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RESUMO 
 
Tuta absoluta (Lepidoptera: Gelechiidae) tornou-se, desde a sua chegada à Europa em 

2006, uma praga com importante impacto económico na cultura protegida de tomate. A 

protecção contra este insecto deverá passar por estratégias integradas e sustentáveis.  

Com o objectivo de compreender a evolução, no tempo e espaço, da população da praga 

e de alguns dos seus inimigos em culturas comerciais, foi observada a sua distribuição 

nas plantas e em duas estruturas de produção. T. absoluta preferiu efectuar posturas no 

ápice das plantas, provocando estragos, progressivamente, no sentido descendente. Na 

invasão das parcelas, a dispersão não apresentou qualquer padrão. A permanência de 

pupas no solo pareceu incrementar as populações da praga.  

Nesidiocoris tenuis (Hemiptera: Miridae), um predador mirídeo, mostrou poder 

desempenhar importante papel como agente de controlo biológico de T. absoluta, 

embora com posterior comportamento fitófago altamente prejudicial. A substância 

activa spinosade apresentou interessante potencial no combate à praga, com a vantagem 

adicional de poder ser utilizado em modo de produção biológico. 

As armadilhas de captura em massa com feromona sexual e luz associadas apresentaram 

valores de capturas de adultos de T. absoluta superiores aos dos dispositivos apenas 

com feromona. O efeito de atracção sobre fêmeas foi, contudo, praticamente nulo. 

 

 

 

 

Palavras-chave: Tuta absoluta, evolução das populações, Nesidiocoris tenuis, 

spinosade, captura em massa 
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ABSTRACT 
 
Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae) has become a pest with severe 

economic impact in European tomato protected crops since 2006. Protection against it 

should include integrated and sustainable strategies. 

Seeking to understand better the pest and some of its enemies temporal and spatial 

evolution in commercial crops, their distribution in tomato plants and production 

facilities was observed. T. absoluta prefered to deposit its eggs in tomato plants’ apex, 

causing damage downwards progressively. No pattern of dispersion was observed in 

pest´s invasion of different plots. The pupae that fell and remained in the soil seemed to 

increase the populations.  

Nesidiocoris tenuis (Hemiptera: Miridae), a myrid predator, showed to be able to 

comply an important role as a biological control agent of T. absoluta, with the 

disadvantage of becoming himself a tomato pest, feeding on the plants. The active 

substance spinosade showed a promising potential as a chemical control agent of T. 

absoluta, with the additional advantage of its authorized application in organic crops.  

Mass trapping with the association of sexual pheromone and light represented an 

increase in the number of T. absoluta adults captured comparing with conventional 

devices provided with pheromone only. The expected attraction effect on females was 

virtually null.  

 

 

 

 
Key-words: Tuta absoluta, population´s evolution, Nesidiocoris tenuis, spinosade, mass 

trapping 
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EXTENDED ABSTRACT 
 
Tuta absoluta (Meyrick) represents, nowadays, a serious threat to tomato crops, either 

protected or open field crops, which is a sector of vital importance in the Mediterranean 

basin and, therefore, in Portugal too. As it usually happens in case of exotic invasive 

pests, the lack of knowledge about its biology, behaviour and effective control measures 

generates a period of uncontrolled balance of the pest with serious outbreaks or, in 

many cases, the adoption by growers of highly undesirable  strategies. The present work 

intends to partially address to the challenges presented by that lack of knowledge, 

exploring the pest behaviour in greenhouse tomato crops and testing different pest 

control measures. 

All the essays were carried out in a Portuguese company totally focused on growing 

tomatoes to the English market, one of the most demanding markets in the world. 

Nowadays, production companies need a lot of certification schemes  to be  able to sell 

their agricultural goods in those markets. Many of those certifications are brand 

specific, for each supermarket, and almost all of them are related with good agricultural 

practices which guarantee food security and biodiversity preservation. These subjects 

are growing concerns for consumers and growers must be able to reach such level of 

demanding, while they are also obliged to fulfil quality standards and innovation in their 

products. With these concerns in mind and the need for picking tomatoes every week 

from October to June, this company´s strategy for T. absoluta, such as for other pests, 

must include biological control and the use of pesticides from natural origin. When 

necessary, synthetic  pesticides  are applied but those must have a short harvest interval. 

The fulfilment of this and other rules will always be essential to the success of this 

particular company, as it will be for Portuguese agricultural companies in general if they 

want to successfully sell quality products in foreign markets and contribute to the 

increase of  the country´s export revenue. 

T. absoluta  females  seemed to prefer laying their eggs in the top section of tomato 

plants, inducing  a large number of mines in the section immediately below that area. 

These mines tend to be abandoned at a later stage of the larval development. Those 

larvae moved then to immature fruits or leaves in the bottom part of the plant.  

The existence of eggs and young larvae in the top of the plants justifies the presence of 

Nesidiocoris tenuis adults in that area, actively searching for  preys and, therefore, 

reducing the overall T. absoluta damage. This mirid can be considered, consequently, a 
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good biological control agent of T. absoluta. However, in the absence of a suitable prey, 

N. tenuis can become a tomato plants pest himself, as it was observed. The deliberate 

releases of this mirid in crops must be carefully evaluated  and its spontaneous presence 

should be regularly monitored. 

The use of nets at the top windows of  the studied greenhouses seemed to delay the 

appearance  of T. absoluta in the crop, especially if proper isolation measures were 

carried out. Net´s beneficial effect should be confronted with consequences on the 

greenhouse environment and significant economic effort demanded for application of 

this devices. Another possible way to avoid the pest residence inside greenhouse is the 

elimination of the falling pupae, which tend to remain in the soil or under soil covers.  

In situations where a pesticide application is necessary, spinosade a.i. must be  

considered, given the promising results presented. Its registration for the control of this 

pest should  be considered. It will be also very useful to perform field trials with a.i.  

recently registered, for T. absoluta control. After reducing this pest’s populations to 

very low numbers, either through pesticide applications or mirid´s predation 

mechanisms, regular applications of Bacillus thuringiensis, a biopesticide, contributed 

to delay the recovery of those populations. Under such circumstances, possible 

development of resistance must be considered and evaluated. The application of other 

preventive strategies, such as the introduction of  the egg parasitoid Trichogramma 

achaeae, could also have an interesting effect on  the pest development. In this case, its 

real efficiency on T. absoluta will have to be studied in detail still, given the remaining  

doubts on its efficacy, especially if we consider the highest recommended release  rates. 

If  its effectiveness is demonstrated, a proper way of supplying this beneficial insect  

with good quality standards to Portuguese growers from producing companies will have 

to be guaranteed.  

Water traps for mass trapping, which combine the attractive effect of sexual pheromone 

and light, captured  higher levels of T. absoluta adults than the traditional ones, with 

pheromone bait only. However, this traps seemed unable to capture females of T. 

absoluta, an expected event  due to the  light effect. This lack of female captures makes 

it hard to justify their use, considering its high cost compared with traditional water 

traps. 
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1) INTRODUÇÃO 

A chegada a Portugal da espécie Tuta absoluta (Meyrick), detectada em Maio de 2009 

pelas entidades oficiais, praga designada comummente por traça-do-tomateiro, originou 

graves prejuízos e suscitou a necessidade de encontrar formas eficientes e seguras de 

proceder ao seu controlo. De facto, a sua rápida proliferação e grande capacidade de 

causar danos às plantas, associados a um desconhecimento inicial da sua biologia, 

inclusivamente com confusão com outras pragas, nomeadamente larva mineira 

(Liriomyza spp.), e às dificuldades de proceder ao seu tratamento com produtos 

fitofarmacêuticos, exigiu a definição de estratégias integradas de prevenção e 

tratamento. 

Este trabalho procura dar algumas respostas às necessidades acima mencionadas. 

Considerando que a mitigação dos efeitos nefastos desta praga nunca poderá ser feita 

recorrendo apenas a um tipo de meio de luta, serão aqui abordadas diversas formas de 

proceder seu controlo, passando por medidas preventivas e curativas que recorrem a 

grande parte dos meios que hoje em dia o mercado de factores destinados à protecção 

das culturas disponibiliza. A experimentação dessas diferentes ferramentas decorre da 

necessidade de comprovar a efectiva eficiência dos meios de controlo postos à 

disposição dos agricultores. Sabe-se como é agressivo o mercado actual de factores de 

produção e, nos casos de inimigos recentes, como é a traça-do-tomateiro, verifica-se 

recorrentemente uma oferta, por um lado, e procura, por outro, de produtos milagrosos, 

com eficácias absolutas. Existe hoje o conhecimento suficiente para saber que tais 

produtos, quando existem, nem sempre são a melhor solução, já que podem causar 

graves prejuízos aos ecossistemas das culturas, aos adjacentes a elas e, no elo final da 

cadeia, ao Homem. A necessidade de preservação da biodiversidade nas culturas é, 

como sabemos, cada vez mais um factor decisivo no sucesso da protecção contra um 

alargado leque de inimigos, sejam eles insectos, fungos ou plantas infestantes. Mais a 

jusante na cadeia dos produtos, este aspecto começa a ser percepcionado de forma mais 

exigente pelos consumidores, havendo da parte destes uma maior procura por alimentos 

que respeitem princípios de integridade ambiental na sua produção, o que constitui 

outro desafio aos agentes do sector. 

As diferentes necessidades acima expostas exigem um aguçar do engenho no maneio 

desta praga, devendo começar-se pelo conhecimento da sua biologia básica e, acima de 
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tudo, aqueles aspectos que são determinantes para a sua interacção com as culturas que, 

neste caso, serão as realizadas em ambiente protegido.  

O comportamento da fauna auxiliar, com potencial predador ou de parasitismo de T. 

absoluta, que ocorre naturalmente nas nossas condições ou que é introduzida 

frequentemente nas culturas, mesmo que para combater outras pragas, deverá ser 

também conhecido. O correcto aproveitamento dessa fauna poderá reduzir os custos de 

produção, minimizar a necessidade de intervir quimicamente e, assim, assegurar uma 

maior sustentabilidade ambiental e económica das culturas.  

Quando é necessário intervir com um produto fitofarmacêutico para combater esta 

praga, a escolha deverá recair num produto eficaz e com um bom comportamento 

ambiental, evitando, por exemplo, a contaminação dos recursos mas também a 

protecção da fauna auxiliar anteriormente referida. A articulação de diferentes produtos 

será sempre recomendável, evitando assim a criação de resistências e consequente perda 

de eficácia dos produtos. 

Para além do contributo dos insectos auxiliares e da correcta aplicação de produtos 

fitofarmacêuticos, o combate a T. absoluta deverá passar também pelo criterioso uso de 

meios de luta biotécnicos. Este tipo de luta pode e deve contribuir para uma 

considerável mitigação dos efeitos dos ataques desta praga, sendo necessário determinar 

os métodos e instrumentos mais adequados à prossecução desse objectivo. Este aspecto 

assume particular importância dado o elevado custo que os produtos existentes neste 

campo representam. 

A estrutura escolhida para este trabalho procura dar resposta aos desafios de uso 

integrado do conhecimento e dos meios disponíveis para uma adequada gestão da praga 

traça-do-tomateiro. Assim, serão apresentados três grandes capítulos: 

No primeiro capítulo será abordada a evolução da praga e dos seus principais inimigos 

na planta de tomateiro, procurando definir tão rigorosamente quanto possível os pontos 

de estabelecimento de cada fase de desenvolvimento do insecto. De facto, uma das 

maiores dificuldades na protecção contra a traça-do-tomateiro tem sido precisamente 

encontrar um padrão do seu comportamento. Este conhecimento poderá ajudar a definir 

a estratégia de intervenção para proceder ao combate desta praga. As estratégias de 

intervenção deverão, porém, ter em conta as características de cada infra-estrutura de 

produção, aspecto que é também abordado no primeiro capítulo deste trabalho. Ainda 

nesse mesmo capítulo será avaliada a evolução conjunta de T. absoluta, alguns dos seus 

predadores e outras presas que são, simultaneamente, pragas da cultura, procurando 
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encontrar tendências de comportamento integrado das populações desses insectos. 

Ainda neste capítulo será estudada a forma como esta praga se instala espacialmente na 

cultura em períodos críticos do seu ataque, procurando aferir a existência de algum 

padrão ou preferência por determinados locais das estufas. 

No segundo capítulo serão avaliadas medidas directas de combate a T. absoluta, passem 

elas por estratégias rígidas que combinem introdução de auxiliares e aplicações 

continuadas de produtos fitofarmacêuticos, ou simplesmente pela gestão da praga 

através dos diferentes pesticidas disponíveis no mercado. 

No terceiro capítulo serão avaliados dois tipos de armadilhas de captura em massa de 

adultos de T. absoluta: com e sem luz associada. Pretende-se, nomeadamente, avaliar os 

diferentes níveis de capturas e, também, a capacidade de atracção de fêmeas pelo efeito 

adicional da luz, quando comparado com o habitual efeito isolado do isco de feromona 

sexual. 

Os ensaios constantes nesta dissertação foram realizados nas instalações de uma 

empresa que se dedica exclusivamente à produção de tomate. Este é exportado para o 

mercado inglês, um dos mais exigentes do mundo. Essas exigências correspondem 

actualmente a padrões de qualidade, inovação e, cada vez mais, de sustentabilidade. 

Esses padrões são traduzidos em diversas certificações, muitas vezes específicas de 

certas cadeias de supermercados. Estas certificações implicam a adopção de medidas 

que garantam as atrás mencionadas segurança alimentar e preservação da 

biodiversidade. Na prática, e dada a necessidade de colher semanalmente e de forma 

ininterrupta de Outubro a Junho, estas medidas passam, no que toca à protecção das 

culturas, sobretudo pelo uso preferencial de produtos de origem natural e sem intervalos 

de segurança ou, quando necessário, mínimos, mas também pela demonstração de 

aplicação de protocolos de controlo de pragas que privilegiem o controlo biológico por 

predação e/ou parasitismo, espontâneos ou induzidos.  

O cumprimento destas medidas e consequente possibilidade de obter certificações 

nacionais e internacionais será, cada vez mais, um factor decisivo no desenvolvimento 

das exportações de produtos agrícolas para mercados exigentes, garantindo uma 

imagem de rigor, qualidade e preocupação ambiental da agricultura portuguesa. 
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2) REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1) Importância da cultura de tomate em Portugal 

O tomate (Lycopersicon esculentum Mill = Solanum lycopersicum L.) é a principal 

cultura hortícola para consumo em fresco em Portugal, realizada em ambiente protegido 

e ao ar livre, estando a sua produção concentrada, em grande parte, no Ribatejo e Oeste, 

mas também no Algarve e Entre-Douro-e-Minho (Almeida, 2006). Portugal produz 

cerca de 1% do total mundial e o tomate representava, em 2006, aproximadamente 16% 

das nossas exportações de hortícolas, sendo que a nossa balança comercial é, para este 

produto, ainda deficitária (GPP, 2006). 

