas danificam
os bulbos no campo, podendo, também,
causar apodrecimento e prejuízos durante o armazenamento (MOREIRA et al.,
2006). No pimentão, alimentam-se da região do coleto das plantas novas próximo
ao solo, ocasionando redução do número
de plantas na área.
Trichoplusia ni (Hübner) (lagartamede-palmo)
Na fase jovem, as lagartas-medepalmo são verde-claras. Medem 30 mm
de comprimento, possuem linhas brancas
longitudinais sobre o dorso e caminham
como se estivessem medindo palmos. Os
adultos são mariposas de coloração marrom ou cinza-escura, com cerca de 30 mm
de envergadura, e possuem mancha prateada no centro de cada asa anterior em
formato de Y.
Em brássicas, as lagartas perfuram as
folhas, diminuindo a área fotossintética
das plantas e, por consequência, reduzindo
a produção. No caso das hortaliças, em
que as folhas são comercializadas, estas
tornam-se impróprias para venda (JOCYS;
TAKEMATSU, 2010).

Paulo Lanzetta

Os adultos do besouro idiamin medem
aproximadamente, 1,5 cm de comprimento, com corpo alongado, de coloração
que varia de cinza-metálico a marrommetálico (Fig. 4). As larvas são alongadas,
medem cerca de 15 mm de comprimento,
quando completamente desenvolvidas, de
coloração marrom-escura e corpo rígido,
possuem três pares de pernas.
No morangueiro, os adultos alimentamse das folhas mais novas, diminuindo a
área fotossintética e, consequentemente,
reduzindo a produção. As larvas vivem

na superfície do solo e são detritívoras
oportunistas, alimentando-se da polpa de
frutos já danificados por outras pragas (LIZ
et al., 2009).

Érica S. Harterreiten-Souza

possuem coloração verde, com três manchas amareladas em cada asa (Fig. 3). A
oviposição é realizada no solo e os ovos são
amarelados. As larvas vivem no solo e são
branco-leitosas, medem cerca de 10 mm
de comprimento e possuem uma placa de
coloração castanha no final do corpo.
Os adultos alimentam-se da parte
aérea de plantas de batata, diminuindo a
área fotossintética e, consequentemente,
a produção. As larvas, conhecidas como
larva-alfinete, perfuram os tubérculos,
depreciando-os (MACHADO et al., 2007).
Na cenoura, as larvas alimentam-se das
raízes, o que afeta a produção. Já os
adultos alimentam-se de folhas e flores
(GUIMARÃES et al., 2012).

3

Figura 3 - Vaquinha Diabrotica speciosa

Figura 4 - Idiamin Lagria villosa

NOTA: Praga importante na cultura da batata.

NOTA: Praga importante na cultura do morango.
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mente pelas gemas ou olhos, produzindo
galerias em seu interior (RONDON, 2010).

Ascia monuste orseis (Latreille)
(curuquerê)

Os adultos das lagartas-das-folhas são
mariposas com, aproximadamente, 40 mm
de envergadura. As asas anteriores são
acinzentadas ou marrons, com um ponto
preto no centro, e as posteriores, esbranquiçadas. As lagartas possuem coloração marrom, com uma linha longitudinal branca no
dorso, e 35 mm de comprimento (Fig. 5).
Em brássicas, as lagartas de primeiro
ínstar vivem de forma gregária e alimentam-se raspando o parênquima das folhas.
À medida que se desenvolvem, tornam-se
solitárias e podem atacar outras estruturas
das plantas (CAPINEIRA, 2014).

Na fase adulta, o curuquerê é uma
borboleta de corpo preto, asas brancoamareladas, com bordos marrom-escuros
e cerca de 50 mm de envergadura. As
lagartas medem 35 mm de comprimento.
São cinza-esverdeadas, com listras longitudinais esverdeadas e cabeça escura
(CARNEIRO, 1983) (Fig. 6A, 6B e 6C).
Logo após eclodirem, as lagartas iniciam o ataque às folhas das brássicas, devorando-as quase completamente. Quando
em infestações grandes, podem ocasionar a
destruição completa das plantações.
Traças

Miguel Michereff

Phthorimaea operculella (Zeller)
(traça-da-batata)

Miguel Michereff

Figura 5 - Lagarta-das-folhas Spodoptera
eridania
NOTA: Praga importante em hortaliças do
grupo brássicas.

