
 
 

 

 

 
 

Este guião visa providenciar orientação sobre como dirigir as EMCs na gestão integrada e sustentável 
da LFM em África, com enfase no milho, como a planta hospedeira preferida da LFM. Este fornece 
informações sobre a biologia e ecologia da LFM; estudos e exercícios de campo para uso durante toda 
a época nas Escolas na Machamba do Camponês; e sugestões sobre como desenvolver um programa 
de formação para os serviços de extensão rural sobre a LFM e cursos de reciclagem dos Mestres e 
Faclitadores de EMC.

A Lagarta do Funil do Milho          (Spotera frugiperd LFM, uma praga transfronteiriça perigosa, nativa das 
Américas, tem se espalhado rapidamente para todas as sub-regiões de África desde 2016, provocando graves 
danos as culturas. A educação dos agricultores e a acção comunitária são elementos críticos para a estrategia 
de gestão adequada das populações da LFM, usando-se uma abordagem de gestão ecológica e integrada da 
praga. As Escolas na Machamba do Camponês (EMCs), uma abordagem integrada da educação dos 
agricultores, constituirá uma componente importante dos esforços de resposta.
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Antecedentes

A Lagarta do Funil do Milho (Spodoptera frugiperda), LFM, é um insecto nativo 
das regiões tropicais e subtropicais das Américas. A larva da LFM (imagem) 
pode alimentar-se de mais de 80 espécies vegetais, incluindo o milho, arroz, 
mapira, mexoeira, cana-de-açúcar, hortaliças e algodão. A LFM pode causar 
perdas significativas do rendimento agrícola se não for bem gerida. Ela pode 
ter várias gerações por ano e a traça pode voar até 100 km por noite. A LFM 
foi detectada pela primeira vez na África Central e Ocidental no início de 2016 
(Benin, Nigéria, São Tomé e Príncipe, e Togo). A LFM foi detectada pela primeira 
vez na África Central e Ocidental no início de 2016 e também surgiram relatados 
e a confirmação da sua presença em toda a África Austral continental (excepto 
no Lesoto) e nos Estados Insulares de Madagáscar e Seychelles. 

Até 30 de Janeiro de 2018, a LFM tinha sido detectada e reportada em quase todos os países da África Subsahariana, 
excepto no Djibuti, Eritreia e Lesoto. A praga detectada no Sudão levanta o alerta para o Egipto e Líbia.

Prevê-se que a LFM se alastre ainda mais em África. A modalidade de introdução, bem como a capacidade 
de adaptação biológica e ecológica da LFM em toda a África são do domínio da especulação. A LFM é uma 
peste potencialmente devastadora e transfronteiriça que continuará a se alastrar devido às suas características 
biológicas e os consideráveis volumes de trocas comerciais existentes entre os países africanos. Os agricultores 
terão um apoio substancial para gerir esta nova praga no contexto dos seus sistemas de cultivo, recorrendo ao 
Maneio Integrado de Pragas (MIP).

A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO) tem tido um papel de liderança na 
convocação dos parceiros e na organização de reuniões de consulta, o que resultou na formulação do "Quadro 
para O Maneio Coordenado da Lagarta do Funil do Milho em África” abrangendo todo a região e múltiplos 
intervenientes. Uma das próximas etapas-chave do trabalho da FAO sobre a LFM em África será o de "apoiar 
a concepção e implementação de um programa sustentável e ecológico de maneio da praga virado para os 
pequenos agricultores, depois de colher as experiências dos agricultores e pesquisadores das Américas" que 
vivem com a praga há várias centenas de anos. Práticas de maneio promissoras serão testadas e adaptadas no 
terreno usando as Escolas na Machamba do Camponês (EMCs), que envolvem agricultores e organizações de 
agricultores em toda a África, em colaboração com os serviços de investigação e extensão. As experiências e 
sucessos serão documentados e partilhados para refinar as opções de maneio para as condições de África.

Com efeito, a educação do agricultor e a acção da comunidade são elementos críticos na estratégia de maneio 
sustentável das populações da LFM. É por isso que as Escolas na Machamba do Camponês serão usadas para 
apoiar a implementação de uma estratégia integrada de maneio ecológica e sustentável da LFM. A Escola na 
Machamba do Camponês é uma abordagem de educação intensiva do agricultor promovida pela FAO, e muitas 
organizações em todo o mundo, que contempla a criação de plataformas para os agricultores aprenderem, 
testarem e realizarem intercâmbios sendo actualmente usada em mais de 90 países cobrindo uma vasta gama 
de tópicos – quase três décadas desde a sua introdução.

Como parte da estratégia de maneio da LFM para alcançar as comunidades por ela afectadas, a EMC será 
conciliada com campanhas de informação de massa, rádios rurais, vídeos participativos e planos de acção 
comunitários para a LFM.
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O seminário de elaboração do currículo sobre a LFM teve lugar de 21 a 25 de Julho de 2017 no Swiss Spirit 
International Hotel, em Acra, Gana, e destinava-se as quatro sub-regiões da África Subsaariana, sob a supervisão 
técnica geral da FAO. O seminário foi organizado em datas sucessivas a reunião internacional de peritos da 
LFM de 18 a 20 de Julho de 2017 (http://www.fao.org/3/a-bt622e.pdf), tendo contado com a participação de 
cientistas de África e das Américas. O seminário juntou 28 participantes, sobretudo Mestres seniores de EMCS 
com conhecimentos sobre o milho e/ou sobre a Maneio Integrado de Pragas (MIP), investigadores e especialistas 
em LFM e MIP. As informações e discussões técnicas durante o seminário contribuíram para a elaboração do 
guião de campo para o maneio integrado e sustentável da Lagarta do Funil do Milho. Os parceiros, incluindo a 
CABI, ICIPE, IITA e ECOSUR México também contribuíram com secções para o guião.

A primeira parte do guião resume as informações técnicas básicas sobre a LFM; a segunda parte descreve com 
mais detalhes como integrar o maneio da LFM na EMC, reflectindo as experiências de EMCs das sub-regiões da 
África Ocidental, Central, Oriental e Austral, e as recomendações dos especialistas técnicos das Américas e de 
outros lugares.

Este guião coloca ênfase no maneio da LFM, considerando que o milho é planta hospedeira preferida da LFM. 
No entanto, a LFM pode alimentar-se de mais de 80 plantas. A maioria das informações contidas no presente 
guião podem ser adaptadas para outras culturas. O guião não fornece informações detalhadas sobre o cultivo 
de milho, o que irá variar dependendo do contexto específico. Os currículos das EMCs existentes sobre o milho 
serve como a base que está disponível para os formadores e facilitadores das EMCs, e reflectem as conclusões 
da pesquisa e das inovações dos agricultores de vários países que estão a ter bons resultados em contextos 
específicos. Este guião centra-se na provisão de materiais, recursos e ideias sobre como integrar a LFM no 
programa de formação das EMCs. Mais manuais de formação e recursos relativos as EMCs estão disponíveis no 
site da Plataforma Global de EMCS em www.fao.org/farmer-field-schools/en

Informações adicionais e actualizadas sobre a LFM em África podem ser encontradas aqui: http://www.fao.org/
food-chain-crisis/how-we-work/plant-protection/fallarmyworm/en 
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INFORMAÇÕES TÉCNICAS SOBRE A  
LAGARTA DO FUNIL DO MILHO
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A.1 Perguntas Frequentes sobre a Lagarta do Funil do Milho

1. O que é a Lagarta do Funil do Milho (LFM)?

A Lagarta do Funil do Milho (Spodoptera frugiperda), é uma praga de um insecto que afecta mais de 80 
espécies de plantas, causando danos economicamente importantes aos cereais cultivadas tais como o 
milho, arroz, mapira, e também as hortícolas e ao algodão. É nativa de regiões tropicais e subtropicais 
das Américas. A fase larval do insecto é que causa danos. Ela reproduz-se a um ritmo de várias gerações 
por ano e a traça pode voar até 100 km por noite.

2. Qual é a diferença entre a Lagarta do Funil do Milho e a Lagarta Invasora?

Elas estão intimamente relacionadas, mas apresentam comportamentos e ecologias diferentes. A LFM 
raramente exibe o comportamento de "Lagarta" com massas de larvas "marchando" pelos campos. 
Sendo nativa de África, a Lagarta Invasora enfrenta complexos inimigos biológicos naturais (predadores, 
parasitóides, doenças). A LFM provavelmente chegou a África desacompanhada dos seus inimigos 
naturais, permitindo que as suas populações aumentassem de forma muito mais desinibida em relação 
ao que seria o normal.

3. O milho afectado pela LFM é seguro para consumo humano?

A LFM come principalmente as folhas da planto de milho. Ocasionalmente pode também infestar as 
espigas. Normalmente, essas espigas não devem ser consumidas pelos seres humanos. Embora os 
danos directos da LFM não afectem a segurança do milho como alimento, esta poderia tornar o milho 
mais suscetíveis à presença de aflatoxina.

4. A situação actual vai piorar?

A traça fêmea adulta da LFM é uma voadora forte e continuará a se alastrar pelo continente, e 
possivelmente para fora deste. As populações da LFM podem continuar a expandir-se, a medida que 
encontrarem mais plantas hospedeiras para se multiplicarem, e na ausência do complexo de inimigos 
biológicos naturais (predadores gerais como formigas e tesourinhas, parasitóides especializados) e uma 
série de entomopatógenos (vírus, bactérias e fungos).

5. Existe um impacto no comércio?

As exportações de culturas que são plantas hospedeiras da LFM de países africanos com presença 
confirmada da LFM estarão sujeitas a um novo escrutínio dos países importadores que não tenham 
casos conhecidos da LFM.

6. O que pode ser feito (pelos serviços de extensão, serviços de agricultura, 
agricultores, etc.)?

Há muitas experiências e recomendações das Américas para o maneio da LFM. Os agricultores africanos 
necessitarão de acesso à informação e recursos para o maneio sustentável da LFM.
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7. Que culturas alternativas podem-se recomendar aos agricultores para cultivarem?

O milho é a cultura mais infestada neste momento em África. Como uma cultura da dieta básica, é 
improvável que os agricultores e as suas famílias queiram abandonar o cultivo de milho. Existem 
maneiras de gerir a LFM no milho, como demonstrado nas Américas.

8. Que produtos podem ser utilizados para controlar a LFM, e quando e como devem ser 
aplicados?

A FAO está a trabalhar com os países membros de todo o mundo para determinar as recomendações 
para as acções dos agricultores, incluindo pesticidas que sejam eficazes, mas com baixos riscos para os 
seres humanos e para o meio ambiente. Essas recomendações são feitas para implementação a nível 
de cada país.

9. Pode a LFM ser erradicada em África?

Infelizmente não. A fêmea adulta da traça da Lagarta do Funil do Milho é uma voadora forte e espalhou-
se rapidamente por toda a África, infestando culturas (o milho tem sido a mais importante até a data) 
em provavelmente milhões de hectares de área cultivada. Encontra-se muito espalhada e em grande 
quantidade para que ela possa ser eliminada.

10. Se a LFM é nativa das Américas, não existirão experiências e práticas que possam ser 
aplicadas em África?

Definitivamente. Existem vastas experiências de maneio e de investigação das Américas que podem ser 
partilhadas e testadas em África. A FAO está a promover activamente a cooperação Sul-Sul para trazer 
esta experiência e conhecimento para a África.

11. Que pesticidas devem ser usados para controlar a LFM?

Os pesticidas podem ser necessários para controlar a LFM localmente. O meio mais eficaz, de menor 
risco, económico, acessível e de fácil utilização pelos pequenos produtores (sem maquinaria sofisticada) 
tem de ser determinado em cada país e ao nível do continente. Não é apenas uma questão de pesticidas 
mais eficazes num centro de investigação, mas as recomendações específicas (ingrediente activo, 
formulação, tipo e momento de aplicação), e os respectivos custos e benefícios para os pequenos 
agricultores devem ser determinados.

12. Quando devem iniciar as aplicações dos pesticidas nas culturas do milho para 
protegê-las da LFM?
Apenas quando justificável. Os baixos níveis de infestação, em determinadas fases de crescimento de 
milho, podem não causar grande perdas de produtividade. O limiar económico ou da acção deve ser 
determinado e recomendado para cada fase do crescimento do milho e para cada tipo de pesticida e 
técnicas de aplicação. Os custos podem variar imenso. Para justificar economicamente a sua utilização, 
os custos da utilização de pesticidas devem ser iguais ou menores do que o valor do rendimento 
adicional que os agricultores recebem em resultado da acção empreendida. Os preços que os agricultores 
recebem pelas suas colheitas também deve ser correctamente determinados.
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13. As aplicações aéreas doas pesticidas são recomendadas para a LFM?
Não. Na fase de vida destrutiva, a larva escava profundamente o verticilo do milho, ocasionalmente, 
fazendo com que as aplicações aéreas sejam de muito pouca eficácia, ao mesmo tempo que se espalham 
pesticidas por grandes áreas de habitat que não é o alvo.

14. O uso do controlo biológico constitui uma possibilidade para a LFM em África?
Existem muitos organismos biológicos que podem ajudar a controlar a LFM. Alguns podem ter uma 
ocorrência natural em África (predadores, parasitóides e alguns entomopatógenos gerais), e talvez 
alguns tenham de ser introduzidos a partir das Américas (parasitóides, predadores e determinadas 
estirpes de entomopatógenos especializados). O uso de especies botânicas também é uma opção 
atractiva.

15. O milho geneticamente modificado é a solução para a LFM em África?
Embora o milho geneticamente modificado já esteja a ser usado na África do Sul, em geral, este é apenas 
acessível para os grandes agricultores com acesso a capital, recursos e mercados estáveis para o milho. 
Mais de 98 por cento dos produtores de milho em África são do sector familiar, cultivando o milho 
em parcelas com menos de 2 hectares e estes normalmente guardam as sementes para a sementeira 
seguinte. A aquisição de insumos, incluindo sementes, é baixo. Dado o alto custo das sementes de milho 
transgénico, a falta de canais de abastecimento adequados, e a falta de incentivos económicos para os 
pequenos produtores cultivarem o milho (por causa dos preços baixos e voláteis a que estão sujeitos) 
existe uma baixa probabilidade de que a tecnologia poderia ser utilizada de forma sustentável pelos 
pequenos agricultores que produzem milho em África. Mesmo para os produtores comerciais de milho 
em África, os benefícios de longo prazo de milho transgénico foram postos em causa quando, depois de 
dois anos de implantação, a broca do milho começou a mostrar resistência na variedade de milho Bt na 
África do Sul, o que mais tarde foi confirmado.

16. Quais são os próximos passos para o trabalho sobre a LFM em África?
A FAO está actualmente a apoiar a concepção e o teste de um programa sustentável de maneio da praga 
para os pequenos produtores em África. Os primeiros passos consistem em analisar as experiências dos 
agricultores e pesquisadores das Américas. Então, as melhores práticas recomendadas serão testadas 
e adaptadas no terreno através das Escolas na Machamba do Camponês. As melhores recomendações 
serão depois comunicadas e partilhadas com os agricultores, organizações de agricultores e com os 
governos em toda a África. 
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A.2. Biologia-ecologia e identificação da Lagarta do Funil  
do Milho

A.2.1 Reconhecendo e compreendendo a LFM

Reconhecer a LFM é o primeiro passo para o seu maneio. A praga é nova em África, e os agricultores 
devem ser capazes de reconhecer a LFM e, distingui-la de outras pragas. Abaixo estão imagens das 
diferentes fases de desenvolvimento da LFM, do ovo a larvas, pupas e adultos.

1. Massa de ovos de S. frugiperda 2. Larvas neonatais 3. Larvas da 1ª a 5ª fase

Os ovos são verdes pálido ou brancos, inicialmente, 
ficam cobertos por escamas e tornam-se castanhos 
claro a castanhos antes da incubação. Estes eclodem 
em 2-3 dias.

Larvas neonatais.

Existem 6 fases de larvas. As larvas jovens são de 
cor pálida. Tornam-se acastanhadas a verde pálido 
e, depois, ficam com a cor mais escura nas últimas 
fases. As fases de larvas duram entre 12 e 20 dias 
(dependendo da temperatura ambiente e de outras 
condições ambientais).

4. Larvas de S. frugiperda na 6ª etapa 5. Estágio de pupa 6. Fase da traça adulta

As lagartas meia-crescidas ou totalmente crescidas são 
as mais fáceis de identificar. As larvas são geralmente 
caracterizadas por 3 tiras amarelas na parte de trás, 
seguida por uma preta, e depois uma tira amarela de 
lado. Procure observar quatro manchas escuras que 
formam um quadrado no antepenúltimo segmento 
(foto). Cada ponto tem uma pequena cerda (pelo). A 
cabeça é escura; mostra uma marca típica pálida na 
parte frontal com o formato Y invertido.

A pupa é castanho escuro e esconde-se no solo, e 
mais raramente na haste. A pupa vive 12-14 dias 
antes de emergir um adulto.

A traça tem 3 a 4 cm de largura. As suas asas 
dianteiras são de tom castanho escuro, enquanto a 
asas traseiras são branco-cinza. Ela vive 2 a 3 semanas 
e depois morre.

Fotos no sentido do relógio a partir da esquerda: © James Castner, Université de Floride;  
© James Castner, Université de Floride; © Paulo Lanzetta/Embrapa/Documen tos, 344;  

© J. Obermeyer; © Calatayud P.-A.; © Lyle J. Buss, Université de Floride.
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O ciclo de vida da Lagarta do Funil do Milho inclui ovos, e 6 fases de 
crescimentoe de desenvolvimento da lagarta (Instares), pupa e traça. 

Este diagrama ilustra o ciclo de vida, indicando onde a Lagarta do  
Funil do Milho é geralmente encontrada nas plantas de milho nas 
diferentes fases.

Lagarta do Funil do Milho:  
Ciclo de vida e danos ao milho

Depois de aproximadamente 14 dias, a lagarta 
totalmente crescida cai para o chão

FASES DE CRESCIMENTO DE 4-6
Por altura da fase 3-6 terá atingido a região de protecção 
do verticilo, onde causa os maiores danos, resultando em 
orifícios irregulares nas folhas.
Ao se alimentarem das plantas jovens, isso pode destruir 
o ponto de crescimento e, como resultado, não surgirão 
novas folhas ou espigas de milho.
Muitas vezes, apena 1 ou 2 lagartas são encontradas em 
cada verticilo, pois tornarem-se canibais quando maiores e 
vão-se comendo uns aos outros para reduzir a concorrência 
pela comida.
Presença de grandes quantidades de excrementos (fezes da 
lagarta). Quando esta seca assemelha-se a serradura.

Se a planta é mais crescida e já desenvolveu as 
espigas, então a lagarta come e penetra as brácteas 
foliares de protecção em redor da espiga, e começa a 
comer os grãos em desenvolvimento (sementes).

FASES DE CRESCIMENTO DE 1-3
Após a eclosão, as jovens lagartas alimentam-se 
superficialmente, geralmente comendo a parte inferior das 
folhas. A alimentação resulta em manchas semitransparentes 
nas folhas chamadas janelas.
As lagartas jovens podem tecer fios sedosos que com  
o vento as transportam para uma nova planta.
O verticilo da folha é a parte preferida nas plantas jovens, 
enquanto as folhas ao redor da seda as espigas são atractivas 
nas plantas mais crescidas.
Alimentam-se mais activamente durante a noite.

100-200 ovos são geralmente postos na parte inferior 
das folhas, tipicamente perto da base da planta, perto da 
junção da folha e da haste. Estes são cobertos por escalas 
de protecção extraídas dos abdómens das traças após a 
postura.
Quando as populações são numerosas, então os ovos 
podem ser postos mais acima nas plantas ou em 
vegetação nas proximidades.

Após cerca de 8 a 9 dias a traça  
adulta emerge para recomeçar o ciclo.

A lagarta, em seguida, faz a sua toca 
2-8 cm no solo antes de se transformar  
em pupa. O casulo frouxo de seda 
com formato oval tem 20-30 mm de 
comprimento. Se o solo for muito  
rijo então a lagarta irá cobrir-se com  
pedaços de folhas antes de se  
          transformar em pupa.
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Em condições de temperatura quente, uma traça fêmea pode pôr 6 a 10 massas de ovos de 100 a 300 ovos 
cada, atingindo um máximo de 1.500 a 2.000 ovos durante sua vida de 2-3 semanas. Como no caso de 
outras pragas, a maioria dos ovos não irá se desenvolver em adultos devido à mortalidade em diferentes 
fases do seu ciclo de vida.

Na América tropical, a LFM é uma praga implantada, e explosões das suas populações que possam atingir 
densidades que causem danos importantes são raras. Os inimigos naturais mantêm as populações da 
LFM a níveis baixos em circunstâncias normais, e os pequenos agricultores aprenderam a gerir a praga. 
No entanto, as populações da LFM aumentam rapidamente quando se verifica a expansão da área de 
cultivo do milho. É a isso que a população da LFM responde principalmente.

Em África, as infestações da LFM estão a ocorrer como uma espécie de "surtos" em muitas áreas de 
produção de milho – ou seja, grandes populações da praga são encontradas nos campos e causam 
danos. Como a praga é nova em África, os seus inimigos naturais ainda são raros, embora algumas 
espécies locais parecem alimentar-se da LFM, o que reduz 
as suas populações. É possível que a LFM esteja agora 
a atingir os níveis de "pico" em África. Dentro de alguns 
anos, a medida que as populações de inimigos naturais se 
ajustam e alastram, poderá vereficar-se uma população 
de equilíbrio com níveis mais baixos da LFM. Por isso, é 
importante em África preservar e aumentar as populações 
de inimigos naturais. Ao contrário da LFM nas Américas, ou 
da Lagarta Invasora, a LFM na África Subsaariana pode não 
desenvolver um padrão migratório. O mais provável, dada 
a nossa compreensão da praga nas Américas, seria esperar 
que as populações da LFM serão residentes em grande parte 
da África Subsaariana, sobrevivendo do milho e de outras 
plantas durante períodos sem milho; mas em algumas 
áreas mais frescas ou secas, pode tornar-se migratória. 
Simplesmente não sabemos por agora.

Comportamento alimentar e danos: no gráfico do ciclo de 
vida na página seguinte, são apresentadas mais informações 
sobre as diferentes fases da LFM, e onde encontrá-la numa 
planta. Embora as larvas da LFM possam alimentar-se a partir 
de mais de 80 espécies de plantas, estas preferem o milho, 
assim como o arroz, algodão, amendoim, mapira e hortícolas.

O local favorito da fase de lagarta da LFM é enrolada no 
verticilo da planta de milho, onde ele se sente protegida 
e mastiga e cresce alimentando-se da sua comida favorita 
– folhas de milho jovens e tenras. Enquanto mastigam, as 
folhas continuam a crescer por fora, deixando as folhas 
amarrotadas e meio mastigados, que são típicas dos campos 
de milho infestados pela LFM.

Reconhecendo a LFM e  
aprendendo sobre os seus  
ciclos de vida na EMCs

DICAS:
• Recolher a LFM em diferentes fases 

no campo. Trabalhando em pequenos 
grupos, descrevam as diferentes fases, 
como reconhecê-las, onde encontrá-las 
nas plantas e discutam como as fases 
estão interligadas. 

• Criar um "jardim zoológico de insectos" 
para estudar o ciclo de vida da LFM.

• Recolher inimigos naturais da LFM 
no campo; criar "jardins zoológicos de 
insectos" para estudar a predação ou 
parasitismo.

Vide a Secção A.3.5 sobre o Controlo 
Biológico e as Secções B.6.1 e B.6.2 
sobre jardins zoológicos de insectos (ao 
abrigo dos tópicos especiais) para mais 
detalhes!!
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Às vezes, mas muito menos frequentemente, a LFM pode agir como um cuter de plantas jovens, se 
grandes populações da lagarta estiverem presentes nas ervas daninhas ou outras plantas hospedeiras 
em áreas adjacentes aos campos de milho recém-plantados. Esta acção pela LFM, semelhante a da 
Lagarta vulgar, é rara, mas pode ocorrer. Com altos níveis de população, a LFM também pode penetrar 
nas espigas de milho, causando danos directos à colheita. Mas mais uma vez, isso é mais raro do que o 
comportamento típico de se introduzir no verticilo para comer as folhas.

As larvas com 8 a 14 dias podem causar sérios danos às plantas de milho, especialmente quando os pontos 
de crescimento de plantas jovens são comidos. A infestação pela LFM durante o início da fase vegetativa 
pode causar mais danos as folhas e perdas de rendimento do que a infestação na fase vegetativa mais 
avançada. Felizmente, a planta do milho pode ter uma recuperação significativa (compensação) dos 
danos provocados nas folhas durante a fase de crescimento inicial e da desfolha de curta duração. 
Quando a população da LFM é elevada numa planta, as larvas adultas podem ocasionalmente ir para o 
pendão e para as espigas, reduzindo a qualidade do produto na colheita.

As chuvas torrenciais podem remover as larvas jovens das folhas, e afoga-las no verticilo.

A.2.2 Diferenciando a LFM das outras lagartas

Em África podem ser encontradas outras pragas que se assemelham de certa forma a LFM. Estas podem 
ser diferenciados, se aprendermos a identificar as lagartas em si nas suas diferentes fases, e o tipo de 
dano que produzem.

Abaixo ilustram-se as diferentes espécies de brocas do caule de milho e suas fases da vida. As pragas 
de brocas do caule mais importantes que afectam o milho são Busseola fusca, Chilo partellus e Sesamia 
calamistis. Busseola fusca pode ser encontrada principalmente nas terras altas, enquanto o Chilo 
partellus abunda muito nas planícies. A Sesamia calamistis está presente tanto nas planícies como nas 
regiões altas.

Busseola fusca: A) Ovos (não facilmente visíveis, entre a bainha da folha e o caule); B) Larva; 
C) Pupa (frequentemente no interior do caule); D) Adulto (não facilmente visível, sobrevoa à noite).  

Fonte: Calatayud P.-A.

A B DC
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A B DC
Chilo partellus: A) Ovo (nas folhas de milho); B) Larva; C) Pupa (frequentemente no interior do caule);

D) Adulto (não facilmente visível, sobrevoa à noite). Fonte: Calatayud P.-A.

Sesamia calamistis: A) Ovos (não facilmente visíveis, entre a bainha da folha e o caule); B) Larva;
C) Pupa (frequentemente no interior do caule); D) Adulto (não facilmente visível, sobrevoa à noite).  

Fontes: Calatayud P.-A. and icipe. 

As principais diferenças entre infestação da broca do caule e a infestação da LFM são: 

 y os grandes orifícios deixados pela LFM. Geralmente, "grandes orifícios", como os observados no caso 
da LFM não estão presentes nos ataques da broca do caule (tanto para larvas jovens como adultas)

 y a broca do caule é caracterizada por um coração morto típico que é fácil de ver quando o milho é 
jovem (Foto Série 2D)

 y quando as larvas da broca do caule envelhecem, tornam-se menos presentes no verticilo ao 
contrário da LFM; mas podem ser encontradas no caule do milho, deixando orifícios nos caules com 
excrementos visíveis (Foto Série 2C). 

A B C D
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A B C

Fotografia Série 1: Alguns sintomas do dano foliar provocado pela Lagarta do Funil do Milho 

A) Folhas com janelas e buracos como de tiros provocados pelos primeiros ínstares da LFM;
B) Desfoliação generalizada das folhas com excrementos frescos no verticilo, nota-se a ausência  

de coração morto; C) Desfoliação pelas larvas da LFM no verticilo.
Fonte: K. Cressman, Subramanian Sevgan, icipe.

DA B C

Fotografia Série 2: Danos nas plantas de milho, devido a Lepidoptera stemborers

A & B): Danos típicos nas folhas deixados por lagartas jovens quando eles se alimentam na  
superfície das folhas; C): Orifícios deixados pelas lagartas quando eles vão envelhecendo e começam  

a perfurar o caule do milho para se alimentarem dentro do caule da planta;  
D): Coração morto como resultado da actividade alimentar das lagartas da broca no caule

de plantas jovens de milho. Fontes: Calatayud P.-A. & Agbodzavu, 2013.
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A.3. Opções promissoras de maneio da Lagarta do Funil  
do Milho

As opções mais promissoras para o maneio LFM pelos pequenos produtores em África são apresentadas 
a seguir, com base nas experiências das Américas e nas mais recentes pesquisas realizadas em África, 
reflectindo as estratégias de MIP. Estas podem ser testadas nas EMCs conforme apropriado.

A.3.1 Sementes e variedades

O tratamento das sementes pode evitar danos precoces das plântulas após a germinação.

Soluções a longo prazo de variedades de milho resistentes ou tolerantes podem ter potencial, mas 
estão ainda longe de se tornar uma realidade.

A FAO reconhece que a melhoria das culturas através de tecnologias inovadoras, incluindo o melhoramento 
genético convencional assim como a biotecnologia moderna, é uma abordagem essencial para alcançar 
o incremento sustentável da produtividade das culturas e, desse modo, contribuir para a segurança 
alimentar. Evidências científicas mostram que as biotecnologias modernas oferecem opções potenciais 
para melhorar aspectos como a produtividade e a qualidade, a eficiência na utilização de recursos, 
resistência ao stress biótico e abiótico, e o valor nutricional das culturas.

A FAO está também ciente da percepção e das preocupações do público em relação aos potencias riscos 
para a saúde humana e para o ambiente associados aos Organismos Geneticamente Modificados (OGM). 
A FAO sublinha a necessidade de se avaliar cuidadosamente os potenciais benefícios e possíveis riscos 
associados à aplicação das tecnologias modernas. A FAO reitera que a responsabilidade pela formulação 
de políticas e tomada de decisões sobre essas tecnologias cabe aos próprios países. A responsabilidade 
pela formulação de políticas e tomada de decisões sobre OGM cabe individualmente aos governos 
dos países. Com efeito, a FAO não interfere nas políticas ou decisões, incluindo as relativas aos OGM, 
dos países membros e, por isso, não tem qualquer posição relativamente ao desenvolvimento, teste 
ou libertação comercial dos OGM num país específico. Mediante solicitação, a FAO oferece assessoria 
jurídica e técnica aos governos em áreas como a formulação de estratégias nacional de biotecnologia 
e a elaboração de quadros para a biossegurança.

Quanto ao potencial de uso do milho geneticamente modificados para o controlo da Lagarta do Funil do 
Milho, a FAO considera que ainda é demasiado cedo para tirar conclusões. O milho Bt já deu mostras de 
diminuição dos danos causados pela Lagarta do Funil do Milho, entretanto as populações da Lagarta do 
Funil do Milho nas Américas desenvolveram a resistência a algumas variedades do milho Bt.

No entanto, há ainda mais trabalho por se fazer, incluindo a realização de testes e a recolha de dados. 
Importa ter em mente que o milho Bt cultivado actualmente em algumas partes de África destina-se 
principalmente ao controlo do insecto da broca do caule de milho e não a Lagarta do Funil do Milho.
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O milho foi modificado pela engenharia genética através da incorporação de genes da bactéria Bacillus 
thuringiensis (Bt), que produz proteínas insecticidas que aniquilam importantes pragas que afectam as 
culturas. O uso do milho Bt resultou em alguns casos, na redução do uso de inseticidas, supressão das 
pragas, conservação de inimigos naturais benéficos e maiores lucros dos agricultores. No entanto, tais 
benefícios podem ser de curta duração. As populações de insectos são capazes de se adaptarem às 
proteínas Bt através do desenvolvimento da resistência. Apesar dos esforços para retardar a selecção 
com base na resistência, têm-se verificado muitos casos de desenvolvimento de resistência no campo 
pelas pragas que afectam o milho relativamente ao milho Bt, incluindo a Lagarta do Funil do Milho 
(Spodoptera frugiperda) nas Américas, e em relação a broca do caule do milho (Busseola fusca) na África 
do Sul.

Embora o milho transgénico tenha gerado alguns benefícios transitórios para os agricultores comerciais, 
o contexto para a grande maioria dos produtores de milho em África é bastante diferente. Mais de 
98 por cento dos agricultores que cultivam o milho em África são pequenos produtores, que o fazem em 
áreas com menos de 2 hectares e, normalmente, guardam as sementes para plantar na época seguinte. 
A aquisição de insumos, incluindo sementes, é baixo.

Dado o custo da semente do milho transgénico, a falta de canais adequados de abastecimento, e a 
falta de incentivos económicos para os pequenos produtores cultivarem o milho (devido aos preços 
baixos e voláteis a que se sujeitam), actualmente afigura-se baixa a probabilidade desta tecnologia vir 
a ser utilizada de forma sustentável pelos pequenos produtores de milho em África. Mesmo para os 
agricultores comerciais que cultivam o milho em África, os benefícios a longo prazo do milho transgénico 
foram postos em causa quando, depois de dois anos do seu uso, as brocas do caule de milho começaram 
a mostrar resistência ao milho Bt na África do Sul.

A.3.2 Maneio das culturas

A maneio da Lagarta do Funil do Milho (LFM) nos campos de milho começa com a prevenção.

 X Datas de sementeira: Evitar a sementeira tardia, e evitar a sementeira escalonada (ou seja, sementeira 
de campos em datas diferentes na mesma área), pois isso continuaria a providenciar o alimento 
preferido da LFM localmente (isto é, plantas de milho jovens). Esta é uma das recomendações mais 
importantes para os pequenos produtores. Nesse contexto, em Janeiro de 2018 alguns agricultores 
nas EMCs no Quénia relataram perdas significativas da produção nas parcelas em que o milho foi 
plantado mais tarde, em comparação com as parcelas adjacentes que foram plantadas mais cedo. Veja 
também o estudo de campo da EMCs na secção B.4 intitulada “Os efeitos das datas de sementeira na 
infestação da Lagarta do Funil do Milho e na perda de rendimento das culturas”.

 X A boa saúde do solo e a humidade adequada são elementos críticos: eles são essenciais para o 
crescimento de plantas saudáveis, que podem suportar melhor a infestação e os danos. Além disso, 
a fertilização inorgânica desequilibrada do milho (especialmente o uso excessivo de azoto) pode 
aumentar a oviposição das fêmeas da LFM. Veja a Caixa nesta secção, e o estudo de campo da EMC 
na Secção B.4, sobre "Os efeitos dos índices de fertilização nitrogenada e do estrume nos níveis de 
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infestação da Lagarta do Funil do Milho e na perda de rendimento das culturas". Veja as referências 
na Bibliografia relativamente ao material de formação propondo actividades na EMC sobre a saúde 
do solo.

 X A eficácia da maneio dos restolhos das culturas para quebrar o ciclo de vida de gerações da LFM não 
está devidamente comprovada pela pesquisa. Esta prática também é morosa; é igualmente contrária 
a outras recomendações de manutenção da cobertura do solo para melhorar a saúde do solo para a 
produção sustentável.

Não entre em pânico! As plantas de milho podem compensar os danos  
causados pela Lagarta do Funil do Milho

As plantas danificadas podem assustar os agricultores. Eles nunca antes viram este tipo de danos, em que 
o insecto come extensamente as folhas. Os agricultores conhecem as brocas do caule, mas porque muitas 
vezes não são vistas (escondem-se nos caules), acabam não assustando os agricultores como acontece 
com a nova praga, a Lagarta do Funil do Milho. 

O aspecto espectacular dos danos são muito fotogénicos. A combinação do nervosismo dos agricultores, 
o alarmismo dos órgãos de comunicação social e a rápida reacção dos políticos em quererem fazer algo 
levou a algumas más decisões, incluindo o uso de pesticidas altamente perigosos. Alguns pesticidas mais 
antigos, que há muito foram proibidos em outras partes do mundo 
devido ao demonstrado impacto na saúde humana, ainda estão 
disponíveis e são usados em alguns países africanos. Alguns dos 
pesticidas mais antigos não funcionam, porque a LFM desenvolveu 
a resistência em relação a tais pesticidas1.

Estas respostas de pânico são prováveis quando os agricultores e 
outras pessoas não entendem o potencial impacto dos danos da 
LFM. A resposta rápida quando se olha para os danos que parecem 
significativos é presumir que estes irão causar a redução drástica 
do rendimento da cultura. Mas isso não é necessariamente verdade. 
Na verdade, sabemos que a LFM, na maioria dos casos, NÃO causa 
a "destruição total". Em praticamente todos os casos, os danos 
foliares provocam alguma redução do rendimento da cultura, 
mas provavelmente seja muito menos do que os agricultores sem 
experiência de lidar com a praga pensam.

1. Para encontrar o guião da FAO sobre as pesticidas utilizadas para combater a LFM em África podem ser Pesticidas Altamente 
Perigosos, veja a Nota de Orientação da FAO sobre a Redução do Risco dos Pesticidas em: http://www.fao.org/food-chain-
crisis/how-we-work/plant-protection/fallarmyworm/en
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O milho foi selecionado pelos humanos há milhares de anos para obter uma cultura de bom rendimento, 
mesmo em face de danos provocados por insectos, patógenos e outras ameaças. Estas etapas de selecção 
resultaram em plantas de milho com considerável capacidade de compensar pelos danos foliares.

A resposta do rendimento do milho à infestação da LFM foi estudada no terreno em diversas ocasiões 
nas Américas. Uma análise desses estudos mostra que, apesar da preocupação, os danos provocados 
pela LFM na cultura do milho não são devastadores. Enquanto alguns estudos revelam a redução do 
rendimento agrícola devido a LFM em mais de 50 por cento, a maioria dos ensaios de campo mostram 
reduções de rendimento agrícola inferiores a 20 por cento, mesmo com altos níveis de infestação da LFM 
(até 100 por cento de plantas infestadas). A planta do milho é capaz de compensar os danos foliares, 
especialmente se tiver uma boa nutrição e houver humidade. Embora a LFM tenha de ser gerida de forma 
sustentável pelos agricultores, ela não constitui motivo para pânico.

Na EMC, podemos examinar a capacidade de o milho compensar a desfoliação, realizando uma experiência 
de Tópicos Especiais (veja a Secção B.6.7). A experiência vai analisar o impacto da desfoliação das plantas 
de milho, nos diferentes estágios de crescimento, na produtividade dos grãos.

As populações da Lagarta do Funil do Milho são afectadas pela a qualidade da planta

Um factor importante que afecta as populações da LFM é a qualidade da planta. A qualidade nutricional 
das plantas afecta não apenas o crescimento da planta e a sua capacidade de compensar pelos danos 
foliares provocados por pragas, mas também influencia indirectamente o crescimento e a mortalidade 
herbívora (i.e. LFM) e os níveis de infestação. Vários estudos têm demonstrado o efeito da adubação do 
milho no crescimento e na mortalidade larval da LFM, mas, por vezes, existe mesmo uma diferença em 
função do TIPO de adubo. Vários estudos têm demonstrado uma diferença entre os fertilizantes químicos 
e os fertilizantes orgânicos (estrumes).

Foram observadas diferenças entre os dois tipos de fertilizantes em termos de: 

 y Crescimento larval da LFM;

 y Presença de inimigos naturais;

 y Mortalidade larval da LFM;

 y Níveis de infestação do milho (percentagem [%] de plantas infestadas). 

No Brasil, os fertilizantes químicos resultaram em níveis significativamente mais elevados de infestação 
da LFM no milho do que com os tratamentos sem nenhum fertilizante utilizado ou quando são usados 
fertilizantes orgânicos.

