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RESUMO 

A produção de tabaco no Brasil é consolidada como uma importante fonte de renda para muitas 

famílias, principalmente da região Sul do país. A produção das mudas, ocorre no sistema floating, 

porém, neste modelo o ambiente é alterado, o que o torna mais propício ao ataque severo de 

pragas e doenças. Dentre as pragas que podem ocorrer nesse sistema, tem-se o inseto Fungus 

gnats. Esse inseto alimenta-se de fungos, algas e matéria orgânica em decomposição, porém, 

quando estabelecido no local, as suas larvas passam a alimentar-se das raízes das plântulas. Como 

alternativa para controle dessa praga, encontra-se no solo brasileiro o ácaro Stratiolaelaps 

scimitus, o qual apresenta potencial predatório junto ao Fungus gnats. Diante dessa problemática, 

objetivou-se no presente estudo avaliar o uso do Stratiolaelaps scimitus como controlador do 

Fungs gnats na produção de mudas de tabaco no sistema floating. O experimento foi conduzido 

em uma propriedade rural, localizada no noroeste do estado do Rio Grande do Sul. Usou-se três 

tratamentos em delineamento com blocos ao acaso, com quatro repetições. Entre os tratamentos, 

distribuiu-se o T1 como controle, T2 como químico a base de Imidacloprido e Azadiractina e T3 

como biológico com o uso do Stratiolaelaps scimitus. Foram realizadas capturas de insetos 

adultos em diferentes épocas, onde o controle biológico mostrou-se igual ao controle químico. 

Na avaliação do volume de massa seca das raízes aos 50 dias da semeadura, não se observou 

diferença entre os tratamentos. Quanto a quantificação de agrotóxicos utilizados, o tratamento 

biológico possibilitou uma redução no uso de produtos químicos. A pesquisa de campo, junto 

aos produtores, mostrou que esse novo modelo de controle está sendo bem aceito, precisando 

apenas de alguns alinhamentos. Desta forma, o presente estudo torna a luz do conhecimento, o 

uso do Stratiolaelaps scimitus como possível controlador biológico do Fungus gnats na produção 

de mudas de tabaco no sistema floating, porém mais estudos precisam ser realizados para uma 

melhor avaliação. 

 

Palavras-chave: Controle biológico, Fungus gnats, Stratiolaelaps scimitus, tabaco, floating, 

agrotóxico. 

  



ABSTRACT 

Tobacco production in Brazil is consolidated as an important source of income for many families, 

mainly in the southern region of the country. The production of seedlings occurs in the floating 

system, but in this model the environment is changed, which makes it more conducive to severe 

attack of pest and diseases. Among the pests that can occur in this system, there is the insect 

Fungusgnats. This insect feeds of fungi, algae and decaying organic matter, but when established 

on the spot, its larvae feed on the roots of the seedlings. As an alternative to control this pest, the 

Stratiolaelapsscimitus mite is found in Brazilian soil, which has predatory potential with 

Fungusgnats. Given this problem, the objective of this study was to evaluate the use of 

Stratiolaelapsscimitus as a controller of Fungsgnats in the production of tobacco seedlings in the 

floating system. The experiment was conducted in a rural property located in the northwest of 

Rio Grande do Sul state. Three treatments were used in a randomized block design with four 

replications. Among the treatments, T1 was distributed as control, T2 as chemical based on 

Imidacloprid and Azadiractin and T3 as biological using Stratiolaelapsscimitus. Adult insects 

were captured at different period, and the biological control was the same as the chemical control. 

In the evaluation of the dry mass volume of the roots at 50 days after sowing, no difference was 

observed between treatments. As for the quantification of pesticides used, the biological 

treatment made possible a reduction in the use of chemicals. The field research together with the 

producers showed that this new control model is being well accepted, needing only a few 

alignments. Thus, the present study brings the knowledge about the use of Stratiolaelapsscimitus, 

as a possible biological controller of Fungusgnats in the production of tobacco seedlings in the 

floating system, but more studies need to be carried out for a better evaluation. 

Key words: Biological control, Fungusgnats, Stratiolaelapsscimitus, tobacco, floating, pesticide. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

O Brasil possui destaque no cenário mundial de produção de tabaco, ocupando as 

posições de segundo maior produtor e desde 1993 é o maior exportador do produto. O tabaco 

produzido abastece outros 100 países, o que gerou em 2018, uma exportação de 457 mil 

toneladas e receita de US$ 1,99 bilhões (SINDITABACO, 2018). 