Figura 6 - Inseto curuquerê

No início do desenvolvimento da traçada-batata, as lagartas são branco-esverdeadas e, no seu final, branco-amareladas.
Possuem cabeça marrom, e variam de 10
a 12 mm de comprimento. Os adultos são
de coloração cinza, com envergadura de
15 mm e asas franjadas, com alguns pontos
pretos na asa anterior.
Causam seca e destruição dos tubérculos de batata. As larvas formam galerias nas
folhas, quando se alimentam do parênquima, dano típico de um minador, broqueiam
o caule e perfuram os tubérculos, geral-

A

B

Plutella xylostella (L.) (traça-dasbrássicas)
Na fase adulta, as traças-das-brássicas
são mariposas, com 10 mm de comprimento, de cor parda e manchas mais claras no
dorso. Quando estão com as asas fechadas,
adquirem formato de diamante. As lagartas
são verde-claras, com pequenos espinhos
no corpo, e cabeça parda. Possuem cerca
de 6 mm de comprimento.
As lagartas de primeiro ínstar minam as
folhas, alimentando-se do parênquima das
brássicas por dois ou três dias. Posteriormente, passam a se alimentar da epiderme,
perfurando as folhas, deixando-as impróprias para o consumo. No repolho, fazem
furos nas cabeças (MORAIS et al., 2007).
Tuta absoluta (Meyrick) (traça-dotomateiro)
Os adultos da traça-do-tomateiro
são pequenas mariposas (6-7 mm) que,
geralmente, põem ovos individualmente
na face inferior das folhas ou caules,
e, com menor frequência, nos frutos.
Após a eclosão, as larvas penetram nas
folhas, frutos ou hastes do tomateiro,
onde se alimentam e desenvolvem-se,
formando minas nas folhas. Podem ainda facilitar a infecção por patógenos.

C

Fotos: B e C: Francisco G V Schmidt

Spodoptera eridania (Cramer)
(lagarta-das-folhas)

NOTA: Figura 6A - Ovos do inseto curuquerê da couve (Ascia monuste orseis). Figura 6B - Lagartas do curuquerê da couve. Figura
6C - Adultos do curuquerê da couve.
Praga importante em hortaliças do grupo brássicas.
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Lobiopa insularis (Castelnau)
(broca-do-morangueiro)
Os adultos da broca-do-morangueiro
são besouros levemente achatados, de
coloração marrom-escura, com as laterais
amareladas, e medem de 4 a 8 mm de comprimento. As fêmeas depositam seus ovos
nos frutos de onde emergirão as larvas,
que possuem comprimento similar ao do
adulto, o corpo levemente achatado, com
coloração bege-clara e cabeça marromclara.
Adultos e larvas alimentam-se da polpa dos frutos e atacam preferencialmente
aqueles maduros e próximos ou rentes ao
solo (GUIMARÃES et al., 2009).
Moscas-minadoras
Liriomyza huidobrensis Blanchard
Os adultos da mosca-minadora e L.
huidobrensis medem cerca de 2 mm de
comprimento e apresentam coloração
escura, com manchas laterais amareladas
(Fig. 7). A larva branca e cilíndrica penetra
no tecido da folha, iniciando sua alimentação. Com isso, ocorre a formação de

Figura 7 - Mosca-minadora Liriomyza spp.

NOTA: Praga importante na cultura da
batata.

clara e asas brancas (Fig. 8). Os ovos são
depositados na parte inferior da folha.
As ninfas são de coloração amarelada e
translúcida.
Esta praga provoca danos diretos e
indiretos em plantas de cenoura. Ao sugar
a seiva das plantas, o inseto provoca alterações no desenvolvimento das plantas
atacadas, debilitando-as e reduzindo a sua
produtividade. O dano indireto é a transmissão de vários geminivírus (VILLAS
BÔAS; CASTELO BRANCO, 2009). Nas
cucurbitáceas, as moscas-brancas sugam a
seiva das plantas e injetam toxinas, acarretando o prateamento das folhas, e, com
isso, promovem a queda da produção e a
redução da qualidade dos frutos (AMARO
et al., 2014). As moscas-brancas estão
associadas à transmissão de viroses, como
begomovírus e crinivírus, que representam
sérios problemas para a cultura do tomateiro. Os insetos contaminam-se com o vírus,
tanto na fase de ninfa como na fase adulta,
durante a alimentação em tomateiros ou em
outras plantas infectadas.