Na EMC, podemos comparar diferentes tratamentos, por exemplo: nenhum fertilizante comparativamente 
aos fertilizantes químicos e comparativamente aos fertilizantes orgânicos (estrume). Em seguida, medem-
se as taxas de infestação; os níveis de inimigos naturais/larvas parasitadas; e os rendimentos agrícolas.
Veja o estudo de campo da EMC na secção B.4.5 sobre os “Efeitos das taxas de fertilização com azoto e 
estrume nos níveis de infestação da Lagarta do Funil do Milho”.

cont./..
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A.3.3 Diversidade das plantas

A.3.3.1 A diversidade nos campos reduz a infestação pela Lagarta do Funil do Milho e apoia os  

inimigos naturais 

Outro aspecto muito importante para a prevenção de infestações da LFM é manter a diversidade vegetal 
nos campos agrícolas.

Mesmo se muitas traças fêmeas estiverem a sobrevoar, se ela não depositar as suas massas de ovos nas 
plantas de milho, ou se as larvas muito jovens não se encaminharem para as plantas de milho, então o 
milho não será infestado pela LFM.

A traça da LFM prefere o milho para colocar os seus ovos. Em grandes monoculturas de milho, ela 
apenas sobrevoa, lançando os seus ovos para o mar de milho.

Mas quando o milho é intercalado com outras culturas ou quando existem outras plantas nas 
proximidades, de que ela não gosta, ela muito provavelmente vai afastar-se, distanciando-se das 
plantas de milho, que estejam misturados com as plantas de que ela não gosta. Isso, obviamente, 
constitui o primeiro passo para uma boa maneio da LFM - reduzir a oviposição nas plantas de milho! 
Na América Central, os agricultores perceberam que, quando se planta o milho juntamente com outras 
culturas como o feijão e a abóbora (os seus sistemas tradicionais "miPLa"), eles sofrem menos ataques 
de pragas.

Os agro-ecologistas documentaram que a consociação pode ser eficaz, por causa de três razões ou 
mecanismos principais:

 X Uma possível explicação é que a diversidade de plantas no mesmo campo confunde a LFM, e fica 
difícil para ela encontrar a sua planta hospedeira preferida (milho), acabando por comer menos ou 
pôr menos ovos.

 X Outra razão é que a fêmea da traça da LFM não "gosta" de certas plantas por causa dos produtos 
químicos que emitem. Estes compostos voláteis criam o efeito "push” nos sistemas de push-pull 
(empurrar-puxar), em que "empurram" espécies de pragas afastando-as de certas plantas, enquanto 
se sentem "puxadas" para outras, porque os produtos químicos dessas plantas tornam-nas mais 
atractivas (veja a secção A.3.3.2 abaixo sobre o Push-Pull). Por isso plantar o milho perto de outras 
plantas que "empurram” a traça da LFM é o primeiro passo para a prevenção da infestação da LFM.

 X Uma terceira possível explicação é que a consociação pode providenciar inimigos naturais (parasitóides 
e predadores) com recursos como o néctar, água ou um lugar para se esconder, e os inimigos naturais 
irão controlar a LFM.

 X Uma quarta explicação é de que a consociação aumenta a matéria orgânica no solo, no caso das 
leguminosos o Azoto, que melhora a saúde das plantas tornado-as mais capazes de compensar dos 
efeitos dos danos da LFM (veja secção A.3.2 sobe Maneio da cultura e Caixa na página 15 sobre a 
habilidade de copensação das plantas).
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Sabemos que especialmente as plantas que dão flores por um longo período de tempo, como muitas 
"ervas daninhas" ou alguns plantas medicinais ou plantas utilizadas como condimentos, fornecem 
o néctar aos parasitóides e predadores da LFM. Na Mesoamérica, plantas como a Tagetes lucida, 
Coriandrum, Sonchus olerace, Ruta e cebolas atraem insectos benéficos.

Sugestão de experiências sobre a diversificação vegetal para a LFM

 y Tente usar diferentes variedades de milho e/ou intercalar o milho com outras culturas (por exemplo, com a 
mandioca, que não é uma planta hospedeira da LFM)

 y Observe quais as plantas que crescem perto ou nos campos de milho e atraem os inimigos naturais, e como 
geri-los para reduzir as populações da LFM, sem interferir no crescimento do milho.

 y Considere estimular o crescimento de "ervas daninhas" em determinadas linhas entre a cultura do milho, ou 
deixa-las crescer em redor do terreno.


 

As árvores também são importantes para a maneio das pragas. As árvores permitem que as aves se 
empoleirem, e muitas aves tratam as larvas como presas, incluindo a LFM. Em África, muitos agricultores 
estão a cultivar o milho com base em sistemas agroflorestais. Poderia ser importante documentar se as 
parcelas em sistemas agroflorestais têm menos ataques da LFM que milho plantado como monocultura.

A.3.3.2 A tecnologia Push-pull

O sistema push-pull é uma estratégia de maneio do habitat desenvolvido e implementado para gerir 
pragas, como a broca do caule, a striga e a degradação do solo, que são as principais limitações para 
a produção de milho em África. A tecnologia envolve o uso de uma intercultura que serve de repelente 
(Desmodium como algo para "empurrar ou seja push") e uma planta como armadilha atractiva (Capim 
Napier/Braquiária para “puxar” ou seja “pull”).

O capim Napier plantado ao redor dos campos de milho:

 y atrai a broca do caule e a LFM para nele depositarem ovos;

 y mas este não permite que as larvas se desenvolvam nele devido ao fraco valor nutritivo; assim 
poucas larvas sobrevivem

Ao mesmo tempo, o Desmodium, plantado de forma intercalada:

 y emite substâncias voláteis que repelem a broca do caule ou a LFM, e

 y segrega exsudatos radiculares que induzem a germinação prematura da semente da striga e mata 
a striga que estiver a germinar; assim isso esgota os bancos de sementes de striga nos campos de 
milho com o passar do tempo;

 y cobre a superfície do solo entre o milho, sufocando, assim, as ervas daninhas;

 y enriquece o solo com nitrogénio, preserva a humidade do solo, e protege o solo contra a erosão. 

O Desmodium e o capim de Napier/Braquiária cultivado em campos com o sistema de push-pull também:

 y fornecem biomassa valiosa como forragem para o gado, o que se pode traduzir no aumento de 
produtos lácteos, como o leite.
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O "push-pull inteligente para o clima" (combinação de Desmodium intortum e Braquiária cv Mulato II): 

 y é concebido para condições secas e quentes para fazer face aos desafios colocados pelas alterações 
climáticas;

 y A Braquiária cresce rapidamente com menos água, e verificou-se que tolera melhor as condições 
secas que o capim Napier.

Figura 1: Impactos do push-pull na infestação da LFM

C

A

D

B

A Cultura única do milho com altos níveis de 
infestação da LFM no Quénia

B Parcela onde de usa o push-pull livre da infestação 
da LFM no Quénia

C Altos níveis de infestação da LFM na cultura única 
de milho no Uganda

D Parcelas push-pull inteligentes em termos 
climáticos relativamente livres da infestação da 
LFM no Uganda

Créditos das fotografias: A e B © Charles Midega, icipe; C e D © Girma Hailu, icipe.



20

O sistema push-pull é uma tecnologia de baixo custo eficaz e eficiente, pois responde a algumas 
das principais inquietações enfrentadas pelos pequenos agricultores. Os múltiplos benefícios desta 
tecnologia podem resultar numa melhoria significativa e geral da segurança alimentar e dos modos de 
subsistência dos agricultores.

As observações da LFM (S. frugiperda) por pelo menos 250 agricultores que haviam adoptado a 
tecnologia inteligente para o clima designada push-pull em áreas mais secas do Quénia, Uganda e 
Tanzânia indicaram ter havido uma redução das larvas da LFM por planta e a consequente redução 
dos danos às plantas. Levantamentos posteriores sobre o push-pull inteligente para o clima e sobre 
os campos de monocultura de milho indicaram que houve uma redução de 82,7 por cento no número 
médio de larvas por planta e 86,7 por cento de redução dos danos às plantas por parcela no push-pull 
adaptadas em comparação com as parcelas de milho em monocultura.

Assim, a tecnologia push-pull parece ser eficaz no controlo da Lagarta do Funil do Milho, resultando 
no aumento do rendimento dos grãos de milho nas condições testadas. Esta tecnologia poderia ser 
imediatamente usada para a maneio da praga na África Oriental e em áreas com condições semelhantes. 
São necessários novos testes em outras zonas agro-ecológicas (Midega et al. 2018).

A tecnologia push-pull é uma aplicação específica que ilustra o princípio geral do papel da diversidade 
vegetal nas populações de insectos. Podem haver outras plantas (incluindo espécies de culturas) que 
podem ser usadas para "empurrar” (push) ou "puxar” (pull) a LFM e os seus inimigos naturais.
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A.3.4 Controlo mecânico e métodos locais

Uma opção de maneio muito importante para os pequenos agricultores em África, com base na 
experiência dos pequenos agricultores nas Américas, é visitar os seus campos regularmente, e esmagar 
as massas de ovos e larvas jovens* ("usar os dedos, não pesticidas"). Os agricultores devem visitar os 
campos duas vezes por semana durante a fase vegetativa, especialmente em períodos de forte 
oviposição da LFM, e uma vez por semana ou quinzenalmente nas fases posteriores. 

Alguns pequenos agricultores nas Américas indicam que 
usam a cinza, areia, serradura ou poeira nos verticilos 
florais para controlar as larvas da LFM. A cinza, areia e 
serradura podem dessecar as larvas jovens.

A poeira pode conter nematóides entomo-patógenos, 
o Vírus da Poliedrose Nuclear (NPV), ou bactérias (como 
o Bacillus sp.) que podem matar as larvas da LFM. 

Os pequenos agricultores que cultivam o milho na 
América Central e os agricultores das EMCS em África 
referem que também usam o limão, sal, óleo e sabões 
como tácticas de controlo. Cal e as cinzas são muito 
alcalinas.

Também usam produtos botânicos locais (margosa, 
piri-piri, plantas locais) e alguns produtores indicam ter 
tido sucesso.

Outros agricultores reciclam os entomo-patógenos de ocorrência natural, recolhendo as larvas mortas 
por vírus ou fungos, moendo-as, retirando as partes do corpo (deixando apenas os esporos dos fungos 
ou partículas viróides), misturando este filtrado com água e pulverizando-o de volta nos verticilos 
florais das plantas infestadas (veja também as secções sobre o controlo biológico).

Alguns agricultores das EMCs refiriram que vertem água no verticilo do milho para afogar as larvas.

Outros agricultores na América Central e agricultores das EMCs em África recorrem a pulverização de 
conteúdos açucarados, com óleo ou banha, "sopa de peixe" ou outro material para atrair formigas e 
vespas para as plantas de milho. As formigas predadoras são atraídas pela banha, óleo, pedaços de 
peixe ou açúcar; uma vez nas plantas de milho, também encontram e comem as larvas da LFM. 

Por último, os agricultores das EMCs por exemplo, no Benin, afirmaram que recolhiam as larvas para dar 
de comer as galinhas na produção avícola.

* É importante que, entretanto, os controlos mecânicos, tais como o esmagamento das massas de ovos 
e a apanha das larvas, não interfiram com a assiduidade escolar das crianças. 

Por que os agricultores devem  
visitar os campos com frequência?

As massas de ovos da LFM levam 2-3 dias 
para chocarem nas temperaturas mais 
comuns em Africa. Assim, durante períodos 
de alta infestação, ao se visitarem os campos 
pelo menos duas vezes por semana, pode-se 
esmagar as massas de ovos entre os dedos 
antes de chocarem. Isso é mais fácil e menos 
dispendioso do que lidar com centenas de 
larvas maiores, alguns dias mais tarde. A 
observação nos campos também ajudam os 
agricultores a verificarem a situação geral 
de desenvolvimento da cultura, a humidade 
do solo, a presença de outras pragas 
e doenças....
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A LFM também pode ser comestível para os humanos. Em países onde os insectos são consumidos, elas 
podem ser uma boa fonte de proteínas complementares para a população local. 

Muito poucos estudos "científicos" formais foram realizados sobre estes meios de controlo locais, 
mas muitos agricultores, incluindo em África, afirmam ter tido sucesso com os mesmos. Estes devem 
continuar a ser testados pelos agricultores nas suas condições locais.

A.3.5 Controlo biológico da Lagarta do Funil do Milho 

A.3.5.1 Agentes de controlo biológico que ocorrem naturalmente

A Lagarta do Funil do Milho tem muitos 'inimigos naturais’ ou 'amigos dos agricultores' que ocorrem 
naturalmente. Esses agentes de controlo biológico são organismos que se alimentam da LFM. 

Nas Américas, e provavelmente em África, estes inimigos naturais podem estar activos durante todas 
as fases de desenvolvimento da LFM, ou seja, no ovo, larva, pupa e na fase adulta. Os inimigos naturais 
têm o potencial de reduzir substancialmente as populações da LFM e, consequentemente, os danos 
causados por ela.

No entanto, o seu impacto depende de uma série de factores, incluindo a diversidade de organismos 
que são activos, o seu estilo de vida, presença local, numérica e abundância no momento oportuno, 
especificidade do hospedeiro, práticas agronómicas, os métodos de maneio de pragas etc.

Um grande desafio é criar condições para explorar o potencial destes organismos benéficos na 
sua total dimensão. Os pesticidas de amplo espectro matam muitos dos “amigos dos agricultores”. 
É importante que os agricultores reconheçam a praga em todas as suas fases de desenvolvimento, 
os seus antagonistas naturais associados, identifiquem possíveis lacunas a serem preenchidas em 
combinações de inimigos naturais locais e, ao mesmo tempo, apoiar a sua acção através de medidas de 
maneio adequadas num contexto de IPM.

O controlo biológico deve ser entendido como uma componente integrante do IPM e uma parte 
importante dos métodos mutuamente compatíveis de supressão de pragas destinados a gerar maiores 
rendimentos, e simultaneamente preservar o meio ambiente e a saúde humana.

Os agentes de controlo biológico (ACBs) incluem os seguintes: 1) insectos e ácaros predadores, que 
comem a sua presa; 2) parasitóides, que são insectos com uma fase de vida adulta livre e uma fase larval 
parasitária num outro insecto; e 3) os parasitas e patógenos microbianos, tais como os nematóides, 
fungos, bactérias, vírus e protozoários, que causam infecções letais.
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Parasitóides da LFM

Os parasitóides são organismos cujos adultos põem ovos dentro ou conectados a um único organismo 
hospedeiro. Para o seu desenvolvimento, as larvas resultantes alimentam-se dos tecidos do hospedeiro 
até que estejam totalmente crescidos e passem a pupas. As larvas de parasitóides sempre matam o seu 
hospedeiro como resultado do seu desenvolvimento.

A maioria dos parasitóides conhecidos por estarem associados com a LFM são as vespas e, menos 
frequentemente, as moscas. As espécies que tenham passado por um processo de adaptação para a 
LFM apresentam uma gama restrita de hospedeiros.

Esses parasitóides co-evoluídos podem ter um forte impacto nas populações da Lagarta do Funil do 
Milho e são, portanto, bons candidatos para uso nos programas de controlo biológico.

Durante os inventários no Hemisfério Ocidental, apurou-se que cerca de 150 diferentes espécies de 
parasitóides estavam associados a LFM em diversas culturas.

Os seguintes são alguns dos parasitóides mais comuns considerados bem-adaptados à LFM nas 
Américas:

Telenomus remus Nixon (Hymenoptera: Platygastridae) 

 – Identificação: Pequena vespa com cerca de 0,6 mm de tamanho, com corpo preto brilhante. As asas 
são transparentes e possuem a venação reduzida. As antenas das fêmeas têm 11 segmentos em que 
os últimos 5 são ampliados, formando um clube. Os machos têm antenas de 12 segmentos do mesmo 
tamanho.

 – Comportamento: A espécie comporta-se como um parasitóide de ovos, ou seja, as fêmeas T. remus 
são atraídos para as massas de ovo da LFM onde a sua oviposição ocorre. As crias do parasitóide 
desenvolvem-se no interior dos ovos da LFM de onde, em seguida, emergem como adultos.

 – Ciclo de Vida: Ao longo de toda a sua vida, as fêmeas são capazes de parasitar cerca de 120-130 ovos 
da LFM. O desenvolvimento de imaturos leva cerca de 10 dias, a 28 ⁰C e, assim, cerca de 40 gerações 
são procriadas por ano.

 – Importância: O T. remus é considerado como sendo bastante eficaz em vários países da América do 
Sul, com taxas de parasitismo acima de 80 por cento, dependendo das fontes de informação.

 

À esquerda: Oviposição de Telenomus remus (© L. Buss, Universidade de Floride)
Direita: Massa de ovo da LFM (© G. Goergen, IITA)
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Chelonus insularis Cresson (Hymenoptera: Braconidae) 

 – Identificação: Parasitóide de cerca de 5 mm de tamanho, caracterizado por um abdómen com aspecto 
de carapaça. A faixa branca dividida no meio pode ser observada na base do abdómen. As asas 
possuem numerosas veias. As antenas de ambos os sexos são filiformes e possuem 16 segmentos ou 
mais.

 – Comportamento: O C. insularis é um parasitóide ovo-larval. As fêmeas realizam a oviposição em ovos 
da LFM, mas as larvas começam o seu desenvolvimento nos ínstares posteriores da lagarta. Quando 
atingem a maturidade, as larvas do parasitóide saem do seu hospedeiro e constroem um casulo de 
seda para passarem a pupas.

 – Ciclo de Vida: Cada fêmea pode parasitar cerca de 600 ovos da LFM. A 28-30 ⁰C o parasitóide é capaz 
de se desenvolver dentro de 20-22 dias e as fêmeas podem viver durante aproximadamente de 12 dias.

 – Importância: C. insularis é o mais comum dos parasitóides da LFM nas Caraíbas, bem como na América 
Central e do Sul.

Oviposição do parasitoide Chelonus insularis na massa de ovos da LFM (© C. J. Stuhl, USDA)

Cotesia marginiventris Cresson (Hymenoptera: Braconidae)

 – Identificação: Os machos e as fêmeas têm em média 3 mm de comprimento. Enquanto a cabeça e o 
tórax dos adultos são de cor preta, o abdómen é bronzeado. As antenas são longas, segmentadas e 
ligeiramente mais curtas do que o comprimento do corpo. As fêmeas podem ser reconhecidas através 
de um ovipositor muito curto na ponta do abdómen.

 – Comportamento: O C. marginiventris é um parasitóide larval de noctuídeos solitários. Na LFM, as 
fêmeas adultas da Cotesia atacam de preferência a 1ª e 2ª ínstares da lagarta, onde geralmente um 
único ovo é posto. Pouco antes de passar a pupa, a larva parasitóide totalmente crescida deixa seu 
hospedeiro e produz um casulo branco de 4 mm de tamanho, de onde vai emergir uma vespa adulta 
depois de alguns dias.

 – Ciclo de Vida: O parasitóide precisa de 12 dias para o seu desenvolvimento de ovo a adulto a uma 
temperatura de 30 ⁰C. No total, 200 a 300 crias são produzidas por cada fêmea. Os adultos têm um ciclo 
de vida de 22 a 30 dias.

 – Importância: A C. marginiventris é menos sensível do que outros parasitóides em ambientes 
pulverizados com insecticidas químicos. É adaptada às áreas subtropicais e temperadas a quentes. 
Atraída por hospedeiros voláteis, ela pode persistir onde as densidades populacionais da LFM são 
baixas, utilizando hospedeiros alternativos, sendo assim um melhor concorrente do que a Chelonus 
insularis.
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À esquerda: A Cotesia marginiventris adulta (© Fernández-Triana J.)
Direita: Usando as lagartas do funil do milho como forragem (© A.S.T. Willener, Universidade de Neuchâtel)

Trichogramma spp. (Hymenoptera: Trichogrammatidae)

 – Identificação: Existem inúmeras espécies do género Trichogramma conhecidas por se desenvolverem 
dentro dos ovos da LFM e de muitos outros Lepidópteros. Normalmente, as Trichogramma spp. são 
pequenas vespas com menos de 0,5 mm de comprimento. Os adultos são, na sua maioria, cor de 
laranja, castanhos ou mesmo de cor preta. As antenas são curtas, juntas nas fêmeas e com pêlos nos 
machos.

 – Comportamento: As fêmeas adultas depositam os seus ovos no interior dos ovos da LFM. Juntamente 
com o desenvolvimento larval elas gradualmente tornam-se mais escuras e são quase de cor preta 
quando os parasitóides passam a pupas. Os adultos emergem de um orifício criado através da 
mastigação do ovo da LFM.

 – Ciclo de vida: O parasitóide completa o seu desenvolvimento em cerca de 8 dias, a 28 ⁰C. As fêmeas 
podem parasitar até 120 ovos de traças e viver por 6-7 dias.

 – Importância: Na América Latina, a Trichogramma spp., em particular a T. pretiosum e T. atopovirilia, são 
normalmente criados em massa em hospedeiros alternativos locais em unidades de produção em 
massa e comercializado para lançamento generalizado nos campos.

A Trichogramma pretiosum parasitando ovos da LFM (© Heraldo Negri) 
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Parasitóides de mosca: Arquitas, Winthemia e Lespesia (Diptera: Tachinidae)

 – Identificação: Várias espécies de mosca da família Tachinidae são capazes de se desenvolver nas 
lagartas do funil do milho. Os ataques de tais parasitóides podem ser detectados quando as pequenas 
larvas são visíveis na presença de lagartas do funil do milho, ou quando pequenos ovos brancos são 
observados na sua pele. Alternativamente, pupas de mosca podem ser encontradas nas proximidades 
de larvas mortas da LFM.

 – Comportamento: Para as espécies que põem vários ovos directamente sobre a pele do seu hospedeiro, 
o parasitismo começaimediatamente após a penetração da larva no seu hospedeiro. Outras espécies 
aguardam que a LFM passe a pupa para mais intensamente alimentarem-se do seu hospedeiro e 
completarem o seu desenvolvimento. Apesar do frequente super-parasitismo, apenas uma única 
mosca se desenvolve por cada lagarta.

 – Ciclo de Vida: A larva Lespesia archippivora (Riley) completa o seu desenvolvimento num período de 
13 a 17 dias. As moscas fêmeas podem pôr até 204 ovos durante o seu ciclo de vida.

 – Importância: Cerca de um terço dos parasitóides inventariados das Américas pertencem à família 
Tachinidae. Enquanto o seu alvo frequentemente são várias espécies de Lepidoptera que atacam 
o milho, incluindo outros noctuídeos, estes também podem ser encontrados em diversas plantas 
hospedeiras da LFM.

À esquerda: Oviposição do parasitoide Winthemia trinitatis Thompson nas larvas da LFM (© I. Cruz, Embrapa).
Direita: ovos depositados no abdómen do hospedeiro (© I. Cruz, Embrapa)

Em África, por causa da introdução relativamente recente da LFM no continente, os dados sobre os 
inimigos naturais nativos são ainda muito escassos. Os primeiros dados do campo mostram que algumas 
espécies de parasitóides já aceitaram ovos e larvas da LFM, como hospedeiros.

Os seguintes parasitóides foram recuperados da LFM, na África Ocidental, Central e Oriental: 

Ocorrência de Espécies da Família

Braconidae Chelonus curvimaculatus Cameron África Oriental

Chelonus cf maudae Huddleston África Ocidental

Coccygidium luteum (Brullé) Africa Oriental/Ocidental

Cotesia icipe Fernández-Triana & Fiaboe África Oriental

Cotesia sp. África Ocidental

Ichneumonidae Charops ater Szépligeti África Oriental

Charops sp. África Ocidental/Central

Platygastridae Telenomus sp. África Ocidental/Central
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Como esses dados são preliminares, fica ainda por confirmar se estes inimigos naturais passaram da 
broca do caule ou da broca da lagarta invasora para a LFM, ou se representam novas associações de 
outros hospedeiros.

Sintomas de parasitismo da LFM no campo.  
À esquerda: Vespas minúsculas nas massas de ovos da LFM.

Direita: Ovos diferencialmente descoloridos com alguns ovos vazios (Fontes: Varella et al. 2015)

Predadores da LFM

Nesta categoria encontram-se os inimigos naturais que matam um ou vários indivíduos da LFM durante 
o seu ciclo de vida, quer como larvas ou adultos. Neste caso, os ovos, lagartas, pupas ou LFM adultas são 
consideradas presas. Geralmente, os predadores não são selectivos ou generalistas, assim alimentam-
se de forma oportunista de mais do que uma espécie hospedeira, às vezes, mesmo da sua própria 
espécie. Os seguintes insectos pertencem a categoria de predadores generalistas:

Tesourinhas (Dermaptera: Forficulidae, Carcinophoridae)

Duas espécies são actualmente reconhecidas como desempenhando um papel significativo como 
predadoras de ovos da LFM nas culturas de milho: Doru luteipes (Scudder) e Euborellia annulipes (Lucas).

À esquerda: Doru luteipes (Scudder) (© I. Cruz, Embrapa).
Direita: Euborellia annulipes (Lucas) (© I. Cruz, Embrapa)
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Carabídeos (Coleoptera: Carabidae)

Muitas espécies de carabídeos que ocorrem na cultura do milho são conhecidas pelos seus hábitos 
predatórios tanto como larvas ou como adultos. Observou-se que a Calosoma granulatum Perty se 
alimenta de lagartas jovens da LFM.

À esquerda: Larva de Calosoma granulatum Perty (© I. Cruz, Embrapa).
Direita: Calosoma granulatum Perty adulto (© I. Cruz, Embrapa).

Joaninha (Coleoptera: Coccinellidae)

Quer os adultos quer as larvas da joaninha alimentam-se de vários insectos fitófagos, tais como ácaros, 
afídeos, insectos de escama, cochinilha, ovos e larvas jovens de lepidópteros, incluindo a Lagarta do 
Funil do Milho. Coleomegilla maculata DeGeer, Cycloneda sanguinea (Linnaeus), Hippodamia convergens 
Guérin MenevilIe, Eriopis connexa Mulsant, Olla v-nigrum Mulsant, Harmonia axyridis (Pallas) e Neda 
conjugata (Mulsant) são espécies comumente encontrados nos campos de milho das Américas.

Da esquerda para a direita, em cima: Joaninha adulta de Coleomegilla maculata DeGeer; macho e fêmea de 
Olla v-nigrum (Mulsant, 1866); em baixo: Cycloneda sanguinea (L.); Eriopis connexa (Germar); Hippodamia 

convergens (Guérin-Meneville) (© I. Cruz, Embrapa)

Vespas eu-sociais, solitárias e outras vespas predadoras (Hymenoptera: Vespoidea)

Aranhas (Arachnida: Araneae)
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Percevejos que atacam flores (Hemiptera: Reduviidae, Pentatomidae, Geocoridae, Nabidae, Anthocoridae)

Existem várias espécies de insectos que foram observados a alimentarem-se de imaturos da LFM. Os 
mais conhecidos desta categoria pertencem aos géneros Zelus (Reduviidae), Podisus (Pentatomidae), 
Nabis (Nabidae), Geocoris (Lygaeidae), Orius e Anthocoris (Anthocoridae).

Parte superior: Zelus spp. (Reduviidae) (© I. Cruz, Embrapa).
No fundo, da esquerda para a direita: Podisus sp. (Pentatomidae), Orius insidiosus Say (Anthocoridae),  

Geocoris punctipes (Say )(Lygaeidae), (© I. Cruz, Embrapa).

Formigas (Hymenoptera: Formicidae) 

As formigas são, muitas vezes, alguns dos mais 
importantes predadores de larvas e pupas da 
LFM. Perfecto (1980) estudou as interacções entre 
formigas, a LFM e pesticidas nos sistemas de 
milho da Nicarágua. Ela descobriu que as formigas 
são predadoras muito importantes para a LFM no 
milho na Nicarágua e que os pesticidas reduziram 
drasticamente a presença e a eficácia das formigas 
como um controlo biológico natural da LFM. Ela 
colocou pupas da LFM no solo em campos de 
milho e constatou que 92 por cento das pupas 
foram removidas dentro de 4 dias em campos sem 
tratamento com inseticidas, em comparação com 
apenas 4 por cento nos campos em tratamento com 
insecticidas.

As formigas já foram vistas a atacar e matar as larvas da LFM nos campos de milho em África.

Alguns agricultores começaram a tentar aplicar banha ou sopa de peixe nas suas plantas de milho, para 
ver se atraem as formigas para os seus campos de milho, para que possam comer as larvas da LFM 
presentes.
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Pássaros e morcegos

Os pássaros e os morcegos foram observados a predar larvas da LFM. Estudos na América Central 
demonstraram impactos significativos das aves nos níveis de infestação da LFM. A presença de árvores 
ou de poleiros para pássaros nos campos ou nas suas proximidades irá ajudar a atrair as aves que 
podem predar a LFM e ajudar a controlar a sua população.

Apesar de sua importância como 
inimigos naturais, uma análise 
aprofundada das vespas, formigas 
e aranhas predadoras é muitas 
vezes negligenciada por causa da 
dificuldade de determinar uma 
metodologia para avaliar com 
precisão o seu impacto.

Em África, apesar de predadores 
generalistas como a joaninha, 
tesourinhas, insectos predadores, 
vespas, formigas e aranhas eu-
sociais, solitárias e outras especies 
predadoras serem regularmente 
observados nos campos de milho, 
ainda não se encontra disponível 
uma lista destes inimigos naturais.

Espera-se que para esses grandes grupos funcionais, as próximas avaliações revelem muitas semelhanças 
entre a área de origem da praga e o continente recentemente invadido.

Entomopatogenos

Os patógenos (microrganismos que podem causar doenças) estão em toda parte. Na agricultura, os 
patógenos vegetais (por exemplo, fungos, bactérias, vírus, nematóides) afectam as plantas, reduzindo a 
produtividade ou qualidade. Também muito importante, mas menos entendido pelos agricultores, são 
os entomo-patógenos – os patógenos que afectam os insectos ('entomo-').

A Lagarta do Funil do Milho é, naturalmente, afectada por vários tipos de patógenos:

 X Vírus, em especial o Vírus da Poliedrose Nuclear (NPVs) como a Spodoptera Frugiperda Multicapsid 
Nucleopolyhedrovirus (SfMNPV)

 X Fungos, em particular

 y Metarhizium anisopliae
 y Metarhizium rileyi
 y Beauveria bassiana

Como favorecer a presença de inimigos naturais 
nos campos?

Os agricultores podem levar a cabo muitas acções para proteger 
e favorecer as populações de inimigos naturais nos seus campos 
(a isso chama-se "controlo biológico de conservação"). As medidas 
incluem evitar o uso excessivo de insecticidas sintéticos que podem 
ter efeitos prejudiciais sobre os inimigos naturais; garantia de diversas 
delimitações em redor dos campos, incluindo flores e arbustos abertos 
como habitat ou comida para os inimigos naturais; árvores ou poleiros 
para pássaros nos campos ou nas proximidades; se os pesticidas 
forem considerados necessários, seleccionar produtos que sejam 
compatíveis com o controlo biológico como o Bt e formulações com 
base botânica, etc. 

Para mais informações veja:
 y Secção A.3.3 sobre a diversidade vegetal
 y Secção A.3.5 sobre pesticidas botânicos e bio-pesticidas
 y Tópico Especial B.6.2 jardins zoológicos dos insectos: o papel dos 

inimigos naturais (amigos do agricultor)
 y Tópico Especial B.6.3 sobre a atracção dos inimigos naturais locais
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 X Bactérias, como o bacilo de surigensis (Bt)

 X Nematóides

 X Protozoários

Destes, os três primeiros grupos são os mais comuns e serão mencionados aqui. Nas Américas, estes 
patógenos são importantes como reguladores naturais das populações da LFM. Eles também já foram 
observados a matar larvas da LFM em campos agrícolas em África, pelo que já estão presentes, pelo 
menos nos campos de alguns agricultores.

A especificidade do hospedeiro destes patógenos é bastante elevada, geralmente restrita a umas 
poucas espécies de insectos estritamente correlacionadas. Estes patógenos não afectam outros grupos 
de insectos (inimigos naturais), plantas, animais ou seres humanos.

As larvas da LFM naturalmente mortas por vírus e fungos são facilmente identificadas no campo. 
As larvas mortas por vírus tornam-se macias e muitos ficam penduradas nas folhas, eventualmente 
pingando partículas e fluidos viróides (fotografia 2). As larvas mortas por fungos tornam-se rígidas e 
parecem "congeladas" nas folhas, eventualmente tornando-se brancas ou verde claro, a medida que 
os esporos do fungo atingem a maturidade (fotografia 1). Estes são os dois grupos mais comuns de 
entomo-patógenos que matam naturalmente as larvas da LFM nos campos.

Sintomas de infecção de entomo-patógenos na LFM.
À esquerda e no centro: Larvas da LFM infectadas por fungos no Malawi (© Albert Changaya e © Ken Wilson). 

Direita: Larvas da Lagarta do Funil do Milho infectadas por vírus (© Ken Wilson). 

Os agricultores podem aprender a reconhecer estes patógenos “amigos do agricultor” nos campos. Eles 
podem também multiplicar-los localmente. Os agricultores nas Américas, por vezes, recolhem as larvas 
mortas e moribundas, cheias de partículas viróides dos esporos de fungos (os estágios infectantes 
dos patógenos), moem-nos com liquidificadores de cozinha. E, em seguida, extraem as partes do corpo 
das larvas, misturam o concentrado da filtragem de fungos ou vírus com água e pulverizem de novo o 
campo, especialmente directamente nas plantas de milho, que se encontrem infestadas pela LFM.

Os entomo-patógenos podem desempenhar um papel muito importante na regulação natural das 
populações da LFM nos campos. Os agricultores devem aprender a identificar os diferentes organismos, 
compreender a sua biologia e ecologia, e começar a realizar experiências com os mesmos! Eles são 
verdadeiramente amigos dos agricultores!
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A.3.5.2 Uso dos agentes de controlo biológico introduzidos

Para além do controlo biológico de conservação (contar com a protecção dos inimigos naturais que 
estejam presentes localmente, como explicado acima), outras abordagens incluem, por exemplo, 
o controlo biológico clássico (importação de inimigos naturais de outros lugares e coloca-los nos 
campos dos agricultores) e controlo biológico aplicado (complementar o número de inimigos naturais 
que ocorrem naturalmente com a libertação de inimigos naturais criados em laboratórios ou recolhidos 
no campo; eles podem ser libertos em grandes quantidades – a isso chama-se libertação de inundação, 
ou começando com pequenas quantidades – estas chamam-se de libertações de inoculação).

Na América Latina, a Trichogramma spp., em particular a T. pretiosum e T. atopovirilia, são comumente 
criados em massa em hospedeiros alternativos em unidades de produção em massa locais, e 
comercializado para a libertação de inundação nos campos para combater a LFM. O nível de liberação, 
que totalizou cerca de 100 000 vespas/ha realizada em 3 ocasiões com um espaçamento de 3 dias, 
é o regime de liberação recomendado. No Brasil, os níveis de controlo são retratados como sendo 
bons, conjuntamente com o uso de armadilhas de feromona para monitorizar os limites. No entanto, 
determinados constrangimentos, tais como as técnicas de produção, a susceptibilidade às condições 
meteorológicas, o ajustamento dos limites das intervenções, o transporte para local da libertação, 
a necessidade de repetição das libertações, a compatibilidade com outras intervenções, etc. estão a 
limitar a sua aplicação generalizada.

Como explicado acima, alguns parasitóides da LFM já foram identificados em África. Antes de se 
contemplar a introdução dos parasitóides co-evoluídos da LFM das Américas, ou de se pensar na 
complexa criação e nos esforços de liberação de eventuais inimigos naturais, um profundo trabalho de 
inventariação e de avaliação do impacto do conjunto de inimigos naturais torna-se necessário.

A.3.5.3 Bio-pesticidas

Os bio-pesticidas podem ser decisivos, como parte de uma abordagem de MIP contra a LFM. O 
termo pesticida biológico pode ser entendido se o analisarmos como se segue: “Bio" é uma palavra 
derivada do grego que significa "vida" enquanto "pesticida" inclui todas as substâncias ou misturas 
de substâncias que se destinem a suprimir pragas e impedir a perda ou dano que causam. Assim, bio-
pesticidas são “formulações vivas” que são derivados de materiais naturais provenientes de plantas, 
animais (incluindo parasitóides e predadores), ou microorganismos, e frequentemente cultivadas para 
aumentar as quantidades, a fim de explorar as suas características de controlo das pragas.2

De um modo geral, os bio-pesticidas podem pertencer a três classes:

 X Pesticidas baseados em micróbios ou pesticidas microbianos – constituídos por micro-organismos.

 X Pesticidas bioquímicos – estas são substâncias de ocorrência natural que controlam as pragas através 
de mecanismos não-tóxicos.

2 Código de Conduta Internacional sobre o Maneio de Pesticidas, “Diretrizes para o registo de agentes microbianos, 
botânicos e semi-químicos para a protecção de plantas e uso em saúde pública. FAO / WHO, 2017, adaptado de ISPM Pub. 
No. 3, 1996 (IPPC, 2005).
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 X Protectores Incorporados nas Plantas (PIPs) – substâncias de pesticidas que as plantas produzem a 
partir de material genético específico que foi adicionado à planta.

Comparado com amplo espectro dos pesticidas convencionais, os bio-pesticidas geralmente são mais 
direccionados para alvos específicos e inerentemente menos tóxicos, e isso limita o seu impacto nas 
espécies que não são o alvo, como outros insectos, aves e mamíferos. Regra geral, são biodegradáveis 
no ambiente natural, reduzindo, assim, a exposição e a poluição ambiental, bem como reduzindo as 
possibilidades de as pragas desenvolverem a resistência aos mesmos.

Os bio-pesticidas microbianos são particularmente relevantes para o maneio da LFM. Nesta categoria 
de bio-pesticidas, o ingrediente activo é tipicamente constituído pelos próprios micro-organismos 
ou pelos esporos que produzem e que são patogénicos em relação a praga que é o alvo. Para uma 
descrição dos entomo-patógenos da LFM que ocorrem naturalmente, consulte a secção A.3.5.1. sobre 
o Controlo Biológico. Estes podem ser bactérias, fungos, algas, vírus ou protozoários que suprimem as 
pragas alvo, quer através da produção de metabólitos tóxicos que são relativamente específicos para 
a praga do insecto-alvo ou espécies estreitamente interrelacionadas, causando doenças e sendo, por 
isso, entomo-patógenos.

Promoção de bio-pesticidas para a maneio da LFM

Bio pesticidas, como os baseados na bactéria Bacillus thuringiensis (Bt), fungos (como o Beauveria 
bassiana) e Baculovírus, têm-se mostrado eficazes na gestão da LFM. 

Bio pesticidas – como qualquer outro pesticida – o seu registo nos países deve ser promovido. Para 
obter mais informações sobre como lidar com questões de registo de produtos botânicos, consulte 
as Diretrizes da FAO3 sobre o registo de substâncias microbianas, botânicas e semioquímicas para uso 
fitossanitário e para a saúde pública.

Alguns dos bio pesticidas que já foram registrados para controlar a LFM

Substância activa Alvo Culturas Países que registaram

Beauveria bassiana strain R444
Lepidoptera, incluindo Spodoptera 
frugiperda

Cevada, repolho, milho, milho 
doce, mapira, tomate, trigo

África do Sul
(aprovação de emergência em 2017)

Bacillus thuringiensis subspecies 
kurstaki strain SA-11

Lepidoptera, incluindo Spodoptera 
frugiperda

Milho, milho doce, mapira, 
trigo

África do Sul
(aprovação de emergência em 2017)

Baculovirus Spodoptera frugiperda Não especificado Pendente, Brasil

SFMNPV - Baculovírus Spodoptera 
frugiperda

Spodoptera frugiperda
Cereais, algodão, milho doce, 
mapira, relva

Brasil (monografia B51), EUA

Baculovirus
Helicoverpa armigera e algumas 
outras Lepidopteras

Todas as culturas que tenham 
a praga presente

Global

Outros pesticidas registados para o controle da Lepidoptera estão actualmente a ser testados para o 
controle da LFM. Adicionalmente, alguns peticidas botânicos, tais como os baseados na Margosa têm 
mostrado resultados positivos.