Segundo informações da Associação dos Fumicultores do Brasil (Afubra), na safra 

2018, 149 mil famílias brasileiras cultivaram 297 mil hectares, produzindo 686 mil toneladas 

de tabaco, o que gerou rendimento de seis bilhões de reais, sendo essa produção concentrada 

na região sul do Brasil. Frente a isso, a produção de tabaco possui grande importância 

econômica e social para o Brasil, pois comparando com outras atividades agrícolas de destaque 

nacional, o tabaco proporciona altos níveis de geração de renda, sem ocupar grandes áreas, 

tendo predominância em unidades de produção denominadas de Agricultura Familiar. Nesse 

contexto, a cadeia produtiva está fundamentada no Sistema Integrado de Produção de Tabaco - 

SIPT, no qual as empresas integradoras fornecem aos produtores pacote composto de crédito, 

sementes, agrotóxicos e orientação técnica, além da garantia de aquisição da safra (COTRIM 

et al., 2016). 

A forma adotada atualmente para a produção das mudas de tabaco é o sistema floating, 

que conforme Oliveira (2012) é um sistema onde as bandejas de isopor, cheias de substrato, 

permanecem flutuando sob uma lâmina de água. A produção de mudas em bandejas permite ao 

produtor maior atenção às plântulas, pois a atividade é desenvolvida em ambiente protegido, o 

que facilita o controle de pragas e doenças, proporcionando assim, altas taxas de sobrevivência 

opôs o transplante, além de maior uniformidade das mudas a serem transplantadas 

(NEUMANN et al., 2017). Por outro lado, o ambiente no sistema protegido é alterado, o que o 

torna mais propício ao ataque severo de pragas e doenças (ZAMBOLIN et al., 2018).  

A produção agrícola, no século XX, passou por acentuada revolução tecnológica. Essa 

revolução foi impulsionada pela utilização dos agrotóxicos, os quais, nos dias atuais são 

questionados, devido sua persistência e impactos no meio ambiente e ao ser humano 

(RIQUINHO; HENNINGTON, 2016). Empresas que anteriormente fabricavam armamentos e 

produtos químicos, para não falirem, reformularam seus processos e produtos, passando a 

produzir os agrotóxicos (FORNECK, 2018). 

O intenso uso de agroquímicos na agricultura para controle de pragas e doenças tem 

causado vários problemas de ordem ambiental, como contaminação dos alimentos, intoxicação 
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dos agricultores, contaminação dos solos, das águas e dos animais, além do surgimento da 

resistência de patógenos a alguns princípios ativos (MORANDI, 2009).  

Segundo a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA, 2018), a cada 

ano, é usado no mundo aproximadamente 2,5 milhões de toneladas de agrotóxicos e, nessa 

participação, o Brasil contribui com um consumo superior a 300 mil toneladas anuais. Nos 

últimos quarenta anos, aumentou-se em 700% o consumo de agrotóxicos no país, enquanto a 

área agricultável aumentou somente 78%. Conforme informações do IBGE (2015), o uso de 

agrotóxicos nas lavouras brasileiras em 2002 era de 2,7 kg ha-1, porém, em 2012 chegou a 6,9 

kg ha-1. Além disso, os produtos considerados medianamente tóxicos foram os mais utilizados, 

representando 64,1% dos itens comercializados em 2012. 

A sociedade moderna tem buscado, cada vez mais, produtos com menor agressividade 

ambiental e maior qualidade alimentar. Por esse motivo, há necessidade de mudanças nas 

formas de produção agrícola, para que os profissionais envolvidos com a agricultura trabalhem 

no desenvolvimento de técnicas para o atendimento dos interesses públicos (BARBOSA et al., 

2017). Na busca por alternativas de redução no uso de produtos químicos, existe o controle 

biológico, ou biocontrole, que consiste no uso de organismos na regulação de uma população 

animal ou vegetal, sendo considerado assim, uma forma de manejo de populações 

(CARVALHO, 2012). Esses organismos vivos, usados como agentes de controle biológico, são 

conhecidos como inimigos naturais (EMBRAPA, 2018). Trata-se de um meio de controle 

racional e sadio, cujo objetivo final consiste em usar esses inimigos naturais, que não deixam 

resíduos nos alimentos além de serem inofensivos ao ambiente e a saúde humana (BARBOSA 

et al., 2017; EMBRAPA, 2018). 

Em vários países, empresas estão investindo para buscar a viabilidade no uso do controle 

biológico de pragas, fortemente influenciada pela pressão da sociedade. Essa busca por 

produtos livres de resíduos químicos faz com que o uso de organismos, como os ácaros 

predadores, por exemplo, tenha crescido de forma significativa nos últimos anos (SANTOS, 

2017). Os ácaros estão presentes em muitos ambientes, a exemplo do solo, onde é encontrada 

vasta gama de organismos, sendo alguns prejudiciais as plantas e outros benéficos. Alguns 

desses ácaros, denominados de predadores, atacam os organismos prejudiciais (BARBOSA et 

al., 2017; SANTOS, 2017; RANGEL et al., 2018).  