Liriomyza trifolii (burgess)
Os adultos da mosca-minadora L.
trifolii são pequenas moscas de coloração
preta, com a parte inferior do abdômen
amarela. As fêmeas realizam a postura
dentro dos tecidos. As larvas são muito
pequenas, têm coloração branco-amarelada
ou esverdeada, e não possuem pernas.
Em cucurbitáceas, as larvas abrem
minas de formato serpenteado no mesófilo
foliar, e, com isso, a área fotossintética fica
reduzida afetando a produção. Quando o
ataque é severo, as folhas ficam ressecadas
e quebradiças, deixando o fruto mais exposto ao sol, depreciando sua qualidade (MICHEREFF FILHO; GUIMARÃES; LIZ,
2010; MICHREFF FILHO et al., 2012).
Mosca-branca
Bemisia tabaci (Gennadius)
Os adultos da mosca-branca medem
cerca de 2 cm, apresentam cor amarelo-
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As mariposas da broca-das-cucurbitáceas medem 20 mm de envergadura e
possuem coloração marrom-violácea. Suas
asas têm área central amarelada, semitransparentes, com bordos marrom-violáceos.
As lagartas possuem cabeça escura e medem até 30 mm de comprimento, e o corpo
tem coloração creme com pontuações pretas até o terceiro ínstar. Após esse estádio
tornam-se totalmente verdes.
O dano principal resulta da injúria nos
frutos das cucurbitáceas, onde as lagartas, ao se alimentarem, abrem galerias e
destroem a polpa (broqueamento), o que
leva ao apodrecimento e à perda do fruto.
Porém, as lagartas também se alimentam
das folhas, brotos, ramos e flores afetando,
assim, a produção (MICHEREFF FILHO;
GUIMARÃES; LIZ, 2010; MICHEREFF
FILHO et al., 2012).

minas. Após o término da fase larval, estas
transformam-se em pupa na face inferior
foliar ou no solo.
Em plantas de batata, as larvas são as
causadoras da maioria dos danos. Tanto a
construção de minas, como o enfraquecimento das folhas podem diminuir a fotossíntese nas plantas. Danos mais severos
podem retardar o crescimento das plantas
e causar desfolha (BOGRÁN, 2005).

Tiago Lima

Diaphania nitidalis Cramer
(broca-das-cucurbitáceas)
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Figura 8 - Mosca-branca Bemisia tabaci

Tripes
Frankliniella schultzei (Trybom)
O tripes F. schultzei é um inseto
pequeno, que mede de 1 a 3 mm de comprimento, com coloração que varia de
palha-clara a marrom-escura. Em pimentão, esses insetos, são vetores de viroses,
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sendo que somente as larvas são capazes de
adquirir o vírus por meio da alimentação na
planta (MONTEIRO; MOUND; ZUCCHI,
2001). Em tomateiro, podem ser vetores do
vírus-do- vira-cabeça-do-tomateiro.
Frankliniella occidentalis
(pergande)
O tripes F. occidentalis é um inseto com
cerca de 1,5 mm de comprimento. Apresenta variações de cor, desde o amarelo-pálido,
com ou sem manchas marrons transversais
no abdômen, ao castanho-escuro.
Na cultura do morango, esses insetos
provocam ferimentos nos estames e no receptáculo floral, causando o aparecimento
de manchas de coloração marrom, seguidas de murchamento prematuro. Quando
atacam as flores, podem esterilizá-las,
impedindo a formação de frutos. Esses
insetos também causam injúrias em frutos,
deixando-os com áreas bronzeadas na região do cálice e/ou ao redor dos aquênios
(MOURA, 2015).

com duas manchas escuras em cada lado
do dorso. São maiores (0,46 mm) que os
machos (0,25 mm). A fase jovem difere da
adulta pelo tamanho (Fig. 9).
No morangueiro, as folhas atacadas
apresentam manchas de coloração amarelada, com presença de teias finas. Quando
o ataque ocorre em alta intensidade, as
folhas mais velhas secam e caem, e os
frutos atacados ficam endurecidos e secos
(MORAIS et al., 2007).