 

2.2) Traça-do-tomateiro - Tuta absoluta 

T. absoluta é um microlepidóptero da família Gelechiidae com origem na parte 

setentrional do continente Sul-Americano, em cujos países é considerada uma praga-

chave da cultura de tomate (García-Mari e Vercher, 2010). Foi detectada na Europa pela 

primeira vez em Espanha, no Inverno de 2006/2007, na Comunidade Valenciana, tendo-

se revelado extremamente agressiva e destruidora desde as primeiras observações 

(García-Mari e Vercher, 2010; Vieira, 2008). Em Portugal, a praga foi detectada pela 

primeira vez, pelos serviços oficiais, no Algarve, em Maio de 2009, sendo possível 

encontrar relatos de ataques relevantes em estufas da região Oeste no mês de Julho do 

mesmo ano (Figueiredo et al., 2010). Apesar de ter o tomate como principal hospedeiro, 

T. absoluta pode também atacar outras solanáceas, como é o caso da batateira (Solanum 

tuberosum L.) e da beringela (Solanum melongena L.), tendo também sido detectada nas 

infestantes Solanum nigrumi L. (erva-moura) e Datura stramonium L. (figueira-do-

inferno) (Vieira, 2008). 

 

2.2.1) Aspectos de biologia e estragos 

Os adultos de T. absoluta (Figura 1) medem 7mm de comprimento por 1mm de largura, 

em repouso. Dos ovos (Figura 1) postos pelas fêmeas eclodem as larvas (Figura 2) que, 

após ultrapassarem 4 ou 5 instares larvares, pupam (Figura 2) para dar origem a novos 

indivíduos adultos (Delgado, 2008). Dependendo das condições ambientais, o ciclo 

desta praga poderá completar-se num período que varia entre 29 e 38 dias (Vieira, 



5 
 

2008), naquilo a se poderia chamar um ciclo médio, embora, em condições óptimas, 

seja crível que esse mesmo ciclo se complete em pouco mais que 20 dias (Delgado, 

2008). Estes ciclos traduzir-se-ão em 8 a 13 gerações por ano, consoante as regiões e as 

previsões de diferentes autores, sendo de realçar a grande capacidade de adaptação desta 

praga a um largo espectro de temperaturas (Vercher-Aznar et al., 2010). Os estragos 

desta praga são causados pelas larvas que, após eclodirem do ovo, penetram nas folhas 

(Figura 3), preferencialmente, mas também nos frutos (Figura 3) e nos caules, criando 

minas que reduzem a actividade fotossintética das primeiras, depreciam 

irremediavelmente os segundos e retardam ou inibem o desenvolvimento da planta, no 

caso dos terceiros. Estas minas constituem-se também como uma porta de entrada a 

organismos patogénicos, tais como fungos e bactérias, o que representa um acréscimo 

no potencial impacto económico desta praga (Aznar et. al, 2010; Delgado, 2008; Vieira, 

2008). 

 

 
Figura 1 – Adulto (esquerda) e ovos (direita) de Tuta absoluta. 

(Fonte: photos.eppo.org)    (Fonte: Delgado, 2008) 
 

 
Figura 2 – Larva (esquerda) e pupa (direita) de Tuta absoluta. 

(Fonte: Delgado, 2008) 
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Figura 3 – Estragos nas folhas (esquerda) e nos frutos (direita) causados por Tuta absoluta 

(Fonte: Delgado, 2008) 
 

Para informações mais pormenorizadas sobre a biologia e ecologia de T. absoluta 

sugere-se a consulta de Payer (2010). 

 

2.2.2) Distribuição na planta 

Garcia-Marí e Vercher (2010) afirmam que as fêmeas de T. absoluta efectuam a postura 

dos ovos na parte aérea das plantas e acrescentam, citando Coelho e França (1987) que 

essa postura é concretizada nas folhas em 97% dos casos. Delgado (2008) acredita que a 

maior parte das posturas ocorre na página inferior de folhas jovens e que, quando 

ocorrem em frutos, é no seu cálice e esses mesmos frutos são imaturos. O mesmo autor 

apresenta estudos que comprovam que frutos em amadurecimento ou aos quais tenha 

sido retirado o cálice não são susceptíveis à postura de T. absoluta. Assim, lagartas 

encontradas em frutos maduros seriam resultado de posturas efectuadas quando os 

frutos estavam verdes ou procederiam de minas abandonadas nas folhas.  

 

2.2.3) Organismos auxiliares 

A chegada de T. absoluta à Bacia Mediterrânica implicou, tal como é habitual nas 

pragas de origem exótica, uma adaptação dos inimigos naturais com potencial para 

proceder à regulação das populações da praga (Mollá et al., 2010). O aproveitamento 

desses inimigos naturais que se sabiam estar presentes nas culturas foi complementado 

com selecção de outros organismos autóctones que poderiam adaptar-se à nova praga, 

essencialmente ectoparasitóides e predadores. A combinação do uso desses organismos, 

associando predadores e parasitóides, procurou estabelecer estratégias de protecção 
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sustentáveis e integradas (Cabello et al., 2010). Essa preocupação foi também 

demonstrada por algumas empresas de produtos fitofarmacêuticos que procuraram 

apresentar os seus produtos como ferramentas compatíveis com os insectos auxiliares 

com potencial para controlar T. absoluta (Gonçalves, 2010; López et al., 2010; Martin, 

2010; Torne et al., 2010). 

 

2.2.3.1) Predadores 

No período que se seguiu à chegada de T. absoluta à região mediterrânica foram 

detectados artrópodes predadores num número razoável (Desneux et al., 2010). Destes, 

os mirídeos foram aqueles a quem se reconheceu maior potencial, tendo sido detectada 

imediata predação de ovos e larvas jovens de T. absoluta por N. tenuis (Reuter) 

(Hemiptera: Miridae) e Macrolophus pygmaeus (Rambur) (Hemiptera: Miridae) (Mollá 

et al., 2010). Segundo Figueiredo et al. (2010), na região Oeste de Portugal, onde se 

concentra grande parte da produção nacional de tomate em estufa, além da presença de 

N. tenuis foi também verificada a predação por Dicyphus cerastii (Wagner) (Hemiptera: 

Miridae) e/ou, provavelmente, Dicyphus umbertae (Sanchez & Cassis) (Sanchez et al., 

2006). A acção destes dois inimigos de T. absoluta naturalmente presentes foi muitas 

vezes complementada com largadas de N. tenuis e da espécie designada na altura por 

“M. caliginosus” (Wagner), hoje reconhecida como sendo Macrolophus pygmaeus 

(Rambur) ou M. pygmaeus + Macrolophus melanotoma (A. Costa) ou M. melanotoma 

(Hemiptera: Miridae), dependendo da região ou do stock de criação da biofábrica 

(Martinez-Cascales et al., 2006; Nau, 2009; Perdikis et al., 2003; Castañé et al., 2011;  

Perdikis et al., 2011) (Figura 4).  

No texto relativo à parte prática deste trabalho, optou-se por continuar a referir os 

mirídeos largados como “Macrolophus caliginosus”, uma vez que é ainda hoje esta a 

designação usada comercialmente e porque se desconhece para cada marca comercial  

qual a correspondência exacta, M. pygmaeus, M. melanotoma ou M. pygmaeus + M. 

melanotoma. 

“M. caliginosus”, usado habitualmente como predador eficaz de Trialeurodes 

vaporariorum (Westwood) (Hemiptera: Aleyrodidae) – mosca branca das estufas, 

importante praga na cultura de tomate – é referido pontualmente no estabelecimento de 

programas de protecção biológica de T. absoluta mas não foram encontrados estudos 

que possam aferir a sua verdadeira utilidade. O seu uso para este fim parece ser, para já, 
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incentivado sobretudo pelas empresas que produzem e comercializam organismos 

auxiliares. O seu potencial deverá, assim, ser avaliado de forma a verificar se a sua 

presença habitual nas estufas, pela sua já referida capacidade de controlo de T. 

vaporariorum, será ou não útil no combate a T. absoluta. 

Dos mirídeos acima referidos, aquele que mais vezes é referido como potencial agente 

de controlo de T. absoluta é N. tenuis. É habitual encontrar este mirídeo nas culturas 

hortícolas mediterrânicas, embora a sua presença esteja a disseminar-se por uma maior 

área geográfica (Sanchez, 2009). Vanninen (2010) provou a sua presença na Finlândia e 

sugere que esta disseminação é favorecida pelas alterações climáticas em curso, com 

significativa subida da temperatura média anual, e pelo aumento no número de estufas 

com culturas anuais de tomate, o que favorece a proliferação deste insecto. Entretanto, 

nas nossas condições, N. tenuis continua a ser apresentado como uma boa solução no 

controlo de T. absoluta. Mollá et al. (2010) mostraram que este mirídeo pode completar 

o seu ciclo biológico alimentando-se exclusivamente de T. absoluta, reduzindo as suas 

populações até 100%. Esta promissora redução, e ainda segundo os mesmos autores, 

será passível de ser executada se a população dos mirídeos estiver bem estabelecida na 

cultura. Nesse mesmo sentido, Belda et al. (2010) defendem a introdução de N. tenuis 

ainda antes da instalação da cultura, garantindo que isso irá proporcionar um melhor 

estabelecimento da população e precoce controlo de T. absoluta mas também de T. 

vaporariorum. Estas repetidas recomendações de uso deste mirídeo para controlo de T. 

absoluta deverão, contudo, ser confrontadas com o carácter fitófago de N. tenuis, já que 

este se alimenta da planta de tomate, na ausência de presas, causando o aparecimento de 

anéis necróticos nos caules, pontuações nos frutos e aborto floral (Calvo et al., 2008). 

Sanchez (2009) afirma que é de esperar estragos nas culturas causados por N. tenuis 

quando este atinge o seu pico populacional, alimentando-se de T. vaporariorum, após a 

redução no número desta espécie de mosca branca. Por sua vez, Perdikis et al. (2009) 

não encontraram evidências para afirmar que N. tenuis causa estragos significativos na 

cultura mesmo com níveis populacionais elevados. Vanninen (2010), pelo contrário, 

mostrou que este insecto pode dar origem a prejuízos significativos nas produções de 

tomate por causar aborto floral e crescimento irregular das plantas, além de ocupar o 

nicho ecológico dos insectos do género Macrolophus, quando com eles coexistem nas 

culturas. 
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Figura 4 – Adulto de Nesidiocoris tenuis (esquerda) e de “Macrolophus caliginosus” (direita). 

(Fonte: horticom.com)                                                (Fonte: insecte.org) 

 

2.2.3.2) Parasitóides 

À semelhança do que se passou em relação aos artrópodes predadores, após a chegada 

de T. absoluta à Bacia Mediterrânica foram detectados alguns parasitóides a actuar 

sobre a nova praga (Desneux et al., 2010). Um dos que foi encontrado em maior 

abundância foi Necremnus artynes (Walker) (Hymenoptera: Eulophidae), que parasita 

sobretudo larvas do 2º e 3º instar, embora esteja ainda por determinar a sua real 

capacidade de proceder ao controlo de T. absoluta (Mollá et al., 2010). Entre 2007 e 

2008 foi seleccionado um parasitóide oófago, Trichogramma achaeae (Nagaraja & 

Nagarkatti) (Hymenoptera: Trichogrammatidae) (Figura 5) que, segundo Cabello et al. 

(2010) é autóctone do Sul de Espanha. Não existem dados relativos à sua presença ou 

ausência em Portugal, pelo que largadas com estes insectos deverão ser devidamente 

ponderadas. Ainda de acordo com o mesmo autor, esta espécie mostra-se mais bem 

adaptada às condições de cultura protegida do que outras espécies do mesmo género 

previamente ensaiadas na Europa, na América do Sul e do Norte. De facto, é possível 

encontrar relatos de relativo sucesso da aplicação de Trichogramma pretiosum (Riley) 

(Hymenoptera: Trichogrammatidae) no Brasil para controlo de T. absoluta (Pratissoli et 

al., 2006) e de outros lepidópteros da família Gelechiidae no Canadá (Wang e Shipp, 

2004), bem como de outras três espécies de Trichogramma em diferentes países da 

América do Sul também para controlo de T. absoluta (Desneux et al., 2010), sobretudo 

em condições de ar livre. Deboni e Branco (2007), além de mencionarem eficiências de 

controlo de T. absoluta por Trichogramma na ordem dos 70%, chamam a atenção para a 

necessidade de seleccionar espécies autóctones, provavelmente mais bem adaptadas às 
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condições de cada local. Apesar de não existirem ainda estudos conclusivos nesse 

sentido em Portugal, poder-se-á dizer que a introdução de T. achaeae nas nossas 

culturas protegidas será uma hipótese a considerar. Essa parece ser a opinião dos 

serviços públicos do Algarve, que sugerem a introdução desta espécie em consociação 

com N. tenuis (Ramos, sem data), à semelhança do que tem sido prática habitual na 

região espanhola de Múrcia (Delgado, 2010). Estas introduções simultâneas de T. 

achaeae e mirídeos poderão contudo, segundo Pizzol et al. (2010), diminuir o efeito do 

parasitóide oófago, já que os mirídeos podem exercer a sua acção predatória sobre esses 

mesmos ovos. Apesar do mesmo autor sugerir que esse facto poderá reduzir a 

emergência dos adultos, tal não parece, à partida, merecedor de ser tido em particular 

conta, já que as dimensões dos ovos de T. absoluta – segundo Vieira (2008) 0,36mm de 

comprimento e 0,22mm de largura – não parecem ser compatíveis com o completo 

desenvolvimento do adulto de T. achaeae – segundo a empresa Agrobío (2011), que 

produz este insecto auxiliar, tem 0,5mm de largura. Assim se explicam as elevadas 

doses recomendadas de largada, que variam, segundo diversos autores, entre os 250.000 

e os 500.000 indivíduos por hectare, consoante o nível de infestação da praga e numa 

periodicidade semanal (Cabello et al., 2010; Desneux et al., 2010). Estes autores 

divergem na viabilidade económica destas largadas, assegurada segundo Cabello et al. 