Dentre as pragas de solo que atualmente apresentam sérios riscos em sistemas de 

cultivos protegidos, tem-se o inseto chamado mosca-dos-fungos, conhecido como Fungus 

gnats, termo em Inglês que corresponde a diferentes espécies de dípteros das famílias Sciaridae, 

Keroplatidae, Mycetophilidae e algumas outras menores. Entre os ciarídeos, larvas de espécies 
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do gênero Bradysia ou gêneros adjacentes, alimentam-se do sistema radicular das plantas, 

podendo originar danos diretos e indiretos pela transmissão de fitopatógenos. Essas espécies 

representam pragas que atacam cultivos de cogumelos e plantas produzidas em viveiros de 

mudas (DUARTE et al., 2018) e as perdas podem chegar ao índice de 19,5% na produção de 

mudas (RADIN et al., 2009). No Brasil, a espécie mais encontrada é a Bradysia matogrossensis. 

Os adultos são moscas com pouco mais de 2 mm, que possuem asas escuras e antenas longas 

(BUENO et al., 2016). 

O termo Fungus gnats é usado devido ao inseto alimentar-se de fungos, algas e matéria 

orgânica em decomposição no solo, porém, quando se estabelecem em um local, as larvas 

passam a alimentar-se das raízes das plantas. Cada fêmea coloca cerca de 150 ovos, sendo que, 

após 3 ou 4 dias as larvas eclodem dando origem a uma mosca com cabeça preta e corpo liso, 

cujo desenvolvimento ocorre em aproximadamente 14 dias (EMBRAPA, 2018). Durante o seu 

desenvolvimento, as larvas do Fungus gnats, causam danos as raízes das plântulas, deixando as 

mesmas mais vulneráveis ao ataque de doenças radiculares (DUARTE et al., 2018).  

Uma das culturas que pode ser atacada pelo Fungus gnats (Bradysia matogrossensis) é 

a do tabaco, pois apresenta vulnerabilidade na fase de produção das mudas. O dano a cultura 

pode ocorrer tanto pela mosca adulta, que transmite fungos patógenos, quanto pelas larvas que 

se alimentam das raízes das plântulas (OLIVEIRA, 2013; OLIVEIRA et al., 2012). Dependendo 

da intensidade do ataque da praga, poderá ocorrer a morte ou deformação das mudas, o que irá 

interferir no número de plantas finais disponíveis ao transplante (PROMIP, 2016).  

Como alternativa para manejo do Fungus gnats (Bradysia matogrossensis), surge a 

opção do uso de ácaro predador do solo, sendo a principal família a Laelapidae. Entre as 

espécies dessa família, que apresentam maior potencial de controle do Fungus gnats, tem-se o 

ácaro predador Stratiolaelaps scimitus, que se alimenta preferencialmente de ovos e larvas 

dessa praga, sendo comumente encontrado no solo brasileiro (DUARTE et al., 2017). Esse 

ácaro vive livremente no solo, na Europa é usado para controle de tripes, dípteros (Sciaridae) e 

ácaros (Astigmatina), enquanto que no Brasil, a espécie Stratiolaelaps scimitus apresenta 

eficiente no controle de larvas da mosca Bradysia matogrossensis (MARAFELI, 2016). Em 

estudo realizado por Castilho et al., (2018), na produção de cogumelos, constatou-se que o 

menor número de adultos de Bradysia matogrossensis capturados foi nas câmeras onde o ácaro 

predador Stratiolaelaps scimitus havia sido lançado. Também Poletti (2009), em estudo na 

cidade de Holanda, SP, constatou que a ocorrência do inseto Bradysia matogrossensis, na 

produção comercial de mudas de azaleia, foi cerca de três vezes menor na área em que o ácaro 

predador Stratiolaelaps scimitus foi liberado. Santos (2017) descreve como promissor os 
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resultados nos estudos em que o Stratiolaelaps scimitus foi utilizado como controlador de 

Bradysia matogrossensis. Logo, o ácaro predador pode ser uma possibilidade real de controle 

natural, reduzindo o uso de agrotóxicos (EMBRAPA, 2018). 

2 OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

Avaliar o uso do Stratiolaelaps scimitus como controlador do Fungs gnats na produção 

de mudas de tabaco no sistema floating. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

  

- Quantificar a substituição do uso de agrotóxicos pelo controle biológico. 

- Avaliar a eficiência do Stratiolaelaps scimitus no controle de insetos do Fungus Gnats 

(Bradysia matogrossensis). 

- Analisar a densidade radicular das mudas de tabaco. 

- Avaliar a aceitação de produtores que utilizam o Stratiolaelaps scimitus. 

3 METODOLOGIA 

 

O estudo foi realizado em uma propriedade rural produtora de tabaco em sistema 

floating, localizada no noroeste do estado do Rio Grande do Sul, sob coordenadas geográficas 

27º26’27,3"S e 54º12’05,0"O (Figura 1). A classificação do clima de acordo com Koppen é do 

tipo Cfa, com temperatura média entre 18 a 20 °C e pluviometria média anual entre 1800 e 2000 

mm (KUINCHTNER, 2016).  

