
Prevenção
A gestão sustentável da Lagarta do Funil do Milho 
(LFM) começa com a prevenção. Embora seja 
difícil eliminar por completo a LFM dos campos 
agrícolas, existem medidas que os agricultores 
podem adoptar antes ou depois do plantio nos 
seus campos para reduzir a infestação e o impacto 
da LFM nas suas culturas. Alguns primeiros passos 
importantes incluem:

 \  Usar sementes de alta qualidade. As sementes 
devem germinar bem, estar livres de doenças e ser 
da variedade que o agricultor deseja plantar. A boa 
gestão de pragas depende de plantas saudáveis. 

 \ Evite o plantio tardio ou escalonado (parcelas 
com culturas de diferentes épocas de plantio). As 
traças fêmeas têm uma fase favorita do crescimento 
do milho em que depositam os ovos. Se a sua 
parcela for uma daquelas em que o plantio é feito 
tardiamente, todas as traças fêmeas das redondezas 
dirigir-se-ão para a sua parcela, onde irão depositar 
os seus ovos. 

 \ Aumente a diversidade das plantas nos seus campos. 
As plantas tem a capacidade de emitir compostos 
químicos voláteis que podem atrair ou repelir a LFM. 

Se uma parcela de terra tiver misturadas diversas 
variedades ou culturas, as traças adultas podem não 
depositar os seus ovos nas plantas de milho. Existem 
plantas de cultivo (mandioqueiras por exemplo) que 
não são atractivas para as traças da LFM, porém, 
também existem plantas que não são culturas e cuja 
única função no sistema de cultivo é repelir as traças 
da LFM das plantas de milho. A tecnologia de ‘repelir-
atrair’ promovida pelo ICIPE constitui um exemplo 
do uso da diversidade das plantas, recorrendo-se a 
espécies de plantas que ‘repelem’ a LFM do milho, e 
outras espécies de plantas que as ‘atraem’, para onde 
possam ser facilmente controladas.  

 \ A diversidade das espécies de plantas presentes 
na área de cultivo também pode aumentar as 
populações dos amigos dos agricultores – que são 
os organismos que se encontram naturalmente no 
meio ambiente e que são capazes de eliminar uma 
grande proporção dos ovos e das lagartas do Funil 
do Milho. Os predadores (formigas, tesourinhas, 
etc.),  parasitóides (vespas que parasitam os ovos da 
LFM),  e patógenos (vírus,  bactérias,  fungos,  etc. que 
matam a LFM) encontram-se presentes nos campos 
dos agricultores e nas redondezas.. Quanto maior o 
número de espécies de plantas, mais eficiente será o 
controlo natural da LFM.

MANEJO DA LAGARTA DO FUNIL DO 
MILHO: BREVE GUIÃO PARA OS PEQUENOS 
PRODUTORES

NOTA 4 DE ORIENTAÇÃO SOBRE A LFM
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A Lagarta do Funil do Milho é nova em África, porém, nas Américas, a sua presença data de há milhares de anos. 
Os pequenos produtores de milho do continente americano há muito tempo aprenderam a realizar o manejo da 
LFM.  Muitos agricultores da América Central e do México cultivam o milho em condições semelhantes às dos 
pequenos produtores de milho em África.  Tipicamente, os pequenos produtores cultivam pequenas parcelas de 
milho (normalmente áreas inferiores a dois hectares), usam as sementes guardadas de variedades locais, utilizam 
poucos insumos comprados (fertilizantes ou pesticidas), cultivam o milho em parcelas ou em terrenos com 
diferentes plantas, e produzem o milho com a sua própria mão-de-obra, usando instrumentos simples. 

Existem experiências e lições valiosas que podem-se obter dos pequenos produtores de milho da Meso-América 
no concernente a gestão da LFM. Muitos agricultores em África estão a começar a usar muitas práticas parecidas, 
com base no seu conhecimento agroecológico, à medida que se adaptam às condições locais que variam de uma 
região para outra. 