(2010) mas duvidosa segundo Desneux et al. (2010), que alertam para a necessidade de 

combinação com outros meios de protecção biológica. Delgado (2010) reconhece o 

importante papel que T. achaeae poderá ter no controlo de T. absoluta mas alerta que os 

programas de introdução deste auxiliar carecem ainda de ajustamentos vários, para que 

se possa determinar as densidades, pontos de colocação dos dispensadores dos insectos, 

periodicidade e momentos apropriados de largada.  

 
Figura 5 – Adulto de Trichogramma achaeae parasitando um ovo de Tuta absoluta. 

(Fonte: Agrobío S. L., 2011) 
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Payer (2010) mostrou que Trichogramma evanescens Westwood (Hymenoptera: 

Trichogrammatidae), uma espécie que existe naturalmente em Portugal, parasita e 

completa o seu desenvolvimento em ovos de T. absoluta. A mesma autora comprovou 

que Diglyphus isae (Walker) (Hymenoptera: Eulophidae), um parasitóide usado 

comercialmente para o combate a larva mineira, preda larvas de 2º e 3º instar de T. 

absoluta, o que se poderá revelar interessante dado o uso generalizado deste auxiliar nas 

estufas do nosso país.  

 

2.2.4) Produtos fitofarmacêuticos 

O aparecimento de T. absoluta na Europa constituiu-se como uma grande oportunidade 

de promoção das empresas comercializadoras de produtos fitofarmacêuticos, tal como é 

possível constatar no razoável número de artigos com essa proveniência. A maior parte 

desses artigos apresenta os produtos de cada empresa, formulados com base em 

diferentes substâncias activas, como a solução eficaz e sustentável para o combate a esta 

praga. Nesse aspecto, é possível encontrar referência às substâncias activas abamectina 

(Espinosa, 2010), Bacillus thuringiensis Berliner (Bt) (Avé, 2010), benzoato de 

emamectina (López et al., 2010), clorantraniliprol e indoxacarbe (DuPont, 2010), 

flubendiamida (Martín et al., 2010), metaflumizona (Gonçalves, 2010) e spinosade 

(Torne et al., 2010). A maioria destes artigos parece, contudo, basear-se em ensaios 

pouco exaustivos, não existindo, por outro lado, relatos de experiências elucidativas em 

ambiente de produção para a maior parte destas substâncias activas. É de realçar, 

contudo, a preocupação de algumas empresas em referir a compatibilidade dos seus 

produtos com o predador mirídeo N. tenuis, a quem comummente se atribui eficácia no 

controlo biológico de T. absoluta. Também nesse sentido, Delgado (2010) alerta para a 

sensibilidade elevada dos mirídeos a uma vasta gama de produtos fitossanitários o que, 

associado a condições de baixa luminosidade e temperatura, pode atrasar o 

estabelecimento das populações destas auxiliares e, assim, antecipar ou acentuar a 

necessidade de intervir quimicamente. 

Alguns produtos a quem é usualmente atribuída alguma eficácia no controlo de pragas 

de lepidópteros são os formulados a partir de Bacillus thuringiensis, enquadrados na 

categoria de biopesticidas e, como tal, passíveis de utilização em Modo de Produção 

Biológico (MPB). Cabrera et al. (2010) desenvolveram um projecto relativo à 

possibilidade de controlo de T. absoluta com base nesta bactéria, com resultados 
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prometedores e algumas conclusões interessantes, tais como a necessidade de aplicar, 

para esta praga, uma dose superior àquela que é recomendada  para outros lepidópteros 

e a inexistência de diferenças significativas na eficácia das subespécies Bt kurstaki e Bt 

aizawai. Os autores mostraram ainda que é a larva de 1º instar a mais sensível a esta 

bactéria, decrescendo essa sensibilidade nas larvas de 2º e 3º instar, como seria de 

esperar. Estes dados permitem sugerir a integração destes produtos com a introdução de 

mirídeos predadores, estando garantida a sua compatibilidade. O estudo deixa ainda em 

aberto a necessidade de encontrar a dose mais eficiente, bem como a frequência com 

que devem ocorrer os tratamentos com Bt, de forma a permitir um controlo duradouro 

de T. absoluta. Outros autores de várias origens, incluindo Portugal, (Desneux e 

Tabone, 2010; González et al., 2010; Nannini, 2010; Figueiredo et al., 2010) confirmam 

o uso generalizado de produtos à base de Bt em campos de cultivo de tomate, realçando 

a sua aparente eficácia sobre T. absoluta e mencionando a possibilidade de integração 

destes produtos em programas de Protecção Integrada, além da benéfica conjugação 

com a introdução de mirídeos predadores. O controlo com base nestes produtos garante, 

à partida, sustentabilidade ambiental, sendo que a determinação da oportunidade de 

tratamento ajudará a aferir a sustentabilidade económica de uma estratégia destas.  

Outra substância activa passível de ser utilizada em MPB é a azadiractina. A eficácia 

deste produto, resultado da extracção de um óleo das sementes de Azadirachta indica A. 

Juss, sobre as larvas de T. absoluta foi avaliada por Rodrigues e Vendramim (2006). 

Estes autores encontraram evidências experimentais, no Brasil, que sugerem que a 

azadiractina tem acção translaminar, penetrando a epiderme das folhas de tomateiro e 

causando a morte das larvas. Esta acção pode ser importante dada a dificuldade que a 

penetração das larvas no mesófilo das folhas representa para o tratamento contra a 

praga. Não foram encontrados relatos de experiências efectuadas na Europa, com este 

produto, para o controlo de T. absoluta. 

O spinosade, substância activa referida anteriormente e passível de ser utilizada em 

MPB, parece também ter algum efeito sobre as larvas de T. absoluta, sendo que 

Desneux e Tabone (2010) sugerem, sem apresentarem evidências experimentais, que 

esse efeito é maior sobre larvas jovens. Na região Oeste de Portugal existem relatos do 

uso deste insecticida, mesmo em campos de produção em modo convencional, 

sobretudo no período pré-colheita (Figueiredo et al., 2010). Já Nannini (2010), afirma 

que esta substância activa apresenta uma eficácia elevada sobre as larvas de T. absoluta, 
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com taxas de mortalidade próximas de 100%, claramente superiores às verificadas no 

caso de outras substâncias activas testadas. 

Bielza (2010) alerta para a necessidade de ponderação no uso de insecticidas para o 

controlo de T. absoluta, já que a baixa eficácia demonstrada pelos diferentes produtos 

na primeira fase de invasão das culturas levou a um acréscimo de pressão química sobre 

as mesmas, o que poderá traduzir-se, a curto prazo, no desenvolvimento de resistências 

a diversas substâncias activas. Este fenómeno tornaria ainda mais difícil o combate a 

esta praga. 

 

2.2.5) Uso de feromonas sexuais 

O uso de feromonas no maneio das infestações de T. absoluta pode ter duas finalidades: 

a monitorização e a captura em massa (Martí et al., 2010). Para efectuar a monitorização 

da praga e estimativa do risco, Cabello et al. (2010) recomendam a colocação de quatro 

armadilhas delta com difusor de feromona desde o início da cultura – uma no exterior 

da estufa e três no interior, junto à entrada, a meio da instalação e na parede oposta à 

entrada. Apesar de Benvenga et al. (2007) afirmarem que há uma correlação 

significativa entre o número de capturas nas armadilhas de monitorização e o nível de 

infestação de T. absoluta, Cabello et al. (2010) alertam para a necessidade de 

inspeccionar regularmente as plantas para detectar a presença de lagartas, já que nem 

sempre a presença e número destas está correlacionada com o número de adultos 

capturados na armadilha. Para captura em massa de machos adultos de T. absoluta, 

Delgado (2010) considera que o uso de armadilhas de água pode ser útil, especialmente 

se usado como complemento de outros meios de luta. Essa utilidade reflectir-se-á num 

relativo abrandamento na evolução da praga, com alguma importância em níveis baixos 

da população mas com efeito residual face a populações elevadas. Estas armadilhas 

podem ser adquiridas a empresas do ramo de protecção das culturas mas, como 

relataram Figueiredo et al. (2010), alguns agricultores da região Oeste usam dispositivos 

artesanais para o mesmo efeito, com eficácia similar e menor custo. Al-Zaidi (2010) 

avaliou o efeito combinado de feromona e luz em armadilhas de captura em massa, 

garantindo resultados prometedores na redução das populações de T. absoluta em 

cultura protegida, capturando, simultaneamente, machos e fêmeas, e isentando o 

produto resultante dessa investigação, a armadilha Ferolite®, de captura indevida de 

insectos auxiliares. Estas armadilhas poderão, contudo, no caso de estufas desprovidas 
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de estanquicidade à entrada de insectos, causar um efeito pernicioso, atraindo para o 

interior das infra-estruturas de produção ainda mais adultos de T. absoluta e outros 

lepidópteros que, apesar de atraídos, poderão não ser retidos na armadilha (Delgado, 

2010). 
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3) MATERIAIS E MÉTODOS 

A experimentação efectuada no âmbito desta dissertação ocorreu na exploração 

pertencente à empresa Horticilha Agro-Indústria, S. A, doravante designada apenas por 

Horticilha, sita no concelho de Alcochete. No Quadro 1 do Anexo IV encontram-se 

informações mais detalhadas sobre a localização desta empresa. 

Esta empresa dedica-se à produção convencional e biológica de tomate em fresco para o 

mercado inglês, pertencendo à empresa Wight Salads Group, sediada na Ilha de Wight, 

Inglaterra. Esta empresa é, por sua vez, detida maioritariamente pelo grupo português 

RAR. A Wight Salads Group é, em Inglaterra, o líder no mercado de tomate biológico e 

um dos principais produtores de tomate em Modo de Produção Convencional (MPC) – 

cultura em substrato de lã-de-rocha. Naquele país a empresa dispõe de 50ha de estufas 

de vidro. Ainda em Inglaterra o grupo dispõe de uma central de controlo de qualidade e 

embalamento, em Southampton, onde chega todo o produto antes de ser encaminhado 

para os pontos de venda. Nesta central é rastreada a presença de vestígios de pragas no 

fruto o que, a acontecer, implica a rejeição desse tomate e, em determinada proporção, 

de lotes inteiros. O grupo possui também uma unidade de produção em Espanha, 

destinada essencialmente, tal como a Horticilha, à produção de tomate no Inverno. 

A exploração (Figura 6) divide-se em duas, com funcionamento autónomo: HAI1, que 

inclui as estruturas mais antigas (construídas em 1985) e com uma área de 6ha, 

divididos por seis blocos de 1ha; e HAI2, que inclui as estruturas mais modernas 

(construídas em 2008), com uma área de 7,02ha, divididos por seis blocos de 1,17ha. 
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Figura 6 – Representação esquemática da estrutura fundiária da Horticilha, onde se realizaram os 
ensaios - HAI 1 (blocos 1 a 6) e HAI 2 (blocos A a F). Blocos 2, 3, 4 e 6 - MPC e sem redes nas 

janelas; Blocos 1, 5, A, B, C, D, E e F - MPB e com redes nas janelas.  
 

Os seis blocos de HAI1 têm a designação de 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Apenas as entradas dos 

blocos 1 e 5 – em MPB – têm sistema de ar forçado. Os blocos 2, 3, 4 e 6 encontram-se 

em MPC. 

Cada bloco está separado em duas metades pelo corredor central e divide-se, na 

direcção Norte-Sul, em 16 “casas” – espaços entre pilares principais junto ao corredor 

central – e cada casa tem 4 corredores. Cada corredor, com 50m de comprimento, 

divide-se, na direcção Este-Oeste, em 12 “mesas” – espaços entre pilares secundários, 

sendo essa a direcção das linhas da cultura. 

Apenas os blocos que estão em MPB dispõe de redes nas aberturas zenitais, tendo essas 

redes a forma de harmónica, o que é eficaz no controlo da entrada de pragas mas reduz 

substancialmente a ventilação e, consequentemente, induz temperaturas mais elevadas 

nos períodos mais quentes. 

O pé direito destas estruturas é de aproximadamente 5m, garantindo condições para o 

crescimento tutorado das plantas até uma altura significativa (cerca de 3m). 

Os seis blocos de HAI2 têm a designação de A, B, C, D, E e F e estão todos em MPB. A 

entrada principal da estufa tem sistema de porta dupla, com dois sistemas de ar forçado 

que visam impedir a entrada de inimigos da cultura.  

HAI 1 

HAI 1 

HAI 2 
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Cada bloco divide-se, na direcção Este-Oeste, em 12 “casas” – espaços entre pilares 

principais junto ao corredor central – e cada casa tem 5 corredores. Cada corredor, com 

120m de comprimento, divide-se, na direcção Norte-Sul, em 24 “mesas” – espaços entre 

pilares secundários, sendo essa a direcção das linhas da cultura. 

As aberturas zenitais dispõem de rede de protecção em saco, com malha de 0,78 x 

0,28cm, sistema que permite minimizar os impactos negativos no arejamento (por 

comparação com as redes em formato de harmónica) e garante um eficaz controlo de 

entrada de eventuais pragas. Além das aberturas zenitais, a ventilação é garantida por 

ventiladores eléctricos que, pontualmente, vaporizam água de forma a baixar a 

temperatura da estufa em cerca de 2 ºC. 

O pé direito destas estruturas é de aproximadamente 7m, garantindo condições para o 

crescimento tutorado das plantas até uma altura muito significativa (cerca de 4m). 

O controlo das condições ambientais é decisivo para o sucesso da cultura nas duas 

estruturas. A empresa recorre a um software informático recente, complexo e versátil 

para efectuar este controlo, sendo que todos os sistemas estão altamente automatizados. 

As condições ambientais dentro de cada bloco dependem da altura do ano, da fase em 

que a cultura se encontra e das necessidades que cada variedade apresenta. 

Genericamente poder-se-á dizer que se procura garantir que a temperatura diurna ronda 

os 23 ou 24ºC e a nocturna os 17 ou 18ºC. Estas temperaturas são suportadas pelo 

aquecimento das estruturas que é garantido pela circulação de água quente em tubos 

metálicos que servem, concomitantemente, para a circulação dos carros de suporte às 

operações culturais e apanha. A água é aquecida pela queima de gás natural em 

caldeiras de grande capacidade. Dessa queima resulta, entre outros gases, dióxido de 

carbono que é injectado em sistema próprio e permite enriquecer o ambiente dos blocos 

até um limite de 1000ppm. Quanto ao teor de humidade, o valor médio pretendido, 

expresso em défice de humidade, é de 3g/m3. A luminosidade, sendo um factor 

determinante, nem sempre é passível de controlo. Considerando 1200J/cm2/dia o valor 

ideal para a cultura, espera-se sempre que este possa ser alcançado, facto que é 

dificilmente concretizado continuamente no Inverno, mas muitas vezes excedido nos 

meses de Primavera e Verão. Apenas nas estruturas de HAI2 este factor pode ser de 

alguma forma manipulado, já que estas dispõem de uma cortina móvel que é 

automaticamente aberta ou fechada sobre as plantas, conforme o nível de luminosidade 

atingido ao longo do dia. O software utilizado está programado para evitar níveis de 

luminosidade superiores a 1500J/cm2/dia. 