                                

Figura 1 – Imagem da área rural produtora de tabaco em sistema floating 
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Fonte: Google Earth (2019) 

 

Neste estudo foram avaliados três tratamentos, em delineamento em blocos ao acaso, 

com quatro repetições, constituídos de diferentes formas de controle de Stratiolaelaps scimitus, 

conforme segue: 

- T1: Controle: não foi realizado nenhuma aplicação de agrotóxico específico para 

combater o Fungus gnats, nem o controlador biológico.  

- T2: Químico: aplicação de inseticidas químicos (Imidacloprido e Azadiractina) para 

controle do Fungus gnats.  

- T3: Biológico: utilização do ácaro predador (Stratiolaelaps scimitus) para controle do 

Fungus gnats. 

A instalação dos tratamentos ocorreu em uma estrutura de galpão padrão, com 

dimensões de 8 x 32 m, sendo rodeada por tela agrícola 65% e cobertura com tela laminada de 

75%. Cada tratamento foi alocado em galpões diferentes para evitar possíveis interferências, 

sendo composto por quatro bandejas (repetições) de isopor com 200 células cada uma, 

totalizando assim, 800 mudas de tabaco em cada tratamento. Cada bandeja, de forma separada, 

foi avaliada como uma repetição. As bandejas possuíam dimensões de 67 cm de comprimento, 

34 cm de largura e 5,2 cm de altura. As células das bandejas possuíam dimensões internas de 

2,7 x 2,7 cm. 
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Em todos os tratamentos utilizaram-se os fungicidas Óxido Cuproso, Iprodiona e o 

Mancozebe + Matalaxil-M para o controle de doenças. Os inseticidas químicos Imidacloprido 

e Azadiractina foram utilizados apenas no tratamento químico e o inseticida biológico 

Stratiomip foi utilizado no tratamento biológico (Tabela 1).  

 

Tabela 1 - Dosagens e volumes utilizados dos agrotóxicos e do controlador biológico 

Defensivo Agrícola Dosagens Volume de calda 

Fungicida   

Óxido cuproso 2 kg/ha 1000 L/há 

Iprodiona 1 kg/ha 40 L/50 m² 

Mancozebe+Matalaxil - M 1,25 gramas/m² 
Volume suficiente para regar de forma 

uniforme 

Inseticida   

Imidacloprido 15 g/50 m² 40 L/50 m² 

Azadiractina 
500 ml/100 L 

d’água 
50 ml/bandeja 

Inseticida Biológico   

Stratiomip 
2000 a 5000 

ácaros/m² 
200 a 500 ml/m² 

Fonte: Recomendações constantes nas bulas de cada produto 

 

Com relação ao fungicida Mancozebe+Matalaxil – M, a informação na bula menciona 

que o volume de calda deve ser suficiente para regar de forma uniforme, para tal, usou-se no 

experimento a dosagem de 100 ml/bandeja.  

Para controle do inseto Fungs gnats, usou-se produtos diferentes entre os tratamentos. 

Em todos os casos respeitaram-se as recomendações contidas nas bulas, proporcionalmente a 

área do tratamento, com exceção do controle biológico, para o qual a dosagem adotada de 

Stratiomip foi de 10.000 ácaros, ou 1000 ml, para 60 bandejas. Assim, o volume usado no 

experimento foi de 16,67 ml/bandeja ou 73 ml/m². Esta dosagem é a recomendada pela empresa 

integradora que trabalha com o inseticida biológico no campo, visto que na bula não existe 

recomendação específica para tabaco, apenas a informação de que o Stratiomip pode ser usado 

em qualquer cultura que tenha ocorrência da praga Fungus gnats. Na realização deste estudo, 

usou-se como estratégia o controle biológico aplicado, que segundo Barbosa et al. (2017), é a 

melhor forma e a mais adotada em todo o mundo. 
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O inseticida biológico foi adquirido em frascos de 1000 ml, contendo 10.000 ácaros. A 

dosagem usada foi de 667 ácaros no tratamento, assim, foram espalhados 67 ml de volume do 

material inerte (vermiculita). Liberou-se o produto em uma única vez, no momento da 

semeadura do tabaco. Para tal, a embalagem de 1000 ml, foi previamente agitada para 

homogeneização e após aberta, o volume de 67 ml, contendo os ácaros predadores em material 

inerte (vermiculita), foi distribuído diretamente sobre o substrato nas bandejas.  

A produção das mudas no sistema floating foi igual para os três tratamentos. O substrato 

usado foi a base de casca de pinus. Para adubação, usou-se adubo hidrossolúvel com formulação 

NPK 20-10-20, o qual foi liberado na água do tanque em cada tratamento, em dois momentos. 

O primeiro momento da adubação foi após a germinação, ocorrendo 14 dias após a semeadura, 

liberando na água dos floatings o equivalente a 333 kg/ha e o segundo momento da adubação 

realizou-se aos 24 dias da semeação, com a liberação do equivalente a 416 kg/ha por tratamento. 

