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RESUMO. 

Frente as dificuldades que muitos agricultores do Distrito Federal enfrentam quando deparam-se com espécies pragas em suas lavouras, 

este trabalho teve por objetivo realizar um levantamento sobre as principais pragas existentes na capital do Brasil e avaliar as formas de 
manejo utilizadas para combatê-las. Conforme fontes consultadas, pragas podem ser definidas como espécies que causam perdas ä 
agricultura, ou seja, comprometem o estágio de desenvolvimento das culturas. De acordo com o estudo feito, identificamos as principais 

espécies consideradas problemáticas no DF: espécies de fungos pertencentes ao gênero Colletotrichum, Phytophthora, Mycosphaerella, 
mosca branca, um inseto causador de muitos prejuízos á diversas cultivares, a lesma que causa danos a muitas olerícolas e ácaros 
fitófagos. Em relação ao manejo, diversos produtores exercem tentativas de controle de maneira indevida e para reduzir essa deficiência 
foi realizado uma pesquisa com artigos sobre métodos mais eficazes capazes de controlar ou erradicar estas espécies pragas 

minimizando impactos a produção agrícola e a economia e proporcionar um desenvolvimento sustentável. Com base nesse estudo, 
podemos concluir que iniciativas que visem melhorar o conhecimento e qualificar os produtores rurais a respeito de diferentes técnicas 
de manejo e suas aplicações são opções viáveis e ecônomicas para o controle de pragas no DF.  

Palavras-Chave: Manejo; Pragas; Irrigas; Exóticas. 

 

Abstract. 

Facing the difficulties that many farmers in the Federal District face when presented with pests species in their crops, this study aimed to 
conduct a survey on the main existing pests in the capital of Brazil and assess ways of managing used to combat them. According to 
sources consulted, pests can be defined as species that cause losses ä agriculture, ie undertake the crop development stage. According 

to the study, we identified the main species considered problematic in DF: fungal species belonging to the genus Colletotrichum, 
Phytophthora, Mycosphaerella, whitefly, an insect causing much damage will different cultivars, the slug that cause damage to many 
vegetable crops and mite. In relation to management, several producers exert improperly attempts to control and reduce this deficiency 

was conducted a survey of articles on the most effective methods to control or eradicate these pests species minimizing impac ts to 
agricultural production and the economy and provide a sustainable development . Based on this study, we conclude that initiatives to 
improve awareness and train farmers on different management techniques and their applications are feasible and economic options for 
controlling pests in DF. 

Keywords: Management; pests; Irrigas; Exotic. 
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INTRODUÇÃO. 

As espécies vegetais ou animais introduzidas 

ao ambiente acidentalmente ou não, denominadas 

como espécies exóticas ou invasoras, trazem 

grandes perdas para o Brasil, sendo que estas são 

reconhecidas, atualmente, como uma das maiores 

ameaças biológicas ao meio ambiente, causando 

enormes prejuízos à agricultura como devastação 

de plantações e transmissão de doenças ás 

cultivares, afeta a economia do país, biodiversidade 

e aos ecossistemas naturais, além dos riscos à 

saúde humana que citam como exemplo 

esgotamento dos alimentos. (PINTO, 2007). As 

perdas agrícolas causadas pelas espécies 

consideradas pragas têm levado a inúmeros 

prejuízos à agricultura. No Brasil, os prejuízos na 

produção vegetal causados pelas interferências de 

pragas são estimados em torno de 

aproximadamente 30% da produção anual 

(LORENZI, 2000).  

O conceito oficial de praga foi estabelecido 

pela FAO (2002) como sendo, qualquer espécie, 

variedade ou biótipo de plantas, animais ou agentes 

fitopatógenos, que comprometem o ciclo vegetativo 

ou reprodutivo das plantas. Segundo Ernandes 

(2013), em busca de reduzir a proliferação destas 

espécies julgadas como maléficas à produção em 

campo, o uso de produtos químicos como 

fungicidas, acaricidas, bactericidas e inseticidas 

tem sido uma das alternativas para o controle. 

Ainda de acordo com a autora, o manejo 

inadequado ao combate de pragas tem facilitado à 

algumas destas a possibilidade de adquirirem 

resistência à determinados agrotóxicos, além de 

contaminar o solo, rios, lagoas, aquíferos e até 

causar a morte de peixes. 

Variedades que por tempos apresentavam 

meios de propagação restritos, hoje, principalmente 

através de ações antrópicas, aumentaram a 

probabilidade de habitar localidades anteriormente 

fora de seu alcance natural. Desta forma entraram 

em contato com espécies nativas, fazendo destas 

uma fonte de alimento e sobrevivência. Na maioria 

dos casos provocam um desequilíbrio da área, 

como por exemplo remoção de espécies benéficas 

ao ambiente da lavoura (LOCKWOOD et al. 2007).  