3 Veja www.fao.org/3/a-i8091e.pdf

http://www.fao.org/3/a-i8091e.pdf
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Algumas destas doenças que ocorrem naturalmente têm sido aproveitadas para produzir produtos de 
bio-pesticidas comerciais, tais como a pulverização Bt; pese embora a sua disponibilidade em África 
seja actualmente limitada.

Foi registado sucesso substancial em todo o mundo no uso entomo-patógenos para controlar as pragas 
de lepidóptero, tais como a broca do caule, algumas espécies de lagartas, bem como a Helicoverpa.

As principais limitações no uso de bio-pesticidas, em geral, incluem o seu efeito retardado de 
eliminação das pragas em comparação com os pesticidas sintéticos que tem efeitos imediatos; a falta 
de conscientização sobre a sua existência; a falta de recomendações padrão para a sua utilização; a 
maioria geralmente tem um ciclo de vida curto; o processo de registo oficial é, muitas vezes, oneroso e 
demorado; e o lento desenvolvimento da investigação nesta área.

Além disso, utilização de pesticidas microbianos no MIP da LFM requer estudos científicos, como 
levantamentos sistemáticos e recolhas de larvas e a sua criação, as investigações sobre as suas 
propriedades, bem como modos de acção quanto a praga do insecto alvo e patogenicidade. O ponto de 
partida dos estudos científicos é a identificação local de sua existência e do impacto.

Os participantes nas EMCs podem conduzir a sua própria exploração piloto de pesticidas microbianos 
localmente disponíveis, que podem ser incorporados como uma das principais ferramentas para o 
MIP da LFM. Recomenda-se que os formadores desenvolvam a colaboração com os centros nacionais 
de investigação para obter suporte adicional na caracterização dos micróbios que venham a ser 
encontrados.

Os agricultores devem estar cientes de que a maioria dos bio-pesticidas não matam as pragas 
imediatamente; mas eles reduzem a alimentação, o que é essencial, enquanto os insectos morrem 
normalmente dentro de poucos dias.
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A.3.6 Pesticidas botânicos para o maneio da Lagarta do Funil do Milho 

O uso de pesticidas derivados de plantas (comumente chamados de "botânicos") na o maneio de pragas 
é uma prática cultural da maioria dos agricultores africanos. Isso poderia providenciar um potencial 
arsenal contra a Lagarta do Funil do Milho em África.

O modo de acção dos pesticidas botânicos é amplo e varia entre: 
repelentes, destruição, larvicida para privar a alimentação, 
inibidores de locomoção e reguladores do crescimento.

Eles têm uma acção de amplo espectro, geralmente com 
pouca ou nenhuma toxicidade para mamíferos; no entanto, 
alguns pesticidas botânicos são altamente tóxicos, não só 
para as pragas, mas também para os inimigos naturais e para 
mamíferos, incluindo os seres humanos, como por exemplo, 
os extractos de tabaco. Os piretroides também afectam os 
inimigos naturais.

Os agricultores geralmente extraem compostos bioactivos 
como uma mistura após a moagem de material vegetal 
utilizando água. Os óleos essenciais de plantas muito bioactivas 
e as formas em pó também são usados em certa medida.

Existem vantagens comparativas associadas ao uso de elementos botânicos:

 X são biodegradáveis e não se acumulam no ambiente;

 X geralmente são menos prejudiciais para os agricultores e consumidores (embora existam algumas 
excepções); e

 X são frequentemente menos tóxicos para os inimigos naturais (predadores e parasitóides), portanto, 
não perturbam os serviços eco-sistémicos prestados por estes inimigos naturais. 

Existem relatos de que vários extractos de plantas têm propriedades insecticidas contra a broca do caule 
nos cereais. Estes incluem o Nim, Azadirachta indica; Persian Lilac, Meliaazadirach ; Piretro, Tanacetum 
cinerariifolium; Acácia, Acácia sp; Tefrósia, Tephrosia vogelii; Calêndula Selvagem, Tagetes minuta; sage 
selvagens, Lantana camara; Pimenta da Africa Ocidental, Piper guineense; Pinhão Manso, Jatropha 
curcas; Malagueta, Capsicum spp; cebola, Allium sativum, Allium cepa; Capim-limão, Cymbopogon 
citratus; Tabaco, Nicotina spp; Crisântemo, Chrysanthemum sp; Girassol Selvagem, Tithonia diversifolia; 
etc. (Ogendo et al., 2013; Mugisha-Kamatenesi et al., 2008; Stevenson et al., 2009, 2017). 

Evidências preliminares indicam que as sementes ou folhas de plantas da família Meliaceae (Azadirachta 
indica, ou seja, Nim e Melia) e da família Asteraceae (Piretro) e outras plantas como a Tephrosia vogelii 
ou a Thevetia neriifolia estão a mostrar eficácia no maneio de lagartas.
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Isso tem de ser investigado com mais detalhe em relação a LFM. Pesticidas botânicos potentes 
necessitam de ser mais pesquisados. É fundamental a investigação de plantas promissoras, e de partes 
da planta (folha, caule, raiz ou sementes), para optimizar os métodos de extracção e avaliar a sua 
eficácia (mortalidade e repelência). 

As capacidades dos pequenos produtores devem 
ser reforçadas para promover a preparação, 
utilização, teste e aprovação de pesticidas botânicos 
para o maneio da LFM, conforme apropriado.

Também é importante avaliar a compatibilidade 
dos pesticidas botânicos com outras opções de 
maneio de pragas tais como feromonas e entomo-
patógenos, com vista a optimizar o baixo custo e as 
estratégias eficazes de maneio integrado de pragas 
como a LFM.

A integração de pesticidas botânicos com as opções 
de maneio de pesticidas como o push-pull/o 
intercalar das culturas, feromonas e pesticidas 
sintéticos menos tóxicos, como último recurso, é 
essencial para alcançar o maneio eficaz da LFM.

Note que os formadores e os agricultores não 
devem supor que os pesticidas botânicos são sempre inofensivos para os seres humanos e para os 
animais. Alguns podem ser altamente tóxicos (como o extracto de folhas de tabaco, por conterem 
nicotina). Os agricultores devem basear-se nos conhecimentos tradicionais sobre a toxicidade, e tomar 
precauções para reduzir os riscos ao prepararem e usarem produtos botânicos locais, especialmente 
pela primeira vez.

Veja o tópico especial sobre a preparação de Pesticidas botânicos na secção B.6.10.

Os produtos Botânicos são uma categoria de bio pesticidas e, como tal, como qualquer outro pesticida, 
o seu registo nos países deve ser promovido. Para obter mais informações sobre como lidar com 
questões de registo de produtos botânicos, consulte as Diretrizes da FAO4 sobre o registo de substâncias 
microbianas, botânicas e semioquímicas para uso fitossanitário e para a saúde pública.

4 Veja www.fao.org/3/a-i8091e.pdf

Testes simples sobre a toxicidade  
dos pesticidas a serem realizados com  
os agricultores

A fim de ter uma ideia sobre a toxicidade tanto dos 
insecticidas botânicos assim como dos inseticidas 
sintéticos nos organismos que não constituem o 
alvo, os agricultores na EMCS podem:

 y pulverizar com elementos botânicos (ou 
pesticidas sintéticos) os inimigos naturais

 y alimentar pintos com os pesticidas. Embora isso 
possa parecer cruel, algumas EMCs usaram isso 
para ajudar os agricultores a perceberem que a 
maioria dos pesticidas são perigosos, e aquilo a 
que os seres humanos podem estar a expor-se.

Estes não são métodos científicos, mas podem 
ajudar a consciencializar os agricultores em relação 
aos riscos.

Para mais informações, consulte os Tópicos 
Especiais sobre Pesticidas em B.6.11.



http://www.fao.org/3/a-i8091e.pdf


38

A.3.7 Pesticidas sintéticos

A.3.7.1 O que são pesticidas?

Os pesticidas5 são substâncias utilizadas para matar ou repelir insectos, doenças, plantas, animais (ratos, 
ratazanas…) e outros organismos vivos que são invasores, prejudiciais e causam danos e, portanto, são 
considerados como pragas.

No entanto, os pesticidas também são tóxicos para as pessoas e para os organismos que não são o 
alvo, e poluem o meio ambiente. O seu manuseamento, utilização e eliminação sempre necessitam de 
cuidados especiais. 

A.3.7.2 Toxicidade dos pesticidas 

Existem dois tipos de toxicidade: toxicidade aguda e toxidade crónica. 

A toxicidade aguda de um pesticida refere-se à capacidade do produto causar danos a uma pessoa ou 
a um animal a partir de um único caso de exposição, geralmente de curta duração. Os efeitos agudos 
geralmente aparecem imediatamente, ou dentro de 24-48 horas depois da exposição.

Para entender melhor o envenenamento agudo, os agricultores podem pensar nas consequências 
da picada de uma serpente venenosa. As pessoas e animais desenvolvem uma reacção rápida após a 
picada (exposição ao veneno). Os efeitos podem ser reversíveis, ou levar à morte, dependendo da força 
do veneno.

Estes efeitos são semelhantes aos de outros tipos de envenenamento e aos de outras doenças, e 
incluem: 

 – Dor de cabeça

 – Fadiga

 – Náusea

 – Vómitos

 – Suor

 – Irritação

 – Inchaço

 – Afectam o metabolismo

 – Dificuldades respiratórias

 – Convulsões

5 Pesticida significa uma substância ou mistura de substâncias de ingredientes químicos ou biológicos destinados a 
repelir, destruir ou controlar uma praga ou a regular o crescimento das plantas. Na agricultura, os pesticidas incluem os 
herbicidas, inseticidas, nematicidas, fungicidas, reguladores de crescimento das plantas e outras categorias. 
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 – Tontura

 – Aceleração do batimento cardíaco

 – Inconsciência

 – Dores

 – Cãibras no estômago

 – Tremor

 – Morte

Os antídotos podem ser eficazes se administrados imediatamente.

A toxicidade crónica refere-se aos efeitos nocivos que ocorrem a partir de pequenas doses repetidas ao 
longo de um certo período de tempo. O principal problema com os sintomas crónicos é que pode levar 
tempo para se tornarem aparentes e, depois, quando se notam, é demasiado tarde para fazer alguma 
coisa em relação a isso.

Os pesticidas de risco crónico podem causar o cancro, supressão imunológica, danos aos rins, cérebro e 
outros órgãos, diminuição da inteligência, redução da fertilidade ou danos para ao feto (bebê no útero 
da mãe).

A toxicidade crónica dos pesticidas preocupa aos agricultores e aos aplicadores de pesticidas que 
trabalham directamente com os produtos químicos, mas também a comunidade e o público em geral 
potencialmente expostos a recipientes de pesticidas e a resíduos de pesticidas em produtos alimentares, 
na água e no ar.

Para compreender melhor a toxicidade crónica, os agricultores podem pensar nos efeitos de fumar ao 
longo do tempo. 

A.3.7.3 Exposição aos pesticidas 

Quando as pessoas ou os animais entram em contacto com um pesticida ficam expostos a sua toxicidade. 

Existem três formas de exposição principais:

 X contacto com os olhos e com a pele

 X inalação

 X ingestão

Uma pessoa pode-se envenenar independentemente da forma como os pesticidas entrarem para o seu 
corpo. As rotas de entrada através da pela e por inalação dos pesticidas serão provavelmente as rotas 
mais importantes de exposição do aplicador de pesticidas. Os agricultores podem inalar pesticidas, 
deixa-los entrar em contacto com a sua pele, ou exporem-se a pesticidas que se possam espalhar.
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Também existem práticas e comportamentos que podem aumentar a probabilidade de exposição, tais 
como fumar, beber e comer nos campos, ou a aplicação dos produtos químicos contra o vento.

As crianças e mulheres grávidas são particularmente suscetíveis aos efeitos adversos da exposição aos 
pesticidas.

Três passos fundamentais para a redução dos risco das pesticidas

1. Reduzir a dependência de pesticidas. Determinar em que medida os actuais níveis de utilização de pesticidas 
são realmente necessários. Optimizar a utilização de abordagens de maneio de pragas sem produtos químicos 
e eliminar o uso injustificado dos pesticidas.

2. Seleccionar os pesticidas com o menor risco. Se o uso de pesticidas for considerado necessário, devem ser 
seleccionados os produtos com o menor risco para a saúde humana e para o ambiente dentre os produtos 
registados disponíveis que são eficazes contra a praga ou a doença.

3. Assegurar a correcta utilização dos produtos seleccionados para aplicações aprovadas e em conformidade com 
as normas internacionais.

Fonte: Guidance on Pest and Pesticide Management-Policy Development, FAO, 2010



A.3.7.4 Selecção dos pesticidas: os pesticidas são todos iguais?

Alguns pesticidas são mais tóxicos do que os outros. 

Em termos técnicos, os pesticidas que têm uma alta toxicidade aguda ou crónica, ou que constituem 
um perigo para o ambiente são considerados pesticidas altamente perigosos.6 Nas actuais condições 
de uso que prevalecem nos países africanos, é aconselhável evitar o uso de pesticidas altamente 
perigosos. Felizmente, apenas uma porção relativamente pequena dos produtos disponíveis no 
mercado é altamente perigosa e, por isso, os agricultores podem aprender a reconhecê-los, e evitar a 
sua utilização.

Os rótulos dos pesticidas fornecem informações importantes para reconhecer a toxicidade de um 
produto. Isso inclui instruções sobre o uso do conteúdo, incluindo os ingredientes activos, os requisitos 
de equipamento de protecção pessoal, intervalos para entrar nos espaços de aplicação dos pesticidas 
e instruções sobre os primeiros socorros.

Os agricultores devem procurar informar-se sobre os:

Ingredientes activos – os produtos são vendidos exibindo diferentes nomes comerciais, mas as informações 
importantes no rótulo referem-se aos produtos químicos reais que causam a acção pesticida (o veneno). 
Este é chamado ingrediente activo.

6 O Código Internacional de Conduta sobre a Maneio dos Pesticidas da FAO/OMS define Pesticidas Altamente Perigosos 
(HHPs) como os pesticidas que são "reconhecidos por apresentarem níveis particularmente altos níveis de riscos agudos 
ou crónicos para a saúde e/ou para o ambiente, de acordo com os sistemas de classificação internacionalmente aceites. 
Além disso, os pesticidas que parecem causar danos graves ou irreversíveis para a saúde ou para o ambiente, de acordo 
com as condições de uso de um país podem ser considerados e tratados como altamente perigosos".
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Código de Cores de Toxicidade – alguns países adoptaram rótulos de toxicidade codificados com cores 
usadas nos recipientes dos pesticidas. 

Categorization of pesticides

Os pesticidas com rótulo vermelho e amarelo devem ser sempre evitados, a menos que condições 
adequadas de utilização estejam garantidas.

Pictogramas do perigo – aviso com meios visuais sobre níveis de risco altos e específicos (toxicidade) 
para a saúde humana e para o ambiente.

Os pictogramas habitualmente utilizados nos rótulos dos pesticidas ao abrigo do Sistema Globalmente 
Harmonizado de Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos indicam:

Perigo de Intoxicação Crónica Ambiental (Não obrigatório) Perigo de Intoxicação Aguda Lesões

Existe uma percepção errada e comum entre os produtores de que a toxicidade determina a eficácia do 
pestecida("quanto mais tóxico, melhor"). Contudo, factores importantes que influenciam o desempenho 
dos pestecidas são: escolher o produto certo para a praga, o momento e modo de aplicação do pestecida, 
a qualidade da água, temperatura e, mais importante, o estágio de desenvolvimento da praga alvo (por 
exemplo, alguns insecticidas só serão efectivos em larvas muito jovens). 

A.3.7.5 Evitar o uso de pesticidas altamente perigosos na Lagarta do Funil do Milho 

Vários pesticidas altamente perigosos têm sido utilizados em resposta à invasão da Lagarta do Funil 
do Milho (Tabela 1). No contexto das condições de uso que predominam nos países africanos, estes 
produtos são motivos de grande preocupação para a saúde humana e para o ambiente.

Deve-se notar que:

 X A FAO foi mandatada pelo Conselho das Nações Unidas em 2006 e, novamente, em 2013 ,a ajudar os 
países membros a reduzir os riscos de pesticidas altamente perigosos.

VENENO VENENO PERIGOSO CUIDADO

Cancerígena
Mutagenicidade
Infertilidade
Deficuldade respiratória
Toxicidade de orgãos vitais
Toxicidade por aspiração

Toxicidade Aquática Toxicidade Aguda (fatal ou tóxico) Lesões da pele/ossos
Lesão ocular
Corrosivo para os metais

Classificação dos pesticidas
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 X O Código de Conduta Internacional sobre o Maneio de Pesticidas nos termos do artigo 7.5 estipula 
que “A proibição da importação, distribuição, venda e compra de pesticidas altamente perigosos pode ser 
considerada se, com base na avaliação de risco, medidas de mitigação desses riscos ou as boas práticas 
de comercialização forem insuficientes para assegurar que produto pode ser manuseado sem riscos 
inaceitáveis para os seres humanos e para o ambiente”. 

 X A quarta sessão da Conferência Internacional sobre Gestão de Produtos Químicos (ICCM4) em 
2015 exigiu uma ação concertada para tratar de pesticidas altamente perigosos (resolução SAICM/
ICCM.4/15).

 X A FAO e a OMS publicaram as Diretrizes sobre Pesticidas Altamente Perigosos em 2017 para fornecer 
critérios para a identificação de pesticidas altamente perigosos e para orientação sobre mitigação de 
riscos. 

Definição:

Os pesticidas altamente perigosos (HHPs) são pesticidas reconhecidos por apresentarem níveis 
particularmente altos de perigo agudo ou crônico à saúde ou ao meio ambiente, de acordo com 
sistemas de classificação internacionalmente aceites, como o da Organização Mundial da Saúde (OMS) 
ou o Sistema Globalmente Harmonizado de Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos (GHS) ou 
da sua listagem em documentos de acordos internacionais vinculativos relevantes ou convenções. Além 
disso, os pesticidas que parecem causar danos graves ou irreversíveis à saúde ou ao meio ambiente sob 
condições de uso em um país podem ser considerados e tratados como altamente perigosos (Código 
de Conduta).

Critério:

A Reunião Conjunta da FAO/OMS sobre o Maneio de Pesticidas (JMPM) definiu oito critérios para 
identificar pesticidas altamente perigosos: 

1. Formulações de pesticidas que respondam aos critérios das Classes Ia ou Ib da Classificação 
Recomendada da OMS de pesticidas pelo seu Perigo;

2. Ingredientes ativos de pesticidas e suas formulações que respondam aos critérios de Categorias 
de Carcinogenicidade 1A e 1B do Sistema Globalmente Harmonizado de Classificação e 
Rotulagem de Produtos Químicos (GHS);

3. Ingredientes ativos de pesticidas e suas formulações que respondam aos Critérios de 
Mutagenicidade das Categorias 1A e 1B do GHS;

4. Ingredientes ativos de pesticidas e suas formulações que respondam aos critérios de toxicidade 
reprodutiva Categorias 1A e 1B do GHS;

5. Ingredientes ativos de pesticidas listados pela Convenção de Estocolmo em seus Anexos A e B, e 
aqueles que respondam a todos os critérios do parágrafo 1 do Anexo D da Convenção<

6. Ingredientes ativos e formulações de pesticidas listados pela Convenção de Roterdão no seu 
Anexo III;

7. Pesticidas listados no Protocolo de Montreal;

8. Ingredientes ativos e formulações de pesticidas que mostraram uma alta incidência de efeitos 
adversos severos ou irreversíveis na saúde humana ou no meio ambiente.
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Para os critérios de 1 a 7, há listas de referência e orientações relacionadas podem ser encontradas no 
Anexo 1 das Diretrizes da FAO/OMS sobre pesticidas altamente perigosos (HHPs). A avaliação sobre se 
um ingrediente ativo de uma formulação estaria no Critério 8 é mais complexa, pois isso depende da 
situação real em cada país. 

Para a seleção de pesticidas para controlar a Lagarta do Funil do Milho, o critério 8 é, no entanto, 
particularmente relevante devido às restrições que muitos países enfrentam no controle das condições 
de uso. Alguns países africanos já tomaram as medidas apropriadas para eliminar pesticidas altamente 
perigosos.

O Quadro de Gestão de Riscos Ambientais e Sociais da FAO exige que qualquer uso de pesticidas nas 
atividades de campo da FAO seja considerado e aprovado pela Divisão de Produção e Proteção de 
Plantas (AGP) da FAO.

Pesticidas alatamente perigosos notificados como em uso em Àfrica

A FAO recebeu indicações de que os seguintes pesticidas altamente perigosos foram utilizados ou 
recomendados para uso no controle da LFM em países Africanos:

Pesticidas Concentração Critério PAP da FAO/OMS

Metomil >34% Critério 1

Ciflutrina >22% Critério1

Metilo-paratião >28% Critério 1

Endossulfano Todos Critério 5 e 6

Pesticidas que, nas condições de uso prevalecentes nos países africanos, poderiam atender ao critério 8

Acefato Todos
Não aprovado na UE devido à exposição aguda do consumidor e preocupações com 
organismos não visados*

Benfuracarbe Todos Não aprovado na UE devido a fortes preocupações com a saúde e o meio ambiente*

Carbaril Todos Não aprovado na UE devido a fortes preocupações com a saúde e o meio ambiente*

Carbossulfão Todos Candidato para estar na lista do Anexo 3 da Convenção de Roterdão

Clorpirifos Todos Use somente por operadores treinados e supervisionados pela FAO

Ciflutrina <22%

Diazinão Todos Não aprovado na UE devido a preocupações de saúde e ambientais*

Metomil <34%

Metilo-paratião <28%

*Fonte: A Comissão Europeia, Direcção-Geral da Saúde e da Defesa do Consumidor, Relatórios de Análise disponíveis no banco 
de dados sobre Pesticidas da UE.
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Além disso, foi notificada a utilização de piretróides e neonicotinóides no controle da Lagarta do Funil 
do Milho. Deve-se notar que o desenvolvimento de resistência por causa da utilização de piretróides é 
uma preocupação para a saúde pública em países afetados pela malária; e que o uso de neonicotinóides, 
como o imidaclopride, apresenta riscos para os polinizadores quando presentes. 

Esta lista não pretende ser uma lista exaustiva de HHPs em uso nos países Africanos. É sim o resultado 
de uma primeira avaliação dos pesticidas que foram notificados como em uso ou recomendados para 
uso no control da Lagarta do Funil do Milho e avaliados de acordo com os critérios do JMPM da FAO/
OMS. É muito provável que outros HHPs estejam atualmente em uso. Alguns países Africanos proibiram 
o uso destes e de outros pesticidas devido às condições de uso.

As opções para mitigar os riscos dos pesticidas altamente perigosos variam desde eliminar o seu uso, 
restringir ou alterar formulações ou usos. A seleção da opção mais apropriada varia de caso para caso 
e depende dos níveis e necessidades de risco, mas também das políticas e adequação da infraestrutura 
institucional para o manejo de pesticidas.

A FAO recomenda uma abordagem de Maneio Integrado das Pragas, com o uso de pesticidas de baixo 
risco como último recurso. Dentro da categoria de pesticidas de baixo risco, os bio-pesticidas são 
considerados a melhor opção. No entanto, se existirem constrangimentos temporários ao uso dos bio-
pesticidas, os pesticidas de baixo risco, como, por exemplo, os produtos pertencentes as classes III e 
U na classificação de perigo da OMS (cores azul e verde no código de cores) podem ser considerados.

A.3.7.6 Contaminação do ambiente com pesticidas – água, solo, ar … e alimentos

Alguns pesticidas sobrevivem no ambiente por mais tempo do que outros e não se desintegram por 
períodos de tempo consideráveis. Estes podem ser transportados pela água e pelo ar percorrendo 
longas distâncias. Esta habilidade é designada "persistência". Os pesticidas persistentes tendem a ter a 
bioacumulação em animais e seres humanos e, portanto, bio-expandem-se (ou seja, concentram-se ao 
passarem de nível trófico7 para o seguinte) na cadeia alimentar. 

7 O nível trófico é a posição que um organismo ocupa numa cadeia alimentar – o que come, e o quê/quem come. https:// 
www.sciencedaily.com/terms/trophic_level.htm.

As questões ambientais e sociais relacionadas com a exposição aos pesticidas incluem:

 y a contaminação da água potável, águas superficiais, águas subterrâneas e aquíferos
 y envenenamento dos peixes e de outros organismos aquáticos e perda de biodiversidade
 y persistência de longa duração nos solos com impacto nas culturas de rotação e no solo benéfico
 y organismos e a perda de serviços eco-sistémicos
 y envenenamento de animais selvagens (incluindo aves e abelhas) e a perda de biodiversidade
 y envenenamento ou contaminação do gado
 y redução das populações de insectos polinizadores que são importantes para o rendimento das culturas
 y poluição atmosférica
 y riscos agudos e crónicos para a saúde humana (agricultores, comunidades rurais e consumidores)



http://www.sciencedaily.com/terms/trophic_level.htm
http://www.sciencedaily.com/terms/trophic_level.htm
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A.3.7.7 Limitações económicas dos pesticidas como uma opção de maneio

A pulverização de inseticidas no início do ciclo da cultura acaba matando os inimigos naturais e pode 
não ser económico. A política de alguns governos de distribuição de pesticidas aos produtores de milho 
para combater a LFM ou de organizar equipas de pulverização pode estar a colocar nos pequenos 
agricultores de milho no caminho dos pesticidas, o que pode vir a ter impactos negativos a médio prazo.

A eficácia dos insecticidas contra a LFM também depende muito da técnica de aplicação, dosagem e 
formulação. Uma vez que a LFM está no verticilo, os insecticidas devem chegar lá. A pulverização com 
pulverizadores de dorso sem aplicar o químico directamente no verticilo é muitas vezes ineficaz.

Custo dos pesticidas. A grande maioria dos pequenos produtores de milho na África Subsaariana não 
usam pesticidas no milho. Os agricultores consomem uma parte do milho que produzem, e aqueles 
que vendem para os mercados o milho muitas vezes recebem um preço baixo. A pulverização com 
insecticidas várias vezes pode aumentar drasticamente os custos de produção, tornando a produção do 
milho economicamente inviável.

TIPS - Sugestões de actividades que podem ser realizadas nas Escolas na Machamba  
do Camponês

 y teste a toxicidade dos inseticidas sintéticos e dos pesticidas botânico nos – veja a Secção B.6.12; 
 y compare os custos da maneio da LFM usando pesticidas sintéticos em oposição aos métodos do MIP – consulte 

a Secção sobre a Análise do Sistema Agro-Ecológico (ASAE) sobre a parcela IPPM vs. a parcela da Prática Local 
na Secção B.10; 

 y discuta o processo de tomada de decisão usando os Níveis do Limiar Económico – veja a Secção B.6.13 referente 
aos Tópicos Especiais sobre os "Níveis do Limiar Económico;

 y faça exercícios com os agricultores sobre a pulverização de pesticidas e os riscos – consulte a secção B.6 dos 
Tópicos Especiais sobre pesticidas.
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PREVENIR

A Maneio sustentável daLagarta do Funil do Milho (LFM) começa com a prevenção. Existem acções que os 
produtores podem tomar antes ou quando fazem a sementeira nos seus campos para reduzir a infestação e 
impacto da LFM nos seus campos. Os primeiros passos chave incluem:

 X Usar Semente de alta qualidade. A semente deve ter boa capacidade de germinação, estar livre de doenças e ser da 
variedade que o agricultor pretende produzir. Boa maneio de praga depende da súde das plantas.

 X Evitar sementeiras tardias ou escalonados (campos de diversas idades). Quando as traças procuram pelas plantas de 
milho na idade favorita para depositarem seus ovos larvas, se os seus forem os últimos campos semeados na zona, elas 
irão atrair mais traças fêmeas.

 X Aumentar a diversidade de plantas dentro do seu campo (consociação). O milho misturado em áreas com mandioca, 
inhame ou outras culturas podem ser menos atrativos para as traças fêmeas da LFM. Esta é base da tecnologia “Push and 
Pull”: incluindo uma espécie de planta que “empurra” a LFM para for a do milho para as plantas que as “puxam” (atraem) 
para onde podem ser bem controladas.

 X A diversidade de plantas também pode aumentar a população de “amigos” dos agricultores - aqueles organismos que 
estão naturalmente no ambiente e que podem eliminar uma grande porporção de ovos e larvas da LFM. Predadores 
(formigas, etc.), parasitoides (vespas que matam a LFM) e patógenos (virus, bactérias, fungos, etc) existem em volta dos 
campos. A diversidade de plantas pode manta-los próximos dos campos de milho de forma a que possam encontrar e 
matar a LFM.

MONITORIA

Os produtores devem visitar seus campos frequentemente para observer, aprender e tomar acções. Durante os 
primeiros quarenta dias depois da sementeira eles devem andar pelo seus campos em intervalos de 3-4 dias. 
Enquanto fazem isso, devem observar:

 X A saúde geral das plantas têm uma boa côr verde escuro (indicando boa nutrição? Aperam ter problemas de stress 
hídrico?, tem sinais de danos (LFM, outros insectos ou doenças)? Se tem sinais da LFM, será esta actual (observe o 
verticilo e veja se tem buracos nas folhas, no verticilo e se não tem excrementos frescos)? Se massas de ovos da LFM 
estão presents? Se existem larvas novas? Se existem infestantes (especialmente a striga? Se estão presents os “amigos” 
dos agricultores (formigas, vespas, larvas mortas pelos pátogenos)? 

 X Se tens acesso a aplicação FAMEWS introduza a percentage de plantas actualmente infestadas com a LFM (siga a Nota 
de Orientação 2 “Contagem” que está descrita na secção B.5.2). 

Maneio da Lagarta do Funil do Milho
GUIÃO SIMPLES PARA OS PEQUENOS PRODUTORES
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SAIBA

As plantas de milho podem compensar determinados níveis de danos foliares. Uma pequena percentagem de 
plantas infestadas não irá reduzir dramaticamente os rendimentos do milho.

Os “amigos” dos agricultores (os inimigos naturais da LFM) podem ser muito importantes para o controle 
natural da LFM – estudos mostraram que até 56 por cento das larvas são naturalmente mortas pelos “amigos” 
dos agricultores. O importante para um bom controle da LFM é a atracção e manuntenção dos “amigos” dos 
agricultores no campo. Existem acções que podem ser tomadas para atrair os “amigos” dos agricultores para os 
campos, mantê-los ou capturá-los e utilisá-los.

Insecticidas químicos são caros e perigosos. A sua utilização é provavelmente não justificável economicamente 
para pequenos produtores em África. Alguns até representam um elevado risco para a saúde humana. Outros 
ainda são obsoletos e que foram banidos da utilização devido ao risco para a saúde humana em muitos países 
têm sido utilizados pelos pequenos produtores. muitos pestecidas matam os “amigos” dos agricultores”.

ACÇÃO

A maneio efectiva e sustentável da LFM requer acção. Algumas acções previnem a LFM, algumas são necessárias 
quando algo está mal no sistema e observam-se elevados níveis de infestação da LFM no campo.

Uma das cções mais simples que os produtores podem ter é eliminar mecanicamente os ovos e as larvas jovens 
da LFM. Os ovos são depositados em massas, facilmente observáveis nas folhas de milho. Essas podem ser 
imediatamente esmagadas. Da mesma forma, as larvas jovens podem ser retiradas das folhas novas, antes de 
penetrarem para o fundo do funil.

Muitos pequenos agricultores procuram soluções locais e informam estarem satisfeitos com essas acções locais. 
Adicionalmente as acções de prevenção, alguns agricultores informam terem tido sucesso em:

 X “Reciclagem” de patógenos. Quando larvas naturalmente mortas por virus, fungus ou batérias são observadas no 
campo, elas podem ser recolhidas, levadas para casa, piladas ou moídas e depois coadas. O líquido daí resultante pode 
conter esporos, bactérias, partículas virais ou fúngicas que podem ser diluídas e pulverizadas em plantas infestadas. Este 
é um bio-pesticida natural livre e eficaz. Muitos agricultores pulverizam as espirais de plantas infestadas, para não 
desperdiçar o inseticida natural.

 X Atrair predadores e parasitoides. Formigas têm sido observadas como importantes predadores naturais 
de larvas da LFM. Eles rastejam até as plantas, nas espirais, e encontram e arrastam as larvas da LFM. 
Alguns agricultores descobriram que podem atrair formigas para seus campos de milho colocando banha, 
gordura de carne cozida ou sopa de peixe em seus campos de milho. Estas substâncias atraem formigas 
para os campos onde encontram e matam as larvas da LFM. Alguns agricultores usam água com 
açúcar para atrair e alimentar as vespas que podem comer ou parasitar a LFM.

 X Outros agricultores relatam satisfação com o uso de várias substâncias locais, aplicadas 
diretamente no verticilo das plantas infestadas. Algumas das substâncias que foram 
experimentadas incluem: solo, cinza, areia, cal, sal, sabões, óleos e extratos de plantas locais: 
piripiro, tephrosia, flores de calêndula, margosa, etc. Os agricultores podem experimentar 
estas e outras soluções locais e, depois comparar e compartilhar os resultados, para ver 
qual funciona melhor sob as condições locais.
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PARTE B

ESCOLAS NA MACHAMBA DO CAMPONÊS 
PARA O MANEIO INTEGRADO DA PRAGA 
DA LAGARTA DO FUNIL DO MILHO
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B.1 Principais Princípios para o Maneio Integrado de Pragas 
nas Escolas na Machamba do Camponês

A agricultura sustentável exige que as necessidades de produção de hoje sejam satisfeitas, mas 
melhorando ao mesmo tempo a base de recursos de produção para as gerações vindouras. O Maneio 
Integrado de Pragas (MIP), como pedra angular da agricultura sustentável, procura melhorar as práticas 
dos agricultores como suporte para uma renda mais elevada, ao mesmo tempo em que se melhora a 
conservação e maneio dos recursos naturais e a saúde das comunidades rurais e dos consumidores.

O Maneio Integrado de Pragas é a consideração cuidadosa de todas as técnicas de controle de pragas 
disponíveis e a subsequente integração de medidas apropriadas que desestimulem o desenvolvimento 
de populações de pragas e mantenham pesticidas e outras intervenções em níveis que sejam 
economicamente justificados e reduzam ou minimizem riscos para os humanos, animais e para o meio 
ambiente. O MIP enfatiza o crescimento de uma cultura saudável com o mínimo de perturbação possível 
aos agroecossistemas e incentiva os mecanismos naturais de controle de pragas (definição do Código 
Internacional de Conduta sobre Maneio de Pesticidas, FAO/WHO, 2014).

Para apoiar esse objectivo, a implementação do MIP nas Escolas na Machamba do Camponês baseia-se 
em quatro princípios práticos:

 y conseguir uma colheita saudável usando um sistema de cultivo saudável;

 y conservar os inimigos naturais;

 y observar os campos regularmente;

 y os agricultores tornam-se peritos.

Estes princípios descrevem as principais acções de 
implement-ação do MIP através das EMCs. São processos 
específicos que levam em consideração a variação de cada 
campo e as famílias de agricultores fazem a aprendizagem 
de cada princípio, para que o maneio seja feito em cada 
campo, todas as épocas. Os princípios-chave para o MIP nas 
EMCs são descritos a seguir:

Conseguir uma colheita saudável usando um sistema de cultivo saudável. Isso começa com a 
manutenção do solo saudável, incluindo o carbono orgânico do solo, a humidade e a estrutura do solo, 
e a garantia de uma nutrição adequada para as plantas. É importante usar sementes de alta qualidade, 
e variedades bem-adaptadas ao ambiente local e que sejam vigorosas perante as pragas e doenças. 
O período de sementeira é crítico, especialmente em situações de chuvas irregulares ou escassas. A 
cultura do milho saudável (ou outra cultura) pode suportar melhor as doenças e compensar pelos danos 
causados por pragas e doenças, incluindo a LFM, de modo que o dano na planta nem sempre conduza 
a perdas de rendimento da cultura. Pesquisas substanciais mostram que as plantas cultivadas em solos 
saudáveis são menos atractivas para as pragas. Por isso, não se trata apenas de uma maior capacidade 

O MIP – não é um "pacote",  
mas sim um processo de tomada  
de decisões

O MIP não é um “pacote de tecnologias”, 
que seja "adoptado" pelos agricultores. 
O MIP é um processo de tomada de 
decisão e de prática agrícola que é 
melhorada gradualmente com o aumento 
do conhecimento sobre a ecológia, e das 
habilidades de observação.
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de compensar os ataques: adicionar fertilizantes inorgânicos a plantas cultivadas em solos pobres pode 
efectivamente aumentar as taxas dos ataques, pois os altos níveis de aminoácidos livres nas folhas são 
atractivos para as pragas. O uso de diversas variedades de milho, culturas intercaladas e de culturas 
que servem de armadilha e repelente pode também ajudar a reduzir infestação da LFM. Uma cultura 
robusta e saudável, num sistema de cultivo saudável, constitui um primeiro passo nos métodos de MIP, 
e é a base para um óptimo rendimento.

Conservar os inimigos naturais. Em todos os ecossistemas agrícolas, existem predadores (por exemplo, 
insectos, aranhas, sapos, etc.), parasitas e doenças que atacam os ovos, larvas, ninfas, pupas e 
adultos das pragas de insectos. Estes "inimigos naturais" são os "amigos dos agricultores" e ocorrem 
naturalmente em todos os ecossistemas agrícolas como as plantações de arroz, pomares, campos de 
cereais ou de hortícolas. Eles controlam biologicamente a 
maioria das pragas de insectos, na maior parte das ocasiões. 
Nas Américas, os predadores naturais da LFM (que incluem 
as formigas, tesourinhas, vespas, etc.), os parasitóides 
(vespas pequenas como a Trichogramma, Telenomus ou 
Cotesia) e os patógenos (bactérias, vírus e fungos) podem 
causar 50 por cento de mortalidade natural da LFM. Alguns 
dos inimigos naturais locais já estão a adoptar a LFM como 
o seu novo hospedeiro. Aprender a reconhecer e gerir os 
inimigos naturais presentes em África é um foco importante 
da formação em MIP, para que estes não sejam destruídos 
por aplicações desnecessárias de herbicidas, insecticidas 
e fungicidas, mas que sejam colocados a trabalhar para o 
benefício dos agricultores. Isto também significa que os 
agricultores não deverão procurar erradicar completamente 
a LFM nos seus campos, pois esta vai servir de alimento ou 
hospedeiro dos inimigos naturais, contribuindo assim para 
o aumento das suas populações. As árvores, os diversos 
limites dos campos (bordas, arbustos, flores abertas simples 
como as Apiaceae…) e espaços não cultivados em redor dos 
campos são importantes porque fornecem o habitat e os 
alimentos para os inimigos naturais (pássaros, morcegos, 
insectos, aranhas…).

Observar os Campos Regularmente. Isto é essencial para 
avaliar a condição do solo, o desenvolvimento da cultura, 
doenças, ervas daninhas e níveis de infestação de pragas 
de insectos. Na maioria dos casos, um agricultor experiente 
no MIP faz esta observação durante um curto período de 
tempo (geralmente menos de alguns minutos por campo) 
enquanto realiza outras actividades de manutenção da 
cultura (irrigação, etc.).