O adubo foi dissolvido em regador e espalhado na água contida no tanque dos tratamentos. O 

volume de água usado no momento da semeadura foi de 10 litros/bandeja em cada tratamento, 

sendo reposto aos 40 dias após a semeadura, 5 litros/bandeja em cada tratamento. 

Com relação a variedade de tabaco, utilizou-se a cultivar BAT2101, da Souza Cruz Ltda. 

A semeadura do tabaco em todos os tratamentos foi realizada no dia 02 de maio de 2019, de 

forma manual, colocando-se na metade da bandeja, ou seja, em 100 células uma semente e nas 

outras 100 células, duas sementes, sendo essa a pratica adotada pelos produtores de tabaco da 

região. Procedeu-se desta forma em todas as repetições. Aos 20 dias da semeadura, foi realizado 

a repicagem de mudas nas repetições de cada tratamento, deixando apenas uma planta por célula 

onde havia germinado as duas sementes e transplantando mudas para as células onde não 

ocorreu a germinação, visto que a germinação mínima garantida pelo fabricante é de 80%. 

Para captura e posterior contagem dos insetos Fungus gnats, usou-se armadilhas 

adesivas amarelas indicadas por Barbosa et al. (2017), conforme Figura 2. 

 

Figura 2 - Armadilhas adesivas amarelas expostas sobre os tratamentos 
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Fonte: Autor (2019) 

 

A recomendação do fabricante é de utilizar entre 100 a 200 armadilhas/ha. No entanto, 

para o levantamento do número máximo de indivíduos que ainda estavam presentes na área das 

bandejas (repetições), foram colocadas duas armadilhas em cada tratamento, suspensas por 

barbante. Utilizou-se como referência, as bandejas em sentido oposto, empregando 10 cm de 

altura da base das bandejas e posteriormente, acompanhou-se o desenvolvimento das mudas, 

mantendo-se sempre a altura da base (FREIRE, 2007; PROMIP, 2016). O levantamento do 

número de insetos adultos de Fungus gnats ocorreu aos 15, 30 e 45 dias da semeadura do tabaco. 

Após a coleta em cada período, as armadilhas foram recolhidas e levadas ao laboratório da 

Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (UERGS), unidade de Três Passos, para a 

contagem (Figura 3). 
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Figura 3 – Contagem do número de insetos adultos de Fungus gnats

 

Fonte: Autor (2019) 

 

A identificação dos insetos adultos de Fungus gnats foi realizada com base nas seguintes 

características:  os insetos adultos são moscas diminutas, com cerca de 1 a 3 mm de 

comprimento, com antenas e pernas longas, sendo as antenas do tipo moniliforme, par de asas 

transparentes, cabeça preta brilhante e corpo alongado, esbranquiçado a transparente, sendo 

muito parecidos com pernilongos (DUARTE, 2017; EMBRAPA, 2018; FREIRE, 2007). 

Aos 50 dias após a semeadura realizou-se amostragem das raízes das mudas de tabaco, 

coletando-se 15 mudas de cada repetição, totalizando 60 mudas por tratamento. As plantas 

amostradas para a avaliação das raízes foram coletadas no centro das bandejas para evitar 

influência de bordadura (Quadro 1).  

 

Quadro 1 – Representação da metodologia de coleta de mudas para a avaliação de raízes. As 

células em destaque azul representam o local das mudas coletadas para a avaliação das raízes 

 

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 27 28 29 30 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 
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71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 

91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 

111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 

121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 

131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 

141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 

151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 

161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 

171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 

181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 

191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 

 

 

Após coleta, as raízes foram lavadas e separadas do resto da planta, embaladas em sacola 

plástica e transportadas até o laboratório da UERGS, unidade Três Passos, onde foram alocadas 

separadamente por tratamento e repetição, em sacos de papel e colocadas em estufa com 

circulação de ar forçada a 60 °C, até se obter massa constante (SILVA-OLAYA et al., 2017). 

Em seguida, pesou-se o volume de raízes em cada tratamento para determinação da massa seca 

de raízes. 

Além dos parâmetros de planta avaliados, avaliou-se qualitativamente, o grau de 

satisfação e aceitação dos agricultores na utilização do ácaro predador Stratiolaelaps scimitus, 

através de pesquisa de campo em forma de questionário com perguntas fechadas, aplicado aos 

produtores de tabaco. Este questionário mostrou quais são as dificuldades encontradas pelos 

produtores, além de pontos positivos e negativos e qual o percentual de aceitação com relação 

ao uso do controle biológico estudado. O questionário foi aplicado em 15 propriedades rurais, 

localizadas na região noroeste do estado do Rio Grande do Sul, que utilizaram o ácaro predador 

Stratiolaelaps scimitus na safra 2018/2019. 