A ausência de práticas de controle de pragas 

eficazes para as lavouras, ambientes com excesso 

de umidade ou muito seco, falta ou um número 

reduzido de inimigos naturais, cultivares 

susceptíveis ao ataque destas espécies invasoras 

são algumas das condições ideais para o 

desenvolvimento de diversas pragas (PICANÇO et 

al., 2001).   

Em muitos dos casos em que as formas de 

aplicação de produtos químicos e mal empregada, 

diversas variedades invasoras podem adquirir 

resistência ao produto o que eventualmente tem 

propiciado gastos exorbitantes, chegando a casa 

dos milhões em busca de novas linhas de 

pesquisas e estudos visando erradicá-las 

(NOTÍCIAS AGRÍCOLAS, 2014). 

Conforme Zanin (2009), os gastos com 

prevenção, pesquisas, estudos que visam o 

controle e erradicação de espécies pragas são 

elevados. Os danos para o meio ambiente devido 

em muitos casos ao manejo ineficiente, perdas na 

cadeia produtiva são significativos. Pesquisas 

realizadas em boa parte dos países do ocidente e 

alguns do oriente atestam que as perdas 

econômicas anuais decorrentes da introdução de 

pragas nas culturas, pastagens e em áreas 

florestais atingem valores que aproximam - se da 

casa de bilhões de dólares (LORENZI, 2000). 

Somente no Distrito Federal a precariedade de 

estudos e pesquisas tem sido grande (EMATER 

DF, 2015). 
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O presente trabalho tem como objetivo 

ofertar mais informações centralizadas e 

organizadas sobre as principais pragas 

encontradas na capital do país, sua descrição, 

danos, métodos de controle, sintomas deixados nos 

vegetais para que seja possível adequar e sugerir 

respostas rápidas, eficientes e de baixo custo para 

o combate destas espécies levando em conta a 

conservação do ambiente como um todo. 

METODOLOGIA. 

Foi realizado um levantamento em literatura 

de fontes confiáveis das principais espécies pragas 

de interesse agrícola no Distrito Federal como 

artigos de pesquisas da Emater, Embrapa, livros de 

fitopatologia, reportagens, distribuição de 

questionários aos agricultores, artigos científicos e 

outras fontes.  

Estes dados foram organizados por locais 

que favorecem sua ocorrência, cultivares que 

parasitam ou competem com as culturas de 

interesse por espaço e alimento e formas de 

manejo utilizadas atualmente. Com o material de 

estudo em mãos, avaliamos a eficiência dos tipos 

de manejos mais frequentes. Foi feito uma 

descrição sobre cada espécie, assim como as 

estratégias mais eficientes empregadas por cada 

variedade de praga.  

          Os resultados alcançados dos 

respectivos questionários repassados aos 

produtores rurais da capital brasileira em relação as 

principais pragas e posteriormente organizados em 

uma figura de acordo com cada questão de mútipla 

escolha para que seja possível ter-se uma 

avaliação prévia dos danos que estas pragas 

ocasionam à agricultura. Sendo as regiões de áreas 

rurais da cidade de Brazlândia, feira do produtor em 

Ceilândia, Colônia Agrícola 26 de Setembro e a 

Ceasa foram as localidades em que os 

questionários foram distribuídos. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO. 

Com todo aparato de dados científicos 

levantados e sistematizados, foram iniciados os 

procedimentos para descrever os caracteres de 

algumas das espécies encontradas no Distrito 

Federal. 

Dentre as espécies estudadas até o 

momento citam-se antracnose, mosca branca, 

ácaro, lesma, micosferela e requeima. 

Durante o desenvolvimento do projeto de 

pesquisa observou-se que fungos fitopatogênicos 

conhecidos por causar uma doença chamada 

antracnose são algumas das espécies pragas que 

acarretam perdas consideráveis em cultivo de 

morango na cidade satélite Brazlândia DF. 

Conhecido cientificamente como 

Colletotrichum gloeosporioides, é um agente causal 

típico de cerrado, pois este bioma por apresentar 

condições climáticas com alta taxa de precipitação 

e temperaturas elevadas favorece o surgimento do 

fitopatógeno. Ambientes úmidos, com pouca 

luminosidade e planta suceptível, são a soma de 

condições ideais para o surgimento da antracnose 

(ROSSETO, 2006). Plantações de frutíferas tem 

tido queda de produtividade com o crescente 

ataque de antracnose (BALEY & JEGER, 1992). 

Segundo Resende (1989), a antracnose é 

uma fitomoléstia presente em diversos países 

ocidentais e orientais. 

Conforme Sartorato & Rava (1994), este 

ascomiceto desenvolve-se em qualquer estágio da 

cultura, seja em sementes indo até a maturação 

dos frutos, ocasionando redução do rendimento das 

cultivares e prejudicando a comercialização do 

produto. 