Os adultos de T. tabaci possuem cerca
de 1 mm de comprimento, corpo alongado,
com asas longas e franjadas. As ninfas são
amarelo-esverdeadas e ápteras, o que as
distingue dos adultos (MOREIRA et al.,
2006).
São insetos raspadores-sugadores, e
alimentam-se da seiva das plantas. Em
liliáceas, quando em altas infestações,
principalmente durante o tempo quente
e seco, chegam a causar 50% de perdas
na produção, havendo redução de peso
e qualidade dos bulbos, reduzindo 2/3
de seu tamanho normal. Os sintomas do
ataque caracterizam-se pelo prateamento,
enrolamento e necrose de folhas, superbrotamento e redução no tamanho dos bulbos
(MOREIRA et al., 2006).
Ácaros
Tetranychus urticae Koch (ácarorajado)
As fêmeas do ácaro-rajado são de
coloração amarelo-esverdeado-escura,

Felipe Lemos

Thrips tabaci (Lindeman)

Figura 9 - Ácaro-rajado Tetranychus
urticae
NOTA: Praga importante na cultura do
morango.

Aceria tulipae (Keifer) (ácaro-dobulbo)
Os ácaros-do-bulbo são invisíveis a
olho nu. Possuem coloração branco-translúcida e formato alongado e vermiforme.
Nas liliáceas, causam deformações nas
folhas, que não se abrem completamente, permanecendo com as extremidades
presas e arqueadas, dando um aspecto de
um chicote. Causam estrias cloróticas e
posterior secamento das folhas. Afetam o
desenvolvimento dos bulbos e, quando a
infestação é severa, as plantas murcham e
morrem (MOURA et al., 2013).

MANEJO DE PRAGAS DE
HORTALIÇAS
Diversificação da vegetação
Uma característica importante na maioria das hortas comunitárias é a diversidade
de cultivos. Essa prática pode diminuir a
população de pragas em relação aos monocultivos, desde que as espécies de plantas
cultivadas não sejam hospedeiras das mesmas pragas (VENZON et al., 2015). Insetos
e ácaros fitófagos utilizam pistas olfativas
e visuais para localizar suas plantas hospedeiras. Nos monocultivos, tais pistas são
amplificadas pela quantidade de plantas da
mesma espécie associadas em um mesmo
local, o que favorece o ataque das pragas.
Entretanto, em ambientes diversificados,
com plantas de arquitetura variada e que
emitem diferentes voláteis, torna-se mais
difícil a localização de plantas hospedeiras
específicas, uma vez que as pistas olfativas
e visuais estão misturadas àquelas emitidas
pelas demais espécies de plantas.
Além da camuflagem das pistas visuais
e olfativas, nos cultivos diversificados, em
geral, há maior disponibilidade de recursos
para os inimigos naturais das pragas, tais
como fontes alternativas ou suplementares
de alimentos (pólen, néctar), presas e
hospedeiros alternativos, microclima apropriado e áreas de refúgio, o que pode ser
atrativo para esses organismos (VENZON
et al., 2015). Atrair e manter os inimigos
naturais nas hortas comunitárias é um fator
importante para o manejo das pragas associado ao controle biológico dos fitófagos.
Os mesmos benefícios da diversificação podem ser obtidos não só com a utilização de diferentes espécies de hortaliças,
mas também quando se diversifica a horta
com plantas aromáticas, medicinais ou
espontâneas, que podem repelir as pragas
ou atrair os inimigos naturais. A vantagem
do uso de plantas aromáticas e medicinais é
que estas podem ser utilizadas para consumo. As plantas espontâneas geralmente não
são consumidas, mas possuem a vantagem
de reduzir a mão de obra para a capina da
área cultivada e de não precisar de sementes para o seu plantio.
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Exemplos práticos de espécies utilizadas na diversificação de hortas:

Paula R Sicsu

A

B

Juliana Martinez

C

D

Dany Amaral

b) manjericão (Ocimum basilicum):
repele várias pragas e atrai diversos
inimigos naturais. Mesmo antes da
floração, essa espécie atrai adultos do
predador generalista Ceraeochrysa
cubana (Hagen), conhecido como
bicho-lixeiro (MATOS et al., 2014)
(Fig. 10B e 10C). Na falta de presas,
as larvas desse predador sobrevivem
alimentando-se do pólen e do
néctar do manjericão, além disso,
conseguem sobreviver por mais
tempo sem alimento, quando na
presença de folhas de manjericão,
em comparação com outras

c) plantas espontâneas: a manutenção
da vegetação espontânea no entorno
das áreas de cultivo e/ou nas entrelinhas, com o mínimo de competição
com a cultura de interesse, é uma estratégia para a redução populacional
de pragas. Os recursos fornecidos
pelas plantas espontâneas (ex.: presas alternativas, pólen, néctar, refúgio e microclima) podem variar de
acordo com cada grupo ou espécie

de inimigos naturais e de planta. O
mentrasto (Ageratum conyzoides),
o picão-preto (Bidens pilosa) e a
serralha (Sonchus oleraceus) são
exemplos de espécies espontâneas
de ocorrência comum em hortas e
que podem auxiliar no controle de
pragas (Fig. 10D). As flores dessas
espécies fornecem recursos alimentares para joaninhas e crisopídeos
(bicho-lixeiro) (AMARAL et al.,
2003; SALGADO DIAZ, 2014).
Além disso, a população desses e de
outros predadores, como as aranhas,
é maior em cultivos associados a
plantas espontâneas (AMARAL
et al., 2003; SALGADO DIAZ,
2014). Deve-se, no entanto, eliminar as plantas espontâneas que
atuem como hospedeiras de insetos
e ácaros-praga que podem atacar as
hortaliças (MARTINEZ, 2014). Isso
pode ser feito por meio da capina
manual em hortas pequenas.

Juliana Martinez

a) coentro (Coriandrum sativum): não
requer tratos culturais específicos,
é pouco suscetível a pragas e a
doenças e possui baixa exigência
quanto a nutrientes e tipo de solo.
Pode ser consorciado com diversas
hortaliças. Consorciado com o tomate, o coentro deve ser plantado
na linha de plantio 15 dias antes do
transplante das mudas de tomateiro
para o campo (MEDEIROS et al.,
2009). Durante o ciclo vegetativo
da cultura, o coentro mascara os
odores do tomateiro e dificulta o
reconhecimento pelas pragas, que
preferem colonizar os plantios em
monocultura. Após 50 dias, o coentro deve ser colhido, deixando-se
algumas plantas entre cada tomateiro. As plantas não colhidas são
deixadas para florescimento, e uma
nova semeadura de coentro deve ser
realizada (MEDEIROS et al., 2009).
Esta cultura, mesmo no estádio vegetativo, produz compostos voláteis
e atrai diversos predadores, como
a joaninha Cycloneda sanguinea
(L.). Ao florescer, o coentro também
atrai diversos inimigos naturais, que
podem alimentar-se do pólen e do
néctar de suas flores, aumentando a
sobrevivência desses insetos (TOGNI et al., 2016) (Fig. 10A).

espécies de plantas aromáticas.
Adequando-se a época de plantio
do manjericão com as hortaliças,
pode-se incrementar a população
de inimigos naturais presentes
nas áreas de cultivos antes que a
população de pragas se estabeleça.
O manjericão também proporciona
abundância e diversificação de
abelhas polinizadoras, o que, para
muitos cultivos, representa aumento
de produtividade (ex. do pimentão)
(PEREIRA et al., 2015).