A formação prática das EMCs 
– não "com os agricultores" mas 
"pelos agricultores"

As habilidades e conceitos sobre o 
MIP aprendem-se,»

• Praticam-se e debatem-se melhor no 
campo. O campo é o melhor professor.

• Os cursos de formação nas EMCs 
durante toda a época permitem 
que todos os processos de 
desenvolvimento e de gestão das 
plantas, insectos, doenças e ervas 
daninhas possam ser observados 
e validados ao longo do tempo. A 
formação no MIP deve ser realizada em 
todas as fases da cultura. 

• Deve-se permitir que os agricultores 
participem activamente e partilhem as 
suas experiências durante a formação 
para alcançar o máximo de interesse 
e eficácia. O conhecimento local ou 
indígena do meio ambiente, variedades, 
pragas, etc. deve desempenhar um 
papel importante durante o processo 
de tomada de decisão.
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As observações devem determinar como a cultura se está a desenvolver e se existem pragas ou doenças 
a causar danos a cultura, que possam levar à perda de rendimento, incluindo a LFM. Importa recordar 
que nem todas os ataques resultam na perda de rendimento das culturas. Num campo saudável, os 
inimigos naturais normalmente estão presentes e são suficientes para manter as pragas em números 
baixos. As condições meteorológicas, a saúde do solo e os níveis de nitrogénio e a saúde vegetal vão 
determinar se as doenças vão desaparecer ou tornar-se mais graves. Os agricultores envolvidos no 
MIP devem ter conhecimento sobre estes factores para gerirem adequadamente e economicamente 
as culturas. Em alguns casos, os inimigos naturais, a resistência das plantas, o vigor vegetativo e a 
capacidade de compensação das plantas não conseguem evitar as perdas de rendimento devido as 
ervas daninhas, ratos, insectos ou doenças. Deve ser feita uma avaliação adequada para um maneio 
eficaz e rentabilidade dos factores de produção como a força de trabalho, a qualidade e as variedades 
das sementes, os fertilizantes, os sistemas de drenagem, a organização comunitária e os pesticidas, para 
garantir a produção rentável. As habilidades de observação e a tomada de decisão em tempo oportuno 
e baseada em evidências são aspectos cruciais para se tornar um agricultor perito em MIP e isso requer 
a prática ao nível dos campos para a maioria dos agricultores e para os técnicos de extensão.

A observação e a reflexão devem levar à acção. Por exemplo, alguns agricultores observam que a 
infestação da LFM está concentrada em determinadas zonas dos seus campos. Eles podem notar que 
essa parte do campo agrícola pode ser mais baixa e, portanto, mais húmida. E assim as plantas crescem 
mais rapidamente nesse local, e atraem a oviposição mais cedo. Ou eles podem notar que ao longo 
dos limites onde certas ervas daninhas ou outras plantas crescem, pode haver menos infestação da 
LFM. Isto poderia ser porque as ervas daninhas são plantas "push” (que “empurram”) – as traças fêmeas 
não gostam de seu odor, por isso afastam-se. Ou os agricultores podem notar que depois de chuvas 
torrenciais, a maioria das larvas da LFM nos verticilos florais são mortas.

Durante as suas visitas também podem realizar determinadas acções. É muito fácil percorrer pequenas 
áreas dos campos de milho e esmagar as massas de ovos da LFM acabadas de pôr. E podem recolher 
larvas mortas dos patógenos, para mais tarde "reciclar" os patógenos, a pulverização dos esporos 
fúngicos ou partículas de viróides de volta nas plantas infestadas. E eles podem tentar técnicas simples: 
A aplicação de solo, cinzas, cal, areia, serradura, sabão, óleos, sal, produtos botânicos locais directamente 
nos verticilos florais para matar as larvas. Ou eles podem colocar a banha ou óleo ou pedaços de peixe 
para atrair formigas predadoras para os campos, que, em seguida, vão comer as larvas da LFM.

Os agricultores tornam-se especialistas nos seus campos. Isto é necessário para o desenvolvimento de 
uma agricultura intensiva em termos de conhecimento em que os agricultores são responsáveis pela 
gestão dos campos agrícolas. O futuro aumento no rendimento das culturas, lucros e a sustentabilidade 
serão o resultado de uma melhor utilização pelos agricultores de conhecimentos e tecnologias 
disponíveis e novas e dos recursos limitados. Mais ênfase em todos os programas da agricultura deve 
ser colocada na capacidade de os agricultores compreenderem os processos do ecossistema agrícola, 
tomarem melhores decisões, aumentarem a sua própria eficiência, e tornarem-se melhores gestores. 
O futuro da produção de alimentos e da segurança alimentar dependerá de quão bem os agricultores 
forem capazes de inovar e gerir os sistemas, especialmente no contexto das mudanças climáticas que 
trazem mais imprevisibilidade e variabilidade. O cultivo é realizado pelos agricultores e, assim, torna-se 
necessário colocar ênfase nas habilidades e no conhecimento dos agricultores.
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B.2 O que os formadores e os agricultores devem saber sobre 
a Lagarta do Funil do Milho

B.2.1 Que habilidades e conhecimento são necessários para o maneio da Lagarta do Funil 
do Milho?

A compreensão da situação local da LFM e os interesses dos agricultores. A LFM continua a alastrar-se no 
continente africano. Em algumas áreas a praga já se encontra presente, e os agricultores precisam de 
desenvolver a compreensão e habilidades para melhor gerirem a LFM, usando o MIP. Em alguns locais, 
a LFM pode estar a fazer a sua primeira aparição e causar grandes preocupações para os agricultores (e 
para as instituições envolvidas) quanto a forma como lidar com a nova praga, e como evitar perdas das 
culturas a curto prazo. Depois de uma resposta imediata, devem ser adoptadas estratégias de maneio 
de longo prazo. Em outros locais, os agricultores podem ter ouvido falar sobre a LFM, mas a praga 
ainda não surgiu. Alguns podem-se preocupar, e os agricultores podem ter interesse em obter mais 
informações sobre a praga, e deve ser dada ênfase a monitoria e ao aviso prévio; mas a prontidão dos 
agricultores aprenderem pode ser limitada porque o problema ainda não está presente. Na concepção 
da formação para os agricultores, é essencial compreender a situação real da LFM no local, para melhor 
organizar módulos de formação que sejam relevantes para melhorar o conhecimento e as habilidades 
dos agricultores e das suas comunidades. 

Usando as EMCS a educação dos agricultores sobre a LFM. As Escolas na Machamba do Camponês pode ser 
um bom ponto de entrada para pôr os agricultores a aprender de forma estruturada a LFM, para testar e 
adaptar as opções de maneio promissoras e iniciar a acção comunitária para monitoria e sensibilização 
com a maior parte da população local. A situação real da LFM na área onde esteja planeada ou funcione 
uma EMC ditará o desenvolvimento de um currículo específico e intervenções das EMCs adaptados 
para o contexto. Se não houverem EMCs permanentes ou se não existirem Facilitadores qualificados 
num determinado local, então a organização de cursos de curta duração que utilizem a aprendizagem 
através da descoberta poderiam ser úteis para garantir que os agricultores tenham uma compreensão 
básica sobre a LFM e das opções para o seu maneio.

Espera-se que os Facilitadores de EMCs já formados assumam a dianteira na integração da LFM nas 
EMCs existentes, e/ou que facilitem cursos de curta duração para os agricultores caso não exista 
nenhuma EMC a funcionar, mas numa situação em que a procura por mais conhecimento seja enorme. 
Os Facilitadores das EMCs vão, na maioria dos casos, precisar de formação adicional sobre a LFM, uma 
vez que se trata de um problema relativamente novo para a maioria. Estes tipos de cursos de reciclagem 
são principalmente ministrados por Mestres de EMC experientes, que também vão precisar de novos 
conhecimentos e habilidades sobre a LFM. 

Esta secção descreve o conhecimento e as habilidades necessárias com enfoque no MIP para 
a LFM, que podem ser integradas nas EMCs ou usadas para conceber cursos de curta duração em 
circunstâncias específicas. Este não detalha longamente sobre outras habilidades técnicas, de 
facilitação e organizacionais que os Facilitadores e Mestres de EMC devem ter para implementar na 
EMC relativamente ao milho de qualidade! Supõe-se que isso seja sabido, ou que estas informações 
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possam ser encontradas em outros manuais disponíveis (por exemplo a Plataforma Global das Escolas 
na Machamba do Camponês em www.fao.org/farmer-field-schools/en ou através da Rede Sub-regional 
das EMCs ou entrando em contato com Mestres de EMC experientes). A caixa na página seguinte resume 
algumas das habilidades principais, como um lembrete.

Que conhecimentos e habilidades técnicas, em termos gerais, os agricultores deveriam ter adquirido 
após participar na EMC relativamente ao milho?

 y descrever as diferentes fases de desenvolvimento da cultura;
 y conhecer os princípios do MIP e por que estes princípios são importantes para uma bom maneio;
 y saber como monitorar todos os elementos do ecossistema agrícola, compreender as relações e interacções 

entre os elementos, como base para as decisões em matéria de maneio do campo (Análise do Sistema Agro-
Ecológico, ASAE);

 y descrever a recuperação vegetal e a sua importância em relação as pragas que comem as folhas;
 y conhecer a função ecológica e ciclos de vida das principais pragas e inimigos naturais; ser capaz de reconhecer e 

distinguir diferentes pragas e inimigos naturais;
 y reconhecer as principais doenças, as condições que favorecem o seu desenvolvimento, e possíveis danos que 

podem causar;
 y compreender a toxicidade de diferentes pesticidas e como reduzir a exposição e o uso;
 y descrever os efeitos dos pesticidas na saúde humana, nos inimigos naturais e no meio ambiente;
 y saber como recolher informações para a análise económica comparando as práticas locais dos agricultores e as 

práticas de MIP.

Os facilitadores e os Mestres de EMC devem possuir, pelo menos, estas habilidades técnicas, e, de preferência, 
uma compreensão mais profunda. Eles também precisam de habilidades de facilitação, e precisam de ser capazes 
de organizar uma EMC, começando com a sensibilização a nível comunitário, organizar um grupo, conduzir a EMC 
e organizar sessões de planificação e de obtenção dos pontos de vista no final da EMC. Eles devem também ser 
capazes de ajustar o currículo da EMC com os participantes, para reflectir o contexto e as necessidades, bem como 
a evolução ao longo da época agrícola, tendo em conta o que está a acontecer nos campos e no grupo, em vez de 
propor a mesma formação padronizada em toda a parte.

Os Mestres de EMC devem ser capazes de conceber, aperfeiçoar e organizar cursos de reciclagem de curta duração 
para Facilitadores das EMCs, e a formação ao longo de toda a época agrícola para novos Facilitadores (TOF).



B.2.2  O que os agricultores devem saber para melhor manejarem a Lagarta do Funil  
do Milho?

Até o final da EMC, os agricultores irão adquirir os seguintes conhecimentos e habilidades especificamente 
relacionados com o maneio da LFM.

Biologia e ecologia da LFM

 X Ser capaz de identificar e diferenciar a LFM (Spodoptera frugiperda) da Lagarta Invasora (Spodoptera 
exempta), Helicoverpa armigera, brocas do caule e outras lagartas.

 X Reconhecer as diferentes fases da LFM, e compreender o ciclo de vida da LFM.

http://www.fao.org/farmer-field-schools/en
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 X Saber onde encontrar as fases da LFM na planta, como a LFM se alimenta da planta, e reconhecer os 
sintomas dos danos causados pela LFM.

 X Conhecer outras plantas que podem servir de hospedeiras da LFM. 

 X Saber que algumas plantas repelem a LFM (“empurram-na” “push”) e outras atraem a LFM (“puxam-
na” "pull"). O mesmo pode ser verdade para os inimigos naturais. A diversidade vegetal é também 
importante como fonte de alimentação para os inimigos naturais.

 X Saber que inimigos naturais da LFM estão presentes, como atacam nas diferentes fases da LFM e 
quantas pragas podem comer, parasitar ou infectar.

 X Compreender como as plantas podem compensar os danos foliares nas diferentes fases do 
desenvolvimento da cultura.

Opções de maneio

 X Compreender os princípios do MIP.

 X Compreender as opções de maneio promissoras da LFM, e ser capaz de aplica-las nos seus próprios 
campos.

 X Descrever os pesticidas e os seus efeitos na saúde e no ambiente, e nos inimigos naturais.

 X Ser capaz de controlar todos os elementos do ecossistema agrícola, incluindo a LFM, para chegar a 
uma decisão de maneio de campo fundamentada.

Acção comunitária contra a LFM

 X Trabalhar com outros agricultores interessados na comunidade para monitorar a LFM, e partilhar 
conhecimentos adquiridos na EMC.

A Parte A deste guião apresenta informações detalhadas sobre estes vários aspectos.

B.2.3 O que os Facilitadores devem saber para a implementação da EMC que incorpore o 
Maneio Integrado da Praga da Lagarta do Funil do Milho?

Os Facilitadores das EMCS já possuem competências técnicas, de facilitação e organizacionais básicas 
para implantar e implementar as EMCs na produção integrada do milho. Para integrar temas sobre a 
LFM, deverão ter, no mínimo, os conhecimentos que os agricultores vão adquiri durante a condução da 
EMC, para além de algumas habilidades adicionais.

Biologia e ecologia da LFM

 X Ser capaz de identificar e diferenciar a LFM (Spodoptera frugiperda) da Lagarta Invasora (Spodoptera 
exempta), Helicoverpa armigera, brocas do caule e outras lagartas.

 X Reconhecer as diferentes fases da LFM, e compreender o ciclo de vida da LFM.
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 X Saber onde encontrar as fases da LFM na planta, como a LFM se alimenta da planta, e reconhecer os 
sintomas dos danos causados pela LFM.

 X Conhecer outras plantas que podem servir de hospedeiras da LFM.

 X Saber que algumas plantas repelem a LFM (“empurram-na” “push”) e outras atraem a LFM (“puxam-
na” "pull"). O mesmo pode ser verdade para os inimigos naturais. A diversidade vegetal é também 
importante como fonte de alimentação para os inimigos naturais.

 X Saber que inimigos naturais da LFM estão presentes, como atacam nas diferentes fases da LFM e 
quantas pragas podem comer, parasitar ou infectar

 X Compreender como as plantas podem compensar os danos foliares nas diferentes fases do 
desenvolvimento da cultura.

As opções de maneio

 X Compreender os princípios básicos do MIP.

 X Compreender as opções de maneio promissoras da LFM, e ser capaz de aplica-las nos seus próprios 
campos.

 X Descrever os pesticidas e os seus efeitos sobre a saúde, ambiente, e os inimigos naturais.

 X Ser capaz de controlar todos os elementos do ecossistema agrícola, incluindo a LFM para chegar a 
uma decisão de maneio de campo fundamentada.

 X Compreender o nível do limiar económico, e como este pode ser usado na ASAE.

Acção comunitária contra a LFM

 X Ser capaz de facilitar a formulação de um plano comunitário sobre como monitorar a LFM, como 
partilhar informações com outros agricultores e como identificar a acção a tomar.

 X Apoiar os agricultores interessados na comunidade para monitorar a LFM, e partilhar conhecimentos 
adquiridos na EMC.

Integração da LFM no currículo das EMCs

 X Ser capaz de realizar a avaliação da LFM com um grupo inicial da EMC, e adaptar o currículo de 
aprendizagem para reflectir as lacunas e as necessidades no contexto local.

 X Conceber os estudos de campo mais adequados para a EMC, com base na avaliação da situação local 
e nas opções de maneio promissoras.

Para além de todas as habilidades acima referidas, os Mestres de EMC deverão ser capazes de organizar 
e implementar cursos para os Facilitadores das EMCs, com ênfase na LFM. Em alguns casos, os cursos de 
formação dos novos Facilitadores das EMCs (TOF) – realizados durante toda a campanha agrícola – que 
já tenham sido planificados, poderá ser necessário adicionar a LFM ao currículo. Em outros casos, terão 
de ser organizados cursos de reciclagem de curta duração para os Facilitadores das EMCs já formados 
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com foco na LFM, e no modo como integrá-
la nas actividades da EMC. Os Mestres 
de EMC terão também de ser capazes de 
conceber e ajustar cursos participativos de 
curta duração sobre o maneio da LFM para 
os agricultores e suas comunidades, onde 
não esteja presente ou prevista a EMC, mas 
onde existe uma necessidade premente 
de formação em MIP para a LFM. Estes 
irão depois trabalhar com os facilitadores 
das EMCs para implementar tais cursos 
de curta duração para a formação dos 
agricultores.

 X Saber onde encontrar as fases da LFM na planta, como a LFM se alimenta da planta, e reconhecer os 
sintomas dos danos causados pela LFM.

 X Conhecer outras plantas que podem servir de hospedeiras da LFM.

 X Saber que algumas plantas repelem a LFM (“empurram-na” “push”) e outras atraem a LFM (“puxam-
na” "pull"). O mesmo pode ser verdade para os inimigos naturais. A diversidade vegetal é também 
importante como fonte de alimentação para os inimigos naturais.

 X Saber que inimigos naturais da LFM estão presentes, como atacam nas diferentes fases da LFM e 
quantas pragas podem comer, parasitar ou infectar

 X Compreender como as plantas podem compensar os danos foliares nas diferentes fases do 
desenvolvimento da cultura.

As opções de maneio

 X Compreender os princípios básicos do MIP.

 X Compreender as opções de maneio promissoras da LFM, e ser capaz de aplica-las nos seus próprios 
campos.

 X Descrever os pesticidas e os seus efeitos sobre a saúde, ambiente, e os inimigos naturais.

 X Ser capaz de controlar todos os elementos do ecossistema agrícola, incluindo a LFM para chegar a 
uma decisão de maneio de campo fundamentada.

 X Compreender o nível do limiar económico, e como este pode ser usado na ASAE.

Acção comunitária contra a LFM

 X Ser capaz de facilitar a formulação de um plano comunitário sobre como monitorar a LFM, como 
partilhar informações com outros agricultores e como identificar a acção a tomar.

 X Apoiar os agricultores interessados na comunidade para monitorar a LFM, e partilhar conhecimentos 
adquiridos na EMC.

Integração da LFM no currículo das EMCs

 X Ser capaz de realizar a avaliação da LFM com um grupo inicial da EMC, e adaptar o currículo de 
aprendizagem para reflectir as lacunas e as necessidades no contexto local.

 X Conceber os estudos de campo mais adequados para a EMC, com base na avaliação da situação local 
e nas opções de maneio promissoras.

Para além de todas as habilidades acima referidas, os Mestres de EMC deverão ser capazes de organizar 
e implementar cursos para os Facilitadores das EMCs, com ênfase na LFM. Em alguns casos, os cursos de 
formação dos novos Facilitadores das EMCs (TOF) – realizados durante toda a campanha agrícola – que 
já tenham sido planificados, poderá ser necessário adicionar a LFM ao currículo. Em outros casos, terão 
de ser organizados cursos de reciclagem de curta duração para os Facilitadores das EMCs já formados 
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B.3. Desenvolvimento da Capacidade para a Maneio Integrado 
da Praga da Lagarta do Funil do Milho: Escolas na 
Machamba do Camponês e formações de curta duração

B.3.1 Algumas questões a levantar para a identificação das modalidades de formação mais 
apropriadas

O capítulo anterior apresenta ideias sobre o conhecimento e habilidades que os agricultores, os 
facilitadores das EMCS e os Mestres de EMC vão necessitar em relação o MIP para a LFM. Um currículo 
para uma EMC (ou de um curso de reciclagem) tem de reflectir o contexto específico. Algumas reflexões 
podem ajudar os facilitadores e Mestres de EMC a identificar melhor o tipo de formação necessária. 
Abaixo estão algumas perguntas que podem ajudar.

Presença da LFM Ttipos de formação para obter 
conhecimento sobre o MIP para a LFM

Modalidades

A LFM já está presente na comunidade, 
os agricultores têm algum conhecimento 
básico e estão preocupados com o 
maneio da praga.

Torna-se útil a EMC aprofundar o 
conhecimento sobre o MIP e iniciar a 
monitoria e acções comunitárias de 
acompanhamento e cursos de curta duração 
para um maior número de agricultores sobre 
o MIP para a LFM.

Se EMCs estão planeadas ou em funcionamento, integrar 
no currículo o MIP para a LFM. 
Se não estão planeadas EMCs, explorar a possibilidade de 
introduzir uma EMC ou organizar cursos de curta duração 
para os agricultores, usando a aprendizagem baseada nas 
descobertas no campo para compreender melhor a LFM 
a desenvolver a monitoria comunitária. Algumas fichas 
sobre a LFM no final da sessão podem ser úteis.

Algumas LFM presentes, mas algo novo 
para os agricultores. Preocupações com a 
nova praga.

A EMC pode ser útil para saber mais sobre o 
MIP para a LFM.
Os cursos de curta duração podem ser úteis 
para os agricultores perceberem sobre o MIP 
para a LFM.

Se EMCs estão planeadas ou em funcionamento, integrar 
no currículo o MIP para a LFM.
Ou organizar cursos de curta duração para os agricultores, 
usando a aprendizagem baseada na descoberta, 
melhor compreender a LFM e desenvolver a monitoria 
comunitária. Algumas fichas no final da sessão podem 
ser úteis.
Depois explorar se uma EMC pode ser implantada no 
futuro.

Nenhum presença da LFM, podendo 
existir algum conhecimento sobre uma 
nova praga que se está a alastrar.

Os agricultores podem estar curiosos/
ansiosos em relação a LFM, mas eles podem 
não querer despender muito tempo a 
aprender sobre um problema que ainda não 
surgiu.
O MIP para a LFM pode ser integrada numa 
EMC existente, mas de uma forma adequada, 
mais limitada, para a conscientização 
comunitária sobre a LFM.

Se a EMC estiver planeada ou em funcionamento, 
integrar o MIP para a LFM no currículo com enfoque no 
conhecimento básico. Se não for possível encontrar a 
praga, a aprendizagem com base na descoberta será um 
desafio. Explorar se é possível visitar uma área próxima 
onde a LFM esteja presente, ou se um agricultor dessa 
área com a LFM pode partilhar experiências com o grupo 
da EMC.
Organizar sessões de sensibilização sobre a LFM na 
comunidade, e acordar sobre o que deve acontecer se a 
LFM for encontrada.
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B.3.2 Incorporação do Maneio Integrado de Pragas para a Lagarta do Funil do Milho no 
currículo da EMC

Ao integrar o MIP para a LFM no currículo da EMC sobre o milho, o conhecimento e as habilidades que os 
agricultores devem adquirir vão ajuda-los a definir as actividades durante a EMC (ver a secção B.2 acima).

Diversas ferramentas são utilizadas na EMC para habilitar os agricultores a aprenderem. As cinco 
principais actividades realizadas no processo de aprendizagem da EMC são:

1. Estudos de campo.

2. Tópicos especiais. 

3. Análise do Sistema Agro-Ecológico (ASAE).

4. Dinâmica de grupo e quebra-gelos.

5. Monitoria, avaliação e aprendizagem.

A concepção dos estudos de campo será ajustada com um grupo da EMC para reflectir a situação local 
da LFM (e outros desafios associados ao cultivo de milho) e comparar diferentes opções de maneio. Nas 
secções técnicas da Parte 1, é apresentada uma panorâmica geral das opções de maneio promissoras 
que podem inspirar as comparações entre a prática local e os estudos da maneio integrada na EMC. Por 
exemplo, a realização de um estudo sobre a compensação das culturas será uma oportunidade para 
compreender melhor como as plantas podem compensar os danos causados nas diferentes fases da 
cultura. Na Secção B.4, são apresentados exemplos específicos de estudos de campo com enfoque na 
LFM. 

A Análise do Sistema Agro-Ecológico (ASAE) é uma actividade nuclear da EMC. Observações de campo 
são feitas regularmente nas diferentes parcelas da EMC. Este é um bom momento para recolher 
diferentes insectos, para ver onde nas plantas estes podem ser encontrados, para discutir que insectos 
são encontrados e as suas funções (praga ou inimigo natural). Também pode ser útil ir para os campos 
com outras culturas e para a vegetação natural para ver se a LFM pode ser encontrada lá. Durante a ASAE, 
os agricultores também recolhem dados, por exemplo, sobre o desenvolvimento das culturas, ou sobre 
os custos de produção de acordo com as diferentes opções de maneio, para se fazerem comparações. A 
Secção B.5 apresenta mais informações sobre a ASAE.

Tópicos especiais são experiências que os facilitadores podem realizar com os agricultores. Os exercícios 
sobre os jardins zoológicos de insectos são muito adequados para aprender sobre as funções dos 
insectos – pragas e inimigos naturais, e sobre a predação e parasitismo. Outros tópicos especiais podem 
contribuir para melhorar a compreensão sobre o Nivel Económico Crítico (NEC), ou para desenvolver um 
plano para a monitoria comunitária. A Secção B.6 propõe Tópicos Especiais que são relevantes para o 
MIP para a LFM. 

A dinâmica de grupo e os quebra-gelos não precisam de ser específicos para a maneio da LFM. Mas 
seria bom seleccionar os mais relevantes ou seleccionar e adaptá-los para este contexto. Exemplos 
podem ser encontrados em numerosos outros documentos da EMCs disponíveis na Plataforma Global 
das Escolas na Machamba do Camponês e em outros lugares. 
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O Documento de Orientação das Escolas na Machamba do Camponês apresenta sugestões sobre os 
processos a considerar para a monitoria, avaliação e aprendizagem, que podem ser usadas nas EMCs 
que abordam o maneio da LFM.

Importa ter em mente que as actividades relacionadas com a LFM surgiram como um adicional em 
relação ao plano e ao currículo que já estavam programados sobre tópicos ligados ao milho, mas não 
a LFM (outras pragas e doenças, o crescimento da planta, saúde do solo e nutrição da planta, colheita 
e pós-colheita, etc.).

No seminário de formulação curricular da LFM realizado no Gana em Julho de 2017, foi elaborada uma 
matriz que resume os problemas e as soluções. Esta foi utilizada para definir o conhecimento e as 
habilidades que os agricultores, Facilitadores e Mestres de EMC necessitam. O seminário de trabalho 
elaborou também a concepção de estudos que podem ser implementados nas EMCs, e identificou 
os principais tópicos especiais. No tabela que se segue, são resumidas algumas das principais ideias 
principais, sobre o que pode ser feito para a MIP para a LFM numa EMC. Naturalmente, isso terá de ser 
adaptado ao contexto local.

No Anexo 2, uma tabela detalhada elaborada durante a formulação curricular no Gana fornece mais 
informações. 

Tabela 1: Ideias sobre como integrar o MIP para a LFM no currículo sobre o milho na EMC

Duração Actividades principais Integração do MIP para a LFM Pontos de aprendizagem para o 
MIP para a LFM

Pré-época, preparação para a 
EMC

• Sensibilização sobre a EMC
• Organização do grupo da EMC
• Análise do problema com o 

grupo da EMC – ajustamento do 
currículo, concepção de parcelas 
para a aprendizagem

• Identificação das parcelas da 
EMCS

Introdução sobre a LFM
A LFM encontra-se presente na comunidade?
Observações de campo com grupos da EMC 
para encontrar a LFM nos campos agrícolas e 
vegetação circundante
Integrar o foco da LFM nas parcelas de 
aprendizagem – parcelas para o MIP e Prática 
Local (PL); estudos de compensação; estudos 
sobre adubação, outros estudos relevantes

Consciencializar sobre como 
reconhecer a LFM, assegurar 
que a LFM esteja integrada de 
maneira apropriada na análise do 
problema, discutir as concepções 
do estudo para a EMC

A pré-temporada, preparação 
para a EMC

• A preparação da terra
• Estrutura e preparação dos 

campos de estudo para a EMC 
• Selecção das sementes

Reflectir sobre as opções de maneio da LFM na 
concepção de estudos seleccionados
Sementes saudáveis como o início de culturas 
saudáveis que podem compensar os danos
Alguma variedade ou cultura que seja 
resistentes/tolerante a LFM? Como usá-las nas 
parcelas de aprendizagem?
O tratamento das sementes é uma opção de 
maneio da LFM
– testar no campo e comparar?
O que é saúde do solo? Solos saudáveis para 
culturas saudáveis

Como estruturar os campos, como 
preparar as parcelas para o MIP 
e as parcelas para as práticas 
locais (PL), discutir as diferenças 
e a qualidade das sementes 
(capacidade de germinação)
Como a semente de boa 
qualidade pode contribuir para 
uma boa colheita
Como os solos ricos são a base 
para uma cultura saudável 

Fazer a sementeira para os 
estudos de campo

• Fazer a sementeira nos campos 
de estudo 

• Quais são os princípios da MIP? – 
Discussão sobre o quê e porquê

A LFM reflectida na concepção do estudo
Entender a abordagem do MIP, e sua a ligação 
com a LFM, bem como com as outras pragas e 
doenças no ecossistema agrícola

Como estruturar o campo, 
preparar e lançar as sementes 
-– MIP em comparação com as 
parcelas de PL. Diferenças, por que 
razão (sementes, linhas, distâncias, 
sementes tratadas, etc.)
Princípios do MIP, a relevância dos 
princípios melhor entendida
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Sessão 1 da EMC - germinação 
de cultura 

• Introdução à ASAE, incluindo 
observações da LFM

• Dinâmica de grupo
• Tópicos especiais

Se a LFM estiver presente – em que fases, 
que culturas, onde na cultura e vegetação 
circundante

Desenvolver a compreensão sobre 
a LFM
– fases de desenvolvimento, ciclo 
de vida , inimigos naturais, plantas 
hospedeiras, onde encontrar a 
LFM nas plantas

Sessão 2 da EMC • ASAE
• Dinâmica de grupo
• Início do estudo sobre a 

compensação das culturas 
• LFM – observações e jardim 

zoológico de insectos 

Estudo de compensação devido a LFM
O jardim zoológico de insectos se a LFM estiver 
presente, ciclo de vida, inimigos naturais.

Nem todos os danos das plantas 
provocam a perda de rendimento 
agrícola – a ser explorado nos 
estudos de compensação
Como a adubação pode 
influenciar a oviposição da LFM e 
os rendimentos agrícolas

Sessão 3 da EMC • ASAE
• Dinâmica de grupo
• Mapeamento da comunidade e 

como monitorar a presença da 
LFM

• Observar o jardim zoológico de 
insectos, estudo de compensação 
das culturas, estudos de adubação 
e outros estudos

Mapa da comunidade que descreve os campos 
com milho e outras culturas, outra vegetação - 
ligação com onde a LFM pode ser encontrada
Discutir o plano de acção de monitoria da 
LFM a nível comunitário – observações visuais, 
armadilhas

Importância da monitoria das 
populações da LFM no milho e 
outra vegetação.
Plano de acção para a monitoria e 
acção comunitária relativamente a 
LFM usando o MIP 

Sessão 4 da EMC • ASAE
• Dinâmica de grupo
• jardim zoológico de insectos com 

a LFM, efeitos dos pesticidas na 
saúde humana

• Estudo da compensação de cultura 
e outros estudos

O jardim zoológico de insectos com a LFM, 
inimigos naturais. Compreensão de como os 
pesticidas podem afectar a saúde humana, 
implicações do uso de pesticidas contra a LFM. 
Produtos botânicos versus bio-pesticidas versus 
inseticidas sintéticos

Compreender os efeitos dos 
pesticidas na saúde humana

Sessão 5 da EMC • ASAE
• Dinâmica de grupo
• Jardim zoológico de insectos com 

a LFM 
• Tópico especial sobre o Nível 

Económico Crítico (NEC)
• Obervação da compensação e 

outros estudos
• Monitoria comunitária: feedback

NEC - tópico especial sobre NEC, o que é, quais 
as suas vantagens e desvantagens, como o ASAE 
complementa com informações
Seguimento dos estudos de compensação e 
monitoria comunitária 

Fortalecer a compreensão sobre 
que informações são necessárias 
para a tomada de boas decisões 
para o maneio da LFM, e o papel 
da NEC na tomada de decisão
Discutir o custo do maneio de 
pragas utilizando produtos 
químicos

Sessão 6 da EMC • ASAE
• Dinâmica de grupo
• Jardim zoológico da LFM
• Efeitos dos pesticidas sobre os 

inimigos naturais 
• Estudo da compensação e outros 

estudos
• Monitoria comunitária

Tópico especial sobre os efeitos dos pesticidas 
nos inimigos naturais

Compreender melhor o papel 
dos inimigos naturais e como 
os pesticidas podem reduzir 
as populações dos inimigos 
naturais e como isso afecta o 
desenvolvimento da população da 
LFM (e outras pragas)

Sessão 7 da EMC • ASAE
• Dinâmica de grupo
• LFM conforme necessário
• Seguimento dos estudos sobre 

compensação
• Outros tópicos especiais

Estudos de compensação - como se estão 
a desenvolver as plantas com diferentes 
tratamentos? O que significa quando um insecto 
semelhante a LFM causa danos às folhas em 
diferentes fases de desenvolvimento?

Compreender a importância da 
compensação da cultura

Sessão 8 da EMC • ASAE
• Dinâmica de grupo
• LFM conforme necessário
• Organizar um dia de sensibilização 

da comunidade em relação a LFM 

Discutir o que os membros da comunidade 
precisam de saber sobre a LFM, como partilhar 
informações sobre a LFM, importância da 
monitoria comunitária
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Sessão 9 da EMC • ASAE
• Dinâmica de grupo
• LFM conforme necessário
• Monitoria comunitária da LFM – 

ponto de situação, acção

Sessão 10 da EMC • ASAE
• Dinâmica de grupo
• Cadeias alimentares da LFM 

Tópicos Especiais: cadeias alimentares da LFM (e 
outras pragas de insectos), incluindo o ciclo de 
vida, plantas hospedeiras, inimigos naturais que 
se alimentam das pragas e o seu ciclo de vida. 
Como aumentar as populações dos inimigos 
naturais. Papel da diversidade das plantas.

Compreender as funções e as 
relações dos vários elementos do 
ecossistema agrícola

Sessão 11 da EMC • ASAE
• Dinâmica de grupo
• LFM, estudo de compensação
• Plantas hospedeiras da LFM - 

observações do campo, jardim 
zoológico de insectos. Ligação 
para o mapa da comunidade e 
observações

Estudo de compensação – reduções do 
rendimento agrícola, discussão sobre a 
habilidade das plantas compensarem pelos 
danos causados em diferentes fases do 
desenvolvimento da cultura, e o que isso 
significa para o maneio da LFM

Sessão 12 da EMC • ASAE
• Dinâmica de grupo
• Preparação para a colheita
• Onde a LFM sobrevive se não 

houver milho no campo agrícola? 
Como utilizar esta informação

• Estudo sobre a compensação da 
cultura e outros estudos – dados 
recolhidos, implicações para o 
maneio da LFM

Colheita: a maturidade fisiológica Determinar o momento adequado 
para a colheita.

Sessão 13 da EMC • Dia de Campo Manuseamento pós-colheita Aprender sobre os métodos 
apropriados para o manuseamento 
e processamento pós-colheita 

Sessão 14 da EMC • Colheita, Armazenamento Minimizar as perdas durante o armazenamento Capaz de minimizar as perdas 
durante o armazenamento 

Sessão 15 da EMC • Análise económica 
• Feedback e planificação para a 

época seguinte, incluindo o plano 
de acção para a LFM 

Registos relativos ao campo agrícola e análise 
económica das parcelas da PL versus as parcelas 
do MIP, e outra parcela do estudo 

Aprender como analisar os 
registos para a tomada de decisão 
de maneio 

B.3.3 Cursos de curta duração usando abordagens de educação de adultos e da 
aprendizagem através da descoberta

A LFM continua a alastrar-se para novas regiões de África. Quando os agricultores repentinamente 
se confrontam com uma praga nova que aparenta estar a provocar danos e perdas, pode-se tornar 
necessária uma acção urgente. A pressão pode ser alta, especialmente quanto muitos agricultores são 
afectados. Nesse caso, pode ser útil organizar cursos de formação de curta duração, de 1 a 2 dias, para 
os agricultores adquirirem conhecimentos básicos sobre a LFM e sobre as opções de MIP, para gerirem 
a situação. Os cursos de formação de curta duração podem usar a aprendizagem através da descoberta 
(i.e. um processo que facilita a própria aprendizagem dos agricultores, por via da experiência directa no 
campo, e não com base no que lhes transmitem ou testemunham na demonstração) conforme se usa 
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nas EMCs. Se existirem EMCs numa zona com uma presença elevada da LFM, estas podem incluir a LFM 
no currículo. Os agricultores formados através dos cursos de curta duração podem ficar ligados as EMCs 
para definirem e implementarem planos de acção da comunidade. 

Os facilitadores e os Mestres de EMC que tiverem participado em cursos de reciclagem sobre o MIP para 
a LFM seriam as melhores pessoas para conduzirem esses cursos de curta duração. 

A formação deve realizar-se no campo (machamba), e durar 1 a 2 dias. O número de agricultores 
participantes pode ser mais alto do que na EMCs, desde que existam Facilitadores de EMC suficientes 
para apoiar os agricultores, que seriam divididos em grupos mais pequenos durante a componente do 
trabalho de campo da formação.

Principais ensinamentos dos cursos de curta duraçãos

Os principais ensinamentos a reter pelos agricultores depois de um curso de curta duração de 1 a 2 dias 
incluem: 

 X Ser capaz de identificar e diferenciar a LFM (Spodoptera frugiperda) da Lagarta Invasora (Spodoptera 
exempta), Helicoverpa armigera, brocas do caule e outras lagartas.

 X Reconhecer as diferentes fases da LFM, e compreender o ciclo de vida da LFM.

 X Saber onde encontrar as fases da LFM na planta, como a LFM se alimenta da planta, e reconhecer os 
sintomas dos danos causados pela LFM.

 X Conhecer outras plantas para além do milho que podem servir de hospedeiras da LFM. 

 X Saber que existem inimigos naturais da LFM que podem ajudar a reduzir as populações e reconhece-
los. 

 X Ser capaz de monitorar a LFM no campo, e participar nas discussões sobre como monitorar ao nível 
comunitário. 

 X Ter uma apreciação geral das opções de maneio promissoras para a LFM, incluindo o papel da 
diversidade vegetal; a importância da monitoria regular dos campos e o esmagamento das massas de 
ovos; como as plantas podem compensar algum nível de danos sem que haja impacto no rendimento 
da cultura; o papel essencial dos inimigos naturais; o uso de meios de controlo locais (como a cinza, 
areia, óleo, etc.) e a função e os riscos dos diferentes tipos de pesticidas (vantagens e desvantagens).

 X Saber como estabelecer a ligação com as autoridades comunitárias não membros das EMCs, e os 
sistemas de monitoria e de vigilância da LFM se estiver presente, e com outras EMCs.
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Tabela 2: Ideias sobre como pode ser um programa para o curso de curta duração, mas este carece de uma 

adaptação às condições locais

Introdução Actividade Principa Processo

Reconhecimento da LFM, fases de 
desenvolvimento e ciclo de vida, funções dos 
diferentes insectos e plantas hospedeiras 

Trabalho de campo - recolha de pragas, inimigos 
naturais e amostras de danos feitos as culturas 
(sub-grupos de 5 a 7 agricultores). 

Separação dos insectos encontrados por 
função (pragas, inimigos naturais), incluindo 
a identificação da LFM (diferentes estágios se 
encontrada no campo ou 
vegetação circundante) (grupos de 5 a 7 
agricultores).

Apresentações, debates e resumo dos estágios da 
LFM, diferença com outras pragas, e os principais 
inimigos naturais.

