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RESUMO 

 
A cultura do tomateiro (Solanum lycopersicum L.) é suscetível à pragas e 
doenças, que muitas vezes, acarreta o uso intensivo de insumos agrícolas, 
podendo ocasionar graves danos ambientais, econômicos, à saúde dos 
agricultores e dos consumidores. Dentre os insetos fitófagos que infestam o 
tomateiro em diferentes estágios do desenvolvimento, destaca-se a Frankliniella 
spp, conhecida popularmente como tripes, vetor de fitopatógenos, que se 
alimentam da seiva da planta, podendo inocular o vírus do vira-cabeça (vírus 
gênero Tospovirus). O principal objetivo do trabalho é avaliar a efetividade do 
bioinseticida microbiológico de contato Metarril®, que apresenta em sua 
formulação conídios do fungo Metarhizium anisopliae, para manejo do 
Frankliniella spp, no cultivo orgânico do tomate híbrido Mascot, em ambiente 
protegido. O experimento está sendo conduzido de abril até setembro de 2017, 
em uma estufa de 250 m², iniciando-se com a instalação de armadilhas adesivas 
do tipo Horiver® no interior da estufa, visando identificar e quantificar a 
densidade populacional dos insetos-pragas, através da realização de 
monitoramentos semanais. Na presença de mais de 10 insetos por 
armadilha/semana, realizou-se a pulverização de Metarril®, na dose de 200 g / 
100 L de água, proporcionando o contato direto entre o produto em calda e as 
pragas alvo. O fungo M. anisopliae, libera toxinas no interior do inseto durante o 
processo de infecção, mudando seus hábitos, levando-o à morte em torno de 12 
dias após a aplicação dependendo das condições climáticas. A utilização de 
conídios de M. anisopliae tem-se mostrado como uma alternativa sustentável 
para controle de Frankliniella spp, mantendo sua população abaixo do nível de 
dano econômico, sem perdas de produtividade na cultura do tomate orgânico. 
 

INTRODUÇÃO 

O Tomate (Solanum lycopersicum L.) é uma hortaliça cultivada em grande 

escala e as diversas pragas que assolam a cultura no Brasil e no mundo 

assustam produtores e os fazem perder quantidades significativas na produção, 

afetando a economia e desenvolvimentos de várias regiões. Na cultura do 

tomateiro tem-se notado bastante a incidência de Frankliniella spp, conhecido 

popularmente como tripes, transmissor da virose vira-cabeça, estando entre as 

principais pragas dos tomateiros plantados no Brasil. (FILGUEIRA, 2003). 

Os tripes alimentam-se raspando e perfurando os tecidos da planta e 

sugam a seiva que extravasa. Nos locais onde os insetos se alimentam formam-

se áreas transparentes, que em seguida necrosam devido à morte dos tecidos. 

(Filho; Guimarães; Moura 2012).  

A atividade de inimigos naturais se dá por meio da ação de predadores 

que afetam o organismo em questão, a qual está classificada dentre os fatores 



bióticos. Desta maneira, o controle biológico utiliza inimigos naturais para manter 

a população de uma espécie considerada praga dentro do nível de controle, ou 

seja, abaixo do nível em que essa praga poderia causar danos econômicos para 

a cultura. (MORAES E FLECHTMANN, 2008). 

O controle de Frankliniella spp na cultura do tomate orgânico, tem sido 

realizado com eficiência comprovada, com o uso de bioinseticidas à base de 

conídios do fungo entomopatogênico Metarhizium anisopliae que germinam na 

superfície do inseto hospedeiro, penetrando no tegumento e colonizando-o 

internamente. Durante o processo de infecção ocorre a liberação de toxinas no 

interior do inseto, mudando seus hábitos e levando-o à morte, em torno de 12 

dias após a aplicação, dependendo das condições climáticas. (KOPPERT, 

2017). 

 

OBJETIVOS 

 

- Avaliar a eficiência do fungo entomopatogênico Metarhizium anisopliae, para 

controle de Frankliniella spp no cultivo orgânico de tomate híbrido Mascot em 

ambiente protegido. 

- Identificar o momento de tomada de decisão a partir da identificação e 

quantificação da praga-alvo. 

 

METODOLOGIA 

 

O estudo iniciou-se no dia 13 de abril de 2017, na propriedade rural 

denominada Chácara Sempre Verde, localizada no município de Lins, na estrada 

municipal de Lins 080, km 1, adotando-se o plantio de tomates em estufas semi-

abertas de 250 m² (5 metros X 50 metros) contendo três linhas de plantio e 

sistema de cultivo orgânico.  

O experimento iniciou com a instalação de armadilhas adesivas do tipo 

Horiver®, instaladas em pontos estratégicos, de maneira que fiquem 

uniformemente distribuídas no ambiente de cultivo, fixadas uma em cada rua da 

estufa, localizadas no início, meio e final e identificadas através de fitas verdes, 

para identificar e monitorar a flutuação populacional da praga.  

 



DESENVOLVIMENTO 

O monitoramento ocorre semanalmente desde o transplante das mudas 

de tomate híbrido Mascot até a colheita dos frutos.  Após a identificação e 

quantificação dos indivíduos capturados, os dados são transcritos para o 

caderno de campo e postados no aplicativo Koppert iPM, onde as informações 

são acessadas pelos professores orientadores, técnicos da empresa Koppert 

Biological System e pelo proprietário, para análise e tomada de decisões. Na 

presença de mais de 10 insetos por armadilha/semana, pulveriza-se as plantas 

com o bioinseticida Metarril®, na dose de 200 g / 100 L de água, proporcionando 

o contato direto entre a calda do produto e as pragas alvo. 

 

RESULTADOS PARCIAIS 

A ação do bioinseticida à base do fungo M. anisopliae, tem-se mostrado 

eficaz no controle da população de Frankliniella spp, constituindo-se como uma 

ferramenta segura para controle do complexo virótico e danos econômicos e de 

produtividade que podem ocorrer no cultivo do tomate, podendo ser indicado 

para manejo de resistência de insetos-praga a inseticidas químicos, contribuindo 

para a preservação de inimigos naturais das pragas, além de não apresentar 

toxicidade ao ambiente, ao agricultor e consumidores. 
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