De acordo com dados da Embrapa DF 

(2015), o manejo correto com aplicação de 

fungicidas e o uso de sistema de irrigás tem sido 
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uma alternativa muito viável. Medidas de controle 

como implantação de quebra ventos, poda para 

eliminar as partes vegetais infectadas, obtenção de 

mudas e sementes certificadas, controle de 

irrigação, são em muitos dos casos práticas 

eficientes para amenizar os danos deixados por 

este fitopatógeno. 

Outra praga, considerada como sendo uma 

das responsáveis por inúmeras perdas na 

agricultura do Distrito Federal é a mosca branca. 

Pertencente à família Aleyrodidae, é um 

inseto de ordem hemiptera, apresenta aparelho 

bucal sugador, dois pares de asas, abdome de 

coloração amarelada, ovos com formato de pêra, 

na fase adulta seu comprimento varia em torno de 

2 mm ( BROWN et al, 1995). 

Pitta (2014), a Bemesia tabaci além de ser 

vetora de vírus causadores de doenças em plantas 

como o mosaíco dourado, pode favorecer o 

aparecimento de Capnodium que representa um 

fungo causador da fumagina comprometendo o 

processo fotossintético dos vegetais. 

Optar por barreiras de concreto ou tabuas 

pintadas de amarelo revestidas de cola, adesivo ou 

graxa para fixar o inseto durante o vôo, cultivo 

protegido, utilização de extrato de pimenta, alho, 

óleo, farinha de trigo em solução, controle biológico, 

catação, eliminação de folhas danificadas e uso de 

inseticidas são possibilidades para o controle desta 

praga (EMBRAPA, 2009). 

De acordo com Moura (2006), ácaros 

fitófagos são responsáveis por causarem grandes 

problemas à agricultura. Desenvolvem-se bem em 

climas tropicais e afetam várias cultivares dentre 

elas citam-se morango, tomate, pimentão, 

leguminosas e algodão. 

Em casos de culturas atacadas por ácaros, a 

diminuição do tamanho do fruto é frequente, a 

planta apresenta dificuldade para realizar 

fotossíntese, pois utilizam as folhas como alimento 

(FADINI et al, 1999). 

Estratégias de manejo como a adoção de 

práticas de irrigação com aspersão, plantas 

resistentes, evitar excesso e respeitar o limite de 

dias para empregar acaricidas quando necessário, 

fazer o controle preventivo tem sido um método 

eficaz (EMATER DF, 2015). 

Quando o assunto se trata de hortaliças, a 

lesma tem papel fundamental. Dados da Embrapa 

hortaliças DF (2008), comprovam que o ataque de 

lesma em espécies olerícolas prejudica o estágio 

fenológico das cultivares. Técnicas como a catação 

e introdução de iscas disponibiliza uma menor 

incidência desta praga. Segundo Artigo Técnico da 

Cultivar (1999), as lesmas de família Veronicellidae 

além de serem vetoras de nematoides, parasitam 

lavouras de café, frutíferas e leguminosas. Medidas 

de controle como remover restos de culturas, evitar 

entulhos no terreno de cultivo, são medidas que 

devem ser adotadas. 

Fungos conhecidos como Mycosphaerella 

fragariae ou popularmente conhecidas como pintas 

pequenas e arredondadas nas folhas do vegetal, 

mas com o tempo se não combatidas desenvolvem-

se provocando machas de coloração levemente 

amarronzadas até a um aspecto acinzentado. A 

doença também pode expandir para frutos, 

pedúnculo, pecíolo e cálice (MASS, 1998). Culturas 

como eucálipto e morangos representam exemplos 

de algumas das plantas que mais sofrem com o 

ataque de mancha de micosferela (DALE et al, 

1957). 

Dados retirados da Embrapa (2015), 

alternativas como o uso de fungicidas 

regulamentados para cada cultivar, técnicas como 

o uso de quebra ventos, variedades resistentes, 

mudas sadias são dentre outras, possibilidades que 
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amenizam ou erradicam esta espécie praga. 

O gênero Phytophthora sp é um outro tipo de 

fungo que tem preocupado bastante os 

agricultores. Também conhecido como requeima é 

responsável por acarretar perdas de produtividade 

em lavouras de soja. Períodos chuvosos e quentes 

ou excesso de umidade em dias ensolarados 

favorecem a disseminação deste fungo. Culturas 

como tomate, pimenta, abóboras, melancia, feijão, 

trigo, morango são exemplos de plantas suceptível 

ao ataque da requeima. Evitar solos encharcados, 

rotação de culturas, controle de umidade, uso 

adequado de fungicidas regulamentados pelo 

MAPA, barreiras naturais são maneiras de se 

prevenir e reduzir a proliferação deste fito patógeno 

(EMBRAPA, 2007). 