Dividir os participantes em grupos mais 
pequenos, com 1 facilitador disponível para 2 
a 3 grupos durante o trabalho de campo. Cada 
sub-grupo faz observações
– alguns podem trabalhar no milho, outros 
noutras culturas e na vegetação circundante. 

Os sub-grupos separam os insectos por função 
e de acordo com os nomes locais; identificar 
a LFM e discutir como se distingue das outras 
pragas. Incluir também amostras de danos nas 
culturas/plantas.

Debater os resultados dos sub-grupos. Os 
facilitadores devem fornecer informação 
adicional. Algumas fichas sobre a LFM no final 
da sessão podem ser úteis.

Monitoria da LFM nos campos e na comunidade Debater as seguintes questões:
Como monitorar a LFM (visual): que fases 
procurar, em que parte do milho, noutras plantas?
A frequência da monitoria da LFM – com que 
frequência monitorar as populações 
Registos ao nível do campo.
Monitoria dos campos individuais – as 
comunidades podem partilhar os dados e debater 
a melhor opção de maneio?

O debate pode ser feito em sub-grupos. 
Depois fazem a apresentação ao grupo inteiro.

Compensação vegetal Introdução e debate no grupo ou sub-grupos Se houver tempo durante a preparação 
desta formação de curta duração, poderá ser 
possível organizar um estudo de compensação 
que os participantes poderiam observar e 
debater.

Princípios do MIP Introdução dos princípios seguindo-se o debate

Pesticidas Comece com uma pequena demostração sobre o 
uso de corante no tanque do pulverizador.

Debate sobre os efeitos na saúde.

Debate sobre as vantagens e desvantagens do 
uso de pesticidas.

Opções de maneio – MIP para a LFM Debate sobre a lista das opções de maneio mais 
promissoras no local.

Debate sobre quem pode ser contactado para 
apoios adicionais (serviços de sanidade vegetal, 
extensão, grupos de trabalho da EMC no 
contexto do MIP para a LFM, etc.).

Debate em subgrupos sobre quais poderiam 
ser as opções. 

Relatórios dos subgrupos, elaboração da lista 
das potenciais opções. Os facilitadores devem 
assegurar as opções reflictam as experiencias 
de outros lugares. 
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B.3.4 Cursos de curta duração de reciclagem e tópicos sobre a Lagarta do Funil do Milho na 
Formação dos Facilitadores ao longo da campanha

Na EMC, um Curso de Reciclagem consiste num curso de curta duração (normalmente entre 1 ou 2 dias 
e uma semana) destinado aos Facilitadores de EMC experientes que tenham participado na Formação 
de Facilitadores ao longo de uma época agrícola completa e que tenham conduzido a EMC com os 
agricultores. Os cursos de reciclagem são concebidos para a partilha de conhecimentos e ferramentas 
técnicas ou para passar em revista algumas competências ou matérias com as quais já estejam 
familiarizados, mas que os facilitadores precisam de consolidar. Tipicamente, todos os projectos de EMC 
incorporam um Curso de Reciclagem, para que os facilitadores melhorem continuamente as suas 
habilidades. 

Por outro lado, a Formação de Facilitadores (TOF) é o processo 
através do qual o pessoal de campo ou os agricultores 
tornam-se novos Facilitadores da EMC pela primeira vez. 
A TOF é concebida para equipar o pessoal de campo que 
nunca conduziu uma EMC com conhecimentos técnicos e 
habilidades interpessoais para esse efeito. Normalmente 
duram alguns meses, com sessões programadas ao longo 
do ciclo completo da cultura ou do animal ou matéria, que 
constitua o principal foco da formação, “da semente para a 
semente” no caso das culturas ou “do bezerro ao bezerro” 
ou “do ovo ao ovo” no caso dos animais - isto muitas vezes 
designa-se “formação ao longo de toda a época agrícola”. A 
TOF inclui bastante trabalho de campo prático nas parcelas 
de TOF; algum trabalho nas salas de aulas; e a “prática da 
EMC” em que os facilitadores começam a realizar a facilitação 
da EMC sob a orientação dos seus formadores. 

A maioria dos Facilitadores de EMCs vai precisar de Cursos 
de Reciclagem sobre a LFM porque se trata de uma praga 
nova em África, com a qual podem não estar familiarizados. 
Se uma nova TOF estiver a iniciar, a LFM pode ser integrada 
no currículo.

As equipas de Mestres de EMC e de Facilitadores devem conceber os cursos de reciclagem ou TOFs, 
integrando o MIP para a LFM, para assegurar que os Facilitadores disponham das habilidades básicas 
para abordar o MIP para a LFM com confiança e conhecimento de causa. Em alguns casos, os cursos de 
reciclagem podem incorporar a LFM como tópico principal, e noutros casos o curso de reciclagem pode 
também incluir outros tópicos que visem assegurar uma EMC de qualidade. 

Durante o seminário de elaboração do currículo realizado no Gana em Julho de 2017, os Mestres de EMC 
e os peritos em MIP para a LFM prepararam um exemplo de um Curso de Reciclagem de seis dias que 
pode servir de inspiração (Tabela 3 do verso). Uma versão mais detalhada para propósito de planificação 
está disponível na Tabela 4, Anexo 1.

Planificação e condução da  
Formação de Facilitadores de 
qualidade

Para mais informações sobre a 
planificação e condução da Formação 
de Facilitadores de qualidade, veja o 
documentação de orientação das Escolas 
na Machamba do Camponês em http://
www.fao.org/3/a-i5296e.pdf; e diversos 
manuais em várias línguas disponíveis 
na plataforma global das Escolas na 
Machamba do Camponês em www.fao.
org/farmer-field-schools/en. 
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Tabela 3: Programa do Curso de Reciclagem de seis dias para a Identificação e Maneio da LFM destinado aos Mestres de 

EMC ou aos Facilitadores da EMCs8

DIA TÓPICO OBJECTIVO DA APRENDIZAGEM: ACTIVIDADE

1 Contextualização do 
problema

No final do tópico, os participantes 
são capazes de:
Identificar as lacunas de 
conhecimento e terem todos um 
entendimento comum do problema 

• Trocar ideias sobre a complexa praga do milho existente e sobre as práticas de maneio 
em uso 

• Concentrar-se na LFM (historia e situação no país)
• Resultados dos estudos da linha de base, se for o caso, mapeamento do problema nas 

áreas de trabalho dos facilitadores 
• Maneio da LFM - o que está a acontecer actualmente ao nível do agricultor, ao nível 

do governo 
• Apresentação do Programa de Acção da FAO, caso seja relevante8

Biologia e ecologia Conhecer o ciclo de vida da LFM 
e as condições preferidas para o 
desenvolvimento da praga 

• Trabalho de campo: recolher a LFM no campo, e na vegetação circundante; encontrar o 
maior número possível de fases 

• Trabalho de grupo para separar os insectos encontrados (LFM e possivelmente outros 
insectos - como distinguir, diferentes fases de desenvolvimento)

• Os grupos devem propor exercícios de jardim zoológico de insectos para aprenderem 
sobre o ciclo de vida da LFM 

• Apresentações – como reconhecer a LFM, o seu ciclo de vida e os ambientes propícios 
• Grupos criam jardim zoológico de insectos

Identificação da 
praga e dos danos

Identificar/reconhecer a praga e o 
seu comportamento, e diferencia-la 
de outras pragas/lagartas 

• Trabalho de campo – recolha da LFM e de outras pragas, e amostras de danos no milho 
e outras plantas 

• Trabalho de equipa: descrever e desenhar sinais e sintomas 
• Discutir o Comportamento para a Alimentação: que fase da LFM se alimente de que 

partes da planta e porquê? Onde se podem encontrar os ovos, larvas, pupas e os 
adultos? (Preferência em relação as folhas jovens macias; caso contrario migram para 
os pendões e espiga), deslocamento, oviposição

• Que outros insectos podem ser encontrados? Funções que jardins zoológicos de 
insectos são úteis?

• Diferenciar e LFM e a Lagarta Invasora ou AAW (Spodoptera exempta)
• Criação de jardim zoológico de insectos

2 Maneio da LFM MIP para a LFM • Introdução do IPPM – princípios do MIP, e o que isso significa no contexto da LFM 

Jardim zoológico de 
insectos

A LFM e outros insectos • Relatórios sobre o jardim zoológico de insectos, debate 

Monitoria e aviso 
prévio

Saber como efectuar a monitoria 
regular ao campo usando a ASAE

• Ferramentas (armadilhas de feromona) 
• Processo para observação
• Parâmetros a observar
• Técnicas para a recolha e manuseamento das amostras 
• Preparação para o campo

3 Imersão no campo Desenvolver a capacidade dos 
participantes em relação as 
observações de campo regulares e 
tomada de decisão fundamentada 
em relação relação ao maneio da 
LFM.

• ASAE (identificação, amostragem, recolha, tomada de decisão - observação e 
identificação correcta de massas de ovos da LFM, larvas jovens e danos, observar os 
inimigos naturais (coccinelídeos, tesourinhas, crisopas, formigas, ovos parasitados, etc.)

• Análise de dados, apresentação e síntese dos principais ensinamentos
• Implantação de novos jardins zoológicos de insectos, reportar sobre os jardins 

zoológicos de insectos anteriores 

Trabalho de campo Compensação vegetal • Introdução e debate sobre a compensação vegetal. Como organizar um estudo na EMC
• Organizar um estudo sobre a compensação vegetal no campo de aprendizagem, para 

saber como isso pode ser feito na EMC

8 O Programa de Acção da FAO sobre a LFM, e o Guião da FAO para a LFM actualizado podem ser encontrados em: www.fao.org/food-
chain-crisis/how- we-work/plant-protection/fallarmyworm/en

http://www.fao.org/food-chain-crisis/how-
http://www.fao.org/food-chain-crisis/how-
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Redução dos riscos 
dos pesticidas

Compreender os efeitos nocivos do 
uso dos pesticidas

• Dois tópicos especiais 1. Efeitos dos pesticidas na saúde (“mummy exercise”). 2. 
Efeitos dos pesticidas sobre os inimigos naturais

• Debate
• Destacar os aspectos relacionados com a perda dos serviços eco-sistémicos, 

desenvolvimento da resistência, toxicidade e impacto no comércio 
• Ligações com a intensificação da produção de culturas para atender a todos os 

elementos da sustentabilidade (económicos, sociais e ambientais) 

4 Monitoria das 
amostras das 
plantas danificadas

Conhecer o ciclo de vida ou as fases 
de desenvolvimento da praga.

• Observação das amostras recolhida no campo, reportar sobre o jardim zoológico de 
insectos 

Inimigos naturais 
(amigos do 
agricultor)

Identificar e diferenciar os inimigos 
naturais 

• Diferenciação dos amigos dos agricultores (parasitóides, predadores, vírus (NPV, EPF)
• Tópico especial - exercício sobre os modos e a acção bacteriana (Bt) 

Saber como usar os inimigos naturais • Conservação e uso dos amigos dos agricultores e inimigos naturais (insectários, maneio 
da paisagem)

Preparação e 
manuseamento de 
produtos botânicos

Preparar e usar adequadamente 
os produtos botânicos ou os bio-
pesticidas 

• Exemplos de produtos botânicos comuns
• Demonstrar o processo de preparação, aplicação
• Aplicar os extractos de algumas das pragas alvo para os agricultores apreciarem a sua 

eficácia 
• Debater os modos de acção (repelente, ou insecticida), explicar os eventuais perigos 

(toxicidade)

5 Práticas de Maneio 
(como minimizar 
a acumulação 
da população de 
pragas)

Colocar enfase nas opções de 
maneio, incluindo as medida de 
prevenção e a acção para controlar 
a LFM 

• A diversidade das variedades, a diversificação das culturas e as culturas intercaladas 
reduzem a oviposição e expandem as populações dos inimigos naturais 

• Maneio dos restolhos do milho
• Recolher as massas de ovos – porquê?
• Plantas hospedeiras; efeitos das plantas repelentes e de atracção, e modo de acção 
• Tratamento das sementes
• Datas de sementeira – evitar a sementeira faseado
• Boa saúde do solo

Sensibilização e 
comunicação

Realizar a sensibilização apropriada 
das partes interessadas

• Acção comunitária contra a LFM - armadilhas, observação, mapeamento, acção, etc.
• Campanhas de extensão em massa
• Mecanismos para reportar a LFM. Porque razão os agricultores devem reportar, a quem, 

como?
• Papel dos agricultores na partilha de informação com o resto da comunidade e com 

outras EMCs 
• Materiais de IEC

Concepção de 
possíveis estudos

Definir e conceber estudos de campo 
a partir de potenciais soluções 
prioritárias (soluções priorizadas)

• Passar em revista os estudos potenciais e possíveis para sensibilização 
• Analisar os protocolos existentes que possam ser adaptados às necessidades locais 

6. Planificação da 
acção

Desenvolver um programa que inclua 
os recursos necessários para a época 

• Desenvolvimento de programa de educação dos agricultores em torno da LFM: 
integração da LFM na EMC, e cursos de curta duração sobre a LFM 

• Identificação de possíveis facilitadores

Monitoria, Avaliação 
e Aprendizagem

Desenvolver e consolidar a 
colaboração entre as partes 
interessadas e os profissionais 

• Documentação das práticas
• Como estabelecer a ligação com grupos de trabalho nacionais, investigação etc.
• Ligações com os sistemas de sanidade vegetal e redes 

Encerramento • Avaliação geral da formação
• Considerações Finais
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B.4 Estudos de campo das Escolas na Machamba do 
Camponês sobre o maneio da Lagarta do Funil do Milho

O facilitador conduz um levantamento da linha de base ou uma avaliação rápida participativa numa 
determinada área com os membros da comunidade. As soluções locais são registadas, debatidas e 
priorizadas com base no seu potencial de eficácia e constrangimentos.

As soluções ou opções priorizadas que tenham sido sugeridas podem ser testadas ou validadas na 
EMC através de Estudos de Campo (i.e. uma espécie de parcela de ensaio para comparar as diferentes 
opções de maneio) nos campos de aprendizagem da EMC ou onde possam ser cobertas como Tópicos 
Especiais (i.e. Um exercício breve ou actividade de descoberta que não precisa necessariamente de 
acompanhamento ao longo de toda a época de cultivo numa parcela de ensaio). Isso vai ajudar a 
explorar soluções para os problemas enfrentados pela comunidade e, ajudar a descobrir importantes 
processos do ecossistema agrícola. Tópicos especiais importantes podem ser associados a estudos de 
campo específicos, para o desenvolvimento do conhecimento e das habilidades dos membros da EMC e 
a sua capacidade de condução de estudo de campo. 

Os Mestres e os Facilitadores da EMC servem para conduzir tais processos junto dos agricultores, 
porque esta é uma componente essencial da EMC. Para informações sobre a definição de Estudo de 
Campo e Tópicos Especiais junto dos agricultores, podem ser consultados os guiões clássicos da EMC 
por exemplo “Facilitating scientific method as follow-up for FFS graduates” (veja a Bibliografia).

Com base nas recomendações de especialistas com vasta experiência no maneio da LFM nas Américas 
e sugestões de EMCs internacionais e africanas e dos profissionais de MIP, sao propostos os seguintes 
estudos de campo. Estes deverão ser adaptados ao contexto local.

B.4.1 Efeito das diferentes práticas de produção do milho no maneio da LFM

Justificação:

A reacção de muitos agricultores quando descobrem a infestação da LFM num campo de milho desde 
a fase inicial de crescimento é pulverizar repetidamente com pesticidas químicos. Esta prática tende a 
reduzir a população dos inimigos naturais. A pulverização repetida (muitas vezes usando pesticidas não 
autorizados ou altamente perigosos), por norma, não traz vantagens em termos de custo nos sistemas 
de produção familiar do milho em África, e comportam demasiados riscos para o ambiente, para os 
animais e para os seres humanos. 

Datas de sementeira adequadas, adubação e saúde do solo, assim como a maneio da humidade e o 
uso de meios de controlo mecânicos e de produtos botânicos desde a fase inicial do crescimento como 
parte da estratégia de IPPM são formas eficientes e eficazes de maneio da infestação da LFM, ao mesmo 
tempo que se protege a população dos inimigos naturais. Estes tipos de práticas são financeiramente 
suportáveis para os pequenos produtores. O estudo vai ajudar os agricultores a descobrir e avaliar 
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práticas de maneio sustentáveis e integradas para a prevenção e controlo da infestação da LFM, 
assegurando a rentabilidade, e fazer a comparação com as suas práticas actuais.

Objectivos:

 y comparar a incidência da infestação da LFM ao abrigo de diferentes práticas de maneio: A Produção 
Integrada e Maneio de Pragas (IPPM) versus as Práticas Locais (PL);

 y comparar os benefícios agronómicos e económicos das diferentes práticas de maneio.

Tempo necessário:

Ao longo de toda a época

Materiais necessários: 

Parcela de terra; sementes (mesma variedade, local ou melhorada); instrumentos agrícolas; material 
de escritório; fertilizante (para aplicação de fundo/cobertura); estrume/composto; produtos botânicos 
(para a parcela de IPPM) e outras necessidades para a preparação e manuseamento dos produtos 
botânicos para o IPPM (instrumentos e equipamentos de protecção para reduzir os riscos); pesticidas 
sintéticos (para uso na parcela da “Prática Local”, com base nos pedidos dos agricultores ou pesticidas 
distribuídos localmente pelo governo). 

Métodos/procedimentos:

2 tratamentos:

1. T1: Práticas Locais (PL): A maneio baseia-se na prática típica dos agricultores locais conforme 
identificado juntamente com os agricultores no início da EMC, incluindo as datas de sementeira, o 
uso de pesticidas, e uso de estrume/composto.

2. T2: Produção integrada e maneio das pragas que atacam o milho (IPPM): Maneio – vide também a 
Tabela 5 sobre o Currículo no Anexo 2. 

 y uso de estrume orgânico de acordo com a dosagem recomendada localmente;

 y espaçamento de acordo com a recomendação dos serviços de investigação; 

 y observações e esmagamento das massas de ovos duas vezes por semana durante a fase vegetativa, 
especialmente durante os períodos de infestação severa; 

 y se estiver disponível localmente – implantar armadilhas amarelas pegajosas @ 25/ha contra a 
população crescente de parasitas sugadores;

 y instalar empoleiradores @ 25/ha;

 y manter diversas delimitações do campo (plantas em floração, arbustos etc.);

 y pulverizar uma solução de água e açúcar para atrair os inimigos naturais (em toda a parcela de 
terra ou num espaço de 10 m x 10 m);

 y se disponível (não obrigatório), libertar o Trichogramma chilionis/T. pretiosum @ 1 50 000/ha em 
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intervalos semanais, durante seis semanas, contra a Spodoptera frugiperda (LFM) e Helicoverpa 
armigera. Cada cartão Tricho consistindo em 20 000 ovos parasitados pode ser cortado em 
dez pedaços e distribuídos nos campos de forma uniforme. Usando fios, os cartões podem ser 
pendurados na planta perto do topo, mas deve-se evitar a exposição à luz solar directa;

 y aplicar produtos botânicos ou bio-pesticidas de acordo com a decisão baseada na Análise do 
Sistema Agro-Ecológico (veja a Secção sobre a ASAE). Podem ser criadas sub-parcelas em que 
produtos botânicos ou bio-pesticidas específicos serão testados ao longo do tempo (veja o Capítulo 
sobre pesticidas botânicos e bio-pesticidas);

 y nenhum insecticida sintético na fase vegetativa; uso de inseticidas sintéticos apenas como último 
recurso, escolhendo os pesticidas menos perigosos (e.g. Spinosad). (Veja o Capítulo sobre os 
Pesticidas Sintéticos);

 y se houver interesse, incluir o sistema push-pull; ou realizar isso como um Estudo de Campo 
separado, (veja o Capítulo sobre a diversidade vegetal/push pull).

Tamanho das parcelas = idêntico; data de sementeira = mesmo dia, mas começando na parcela da 

Prática dos Agricultores. Práticas agronómicas comuns em todos as parcelas.

Registar regularmente todos os insumos e a produção referente a cada parcela.

No caso de agentes de controlo biológico serem libertados nos campos de IPPM (mas podem não estar 
disponíveis localmente), manter uma zona tampão de cerca de 10 metros entre as parcelas T1 e T2 
para limitar a influência dos agentes de controlo biológico na parcela de Prática Local (PL). Nas outras 
parcelas, pode-se adoptar a zona tampão de 2 m.

A ASAE deve ser conduzida semanalmente nas duas parcelas de tratamento, com a unidade de 
amostragem de 5 plantas por sub-parcela; implementar a decisão tomada somente nas parcelas de MIP. 
Na parcela de PL não seguir a decisão baseada na ASAE, em lugar disso, aplique pesticidas de acordo 
com o calendário programado, tendo como base o levantamento da linha de base realizado nas aldeias 
das EMCs ou o calendário recomendado pelo governo ou serviços de investigação agraria.

Estrutura: Tamanho 25 m x 25 m 

    25m            25m

                  25 m      25 m

IPPM

Milho

Variedade A 

PL

Milho

Variedade A
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Amostragem para a recolha de dados:

 – identificar e marcar 5 amostras (fixas) por parcela de modo aleatório para a obtenção de dados 
agronómicos;

 – seleccionar 10 a 20 plantas por parcela de modo aleatório, usando o padrão X ou Z, para o 
reconhecimento regular dos campos e avaliação da infestação da LFM/expansão da população de 
inimigos naturais;

 – ASAE: que leve a uma decisão de maneio com conhecimento de causa, especialmente na parcela de 
IPPM.

Parâmetros a medir:

 – parâmetro de crescimento e desenvolvimento (altura da planta, floração, constituição da espiga, 
desenvolvimento e maturidade da espiga)

 – Infestação da LFM

 – dano provocado pela LFM ou outras pragas (no folha, espiga ou no caule)

 – população de inimigos naturais 

 – presença de pragas e doenças, incluindo a LFM 

 – saúde do solo 

 – rendimento agrícola (incluindo o grão/espiga)

 – custo da produção.

Resultados (análise de dados):

 – crescimento e desenvolvimento;

 – rendimento;

 – LFM e os inimigos naturais;

 – valor comercial;

 – custo de produção.

B.4.2 Estudos sobre culturas intercaladas com o milho

Justificação: 

Os sistemas de cultivo somente de milho oferecem um ambiente propicio para o rápido alastramento 
das pragas, incluindo a LFM. As traças fêmeas e adultas da LFM encontram as condições preferidas para 
pôr massas de ovos e aumentar o número de gerações numa época, favorecendo o aumento dos níveis 
de infestação. A diversidade vegetal, incluindo os sistemas de culturas intercaladas e o uso de múltiplas 
variedades, pode reduzir a taxa de oviposição ao confundir a traça fêmea da LFM, ajudando desse modo 
a reduzir os níveis de infestação. 

Por outro lado, intercalar as culturas e outras formas de diversidade vegetal (uso de culturas armadilhas, 
plantas repelentes ou a combinação de ambas, i.e. os sistemas “push-pull”) podem ajudar a expandir a 
população de inimigos naturais da LFM, e manter a LFM distante do milho.



72

Objectivos:

 y explorar como a diversidade poderia reduzir a ocorrência e as populações de pragas, reduzindo a 
oviposição e aumentando as populações de inimigos naturais;

 y sensibilizar os agricultores quanto aos benefícios económicos de intercalar as culturas.

Tempo necessário: 

Ao longo de toda a época

Materiais necessários:

Sementes de milho e da cultura intercalada (mandioca, feijão Bóer, capim-elefante, crotalaria ou a 
escolha do agricultor); fertilizantes (orgânicos e inorgânicos); provisões para a ASAE (incluindo lupas); 
instrumentos agrícolas.

Métodos/procedimentos:

Serão aplicados dois (2) tratamentos no mesma dia da sementeira: um será sugerido (mandioca, por não 
ser uma planta hospedeira da LFM e tratar-se de uma cultura alimentar comum em muitas regiões de 
África) e o outro será escolha do agricultor e dos facilitadores.

Amostragem para a recolha de dados: 10 plantas/estação serão escolhidas aleatoriamente em cada 
parcela.

A arrumação espacial das plantas, a densidade da sementeira e o tempo até a maturação são aspectos 
importantes neste sistema de cultivo.

Considerações para as opções de escolha ao intercalar as plantas:

 y uso de estrume orgânico de acordo com a dosagem recomendada localmente;

 y intercalar com a mandioca pode ser bom, por não ser uma planta hospedeira da LFM, e trata-se de 
uma importante cultura alimentar em muitas regiões de África;

 y intercalar com o capim-elefante/crotalaria (“push pull”) ou feijão Bóer ou à escolha dos agricultores 
pode atrair insectos mais benéficos e pode ajudar a repelir a LFM dos campos e controlar a striga;

 y intercalar com a mandioca ou feijão Bóer vai providenciar 2 ou mais culturas alimentares diferentes 
para a família de agricultores.

Tamanho das parcelas = idêntico; data de sementeira = mesmo dia, mas começando na parcela da 
Prática Local.

Práticas agronómicas comuns em todas as parcelas.

Registar regularmente todos os insumos e a produção referente a cada parcela.
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No caso de agentes de controlo biológico serem libertados nos campos de IPPM (mas podem não estar 
disponíveis localmente), manter uma zona tampão de cerca de 10 metros entre as parcelas T1 e T2 
para limitar a influência dos agentes de controlo biológico na parcela de Prática Local (PL). Nas outras 
parcelas, pode-se adoptar a zona tampão de 2 m.

A ASAE deve ser conduzida semanalmente em todas as parcelas de tratamento, com a unidade de 
amostragem de 5 plantas por sub-parcela; implementar a decisão tomada somente nas parcelas de MIP. 
Na parcela de PL não seguir a decisão baseada na ASAE, em lugar disso, aplicar pesticidas de acordo 
com o calendário programado, tendo como base o levantamento da linha de base realizado nas aldeias 
de EMCs ou o calendário recomendado pelo governo ou serviços de investigação agrária.

Estrutura: Tamanho 25 m x 25 m 

              25 m               25 m

              25 m         25 m

Parâmetros a medir:

 – número de plantas infestadas; presença de massas de ovos e larvas (qualificar e quantificar);

 – tempo/período e duração da infestação; 

 – presença ou ausência de inimigos naturais (no milho ou intercultura);

 – incidência de ervas daninhas;

 – situação da humidade do solo;

 – sinais de deficiência de nutrientes;

 – rendimento da cultura.

Resultados–discussão:

 – comparação da infestação da LFM (oviposição e danos) ou da população de acordo com os diferentes 
tratamentos;

 – comparação da população de inimigos naturais;

 – comparação dos níveis de produção de milho;

 – comparação dos benefícios económicos;

 – que cultura intercalar permite um melhor controlo das pragas (incluindo a LFM)?;

 – que tratamento assegura um maior rendimento da cultura do milho?;

Milho

Com culturas 
intercaladas 2 

Milho

Com culturas 
intercaladas 1
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 – atrai insectos mais benéficos, especialmente quando são incluídas as culturas de floração no sistema 
de produção agrícola; 

 – minimiza os custos da força de trabalho para o controlo das ervas daninhas (a mistura de várias culturas 
muitas vezes permite uma melhor cobertura do solo deixando menos espaço para o desenvolvimento 
das ervas daninhas);

 – potencial aumento para o total de produção e da rentabilidade do agricultor;

 – providencia 2 ou mais culturas alimentares diferentes para a família do agricultor numa época agrícola. 

B.4.3 Intercalar com base no sistema Push-pull nos estudos sobre o milho

Justificação: 

O Push-pull representa uma estratégia de maneio do habitat, que parece ser eficaz no maneio da 
Lagarta do Funil do Milho e de outras pragas de lepidópteros (como a broca do caule) comparativamente 
ao milho nos sistemas de cultivo de monocultura. Adicionalmente, a tecnologia também controla as 
ervas daninhas striga, melhora a fertilidade dos solos através da fixação do azoto e oferece forragem 
importante. Dado que a tecnologia não envolve pesticidas, o sistema Push-pull conserva os inimigos 
naturais, aumentando assim a sua abundância, diversidade e actividade.

Para mais informações, consulte as explicações sobre o sistema Push-pull na Secção A.3.3 sobre a 
Diversidade Vegetal.

Objectivos:

 y explorar se o sistema de culturas intercaladas Push-pull pode reduzir a ocorrência e os danos da 
LFM, por via da redução da oviposição, e alimentando e aumentando as populações dos inimigos 
naturais;

 y sensibilizar os agricultores quanto aos benefícios económicos do intercalar as culturas do sistema 
Push-pull.

Tempo necessário: 

Ao longo de toda a época; considerando que as culturas das áreas limítrofes (Napier ou Braquiária) e o 
Desmodium são perenes, são necessárias pelo menos duas épocas.

Materiais necessários: 

Sementes de milho e das culturas intercalares (sementes de Desmodium, sementes da Braquiária, 
e raízes de capim Napier); fertilizantes (orgânicos e inorgânicos); instrumentos agrícolas (fita 
métrica, etiquetas, enxadas, estacas, pequenos baldes etc., vide Push-pull FFS manual, ICIPE 2007).  
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Métodos/procedimentos:

Tres (3) tratamentos podem ser aplicados na mesma data de sementeira:

 y Push-pull convencional (milho com Desmodium de folhas de prata e capim Napier);

 y Push-pull inteligentes em termos climáticos (Desmodium de folhas verdes e Braquiária);

 y Monocultura de milho (este pode ser a parcela de “Prática Local” da EMC prevista no principal Estudo 
de Campo, vide B.4.1 “Efeito das diferentes práticas de produção do milho no maneio da LFM”).

As práticas agronómicas são comuns em todos as parcelas.

Amostragem para a recolha de dados: 10 plantas/estações serão monitorizadas aleatoriamente em 
cada parcela.

A arrumação espacial das plantas, as taxas de sementeira e as datas de maturidade são aspectos 
importantes neste sistema de cultivo.

Uso de estrume orgânico de acordo com a dosagem recomendada localmente.

Consideração para a escolha do Push-pull:

 y Uso de estrume orgânico de acordo com a dosagem recomendada localmente.

 y A intercultura com Desmodium por não se tratar de uma planta hospedeira da LFM, e com o Napier/
Braquiária, que o são menos ainda, constitui um alimento importante e cultura para a forragem em 
muitas partes de África.

 y Conservação dos insectos benéficos no Push-pull pode ajudar a controlar a LFM, a broca do caule 
e outras pragas de lepidópteros.

 y Para além das pragas de lepidópteros, o Push-pull também controla a striga.

 y A biomassa de Desmodium e do capim Napier/Braquiária providencia uma excelente ferragem e 
alimento para os animais, e constitui uma fonte de rendimento.

Tamanho das parcelas = idêntico; data de sementeira = mesmo dia, juntamente com a parcela da Prática 
Local. 

Registar regularmente todos os insumos e a produção referente a cada parcela.

Siga as instruções contidas no Currículo da EMCs sobre Push-pull (ICIPE, 2007; www.push-pull.net/
ffspdf.pdf). As filas de Desmodium devem ser bem mantidos para se conseguirem todos os benefícios 
da tecnologia. No final da primeira época, as culturas das áreas limítrofes devem ser podadas para 
surgirem novos rebentos na época chuvosa seguinte. 

A ASAE deve ser conduzida semanalmente em todas as parcelas de tratamento, com a unidade de 
amostragem de 5 plantas por sub-parcela; implementar a decisão tomada somente nas parcelas de 
“Push-pull”. Na parcela de controlo (apenas o milho) não siga a decisão baseada na ASAE, use as práticas 
culturais dos agricultores, e.g. remoção das ervas daninhas, aplicação de fertilizantes ou de estrume, etc.

http://www.push-pull.net/ffspdf.pdf
http://www.push-pull.net/ffspdf.pdf
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Estrutura: Tamanho 25 m x 25 m 

   25 m            25 m                25 m

    25 m          25 m             25 m

Parâmetros a medir:

 – número de plantas infestadas; presença de massas de ovos e larvas (qualificar e quantificar), momento/
período e duração da infestação;

 – momento da primeira infestação e duração da infestação;

 – danos nas folhas (aberturas como janelas, orifícios) e espigas (alimentação aleatória do grão de milho, 
furos na bainha que cobre as espigas); 

 – presença ou ausência de inimigos naturais (no milho ou intercultura);

 – sintomas da deficiência de nutrientes – www.pioneer.com/home/site/us/agronomy/library/corn-
nutrient-deficiency-symptoms; 

 – densidade e diversidade das ervas daninhas nas parcelas;

 – situação qualitativa da humidade do solo;

 – rendimento agrícola por parcela;

 – estimar o custo do cultivo e os retornos das diferentes parcelas. 

Resultados–discussão:

Discutir em geral as vantagens e desvantagens do sistema Push-pull versus o cultivo de apenas uma 
cultura:

 – comparação da infestação da LFM (oviposição e danos) ou da população de acordo com os diferentes 
tratamentos;

 – que tratamento permite um melhor controlo de outras pragas para além da LFM?;

 – comparação da população de inimigos naturais O push-pull pode atrair insectos mais benéficos, 
especialmente quando são incluídas as culturas de floração no sistema de produção agrícola;

 – comparação dos níveis de produção de milho: que tratamento traz mais rentabilidade quantitativa e 
quantitativa?; 

 – comparação dos custos da força de trabalho: O Push-pull pode minimizar os custos da força de 
trabalho para o controlo das ervas daninhas (a mistura de várias culturas muitas vezes permite uma 
melhor cobertura do solo deixando menos espaço para o desenvolvimento das ervas daninhas);

 – comparação dos benefícios económicos gerais (custo de produção, margem bruta);

 – discussão da importância de intercalar com a culturas de Desmodium versus a monocultura, para a 
nutrição do agregado e para a criação de animais;

Milho

com Desmodium de 
folhas verdes

e Brachiaria 2

Milho

com Desmodium 
de folhas de prata

e capim Napier 1

Milho apenas

 (NB: esta é a Parcela 
da Prática Local 

organizada para o 
‘IPPM principal versus 
o estudo comparativo 

da Prática Local’)

https://www.pioneer.com/home/site/us/agronomy/library/corn-nutrient-deficiency-symptoms
https://www.pioneer.com/home/site/us/agronomy/library/corn-nutrient-deficiency-symptoms
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 – o Push-pull pode providenciar 2 ou mais culturas alimentares diferentes para a família do agricultor 
numa época agrícola;

 – os benefícios adicionais do uso do Push-pull nomeadamente o acesso a forragem e o aumento da 
produção;

 – discutir sobre os desafios, incluindo o acesso as sementes de Desmodium, Braquiária e capim de 
Napier.

B.4.4 Efeito das datas de sementeira na infestação da Lagarta do Funil do Milho e na perda 
de rendimento das culturas

Justificação: 

O milho semeado tardiamente atrai mais oviposição pelas fêmeas da LFM, pois ocorre a acumulação da 
população de adultos no milho plantado anteriormente. Podemos testar isto semeando as parcelas de 
milho quinzenalmente e medindo a oviposição, os danos e os níveis de produção. Para mais informações 
técnicas, veja a Secção A.3.2 “Maneio das Culturas”.

Objectivos:

 y compreender como a sementeira escalonada (i.e. sementeira de campos de milho próximos em 
datas diferentes) e a sementeira tardia podem atrair mais oviposição, e desse modo aumentar a 
infestação da LFM, e por conseguinte tais práticas deveriam ser evitadas.

Tempo necessário: 

Ao longo de toda a época

Materiais necessários: 

Parcela de terra; sementes (mesma variedade, local ou melhorada); instrumentos agrícolas; material 
de escritório; fertilizantes (para aplicação de fundo/cobertura); estrume/composto; produtos botânicos 
para preparação e manuseamento (instrumentos e equipamento para reduzir os riscos).

Métodos/procedimentos:

Semear em parcelas de pelo menos 25 m x 25 m quinzenalmente (melhor se forem parcelas maiores). 
Fazer o maneio de acordo com as recomendações da parcela de IPPM.

Iniciar as observações 5 dias depois da emergência, prestando atenção a 50 plantas. As 50 plantas 
devem situar-se em cinco estações de 10 plantas consecutivas. Faça um “W”, colocando uma estação em 
cada ponto de interseção do “W”. Cuidadosamente examine cada planta e anote: A presença de massa 
de ovos, a presença de larvas jovens (nas folhas) e danos recentes no verticilo. 

Para mais detalhes sobre como fazer isto, veja a secção B.5 sobre “Contagem e observações”. 

Repita isso todas as semanas.
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Resultados (análise de dados):

 – na colheira, meça o rendimento de cada parcela;

 – os dados podem ser colocados num gráfico como percentagem de plantas com massas de ovos, 
percentagem de plantas com danos recentes ao longo do tempo, comparando as datas de sementeira. 
O rendimento pode estar relacionado com as datas 

Questões para discussão:

 – o que observamos em cada parcela?

 – houve diferença na infestação com base na data de sementeira? Foi uma diferença nos níveis dos 
danos? Ou uma diferença nos níveis de produtividade?

 – porquê?

 – as parcelas onde a sementeira foi feita mais cedo apresentaram melhores resultados comparativamente 
as parcelas onde a sementeira foi feita mais tarde? A que conclusão chegamos?
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B.4.5 Efeitos das taxas de adubação com nitrogénio e estrume nos níveis de infestação da 
Lagarta do Funil do Milho

Justificação: 

A nutrição das plantas pode afectar não apenas a sanidade e o vigor da planta, como também a 
oviposição da LFM, a compensação das plantas de milho em relação aos danos foliares, a percentagem 
de parasitismo e o rendimento final da cultura. Para testar isto, pode-se realizar experiência abaixo. 
Para mais informações técnicas, veja a Secção A.3.2 sobre a “Maneio das Culturas”.

Objectivos:

 y compreensão dos benefícios de uma boa nutrição da planta na melhoria do seu rendimento, 
compensação pelos danos e na qualidade do milho;

 y compreensão dos benefícios de uma boa nutrição das plantas na redução da oviposição da LFM e 
na percentagem do parasitismo.

Tempo necessário: 

Ao longo de toda a época

Materiais necessários: 

Parcela de terra; sementes de milho (locais ou melhoradas); instrumentos agrícolas; material de 
escritório; fertilizantes; produtos botânicos para a preparação e manuseamento.

Métodos/procedimentos:

Abertura de 4 parcelas (25 m x 25 m) para a plantação de milho com os seguintes tratamentos:

1. 0 (zero) fertilizantes adicionais.

2. O equivalente a um saco de ureia de 45 kg por hectare.

3. O equivalente a dois sacos de ureia de 45 kg cada por hectare.

4. O equivalente a quatro sacos de ureia de 45 kg cada por hectare.

Geri-los de acordo com as recomendações da parcela de IPPM. (Veja o estudo de campo em B.4.1 “Efeito 
das diferentes práticas de produção do milho no maneio da LFM”), excepto a adubação

Iniciar as observações 5 dias depois da emergência, prestando atenção a 50 plantas. As 50 plantas 
devem situar-se em 5 estações de 10 plantas consecutivas cada. Faça um “W” no campo de produção, 
colocando uma estação em cada ponto de interseção do “W”.

Cuidadosamente examine cada planta e anote: Presença de massa de ovos; presença de larvas jovens 
(nas folhas); danos recentes no verticilo; e número de larvas encontradas mortas devido a acção dos 
inimigos naturais.
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Para mais detalhes sobre como fazer isto, veja a secção B.5 sobre “Reconhecimento e observações”. 

Repita isso todas as semanas.

Résultats (analyse des données):

 – medição dos níveis de infestação (i.e. percentagem de plantas infestadas);

 – na colheira, meça o rendimento de cada parcela;

 – avaliação da qualidade do milho;

 – registo dos custos de produção e cálculo das margens brutas relativamente a cada parcela.

