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O MIP no contexto brasileiro da
produção de soja
No início da década de 1970, após vários
surtos de resistência de pragas a diversos
princípios ativos de defensivos agrícolas em
diferentes cultivos, se iniciaram no Brasil vários incentivos a alternativas de controle de
pragas. A partir de então, iniciou o Manejo
Integrado de Pragas (MIP) no Brasil, que
tem como principal premissa o monitoramento
de insetos-praga em todos os estádios de desenvolvimento do cultivo, visando manter um
equilíbrio entre as pragas presentes e o meio
ambiente, sustentando um nível no qual a
praga não cause danos econômicos aos cultivos onde são aplicadas estas técnicas.
Em outras palavras, o MIP é um sistema de
controle e manejo de pragas que associa o
ambiente e a dinâmica populacional da praga.
Utiliza todas as técnicas apropriadas, de forma
tão compatível quanto possível, para que se
mantenha a população da praga em níveis abaixo daqueles capazes de causar danos econômicos. A sua utilização consiste na tomada
de decisão sobre o momento e método de
controle de pragas, que envolvem uma série
de técnicas, mais conhecidas como as “bases
dos pilares de MIP” (Figura 1). O MIP é,
hoje, a técnica mais efetiva para a redução do
uso de defensivos agrícolas, com manutenção
dos níveis de produtividade na propriedade
rural.

Figura 1. Representação esquemática dos programas de manejo integrado de pragas com as
ações básicas e as técnicas de manejo empregadas. Fonte: Embrapa.

Atualmente, o Brasil é o 2° maior produtor
de soja do mundo, crescendo ano após ano a
busca pelo aumento de produtividade e de novas áreas de cultivo, como é o caso das terras
baixas gaúchas, considerada uma nova fronteira agrícola da soja no Brasil. Concomitantemente, ocorre a expansão do uso indiscriminado de
defensivos agrícolas: de pouco mais de 3 kg
i.a./ha no início dos anos 2000 para mais de 7
kg i.a./ha atualmente. Isto vem causando um
aumento nos casos de resistências das pragas a
determinados princípios ativos, como é o caso
recente da lagarta-falsa-medideira (Chrysodeixis includens). Este inseto, passou de uma pra-

ga secundária à primária, fato este causado
pelo desequilíbrio em áreas de produção.
Nesse contexto, a base do MIP é o conhecimento das principais pragas e seus inimigos
naturais presentes no agroecossistema da soja, bem como sua biologia e hábitos comportamentais. A partir deste conhecimento, podemos efetuar o monitoramento; sendo que o
método mais utilizado para o monitoramento
de lagartas desfolhadoras, percevejos sugadores de sementes e também inimigos naturais

Emergência

Período
vegetativo

Floração

30% de desfolha
ou 20 lagartas/m *

da cultura da soja é o pano de batida. Com o
monitoramento, identificamos e quantificamos
as pragas e inimigos naturais ali existentes.
Assim, se identifica o “nível de ação”, que representa a densidade populacional de pragas
onde medidas de controle devem ser tomadas
para evitar prejuízos econômicos à cultura.
Esses níveis já são determinados para diversas pragas na cultura da soja, como pode ser
observado na Figura 2.
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Broca-das-axilas: a partir de 25-30%
de plantas com ponteiros atacados
Figura 3. Resposta dos cultivos à aplicação de
gesso agrícola em solos com alta acidez
Tamanduá-da-soja:
subsuperficial (m >10%) e aumento médio de
Até V3, 1 adulto/m
produtividade em cultivos que responderam
De V4 a V6, 2 adultos/m
positivamente.
Lagarta-das-vagens:
a partir de 10% de
vagens atacadas
* Maiores de 1,5 cm e considerando a batida de apenas uma fileira de soja sobre o pano.
** Maiores de 0,5 cm e considerando a batida de apenas uma fileira de soja sobre o pano.

Figura 2. Níveis de ação de controle para as principais pragas da soja. Fonte: Embrapa.

Estudo de caso: uso do MIP em soja na várzea
Neste informativo, será apresentado o resultado da implementação do MIP em uma área de plantio de soja na várzea. O trabalho
foi conduzido em uma lavoura comercial da
Eckert Agronegócios, no município de TapesRS, durante a safra 2016/2017. O objetivo foi
implantar técnicas de MIP para reduzir o número de aplicações de inseticidas, mantendo
produtividade e consequentemente diminuindo
o custo médio da lavoura de soja, em comparação a áreas onde a aplicação de inseticidas
era realizada conforme calendário fornecido
por representantes sem aplicação de MIP.
Utilizou-se a variedade Pioneer 95Y72, em
densidade de 14 sementes por metro linear
(espaçamento de 45 cm entre linhas). As á-
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reas utilizadas para testar o MIP receberam o
mesmo manejo de adubação, calagem, tratamento de sementes, controle de ervas daninhas e controle de fungos durante todo o ciclo
da cultura. A única diferença de manejo se
deu no controle da lagarta-falsa-medideira.
A aplicação de fungicidas iniciou no fechamento das linhas o que ocorreu no início do
estádio R1, seguindo posteriormente o calendário de aplicações conforme residual do fungicida anteriormente utilizado. Já o tratamento de inseticidas foi realizado de diferentes
formas (Tabela 1): 1) efetuando-se a aplicação em conjunto com os fungicidas, considerado manejo convencional sem qualquer monitoramento da praga C. includens; e 2) inserindo as técnicas de aplicação de MIP e o con-
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Tabela 1. Manejos utilizados para teste do MIP para controle de C. includens em soja cultivada
na várzea do Rio Grande do Sul