Os dados obtidos para os parâmetros avaliados nas plantas foram submetidos à análise 

de variância e ao teste de Tukey, conforme os procedimentos disponíveis no pacote estatístico 

Sisvar (FERREIRA, 2011). 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os resultados das coletas das armadilhas mostraram variações entre os tratamentos e 

épocas de coletas em relação ao número de insetos adultos, conforme pode ser observado na 

Tabela 2. Entre os 15 e 45 dias o número variou entre 8 e 32 insetos adultos capturados pelas 

armadilhas. As maiores ocorrências de insetos ocorreram aos 30 dias após a semeadura do 
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tabaco, com 32 insetos adultos capturados no tratamento controle, que não recebeu nenhum 

produto para controlar essa praga.  

Na média de ocorrência de insetos adultos de Fungus gnats, os tratamentos que 

receberam controle químico ou biológico atingiram resultados semelhantes e ambos reduziram 

a ocorrência de insetos adultos em relação ao tratamento controle, sem aplicação de produtos 

(Tabela 2). 

Tabela 2 – Número de insetos adultos de Fungus gnats em diferentes épocas da produção de 

mudas de tabaco 

Trat/época 15 dias 30 dias 45 dias Média do 

período 

Controle 22,0 bA* 32,0 cB 17,5 bA 23,8 b 

Químico 9,0 aA 16,0 aB 9,5 aA 11,5 a 

Biológico 8,0 aA 21,3 bB 8,3 aA 12,5 a 

CV (%) 16,5 
*Médias seguidas de mesma letra minúscula na coluna e maiúscula na linha, não indicam diferença estatística 

pelo teste de Tukey a 5% probabilidade de erro.  

Fonte: Autor (2019) 

 

O maior número de indivíduos do inseto adulto observado nos tratamentos foi aos 30 

dias após a semeadura. Conforme Oliveira (2003), isso pode ser associado ao sistema floating 

que é propício ao desenvolvimento do Fungus gnats. Até os 30 dias, as mudas de tabaco não 

cobrem o substrato, deixando-o a amostra e os insetos adultos procuram este local para 

depositarem seus ovos. Esses resultados condizem com os de Poletti (2010), em estudo 

realizado no município de Holambra (SP) na produção comercial de mudas de azaleias, no qual 

a coleta realizada aos 30 dias também apresentou maior número de indivíduos do inseto adulto 

Fungus gnats. Duarte et al. (2018) relata em seu estudo com morango, realizado em diferentes 

municípios, que a ocorrência de Fungus gnats foi maior no período inicial do enraizamento, 

demonstrando que a produção em ambiente protegido propicia um ambiente favorável ao 

desenvolvimento da praga, por ser úmido e rico em matéria orgânica em decomposição.  

Aos 30 dias após a semeadura, quando se verificou a maior ocorrência de Fungus gnats 

em todos os tratamentos, a aplicação de produto químico demonstrou resultado superior ao 

produto biológico, o que pode ser explicado pela ação imediata dos agrotóxicos sobre as pragas, 

eminente a resposta de produtos biológicos, corroborando com Oliveira (2017) e Coppi (2018). 

Porém, o resultado médio entre todas as épocas coletadas revelou que a ocorrência do inseto 

adulto de Fungus gnats foi superior no tratamento controle, mostrando que o ácaro predador 

Stratiolaelaps scimitus, utilizado no tratamento biológico, teve ação sobre a praga, sem 

apresentar diferença significativa com os produtos químicos convencionais. Esse resultado 
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corrobora aos observados por Castilho (2008) na produção de cogumelo no estado de São Paulo 

(SP), uma vez que o número de insetos capturados foi significativamente menor nos tratamentos 

em que o predador foi liberado para fazer o controle biológico. Poletti (2010) também verificou 

em experimento com produção de mudas comerciais de azaleia que o número de insetos 

encontrados na área convencional foi cerca de três vezes superior ao encontrado nas áreas onde 

os Stratiolaelaps scimitus foram liberados. 

Esses resultados com controle biológico são promissores, pois possibilitam a redução 

da ocorrência de Fungus gnats durante a produção das mudas de tabaco, preservando assim as 

plântulas do canteiro e o ataque de outros patógenos (DUARTE, 2018; OLIVEIRA, 2013).  

A massa seca de raízes das plantas não apresentou diferença significativa entre os 

tratamentos testados, variando entre 0,11 e 0,13 g/planta (Tabela 3).  

 

Tabela 3 – Massa seca de raízes das mudas de tabaco coletadas aos 50 dias após a semeadura 

Tratamento Massa seca de raízes (g/planta) 

Controle 0,13 a* 

Químico 0,11 a 

Biológico 0,14 a 

CV % 17,19 

*Médias seguidas de mesma letra na coluna, não diferem estatisticamente pelo teste de Tukey a 5% de 

probabilidade de erro.    

Fonte: Autor (2019) 

 

Observa-se nos resultados, que em números absolutos, as plantas do tratamento 

biológico produziram mais massa radicular aos 50 dias após a semeadura, porém, sem diferença 

significativa entre os tratamentos. Segundo Coppi (2018), mesmo ocorrendo a incidência da 

praga, dependendo do grau de ataque, os danos podem não ser observados, nem relevantes. As 

culturas apresentam certo nível de pragas toleradas, sendo a infestação determinante quanto a 

ocorrência de danos (SILVA et al., 2017).  