Questões para discussão:

 – o que observamos em cada parcela?

 – com base no tipo de adubação, houve diferença nos níveis de infestação? houve diferença nos níveis 
de danos? houve diferença nos níveis de produtividade agrícola? quais as possíveis explicações? 

 – qual era a diferença dos custos de produção?

 – a que conclusão chegamos?
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B.5. Contagem e observações

B.5.1.  Análise do Sistema Agro-Ecológico do milho com enfase especial na Lagarta do  
Funil do Milho

Justificação:

A Análise do Sistema Agro-Ecológico (ASAE) constitui uma ferramenta de tomada de decisão usada para 
a realização de observações semanais no campo ao longo do ciclo de vida das culturas para determinar 
a sanidade vegetal e as capacidades de compensação das plantas, as flutuações da população das 
pragas e dos inimigos naturais, as condições do solo, factores climáticos, práticas agronómicas etc. e 
análise da situação tendo em conta a inter-relação entre os factores. A análise remete-nos a tomada de 
uma decisão de qualidade relativamente as práticas de maneio apropriadas.

Objectivos:

 y desenvolver a capacidade dos agricultores de perceber os seus sistemas agro-ecológicos para a 
tomada de decisões fundamentadas de maneio das culturas com base numa adequada observação, 
debate e análise.

Tempo necessário: 

Uma (1) a duas (2) horas

Materiais necessários:

Sacos de polietileno, bloco de notas, frasco/jarras/garrafas plasticas, aspirador, lápis, canetas, facas 
(instrumento cortante e catana), cartão, bloco gigante, marcadores, borracha, pincel de pêlo de camelo, 
luvas descartáveis, fita métrica, elásticos de borracha, lupas. 

Métodos/procedimentos:

Trabalho de grupo; sessão interactiva de troca de impressões usando Perguntas e Respostas e o 
principio “o que é isto”; partilha; resolução de problemas.

Existem quatro passos envolvidos:

1. Observação no campo.

2. Análise e discussão em pequenos grupos. 

3. Síntese e tomada de decisão em pequenos grupos, incluindo o desenho de um cartaz.

4. Apresentação e discussão num grupo alargado, e conclusão sobre as práticas de maneio.
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1. Observação no Campo

Lembre-se e registe a temperatura da semana anterior. Registar a fase da cultura. Um total de 20 plantas 
por machamba devem ser usadas para a amostragem. As plantas entre um a dois metros da berma 
não devem ser incluídas para evitar o efeitos das zonas limítrofes na amostragem. De forma aleatória 
escolha 20 plantas.

Destas 20 plantas, marque 5 plantas com rótulos permanentes para o registo dos parâmetros de 
crescimento da planta. Registe todas as constatações numa tabela.

 – Conte os insectos voadores na planta e em redor da cúpula da planta sem perturbar a planta.

 – Examine as folhas em ambos os lados e os caules para detectar a presença de massas de ovos (conte o 
número de massas de ovos em cada 20 plantas); recolher as massas de ovos se existirem para cultura 
e registo da percentagem do parasitismo dos ovos.

 – De seguida examine as folhas para identificar 1-2 larvas de ínstar. Recolha 10 a 25 larvas/pulas 
saudáveis assim como inactiva para cultura e registo do parasitismo larval.

 – Examine o verticilo (funil) e as folhas para identificar três tipos de danos: membrana (raspagem), furos 
(pequenos orifícios), aspereza e excrementos (com aparência de serradura).

 – Observe os inimigos naturais.

 – Procure larvas mortas devido a agente patogénicos e conte os números.

 – Observe os parâmetros de crescimento das plantas: fase de crescimento, idade, altura, cor, número de 
folhas, presença de pragas e patógenos. Para avaliar os danos foliares, conte o número total de folhas 
e o número de folhas danificadas, e calcule a percentagem de desfoliação. As folhas com menos de 
25 por cento de área foliar danificada podem ser ignoradas.

 – Observe as condições do solo: humidade, espectro das ervas daninhas (observe em redor da planta 
numa área de um metro quadrado e registe o tipo de ervas daninhas, tamanho em relação a densidade 
da população de milho em termos do número ou da percentagem da área afectada).

 – Registe as condições meteorológicas.

Relativamente a LFM, recolha as seguintes informações (um exemplo):

Plantulas Verticilos 
iniciais

Verticilios 
finais

Espigas Onde encontrar

Massa de ovos X X X Folhas - ambos os lados, caules

1-2 larvas de ínstar X X X
Nas folhas - presença ou ausência (podem também ser 
encontradas no verticilo)

3-6 larvas de ínstar X X X X Nos verticilos (funil) – presença ou ausência

Traça adulta X X X X Número nas plantas

Larvas atacadas por patógenos X

Danos na membrana Presença ou ausência

Furos X Presença ou ausência

Rugged damage – excrementos X Presença ou ausência
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Plantas/
amostra

Insectos Inimigos naturais (quais) Número de folhas Número de folhas/
espigas danificadas

Altura da planta

1

2

3

4

5

...

...

20

Total

2. Discussão em pequenos grupos

Agora o grupo deve debater sobre a situação do campo levantando várias questões. Nesse sentido, 
consultar os gráficos das semanas anteriores torna-se essencial para observar a flutuação da população 
de pragas e inimigos naturais, bem como as tendências dos níveis de infestação das plantas. O debate 
dos pontos deve incluir o seguinte:

 – Fase, sanidade e capacidade de compensação da planta.

 – Mudanças na população de pragas em comparação com as semanas anteriores. 

 – Mudanças correspondentes na população de inimigos naturais.

 – Doenças – presença de inoculação, clima favorável, disponibilidade de variedades susceptíveis.

 – Factores climáticos – temperatura, precipitação, humidade, velocidade do vento e a sua influência nas 
pragas, defensores, desenvolvimento das culturas etc.

 – Ervas daninhas – fases susceptíveis da cultura, hospedeiro alternativo das pragas.

 – Abrigo para os defensores etc.

 – Práticas agronómicas – irrigação, adubação e cultivo intercalado, etc.

 – Depois de considerar todos os factores afins, os membros do grupo chegam conclusões e 
recomendações escritas na parte inferior do gráfico.

 – Après avoir examiné tous les facteurs concernés, les membres du groupe arrivent à une conclusion et 
des recommandations écrites dans la partie inférieure du tableau.

3. Síntese incluindo desenhos

 – Fazer o desenho no papel pardo (de caqui)/bloco gigante. Use espécimes vivas como modelos para 
os desenhos. A porção de dois terços do topo das páginas deve ser usada para desenhar e a restante 
porção de um terço para escrever a conclusão e as recomendações. 

 – Desenhe a planta com o número médio de folhas encontradas.

 – Relativamente as ervas daninhas escreva a densidade aproximada e a área das ervas daninhas em 
relação a área das plantas. Desenhe o tipo de ervas daninhas (folhas largas ou tipo capim).
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 – Relativamente a intensidade da população de pragas, desenhe as pragas que se podem encontrar 
no campo no lado direito da planta. Escreva O número médio (por folha das pragas sugadoras e por 
planta em relação as outras) e o nome local a seguir ao insecto. 

 – Relativamente a abundancia da população de defensores, desenhe os organismos que se podem 
encontrar no campo no lado esquerdo da planta. Escreva o número médio por planta e respectivos 
nomes locais junto ao desenho.

 – Use cor natural para todos os organismos. Por exemplo, use a cor verde para indicar planta saudável 
e a cor amarela para uma planta doente ou deficiente. Desenhe pragas e inimigos naturais mais perto 
da planta, onde estes habitualmente são vistos. 

 – Se são usados fertilizantes, coloque uma imagem de uma mão a lançar N, P e K dependendo do tipo 
usado.

 – Se são usados insecticidas no campo, mostre um pulverizador e o respectivo bico e escreva o tipo de 
produto químico a sair do bico do pulverizador. 

 – Se a semana anterior tiver sido essencialmente ensolarada, desenhe o sol, um pouco acima da planta. 
Se a semana tiver sido parcialmente ensolarada e parcialmente nublada, desenhe o sol mas com a 
metade coberto por nuvens escuras. Se a semana tiver sido nublada durante o dia inteiro durante a 
maior parte da semana, coloque apenas nuvens escuras. 

 – Debater em pequenos grupos qual deveria ser a decisão quanto aos dias a ir para o campo de IPPM, 
e registe-os, com base na ASAE. Qual a decisão de acordo com a prática local quanto aos dias que se 
vão seguir?

4. Apresentação perante o grupo completo

Um representante de cada grupo vai apresentar o seu relatório da análise perante o grupo completo 
e abre-se espaço para o debate e interacção A decisão sobre as práticas de maneio é finalizada e 
implementada no campo.

Mensagem principal: Diariamente, a ASAE refere-se as principais observações feitas e decisão tomada 
(recomendação) e validada por todo o grupo, para guiar o maneio das opções/práticas da LFM. Deve-
se fazer uma comparação também em relação a ASAE anterior, para avaliar a eficacia e adequação das 
opções de maneio impostas.

B.5.2 Contagem da Lagarta do Funil do Milho

Se durante a Análise do Sistema Agro-Ecológico realizada durante a EMCS, o grupo encontrar a LFM, 
pode pensar-se na criação de sub-grupos para fazer o reconhecimento da sua presença em campos 
vizinhos aos dos agricultores e à vegetação circundante. 

Os agricultores devem compreender que uma das coisas mais importantes que podem fazer para gerir a 
Lagarta do Funil do Milho é visitarem os seus campos agrícolas pelo menos uma vez por semana, e mais 
frequentemente se ocorrerem mudanças dinâmicas. Este “reconhecimento” vai ajudar aos agricultores 
a compreenderem melhor a biologia dos organismos no campo e as suas interacções (ecologia). Esta 
observação constitui a base para um melhor entendimento e conhecimento, para efeitos de tomada de 
decisão, resultando, por seu turno, no aumento da produção, redução do desperdício de recursos e uma 
maior sustentabilidade. 
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Para os pequenos produtores (com menos de 2 ha), o reconhecimento vai também ajuda-los a 
compreender a variabilidade dos seus campos – em que as áreas mais baixas são as mais húmidas, e 
nos casos em que os tipos de solos são diferentes, e quando o aumento da matéria orgânica resulta 
no melhor crescimento da planta, e quando um certo tipo de erva daninha é quase sempre mais 
abundante, etc.

A “Contagem” (scounting) significa determinar rápida e sistematicamente a saúde geral das plantas 
e estimar a presença de certos organismos que causam danos e que potencialmente reduzem o 
rendimento das culturas. 

Relativamente a Lagarta do Funil do Milho, o procedimento é bem simples:

Determinar os campos de onde serão retiradas as amostras. Para os pequeno agricultor, normalmente 
são menos de 2 ha. Se os campos tiverem sido semeados em diferentes momentos, com diferentes 
variedades, ou em diferentes condições (culturas intercalares, adubação, etc.), então a recolha das 
amostras de cada campo deve ser feita de forma diferente.

Percorra o campo fazendo a letra “W”, e cubra todo o campo:

1

2

3

4

5(10 plantas)

INÍCIO FIM

(10 plantas)

(10 plantas)

(10 plantas)

(10 plantas)

No ponto de partida e em cada ponto de mudança de direcção, inspeccione 10 plantas numa fila. Estas 
10 plantas são chamadas uma “estação”. Observe com atenção o verticilo de cada planta para ver se há 
sinais de danos recentes nas folhas ou de excrementos frescos no verticilo. Estes indicam a presença de 
larvas vivas, provavelmente da LFM, no verticilo. Não inclua plantas com alguns danos nas folhas velhas, 
mas sem sinais claros de danos actuais. Somente devem ser contadas as plantas que se encontrem 
presentemente infestadas. Anote o número de plantas presentemente infestadas desta forma (neste 
exemplo, as plantas infestadas pela LFM são marcadas com um “X”)
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Estação 1 Estação 2 Estação 3 Estação 4 Estação 5

Nº da Planta Infestada? Nº da Planta Infestada? Nº da Planta Infestada? Nº da Planta Infestada? Nº da Planta Infestada?

1 X 1 X 1 1 X 1 X

2 2 2 2 2

3 X 3 3 X 3 X 3

4 X 4 X 4 X 4 X 4 X

5 5 5 5 5 X

6 X 6 X 6 6 6 X

7 7 7 7 7 X

8 X 8 8 X 8 X 8 X

9 9 9 9 9

10 X 10 X 10 X 10 X 10 X

Número total de 
plantas infestadas

6 4 4 5 7

O número de plantas infestadas nas 50 plantas contadas é 6 + 4 + 4 + 5 + 7 = 26.

Assim, em 100 plantas esse valor duplicaria: 26 X 2 = 52, ou seja 52 por cento das plantas infestadas.

LEMBRE-SE: Estamos a procura de sinais da presença da LFM (i.e. Danos recentes nas folhas ou 
excrementos no verticilo). Nesse sentido, a amostragem não depende de se encontrarem as larvas 
ou da quantidade encontrada. Esta forma de amostragem é rápida, não destrutiva e pode ser feita a 
qualquer altura do dia. 

Ao fazer o reconhecimento para identificar 
plantas infectadas pela LFM, é igualmente 
importante fazer uma avaliação geral dos 
campos, das culturas e, especialmente, dos 
inimigos naturais. Existem muitos “amigos do 
agricultor” que ocorrem naturalmente e que 
ajudam a controlar a LFM - predadores (formigas, 
tesourinhas, Orius insidiosus, pássaros, etc.), 
parasitóides (vespas que matam os ovos e as 
larvas), e patógenos (bactérias, fungos e vírus). 

Os agricultores devem procurar informar-se 
sobre:

 y ovos escurecidos e irregulares (podem estar 
parasitados pelos inimigos naturais);

 y as larvas mortas pelos parasitóides (casulo 
de seda branca) ou agentes patogénicos 
(cadáveres larvais rijos ou macios). 

Para mais informações sobre os 'inimigos 
naturais':

 y Veja a secção sobre o Controlo Biológico na Parte I;
 y Veja os Tópicos Especiais sobre “Jardim zoológico de 

insectos” e “Convidando os inimigos naturais para 
os nossos campos.

A informação recolhida durante o reconhecimento 
deve ser cuidadosamente registada, idealmente num 
aplicativo móvel FAO FAMEWS (bit.ly/2BZEW8q), para 
que possa ser partilhada e usada para alerta prévio.

Quando se calcula o nível da infestação da LFM, 
juntamente com as observações sobre a saúde geral 
da cultura, o agricultor poderá querer saber: ‘Se o 
nível de infestação da LFM é tao alto que vai reduzir 
significativamente a minha produção?’ Este é um 
tópico para discussão na próxima Nota de Orientação 
da FAO para a maneio sustentável da LFM.





87

Os agricultores ficam a conhecer os seus “amigos” e observam a sua eficácia nos campos, e podem 
começar a apreciar a sua actividade e a aprender a favorecer as suas populações nos campos. Os 
agricultores podem começar a entender como criar as condições para favorecer os inimigos naturais, e 
mesmo como aumentar as suas populações.
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B.6  Tópicos Especiais

B.6.1 Jardins zoológicos de insectos: ciclo de vida da Lagarta do Funil do Milho

Os jardins zoológicos de insectos constituem um importante tópico especial na EMC. Os participantes 
podem organizar experiências de jardins zoológicos de insectos para acompanhamento e observação 
do comportamento dos insectos vivos (aprendizagem através de descobertas). O jardim zoológico de 
insectos também ajuda a compreender melhor as funções de um insecto no campo, o que constitui uma 
informação importante para o maneio dos insectos por via do MIP. Isso pode ajudar os agricultores a 
perceberem melhor os insectos mesmo quando têm acesso limitado à informação de fora.

Os jardim zoológico de insectos também motivam os agricultores a continuarem a observar e a explorar 
os seus sistemas agro-ecológicos, ao se aperceberem que podem fazer descobertas importantes e uteis 
por si próprios para melhorar o maneio dos seus campos agrícolas.

Em geral, a aprendizagem no jardim zoológico de insectos gera conhecimento e informação que podem 
ajudar na tomada de decisões de maneio fundamentadas para o MIP em relação a LFM e outras pragas.

Propósito do jardim zoológico de insectos:

 y estudo da função de um insecto – estará a comer as plantas? Outros insectos?;

 y perceber melhor acerca dos inimigos naturais – incluindo a taxa de predação (por exemplo juntando 
um inimigo natural e uma praga, e saber a quantidade de pragas que um inimigo natural pode 
consumir durante um dia); e organizar a cultura de massas de ovos ou de larvas ou pupas para 
observar a parasitação;

 y explorar os ciclos de vida dos insectos – organização de experiências para observar o ciclo de 
vida de um insecto, em que se podem encontrar diferentes fases (fora e dentro da planta, nas 
proximidades), e quanto tempo as diferentes fases do ciclo de vida podem durar.

Justificação: 

A Lagarta do Funil do Milho é uma praga invasora de fora do continente africano, que está a 
provocar grandes danos nos campos de milho em várias regiões de África, constituindo motivo de 
grande preocupação. Os agricultores possuem um conhecimento muito limitado sobre a praga. Daí a 
necessidade de desenvolver as suas habilidades para a identificação correcta da praga e compreensão 
do comportamento no seu ambiente para ajudá-los a gerir a LFM de forma sustentável.

Objectivos:

 y ajudar os agricultores e perceber a biologia e o ciclo de vida da Lagarta do Funil do Milho e a 
reconhecer os vários estágios, para melhorar o processo de tomada de decisão para o MIP.
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Tempo necessário: 

1,5 hora

Materiais necessários: 

Parcela de terra, lentes/lupas de mão; frascos ou garrafas plásticas para as recolhas nos campos; redes 
mosquiteiras; facas pequenas, catana; estacas. 

Métodos/procedimentos:

Podem ser usados dois (2) métodos:

Métodos 1: jardim zoológico de insectos em campo aberto.
Método 2: Jardim zoológico de insectos em garrafas, jarras ou outros recipientes.

1. Método 1: o campo plantado. Procurar massa de ovos começando uma ou duas semanas depois 
da sementeira. Procurar a LFM em campos próximos caso não esteja presente. Seleccionar uma 
ou duas plantas de milho que serão cobertas por gaiolas com cortinas de musselina. Se as 
plantas já possuem massa de ovos da LFM verifique onde podem ser encontradas. Retirar todos 
os outros insectos da planta. Caso não existam massas de ovos, liberte as LFM adultas para porem 
ovos, se possível. Observe regularmente – diferentes fases de desenvolvimento, onde vivem e 
se alimentam na planta, quanto tempo é necessário para se transitar de uma fase para outra. 
Continue a fazer isso até o ciclo de vida ficar concluído.

2. Método 2: Recolher e conservar as massas de ovos em garrafas bem arejadas, observa-las 
diariamente até chocarem (provavelmente isso acontecerá dentro de 2-3 dias no máximo). 
Alimentar regularmente as larvas que surgirem com folhas de milho frescas. Pode não ser fácil a 
LFM sobreviver todo o seu ciclo de desenvolvimento em recipientes simples, por isso, recolha a 
LFM em diferentes fases do seu desenvolvimento: Massa de ovos, vários instares (i.e. das larvas 
mais pequenas a maiores), pupas, traça adulta, e procure observar como cada uma se desenvolve 
e passa para a fase seguinte. 

N.B. As larvas podem ser isoladas individualmente nos recipientes de cultura para evitar o canibalismo, 
i.e. As larvas da LFM maiores comem as mais pequenas para reduzir a concorrência pela comida.

Para além do jardim zoológico de insectos, recolha a LFM nas diferentes fases da sua vida e faça 
perguntas sobre o ciclo de vida da LFM para reforçar a aprendizagem regularmente.

Paramètres pour l’observation: Parâmetros a medir

 – número de dias entre os diferentes estágios de desenvolvimento;

 – características morfológicas da LFM (massas de ovos, larvas, pula, traça);

 – diferenciação de outros vermes que estão localmente presentes, tais como a Lagarta Invasora 
(Spodoptera exempta), Spodoptera esigua, Lagarta de algodão (Helicoverpa Armigera);

 – alimentação, deslocação e comportamento de passagem a pupa;
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 – danos: raspagem nas folhas; orifícios nas folhas surgindo dos espirais (janelas); excrementos das 
larvas nos espirais; danos ocasionais nos caules, borla e nas espigas do milho.

Resultados–discussão:

Mapear/desenhar as diferentes fases de desenvolvimento. 

Debate:

 – qual a duração das diferentes fases de desenvolvimento da praga? O que pode influenciar a duração 
das diferentes fases?

 – o que aprendemos sobre o comportamento da LFM? 

 – que tipo de danos causa nas diferentes fases? Que fases podem causar mais dados? Em que parte da 
planta pode ser encontrada? É fácil o seu maneio quando se encontram no verticilo?

 – qual é a fase mais vulnerável da planta? Conseguimos observar sinais de uma planta danificada que 
tenha recuperado?

B.6.2 Jardins zoológicos dos insectos: o papel dos inimigos naturais (amigos do agricultor)

O jardim zoológico de insectos constituem um importante tópico especial na EMC. Os participantes 
podem organizar experiências em jardins zoológicos de insectos para acompanhamento e observação 
do comportamento dos insectos vivos (aprendizagem através de descobertas). O jardim zoológico de 
insectos também ajudam a compreender melhor as funções de um insecto no campo, o que constitui 
uma informação importante para o maneio dos insectos por via do MIP. Isso pode ajudar os agricultores 
a perceberem melhor os insectos mesmo quando têm acesso limitado à informação de fora.

Os jardim zoológico de insectos também motivam os agricultores a continuarem a observar e a explorar 
os seus sistemas agro-ecológicos, as se aperceberem que podem fazer descobertas importantes e uteis 
por si próprios para melhorar o maneio dos seus campos agrícolas.

Em geral, a aprendizagem no jardim zoológico de insectos gera conhecimento e informação que podem 
ajudar na tomada de decisões de maneio fundamentadas para o MIP em relação a LFM e outras pragas. 

Propósito do jardim zoológico de insectos:

 y estudo da função de um insecto – estará a comer as plantas? Outros insectos?

 y perceber melhor acerca dos inimigos naturais – incluindo a taxa de predação (por exemplo juntando 
um inimigo natural e uma praga, e saber a quantidade de pragas que um inimigo natural pode 
consumir durante um dia); e organizar a cultura de massas de ovos ou de larvas ou pupas para 
observar a parasitação. 

 y explorar os ciclos de vida dos insectos – organização de experiências para observar o ciclo de 
vida de um insecto, em que se podem encontrar diferentes fases (fora e dentro da planta, nas 
proximidades), e quanto tempo as diferentes fases do ciclo de vida podem durar.
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Justificação: 

Os inimigos naturais proporcionam um mecanismo natural de regulação da praga. Existem diversos 
inimigos naturais (insectos–predadores, parasitóides; pássaros; rãs; e micro-organismos – fungos, 
vírus, bactérias, nematódeos) nos campos. Muitos deles podem ajudar a controlar a LFM. Muitas vezes 
os agricultores não estão cientes da presença e dos benefícios dos “amigos do agricultor” (inimigos 
naturais) para o controle das populações de pragas nos seus campos.

Objectivos:

Desenvolver a capacidade dos agricultores reconhecerem os inimigos naturais nos campos de milho e 
o seu impacto, por via de:

 – conhecimento da função de um insecto nos campos (e.g. O que come ou faz);

 – compreensão/observação da predação e parasitismo e da infecção patogénica;

 – taxas da observação da predação e parasitismo;

 – compreensão do ciclo de vida através de estudos sobre o ciclo de vida.

Tempo necessário: 

Ao longo de toda a época

Materiais necessários: 

Parcela de terra, lentes/lupas de mão; frascos ou garrafas plásticas para as recolhas nos campos; redes 
mosquiteiras; facas pequenas, catana; estacas.

Procedimentos e parâmetros para observação:

 – recolha de vários insectos e aracnídeos (i.e. “aranhas”) que possa encontrar e fazer observações 
directas no campo do que estiverem a fazer;

 – realizar uma experiência simples usando garrafas ou jarras vazias (assegurar que as garrafas tenham 
pequenos orifícios para arejamento ou cobertura de véu/rede);

 – predação: coloque uma lagarta e/ou massas de ovos numa garrafa com o predador suspeito e faça 
observações (aprox. 5 min). As observações podem ser repetidas diariamente, como trabalho de casa 
dos participantes da EMC interessados em observar a predação. Veja quantas LFM são comidas por 
dia. Entretanto, importa notar que o predador pode não conseguir exibir o seu comportamento natural 
nestas condições. Isso pode resultar numa substancial subestimação da eficácia. Podes também 
apenas observar – por exemplo, quantas vespas vão para os seus buracos e e conte o número das que 
transportam larvas;

 – parasitismo do ovo: Os ovos parasitados tendem a apresentar uma cor mais escura (o que, por vezes, 
pode-se confundir com os ovos na altura da eclosão) – se houver suspeita de parasitismo, recolha 
as massas de ovos, coloque numa garrafa plástica clara e arejada, observe diariamente e discuta os 
resultados. O que acontece? Quais as diferenças da eclosão de massas de ovos não parasitados?;

 – parasitismo larval e doenças: Observe as larvas com comportamento anormal; recolha cada uma 
dessas larvas e coloque na garrafa ou jarra transparente individual com algumas larvas e observe;
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 – o estudo de campo de acompanhamento para a observação, recolha e análise de dados, e para 
aprendizagem e tomada de decisões fundamentadas constitui uma actividade a realizar através do 
uso regular do processo ASAE;

 – é possível fazer uma comparação sistemática entre o IPPM e a PL como parte do ASAE – recolhendo 
um número fixo de massas de ovos em cada campo e observando se existe uma diferença entre os 
tratamentos.

Resultados–discussão:

 – diversidade e números dos inimigos naturais;

 – função e comportamento dos inimigos naturais; predadores comparados aos parasitóides;

 – diversidade de pragas de insectos;

 – crescimento e vigor das culturas;

 – rendimento agrícola.
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B.6.3  Convidando os inimigos naturais da Lagarta do Funil do Milho ao nível local

Justificação:

Os predadores gerais, como as formigas, ou parasitóides como as vespas, podem ser muito eficazes 
na redução das populações da LFM. Esses predadores podem não estar presentes nos campos dos 
agricultores, por causa da destruição do habitat ou do uso de inseticidas. Todavia, podem ser adoptadas 
medidas para atrair esses inimigos naturais para os nossos campos (isso chama-se “Controlo Biológico 
de Conservação”). Para além de comer as lagartas, as formigas e as vespas são atraídas pelo açúcar.

Objectivos:

 y encontrar predadores presentes em redor dos nossos campos;

 y compreender o seu potencial de reduzir a LFM;

 y documentar as práticas culturais para aumentar os inimigos naturais nos nossos campos.

Tempo necessário:

Um ou dois meses

Materiais necessários:

Terra, cultura de milho, utensílios agrícolas, material de escritório, açúcar, água, pulverizador.

Métodos/procedimentos:

Os campos de milho devem ser comparados como se segue:

1. A parcela de controlo é a parcela da “Prática Local”.

2. A “parcela açucarada” é a parcela IPPM, ou uma porção mais reduzida desta (10 m x 10 m).

Depois de o milho se fixar, inicie a monitoria da LFM.

Assim que surgirem as primeiras larvas, na parcela IPPM, aplique a solução de água e açúcar com o 
pulverizador sobre as plantas.

Na semana seguinte: 

 – observe se mais vespas ou formigas são atraídas para esta “parcela açucarada” e depois a de controlo;

 – observe se os predadores (por exemplo, as formigas) estão a comer a LFM;

 – Ou se consegue observar o parasitismo ou encontrar massa de ovos/larvas parasitadas por parasitóides 
(por exemplo por vespas).

Nos meses seguintes, avalie e compare os danos da LFM em ambas as parcelas. 
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Convide os agricultores a observar que outros predadores comem a LFM, e seja criativo na forma como 
atrair os inimigos naturais para os respectivos campos (possivelmente transferindo os ninhos de vespas 
para próximo dos seus campos, usando empoleiradores para atrair pássaros, criar um refúgio para 
morcegos…).

Para mais informações sobre os inimigos naturais da LFM, consulte a secção A.3.5. sobre o Controlo 
Biológico.

B.6.4 Conscientização da comunidade e monitoria da Lagarta do Funil do Milho

Justificação:

Muitos agricultores não estão familiarizados com a LFM, por se tratar de uma nova praga em África. A 
EMC pode ajudar a aumentar o nível de consciencialização sobre a praga, ajudar a fazer a sua monitoria 
da LFM e a promover soluções de MIP. O grupo da EMC pode igualmente estabelecer a ligação com 
os serviços de agricultura através do Fcilitador da EMC relativamente ao desenvolvimento da LFM, 
experiências com o maneio da LFM e a obtenção de informação adicional. 

O mapeamento das culturas e outra vegetação constitui um primeiro passo para discutir onde 
as populações da LFM podem ser encontradas, e para a monitoria dessas populações em pontos 
estratégicos. Esta informação pode ser partilhada com a comunidade para que acções subsequentes 
sejam empreendidas. O evento para a partilha de informação pode ser usado para aumentar o nível de 
consciencialização e de conhecimento sobre a LFM, por exemplo, reconhecimento das diferentes fases 
da LFM e onde encontra-las, os inimigos naturais e as opções de MIP. 

A monitoria da LFM pode ser feita visualmente, como se usa na ASAE da EMC. Diversas plantas em cada 
campo agrícola ou na vegetação circundante são observadas e os números da LFM (por fase) e dos 
inimigos naturais são registados. Em alguns casos usam-se as armadilhas de feromona. Estas atraem as 
LFM adultas, e podem fornecer informação sobre quando as LFM adultas começam a estar presentes em 
áreas mais vastas. Isso pode necessitar de uma monitoria mais intensiva nos campos.

Objectivos:

 y discutir a relevância da monitoria da LFM ao nível da comunidade em geral, e consciencializar os 
outros agricultores em relação a LFM;

 y desenvolver um plano de acção para a monitoria e partilha de resultados para a acção comunitária.

Tempo necessário:

90 minutos

Materiais necessários:

Blocos gigantes e marcadores.
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Métodos/procedimentos:

Peça aos participantes da EMC para desenharem um mapa da aldeia nos blocos gigantes, indicando as 
estradas principais, as casas, os campos agrícolas (mencionando as culturas específicas cultivadas) e 
outra vegetação. Debater onde a LFM pode ser encontrada. O reconhecimento da vegetação em redor 
da parcela da EMC ou de outras áreas da aldeia pode também ser organizado como um exercício de 
acompanhamento por parte do grupo (vide Tópico Especial, B.6.5 "Plantas Hospedeiras da LFM").

Questões para discussão:

 – discutir se é viável a monitoria da LFM em locais estratégicos – com diferentes culturas e vegetação 
natural. E como isso pode ser feito: observação visual das plantas e/ou das armadilha de feromona 
(vide Tópicos Especiais na caixa destacada a seguir).

 – existem voluntários para monitorar? Podem apresentar os relatórios da monitoria durante cada sessão 
da EMC?

 – o grupo da EMC pode organizar uma sessão de consciencialização ou um dia no campo para outros 
membros da comunidade para focarem a saber mais sobre o MIP para a LFM?

 – quais os pontos de acção, e quem será responsável pelas diferentes acções?

B.6.5 Plantas hospedeiras da Lagarta do Funil do Milho

Justificação:

A LFM pode infestar o milho, mas também muitas outras plantas. Podem chegar a 80 as plantas que 
servem de alimento para a LFM. Embora a LFM concentra-se no milho, uma importante cultura, é 
importante saber em que outras plantas a LFM pode viver, tanto em culturas cultivadas nos campos 
ou na vegetação em redor dos campos agrícolas e na comunidade. As populações da LFM podem 
sobreviver e sustentarem-se em outras plantas quando já não existe milho nos campos. Para além 
da LFM, podem também existir inimigos naturais na vegetação em redor dos campos, que podem ser 
importantes quando a LFM começa a aparecer nas culturas.

Para obter informações afins e Tópicos Especiais consulte também: 
 y Secção B.5 sobre reconhecimento e observações.
 y Tópico Especial B.6.5 sobre plantas hospedeiras.
 y Tópico Especial B.6.6 sobre o uso de armadilhas para a monitorização da LFM.
 y Website da FAO para actualização regular das orientações para a contagem, armadilhas de feromonas e o 

lançamento da nova aplicação "FAMEWS" para a Monitoria e Aviso Prévio sobre a LFM: www.fao.org/food-
chain-crisis/how-we-work/plant-protection/fallarmyworm/en.



http://www.fao.org/food-chain-crisis/how-we-work/plant-
http://www.fao.org/food-chain-crisis/how-we-work/plant-protection/fallarmyworm/en
http://www.fao.org/food-chain-crisis/how-we-work/plant-protection/fallarmyworm/en
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Objectivos:

 y conhecer as diversas plantas hospedeiras da LFM;

 y discutir a necessidade de monitoria comunitária das outras culturas e da vegetação circundante 
durante a época de sementeira do milho, e depois da época de sementeira do milho terminar para a 
prevenção da infestação de culturas do milho no futuro.

Tempo necessário:

90 minutos

Materiais necessários:

Sacos ou garrafas plásticas ou jarras de vidro, lupa, marcadores e blocos gigantes, fita-cola transparente.

Métodos/procedimentos:

Trabalhar em sub-grupos, e atribuir a cada sub-grupo a missão de observar diferentes habitats junto 
do local da formação. Isso pode ser o campo de produção de milho, a vegetação em redor do campo ou 
outros lugares. Peça a cada grupo para procurar e recolher a LFM em diferentes fases, e a recolherem 
também outras pragas de insectos e inimigos naturais.

Cada sub-grupo deve separar os insectos recolhidos (diferentes fases) por função e segundo os nomes 
locais, as plantas onde foram encontrados, e a sua quantidade. As amostras de insectos e de plantas 
podem ser coladas no bloco gigante, e podem ser acrescentados dados escritos.

Peça a cada grupo para apresentar as suas constatações de diferentes habitats e discutirem.

Questões para discussão:

 – em que plantas foi encontrada a LFM? Existem plantas de que pareca gostar mais (densidades altas)? 
Se não há milho no campo, para onde a LFM poderá ir?

 – encontramos inimigos naturais nos diferentes habitats? São inimigos naturais da LFM ou de outras 
pragas?

 – como podemos gerir a vegetação para aumentar a população de inimigos naturais?

 – se não há milho no campo, o que pode ser feito para reduzir a LFM? O que pode ser feito para 
aumentar a população de inimigos naturais?
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B.6.6  Uso de armadilhas para a monitoria da Lagarta do Funil do Milho 

Justificação:

A presença e a acumulação da LFM numa determinada área pode ser detectada com o uso da armadilha 
de feromona. As feromonas são compostos naturais emitidos pela traça fêmea da LFM para atrair traças 
machos para acasalamento. Compostos sintéticos que imitam as feromonas naturais da LFM, muitas 
vezes tratados por isco, são colocados nas armadilhas para atrair e prender as traças macho. As traças 
capturadas são então contadas. A partir destes números, os agricultores ficam a saber se a LFM está 
presente nos seus campos e se há necessidade de acções de reconhecimento adicionais.

Por isso, as armadilhas podem ser uteis como uma ferramenta de monitoria das populações da LFM. 
Todavia, não constitui um método de maneio da LFM; isso não apresentaria eficácia de custo, e poderá 
ser difícil adquirir as armadilhas e o isco localmente. As EMCs podem tornar-se parte de um sistema 
mais amplo de monitorização e vigilância da LFM. As EMCs podem tornar-se parte de um sistema mais 
amplo de monitoria e vigilância da LFM. Se existem sistemas de retro-alimentação, através dos quais os 
agricultores ficam informados sobre o uso feito dos dados que recolhem isso poderia ser gratificante 
para os agricultores e incentivá-los a intensificarem a sua monitoria.

A FAO está a desenvolver um Aplicativo para a monitoria da LFM no campo, o qual será introduzido nos 
países a começar pela África Oriental.

Objectivos:

 y familiarizar os agricultores em relação as armadilhas, como uma ferramenta para a monitoria da LFM;

 y detectar se a LFM está presente na área em redor da EMC e se há necessidade de se incrementar o 
reconhecimento (NB: os agricultores não devem esperar pelos resultados das armadilhas para fazer a 
monitoria dos seus campos!);

 y estabelecer a EMC como um local de sentinela de um sistema de monitoria/alerta prévio para a LFM 
do Governo ou da comunidade.

Tempo necessário:

Ao longo de toda a época

Materiais necessários: 

Armadilhas, iscos específicos para a LFM (quantidades suficientes 
para toda a época agrícola, i.e. de um modo geral, cerca de 5 iscos 
por armadilha, dependendo do fabricante), bloco de notas, papel 
para o bloco de notas, marcadores.

A armadilha de funil ou balde (unitrap, armadilha universal) é a 
armadilha mais adequada para a LFM:

 – tampa verde/funil amarelo/balde branco;

 – as traças machos são atraídas pela feromona e ficam presas 
dentro do balde redondo;

Capuz

Administrador
de feromonas

 

Gaiola
(para colocação da feromona) 

 

Tampa

Funil

Balde
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 – para elevadas capturas de traças, resistente, reutilizável, e que pode ser usado por longos período;

 – podem se encher com água, atraem abelhas, outros insectos, aranhas e rãs.

Podem existir outras armadinhas caseiras feitas a partir de garrafas de refresco plásticas vazias.

Métodos/procedimentos:

Coloque as armadilhas no campo logo depois da sementeira. Deve-se escolher um local adequado para 
colocar a armadilha. O local escolhido deve ser dentro ou na berma do campo de milho, ou numa área 
aberta nas proximidades.

Pendure a armadilha numa estaca suspensa ou num ramo 
a 1,5 metros de altura em relação ao chão. Deve-se usar uma 
armadilha em cada 0,5–2 hectares.

A contagem deve começar depois do surgimento das plântulas, 
para melhor se detectar a primeira chegada das traças.

As armadilhas deveriam ser verificadas duas vezes por semana contando o número de traças da LFM 
no interior:

1. Abra o balde de armadilha desenroscando o balde inferior transparente no fundo da armadilha 
pegando com firmeza o funil amarelo no topo.

2. Organize uma superfície lisa e limpa, e vire o balde para despejar as traças nessa superfície.

3. Remova as traças e os insectos que não sejam da LFM que tenham ficado presas na armadilha.

4. Cuidadosamente conte o número de traças da LFM, colocando as traças contadas de um lado.

5. Se não tiver a certeza de que uma traça é a LFM, então compare com a foto da traça macho da 
LFM.

A informação recolhida durante a verificação das armadilhas de feromona deve ser cuidadosamente 
registada, para que possa ser partilhada e usada para aviso prévio. Se um aplicativo móvel FAO FAMEWS 
(bit.ly/2BZEW8q) estiver disponível como parte de um sistema de monitoria da LFM será ainda melhor.

Localização (GPS): 0°3'51" N / 32°26'49" E

Data de verificação
Confirmada a 
LFM 

Suspeita da LFM
Outras 
espécies

Armadilha 
substituída

Isco 
substituído

Nome do isco

15/11/2017 2 4 10 n n

18/11/2017 4 0 5 y y

O isco de feromona normalmente tem de se substituir em intervalos de 3–6 semanas para conseguir 
os melhores resultados, dependendo da temperatura, componentes da feromona e características da 
libertação. Isto significa cerca de cinco iscos por cada armadilha por época de cultivo de milho.