Em relação aos questionários distribuídos 

aos agricultores, foi observado os seguintes 

resultados disponibilizados na Figura 1.  

 

Em relação as formas de manejo (A) 

observou-se que 50% dos produtores rurais 

utilizam o controle biológico como método ao 

combate as pragas. Sendo posteriormente os 25% 

destes fazem o uso de agroquímicos, em seguida 

temos que apenas 12% reduzem os impactos 

causados por estes fitopatógenos através de 

técnicas como biofertilizantes e inseticidas. 

Conforme mencionado por Sterling et al 

(1984), manejar lavouras com aplicação de controle 

biológico tem uma considerável importância, pois 

restringe o uso de agrotóxicos e não compromete o 

meio ambiente. 

A próxima questão diz respeito as despesas 

com manejo. Neste caso, os resultados obtidos 

comprovam que 38% dos agricultores gastam de 

cem a trezentos reais de sua renda, sendo a outra 

parte com 37%, utilizam um salário mínimo para 

que seja possível o controle destas pragas e 12% 

dos ruralistas disponibilizam em torno de metade do 

mínimo para amenizar o ataque de fitopatógenos. 

Entretanto, apenas 13% dos entrevistados 

desembolsam acima de um salário em busca de 

reduzir as perdas a atividade agrícola. Isso se deve 

ao fato de que muitos dos avaliados no projeto não 

dispõe de grandes lavouras, poucos espaços para 

o cultivo e por apresentarem um poder aquisitivo 

menor. 

Em muitos dos casos, mesmo com as 

frequentes conquistas que a agricultura familiar 

vivência nos tempos de hoje, ainda há uma parcela 

de agricultores que encontram dificuldades para 

serem inseridos nessa nova realidade agrícola do 

país. Assim, conforme citado por Veiga (2001): 

De um lado estão os adeptos do projeto de maximização 

da competitividade do agronegócio que lutam pela eliminação do 

grande contingente de agricultores, principalmente os que 

possuem menos de 100 hectares. Do outro lado, estão os 

adeptos do projeto de maximização das oportunidades de 

desenvolvimento socioeconômico em todas as regiões 

brasileiras, que lutam pela expansão e fortalecimento da 

agricultura familiar [...] 

 No item C sobre Auxílio técnico, verificou-se 

que 75% dos trabalhadores do campo não recebem 

nenhuma ajuda e os restantes dos 25% estão 

distribuídos entre 12% são orientados pela Emater 
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DF e 13% recebem instruções de Associações.  

A precariedade de assistência de órgãos 

competentes aos produtores foi acarretado por 

estes mesmos, pois eles alegam a falta de 

interesse em solicitar os serviços dos profissionais 

adequados. 

A questão D (Dificuldades Encontradas), foi 

identificado que 37% dos cultivadores cobram por 

mais qualificação em campo, 12% questionaram a 

falta de investimentos, 13% alegaram poucos 

recursos financeiros e 38% não souberam ou não 

quiseram responder. 

O resultado de toda essa problemática de 

dificuldades de investimentos, baixa renda, 

incentivo em qualificação reduzido, pode em muitas 

situações resumir-se em êxodo rural, em que 

alguns dos tantos trabalhadores da terra ficam a 

mercer (EMATER, 2011). 

CONCLUSÃO 

De acordo com a literatura consultada e 

distribuição de questionários para a realização do 

atual trabalho de pesquisa, observou-se a 

deficiência em que muitos produtores rurais 

encontram quando o assunto é controle ou 

erradicação de pragas em suas lavouras. 

No entanto, o uso inadequado e abusivo de 

práticas de controle, desde o preparo do solo, 

sistema de irrigação, implantação da cultura e até o 

ponto de colheita, é realizado em muitos casos de 

forma indevida, acarretando perdas inestimáveis 

tanto para a economia, meio ambiente e a 

possibilidade de surgir espécies resistentes devido 

ao uso indiscriminado de agroquímicos. A 

agricultura do Distrito Federal tem enfrentado 

perdas em sua produção com a prática de manejo 

incorreta. 

Portanto, conclui-se que o manejo realizado 

de maneira erronia e imprecisa favorece a 

proliferação e aumento de diversas pragas à 

atividade agrícola. A possibilidade de optar por 

alternativas como quebra ventos, adubação verde, 

plantio em consórcio, rotação de culturas, plantio 

em linhas, sistemas de agroflorestas, adubação 

orgânica, controle de irrigação para não favorecer a 

umidade, fazer o uso correto de aplicação de 

defensivos agrícolas e auxilio de profissionais da 

área tem sido uma das opções para minimizar ou 

erradicar muitas dessas pragas encontradas na 

capital do país. 
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