Em estudo com morangueiro no município de Eldorado do Sul, RS, Radin (2009) 

observou a morte de 19,5% das plantas e em todas havia presença da larva do Fungus gnats. 

Em outros estudos (POLETTI, 2010; DUARTE et al., 2018), também se identificou a 

ocorrência do inseto Fungus gnats e seus danos, porém, em nenhum desses estudos foi realizada 

a medição da densidade radicular das plantas, mostrando que mais estudos referentes a esse 

tema precisam ser executados. 



20 

 

O tratamento biológico possibilitou a diminuição do uso de agrotóxicos, conforme 

Tabela 4.  

 

Tabela 4 – Quantidade utilizada de agrotóxicos nos tratamentos durante a produção de mudas 

de tabaco 

 Tratamentos 

Produtos Controle Químico Biológico 

Óxido cuproso 1,2 g 1,2 g 1,2 g 

Iprodiona 0,5 g 0,5 g 0,5 g 

Mancozebe+Matalaxil – M 6,0 g 6,0 g 6,0 g 

Imidacloprido 0,0 1,0 g 0,0 

Azadiractina 0,0 5,0 ml 0,0 

Total    7,7 g/m²       8,7 g + 5 ml/m² 7,7 g/m² 

Fonte: Autor (2019) 

Obteve-se uma redução de 11,5% no uso de produtos químicos, qual a formulação é 

WG – Granulado Dispersível, além de uma redução em 100% no uso de produtos químicos na 

formulação EC – Concentrado Emulsionável. No modelo atual de produção de mudas de tabaco 

no sistema floating utiliza-se mais produtos com ação fúngica, do que inseticidas. De qualquer 

forma, o resultado mostra um efeito positivo na diminuição do uso de agrotóxicos, pois o 

controlador biológico substituiu o uso de produtos químicos, mantendo a infestação da praga 

controlada, mostrando-se uma alternativa para redução do uso de agroquímicos. Em seu estudo 

na cidade de Quito no Equador, Dávila (2017) ressalta a importância da substituição de insumos 

químicos por biológicos, pois, tal fato, propicia elementos alternativos para a produção agrícola, 

promovendo a redução no uso de agrotóxicos e a resistência de pragas. 

Quanto a pesquisa de campo realizada com os produtores sobre a utilização do 

Stratiolaelaps scimitus, verificou-se grau de satisfação de 80%, entre produtores satisfeitos e 

muito satisfeitos com relação ao controle biológico (Tabela 5).   

Tabela 5 – Resultado do questionário aplicado em 15 propriedades que utilizaram o ácaro 

predador Stratiolaelaps scimitus na produção de mudas de tabaco na safra 2018/2019 

Perguntas Opções de Resposta Resposta (%) 

Qual sua satisfação em relação ao uso do 

Stratiolaelaps scimitus? 

Insatisfeito 

Satisfeito 

Muito satisfeito 

20 

67 

13 
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Como é o manejo adotado para trabalhar 

com o ácaro? 

Ruim 

Bom 

Excelente 

0 

60 

40 

Como foi a infestação do inseto adulto 

Fungus gnats? 

Baixa 

Média 

Alta 

60 

33 

7 

Foi observado algum dano nas mudas, 

causado pela Fungus gnats, como: mudas 

com as folhas iniciais danificadas, mudas 

mortas, deformação foliar, pouco 

enraizamento? 

 

Sim 

 

Não 

 

13 

 

87 

Você recomendaria o uso do Stratiolaelaps 

scimitus a outros produtores? 

Sim 

Não 

80 

20 

Você pretende seguir usando o 
Stratiolaelaps scimitus? 

Sim 
Não 

80 
20 

Na sua opinião, qual a principal 

dificuldade observada no uso do 

Stratiolaelaps scimitus? 

Não teve dificuldades 

Logística de entrega 

Convívio com a mosquinha adulta 

47 

47 

7 

Na sua opinião, qual o principal ponto 

positivo no uso do Stratiolaelaps scimitus? 

Redução no uso de produtos químicos 

Produto não tóxico 

Praticidade no uso do produto 

53 

20 

27 

Fonte: Autor (2019) 

Do total de quinze produtores entrevistados, 67% informaram estar satisfeitos com o 

uso do ácaro predador, 13% estão muito satisfeitos e 20% disseram estar insatisfeitos. Esse 

resultado se deve a boa eficiência do controle biológico, pois conforme relato dos produtores, 

a ocorrência do inseto adulto Fungus gnats foi reduzida com a utilização de Stratiolaelaps 

scimitus como controlador da praga.  