Figura 10 - Exemplos de inimigos naturais que são atraídos pela diversificação da vegetação
NOTA: Figura 10A - Adulto de Cycloneda sanguinea em coentro. Figura 10B - Adulto do
predador Ceraeochrysa cubana em manjericão. Figura 10C - Larva do predador
Ceraeochrysa cubana em manjericão. Figura 10D - Adulto de Cycloneda
sanguinea em mentrasto.
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Controle cultural
O planejamento mínimo do plantio
pode refletir em menor população de pragas durante o ciclo das culturas. A escolha
da época de plantio deverá ser, preferencialmente, quando os insetos considerados pragas-chave são menos abundantes
no campo. Isso faz com que não ocorra
sincronização do ciclo da cultura com o
das pragas, de modo que o potencial de
colonização da cultura pela praga seja
menor e o seu aumento populacional seja
então dificultado (SUJII et al., 2010). O
uso de mudas vigorosas e livres de pragas
e doenças é fundamental para o sucesso do
estabelecimento da horta.
A adubação orgânica melhora as propriedades físicas, químicas e biológicas
do solo, permitindo bom desenvolvimento
da cultura e maior resistência a pragas
(GHINI; BETTIOL 2000). Nas hortas comunitárias, podem-se utilizar vários tipos
de resíduos, como esterco curtido, húmus
de minhocas, compostos fermentados,
biofertilizantes enriquecidos com micronutrientes e cobertura morta. De acordo com
Sujii et al. (2010), a baixa solubilidade e a
lenta liberação dos nutrientes dos adubos
orgânicos em relação aos químicos proporcionam nutrição equilibrada das plantas e
lhes conferem resistência às pragas.
A irrigação é uma prática cultural de
grande influência na ocorrência de determinados insetos (SUJII et al., 2010). A
frequência entre regas e a forma de irrigação (aspersão ou gotejamento) interfere
na remoção de formas jovens (ovos, ninfas
ou larvas) e, eventualmente, afeta insetos
adultos presentes na superfície da planta.
A rotação de culturas, utilizando-se
plantas de famílias botânicas diferentes,
além de favorecer a reciclagem de nutrientes e a conservação do solo, é prática
eficiente no manejo de pragas (SANTOS
et al., 2014). Essa prática permite a quebra
do ciclo biológico dos insetos, evitando
que se espalhem dos cultivos anteriores
para os mais novos. O período necessário
de ausência da cultura em questão deve

considerar os aspectos biológicos e comportamentais da praga. A divisão planejada
da horta em faixas de cultivo favorece a
implantação de esquemas de rotação (SUJII et al., 2010).
A destruição ou incorporação, com
pelo menos 20 cm de profundidade, de
restos culturais deve ser realizada, visando à redução dos focos de multiplicação
de insetos e ácaros que podem atacar o
próximo cultivo.
Controle biológico aumentativo
Além de conservar e aumentar a população de inimigos naturais previamente
existentes nas hortas, por meio da diversificação das áreas de cultivo, outra opção
seria sua introdução. Esse tipo de controle
consiste em liberar, em pequenas ou grandes quantidades na área-alvo, inimigos
naturais e, em um segundo momento,
tentar conservá-los fornecendo abrigo e
alimentos alternativos. Isso pode reduzir
a necessidade de uma nova introdução.
Existem empresas que criam inimigos
naturais (predadores e parasitoides) em
grandes quantidades e, posteriormente, os
comercializam. Apesar dos altos índices de
sucesso e relativo baixo custo econômico,
quando comparado com o método químico
convencional, existem poucas espécies de
inimigos naturais disponíveis no mercado
brasileiro e acessíveis aos produtores
(PARRA, 2014).
Além da possibilidade de se usarem
predadores e parasitoides, também são
utilizados microrganismos que ajudam
no controle biológico de insetos (fungos,
vírus e bactérias). O inseticida biológico,
à base de Bacillus thuringiensis, é bastante
comercializado, e várias formulações estão
registradas no Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento (MAPA), para o
controle de lagartas em hortaliças (BRASIL, 2015). As principais vantagens desse
inseticida biológico são possuir ação contra
vários insetos-pragas de diferentes culturas
e não apresentar toxicidade a mamíferos
(VALICENTE, 2008).