18 
 

O solo do local onde se encontram implantadas as estufas era praticamente estéril no 

início da actividade produtiva, já que a sua constituição era quase exclusivamente de 

areia e os teores de matéria orgânica residuais. É isso tipo de solo que se encontra nos 

blocos em MPC, devidamente coberto por tela branca. À custa da adição de grandes 

quantidades de matéria orgânica, as características do solo dos blocos em MPB parcela 

têm sido consideravelmente melhoradas. A textura, por exemplo, evoluiu de arenosa 

para arenosa-limosa orgânica (OLS – Sandy Loamy Organic). A relação C/N (11.6) é 

relativamente baixa, o que indica a presença de matéria orgânica pouco estável. O seu 

teor – 5.26% – é significativo. 

 

Algum trabalho laboratorial complementar foi realizado no Laboratório de Entomologia 

do Instituto Superior de Agronomia, Universidade Técnica de Lisboa, sito no Edifício 

Principal da Tapada da Ajuda, Lisboa. 

A análise estatística dos dados recolhidos e utilizados neste trabalho foi feita recorrendo 

ao software informático SPSS®. 

 

3.1) Evolução das populações de T. absoluta e dos seus principais predadores 

mirídeos – Nesidiocoris tenuis e “Macrolophus caliginosus” 

3.1.1) Na planta 

Uma amostra de 11 plantas do Bloco F de HAI2 foi seleccionada para esta experiência. 

As observações foram feitas num período de ocorrência expressiva e simultânea de T. 

absoluta e N. tenuis neste bloco. Cada planta foi estratificada em terço superior, terço 

médio e terço inferior. O terço médio foi também dividido em três partes – superior, 

médio e inferior. Em cada um destes cinco estratos foram contados os números de 

folíolos, de minas de T. absoluta e de indivíduos adultos de N. tenuis e de “M. 

caliginosus”. 

Foi efectuado um Teste de Friedman para averiguar se há diferenças significativas no 

número de mirídeos presentes em cada estrato e para determinar a existência de 

diferenças significativas na distribuição das minas pelos dois estratos com maior 

abundância de minas - superior e médio-superior - foi efectuado um Teste de Wilcoxon, 

uma vez que em qualquer dos casos se rejeitou a normalidade dos dados. 
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3.1.2) Em diferentes infra-estruturas 

A Horticilha aplica protocolos fixos de observação e contagem semanal dos insectos 

existentes nas estufas, trabalho que é efectuado por trabalhadoras especializadas e 

devidamente formadas para esse efeito. Essas contagens são registadas em papel e 

posteriormente informatizadas, de forma a permitir a análise da evolução das 

populações de pragas e auxiliares. As contagens são efectuadas em pontos fixos de cada 

bloco, sendo sempre amostradas, em cada ponto, 6 plantas. Em HAI1 existem 6 pontos 

de contagem, enquanto em HAI2 são 7 os pontos de contagem. A representação 

esquemática da localização desses pontos em cada uma das estruturas pode ser 

observada nas Figuras 7 e 8. 

 

Figura 7 – Pontos de contagem de insectos para estudo da evolução das populações (pragas e 
mirídeos) nos blocos de HAI1 (um bloco). Os números à esquerda dizem respeito às casas - grupos 

de linhas de plantas.  
 

 
Figura 8 – Pontos de contagem de insectos para estudo da evolução das populações (pragas e 

mirídeos)  nos blocos de HAI2 (um bloco). Os números à esquerda dizem respeito às casas - grupos 
de linhas de plantas. 
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Para cada bloco, ponto de contagem e semana, nas campanhas de 2009/2010 e 

2010/2011, no que toca às pragas foram considerados os registos das contagens de 

larvas vivas de larva mineira (Liriomyza spp.), larvas parasitadas de larva mineira, 

larvas vivas de T. absoluta, pupas de T. absoluta, ninfas de mosca branca (Trialeurodes 

vaporariorum e Bemisia tabaci), pupas de mosca branca, pupas pretas de mosca branca 

- parasitadas por Encarsia formosa – e pupas amarelas de mosca branca – considerando 

que de entre estas, 80% correspondem a pupas parasitadas por Eretmocerus spp. e 20% 

a pupas de Bemisia tabaci. Quanto aos auxiliares, foram considerados os dados das 

contagens de adultos de “M. caliginosus” e N. tenuis. Os valores considerados para 

análise dizem respeito à média dos registos de todos os pontos de contagem de cada 

bloco. Não são apresentados os registos dos insectos cuja presença não foi registada em 

qualquer uma das semanas do período considerado. Foram definidos limites temporais 

de início e fim de contabilização desses registos: a semana anterior ao aparecimento de 

T. absoluta, como ponto inicial, e a semana posterior ao último registo de T. absoluta 

nas plantas sujeitas a contagem de insectos. Estes dados foram ainda complementados 

com os registos dos tratamentos fitossanitários efectuados em cada bloco e semana. 

Com este conjunto de informação construíram-se gráficos de evolução conjunta das 

populações dos insectos pragas e auxiliares. Foram ainda elaborados mapas de evolução 

da distribuição de T. absoluta, com as respectivas variações de densidade, na cultura em 

épocas importantes na análise da sua invasão: aparecimento, crescimento, após 

tratamento fitossanitário e posterior recuperação da população.  

Aquando da detecção e identificação da presença, pela primeira vez, de T. absoluta na 

exploração, a praga começou a ser monitorizada em armadilhas delta com isco de 

feromona sexual - uma armadilha por bloco, tendo-se registado o número de adultos 

capturados nessas armadilhas nos blocos 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Com base nesses registos foi 

avaliado o efeito da existência de redes nas aberturas zenitais na invasão da cultura por 

parte desta praga. 
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3.2) Medidas directas de combate a T. absoluta 

3.2.1) Tratamentos profiláticos 

Tendo em vista a implementação de planos preventivos contra o ataque de T. absoluta, 

foram delineadas três diferentes modalidades compreendendo a introdução de auxiliares 

– T. achaeae - e tratamentos com biopesticidas – Bt -  em HAI2. 

Por razões práticas de organização do espaço, optou-se por aplicar essas modalidades 

em três agrupamentos de blocos – A + B; C + D; E + F. 

Nesta experiência utilizaram-se placas de cartão contendo pupas de T. achaeae 

(Syngenta Bioline Ltd., Telstar Nursery, Holland Road, Little Clacton, Essex CO16 

9QG, Reino Unido). 

O biopesticida Bt Berliner utilizado corresponde ao do produto comercial Bactil x2 

(Sipcam Quimagro - Agroquímica e Biotecnologia, Lda. Centro Empresarial da Rainha, 

lote 13, 2054-501 Vila Nova da Rainha, Portugal), subespécie kurstaki, serotipo 3a, 3b, 

estirpe HD-1, com potência de 32000 U.I./mg. 

Nos blocos A e B foi aplicada a modalidade conjugada de introdução quinzenal de 

aproximadamente 583,333 indivíduos de T. achaeae por bloco e aplicação semanal de 

Bt.. As placas de cartão contendo os insectos auxiliares foram distribuídas com 

espaçamento uniforme na cultura, suspensas no terço inferior das plantas. O 

biopesticida foi aplicado com a dose de 500g/ha, pulverizado por robot automático com 

todos os bicos abertos, de forma a garantir uma cobertura total e homogénea dos órgãos 

das plantas. 

Nos blocos C e D foi introduzido, quinzenalmente, T. achaeae nos moldes acima 

referidos. Nos blocos E e F foi aplicado Bt nas mesmas condições referidas para os 

Blocos A e B. 

 

3.2.2) Tratamentos curativos 

Tendo por base os registos mencionados no sub-capítulo 3.1.2, avaliou-se o efeito dos 

diferentes tratamentos fitossanitários efectuados na exploração, para combate às 

diferentes pragas, sobre a população de T. absoluta. Para HAI1, foram apenas 

considerados os registos da campanha 2010/2011, já que não foi possível obter os 

respeitantes à campanha de 2009/2010 por ter sido perdido o registo informático dos 

mesmos.  
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3.3) Comparação de armadilhas de captura em massa de adultos de T. 

absoluta 

Nesta experiência foram utilizadas dez armadilhas de água Tutasan® (Koppert  B.V., 

Veilingweg 14, Postbus 155, 2650 AD Berkel en Rodenrijs, Holanda) e cinco 

armadilhas luminosas Ferolite® (Russell IPM, Unit 68, Third Avenue, Deeside 

Industrial Park, Deeside, Flintshire, CH5 2LA, Reino Unido). Em qualquer destas 

armadilhas foram colocados iscos de feromona Phero-Tuta® (Pheromon – Pheromones 

International Trading Company, Edif. Wellness 1. Juan de la Cierva, 27, Parque 

Tecnológico. Planta 2. Local 311, 46980 Paterna, Valência, Espanha) e o depósito das 

armadilhas foi preenchido com água, à qual foi adicionada uma pequena quantidade de 

detergente ecológico Ecover® (EcoTrading, Av. 5 de Outubro, 10, 1069-007, Lisboa, 

Portugal) como agente surfactante.  

No primeiro tipo de armadilhas o efeito atractivo é exercido apenas pelo isco de 

feromona, enquanto que nas segundas este actua em conjunto com a luz que é emitida 

pela lanterna de recarga com energia solar que está acoplada à armadilha. Esta luz 

funciona nas últimas quatro horas da madrugada. 

As armadilhas utilizadas nesta experiência foram agrupadas em conjuntos, sendo que a 

cada um deles correspondia uma armadilha Ferolite® numa posição central e duas 

armadilhas Tutasan® adjacentes à primeira.  

Seleccionou-se aleatoriamente o posicionamento dos conjuntos de armadilhas de entre 

as posições onde estas são habitualmente colocadas pelos responsáveis da empresa. O 

posicionamento de cada conjunto foi, então, determinado aleatoriamente. Os conjuntos 

de armadilhas foram dispostos nos Blocos A (duas) e B (três) de HAI2, segundo o 

esquema que podemos observar na Figura 9, sendo que a distância entre as armadilhas 

com e sem luz em cada trio foi igual e constante - de aproximadamente 20 metros. 
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Figura 9 – Localização dos conjuntos de duas armadilhas Tutasan® (sem luz) e uma Ferolite® 
(com luz) nos blocos A e B de HAI 2 - ensaio de comparação de capturas. 

 

As armadilhas foram colocadas em suportes metálicos dispostos por entre as plantas, a 

uma altura de 30cm do chão, tal como podemos observar na Figura 10 (Tutasan®). Na 

Figura 11 é possível observar uma armadilha Ferolite®. 

 
Figura 10 - Armadilha sem luz para captura em massa usada no ensaio de comparação de capturas. 

(armadilha Tutasan®) (original do autor) 
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Figura 11 – Armadilha com luz para captura em massa usada no ensaio de comparação de 

capturas. 
(armadilha Ferolite®) (Fonte: russellipm.com) 

 

As armadilhas foram instaladas no dia 8 de Novembro de 2010, sendo que a primeira 

contagem de adultos de T. absoluta capturados em cada uma delas foi efectuada uma 

semana depois, no dia 15 de Novembro de 2010. Foram efectuadas ainda outras duas 

contagens nos dias 22 e 29 de Novembro de 2010, respectivamente duas e três semanas 

após a colocação das armadilhas na estufa.  

Aquando das contagens, foram recolhidas amostras dos adultos capturados nas 

armadilhas Ferolite® para posterior averiguação laboratorial da eventual presença de 

fêmeas e em que proporção. Essas amostras foram lavadas com água destilada e 

armazenadas em frasco de vidro contendo etanol a 70%. 

Em cada uma destas ocasiões foi medida a carga da bateria das armadilhas Ferolite® 

com recurso a um multímetro portátil, sendo que para efeitos de análise no âmbito desta 

dissertação foram apenas considerados válidos os dados correspondentes aos conjuntos 

de armadilhas nos quais a bateria apresentava carga superior a 50% da capacidade total 

da mesma. 

Numa fase posterior, as amostras de adultos de T. absoluta recolhidos de armadilhas 

Ferolite consideradas válidas para análise (seis) foram analisadas em laboratório. As 

amostras válidas corresponderam às seguintes datas e posições na estufa: 

 
 

15 de Novembro de 2010 – Bloco B; Casa 1 

             Bloco B; Casa 7 

 22 de Novembro de 2010 – Bloco B; Casa 1 

             Bloco B; Casa 7 
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 29 de Novembro de 2010 – Bloco A; Casa 4 

             Bloco B; Casa 12 

 

Para identificação e distinção de adultos machos e fêmeas foram observadas as 

genitálias dos indivíduos de uma sub-amostra, de aproximadamente 50 indivíduos, de 

cada uma destas amostras. Tendo em vista esse objectivo procedeu-se à diafanização em 

hidróxido de potássio a 10%, num processo endotérmico efectuado em rotação ligeira 

mas permanente. Essas duas sub-amostras foram depois colocadas consecutivamente em 

água destilada, etanol a 50% (duas vezes), etanol a 80% e etanol a 96%, durante dez 

minutos para cada uma das etapas. Os adultos de T. absoluta foram, por fim, colocados 

em lâmina com concavidade com água destilada e observados à lupa, retirando a 

genitália do abdómen e, assim, procedendo-se à contagem do número de machos e 

fêmeas presentes em cada sub-amostra. 

A averiguação da existência de diferenças significativas no número de adultos 

capturados pelas armadilhas com e sem luz associada foi feita através do Teste de 

Wilcoxon. 
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4) RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1) Evolução das populações de Tuta absoluta e dos seus principais 

predadores mirídeos – Nesidiocoris tenuis e “Macrolophus caliginosus” 

4.1.1) Distribuição espacial na planta 

Através do Teste de Friedman detectaram-se diferenças significativas no número de 

mirídeos presentes em cada estrato (χ2 = 18,521; p = 0,001; N = 11), com maiores 

densidades essencialmente nos estratos superiores das plantas (estrato superior 

significativamente diferente dos estratos inferior e médio-inferior, com p=0,05 - Anexo 

I; Quadro 4). Não se encontrou na bibliografia resultado algum sobre a distribuição 

espacial destes mirídeos na planta de tomateiro, não sendo possível, assim, confrontar 

com os resultados aqui expostos. 