Em seu estudo, Halfeld-Vieira (2016) menciona a dificuldade em controlar o inseto 

Fungus gnats, pois a seleção de populações resistentes aos inseticidas tem tornado o controle 

progressivamente mais difícil, assim o uso do ácaro Stratiolaelaps scimitus em sistemas de 

cultivo protegido vem ganhando espaço dentro do cenário da moderna agricultura. Chagas et 

al. (2016), a partir de estudo realizado na cidade de Maringá, PR, descreve que dos 11 

produtores entrevistados todos afirmaram que os resultados esperados com o uso de 

biocontroladores foram atingidos, sendo considerado uma alternativa viável entre os 

produtores. 

Quando questionados sobre a facilidade em trabalhar com o Stratiolaelaps scimitus, 

60% dos produtores responderam ser bom e 40% relataram ser excelente, dessa forma 100% 

dos produtores evidenciaram ser fácil o manejo do produto, assim como descrito por Promip 

(2016), que ressalta a praticidade em trabalhar com o Stratiolaelaps scimitus. 

 Com relação à infestação do inseto adulto Fungus gnats, 87% dos produtores 

entrevistados não observaram danos causados pelo inseto e 60% responderam ter ocorrido baixa 

infestação do inseto, o que reforça a ação do ácaro predador. 
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Isso justifica a escolha de 80% das propriedades entrevistadas, recomendarem o uso do 

produto a outros produtores, além de que os mesmos 80% também manifestaram que pretendem 

seguir usando Stratiolaelaps scimitus. Um ponto que chama a atenção, diz respeito as 

dificuldades encontradas pelos produtores no uso do Stratiolaelaps scimitus.  Das 15 

propriedades entrevistadas, 47% revelaram que a logística de entrega é um problema, pois, 

devido ao produto ser um ácaro vivo, o mesmo não pode ser armazenado por muito tempo e 

isso dificulta sua distribuição. 

 A forma atual adotada pela empresa que trabalha com esse produto na região do estudo 

é de fazer a entrega para todos os produtores que o utilizam, num mesmo momento. Essa prática, 

segundo os produtores, é usada para diminuir o valor do frete, porém, acaba dificultando os 

planejamentos, pois as datas de semeadura do tabaco entre os produtores não é a mesma, o que 

pode comprometer o uso do produto biológico. Conforme informação contida na bula, o 

Stratiolaelaps scimitus deve ser armazenado a uma temperatura que fique entre 08 e 10° C e 

possui prazo de validade de 21 dias.  Assim, a utilização dos organismos vivos, exige muitas 

vezes cuidados especiais em seu manejo, uma vez que o tempo de vida e o armazenamento 

devem ser respeitados conforme recomendações do fabricante (MORANDI; BETTIOL, 2009).  

O principal ponto positivo mencionado por 53% dos produtores entrevistados quanto a 

utilização do Stratiolaelaps scimitus, foi a redução no uso de produtos químicos. Dessa forma, 

fica nítida a preocupação desses produtores quanto ao uso excessivo de agrotóxicos no meio 

agrícola e a oportunidade de reduzir o seu uso é bem acolhida por parte desses agricultores. 

Barbosa et al. (2017) e Chagas et al. (2016) mencionam em seus estudos a grande vantagem na 

utilização do controlador biológico, o qual é um produto que não causa dano ao meio ambiente 

e a saúde do trabalhador rural, tornando realidade a busca pela melhor qualidade de vida entre 

homem e ambiente. Esse ponto de vista é diferente do encontrado por Silva (2017), no qual em 

estudo realizado com 107 produtores de morango no Assentamento Betinho (DF), não se 

apresentou efeitos alarmantes sobre saúde e segurança, constatando-se ausência de fatores que 

impactam a qualidade de vida do produtor de morango em razão ao uso de agrotóxicos. Por 

outro lado, Souza (2016) fez um estudo exploratório com produtores do Distrito de Cuncas no 

município de Barro (CE) e constatou que os extensos danos crônicos que o agrotóxico traz ao 

ambiente, à biodiversidade e a saúde humana, devem ser trabalhados através de uma mudança 

de paradigma na agricultura para reduzir gradativamente o uso de agroquímicos. 

Os resultados obtidos nesse estudo, seja pela eficácia do controle biológico e pela 

satisfação dos produtores em relação ao uso do Stratiolaelaps scimitus, demonstram que é 
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possível a redução do uso de produtos químicos para o controle do Fungus gnats e, consequente, 

minimização dos impactos sobre o meio ambiente. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Comprovou-se que a praga Fungus gnats ocorre na produção de mudas de tabaco em 

sistema floating. Nesse sistema, o uso do controlador biológico Stratiolaelaps scimitus 

mostrou-se eficiente no controle da praga. 

Com relação a densidade radicular das mudas de tabaco, não se observou diferença 

significativa entre os tratamentos. 

O uso do Stratiolaelaps scimitus, trouxe redução na quantidade de agrotóxicos utilizada. 

Na opinião da maioria dos produtores, o uso do Stratiolaelaps scimitus, está atendendo 

as expectativas, onde o único ponto de atenção que fica, diz respeito ao armazenamento do 

produto e seu prazo de validade. 
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