Convencional

Integrado

Estádio durante
a aplicação do
inseticida

Modo de ação do
inseticida

Grupo químico do inseticida

R1

Contato e ingestão

Antranilamida ou Diamida Antranílica

R4

Contato e ingestão

Piretróide e Antranilamida

R5.4

Contato e ingestão

Piretróide

R4

Ingestão

Inseticida biológico

R5.5

Contato e ingestão

Piretróide

trole com o uso de inseticidas sendo utilizado
apenas quando a praga atingisse o nível de
dano econômico, que neste caso foi de, em
média, 18 lagartas-falsa-medideira por pano
de batida.
Durante todo o período de desenvolvimento da cultura, as áreas foram monitoradas através de acompanhamentos semanais realizados ao acaso em locais representativos da
lavoura, com pano-de-batida. Dessa forma,
foi possível identificar e quantificar a ocorrência da C. includens, por cada amostragem,
(Figura 3) para a posterior tomada de decisão. Além disso, é importante salientar que,
em nenhum momento de desenvolvimento da
soja, outras pragas atingiram o nível de ação
estabelecido. A utilização do MIP resultou na
diminuição de uma aplicação de inseticida
(Figura 3).
Nº médio de C. includens por pano de
batida
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de fato, “não fez falta” para a produtividade final
da soja – que inclusive rendeu um saco a mais
por hectare na área com MIP (Figura 4). É
importante salientar que essas diferenças se
deram em altos patamares produtivos de soja
(mais de 80 sacos/ha), onde os ganhos muitas
vezes ocorrem devido a altos investimentos.
Nesse caso, o ganho em produtividade ocorreu
com o uso racional do conhecimento existente,
através do MIP e com diminuição de custos
econômicos e ambientais.
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Figura 4. Produtividade média de soja cultivada
na várzea do Rio Grande do Sul, em áreas sem e
com aplicação de MIP.

O cálculo dos custos das aplicações nos diferentes tratamentos foi realizado incluindo todas
4
as despesas que se tem na propriedade, de exclusividade para aplicação de defensivos, com o au2
xílio de pulverizador autopropelido, sendo inclusos
custos como consumo de diesel, manutenção,
0
parcela de financiamento, hora do operador e depreciação do equipamento, com todas variáveis
Estádio da soja
transformadas em custo de aplicação por hectare
(Tabela 2). Conforme pode se observar, houve
Figura 3. Monitoramento e quantificação de
C. includens em plantas de soja cultivada na
uma redução de R$ 36,50/ha com o uso do MIP,
várzea do Rio Grande do Sul, em áreas sem
comparativamente ao manejo convencional. Por
e com aplicação de MIP.
conseguinte, podemos considerar que se o MIP
fosse utilizado em toda área de produção da faNo entanto, essa aplicação de inseticida zenda, a redução de custos com inseticidas se
preconizada pela aplicação “por calendário”, aproximaria de R$ 50 mil.
6
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Tabela 2. Custo de aplicação por hectare com o referente custo dos inseticidas de soja cultivada
na várzea do Rio Grande do Sul, em áreas sem e com aplicação de MIP
Manejo de
pragas
utilizado

Custo de
aplicação

Custo da 1ª
aplicação de
inseticida

Custo da 2ª
aplicação de
inseticida

Custo da 3ª
aplicação de
inseticida

Custo total

Convencional

R$ 131,50/ha

R$ 29,50

R$19,50

R$ 18,00

R$ 198,50

Integrado

R$ 131,50/ha

R$ 12,50

R$ 18,00

R$ 0,00

R$ 162,00

Considerações finais
A utilização do MIP proporciona uma redução no número de aplicações de inseticidas,
comparando com o manejo convencional por
calendário. Isso implica em ganhos ambientais e econômicos, com uma redução de custos com inseticidas de R$ 36/ha em curto
prazo, apenas na safra analisada. Mas, vale a
pena ressaltar que o uso continuado do MIP
deve se refletir em uma economia ainda
maior a longo prazo, com a redução de pra-

°

gas resistentes a determinados princípios ativos e de riscos ambientais causados pela aplicação dos agroquímicos, além de vários benefícios ao produtor com a utilização deste manejo, como benefícios ambientais, econômicos e de entendimento das relações entre
planta, ambiente, pragas e inimigos naturais
existentes no meio .
A Integrar oferece um amplo curso de
capacitação em MIP, que engloba aspectos
teóricos e práticos, para a aplicação IMEDIATA na propriedade rural.
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