 

Quadro 1 – Análise descritiva que traduz diferenças significativas entre os estratos quanto ao 
número de mirídeos 

Estrato Média Desvio padrão 
Superior   3,0 a 2,6 
Médio-superior   1,1 ab 1,4 
Médio-médio   0,7 ab 0,9 
Médio inferior   0,2 b 0,6 
Inferior   0,1 b 0,3 

(As médias seguidas por letra comum correspondem a medianas não estatisticamente 

diferentes, com nível de significância de 5%) 

 

Tendo em conta as observações efectuadas e os respectivos resultados, verificou-se que 

os estratos mais interessantes do ponto de vista analítico são o terço superior e o 

segmento superior do terço médio das plantas. Tal decisão deve-se, essencialmente, a 

dois factos: a presença dos mirídeos nesta zona da planta, por oposição a uma presença 

residual em zonas inferiores, e ser aí possível, com frequência incomparavelmente 

superior, observar minas de T. absoluta com larvas vivas. Nas zonas inferiores das 

plantas foi observado um grande número de minas, sendo que estas estavam, na sua 

quase totalidade, vazias. Isto parece confirmar um comportamento típico desta praga, 

caracterizável por um desenvolvimento larvar inicial em folíolos da zona superior da 

planta e posterior passagem para folíolos maiores, na zona inferior, onde completam o 

seu desenvolvimento, antes de puparem noutra zona da planta ou no solo. Esta 
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passagem é feita através de um fio tecido pela larva, tendo sido possível observar este 

comportamento por diversas vezes na cultura de tomate na Horticilha, especialmente 

quando as densidades populacionais de T. absoluta são mais elevadas. Este 

comportamento foi, também, confirmado pelas funcionárias da empresa responsáveis 

pela observação e contagem de insectos. 

Ainda em relação à distribuição das minas pelos estratos, o teste de Wilcoxon permitiu 

detectar diferenças significativas no número de minas existentes nos dois estratos 

mencionados no parágrafo anterior (Z = 2,943; p = 0,003; N = 11). O maior número de 

minas presentes no segmento superior do terço médio parece indicar que as fêmeas 

adultas de T. absoluta preferem depositar os ovos na zona de crescimento recente das 

plantas. Estes dados estão de acordo com o descrito na bibliografia por García-Mari e 

Vercher (2010). As minas são observáveis, decorrido o período normal até à eclosão e 

penetração da larva de 1º instar no folíolo, numa zona situada ligeiramente abaixo, 

considerando o crescimento regular das plantas. 

O acima exposto parece indicar que a zona de deposição dos ovos de T. absoluta e de 

acumulação dos indivíduos adultos de N. tenuis são favoráveis à predação do primeiro 

pelo segundo, já que aí encontram um grande número de ovos e larvas jovens 

disponíveis. Este facto supõe a possibilidade de um controlo, pelo menos parcial, de T. 

absoluta pela presença de N. tenuis. Contudo, deve ter-se em conta o comportamento 

altamente fitófago deste mirídeo, comportamento esse que foi recorrentemente 

observado nas diferentes culturas na Horticilha, o que sugere a necessidade de um 

delicado maneio deste auxiliar, nomeadamente no que às suas largadas diz respeito. 

Uma eventual imprevidência nesse maneio poderá representar elevados prejuízos, dada 

a rápida propagação deste insecto e ausência de meios de luta químicos devidamente 

homologados para o seu combate.  

 

4.1.2) Em diferentes infra-estruturas 

4.1.2.1) Influência das redes nas aberturas zenitais 

T. absoluta foi detectada pela primeira vez na Horticilha no início do 2º trimestre de 

2009, mais concretamente no mês de Abril, o que desde logo contraria a bibliografia 

que situa a primeira detecção da praga em Portugal no Algarve, em Maio do mesmo ano 

como, por exemplo, Serra et al. (2009). Os sintomas do seu ataque foram inicialmente 

confundidos com os de larva mineira, à semelhança do que aconteceu com muitos 
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produtores de tomate. Os resultados das capturas de adultos de T. absoluta nas 

armadilhas delta iscadas com feromona sexual podem ser observados no Quadro 2. 

 

Quadro 2 - Capturas de adultos de Tuta absoluta nos blocos de HAI 1 após a detecção inicial da 
praga em Abril de 2009 - capturas nas semanas do ano civil. 

 

 MPB MPC MPC  MPC MPB MPC 
 Com rede Sem rede Sem rede Com rede Com rede Sem rede 
SEMANA  BLOCO 1 BLOCO 2 BLOCO 3 BLOCO 4 BLOCO 5 BLOCO 6 
18 (27/4 a 1/5) 0 0 0 0 0 0 
19    0 7 5 0 0 4 
20 0 22 7 0 0 13 
21 0 34 8 0 0 14 
22 0 35 8 0 0 21 
23 1 8 8 0 0 34 
24 1 12 13 1 0 49 
25 (15/6 a 20/6) 1 14 16 2 1 63 

Média 0,38 16,50 8,13 0,38 0,13 24,75 
Desvio padrão 0,52 12,76 4,82 0,74 0,75 22,19 

 

Estes resultados sugerem a importância de redes nas aberturas zenitais das estufas no 

retardamento da entrada da praga nas mesmas. De facto, nos Blocos 2, 3 e 6 os adultos 

de T. absoluta foram capturados nas armadilhas logo na semana 19 (1ª semana do mês 

de Maio) e, a partir dessa data, o seu número foi quase sempre crescendo. Estes blocos 

não dispunham de redes nas aberturas zenitais, o que parece ter antecipado a entrada da 

praga. Já nos Blocos 1, 4 e 5, à época todos com redes nas aberturas, de harmónica no 1 

e 5 e de saco no 4 - redes entretanto retiradas – a praga só foi detectada nas armadilhas 

4, 5 ou 6 semanas depois, respectivamente, dos restantes blocos. Esta diferença 

temporal poderá ser importante no maneio da praga, especialmente no caso do sistema 

de produção dominante no Oeste, com duas campanhas anuais mais curtas, ao contrário 

da Horticilha, onde se efectua apenas uma campanha longa. No caso das campanhas 

curtas, este período de retardamento da entrada da praga – 4 a 6 semanas – assume 

maior relevo dada a sua maior proporção em relação ao tempo de permanência da 

cultura nas estufas. Apesar de esse facto não ter sido contabilizado na época, poder-se-á 

supor que a existência das redes será também um impedimento à entrada dos mirídeos 

auxiliares nas instalações, o que será importante no controlo de T. absoluta mas também 

de outras pragas – mosca branca, por exemplo. Este facto poderá, contudo, ser 
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contornado já que tanto “M. caliginosus” como N. tenuis estão disponíveis 

comercialmente. 

Este efeito benéfico das redes nas aberturas zenitais só será efectivo caso a instalação 

das culturas seja precedida de uma correcta limpeza e desinfecção das instalações, com 

a devida eliminação dos restos da cultura e outros materiais não-reutilizáveis. A 

influência da eventual reutilização das placas de substrato de cultura no prolongamento 

da permanência da praga nas estufas, sob a forma de pupas, também deverá ser 

avaliada. Outras medidas de isolamento das instalações deverão também ser tomadas, 

como por exemplo garantir que as mesmas estão isentas de pontos de entradas de 

insecto ou instalando um sistema de entrada com porta dupla e, eventualmente, ar 

forçado. Um efeito negativo da instalação de redes nas aberturas zenitais das estufas 

será a considerável diminuição da ventilação, podendo daí advirem graves problemas 

fitossanitários de origem fúngica. Por último, a instalação destes dispositivos deverá ser 

objecto de estudo rigoroso de viabilidade económica. 

 

4.1.2.2) Dispersão do ataque 

Uma vez instalada a praga na cultura, o conhecimento de um eventual padrão na 

distribuição espacial do seu ataque pode ser decisivo no processo de combate à mesma, 

especialmente se associado a uma detecção precoce. Esses padrões de distribuição 

podem estar associados, sobretudo, a gradientes de temperatura – das paredes exteriores 

das estufas para os corredores centrais – mas também a variações de luminosidade, 

densidade vegetativa e a própria proveniência dos insectos – muitas vezes de espécies 

adventícias nas imediações das estufas. Não existindo na bibliografia consultada 

referência alguma à existência de tal padrão no comportamento de T. absoluta, foram 

elaborados mapas de distribuição com base nas contagens de larvas vivas efectuadas nos 

pontos definidos para o efeito (ver sub-capítulo 3.1.2). Os mapas aqui apresentados 

(Figuras 12 e 13, resultantes dos dados dos quadros 1 e 3 do anexo II) dizem respeito 

aos Blocos 4 e A, de HAI1 e HAI2, respectivamente. No Bloco 4, no qual os pontos de 

contagem se encontravam a meio dos corredores de plantas, não pareceu existir 

qualquer diferença na distribuição da invasão de T. absoluta em qualquer uma das fases 

consideradas. Pelo contrário, a praga parece ter invadido espacialmente e 

temporalmente a cultura de forma quase uniforme. Após a detecção inicial, a população 

pareceu crescer de forma semelhante em todo o bloco, existindo apenas uma diferença 
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mais notória na fase de maior intensidade de ataque, com menores densidades nos 

pontos de contagem mais próximos da parede norte da estufa. Essa diferença já não foi 

encontrada na segunda fase de crescimento aqui considerada. Após a aplicação de 

spinosade, a recuperação da população de T. absoluta foi assinalada de forma 

semelhante em todos os pontos de contagem. 

              
 
 

Semana 42 – Aparecimento
16 C
15 O
14 R
13 R
12 E
11 D
10 O
9 R
8
7 C
6 E
5 N
4 T
3 R
2 A
1 L

 
 

Semana 1 – Crescimento
16 C
15 O
14 R
13 R
12 E
11 D
10 O
9 R
8
7 C
6 E
5 N
4 T
3 R
2 A
1 L

Semana 7 – Após spinosade
16 C
15 O
14 R
13 R
12 E
11 D
10 O
9 R
8
7 C
6 E
5 N
4 T
3 R
2 A
1 L

 
 

Semana 17 – Recuperação
16 C
15 O
14 R
13 R
12 E
11 D
10 O
9 R
8
7 C
6 E
5 N
4 T
3 R
2 A
1 L

Semana 23 – Crescimento
16 C
15 O
14 R
13 R
12 E
11 D
10 O
9 R
8
7 C
6 E
5 N
4 T
3 R
2 A
1 L

 
      
 

 
Figura 12 – Dispersão do ataque de Tuta absoluta no Bloco 4. 

(as palavras aparecimento, crescimento e recuperação dizem respeito à população de T. absoluta) 
 

Legenda:
1 a 10

11 a 20
21 a 30
31 a 40
40 a 50

> 50

(larvas de T. absoluta)

 

Semana 46 – Crescimento
16 C
15 O
14 R
13 R
12 E
11 D
10 O
9 R
8 
7 C
6 E
5 N
4 T 
3 R
2 A
1 L

Por planta 
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Semana 46 – Aparecimento
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Semana 51 – Crescimento
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Semana 4 – Crescimento
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Semana 8 – Após spinosade + Bt
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Semana 12 – Recuperação
12
11
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9
8
7
6
5
4
3
2
1

12
11
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9
8
7
6
5
4
3
2
1

Semana 22 – Pico populacional de Nesidiocoris tenuis
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Semana 24 – Após tratamento contra Nesidiocoris tenuis

 
Figura 13 – Dispersão do ataque de Tuta absoluta no Bloco A. 

(as palavras aparecimento, crescimento e recuperação dizem respeito à população de T. absoluta) 
 
Legenda:

1 a 10
11 a 20
21 a 30
31 a 40
40 a 50

> 50

(larvas de T. absoluta)

 
 
 
No Bloco A os pontos de contagem situam-se em três zonas dos corredores de plantas – 

início, meio e fim. Apesar de a praga ter sido detectada inicialmente com densidade 

ligeiramente maior junto ao corredor central, as fases de crescimento e recuperação da 

população esbateram e, pontualmente, inverteram essa diferença. Só numa fase 

Por planta 
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posterior ao tratamento contra N. tenuis se verificou uma tendência para população mais 

elevada de T. absoluta junto à entrada da estufa. Poder-se-á supor que existe um factor 

de incremento das populações nesta zona com base numa situação várias vezes 

observada na exploração: a retirada dos contentores com resíduos da cultura (folhas, 

rebentos e frutos), no meio dos quais se encontravam adultos de T. absoluta em número 

razoável, provoca o voo de muitos desses insectos à saída do bloco, com posterior 

instalação nas plantas mais próximas da porta de entrada. 

 

4.1.2.3) Evolução das populações 

A interacção entre pragas e insectos auxiliares existentes numa cultura de tomate 

raramente será linear e passível de modelar com a exactidão e universalidade desejadas. 

Na sua evolução conjunta terão sempre de ser tidos em conta diversos factores como o 

estado fenológico das plantas, as condições ambientais externas, a climatização das 

estufas face às necessidades pontuais da cultura, a introdução de auxiliares, a existência 

de campos de cultura ou de adventícias nas imediações das estufas e respectivo maneio 

e a aplicação de produtos fitofarmacêuticos para combate a diferentes ameaças. 