O doseador de feromona não aberto deve ser guardado em sacos estanques, recipientes de vidro 
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devidamente selados ou em bolsas de alumínio, de preferência dentro numa geleira ou num congelador 
para que a vida útil possa atingir os dois anos. As feromonas deterioram-se rapidamente caso sejam 
expostas a luz brilhante ou a temperaturas altas. Por isso, os doseadores devem manter-se dentro das 
suas embalagens seladas até que estejam prontas para serem usadas.
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Nem todos os iscos a venda são iguais. Diferentes empresas usam diferentes números, combinações 
e percentagens das diferentes componentes principais identificadas da feromona da LFM. Isso afecta 
a captura das traças machos da LFM e, por isso, a padronização dos iscos e a identificação das traças 
tornam-se deveras importantes.

Uma armadilha não deve nunca ter mais do que um isco de cada vez. Para activar a armadilha de balde, 
coloque o isco no septo de borracha vermelha e depois coloque o septo no receptáculo de cor verde. 
O receptáculo é depois introduzido num orifício no topo da cobertura verde, que serve de tecto para a 
armadilha de balde. O receptáculo é depois coberto pela tampa branca. Durante a substituição do isco, 
a tampa do receptáculo é simplesmente removida e os septos de borracha inserido no seu interior. Para 
activar a armadilha delta, coloque o isco de lado no centro do orifício de inserção pegajoso ou pendure 
o isco a partir do topo no centro da armadilha usando o balde do isco.
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NB: para a LFM, as armadilhas podem ser usadas apenas para fins de monitoria. Elas não constituem 
uma opção de maneio (i.e. tentar atrair todos os machos para a armadilha para controlar a infestação). 
Seria demasiado oneroso e ineficaz.

Principais tópicos especiais/discussões relacionadas com o estudo:

 – quantos indivíduos encontrámos?

 – a população está a crescer? A reduzir? Como isso se compara com o número de plantas infestadas que 
vemos nos campos na ASAE?

 – deveríamos inspeccionar os nossos campos com mais frequência?

 – como se desloca a LFM? Que distâncias conseguem voar? Que factores podem favorecer uma maior 
infestação? Que factores a podem fazer reduzir?

 – como podemos usar a armadilha como parte de um sistema de vigilância da comunidade ou do 
Governo? Que papel pode jogar a nossa EMCS?

B.6.7 Experiência de recuperação de milho atacado pela Lagarta do Funil do Milho

Justificação: 

A primeira reacção dos agricultores perante a desfoliação do milho por causa da infestação da LFM 
pode ser pulverizar produtos químicos para evitar a perda da produção. Todavia, as plantas de milho 
possuem uma capacidade significativa de compensar os danos nas folhas (danos foliares) provocados 
por pragas nas fases inicias de crescimento e desenvolvimento. Por outras palavras, a desfoliação 
observada nos campos pode não traduzir-se necessariamente em perda de produção! O período de 
tempo entre a altura em que a infestação ocorre em relação as fases de crescimento e a duração da 
infestação afectam o nível de compensação e de produção. Para mais informações técnicas, veja a 
Secção A.3.2 “Maneio das Culturas”.

Objectivos:

 y permitir que os agricultores compreendam que a planta do milho pode compensar os danos 
foliares provocados pela LFM na fase inicial de germinação ou na fase vegetativa; isso pode ajudar 
os agricultores a tomarem melhores decisões sobre como gerir a LFM ou outras pragas que podem 
causar danos foliares;

 y ajudar os agricultores a compreenderem que a pulverização com produtos químicos não é 
obrigatória quando se observa a desfoliação inicial nos campos.
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Tempo necessário: 

Ao longo de toda a época

Materiais necessários: 

Plantas de milho; tesouras.

Métodos/procedimentos:

Este tipo de estudo não necessita de uma parcela separada para o estudo, podendo se organizar na 
parcela de IPPM, marcando as plantas/áreas onde se cortam as plantas.

Existem 6 tratamentos com cerca de 1 m x 1 m cada, e ainda a parcela de controlo, sem desfoliação (esta 
é a parte restante da parcela IPPM): 

 y Tratamento 1: 25 por cento de desfoliação na fase de plântula (4 a 6 folhas): 7–15 dias depois da 
sementeira (DDS).

 y Tratamento 2: 50 por cento de desfoliação na fase de plântula (4 a 6 folhas): 7–15 DDS.

 y Tratamento 3: 25 por cento de desfoliação da fase de plântula a fase de vegetação (altura do joelho 
a 1 m de altura): aprox. 30 DDS.

 y Tratamento 4: 50 por cento de desfoliação da fase de plântula a fase de vegetação (altura do joelho 
a 1 m de altura): aprox. 30 DDS.

 y  Tratamento 5: 25 por cento de desfoliação na fase vegetativa final (mais de 1 m de altura): aprox. 
45 DDS.

 y Tratamento 6: 50 por cento de desfoliação na fase vegetativa final (mais de 1 m de altura): aprox. 
45 DDS.

 y Controlo: sem nenhuma desfoliação (esta é a parte restante da parcela IPPM).

Amostragem: Seleccione cinco plantas por tratamento de forma aleatória; ou assinale 1 m2 para avaliar 
os cortes na produtividade mais tarde.

 y Antes de prosseguir com a desfoliação, observe o campo e destrua todas as massas de ovos e as 
larvas da LFM presentes nas plantas.

 y Divida a superfície da folha em dez partes.

 y Corte as partes da folha em relação a percentagem de tratamento definida, sem danificar a veia 
principal (nervura).

 y Observe semanalmente para avaliar o ritmo de crescimento da planta em relação as fases.

 y Criar pequenos grupos de membros da EMC para fazerem o reconhecimento e esmagarem as massas 
de ovos de dois em dois dias.
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Estrutura: 

P1 P2 P3

P4 P5 P6

Os tratamentos serão administrados de forma aleatória nas 6 parcelas + na parcela de controlo (que é 
a restante parte da parcela IPPM).

Parâmetros a medir:

 – número de novas folhas em todos tratamentos;

 – altura da planta em todos os tratamentos;

 – número de massas de ovos/tratamento;

 – número de larvas contadas/tratamento;

 – número de espigas com larvas escondidas. 

Resultados:

 – taxa de crescimento (regeneração); 

 – rendimentos por tratamento;

 – comparação das perdas de rendimento;

 – margem bruta.

Questões para discussão:

 – o que aconteceu com um determinado tratamento depois de duas semanas? Depois de 4 semanas? 
No final da época? 

 – como as plantas recuperam da desfoliação? Como os diferentes tratamentos se comparam com as 
plantas de controlo depois de 2 e 4 semanas? Possuem o mesmo número de folhas, a mesma altura?
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 – que diferenças encontram entre os tratamentos (25 por cento e 50 por cento) na mesma fase de 
crescimento? e em relação a desfoliação inicial e subsequente? em que fase pode a planta compensar? 
quando é mais difícil a planta compensar ? porquê?

 – em que tratamento a produtividade não foi diferente em relação ao controlo? porquê?

 – em que tratamento a produtividade foi diferente em relação ao controlo? porquê?

 – o que significa para o MIP quando as plantas podem compensar? Se tiver algumas folhas danificadas 
na fase inicial da cultura do milho essa cultura pode compensar? e se pulverizar um pesticida, os 
custos seriam justificados? o que aconteceria aos inimigos naturais?
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B.6.8 Utilização de meios de controlo locais (cinza, terra, areia, cal, sabão, sal, óleo)

Justificação: 

Muitos agricultores experimentam as suas próprias soluções. Por vezes porque não têm outra coisa 
e, noutros casos, porque sabem alguma coisa sobre os materiais que experimentam. Por exemplo, a 
areia é muito abrasiva e pode criar marcas nas larvas dos insectos. A cinza também. A cinza é também 
muito alcalina. Sucede o mesmo com o cal. Pode suceder o mesmo com o sabão. O solo pode albergar 
agentes patogénicos que podem matar as larvas da LFM. Pelo que a maioria destes remédios caseiros 
provavelmente possuem uma base biológica ou química na sua funcionalidade. Mais importante ainda, 
muitas vezes parecem funcionar, especialmente quando aplicados directamente nos espirais das plantas 
infestadas. Para mais informações, veja a secção A.3.4 "Controlo mecânico e controlos locais". 

Objectivos:

 y testar os remédios locais para verificar se matam as larvas da LFM nas espirais de milho.

Tempo necessário: 

30’ + 5h de espera + 20’+ tempo para pulverizar

Materiais necessários: 

Materiais locais a testar, recipientes plásticos para misturar; pulverizador de pesticidas; sabão.

Métodos/procedimentos:

Recolha de amostras dos materiais a serem testados. Cerca de 500 mg de cada deveriam ser suficientes. 
De forma aleatória seleccione pequenas parcelas (o número de parcelas necessárias vai depender do 
número de materiais testados) e deixar uma parcela como parcela de controlo – onde nada é aplicado.

Use pelo menos três blocos – contendo uma parcela referente a cada tratamento.

 y Aos 14 dias após a germinação, meça a percentagem de plantas infestadas pela LFM em cada parcela 
e registe. 

 y Aos 15 dias após a germinação, aplique o material directamente na espiral de cada planta na parcela. 
Aplique uma “pitada” de material transportado pelo polegar e dois dedos. Use luvas de plástico fino 
ou um saco plástico para evitar a exposição excessiva a qualquer das substâncias.

 y Aos 20 após a germinação, meça mais uma vez a percentagem de plantas infestadas pela LFM.

 y Aos 39 dias depois da sementeira, meça os níveis de infestação de novo.

 y Repita as aplicações aos 40 dias depois da sementeira.

 y Aos 45 dias depois da germinação, meça os níveis de infestação da LFM. Note a presença dos inimigos 
naturais e de larvas da LFM mortas.

 y Na altura da colheita, meça a produção de cada parcela separadamente e registe os resultados.
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Resultados–discussão:

 – que tratamento permite um melhor controlo das pragas, incluindo a LFM? Faça o gráfico dos resultados 
e a comparação da população de inimigos naturais;

 – comparação dos níveis de produção de milho: que tratamento traz mais rentabilidade quantitativa e 
quantitativa?;

 – comparação dos custos e benefícios económicos;

 – as vantagens e desvantagens gerais do uso de opções botânicas;

 – combinação das opções botânicas com outras estratégias de MIP.

B.6.9 Reciclagem dos agentes patogénicos da Lagarta do Funil do Milho 

Justificação: 

Os agentes patogénicos (especialmente os fungos, bactérias e vírus) habitualmente matam as larvas 
da LFM nos campos. Estes agentes patogénicos muitas vezes encontram-se naturalmente presentes no 
ambiente, e quando as larvas da LFM entram em contacto com eles ou os ingerem morrem. Os pequenos 
agricultores nas Américas muitas vezes "reciclam" estes agentes patogénicos, através da recolha 
de larvas que tenham sido mortas pelos agentes patogénicos, extraindo as partículas infecciosas, e 
pulverizando-as de novo nos espirais de milho. Para mais informações, veja a secção A.3.4. sobre o 
Controlo Biológico. 

Objectivos:

 y demonstrar que as larvas que tenham sido mortas pelos agentes patogénicos contêm partículas vivas 
que podem ser pulverizadas de novo nas larvas vivas para as matar.

Tempo necessário: 

30’ + 5h de espera + 20’+ tempo para pulverizar

Materiais necessários: 

Larvas que tenham sido mortas pelos agentes patogénicos recolhidos no campo; um pequeno 
misturador; material de filtragem, pulverizador de pesticidas; sabão.

Métodos/procedimentos:

Dirija-se ao campo, recolha as larvas mortas por fungos e vírus. 

 y coloque-os num misturador com um litro de água e misture bem;

 y filtre e retire os pedaços das partes do corpo;

 y use o que ficar depositado para voltar a aplicar no campo: misture com água num pulverizador de  
dorso (que nunca tenha sido usado com fungicidas) e pulverize a mistura directamente nos espirais 
somente das plantas que estejam nesse momento infestadas com a LFM (danos recentes e/ou 
excrementos frescos).
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Parâmetros a medir (durante a ASAE):

 – número de plantas infestadas; presença de massas de ovos e larvas (qualificar e quantificar);

 – Presença de larvas recentemente mortas;

 – presença ou ausência de inimigos naturais (no milho ou intercultura);

 – rendimento agrícola por parcela;

 – estime os custos, benefícios e constrangimentos (recolha na selva, tempo de preparação, …) dos 
pesticidas botânicos comparativamente aos pesticidas sintéticos;

 – estimar o custo do cultivo e os retornos das diferentes parcelas. 

Resultados–discussão:

 – que tratamento permite um melhor controlo das pragas, incluindo a LFM?;

 – comparação da população de inimigos naturais;

 – comparação dos níveis de produção de milho: que tratamento traz mais rentabilidade quantitativa e 
quantitativa?;

 – comparação dos custos e benefícios económicos;

 – as vantagens e desvantagens gerais do uso de opções botânicas da sua combinação com outras 
estratégias de MIP.
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B.6.10 Preparação de alguns pesticidas botânicos

Justificação:

Os pesticidas botânicos podem constituir uma arsenal real no maneio da LFM para os pequenos 
produtores em África, como parte de uma abordagem de MIP. Os agricultores podem aprender a testar 
plantas locais que possam ser eficazes contra a LFM. Para mais informações veja a secção A.3.6 sobre 
Pesticidas Botânicos.

Objectivos: 

 y aprender a preparar e testar a eficácia de plantas locais com efeitos de pesticidas.

Tempo necessário: 

30’ + 5h de espera + 20’+ tempo para pulverizar

Materiais necessários: 

Frutos maduros ou folhas com propriedades de pesticida; almofariz e pilão; ou um pequeno misturador/
triturador; material para filtragem; pulverizador de pesticida; sabão.

Métodos/procedimentos:

Recolha frutos maduros de Nim (Azadirachta indica), retire a polpa e descasque as sementes OU 
recolha as folhas do material vegetal (e.g.: folhas de Nim; extracto de píretro…). Veja as ideias na secção 
A.3.6 sobre Pesticidas Botânicos.

 y triture 500g da amêndoa da semente de Nim num misturador ou esmague; ou 1kg de material vegetal;

 y misture a semente de Nim triturada com 10 litros de água ou mais;

 y deixe o extracto em repouso durante pelo menos 5 horas numa sombra;

 y filtre a mistura para obter o extracto;

 y adicione sabão ou detergente como agente de surfactante/emulsificante;

 y pulverize o extracto de Nim sobre o milho ou outras culturas cerealíferas.

Como dica, 6 a 8 kg de amêndoa de Nim podem ser necessários para tratar um hectare da cultura de 
milho. O extracto de Nim pode ser retido por pelo menos 3 a 6 dias.

Pode-se também diluir em diferentes soluções simples (75 por cento, 50 por cento, 25 por cento e 
0 por cento).

Experiencias da EMC podem ser realizadas com os agricultores para avaliar a eficácia dos pesticidas 
botânicos contra a LFM, e avaliar os benefícios e o rendimento dos agricultores, usando elementos 
botânicos na combinação com outras medidas de IPPM na parcela de IPPM, comparativamente com a 
Parcela de Prática Local através da ASAE.
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Parâmetros a medir (durante a ASAE na parcela de IPPM versus Parcela de Prática Local):

 – número de plantas infestadas; presença de massas de ovos e larvas (qualificar e quantificar);

 – momento da primeira infestação e duração da infestação;

 – danos nas folhas (aberturas como janelas, orifícios) e espigas (alimentação aleatória do grão de milho, 
furos na bainha que cobre as espigas);

 – presença ou ausência de inimigos naturais (no milho ou na cultura consociada);

 – rendimento agrícola por parcela;

 – estime os custos, benefícios e constrangimentos (recolha na selva, tempo de preparação, …) dos 
pesticidas botânicos comparativamente aos pesticidas sintéticos;

 – estimar o custo do cultivo e os retornos das diferentes parcelas.

Resultados–discussão:

 – que tratamento permite um melhor controlo das pragas, incluindo a LFM?;

 – comparação da população de inimigos naturais;

 – comparação dos níveis de produção de milho: que tratamento traz mais rentabilidade quantitativa e 
quantitativa?;

 – comparação dos custos e benefícios económicos;

 – as vantagens e desvantagens gerais do uso de opções;

 – opções de combinação destes com as outras estratégias de MIP.
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B.6.11 Pulverização dos pesticidas: perigos dos pesticidas e redução dos riscos dos 
pesticidas

Muitas vezes na EMC ou noutros modelos de formação dos agricultores, um tópico especial sobre 
pesticidas é ministrado através de uma apresentação “formal” pelo facilitador, com explicações sobre 
o tipo de pesticidas, e o que matam, detalhes da percentagem (%) de absorção dos pesticidas pelas 
diferentes partes do corpo, discussão sobre o ‘uso seguro’ dos pesticidas, e cálculos sobre a dosagem 
dos pesticidas.

Embora possa ser interessante saber tudo isso, importa notar que a mensagem central sobre um tópico 
que tencionamos transmitir é o PERIGO. Que não conseguimos pulverizar sem ficarmos contaminados, e 
que muitos pesticidas químicos são venenosos, pois foram concebido para esse fim.

Ao invés de dar palestras ou de debater isto, os exercícios B.6.11 e B.6.12 são bons exemplos do modo 
como esta mensagem pode ser transmitida através de experiências.

Para mais informações veja a secção A.3.6 sobre Pesticidas botânicos e A.3.7 sobre Pesticidas sintéticos.

Justificação:

A pulverização de pesticidas é uma acção perigosa. Os compostos usados para a pulverização encontram-
se na forma concentrada, o que os torna ainda mais perigosos do que a exposição usual. Os líquidos 
concentrados directamente do frasco, e a exposição as pulverizações no campo durante a aplicação 
pode provocar vários sintomas como erupções cutâneas, tonturas, náuseas e dor de cabeça. As habituais 
recomendações sobre o uso de luvas, botas, capas de chuva e máscaras muitas vezes são impossíveis 
de implementar por parte de muitos agricultores, por causa dos custos e das condições climáticas 
caracterizadas pelo intenso calor. Embora alguns agricultores usem indumentária de “protecção” estes 
não compreendem bem como os pesticidas entram para os seus corpos e como a tal indumentária de 
protecção NÃO garante que não sejam contaminados.

Existem outras medidas de precaução que devem ser observadas para reduzir a exposição aos pesticidas 
durante a pulverização. Por exemplo, a direcção e a velocidade do vento devem ser considerados. Se o 
vento for forte, os agricultores não devem pulverizar. O produto químico nunca vai atingir a maior parte 
da planta. Nunca caminhe em direcção ao vento quando estiver a pulverizar. Caminhe sempre fazendo 
um ângulo de 90 graus em relação ao vento. Este exercício vai ajudar os participantes a perceberem que 
efectivamente não existe uma “aplicação segura” dos pesticidas.

As discutir as precauções, os Facilitadores da EMC e os agricultores devem evitar usar expressões 
como ‘uso seguro’, mas sim referir-se a ‘redução do risco dos pesticidas’ e ‘reduzir os riscos do uso de 
pesticidas’. 
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Objectivos:

 y discutir o facto de a indumentária de protecção NÃO trazer garantias contra a exposição aos pesticidas;

 y discutir se existe efectivamente uma “aplicação segura” dos pesticidas.

Tempo necessário: 

120 minutos

Materiais necessários:

Pulverizador, balde, tinta vermelha, calcões brancos, camisa, luvas, máscara, cigarro, lanche para comer 
a mão, copo de água para beber, papel e marcadores.

Métodos/procedimentos:

O facilitador deve mencionar que na vida real, os participantes/agricultores devem observar medidas 
de precaução para reduzir a exposição aos pesticidas. Isso inclui a preparação do equipamento, 
a preparação do pesticida, o uso de indumentária de “protecção”, o uso correcto das técnicas de 
pulverização, etc. Todavia, neste exercício, os participantes devem ser capazes de observar as práticas 
comuns dos agricultores ao pulverizarem, e igualmente, se estas são incorrectas. Isso servirá de base 
para as discussões subsequentes. Sublinhar que o exercício visa iniciar discussões sobre se existe ou 
não uma verdadeira “aplicação segura” dos pesticidas.

 y Todos os participantes devem ir para o campo. Um dos membros do grupo vai desempenhar o papel 
de “agricultor”. Essa pessoa deve usar os calções brancos, a camisa, as luvas e a máscara – para ser 
mais fácil ver as manchas da tinta vermelha (“pesticida”)*. O “agricultor” vai mostrar práticas comuns, 
MAIORITARIAMENTE INCORRECTAS, de pulverizar. O “agricultor” pode exagerar para ênfase.

 y O “agricultor” deve encher o tanque do pulverizador de água e acrescentar tinta vermelha. Adicione 
uma grande quantidade para que a água fique muito avermelhada. Feche o tanque e agite o tanque 
para misturar a água e a tinta. (Os agricultores muitas vezes misturam pesticidas com as mãos sem 
qualquer protecção.)

 y O “agricultor” vai pulverizar 500 m2 do campo agrícola do tanque de água e tinta, usando 2-3 tanques 
(de acordo com as práticas dos agricultores) e fazer um intervalo durante o processo de pulverização 
para fumar, comer a mão e beber a partir de um copo (sem lavar as mãos). O “agricultor” pulveriza sem 
verificar a direcção ou a velocidade do vento.

 y Os outros membros do grupo devem preparar notas sobre o que o “agricultor” está a fazer. Devem 
medir o tempo necessário e observar a técnica de pulverização. Devem também anotar como o 
“agricultor” poderia reduzir a sua exposição ao líquido da pulverização.

 y Depois de terminar a pulverização, o “agricultor” vai esvaziar a mistura excessiva do tanque – os 
agricultores normalmente esvaziam os tanques nos canais de irrigação. 

 y Agora observe o pulverizador. A tinta vermelha aparece na pele ou na roupa da pessoa que pulverizou? 
Usando uma página do bloco gigante ou outro papel, peça a cada grupo para desenhar os pontos de 
contaminação. Use a cor vermelha para mostrar a contaminação do pesticida.
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*  Alguns grupos da EMC usam o papel crepado para cobrir o “agricultor” da cabeça aos pés (incluindo 
a cara, as mãos e os pés, deixando um pequeno espaço para respirar e conseguir ver !). A isto chama-
se exercício de pulverização mumificada.

Resultados–discussão:

 – gerar observações dos agricultores sobre a representação/demostração. Quanto mais práticas 
incorrectas forem demostradas e observadas mais discussão surgirá sobre o que pode ser feito para 
reduzir a exposição ao veneno. Use a tabela que se segue, como exemplo:

O que o “agricultor” fez O que o “agricultor” deveria ter feito

O “agricultor” não limpou o pulverizador Se o pulverizador foi usado antes, lave-o bem com um detergente. Use luvas 
quando lavar o pulverizador.

O “agricultor” usou a sua boca (sopro) para desobstruir o tubo 
flexível.

Verifique se o pulverizador está a funcionar devidamente colocando e 
pulverizando água. Isso vai também limpar o tubo e o bico do pulverizador. Se 
necessário, use uma estaca fina ou arame para limpar o tubo e desobstruir as 
saídas do pulverizador. 

Tome nota do tamanho e do tipo de bico do pulverizador para apurar se satisfaz 
os seus requisitos. (Os agricultores poderão não ter muita escolha em relação ao 
tamanho e tipo, pois poderá existir apenas um bico do pulverizador!)

O “agricultor” usou as mãos desprotegidas para misturar o 
“produto químico”.

Use um misturador descartável comprido para misturar o pesticida que depois 
deve ser depositado em segurança. 

O “agricultor” tinha tinta vermelha espalhada pelas suas 
costas – o pulverizador tinha fuga.

Verifique se há fugas, enchendo o tanque e pulverizando com água.

O “agricultor” pulverizou contra o vento. Verifique a direcção e a velocidade do vento. Se o vento for forte, não pulverize. 
Nunca caminhe em direcção ao vento quando estiver a pulverizar. Caminhe 
sempre fazendo um ângulo de 90 graus em relação ao vento.

O “agricultor” estava a fumar enquanto pulverizava. Não fume enquanto estiver a pulverizar; use uma máscara para pulverizar. 

O “agricultor” comeu sem lavar as mãos. Lave bem as mãos com sabão e água depois de manusear pesticidas e 
especialmente antes de comer 

O “agricultor” esvaziou o seu tanque no canal de irrigação. Calcule as suas necessidades e use todos os pesticidas no campo. 

Etc. Etc.

 – que sinais e sintomas de envenenamento podem ser provocados pelos pesticidas?

 – qual a experiência dos grupos de pulverização de pesticidas? 

 – discuta as formas mais fáceis de os pesticidas entrarem para o corpo (PELE, ROUPA MOLHADA) e 
aumentarem o risco de envenenamento. 

 – discuta o facto de o período MAIS importante quando a contaminação que leva ao envenenamento 
ocorre, verifica-se durante a mistura dos concentrados dos pesticidas, que é PIOR do que quando se 
usa um cocktail de pesticida misturado previamente!

 – Discuta o facto de o vestuário de protecção NÃO constituir garantia de que a contaminação não vai 
ocorrer, mas pergunte que medidas práticas de baixo custo podem ser adoptadas para reduzir a 
contaminação da pele.
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 – apresente a seguinte situação: Um agricultor pulveriza durante duas horas. Somente muda de roupa 
e toma banho quatro horas depois de pulverizar. (Nota: A pele do agricultor não fica exposta apenas 
durante duas horas mas por seis horas, porque a sua pela continuou em contacto com os pesticidas 
por quatro horas entre a altura em que terminou de pulverizar e o momento em que foi tomar banho.) 
Peça a opinião dos membros do grupo. Discuta a importância de tomar banho com SABÃO logo depois 
de pulverizar e de usar sempre roupa acabada de lavar para pulverizar.

 – como podem os agricultores reduzir a exposição aos pesticidas?

 – discuta se “existe efectivamente uma ‘aplicação segura’ dos pesticidas?”

Principais tópicos especiais /discussões relacionadas com o estudo:

 – qual o efeito da contaminação com pesticidas na nossa saúde a longo prazo? (existem experiências 
locais?)

 – quem mais está em risco de se contaminar com pesticidas ao pulverizar os campos?

 – há mulheres na área que pulverizam quando estão grávidas? Que efeito isso pode ter no bebé que 
transporta? De que outras formas achamos que os pesticidas podem contaminar as pessoas ou os 
animais? (beber água, pulverizações à deriva etc.)

 – quais os efeitos dos pesticidas nos porcos, galinhas e outros animais de sangue quente? (pode ser 
apropriado discutir a rotulagem dos pesticidas aqui – como pode reconhecer os mais perigosos para 
os animais de sangue quente e para os humanos)

 – quais os efeitos dos pesticidas nos outros animais que gostaríamos de preservar? (peixes, pássaros, 
etc. E os que ficam beneficiados como o abelhão, outros inimigos naturais........isto leva a experiência 
com insectos para descobrir os efeitos dos pesticidas nos inimigos naturais).

B.6.12 Efeitos dos pesticidas sobre os inimigos naturais e efeitos benéficos

Justificação:

Quando os pesticidas são aplicados em campo, eles também se espalham no ambiente. Neste 
experimento os participantes podem descobrir que os pestecidas matam os inimigos naturais da LFM, 
o que pode piorar o problema.

Objectivos:

 y avaliar os efeitos dos pesticidas sobre os inimigos naturais e efeitos benéficos.

Tempo necessário:

3 horas de uma reunião da EMC + 5 minutos de observação diária até a reunião seguinte

Contextualização:

Em termos gerais, os pesticidas atingem o solo, quer através da aplicação no solo ou através do 
escoamento superficial. Produtos químicos gasosos podem escapar para o ar. No solo, os pesticidas 
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podem ficar presos às partículas do solo e/ou mover-se para as águas subterrâneas. Quando um pesticida 
é altamente persistente no meio ambiente, podem ser causados efeitos biológicos indesejáveis, tais 
como efeitos negativos no solo, à flora e fauna, no meio aquático, sobre a diversidade ecológica e à 
qualidade do ar (poluição).

Do ponto de vista de manejo, existem alguns inconvenientes adicionais e graves decorrentes do uso 
de pesticidas químicos. Além das pragas visadas, os pesticidas podem matar seres benéficos como os 
inimigos naturais, os abelhões e os fungos antagonistas.

Os pesticidas também acarretam custos, e os pesticidas podem não ser a forma mais eficaz de gerir a 
praga.

Nesta experiência, os participantes podem descobrir que os pesticidas matam os seres benéficos. 
É recomendável incluir na experiência um fungicida, para permitir que os agricultores (e alguns 
facilitadores!) descubram que os fungicidas também pode matar os insectos que são inimigos naturais. 
Além disso, ajuda-nos a ficarmos lembrados que os fungicidas também irão matar fungos útil.

Por favor, faça esta experiência no exterior num local aberto com muita circulação de ar - para impedir 
que o grupo de comece a ter dores de cabeça por envenenamento provocado pelos fumos dos pesticidas!

Materiais necessários:

Inimigos naturais de LFM; quatro jarras com tampas, quatro pedaços de pano fino com tiras de borracha, 
dois frascos fechados, rótulos, pincéis finos para pintar o cabelo, aspiradores, se disponíveis, lenços de 
papel, tesouras, pinças, misturadores descartáveis compridos para a mistura dos pesticidas, máscaras, 
luvas resistentes aos produtos químicos, papel, caneta, quatro pulverizadores de mão pequenos 
(0,5 litro), pequenas quantidades de inseticidas, roupas limpas para as equipas de pulverização usarem 
após a pulverização.

Recolha de insectos em preparação para a experiência!

 y Para a experiência recolha com insectos observados durante as sessões semanais da aprendizagem 
de campo da EMC.

 y Cada grupo precisa de recolher 15 indivíduos de 1 tipo de inimigo natural. Providenciar para que cada 
grupo recolha um tipo diferente de inimigo natural.

 y Tenha cuidado ao recolher os insectos! Use aspiradores para os pequenos insectos delicadas como 
parasitas e pincéis finos de pintura de cabelo para o manuseio de pequenas insectos moles como 
lagartas e larvas de moscas sirfídeas. Para insectos rastejantes como a joaninha, a melhor maneira de 
os recolher é suavemente fazer-lhes cair da planta para um recipiente.

 y Não se esqueça de fornecer algum alimento para os insectos: Solução de açúcar para adultos parasitas, 
presas para predadores e folhas frescas para os que se alimentam de plantas. Mantenha os insectos 
num lugar fresco, enquanto prepara outras coisas para a experiência, caso contrario estarão todos a 
morrer no momento em que se iniciar a experiência!
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Métodos/procedimentos:

Os participantes devem preparar quatro pulverizadores de mão antes de o exercício começar. Se o 
pulverizador foi usado antes, lave-o bem com um detergente. Use luvas quando lavar o pulverizador. 
Verifique se o pulverizador está a funcionar devidamente colocando e pulverizando água. Isso vai 
também limpar o tubo do pulverizador. Se necessário, use um pau fino ou arame para limpar o tubo e 
desobstruir as saídas do pulverizador.

Os participantes devem ler atentamente as instruções de uso do produto impressas no rótulo. Em 
conformidade com a dose recomendada para os níveis de concentração para o campo (isso varia de 
produto para produto!), os participantes devem preparar os diferentes pesticidas. Os membros do grupo 
que estiverem a manusear os pesticidas devem usar máscaras e luvas de plástico ou de borracha. Use 
um misturador descartável comprido para cada tipo de produto que será utilizado para preparar a 
solução e descarte adequadamente o misturador.

Cada grupo deverá preparar três pulverizadores com inseticidas comumente usados, por exemplo: 
piretroides, carbamato (inseticidas químicos), NPV ou Bt (inseticida biológico) e um pulverizador de mão 
com água (controlo). Isso significa que cada grupo irá realizar quatro tratamentos (três com inseticidas 
químicos/biológicos e um de controlo).

Os membros do grupo que irá organizar os tratamentos devem também usar máscaras e luvas.

 y Seleccione quatro plantas no campo: uma planta por tratamento de pulverização. Utilização de 
pulverizadores de mão para pulverizar os inseticidas químicos sobre as plantas individuais e rotular 
os tratamentos (plantas), nessa base. Pulverizar o produto químico na parte superior das folhas, 
começando em cima até a parte inferior da planta. E, em seguida, pulverizar o produto químico na 
parte interior das folhas a partir da parte inferior em direcção a parte superior da planta. Certifique-se 
de que ambos os lados das folhas estejam ensopadas com a solução. Pulverizar seguindo a direcção 
do vento. Lave bem as mãos com água e sabão, e troque de roupa após a pulverização.

 y Deixe as folhas secarem na planta.

 y Escolha uma ou várias folhas de cada tratamento e transferi-as para recipientes de vidro. (Use luvas!) 
Coloque rótulos nas jarras. Cada grupo deve ter uma jarra para cada tratamento com a pulverização 
(quatro jarras ao todo). Tente colocar a folha numa posição plana na superfície interior da jarra. 

 y Peça ao grupo para preparar uma tabela simples onde possa anotar com a relação a cada jarra:

 – qual o tipo de insecto colocado no recipiente? (ainda não foi feito?)

 – quantos insectos?

 – com que produto foram pulverizados?

 – quanto tempo após a pulverização os insectos são observados?

 – quantos continuam vivos e saudáveis?

 – quantos continuam vivos mas parecem doentes?

 – quantos estão mortos?

 – veja também as perguntas de orientação abaixo!
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 y Recolha vários predadores do campo dentre os inimigos naturais que tenha recolhido anteriormente 
e transfira-os para as jarras (consulte a secção acima!). Coloque 5 indivíduos das espécies de inimigos 
naturais em cada jarra. Usar a mesma espécie de predador em todos os tratamentos. Feche a jarra com 
a tampa e coloque um pedaço de lenço de papel entre a jarra e a tampa para evitar a condensação 
no interior da jarra.

 y Verifique e registe o estado dos predadores após oito horas e após 24 horas. Conte o número de 
insectos mortos. Pode ser necessário tocar o inseto com uma caneta ou lápis para determinar se está 
morto. Se não se movimentar de uma forma normal, registe-o como morto.

Lembre-se: Descarte correctamente as embalagens de pesticidas vazias para evitar a poluição do 
ambiente e uma possível contaminação. Se tiver de armazenar pesticidas não usados, mantenha-os em 
lugar fresco, e seguro para as pessoas (especialmente crianças) e animais. Lave bem as mãos com água 
e sabão depois de fazer o exercício e sempre que manusear pesticidas!

Os formadores devem chamar a atenção dos participantes para a necessidade de manusear, usar, 
descartar e armazenar produtos com pesticidas correctamente e com cuidado. Estes são venenos!

Questões para discussão:

 – o que aconteceu com os insectos benéficos nos diferentes frascos? Porquê?

 – por que analisamos o efeito da pulverização com água, bem como a pulverização com produtos 
químicos? (Para verificar se é realmente o produto químico que teve o efeito, e não a forma como os 
insectos foram manuseados, ou o efeito da pulverização de água)

 – o que acontece no campo quando um agricultor pulveriza contra uma determinada praga?

 – o que vai acontecer no campo 1, 2, 3 semanas após a pulverização?

 – por que algumas pragas continuam vivas após a pulverização e outras estão mortos (fenómeno da 
resistência)?

 – por que, apesar da pulverização intensa, a praga pode voltar a ocorrer mais tarde durante a época, ou 
na época seguinte?

 – que pesticidas são de boa qualidade? Quais os factores que lhe levar a determinar que a qualidade 
é boa?

 – os pesticidas matam somente as pragas, ou são biocidas (i.e. também podem matar outros seres 
vivos)?
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B.6.13 Níveis de limiar económico e relação com Análise do Sistema Agro-Ecológico

Justificação:

O Nível Económico Crítico (NEC) é uma tentativa de melhorar o processo de tomada de decisão, quando 
se decidir se um pesticida deve ser pulverizado para o controle da praga. Nesta actividade iremos 
discutir o que é o NEC, e quão útil é em função dos muitos e diferentes cenários de custos de tratamento 
e a variabilidade dos preços para o produto.

Objectivos: 

 y definir NEC;

 y discutir a variabilidade de cada factor da NEC;

 y discutir como a Análise do Sistema Agro-Ecológico (ASAE) fornece informações adicionais a NEC para 
uma boa tomada de decisões. 

Tempo necessário: 

120 minutos 

Materiais necessários: 

Papel e marcadores.

Contextualização: 

O NEC indica que uma determinada densidade da praga (por exemplo, número de plantas infestadas) 
resultará na perda de rendimento. Essa perda de rendimento que ocorrerá no final da época tem um 
custo (kg/ha multiplicado pelo preço por kg) que é igual ao custo de tratamento.

O NEC é normalmente calculado com base em três parâmetros utilizando a seguinte equação: 

Qual a utilidade do NEC? Tradicionalmente, quando o NEC era ultrapassado (fazem-se amostragens das 
populações do campo e verifica-se que superam o NEC) aconselhava-se o agricultor a pulverizar.

O MIP inclui agora uma análise mais ampla do ecossistema (como o ensino sobre o MIP na EMC). Outros 
factores que os agricultores devem tomar em consideração incluem a presença de inimigos naturais, 
a sanidade vegetal e sua capacidade de compensar os danos, outras oportunidades de investimento, 
saúde pessoal, condições climáticas, o preço local do milho… O NEC é ainda uma parte útil da análise, 
mas o NEC não é a única análise.

Preço das matérias-primas (moeda local/kg)  X  coeficiente de dano (perda de rendimento 
esperada na densidade de pragas NEC) (kg/ha/#praga/ha)

NEC =
os custos de maneio (USD/ha ou custo em moeda local/ha) 
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Além disso, o preço do milho pode variar consideravelmente dependendo do local e da época do ano. 
Mas a maior parte das vezes, os agricultores nem sequer sabem que preço de referência foi usado para 
o milho para calcular o NEC, e que lhes é apresentado como recomendação! Por isso é-lhes difícil ter a 
certeza de que tais NEC se aplicam a sua situação.

Métodos/procedimentos (para um grupo mais amplo): 

1. Pergunte se os participantes já ouviram falar da NEC, e o que eles pensam que isso é. Tome nota, e 
apresente a equação para a NEC: 

2. Explique cada factor. Peça aos participantes para explicarem o que eles sabem sobre cada factor. 

Nota: 

Os custos de maneio: dependem do tipo de maneio empregue (própria ou contratada), acesso aos meios 
(próprios ou alugados), custos da mão-de-obra (própria ou contratada; época do ano), as diferenças 
entre as províncias (próximo ou distante das cidades), outras condições.

Preços dos produtos primários: estes podem mudar durante o ano, e variar de lugar para outro, 
dependendo dos mercados, etc.

Coeficiente de dano: varia de acordo com a variedade, a disponibilidade de água, populações de inimigos 
naturais, existência de ervas daninhas no campo, níveis de nutrientes, condições climáticas, habilidade 
do agricultor produzir a cultura, infecção por doença, fase da planta, espaçamento das plantas, etc. Nem 
todos os danos levam à perda de rendimento da cultura(veja o Tópico Especial B.6.7 sobre Compensação)

Questões para discussão: 

 – o que é a NEC para a LFM? A NEC é fixa para toda a época?

 – se um agricultor tiver custos de maneio mais elevados, o que acontece ao NEC?

 – se o preço do milho for baixo, o que acontece ao NEC? Valerá a pena usar pesticidas?

 – o que acontece se o NEC for alcançado e existirem muitos inimigos naturais? Faz sentido pulverizar?

 – e em relação a fase de cultura e o NEC? A cultura pode compensar alguns dos danos foliares?

 – que informações adicionais recolhe da ASAE para além do número de pragas por planta? Por que será 
isso útil? Precisa de informações adicionais para tomar uma boa decisão? 