Controle físico
No controle físico, o uso de armadilhas
luminosas e armadilhas de cor com adesivos é uma opção para monitorar e capturar
insetos nas hortas (NAKANO, 1999).
Várias pragas de ocorrência frequente em
hortas, como pulgões, moscas-brancas,
mosca-minadora, cigarrinhas, besouros e
mariposas, são atraídas pela cor amarela
e podem ser removidas das hortas com
o uso de armadilhas adesivas dessa cor
em diferentes pontos da área de cultivo
(MICHEREFF FILHO et al., 2013). Tais
armadilhas são comercializadas e podem
ser encontradas em diversos sites e em
lojas de produtos agropecuários. Uma maneira simples de realizar o controle físico
é a utilização de placas ou de pedaços de
tábuas pintadas de amarelo, revestidas com
uma camada adesiva (cola entomológica),
para captura dos insetos.
Controle mecânico
O controle mecânico consiste na retirada e destruição de folhas ou partes infestadas da planta, de ovos e larvas de insetos,
de plantas com sintomas de doença e de
frutos caídos no chão. No cultivo de pimenta, por exemplo, uma medida eficiente para
reduzir as populações dos broqueadores
dos frutos é a colheita e a destruição dos
frutos com sintomas de ataque, bem como
daqueles encontrados debaixo das plantas,
o que reduz a infestação de novos frutos.
Recomenda-se que os frutos coletados
sejam enterrados a pelo menos 30 cm de
profundidade (VENZON et al., 2011).
Plantas com sintomas de doença virótica devem ser removidas das hortas. Como
não existe medida efetiva de controle de
viroses, a retirada dessas plantas pode
evitar que insetos transmissores de vírus
infestem plantas sadias.
Insumos alternativos
Medidas curativas de controle podem
ser utilizadas, quando não se consegue
evitar ataque de pragas nas hortas com
os métodos citados. O uso de produtos de
baixa toxicidade é primordial nas hortas
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comunitárias, pois são locais normalmente
com grande circulação de pessoas e conduzidos, na maioria das vezes, por pessoas
sem treinamento técnico. Nesse contexto,
o uso de caldas fitoprotetoras e de extratos
botânicos é uma importante estratégia na
redução de pragas (VENZON et al., 2010).
Entretanto, deve-se tomar cuidado no preparo e no uso desses produtos caseiros. Dependendo das formulações, das dosagens
e da frequência de aplicação, tais produtos
podem ser tóxicos ao homem e aos organismos benéficos, como os inimigos naturais e
os polinizadores. Outro possível problema
do uso inadequado desses produtos é a
fitotoxicidade, a qual varia também com
a concentração utilizada e com a cultura
de interesse.
Dentre os produtos alternativos utilizados no controle de pragas, destaca-se a
calda sulfocálcica. Essa calda é obtida pelo
tratamento térmico do enxofre com a cal
virgem e tem sido utilizada com frequência no controle de pragas em hortaliças,
especialmente ácaros e cochonilhas. De
modo geral, há carência de informações
técnicas sobre as concentrações a ser
utilizadas em hortaliças (exceto pimenta
e tomate) (VENZON et al., 2010), no que
diz respeito a eficiência, seletividade e
fitotoxicidade. Recentemente, verificouse que essa calda em concentrações que
variaram de 5 a 15 ml/L não apresentou
toxicidade para seis espécies de plantas

aromáticas e medicinais: guaco (Maytenus
ilicifolia); maracujá (Passiflora incarnata);
alecrim-pimenta (Lippia sidoides); alfavaca (Ocimum gratissimum); hortelã-pimenta (Mentha piperita) e guaco (Mikania
laevigata) (OLIVEIRA et al., 2014). Para
outras espécies, a calda sulfocálcica poderá
ser utilizada após um teste prévio, para
avaliar a fitotoxicidade do produto. A calda
sulfocálcica pode ser preparada (VENZON
et al., 2010) ou obtida em lojas de produtos
agropecuários ou sites especializados. É
importante ressaltar que, para a aplicação
da calda sulfocálcica, é necessário o uso
de equipamento de proteção individual,
pois a mistura é cáustica. Devem-se evitar
a pulverização nas horas mais quentes do
dia, a mistura com outros fertilizantes foliares e respeitar um intervalo mínimo de
15 dias para aplicações subsequentes com
outros produtos.
Os produtos naturais de origem vegetal
também são muito utilizados no controle de
pragas, e alguns têm seu uso comprovado
para o controle de insetos em hortaliças,
sendo comercializados no Brasil e no exterior (Quadro 1). Outras espécies medicinais
e aromáticas ainda não são comercializadas
na forma de produtos fitossanitários, porém
possuem ação inseticida validada cientificamente, como: picão-preto (Bidens pilosa);
calêndula (Calendula officinalis); camomila
(Matricaria chamomilla); cinamomo
(Melia azedarach); transagem (Plantago