Da análise dos registos de contagens de insectos efectuados nos diferentes blocos, seja 

em MPC ou em MPB, e considerando os tratamentos fitossanitários postos em prática, é 

possível inferir um certo padrão, traduzido nos gráficos das Figuras 14 e 15 e sobre o 

qual se devem tecer as seguintes considerações: 

 

1ª) Tanto em HAI-1 como em HAI-2, a presença de larvas de T. absoluta nas plantas 

aconteceu numa altura mais precoce da campanha de 2010/2011 do que aquilo que se 

tinha verificado em 2009/2010. De facto, em HAI-1 a infestação começou, na campanha 

mais recente, entre as semanas 34 e 45, consoante os blocos, ao passo que em 

2009/2010 tinha ocorrido entre as semanas 48 e 8. Em HAI-2 começou, em 2009/2010, 

entre as semanas 46 e 10, enquanto que em 2010/2011 se verificaram os primeiros 

ataques entre as semanas 42 e 46. Nestes períodos a presença dos mirídeos “M. 

caliginosus” e N. tenuis não foi observada em populações de grandes dimensões (Figura 

14 – semana 35 a 49 – e Figura 15 – semana 41 a 50). Esta antecipação do ataque de 

traça-do-tomateiro pode pressupor uma maior incidência da mesma na zona 

circundante, factor que deverá ter tido maior influência nos blocos em MPC (HAI1- 

blocos 2, 3, 4 e 6), já que não dispõem de redes nas aberturas zenitais, o que facilita a 
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entrada dos adultos de T. absoluta. Por outro lado, toda a infra-estrutura de produção é 

exaustivamente limpa e desinfectada entre campanhas, o que anularia o efeito da 

permanência de pupas de T. absoluta no chão que, recorde-se, está permanentemente 

coberto por uma tela de malha contínua nos blocos em MPC. Já nos blocos em MPB o 

efeito da permanência de pupas no solo deverá ser tido em conta, dada a inexistência de 

tela a cobrir o solo, e uma vez que se verificou uma maior proximidade temporal no 

início dos ataques de T. absoluta nestes blocos: em HAI-1, na campanha de 2009/2010, 

há registo inicial de larvas no bloco 1 na semana 4, enquanto no bloco 5 esse registo 

data da semana 8. Já em 2010/2011 e nas mesmas estruturas, os registos iniciais 

situaram-se, para ambos os blocos, na semana 45, ou seja, também neste caso se 

verificou uma antecipação. Em HAI-2, onde, recorde-se, todos os blocos estão em MPB 

e dispõem de redes nas aberturas zenitais, de um intervalo de 16 semanas para início dos 

ataques de T. absoluta entre os diferentes blocos, em 2009/2010, passou-se para um 

intervalo de apenas 4 semanas em 2010/2011. Esta situação nos blocos em MPB deverá 

ser tida em particular conta, já que o facto de o solo se encontrar completamente a 

descoberto permitiu aí a permanência de um grande número de pupas de T. absoluta. 

Esta circunstância pode aumentar o nível de intensidade de ataque dentro de um mesmo 

ciclo de produção e no seguinte, apesar das outras medidas de higienização tomadas. 

Assim, deverão ser tomadas medidas de monitorização precoces, eventualmente em 

associação com meios de captura em massa de adultos. Uma outra hipótese seria 

encontrar um método eficaz de eliminar as pupas de T. absoluta, evitando que elas 

cheguem ao solo ou encontrando um insecto auxiliar que aí as eliminasse. 

 

2ª) A relação entre a dimensão da população de T. absoluta e dos mirídeos aqui 

considerados parece evidente. Verificou-se que “M. caliginosus” tende a aparecer nos 

registos numa fase mais anterior do ciclo produtivo do que aquilo que se verifica com 

N. tenuis (Figura 14 – semana 49 – e Figura 15 – semana 53). Isto dever-se-á, 

sobretudo, ao facto de o primeiro ser introduzido nas culturas da Horticilha logo no 

início de cada ciclo, precavendo infestações de outras pragas como, por exemplo, mosca 

branca. Apesar disso, este mirídeo raramente atingiu níveis populacionais elevados 

(Figuras 14 e 15). É de notar, no entanto, que acréscimos nas populações de T. absoluta 

resultam, normalmente, em aumento do número de indivíduos adultos de “M. 

caliginosus”, sendo possível supor que tal se deverá ao mecanismo de predação 

exercido pela segunda espécie sobre a primeira (Figura 15 – semanas 53, 3 e 12). Estas 
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subidas, em número, na população de “M. caliginosus” perante acréscimos de 

população de T. absoluta foram, contudo, claramente inferiores àquelas que se 

verificam no caso de N. tenuis. Este mirídeo, disponível comercialmente para largadas, 

não é introduzido deliberadamente nas culturas da Horticilha; pelo contrário, aparece 

espontaneamente, sendo que os registos de primeiras observações dataram, na maior 

parte dos casos, do mês de Novembro (Anexo II – Quadros 1 e 3). O comportamento da 

curva de evolução da população deste mirídeo perante a presença da sua presa T. 

absoluta foi consideravelmente diferente do que se verificou com “M. caliginosus”. 

Esse comportamento traduziu-se em rápido aumento na população, acompanhando, 

numa fase inicial, o crescimento da população de T. absoluta (Figura 14 – semana 1 e 

Figura 15 – semana 4, 12, 19 e 23). Após essa fase em que ambas as populações, da 

praga e do seu predador, cresceram, verificou-se um súbito decréscimo, para valores 

muito baixos, nas contagens de larvas de T. absoluta (Figura 14 – semanas 2 e 4 e 

Figura 15 – semanas 6, 13, 21 e 26), o que parece indicar que, na ausência de tratamento 

específico para controlar a praga, o auxiliar cumpriu o seu papel. Mesmo na ausência 

daquela presa, as populações de N. tenuis continuam a evoluir a um ritmo acentuado, o 

que sugere que ocorre fitofagia, causando graves estragos nas plantas. Este 

comportamento e evolução da população para níveis muito acentuados converte este 

auxiliar em praga, havendo a necessidade de fazer tratamentos para o combater, 

aplicando um produto fitofarmacêutico. Esse facto constitui logo um problema, já que, 

como foi referido atrás, não existem produtos homologados para o combate a N. tenuis. 

Como pode ser observado na Figura 14 (semanas 4, 15 e 21), a substância activa 

acetamiprida, homologada para o combate a mosca branca, parece ter um efeito lesivo 

muito acentuado sobre N. tenuis, reduzindo grandemente a sua presença, ao mesmo 

tempo que reduz as infestações da praga acima mencionada e para o qual está 

homologada. No caso de produções convencionais, a acetamiprida parece ser uma boa 

solução para o combate a N. tenuis, caso este auxiliar se assuma como praga em 

simultaneidade com infestações de mosca branca ou de afídeos, para cujo combate 

também está homologada, e com resultados interessantes (Figura 14 – semana 3), apesar 

desta última ter sido uma praga sem grande expressão na Horticilha. No caso de culturas 

em MPB, as piretrinas naturais usadas parecem também ter exercido um forte efeito 

supressivo nas populações de N. tenuis (Figura 15 – semanas 6, 22 e 24). É de referir 

ainda que o efeito de N. tenuis sobre as infestações de mosca branca deverá ser objecto 

de análise mais detalhada, já que as baixas taxas de infestação desta praga verificadas na 
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Horticilha não permitiram aferir o real papel que o mirídeo poderá ter no seu combate. 

Assim, para o combate a essa praga, “M. caliginosus” continuará a ser o auxiliar mais 

recomendado, de acordo com a generalidade da bibliografia consultada. Nas culturas da 

Horticilha, e em consonância com os registos considerados, esta acção de “M. 

caliginosus” sobre as infestações de mosca branca é difícil de ser confirmada. A ocorrer 

um controlo eficiente, poder-se-á supor que ele ocorreu na fase inicial da cultura, com 

as largadas deste auxiliar a impedirem o estabelecimento das populações de mosca 

branca (Figura 14 – semanas 35 a 42). É possível comprovar, no entanto, que “M. 

caliginosus” raramente atingiu níveis populacionais elevados, em especial se 

comparados com os alcançados por N. tenuis. Além disso, quando a presença deste 

último se fez notar de forma mais evidente, com os benefícios e prejuízos que daí 

advém, as populações de “M. caliginosus” tenderam a reduzir-se ou mesmo 

extinguirem-se (Figura 14 – semana 51 e Figura 15 – semanas 3, 5, 12 e 16), o que 

sugere que estes dois mirídeos competem pelo mesmo nicho ecológico. Desta forma, e 

pelo acima exposto, não é possível supor que tenha ocorrido de forma continuada, nos 

casos analisados, um controlo de T. absoluta por parte de “M. caliginosus”. Essa acção 

deverá ser avaliada em condições de estabelecimento mais efectivo das populações de 

“M. caliginosus” e ocorrência pouco intensa ou mesmo nula de N. tenuis, mirídeo que 

parece encontrar nas condições das estruturas da Horticilha – reduzida amplitude 

térmica, garantida pelos mecanismos de ventilação e pelo sistema de aquecimento das 

estufas, e zonas de crescimento jovem das plantas em permanência, dado o sistema 

produtivo implementado, com ciclo longo, rebaixamento das plantas e uma média de 35 

cachos por planta e campanha – um habitat ideal à sua propagação.
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Figura 14 - Evolução das populações de insectos e tratamentos fitossanitários – Bloco 4 de HAI-1 – 2010/2011. 

Semana 

Número de 
indivíduos por planta 



37 
 

 

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

0

20

40

60

80

100

120

140

160

Larva mineira – larvas vivas

Tuta absoluta – larvas vivas

Macrolophus caliginosus – adultos

Nesidiocori tenuis - adultos

Bt + sabão potássico

Bt

Bt + spinosade

Bt

spinosade sabão potássico + spinosade

Bt + piretrinas

Bt

Bt Bt

Bt + sabão potássico

Bt + piretrinas

sabão potássico + piretrinas

sabão 
potássico

piretrinas

Legenda:

Bt = Bacillus thuringiensis

Larva mineira – larvas vivas

Tuta absoluta – larvas vivas

Macrolophus caliginosus – adultos

Nesidiocoris tenuis - adultos

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

0

20

40

60

80

100

120

140

160

Larva mineira – larvas vivas

Tuta absoluta – larvas vivas

Macrolophus caliginosus – adultos

Nesidiocori tenuis - adultos

Bt + sabão potássico

Bt

Bt + spinosade

Bt

spinosade sabão potássico + spinosade

Bt + piretrinas

Bt

Bt Bt

Bt + sabão potássico

Bt + piretrinas

sabão potássico + piretrinas

sabão 
potássico

piretrinas

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

0

20

40

60

80

100

120

140

160

Larva mineira – larvas vivas

Tuta absoluta – larvas vivas

Macrolophus caliginosus – adultos

Nesidiocori tenuis - adultos

Bt + sabão potássico

Bt

Bt + spinosade

Bt

spinosade sabão potássico + spinosade

Bt + piretrinas

Bt

Bt Bt

Bt + sabão potássico

Bt + piretrinas

sabão potássico + piretrinas

sabão 
potássico

piretrinas

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

0

20

40

60

80

100

120

140

160

Larva mineira – larvas vivas

Tuta absoluta – larvas vivas

Macrolophus caliginosus – adultos

Nesidiocori tenuis - adultos

Bt + sabão potássico

Bt

Bt + spinosade

Bt

spinosade sabão potássico + spinosade

Bt + piretrinas

Bt

Bt Bt

Bt + sabão potássico

Bt + piretrinas

sabão potássico + piretrinas

sabão 
potássico

piretrinas

Legenda:

Bt = Bacillus thuringiensis

Larva mineira – larvas vivas

Tuta absoluta – larvas vivas

Macrolophus caliginosus – adultos

Nesidiocoris tenuis - adultos

 
 

Figura 15 - Evolução das populações de insectos e tratamentos fitossanitários – Bloco A de HAI-2 – 2010/2011. 
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4.2) Medidas directas de combate a T. absoluta 

4.2.1) Tratamentos profiláticos 

O plano delineado para esta experiência não foi cumprido de acordo com o previsto, já 

que o fornecedor de T. achaeae não cumpriu o calendário de entregas dos insectos, que 

se deveria prolongar até perto do fim da campanha (Maio). Assim, a aplicação deste 

plano ficou limitada ao período compreendido entre as semanas 49 (início de 

Dezembro) e 2 (início de Janeiro). Este curto período de aplicação não permite reflexões 

muito alargadas sobre a verdadeira eficiência de cada uma das modalidades aplicadas. 

Ainda assim, poder-se-ão enunciar algumas simples constatações: 

Nos Blocos A e B, com introdução de T. achaeae e aplicação de Bt em ambos, a 

evolução das populações de T. absoluta foi distinta: partindo de valores praticamente 

nulos e com tendência para crescimento, no Bloco A, enquanto no Bloco B se manteve 

em valores residuais (Figura 16). Durante esse período o baixo nível populacional de N. 

tenuis não pressupõe que este mirídeo tenha exercido acção predatória com impacto 

sobre T. absoluta. 

 
Figura 16 – Evolução das populações nos Blocos A (cima) e B (baixo) de HAI-2 durante a aplicação 
do plano profilático – introdução de Trichogramma achaeae e aplicação de Bacillus thuringiensis. 

As linhas verticais delimitam interiormente o período de aplicação do plano profilático. 
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Nos Blocos C e D, apenas com introdução de T. achaeae, as populações de T. absoluta 

partiram de níveis praticamente nulos e assim se mantiveram no período de vigência do 

plano profilático (Figura 17), sendo também desprezável a acção de N. tenuis. 

 

 
Figura 17 - Evolução das populações nos Blocos C (cima) e D (baixo) de HAI-2 durante a aplicação 

do plano profilático – introdução de Trichogramma achaeae.  
As linhas verticais delimitam interiormente o período de aplicação do plano profilático. 

 

Nos Blocos E e F, com aplicação semanal de Bt, a presença de N. tenuis em níveis 

consideráveis parece ter tido um efeito importante na limitação do crescimento das 

populações de T. absoluta. A acção de Bt por si pode ou não ter tido influência nessa 

limitação, embora a rápida subida no nível populacional de T. absoluta no Bloco F na 

semana 1, coincidente com descida de N. tenuis, possa sugerir uma eficácia limitada. 
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Figura 18 - Evolução das populações nos Blocos E (cima) e F (baixo) de HAI-2 durante a aplicação 
do plano profilático – aplicação de Bacillus thuringiensis.  

As linhas verticais delimitam interiormente o período de aplicação do plano profilático. 
 
Ilações mais precisas acerca da eficácia de cada uma destas modalidades só poderiam 

ser devidamente fundamentadas com um período mais alargado de aplicação deste 

plano, tal como estava previsto mas, infortunadamente, não foi passível de ser 

executado por motivos alheios. 

 

4.2.2) Tratamentos curativos 

A única substância activa homologada especificamente para o tratamento de T. absoluta 

em Portugal era, até muito recentemente, o indoxacarbe, disponibilizado 

comercialmente pela empresa DuPontTM sob as marcas comerciais Steward® e Explicit 

WG® (DGADR, 2011). Esta substância activa foi por diversas vezes utilizada nas 

culturas convencionais da Horticilha, tendo o seu uso sido abandonado por duas razões: 

a baixa mortalidade que provocou nas larvas de T. absoluta (Anexo II, Quadro 1, 

semana 42) e a elevada mortalidade que causou, repetidamente, na população de 

abelhões (Bombus terrestris) presente nos blocos onde os tratamentos foram efectuados. 
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A mortalidade verificada nestes insectos usados para induzir a polinização na cultura 

deu-se em várias circunstâncias: tratamento efectuado com as caixas-colmeia dentro do 

bloco e fechadas; retirada das caixas-colmeia anteriormente ao tratamento e re-

colocação das mesmas numa fase posterior ao tratamento – um a dois dias – com 

resultados igualmente prejudiciais. Em contexto de empresa comercial, estes resultados 

são altamente negativos, pelo que se compreende a não repetição da aplicação desta 

substância para tratamento de T. absoluta. 