Preço do produto (moeda local/kg)  X  coeficiente de dano (kg/ha/#praga/ha)
NEC =

os custos de maneio (moeda local/ha) 
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B.6.14 Sistema de registo para análise económica e tomada de decisão

Justificação: 

Os agricultores raramente anotam quanto dinheiro gastam e quanto dinheiro recebem. Isso deve-se a 
falta de conhecimento de que um bom registo pode ajudá-los a fazerem melhores escolhas quanto a 
decisões de maneio em relação a sua actividade agrícola e as suas transacções. É difícil reter na mente 
todas as informações necessárias para a tomada de decisões.

As tecnologias ou opções sugeridas podem trazer muito bons resultados agronómicos a partir do 
campo de aprendizagem, mas podem não ser acessíveis para os pequenos produtores, por não serem 
economicamente rentáveis.

Objectivos:

 y permitir que os agricultores saibam quanto dinheiro gastam e recebem, para uma melhor e mais 
consciente tomada de decisão num determinado empreendimento;

 y facilitar as comparações entre as diferentes práticas de maneio e tratamentos nos campos de estudo 
da EMC.

Tempo necessário: 

Duas (2) horas no início da EMC; 10 minutos em cada sessão da EMC; e 20 minutos no final de cada mês

Materiais necessários: 

Papel de blocos gigante; marcadores; fita adesiva; bloco de notas; canetas (azul e vermelho); régua; 
calculadora. 

Métodos/procedimentos:

 – troca de impressões;

 – práticas (exercício).

Prepare um bloco de notas ou uma folha de album como abaixo, para cada tratamento na EMC.9

O registo deve ser feito diariamente, sempre que uma actividade é realizada em conexão com a escola 
de campo (com o campo agrícola), começando com os insumos adquiridos até a venda, excepto a ASAE.

Veja uma amostra do exercício na página seguinte.

9 Exercicio adaptado do Manual da FAO "Horticultural Marketing, Marketing Extension Guide 5" disponível em www.fao.org/
docrep/008/a0185e/a0185e00.htm#Contents 

http://www.fao.org/docrep/008/a0185e/a0185e00.htm#Contents
http://www.fao.org/docrep/008/a0185e/a0185e00.htm#Contents
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Localização: _______________ Nome da EMC: ___________________ Cultura:___________________ 

Ano: __________________  Nome/descrição do tratamento: _________________________________

Data Observações

Receita Receita

(a) Rendimento comercializado por Hectare 6 000 kg

(b) Preço a $0.25 per kg

Receita bruta (a ×b) = $1 500

$

Custos de 
produção

Custos dos 
insumos

Semente, 1.5 kg a $22 por kg 33

Fertilizante ZZ, 2 × 50 kg a $6 por bag 12

Estrume orgânico, 15 toneladas a $5 por tonelada 75

Pulverizaçãi 1: aprox. $11 por ha 11

Lavoura mecânica $40 per ha 40

…

…

Subtotal insumos 171

Custos de 
mão-de-obra

Preparação de terra, 2 dias a $2 por dia 4

Sementeira, 3 dias a $2 por dia 6

Rega, 10 dias a $2 por dia 20

Sachas, 12 dias a $2 por dia 24

Colheita, 90 dias a $2 por dia 180

…

Subtotal mão-de-obra 234

Subtotal custos de produção 305

Custos de 
comercialização

Transporte a 1.5 cents por kg × 6 000 kg 90

Embalagemg, sacos de 20-kg a $1 por crate 300

Subtotal comercialização 390

(c) Total dos custos de produção e comercialização 795

Margem bruta/retorno líquido por hectare (receita – total de custos de produção e comercialização) = $...

Preço de equilíbrio por Kg (total de custos de produção e comercialização/Kg de produção comercializada 

 = … $ por Kg

Nota sobre os custos de comercialização: O agricultor precisa de manter um registo dos custos de mão-
de-obra. Trantando-se de EMC, o grupo pode decidir não registar esses custos para manter as coisas 
simples uma vez que este é apenas um campo de aprendizagem. Contudo, os membros da EMCdevem 
manter o registo e discutir sobre a intensidade de mão-de-obra nos vários tratamentos. Da mesma 
forma, a EMC pode decidir não registar os custos de comercialização para manter as coisas simples uma 
vez que os custos de comercialização serão sempre iguais independentemente do tratamento e então 
isso não seria útil quando comparamos métodos de produção. Contudo, os agricultores devem aprender 
a calcular esses custos para tomarem melhores decisões sobre a produção e comercialização.
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Conteúdo:

 – o que registar em conexão com campo de estudo, ou campo de produção?

 – como registar as informações num bloco de notas?

 – como avaliar as entradas e as saídas referentes a um determinado período em conexão com os 
diferentes tratamentos?

 – como comparar a relação custo/eficácia dos diferentes tratamentos do campo de aprendizagem?

 – como calcular se está a ter lucros ou perdas?

Mensagem principal:

O registo das entradas e saídas deve ser feito diariamente desde o início. Isso vai permitir que os 
agricultores avaliem e comparem as tecnologias ou as opções em experimentação na EMC, e tomarem 
decisões de maneio com conhecimento de causa no final da época relativamente a relação custo/
eficácia dos vários métodos para a planificação futura.
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ANEXO 1 
Exemplo de um programa de formação de reciclagem sobre a 
Lagarta do Funil do Milho para os Formadores e Facilitadores 
das Escolas na Machamba do Camponês
Tabela 4: Programa do Curso de Reciclagem de seis dias para a Identificação e Maneio da LFM destinado aos Mestres de 

EMC ou aos Facilitadores das EMCs10

DIA TÓPICO OBJECTIVO DA 
APRENDIZAGEM:

ACTIVIDADE PERÍODO MÉTODOS MATERIAIS PESSOA RESP.

1 Contextualização 
do problema

Identificar as lacunas 
de conhecimento e 
ter um entendimento 
comum do problema

• Trocar ideias sobre 
a praga e sobre as 
práticas de maneio 
em uso

• Concentrar-se na LFM 
(historia e situação 
no país)

• Resultados do estudo 
Inicial de diagnóstico, 
se for o caso 

• Apresentar o quadro 
para o maneio da LFM 
de forma resumida 10

2 horas Troca de Impressões, 
Troca de Experiência, 
Apresentação, 
Debate

Blocos gigantes, 
marcadores, fita 
adesiva, blocos de 
notas, canetas
(daqui em diante*)

Mestres de 
EMC, FAO

Biologia e 
ecologia da LFM 

Conhecer o ciclo 
de vida da LFM 
e as condições 
preferidas para o 
desenvolvimento da 
praga

• Descrição do ciclo de 
vida e dos ambientes 
que lhe são favoráveis 

2:15 horas Troca de Impressões, 
Apresentação, 
Debate sobre o 
jardim zoológico de 
insectos

(*) + Amostras (ao 
vivo ou cartazes), 
lentes

Especialista 
de MIP/ 
Entomologista

Identificação 
da praga e dos 
danos

Identificar/reconhecer 
a praga e o seu 
comportamento, e 
diferencia-la de outras 
pragas/lagartas

• Sinais e sintomas
• Comportamento 

alimentar, 
transferência, 
oviposição, etc.

• Diferenciar a LFM, 
a Lagarta Invasora 
(Spodoptera exempta), 
outras lagartas

3 horas Troca de Impressões, 
Apresentação, 
Debate, 
Demonstração

(*) + Amostras (ao 
vivo ou cartazes), 
lentes

Especialista 
de MIP/ 
Entomologista

10 O Quadro de Maneio da FAO para a LFM, e o Guião da FAO para a LFM actualizado podem ser encontrados em: http://www.fao.org/
food-chain-crisis/how- we-work/plant-protection/fallarmyworm/en

http://www.fao.org/food-chain-crisis/
http://www.fao.org/food-chain-crisis/
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DIA TÓPICO OBJECTIVO DA 
APRENDIZAGEM:

ACTIVIDADE PERÍODO MÉTODOS MATERIAIS PESSOA RESP.

2 Maneio da LFM Contextualizar o 
Maneio da LFM 

• Introdução do IPPM e 
do que isso significa 
no contexto da LFM

4:00 horas Troca de Impressões, 
Apresentação, 
Debate

(*) Especialista de 
MIP

Monitoria e aviso 
prévio

Saber como efectuar 
a monitoria regular ao 
campo usando a ASAE

• Ferramentas 
(armadilhas de 
feromona....)

• Procedimento de 
observação (Scouting) 
e de reconhecimento

• Parâmetros a observar
• Técnicas para 

a recolha e 
manuseamento das 
amostras

• Preparação para 
trabalho no campo

3 horas Troca de Impressões, 
Apresentação, 
Debate, Resolução 
de Problemas 

Armadilhas 
(veja as sessões 
de Monitoria e 
Reconhecimento)
Telefones 
inteligentes /tablets 
com o Aplicativo da 
FAO sobre a LFM (se 
implantado no país)
(*)

3 Imersão no 
campo

Desenvolvimento 
da capacidade dos 
participantes para 
as observações 
regulares dos campos 
e tomada de decisão 
fundamentada sobre 
o maneio da LFM. 

• ASAE (identificação, 
amostragem, recolha, 
tomada de decisão 
- observação e 
identificação correcta 
de massas de ovos 
da LFM, larvas jovens 
e danos, observar 
os inimigos naturais 
(coccinelídeos, 
tesourinhas, crisopas, 
formigas, ovos

• parasitados, etc.)

4:00 horas Troca de impressões, 
discussões em 
grupo; práticas de 
campo; princípio 
de "o que é isso?"; 
demonstração

Campo infestado 
pela LFM e 
paisagem vizinha 
para prática de 
campo; amostras 
para a monitoria 
regular; material 
para o jardim 
zoológico de 
insectos (veja 
Tópicos Especiais 
sobre Jardins 
Zoológicos de 
Insectos) + (*)

MTs sénior e
Entomologistas

• Análise de dados, 
apresentação e 
síntese dos principais 
ensinamentos

1h Trabalho de grupo, 
apresentações e 
debate

(*) MTs sénior e 
entomologistas

Redução do Risco 
dos Pesticidas

Compreender os 
efeitos nocivos do uso 
dos pesticidas 

• Destacar os 
aspectos do custo 
dos tratamentos, 
desenvolvimento da 
resistência, toxicidade 
dos diferentes 
pesticidas, impacto 
sobre os inimigos 
naturais, comércio…

• Implicações da 
intensificação 
da produção de 
culturas para a 
sustentabilidade dos 
sistemas (económicos, 
sociais e ambientais)

3 horas Troca de Impressões, 
Debate

(*) + Amostras de 
produtos botânicos, 
bio-pesticidas, 
embalagens de 
pesticidas químicos

Especialista 
de MIP/ 
Entomologista
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DIA TÓPICO OBJECTIVO DA 
APRENDIZAGEM:

ACTIVIDADE PERÍODO MÉTODOS MATERIAIS PESSOA RESP.

4 Monitoria das 
amostras das
plantas 
danificadas 

Conhecer o ciclo de 
vida ou as fases de 
desenvolvimento da 
praga.

• Observação das 
amostras recolhida no 
campo 

30 min Troca de Impressões, 
Discussão, 
Demonstração

(*) + Amostras 
recolhidas do 
campo, jardim 
zoológico de 
insectos, lentes 

Entomologista
& Especialista 
de MIP 

Inimigos naturais 
(“amigos do 
agricultor”)

Identificar e 
diferenciar os inimigos 
naturais 

• Diferenciação 
dos amigos dos 
agricultores 
(parasitóides, 
predadores, vírus (e.g.: 
NPV, EPF) bactéria 
(e.g.: Bt), fungos) e 
modos de acção

1.45 hr Troca de Impressões, 
Discussão, 
Demonstração

(*) + Amostras (ao 
vivo ou cartazes), 
jardim zoológico de 
insectos

Especialista 
de MIP/ 
Entomologista

Conhecer o papel dos 
inimigos naturais

• Conservação e uso 
dos "amigos dos 
agricultores"

• ou seja, os inimigos 
naturais (maneio de 
insectos, paisagem…)

1.15 hora Troca de Impressões, 
Discussão, 
Demonstração

Preparação e 
manuseamento 
de produtos 
botânicos 

Preparar e usar 
adequadamente os 
produtos botânicos ou 
os bio-pesticidas 

• Exemplos de produtos 
botânicos comuns 

• Demonstrar o 
processo de 
preparação, aplicação

• Aplicar os extractos 
de algumas das 
pragas alvo para 
os participantes 
e agricultores 
apreciarem a sua 
eficácia

• Explicar os possíveis 
riscos (toxicidade) 

4.00 hrs Troca de Impressões, 
Troca de Experiência, 
Debate 
Resolução de 
Problemas, 
Demonstração

(*) + Amostras de 
folhas vegetais/ 
sementes, balança, 
almofariz, balde, 
água, barra de 
sabão, mochila, 
máscara, botas, 
luvas

Especialista de 
MIP
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DIA TÓPICO OBJECTIVO DA 
APRENDIZAGEM:

ACTIVIDADE PERÍODO MÉTODOS MATERIAIS PESSOA RESP.

5 Práticas de 
Maneio (como 
minimizar a 
acumulação da 
população de 
pragas)

Colocar ênfase nas 
opções de maneio, 
incluindo as medida 
de prevenção e a 
acção para controlar 
a LFM

• Diversidade 
de variedades, 
diversificação de 
culturas e cultivos 
para

• reduzir a oviposição 
e desenvolver 
populações de 
inimigos naturais

• Manutenção de 
árvores e diversas 
fronteiras para os 
inimigos naturais

• Esmagar as massas de 
ovos (porquê?)

• Plantas hospedeiras; 
efeitos das plantas 
repelentes e de 
atracção, e modo de 
acção

• Tratamento das 
sementes

• Datas de sementeira 
(evitar a sementeira 
faseada)

• Boa saúde do solo

2 horas Troca de 
Impressões, Debate, 
Demonstração de 
Trabalho de Grupo e 
Visita ao campo se 
houver tempo para 
realizar trabalho 
prático

(*) + campo 
infestado pela LFM,
Amostra de massas 
de ovos, plantas 
hospedeiras, 
sementes tratadas 

Entomologista 
& Especialista 
de MIP

Sensibilização e 
comunicação

Realizar a 
sensibilização 
apropriada das partes 
interessadas

• Acção comunitária 
contra a LFM 
- armadilhas, 
observação, 
mapeamento, acção, 
etc.

• Campanhas de 
extensão em massa

• Mecanismos para 
reportar a LFM. 
Porque razão os 
agricultores devem 
reportar, a quem, 
como?

• Papel dos agricultores 
na partilha de 
informação com as 
suas comunidades e 
com outras EMCs

1.00 hr Troca de Impressões, 
Apresentação, 
Debate 

(*) + Especialista de 
Comunicação,
& Oficiais do 
Clube Dimitra 
ou consultor 
especialista

Concepção de 
possíveis estudos

Definir e conceber 
estudo de campo a 
partir de potenciais 
soluções prioritárias 
(soluções priorizadas)

• Passar em revista os 
estudos potenciais 
e possíveis para 
sensibilização

• Analisar os protocolos 
existentes que possam 
ser adaptados às 
necessidades locais

4.30 horas Troca de Impressões, 
Apresentação, 
Trabalho de Grupo, 
Debate 

(*) + Modelos MTs sénior
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DIA TÓPICO OBJECTIVO DA 
APRENDIZAGEM:

ACTIVIDADE PERÍODO MÉTODOS MATERIAIS PESSOA RESP.

6. Planificação da 
acção

Desenvolver um 
programa que 
inclua os recursos 
necessários para a 
época agrícola

• O desenvolvimento 
do programa de 
aprendizagem ao 
longo de toda a época 
agrícola

• Identificação de 
possíveis facilitadores

2 horas Troca de Impressões, 
Apresentação, 
Trabalho de Grupo, 
Debate

(*) TMs e
Pessoa de 
recurso

Monitoria, 
Avaliação e 
Aprendizagem

Desenvolver e 
consolidar a 
colaboração entre as 
partes interessadas e 
os profissionais

• Documentação das 
práticas

• Como estabelecer a 
ligação com grupos 
de trabalho nacionais, 
investigação etc.

• Ligações com os 
sistemas de sanidade 
vegetal e redes

2 horas Troca de Impressões, 
Discussão, 
Demonstração

(*) Pessoa de 
recurso
Especialista de 
M&A

Encerramento • Avaliação geral da 
formação

• Considerações Finais

30 min (*) TMs

(*) Blocos gigantes, marcadores, fita adesiva, bloco de notas  e canetas para uso na sala de reunião

N.B. 1. P&R será usadas permanentemente neste método de facilitação.

 2.  Em condições ideais, os cursos devem ser realizados num período em que a LFM pode ser observada no campo.

 3.  Caso a LFM esteja presente no campo durante a formação, a preparação dos produtos botânicos deverá ser feita no segundo  
  dia, para se pulverizar no quarto dia, e para a monitoria da eficácia antes da partida do centro de formação.

A Tabela 4 apresenta um exemplo de um programa de formação para cursos de reciclagem de extensionistas, 
Facilitadores e Formadores Mestre de EMCs. Este deve ser adaptado de acordo com especificidades locais e 
interesses e necessidades dos formandos.
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ANEXO 2 
Exemplo de currículo sobre o milho incluindo a maneio 
ecológico da Lagarta do Funil do Milho

Os resultados da análise da matriz de problemas e soluções – o que os Mestres de EMC precisam de saber, o 
calendário da Formação de Formadores (TOT) e os estudos de campo e tópicos especiais desenvolvidos – foram 
resumidos na Tabela 5, observando os passos mais importantes para seguir desde o início até ao fim de um ciclo 
de produção de milho, para assegurar o maneio integrado e sustentável da Lagarta do Funil do Milho, através 
da aprendizagem nas Escolas na Machamba do Camponês. 

A tabela do currículo compreende detalhes sobre as fases, como se 
segue: o período (relacionado com o calendário de cultivo), a operação 
ou as actividades, os objectivos de aprendizagem (para um determinado 
tópico), o conteúdo, os métodos a utilizar para facilitar o tópico, o 
material necessário, o tempo ou a duração da abordagem do tema, a 
pessoa responsável, e os indicadores de avaliação para assegurar que os 
objectivos sejam alcançados. Deve-se concordar que o pré-sementeira 
(antes da sementeira) é uma fase, em vez de um estágio de crescimento.

É necessário destacar aqui a importância da formação de "Introdução 
sobre a LFM" como uma necessidade no início do processo, para ajudar 
os agricultores a reconhecer a praga, as suas plantas hospedeiras, os 
inimigos naturais e as medidas de prevenção que devem ser tomadas 
até a sementeira. A primeira formação de "Introdução sobre a LFM" deve 
concentrar-se na identificação da praga e nas medidas de prevenção. O 
formador deve ser bem preparado para as práticas de preferência num 
campo infestado, caso contrário, usando cartazes. A segunda etapa vai 
rever a identificação da LFM, mas vai enfatizar as diferentes acções ou 
opções prioritárias a serem empreendidas para o seu maneio.

O registo para a análise económica é o primeiro tópico a ser tratado na EMC após a primeira sessão de formação. 
Desde o início, todos os detalhes sobre a aquisição dos insumos, principalmente o custo, devem ser registados 
durante todo a época de cultivo. A pré-sementeira (momento antes das sementeiras), uma fase mais do que um 
estádio, é essencial para as medidas de prevenção.

O reconhecimento e a monitoria regular do campo usando a Análise do Sistema Agro-Ecológico (ASAE) deve 
iniciar com o surgimento das plântulas e prosseguir até a fase de maturação para ajudar os agricultores a 
tomarem a decisões de maneio fundamentadas. Para além do dia da reunião semanal da EMC, mais dois dias de 
reconhecimento de campo devem ser implementados a partir da emergência das plântulas até aos primeiros 
estágios vegetativos. Na verdade, são necessários dois a três dias para as massa de ovos da LFM chocarem e 
pouco tempo para as larvas neonatais entrarem para dentro do verticilo do milho, onde o seu maneio tornar-se 
mais difícil.
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O maneio de pragas e doenças está ligada ao reconhecimento regular do campo no que se refere a tomada 
de decisões. Durante a fase vegetativa, os agricultores devem monitorar os campos pelo menos uma vez por 
semana, de preferência duas vezes; e, em estágios mais avançados, pelo menos quinzenalmente.

Tabela 5: Exemplo de currículo da EMCs para o maneio integrado da lagarta do funil do milho 

SEMANA ESTÁGIO ACTIVIDADE TÓPICO OBJECTIVO DE 
APRENDIZAGEM

CONTEÚDO MÉTODOS MATERIAIS TEMPO PESSOA RE-
SPONSÁVEL

INDICADORES 
DE AVALIAÇÃO

1 Antes da 
sementeira

Formação 
introdutória 
sobre a LFM

Conscientizar os 
produtores sobre 
como reconhecer a 
LFM e implementar 
medidas de pre-
venção

Identificação da LFM, ciclo de 
vida (biologia) e ecologia; Pre-
venção, contagem (“scouting”) 
e ações para gerir a LFM; Se 
a praga já estiver presente, 
iniciar o controle biológico e 
o controle cultural, colhendo 
amostras da LFM em diferentes 
estágios (massas de ovos, 
larvas de larvas, macho adulto 
e fêmea), plantas danificadas, 
inimigos naturais, plantas 
locais com potencial para 
controle, ervas daninhas, etc… 
para observação e discussão; 
Recolha a lista verde de 
plantas existentes, identifique 
as disponíveis e prepare uma 
breve informação sobre cada 
uma delas; Integrar práticas in-
dígenas nas listas de pesticidas 
existentes e desenvolver uma 
lista verde para cada região.

Debates, dis-
cussão, sempre 
que possível: 
visite campos 
infestados / 
vegetação, 
desenvolva 
trabalho em 
grupo e faça 
demonstração 
prática

Álbum 
seriado, 
marcadores, 
fita-cola, 
faca, garrafas 
plásticas / 
frascos; rede 
para selar as 
larvas ; lupa, 
redes para 
caçar a traça 
adulta

4 horas 
em dois 
dias

Facilitador Conhecimento 
sobre como 
identificar e 
gerir a LFM

2 Antes da 
sementeira

Realizar 
registos para 
avaliação 
económica

Registos 
para 
avaliação 
económica

Saber fazer e 
analisar registos 
da machamba 
para planificação, 
maneio e tomada 
de decisão

Importância dos registos; Tipos 
de registos e sua importância; 
Registo de insumos e de 
vendas; Custos de produção 
e cálculo das margens brutas. 
Relação custo-eficácia dos trat-
amentos no maneio da LFM.

Debates, 
discussões, 
exercício de 
resolução de 
problemas

Álbum 
seriado, 
marcadores, 
fita-cola

2 horas Facilitador Saber fazer 
registos e sua 
análise para 
a planificação 
e tomada de 
decisões de 
maneio.

3 Estudos chave 
para a EMC;

Discutir a 
aquisição dos 
insumos e a 
fonte

Identificar e sele-
cionar possíveis 
estudos para a 
EMC

Conhecer as 
características 
das variedades 
preferenciais e sua 
fonte, fertilizantes 
ou adubos, pesti-
cidas botânicos e 
biológicos

Uso e aquisição de vários insu-
mos em relação as medidas de 
prevenção para o maneio da 
LFM. Conhecer a diferença en-
tre sementes e grãos; difer-
entes variedades de milho e 
variedades adequadas; linhas 
puras resistentes a LFM; tipos 
de adubo/estrume; Infor-
mações sobre sementes; pa-
cotes de fertilizantes exis-
tentes; aumentar a conscien-
cialização sobre as fontes de 
semente; taxas de sementeira 
para determinar quantidades a 
comprar; dose e concentração 
de fertilizantes para determinar 
quantidades a comprar; testes 
de germinação;

../cont.

Debates, 
observações, 
discussões

Amostras de 
sementes, 
fertilizantes 
e pesticidas 
(produtos 
químicos); al-
búm seriados, 
marcadores 
e fita-cola; 
plantas, 
pesticidas 
autorizados; 
armadilhas 
e iscas de 
feromonas

1-1,5 
horas

Facilitador Saber listar as 
características 
de boa semente, 
fertilizantes, 
bio pesticidas e 
plantas
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SEMANA ESTÁGIO ACTIVIDADE TÓPICO OBJECTIVO DE 
APRENDIZAGEM

CONTEÚDO MÉTODOS MATERIAIS TEMPO PESSOA RE-
SPONSÁVEL

INDICADORES 
DE AVALIAÇÃO

3 (cont.) cont./..

alternativas aos produtos 
químicos (conhecimento local, 
IPM); aquisição de espécies 
botânicas e bio pesticidas; ar-
madilhas e iscas de feromonas.

4 Antes da 
sementeira

Selecção do 
local

Selecção 
do local 
(em 
relação a 
prevenção 
e medidas 
de maneio 
da LFM)

Ser capaz de iden-
tificar e seleccionar 
local apropriado 
para a produção de 
milho e para pre-
venir infestações, 
incluindo da LFM

Critérios para selecionar o 
local: Consciencialização sobre 
os critérios de seleção do local 
e diferenças no desenho dos 
estudos da EMC para evitar 
resultados tendenciosos; car-
acterística da terra adequada 
para a produção de milho; 
padrão de precipitação; história 
do local; consciência no ma-
neio do solo; rotação e pousio; 
Cultivo diversificado; consor-
ciações; o papel das árvores, 
sebes e flores na melhoria do 
habitat para os inimigos natu-
rais; evitar o plantio tardio e/ou 
escalonado para evitar a LFM.

Debates, ob-
servações, de 
campo, práti-
cas no loca e 
discussões

Campo, água, 
enxada, ál-
bum seriado, 
marcadores e 
fita-cola

1-2,5 
horas

Facilitador Capacidade 
de listar carac-
terísticas de um 
bom campo, 
compreender a 
diversificação e 
identificar cam-
pos com menor 
risco de infes-
tação precoce 
com a LFM

5 Antes da 
sementeira

Preparação de 
terra

Preparação 
de terra 
para a 
semen-
teira (em 
relação as 
medidas de 
prevenção 
e maneio 
da LFM

Conhecer a im-
portância da boa 
preparação de terra 
e como fazê-lo

Tipos de equipamentos para 
cada tipo de solo e inclinação; 
o papel e os métodos de 
preparação da terra – as várias 
visões.

Discussões, 
visitas de cam-
po e demon-
strações

Álbum 
seriado, 
marcadores, 
fita-cola e 
campo para 
visita

2 horas Facilitador Capacidade de 
listar métodos 
de limpeza e 
preparação de 
terra

6 Antes da 
sementeira

Testagem e 
tratamento da 
semente

Determinar 
a viabili-
dade da 
semente e 
o seu trat-
amento

Saber determinar a 
viabilidade e tratar 
a semente

Conhecer as razões para 
realizar testes de germinação; 
métodos de testagem da 
semente e a interpretação 
dos resultados; medidas de 
precaução.

Discussões, 
práticas e ob-
servações

Sementes, 
pano, água, 
eeds, tissue,
water, prato/
pires, quími-
cos para o 
tratamento 
da semente; 
recipiente, ál-
bum seriado, 
marcadores e 
fita-cola

1 hora Facilitador Cpacidade de 
realizar testes 
de germinação 
e de tratar a 
semente
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SEMANA ESTÁGIO ACTIVIDADE TÓPICO OBJECTIVO DE 
APRENDIZAGEM

CONTEÚDO MÉTODOS MATERIAIS TEMPO PESSOA RE-
SPONSÁVEL

INDICADORES 
DE AVALIAÇÃO

7 Operações 
de plantio 
(sementeira, 
retancha e 
desbaste)

Sementeira Saber como mel-
horar a sementeira 
do milho

Momento e método de semen-
teira: compasso, profundidade 
de sementeira, taxas de se-
menteira; cultivo diversificado 
para melhorar o habitat para 
os inimigos naturais; semen-
teira e preservação de plantas 
hospedeiras para inimigos 
naturais (Crotalaria, plantas 
com flores, Tithonia diversifolia, 
Tephrosia vogelii, feijão bóer, 
etc….); evitar a sementeira es-
calonada como estratégia para 
limitar o aumento contínuo da 
população da LFM; diversidade 
de plantas através de mistura 
varietal e consorciação para 
interromper a oviposição e 
manter os inimigos naturais; 
desbaste (métodos).

Debates, 
discussões 
e vistas de 
campo

Álbum 
seriado, 
marcadores, 
fita-cola e 
campo para 
visita

1,5 
horas

Facilitador Saber como 
semear, fazer 
o desbate e 
retancha

8 Plântulas Treinamento 
específico

Intro-
ducção 
a LFM 
(continu-
ação) (com 
respeito 
as acções 
de maneio 
para o 
controle da 
LFM

Para criar consciên-
cia sobre como 
reconhecer e tomar 
acções de maneio 
para o controle 
da LFM

Controle biológico e controle 
cultural (mecânico); recolha 
de lista verde existente e de 
opções disponíveis para fazer 
fichas informativas simples; in-
tegração de práticas locais nas 
listas de pesticidas existentes e 
desenvolvimento de uma lista 
verde para cada região; Dis-
cussão com agricultores sobre 
custos e riscos dos pesticidas 
sintéticos.

Discussões, 
debates e, 
sempre que 
possível, visi-
tas de campo, 
trabalhos 
de grupo, 
demonstrações 
práticas

Álbum 
seriado, 
marcadores e 
fita-cola

4 horas 
em dois 
dias

Faciliatador/
técnico de 
referência

Conhecimentis 
sobr e como 
reconhecer e 
gerir a LFM

9 Sementei-
ra a matu-
ração

Monitoria reg-
ular e conta-
gem (“scount-
ing”(desde a 
sementeira até 
ao estágio de 
maturação

Necessi-
dades de 
maneio 
da cultura 
e da LFM 
(acções de 
maneio 
para a 
LFM)

Para identificar 
a praga/inimigos 
naturais e 
problemas 
emergentes 
para acção 
imediata; Para 
avaliar a eficácia 
das opções de 
maneio aplicadas 
e registos; 
Para identificar 
problemas na 
cultura/campo, 
avaliar eficácia de 
decisões anteriores 

Análise do sistema 
agro-ecológico (ASAE); estágio 
de desenvolvimento; Pragas, 
infestantes e doenças infecio-
sas, infestação de pragas, iden-
tificação de inimigos naturais e 
plantas hospedeiras; Identificar 
e recolher espécime da LFM e 
de inimigos naturais nos vários 
estágios, plantas danificadas, 
potencial de plantas botânicas 
locais, infestantes, etc. para 
observação e discussão; Aval-
iação da infestação: incidência 
e severidade; Avaliação e 
comparação dos tratamentos 
aplicados; Monitoria da popu-
lação da LFM; Efeitos do clima: 
água e solos. Estrutura do solo: 
drenagem e matéria orgânica

Debates, 
discussões de 
grupo e práti-
cas de campo

Album 
seriado, 
marcadores, 
fita-cola, 
campo para 
as práticas, 
canivete, gar-
rafas páticas, 
jarras, redes 
para insecto, 
lupas

2-3 
horas 
por ses-
são

Facilitador Saber como 
gerir as princi-
pais pragas e 
doenças
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SEMANA ESTÁGIO ACTIVIDADE TÓPICO OBJECTIVO DE 
APRENDIZAGEM

CONTEÚDO MÉTODOS MATERIAIS TEMPO PESSOA RE-
SPONSÁVEL

INDICADORES 
DE AVALIAÇÃO

10 Semen-
teira – do 
estado 
vegetativo 
até a flo-
ração

Maneio de 
pragas e 
doenças

Maneio 
da LFM e 
de outras 
pragas e 
doenças

Perceber os mét-
odos e momentos 
mais apropriados 
para a maneio da 
LFM e de outras 
pragas e doenças

A importância da maneio da 
LFM e outras pragas e doenças 
no sistema de produção tradi-
cional e no contexto de práti-
cas que melhoram a qualidade 
de solos e maneio de água 
(especialmente a agricultura 
de conservação). Tipos, sinais 
de dano e características das 
diferentes pragas e doenças no 
milho. Métodos de maneio de 
pragas e doenças (IPM). Uso 
de práticas locais; Biocontrole 
e controle cultural (físico); 
apanha e destruição física dos 
ovos e larvas; testar o uso de 
areia e cinzas para controlar 
os primeiros instares; uso 
de biopestecidas botânicos, 
sua preparação e manuse-
amento; riscos ; colecta de 
larvas mortas; preparação de 
biopestecidas a partir de larvas 
mortas por mistura (esmagar, 
misturar e filtrar); quando 
iniciar a acção de controle e as 
práticas culturais; práticas de 
controle de humidade; controle 
de térmites (práticas culturais 
incluindo o uso do extracto de 
Nim – folhas e sementes).

Debates, 
discussões de 
grupo e práti-
cas de campo

Álbum 
seriado, 
marcadores, 
fita-cola, 
campo para 
as práticas, 
canivete, gar-
rafas páticas, 
jarras, redes 
para insecto, 
lupas

2-3 
horas 
por 
sessão 
(múl-
tiplas 
vezes)

Facilitador Saber como 
gerir as princi-
pais pragas e 
doenças

11 Semen- 
teira a 
fase vege-
tativa

Saúde dos so-
los e utilização 
de fertilizantes

Maneio da 
humidade 
e fertili-
dade do 
solo

Perceber o que é a 
saúde do solo;
Capacidade de 
aplicar o fertili-
zante de fundo

Conceito de saúde do solo. 
Características do solo: com-
posição, textura, estrutura, 
capacidade de absorção de, 
etc. Importância da matéria 
orgânica; Compostagem, 
estrume; Tipos de fertilizantes 
orgânicos e orgânicos e suas 
características; Fontes de fertil-
izantes; Métodos, quantidades 
e momento de aplicação; 
Adubação de funo e de cober-
tura; Fertilizantes orgânicos e 
inorgânicos; Doses apropriadas 
de nitrogênio.

Debates, 
discussões de 
grupo e práti-
cas de campo

Álbum 
seriado, 
marcadores, 
fita-cola, 
campo para 
as práticas, 
canivete, gar-
rafas páticas, 
jarras, redes 
para insecto, 
lupas

3 horas 
por 
sessão 
(múl-
tiplas 
vezes)

Facilitador Saber como 
gerir a fertili-
dade dos solos

12 Vegetativa Sacha Maneio de 
infestantes

Capacidade de geri 
os infestantes

Importância da sacha; Métodos 
e momentos para as sachas 
(sachas antes da fase reprodu-
tiva); Características dos difer-
entes infestantes; Precauções 
de segurança

Debates, 
discussões de 
grupo e práti-
cas de campo

Álbum 
seriado, 
marcadores, 
fita-cola, 
campo para 
as práticas, 
canivete, gar-
rafas páticas, 
jarras, redes 
para insecto, 
lupas

1,5 
horas 
por ses-
são

Facilitador Saber como 
controlar infes-
tantes
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SEMANA ESTÁGIO ACTIVIDADE TÓPICO OBJECTIVO DE 
APRENDIZAGEM

CONTEÚDO MÉTODOS MATERIAIS TEMPO PESSOA RE-
SPONSÁVEL

INDICADORES 
DE AVALIAÇÃO

13 Espiga-
mento e 
maturação

Veja números 
9 e 10 – Mon-
itoria regular 
de campo

Para 
monitorar, 
identificar 
e resolver 
problemas 
no campo

14 Colheita Colheita: 
maturidade 
fisiológica

Para determinar o 
momento apropria-
do para a colheita

Sinais e Características de mat-
uração; Quando e como fazer a 
colheita; Como reduzir perdas 
de colheita; Boas práticas de 
maneio de restolhos (destruir 
massas de ovos); 

Discussões 
de grupo e 
práticas

Campo com 
cultura pronta 
para colheita

1 hora Facilitador Saber como 
realizar as col-
heitas

15 Pós-colheita e 
processamento

Maneio 
pós-col-
heita

Aprender sobre 
métodos de ma-
neio pós-colheita e 
processamento

Minimizar perdas pós-colheita 
(qualidade e quantidade); Des-
casque / secagem; Debulha/
secagem; Limpeza/selecção/
classificação/ensacamento 
quendo e se necessário.

Apresentação, 
discussão 
de grupo e 
práticas

Álbum seri-
ado, marca-
dores, fita-co-
la, grãos e 
exemplares 
de materiais 
e equipamen-
tos de proces-
samento

1,5 
horas

Facilitador Conhecer méto-
dos apropriados 
de processa-
mento e maneio 
pós colheita 

16 Armazena-
mento

Minimizar 
perdas 
durante o 
armazena-
mento

Capaz de minimi-
zar perdas durante 
o armazenamento

Importância do correcto ar-
mazenamento; Determinar o 
teor de humidade adequado 
para os grãos; Métodos de 
armazenamento; Métodos de 
armazenamento de sementes; 
Causas de perdas; Pragas e 
doenças de armazém e seu 
maneio; Produtos químicos 
para fumigação.

Apresentação, 
discussão 
de grupo e 
práticas

Álbum seri-
ado, marca-
dores, fita-co-
la, grãos em 
armazém e 
exemplos 
de produtos 
químicos

2,0 
horas

Facilitador Saber como 
armazenar os 
grão e gerir 
pragas do ar-
mazém

17 Análise 
económica

Fazer 
registos de 
despesas 
da mach-
amba e as 
análises 
económi-
cas

Saber como anal-
isar registros para 
tomada de de-
cisões de maneio

Importância da manutenção 
de registros; Análise de 
custo-benefício; Benefícios 
econômicos dos tratamentos 
- comparações; Custo de pro-
dução e margens brutas.

Debates, dis-
cussões

Álbum 
seriado, 
marcadores, 
fita-cola, 

1,5 
horas

Facilitador Saber como 
mater e usar 
registos da ma-
chamba

Nota N° 10 é efectuada de acordo com a decisão tomada (N° 9).
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Bibliografia e recursos

Material sobre Escolas na Machamba do Camponês:

Muitos documentos para as Escolas na Machamba do Camponês, incluindo os documentos abaixo, podem ser encontrado 
no website da FAO Global Farmer Field School Platform: www.fao.org/farmer-field-schools/en

A plataforma tem uma página dedicada ao EMC sobre a LFM: www.fao.org/farmer-field-schools/overview/fall-armyworm/en
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we-work/plant-protection/fallarmyworm/en (ou procure no google "FAO Fall Armyworm"). Este website é constatemente 
actualizado com nova informação.

Aplicativo móvel FAMEWS e o kit de formação em Inglês/Francês (bit.ly/2BZEW8q)

Artigos científicos sobre a LFM:
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Este guião visa providenciar orientação sobre como dirigir as EMCs na gestão integrada e sustentável 
da LFM em África, com enfase no milho, como a planta hospedeira preferida da LFM. Este fornece 
informações sobre a biologia e ecologia da LFM; estudos e exercícios de campo para uso durante toda 
a época nas Escolas na Machamba do Camponês; e sugestões sobre como desenvolver um programa 
de formação para os serviços de extensão rural sobre a LFM e cursos de reciclagem dos Mestres e 
Faclitadores de EMC.

A Lagarta do Funil do Milho          (Spotera frugiperd LFM, uma praga transfronteiriça perigosa, nativa das 
Américas, tem se espalhado rapidamente para todas as sub-regiões de África desde 2016, provocando graves 
danos as culturas. A educação dos agricultores e a acção comunitária são elementos críticos para a estrategia 
de gestão adequada das populações da LFM, usando-se uma abordagem de gestão ecológica e integrada da 
praga. As Escolas na Machamba do Camponês (EMCs), uma abordagem integrada da educação dos 
agricultores, constituirá uma componente importante dos esforços de resposta.
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