major); arruda (Ruta graveolens) e tomatinho (Solanum diflorum) (LOVATTO;
GOETZE; THOMÉ, 2004; CARVALHO
et al., 2008; DIETRICH et al., 2011).
O interesse pelo uso de produtos naturais no controle de pragas tem aumentado,
principalmente em razão da demanda crescente por alimentos isentos de resíduos de
agrotóxicos. Ressalta-se que inúmeras espécies vegetais apresentam ação inseticida,
sendo necessária sua validação para uma
inserção segura dessa medida fitossanitária
promissora.
Produtos à base de plantas também
podem ser fitotóxicos a algumas hortaliças.
A toxicidade a formulações e produtos com
base no nim, por exemplo, foi relatada
para quiabo, feijão vagem, solanáceas e
brássicas (LOKE; HENG, 1990; DEQUECH et al., 2008; PACHECO et al., 2011).
É importante, portanto, antes de utilizar
os extratos de plantas na horta, fazer a
pulverização-teste em algumas plantas.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O controle de pragas não deve ser tratado como uma prática isolada de manejo.
Especificamente em hortas comunitárias, a
atenção deve ser redobrada, para interferir
o mínimo possível nos serviços ecológicos
prestados por inimigos naturais. Tais inimigos estabelecem-se na área, quando existem
presas. Portanto, conviver com alguns herbívoros nas hortas é necessário para a própria

QUADRO 1 - Exemplos de produtos de origem vegetal comercializados para o controle de pragas
Espécie vegetal

Família

Princípio ativo

Ação

Pragas-alvo

Azadirachta indica

Meliaceae

Azadirachtina

Inseticida e acaricida

Citrus spp.

Rutaceae

Limoneno

Inseticida, repelente e acaricida Ácaros, formigas, moscas e pulgões

Chrysanthemum spp.

Asteraceae

Piretrina

Inseticida e acaricida

Ácaros, besouros, formigas, pulgões e lagartas

Serjana spp.

Sapindaceae

Rotenona

Inseticida e acaricida

Ácaros, pulgões, besouros e tripes

Capsicum spp.

Solanacea

Capsaicina

Repelente

Ácaros e pulgões

Allium sativum

Solanacea

Alicina

Inseticida e acaricida

Ácaros, pulgões, tripes

Eucalyptus spp.

Mirtaceae

Eucaliptol

Inseticida e repelente

Ácaros e mosquitos

FONTE: Dados básicos: Moreira et al. (2006).
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manutenção de populações de predadores.
Isso não implica, necessariamente, em danos aos cultivos. Manejam-se populações
para manter as pragas em baixa população
e os predadores sempre presentes na área.
O manejo das plantas espontâneas, por
exemplo, conforme apresentado, é uma
estratégia ao alcance de qualquer um que
se dedica ao plantio de hortas. Para o seu
uso adequado, é preciso ser consciente das
espécies existentes nas áreas de plantio e
fazer o seu manejo de maneira que permita
que tais espécies sejam positivas para o
controle das pragas. Plantas que compitam com o desenvolvimento da cultura
principal ou que atraiam pragas devem ser
eliminadas. Esse manejo de plantas espontâneas juntamente com as demais medidas
de controle citadas, são alternativas ao uso
de inseticidas convencionais. Portanto, é
possível produzir plenamente sem fazer
uso de inseticidas convencionais para controlar insetos e ácaros-pragas em hortas.
Com a prática das medidas de manejo
descritas, aqueles que se dedicam a hortas
comunitárias não só poderão produzir um
alimento saudável, mas também ambiental e socialmente justo. Poderão e estarão
agregando valores ao produto, que poderá
ser comercializado/distribuído com um
selo de produto orgânico e sustentável.
Para que isso possa ser realizado, é necessário ter conhecimento das técnicas e
planejamento de todas as etapas, que vão
do preparo da terra, ao plantio, colheita e
comercialização ou distribuição do produto
final ao consumidor. Planejar com a técnica
adequada para o sistema de exploração
usado otimiza todo o ciclo do trabalho
e beneficia todos os membros da cadeia
produtiva e da sociedade local ligada às
hortas comunitárias.
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