Apesar de em Portugal não estar homologada para o tratamento de T. absoluta, a 

substância activa spinosade, disponível sob o produto comercial Spintor 480 SC® da 

empresa Dow AgroSciencesTM, aparentou sempre ter resultados muito interessantes no 

combate à praga (Figuras 14 e 15). De entre as várias substâncias activas aplicadas nas 

culturas da Horticilha, esta substância tem-se revelado como a mais eficaz nas reduções 

das populações de T. absoluta. Esse facto pôde ser repetidamente observado nos 

diferentes blocos, com reduções imediatas do número de larvas vivas para valores 

próximos de zero. Spinosade apresenta, por outro lado, a vantagem de poder ser 

utilizado em MPB, facto que é bastante interessante já que as substâncias activas 

homologadas para este modo de produção estão disponíveis em número muito reduzido. 

O uso de spinosade está, porém, limitado a três aplicações por ciclo, pelo que deverão 

ser devidamente ponderadas e, eventualmente, resguardadas para épocas de infestação 

mais intensa de T. absoluta. Outro passo interessante a dar seria a homologação, por 

parte dos serviços oficiais, desta substância activa para o combate a esta praga, caso se 

verificasse a conjugação de todos os factores necessários e recomendáveis dessa mesma 

homologação. 

A utilização de Bt na Horticilha, como medida de combate a T. absoluta, teve um 

carácter essencialmente preventivo, com um número considerável de aplicações ao 

longo do ciclo produtivo da cultura. A sua utilização assumiu particular importância nos 

períodos imediatamente a seguir aos tratamentos com spinosade, sendo possível 

considerar que essas aplicações mantiveram as populações da praga em níveis baixos 

(Figura 14 – semanas 7 a 10 – e Figura 15 – semanas 7 a 12 ), não descurando nesse 

aspecto o papel desempenhado pelos mirídeos predadores, nomeadamente N. tenuis. 

Esta acção combinada de spinosade e Bt deverá ter exercido, primeiramente, um efeito 

letal sobre a generalidade das larvas, com a aplicação do primeiro, sendo que as 

posteriores aplicações do segundo terão tido uma acção considerável sobre as larvas de 

primeiro ínstar entretanto emergidas e, logo, não afectadas pelo tratamento com 
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spinosade. Este tipo de estratégia só foi possível graças ao reduzido custo de cada 

aplicação de Bt, permitindo resguardar para fases de ataque mais intenso de T. absoluta 

as aplicações de spinosade, que acarretam um custo mais elevado e estão limitadas a um 

total de três por cada ciclo de produção. 

Outra das substâncias activas referidas na bibliografia como capaz de combater T. 

absoluta, a abamectina, não pareceu ter tido um efeito consistentemente considerável na 

redução das populações da praga (Figura 14 – semana 20). 

 

4.3) Uso de armadilhas de captura em massa de adultos de T. absoluta 

4.3.1) Número de capturas 

O efeito benéfico da luz traduzir-se-ia num acréscimo significativo de capturas de 

adultos de T. absoluta nas armadilhas de água com esses dispositivos, por comparação 

com as armadilhas simples, ou seja, apenas com isco de feromona sexual. O teste de 

Wilcoxon efectuado permite afirmar que não há uma diferença significativa no número 

das capturas se considerarmos as sete amostras válidas (Z = -1,521; p = 0,128; N = 7) 

(Anexo III – Quadro 6). No entanto, se não for considerada uma das amostras, na qual o 

valor das capturas da armadilha sem luz foi superior ao verificado na armadilha com 

luz, pode afirmar-se que há uma diferença significativa por efeito da luz (Z = -2,201; p 

= 0,028; N = 6) (Anexo III – Quadro 10) . Estes resultados permitem supor que há uma 

tendência para maior número de adultos de T. absoluta capturados nas armadilhas com 

dispositivo luminoso, sendo que este efeito deverá ser estudado mais exaustivamente 

num outro tipo de infra-estruturas e, consequentemente, de cultura – com menor pé 

direito, logo com plantas a menor altura, sem acumulação dos troncos desfolhados na 

zona onde a armadilha é colocada. A hermeticidade dessas infra-estruturas à entrada dos 

insectos-alvo deverá ser garantida tanto quanto possível, para que as armadilhas 

exerçam o seu efeito sobre os adultos de T. absoluta contidos no interior das estufas, 

evitando efeito de atracção indesejável sobre os existentes nas imediações. 

 

4.3.2) Género 

Para além do acréscimo no número de capturas, outro grande objectivo que se pretende 

alcançar com o uso de armadilhas de água com luz incorporada é a captura de fêmeas. 

Com isso reduzir-se-ia de forma assinalável a intensidade de posturas e, por 
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conseguinte, de ataque e dano sobre a cultura. O trabalho laboratorial efectuado 

permitiu verificar que a captura de fêmeas ocorreu de forma casual, representando 

aproximadamente 1,1% das capturas (Anexo III – Quadro 13). Esta proporção não 

poderá ser considerada minimamente interessante ou prometedora, especialmente se 

considerarmos o elevado custo de compra, cerca de três vezes superior, das armadilhas 

luminosas em comparação com as armadilhas de água convencionais 
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5) CONCLUSÕES 

A data de entrada de Tuta absoluta em Portugal é anterior à referida pelos serviços 

oficiais. 

Os adultos de T. absoluta parecem ter preferência por efectuar a postura dos ovos no 

estrato superior das plantas de tomateiro, sendo que as minas com larvas vivas são 

visíveis em maior número numa zona abaixo do ápice da planta. Estas minas tendem a 

ser abandonadas numa fase posterior do desenvolvimento das lagartas, progredindo 

estas para os frutos ou folhas da zona basal das plantas. A presença de ovos e lagartas 

jovens de T. absoluta no ápice das plantas parecem contribuir para aí se aglomerarem 

adultos de N. tenuis, exercendo estes um efeito supressivo sobre as populações da praga. 

Este efeito leva a que se possa considerar que este mirídeo é um importante agente de 

combate a T. absoluta podendo, contudo, posteriormente tornar-se ele próprio praga da 

cultura de tomate. As suas largadas deverão, assim, ser devidamente ponderadas e o seu 

recorrente aparecimento espontâneo nas culturas deverá ser tido em conta e 

devidamente monitorizado. 

As redes nas aberturas zenitais das estufas parecem retardar a entrada de T. absoluta nas 

culturas, sobretudo de as estruturas estiverem devidamente isoladas, devendo este 

benefício ser ponderado em correlação com os efeitos na climatização e com a 

viabilidade económica da sua instalação. Outra forma de reduzir o nível de infestação da 

praga passará por eliminar as pupas que tendem a depositar-se no solo ou na tela que 

cobre o chão das estufas. 

Em caso de necessidade de intervenção com um produto fitofarmacêutico, spinosade 

deverá ser uma substância activa a considerar, dados os promissores resultados que 

apresenta. A sua homologação para o combate a esta praga deveria, assim, ser 

considerada. Será também útil efectuar ensaios com as substâncias activas recentemente 

homologadas para o combate a T. absoluta. Após a redução das populações desta praga 

para níveis muito baixos, por acção de um pesticida ou mesmo de N. tenuis, aplicações 

regulares do biopesticida Bt poderão contribuir para o retardamento da recuperação 

dessas mesmas populações. Neste caso poder-se-ão levantar questões relacionadas com 

o desenvolvimento de resistências. Assim, a aplicação de outras medidas preventivas, 

como a introdução do parasitóide oófago T. achaeae, poderão ser benéficas. No caso 

deste auxiliar, o seu real efeito sobre T. absoluta deverá ser estudado mais 

exaustivamente, dadas as dúvidas que ainda levanta, sobretudo se tivermos em conta as 
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elevadíssimas taxas de largada preconizadas. Caso se comprove a sua eficácia, dever-se-

á garantir uma adequada via de fornecimento deste insecto para Portugal por parte das 

empresas que o comercializam. 

As armadilhas de captura em massa que combinam os efeitos atractivos da feromona 

sexual e da luz tenderam a apresentar níveis de captura de adultos superiores aos 

registados nos dispositivos convencionais – apenas com isco de feromona. O propalado 

e potencialmente muito benéfico efeito atractivo sobre as fêmeas, pela acção da luz, não 

foi confirmado, pelo que o elevado custo destas armadilhas não justifica, para já, que os 

agricultores avancem para a sua aquisição. 
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Anexo I – Contagens de campo para estudo da evolução de Tuta absoluta e Nesidiocoris tenuis na planta e respectivo 

tratamento estatístico 

 
Quadro 1 – Contagens de folíolos, minas com larvas de T. absoluta e adultos de N. tenuis nos diferentes estratos das plantas 

PLANTA Terço superior Terço médio Terço inferior 
Superior Médio Inferior 

Fol. Minas Nesid. Fol. Minas Nesid. Fol. Minas Nesid. Fol. Minas Nesid. Fol. Minas Nesid. 
1 79 2 0 36 9 0 59 22 0 117 43 0 63 24 0 
2 134 6 2 44 9 1 46 6 1 66 27 2 110 58 0 
3 135 13 0 66 56 0 36 18 0 63 24 0 148 27 0 
4 131 2 5 51 18 2 48 16 1 56 17 0 216 158 0 
5 93 2 6 42 4 1 44 5 0 31 8 0 187 68 0 
6 101 0 6 48 5 0 43 15 3 56 17 0 152 57 0 
7 97 1 3 50 3 3 47 22 0 48 15 0 194 73 1 
8 104 3 7 46 4 4 51 16 1 46 11 0 220 79 0 
9 113 1 0 44 3 1 44 13 1 46 18 0 181 102 0 
10 97 0 3 49 3 0 56 8 0 56 6 0 164 490 0 
11 98 1 1 51 2 0 49 7 1 65 6 0 211 51 0 

 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 



53 
 

Quadro 2 – Análise descritiva de comparação entre estratos 
 

N Mínimo Máximo Média 

Erro 
padrão da 

média Desvio padrão 

sup_fol 11 79,0 135,0 107,5 5,6 18,5 

sup_minas 11 0,0 13,0 2,8 1,1 3,8 

sup_mir 11 0,0 7,0 3,0 0,8 2,6 

med_sup_fol 11 36,0 66,0 47,9 2,3 7,5 

med_sup_minas 11 2,0 56,0 10,5 4,8 15,8 

med_sup_mir 11 0,0 4,0 1,1 0,4 1,4 

med_med_fol 11 36,0 59,0 47,5 1,9 6,3 

med_med_minas 11 5,0 22,0 13,5 1,9 6,2 

med_med_mir 11 0,0 3,0 0,7 0,3 0,9 

med_inf_fol 11 31,0 117,0 59,1 6,6 21,8 

med_inf_minas 11 6,0 43,0 17,5 3,3 10,9 

med_inf_mir 11 0,0 2,0 0,2 0,2 0,6 

inf_fol 11 63,0 220,0 167,8 14,5 48,1 

inf_minas 11 24,0 490,0 107,9 39,8 131,9 

inf_mir 11 0,0 1,0 0,1 0,1 0,3 
 

Nota: 
sup = estrato superior  med_sup = estrato superior do médio  fol = folíolos 
med = estrato médio  med_med = estrato médio do médio   minas = minas de T. absoluta 
inf = estrato inferior  med_inf = estrato inferior do médio   mir = adultos de N. tenuis 
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Comparação entre estratos no que se refere ao número de mirídeos observados 
 
 
Teste de Friedman 
 
 

Quadro 3 – Valores relativos à posição dos dados para efectuar o Teste de Friedman 
 Média Soma 

sup_mir 4,23 46,53 

med_sup_mir 3,27 35,97 

med_med_mir 3,05 33,55 

med_inf_mir 2,32 25,52 

inf_mir 2,14 23,54 

 
 

Quadro 4 – Resultados do Teste de Friedman 

N 11 

χ2 18,521 

Graus de liberdade 4 

p 0,001 

 
 
Há diferenças significativas entre estratos no que se refere ao número de mirídeos 
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Comparação múltipla de medianas para verificar entre que estratos há diferenças significativas 
 

Cálculo da diferença de “rank” mínima (Daniel, 1978): 

α=0,05 ⇒  α’=α/k(k-1) ≈0,0025 ; 0,5-0,0025=0,4975 ⇒ Z=-2,807  

diferença mínima = 2,807*√ ((11*5*6/6) = 20,81 

Fazendo a diferença entre a soma de posições entre as combinações de cada par de estratos verificou-se que:  

 
Só se detectaram diferenças significativas entre os estratos superior e médio-inferior e entre os superior e inferior. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Comparação do número de minas nos estratos médio-superior e superior pelo teste não paramétrico 

de Wilcoxon para amostras emparelhadas  

 
Verificação de pressupostos: 
 
 
Mediana da diferença entre cada membro do par = 7,73; intervalo de confiança da média (95%) : ] 0,65; 16,10 [ 
 
 
A mediana está contida neste intervalo 
 
 
 



56 
 

Quadro 5 – Posição média do Teste de Wilcoxon para diferença de minas entre os dois estratos 
  N Posição média Soma de posições 

Méd. sup (minas) – Sup (minas) Diferença negativa 0a 0,00 0,00 

Diferença positiva 11b 6,00 66,00 

Empate 0c   

Total 11   

a. med_sup_minas < sup_minas 

b. med_sup_minas > sup_minas 

c. med_sup_minas = sup_minas 

 

Quadro 6 – Estatística e valor de prova do Teste de Wilcoxon para diferença de minas entre os dois estratos 
 Méd. Sup (minas) – Sup (minas) 

Z -2,943 

p 0,003 

 
Se todas as minas destes dois estratos tiverem minas com larvas vivas ou mortas por predação e não abandonadas por desenvolvimento finalizado 

( o que nestes estratos é pouco provável), há diferenças significativas entre estes dois estratos no que se refere ao nº de minas por estrato, sem ter 

em consideração o número de folíolos.  

