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INTRODUÇÃO 

 O morangueiro (Fragaria x anassa Duch., Rosaceae) é uma planta anual e 

herbácea que produz frutos extremamente apreciados pela população, na qual pode ser 

consumido in natura, na forma de doces, sorvetes, sucos, compotas e muitos outros 

produtos derivados (Santos, 1993). No Distrito Federal, o cultivo de morango está 

estabelecido principalmente na região de Brazlândia, gerando grandes retornos 

econômicos e grande geração de emprego para a comunidade local (Gomes et al., 2013; 

Lopes et al., 2005). 

 A ocorrência de artrópodes-praga é um dos fatores limitantes do cultivo de 

morango em muitas regiões produtoras, incluindo o Distrito Federal. O ácaro-rajado 

(Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae)) é considerado a praga-chave do 

morangueiro, causando danos sobretudo nas folhas (Silva et al., 2002). Estas, quando em 

ataques intensos, ficam cobertas por teias e de coloração avermelhada/bronzeada (Figura 

1) e posteriormente secam e caem (Nakano et al., 1992). A formação dos frutos é 

fortemente prejudicada. Caso o controle não seja realizado, esse artrópode pode causar 

perdas de até 80% na produção de frutos (Chiavegato & Mischan, 1981). 

  O controle do ácaro-rajado tem sido realizado primordialmente com o uso de 

defensivos químicos, sobretudo abamectina (Iwassaki et al., 2009). Em algumas cidades 

do Centro-Oeste e Sudeste também tem sido utilizado ácaros predadores da família 

Phytoseiidae, com bons índices de controle. O uso de detergente neutro para controle de 

pragas está sendo uma alternativa viável, com bons resultados de mortalidade, 

principalmente para insetos sugadores, como pulgões, mosca-branca e cochonilhas 

(Pinnock et al., 1974; Imenes et al., 2002). Poucos estudos foram realizados utilizando 

detergente neutro para o controle de ácaros-praga. 
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Figura 1 (A-D). Sintomas e danos causados pelo ácaro-rajado em plantas de morango. 

A- Morangueiro altamente infestado pelo ácaro, com folhas bronzeadas e frutos mal 

desenvolvidos; B – Planta coberta com teia confeccionada pelo ácaro; C – Evolução do 

ataque, com folhas bronzeadas e secas; D – Detalhe dos ácaros em folhas de morangueiro. 

(Fotos: Marcelo T. de Castro). 

  

JUSTIFICATIVA 

 O ácaro-rajado é a praga-chave do morangueiro e o seu controle na maioria das 

vezes se torna necessário. O uso de produtos alternativos e pouco tóxicos ao meio 

ambiente é uma solução ao uso de defensivos químicos. Portanto, esse trabalho será 

importante no sentido de propor uma dose que seja eficiente no controle desse artrópode. 

O detergente, por ser um produto de fácil obtenção, é interessante e pode apresentar 

resultados promissores no manejo desse ácaro-praga.  

 

HIPÓTESES 

- O uso de detergente neutro pode ser utilizado para o manejo do ácaro-rajado em 

morangueiro, em condições de casa de vegetação. 
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- Ao menos uma das doses utilizadas no trabalho provocará mortalidade superior a 50% 

do ácaro rajado. 

 

OBJETIVO  

Objetivo geral 

 Esse trabalho tem como objetivo avaliar o potencial de controle do ácaro-rajado 

do morangueiro com o uso de detergente neutro nas condições edafoclimáticas do Distrito 

Federal. 

 

Objetivos específicos 

- Avaliar a mortalidade provocada pelo uso de diferentes doses dos de detergente neutro 

no ácaro-rajado; 

- Estudar os efeitos do detergente desenvolvimento e ciclo de vida do ácaro-rajado;  

- Propor o uso de uma dose que controle de forma eficaz (acima de 80% de mortalidade) 

o ácaro-rajado em condições de casa de vegetação. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Local de realização do experimento 

 O experimento será realizado em uma estufa localizada no Centro Universitário 

ICESP de Brasília durante os meses de agosto de 2019 a julho de 2020. O plantio de 

morango na estufa já está estabelecido na área desde 2018, com bons índices de produção. 

A estufa não apresenta nenhum tipo de controle de temperatura e umidade.  
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Plantio das mudas de morango e inoculação dos ácaros 

 A variedade de morango utilizada será a Portola. As mudas serão plantadas em 

“Slabs” preenchidos com substrato e serão regadas e adubadas quanto necessário. 

 Os ácaros serão inoculados após o crescimento e estabelecimento das plantas no 

local de plantio. Para tanto, uma folha infestada contendo >30 ácaros será colocada junto 

à planta sadia. O acompanhamento quanto ao ataque será feito diariamente e os 

tratamentos serão iniciados quanto a planta estiver com todas as folhas infestadas pelo 

ácaro. 

  

Tratamentos e delineamento experimental 

 As doses utilizadas no experimento podem ser visualizadas na tabela 1. O 

delineamento experimental será o inteiramente casualizado, com cinco repetições por 

tratamento. Cada unidade experimental será composta por seis plantas, totalizando 30 

plantas por tratamento e 150 plantas em todo o experimento. 

 

Tabela 1. Tratamentos que serão utilizados no experimento visando o controle do ácaro-

rajado em morangueiro. 

Tratamento Dose utilizada (mL/L de água) Aplicação 

Controle 0 - 

Detergente 1% 10 15 em 15 dias 

Detergente 2% 20 15 em 15 dias 

Detergente 5% 50 15 em 15 dias 

Detergente 10% 100 15 em 15 dias 

 

Avaliações e análise experimental 

As plantas serão avaliadas semanalmente quanto à incidência do número de ácaros 

rajados, retirando aleatoriamente uma folha de cada parcela de todos os tratamentos. Após 
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a aplicação dos tratamentos, as folhas serão avaliadas no Laboratório de Ciências 

Vegetais da Faculdade ICESP/Promove, com o uso de um microscópio estereoscópio. O 

desenvolvimento e ataque dos ácaros nas folhas serão observados e analisados. 

Os dados serão submetidos ao teste de ANOVA e ao teste de Tukey com o uso do 

programa Assistat® e/ou Sisvar®. Para verificar a eficiência de cada tratamento, será 

utilizada a fórmula de Abbot modificada (1992). 

 

CRONOGRAMA 
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