Este Guião Rápido resume alguns dos principais conceitos e práticas que os pequenos produtores em todo o 
mundo estão a experimentar e a usar para a gestão sustentável da LFM. Os agricultores trabalham em conjunto 
para partilhar o seu conhecimento e experiências com vista a melhorar a gestão da LFM no seu contexto local. 
Eles devem aprender, inovar, tentar novas abordagens e partilhar experiências. Este guião tem por objectivo 
apoiar esse processo. 
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Monitorização
Os agricultores devem inspecionar  os seus campos 
frequentemente para observarem a situação 
fitossanitária geral dos cultivos. Se nestas inspeções, 
os sintomas de ataque da LFM são identificados 
(presença de ovos e sintomas iniciais de ataque 
nas folhas), certas medidas podem ser rapidamente 
tomadas. Depois da primeira semana a seguir ao 
plantio, os agricultores devem percorrer os seus 
campos em intervalos de 3-4 dias ou pelo menos uma 
vez por semana. Nesse processo, devem observar:

 \ o estado de saúde geral das plantas: Apresentam 
uma tonalidade de cor verde-escuro (indicando boa 
nutrição)? Aparentam estar com níveis de humidade 
abaixo do normal? Há sinais de danos (provocados 
pela LFM, outros insectos, ou doenças)? Existem ervas 
daninhas (especialmente a striga)?

 \ Se houver danos provocados pela LFM, verifique 
10 plantas consecutivas em 5 locais do campo de 
produção. Veja a Nota 2 de Orientação sobre a LFM - 
inspeção dos cultivos para mais detalhes.

 \ Deve-se observar o verticilo (3-5 folhas novas) e 
verificar se existem orifícios nas folhas do verticilo 

(funil) e presença de excremento fresco.
 \ Verifique se existem massas de ovos cremosas ou 

acinzentadas nas folhas e ocasionalmente nos caules. 
 \ Observe nas primeiras horas da manhã ou ao 

anoitecer para ver se existem larvas jovens e larvas 
com o formato “Y” invertido, e quatro manchas 
escuras formando um quadrado (no penúltimo 
segmento do corpo).

 \ Se tiver acesso ao aplicativo FAMEWS, introduza os 
dados sobre a percentagem de plantas que estejam 
infestadas pela LFM  (consulte a Nota 2 de Orientação 
sobre a LFM - Inspeção) enquanto faz a inspeção nos 
seus campos de produção.

 \ Procure descobrir os amigos do agricultor (formigas, 

vespas, larvas mortas por patógenos).

Saiba que
As plantas de milho podem compensar determinados 
níveis de danos foliares sem grandes perdas de 
rendimento. Nem todos os danos provocados pela LFM 
resultam em perda de rendimento.

Os amigos do agricultor (inimigos naturais da LFM) 
podem ser muito importantes para o controlo natural 
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da LFM - estudos apuraram que 56% das 
larvas da LFM eram mortas naturalmente 
pelos amigos do agricultor.  Um aspecto 
crucial para o controlo da LFM consiste 
em atrair e manter os amigos do 
agricultor nos campos de produção. 

Existem medidas que podem ser tomadas 
para atrair os amigos do agricultor para 
os campos de produção, aumentando o 
controlo natural da LFM.   

O controlo eficaz não tem de ser rápido. 
As larvas infectadas e parasitadas 
podem continuar vivas, mas deixam de se 
alimentar e assim não causam danos às 
culturas. 

Os inseticidas químicos são caros e 
provavelmente sejam economicamente 
inviáveis para os pequenos agricultores 
africanos envolvidos na produção 
de milho. Alguns pesticidas também 
representam um elevado risco para a 
saúde humana. Em muitos países, certas 
moléculas de pesticidas antigas, cujo uso 
foi banido por causa dos riscos para a 
saúde humana, continuam a ser usadas 
pelos pequenos produtores de milho. 
Uma porcentagem alta dos pesticidas 
químicos utilizados, também eliminam os 
amigos do agricultor do campo. Ou seja, 
os predadores, parasitóides e patógenos 
que podem controlar de forma natural 
uma grande proporção dos ovos e 
Lagartas do Funil do Milho. 