 

Referências bibliográficas: 

Daniel, W. W., 1978. Applied nonparametric statistics. Houghton Mifflin Company, Boston. 510pp. 
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Anexo II – Contagens semanais de campo das populações de pragas e auxiliares e lista de tratamentos fitofarmacêuticos 
efectuados 
 

Quadro 1 – Contagens relativas a pragas e auxiliares presentes no Bloco 4 de HAI-1 em 2010/2011 
 

Semana 
Larva mineira 
 – larvas vivas 

Tuta absoluta  
– larvas vivas 

Mosca branca 
 – ninfas 

Mosca branca 
 – pupas 

Mosca branca 
 – pupas amarelas 

“Macrolophus caliginosus” 
 – adultos 

Nesidiocoris tenuis 
 – adultos 

35 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
36 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
37 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
38 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
39 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
40 0,2 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
41 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,3 0,0 
42 0,3 0,5 1,2 0,0 0,0 1,0 0,0 
43 0,2 2,3 7,7 0,3 0,0 0,0 0,0 
44 0,0 0,8 9,3 1,0 0,0 0,0 0,0 
45 0,0 3,7 14,5 11,3 0,0 1,5 0,0 
46 0,0 11,2 41,8 10,8 3,0 1,8 0,2 
47 0,2 0,3 75,0 14,0 0,7 0,8 0,0 
48 0,0 0,5 101,5 10,8 0,0 1,2 0,3 
49 0,0 0,2 51,7 46,2 0,2 6,8 0,7 
50 0,0 2,8 75,0 118,3 2,0 7,3 2,5 
51 0,0 2,8 108,8 108,8 1,0 0,7 12,8 
52 0,0 2,2 92,8 102,7 0,0 0,0 9,2 
53 0,0 8,7 183,0 167,3 0,0 0,0 20,5 
1 0,0 28,5 166,3 147,8 0,0 0,0 28,7 
2 0,0 14,7 66,8 164,3 0,0 0,0 53,3 
3 0,0 19,7 0,0 0,0 0,0 0,0 77,8 
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4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 
5 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 
6 0,0 26,3 9,8 1,3 0,0 0,0 3,2 
7 0,0 0,5 3,2 0,7 0,0 0,0 7,2 
8 0,0 0,0 10,7 8,2 0,0 0,0 5,8 
9 0,0 0,0 10,3 13,7 0,0 0,0 0,0 
10 0,0 0,0 19,8 25,8 0,0 0,0 12,7 
11 0,0 0,2 94,8 23,8 0,0 0,0 28,3 
12 0,0 0,0 52,8 72,7 0,0 0,0 43,2 
13 0,0 0,0 24,0 73,8 0,0 0,0 53,7 
14 0,0 0,0 10,0 22,8 0,0 0,0 92,2 
15 0,0 0,0 14,3 20,0 0,0 0,0 0,2 
16 0,0 0,2 6,8 9,3 0,0 0,0 0,7 
17 0,0 2,7 5,7 10,0 0,0 0,0 1,2 
18 0,0 2,2 10,0 12,2 0,0 0,0 9,3 
19 0,0 1,8 30,3 36,8 0,0 0,0 27,8 
20 0,0 6,0 95,3 56,7 0,0 0,0 33,2 
21 0,0 10,2 182,7 89,5 0,0 0,0 1,0 
22 0,0 17,3 99,0 56,8 0,0 0,0 1,5 
23 0,0 29,0 33,8 25,5 0,0 0,0 0,8 
24 0,0 3,0 80,2 30,0 0,0 0,0 3,0 
25 0,0 0,2 56,5 54,5 0,0 0,0 2,2 
26 0,0 0,0 32,7 44,2 0,0 0,0 1,8 
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Quadro 2 – Tratamentos fitossanitários efectuados no Bloco 4 de HAI-1 em 2010/2011 
Tratamentos 

35 Bt + Sabão Potássico 5 
36 Bt + Sabão Potássico 6 Spinosade 
37 7 Bt 
38 Bt 8 Bt 
39 Indoxacarbe 9 Bt 
40 Bt 10 Bt 
41 Bt + Sabão Potássico 11 Sabão Potássico 
42 Indoxacarbe 12 Pimetrozina + Abamectina 
43 13 
44 14 Acetamipiride 
45 Bt + Sabão Potássico 15 Bt + Sabão Potássico 

46 
Bt + Sabão Potássico + 
Abamectina 16 Bt + Sabão Potássico 

47 17 
48 Bt + Sabão Potássico 18 
49 19 
50 Bt + Sabão Potássico 20 Acetamipiride + Abamectina 
51 Bt + Sabão Potássico 21 Bt + Sabão Potássico 
52 Bt + Sabão Potássico 22 Bt + Sabão Potássico 

53 Bt + Sabão Potássico 23 
Bt + Sabão Potássico + 
Spinosade 

1 Bt + Sabão Potássico + Enxofre 24 
2 Abamectina + Pimetrozina 25 
3 Bt + Acetamipiride 26 
4 Bt + Sabão Potássico 
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Quadro 3 - Contagens relativas a pragas e auxiliares presentes no Bloco A de HAI-2 em 2010/2011 

Semana 
Larva mineira  
 – larvas vivas 

Tuta absoluta  
– larvas vivas 

Mosca branca 
 - pupas 

Macrolophus caliginosus  
– adultos 

Nesidiocoris tenuis  
- adultos 

41 0 0 0 0 0 
42 0 0,1 0 0 0 
43 0 0,0 0 0 0 
44 0 0,0 0 0 0 
45 0 0,0 0 0 0 
46 2,1 4,7 0 0,3 0 
47 5,9 3,0 0 0,4 0 
48 0 2,4 0 0,6 1,3 
49 0 0,0 0 0,0 0,0 
50 4,9 2,0 0 1,6 0,1 
51 21 10,1 0 2,0 0,0 
52 17,3 12,1 0 1,7 0,3 
53 0,4 3,7 0 4,7 0,0 
1 9,9 7,7 0 20,7 2,0 
2 8,4 5,9 0 12,4 1,6 
3 9,7 7,0 0 8,6 2,3 
4 0 32,1 0 18,1 42,7 
5 0 23,4 0 15,4 55,7 
6 0 12,7 0 0,1 3,4 
7 1,1 7,7 0 3,4 5 
8 0 0,9 0 10,1 7,1 
9 0 0,4 0 8,9 8,9 
10 0 3,1 0 9,7 9,1 
11 0 6,1 0 10,0 9,3 
12 0 8,1 0 6,9 11,3 
13 0 4,0 0 10,3 18,6 
14 0 5,4 0 10,9 17,6 



61 
 

15 0 2,7 0 1,3 7,3 
16 0 1,1 0 5,1 23,4 
17 0 0,1 0 0,4 8,1 
18 0 0,1 0 0,0 28,9 
19 0 14,4 0 0,4 47,1 
20 0 11,4 0 0 149,1 
21 0 1,9 0 0 80,7 
22 0 2,9 0 0 19,1 
23 0 10,3 1,4 0 148,3 
24 0 14,3 0,9 0 24,9 
25 0 6,7 0 0 31,1 
26 0 0 0 0 0 
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Quadro 4 - Tratamentos fitossanitários efectuados no Bloco A de HAI-2 em 2010/2011 
Tratamentos 

41 8 
42 9 
43 Bt + Sabão Potássico 10 Bt 
44 Bt + Sabão Potássico 11 Bt + Sabão Potássico 
45 Bt 12 Bt 
46 Bt 13 
47 Bt + Spinosade 14 Sabão Potássico + Spinosade 
48 Bt + Sabão Potássico 15 Bt + Piretrinas 
49 16 Sabão Potássico + Piretrinas 
50 Bt 17 Sabão Potássico 
51 Bt + Sabão Potássico 18 Piretrinas +  Enxofre 
52 Bt 19 
53 Bt 20 
1 Bt + Sabão Potássico 21 Piretrinas 
2 Bt + Sabão Potássico 22 
3 Bt 23 Piretrinas 
4 Bt 24 
5 Bt + Piretrinas 25 
6 Spinosade 26 
7 Bt 
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Anexo III – Contagens relativas ao ensaio de armadilhas de captura em massa e respectivo tratamento estatístico 

 
Quadro 1 – Contagens dos adultos de Tuta absoluta capturados nas diferentes armadilhas instaladas na estufa 

Número de adultos de Tuta absoluta capturados em cada armadilha 
Data Bloco Posição Tutasan 1 Ferolite Tutasan 2 

15-11-2010 B Casa 1 177 661 362 
15-11-2010 B Casa 7 181 632 263 
22-11-2010 B Casa 1 114 151 148 
22-11-2010 B Casa 7 203 202 169 
29-11-2010 A Casa 4 218 183 91 
29-11-2010 A Casa 7 183 171 262 
29-11-2010 B Casa 12 246 282 308 

 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

Quadro 2 – Análise descritiva das amostras das armadilhas com e sem luz 
 N Mínimo Máximo Média Erro padrão Desvio padrão 

Sem luz 14 91,00 362,00 208,93 19,78  
Com luz 7 151,00 661,00 326,00 84,27 222,96 

 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Testes com 7 casos com luz e 7 médias das armadilhas sem luz – considerando amostras 
emparelhadas 

 
 

Quadro 3 – Teste à normalidade – Shapiro-Wilk – das amostras de armadilhas com e sem luz 
 Estatística Graus de liberdade p 

Com luz 0,75 7 0,01 
Sem luz - média 0,94 7 0,65 

 
 
Rejeita-se a normalidade 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Teste de Wilcoxon para amostras emparelhadas 
 

Pressupostos 
 

Quadro 4 – Análise descritiva da população de diferenças entre armadilhas com e sem luz 
  Estatística 

Intervalo de confiança a 95% para 
a média 

Limite inferior -63,84 
Limite superior 297,98 

Mediana 20,00 

 
A mediana está incluída no intervalo de confiança a 95% da média – verificam-se os pressupostos 
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Quadro 5 – Posição média do Teste de Wilcoxon de armadilhas com e sem luz 

  N Média Soma das ordens 

Sem luz (média) – Com luz 

Sinais negativas 6a 3,83 23,00 

Sinais positivas 1b 5,00 5,00 

Empates 0c   

Total 7   

a. sem_luz_média < com_luz 

b. sem_luz_média > com_luz 

c. sem_luz_média = com_luz 

 
 

Quadro 6 – Estatística e valor de prova do Teste de Wilcoxon para armadilhas com e sem luz 
 Sem luz (média) – Com luz 

Z -1,52 

p 0,13 

 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Retirando o último trio de armadilhas (único com diferença negativa - maior captura sem luz) 
 

Quadro 7 - Teste à normalidade – Shapiro-Wilk – das amostras de armadilhas com e sem luz 
 Estatística Graus de liberdade p 

Com luz 0,79 6 0,04 
Sem luz - média 0,93 6 0,57 

 
 
 
Rejeita-se a normalidade 
 
 
 

Quadro 8 – Análise descritiva da população de diferenças entre armadilhas com e sem luz 
 Estatística 

Diferença entre armadilhas 
Intervalo de confiança a 95% para 

a média 
Limite inferior -62,84 
Limite superior 353,17 

Mediana 24,25 
 
 
 
A mediana está incluída no intervalo de confiança a 95% da média – verificam-se os pressupostos 
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Quadro 9 - Posição média do Teste de Wilcoxon de armadilhas com e sem luz 

  N Média Soma das ordens 

Sem luz – Com luz 

Sinais negativas 6a 3,50 21,00 

Sinais positivas 0b 0,00 0,00 

Empates 0c   

Total 6   

a. sem_luz_média < com_luz 

b. sem_luz_média > com_luz 

c. sem_luz_média = com_luz 

 
 

Quadro 10 - Estatística e valor de prova do Teste de Wilcoxon para armadilhas com e sem luz 
 Sem luz (média) – Com luz 

Z -2,20 

p 0,03 

 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Correlações 
 

Quadro 11 – Correlações de Pearson para o caso das 7 amostras 
  Com luz Sem luz - média 

Com luz Correlação de Pearson (r) 1 0,59 

p  0,16 

N 7 7 

 
 

Quadro 12 – Correlações de Pearson retirando a amostra com diferença negativa 

  Com luz Sem luz - média 

Com luz Correlação de Pearson (r) 1 0,66 

p  0,16 

N 6 6 

 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Comparação de capturas de fêmeas e capturas de machos 
 
 

Quadro 13 – Número de machos e fêmeas de T. absoluta presentes em cada sub-amostra sujeita a teste de genitália 

Número de adultos de Tuta absoluta por género 
Data Bloco Posição Machos Fêmeas 

15-11-2010 B Casa 1 42 0 
15-11-2010 B Casa 7 32 0 
22-11-2010 B Casa 1 55 0 
22-11-2010 B Casa 7 48 0 
29-11-2010 A Casa 4 47 1 
29-11-2010 B Casa 12 46 2 

 
 

Quadro 14 – Análise descritiva relativa à comparação de capturas de machos e fêmeas 

   Estatística Erro padrão 

machos Média 45,00 3,12 

Mínimo 32,00  

Máximo 55,00  

fêmeas Média 0,50 0,34 

Mínimo 0,00  

Máximo 2,00  
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Quadro 15 – Resultados de estatística descritiva relativa ao Teste de Wilcoxon para a diferença de capturas de machos e fêmeas 

   Estatística 

 Intervalo de confiança a 95% para a média Limite inferior 36,54 

Limite superior 52,46 

Mediana 45,00 

 
 
 
A mediana está incluída no intervalo de confiança a 95% da média – verificam-se os pressupostos 
 
 
 

Quadro 16 - - Posição média do Teste de Wilcoxon para diferença de capturas de machos e fêmeas 
  N Média Soma das ordens 

Fêmeas - Machos Sinais negativos 6a 3,50 21,00 

Sinais positivos 0b 0,00 0,00 

Empates 0c   

Total 6   

a. fêmeas < machos 

b. fêmeas > machos 

c. fêmeas = machos 
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Quadro 17 – Estatística e valor de prova do Teste de Wilcoxon para diferença de capturas de machos e fêmeas 

 Fêmeas - Machos 

Z -2,201 

p 0,028 
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Anexo IV - Dados da empresa onde foram realizados os ensaios 

 
 

Quadro 1 - Localização e contactos da empresa Horticilha Agro-Indústria S.A. 
 

Morada: E.N. 5 Km 10 Cilha Queimada, ALCOCHETE, Setúbal 2890-129 

Telefone: 212308440 Fax: 212319763  

Website: http://www.wightsalads.com 

Coordenadas 
geográficas: 

Latitude 38°40'25.50"N 

Longitude   8°52'36.03"W 

 