Tome medidas 
A gestão efetiva e sustentável da LFM requer que se 
tomem certas medidas. Algumas medidas previnem 
a ocorrência da LFM, outras são necessárias quando 
no agroecossistema em questão, registram-se 
elevados níveis de infestação da LFM nos cultivos. 

Uma das medidas mais simples que os agricultores 
podem tomar, consiste em eliminar manualmente 
os ovos e larvas jovens da LFM. Isso deve ser feito 
durante as inspeções dos cultivos (mais ou menos 
frequentes dependendo do estádio vegetativo do 
milho). Os ovos depositados formam uma massa que 
pode ser facilmente identificada nas folhas do milho. 
Estas podem ser esmagadas de imediato. De igual 
modo, podem recolher-se as larvas jovens que se 
encontram nas folhas, antes de penetrarem para o 
fundo do verticilo. Por exemplo, alguns agricultores 
usam as lagartas para alimentar galinhas. 

Muitos pequenos agricultores experimentam 

soluções locais e dizem-se satisfeitos com essas 
táticas. Além das medidas de prevenção, alguns 
agricultores indicaram ter tido êxito no uso das 
seguintes práticas: 

 \ “Reciclagem” dos patógenos. Quando as lagartas 
infectadas por vírus, fungos ou bactérias são 
encontradas nos campos, estas podem ser 
recolhidas e trituradas (liquidificador, por exemplo) 
ou espremidas. O líquido obtido está repleto de 
esporos fúngicos, bactérias e partículas de vírus. 
Diluído na proporção correta e filtrado, poderá ser 
pulverizado nas plantas infestadas. Este resulta num 
pesticida biológico gratuito, eficaz e natural. Muitos 
agricultores pulverizam apenas nos verticilos das 
plantas infestadas, para não desperdiçar o inseticida 
natural.  

 \ Atrair predadores e parasitóides. As formigas são 
importantes predadores naturais das larvas da LFM. 
Elas sobem nas plantas, dirigem-se ao verticilo e 
são capazes de localizar e mover as larvas da LFM. 
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O NOSSO 
CONTACTO

MAIS INFORMAÇÕES 
Fall-Armyworm@fao.org

Food-chain-crisis@fao.org
www.fao.org/food-chain-crisis/how-we-work/

plant-protection/fall-armyworm/

Divisão de Produção e Proteção Vegetal
Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura 
Viale delle Terme di Caracalla, 00153 Rome, Itália.  
Correio electrónico: AGP-Director@fao.org
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Alguns agricultores descobriram que podem atrair 
as formigas para os campos de milho colocando 
banha, gordura de carne cozida ou molho de peixe 
nos campos. Estas substâncias atraem as formigas 
para os campos agrícolas e, consequentemente 
aumentam a proporção de controlo natural sobre as 
larvas da LFM. Alguns agricultores usam água com 
açúcar para atrair e alimentar as vespas que têm 
capacidade de se alimentar ou parasitar a LFM. 

 \ Outros agricultores estão experimentando e 
mostram-se satisfeitos com o uso de diversas 
substâncias locais, aplicadas directamente no 
verticilo ou nas plantas infestadas. Algumas das 
substâncias que foram experimentadas incluem: 

 \ solo, cinza, areia, cal, sal, sabão, óleos e extractos 
de plantas locais (pimenta, tefrósia, flores de 

calêndula, Nim, etc). Os agricultores podem 
experimentar estas e outras soluções locais para 
depois comparar e partilhar os resultados. Desta 
forma, podem visualizar o que funciona melhor nas 
condições locais. 

Existem várias técnicas locais para a gestão 
sustentável da LFM em África. O manejo correto 
vai depender dos conhecimentos, observações, 
inovações e das acções tomadas na direção 
certa. Os agricultores e os extensionistas devem 
conhecer a biologia e a ecologia da LFM. Observar o 
agroecossitema local é fundamental para conhecer 
as diversas interações planta-inimigos naturais-LFM. 
Experimentar com as técnicas locais e desenvolver 
novas práticas assim como partilhar o conhecimento 
são as bases para o manejo sustentável da LFM no 
continente africano. 
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