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A serra da Ibiapaba e 0principal p6lo produtor de hortaliyas do Estado do Ceara, abastecendo parte
dos Estados do Ceara, Piaui, Maranhao, Para e Amazonas. Representa 13,1% do PIB agricola do Estado
e tern as culturas de tomate e repolho como principais fontes de divisas. Entretanto, para conseguir altas
produtividades, saD gastas quantidades excessivas de agrot6xicos, principalmente inseticidas, para
combater a traya do tomateiro Tuta absoluta, a traya do repolho Plutella xylostella e a broca pequena do
tomateiro Neoleucinodes elegantalis.

No Departamento de Pesquisa da Ibiapaba - DPI, pertencente aEmpresa de Pesquisa Agropecuaria
do Ceara - EP ACE, foi instal ado urn laborat6rio de criayao de Sitotroga cerealella para ser utilizada como
hospedeiro alternativo na multiplicayao do Trichogramma pretiosum. Alguns meses ap6s 0 laborat6rio
ter entrado em produyao, a criayao de S. cerealella foi severamente atacada por Pyemotes spp.

Pyemotes e urn acaro predador que parasita praticamente todas as ordens de insetos, principalmente
coleoptera e lepidoptera, em produtos armazenados.

o ataque desse acaro na criayao de S. cerealella caracteriza-se pela lentidao de movimentos das
mariposas, pelo numero cada vez maior de mariposas mortas durante as peneirayoes dos ovos e pela
diminuiyao da quantidade de ovos que, em produyao normal, e de 1 a 1,5 g/gabinete/dia. No caso de
infestayao intensa, essa produyao pode chegar a zero dando lugar somente a impurezas.

o curto periodo de desenvolvimento desse acaro e 0 alto potencial reprodutivo requerem que 0

controle seja feito tao logo seja detectada a sua presenya, utilizando-se produto de ayao imediata e com
interferencia minima sobre a populayao de S. cerealella.

Em contato com a pele humana, 0Pyemotes provoca dermatite alergica que, em situayao extrema,
e acompanhada por febre, dor de cabeya, dores nas costas e asma.
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Neste trabalho, informam-se, com base em experimentos conduzidos em laboratorio e em
experiencias adquiridas durante anos de criayao de S. cerealella para fins de produyoes de parasit6ides,
as atividades necessarias para 0 controle do acaro Pyemotes spp.

o laborat6rio deve ser instalado distante de areas de plantios e de secagem de graos;
Tratar os ovos de S. cerealella com tetracloreto de carbona;
Por ocasiao das infestayoes dos gabinetes, mesmo apos 0 tratamento dos ovos com tetracloreto de
carbono, retirar amostras para inspeyao sob lupa binocular;
Pulverizar mensalmente as paredes internas e externas do laboratorio com soluyao de benzocreol45
a 10 %, tendo-se 0 cuidado de cobrir os gabinetes de criayao com plastico;
Nao permitir a entrada de pessoas que venham do campo ou de outros laboratorios de criayao.

Em caso de contaminayao por Pyemotes spp. na criayao de S. cerealella, proceder da seguinte
forma:

Eliminar 0 gabinete, derramando atraves do pano (tampa) soluyao de benzocreo145 a 10% antes de
remove-Io do laboratorio de criayao;
Lavar todos os componentes do gabinete (tambor, pano, cone, varal e frasco coletor) e po-Ios para
secar longe da area infestada;
Em caso de eliminayao total da criayao de S. cerealella, pulverizar interna e externamente 0

laborat6rio com soluyao de benzocreol 45 a 10% vinte e quatro horas antes de reiniciar a criayao;
Vma hora antes da infestayao do substrato de alimentayao com ovos de S. cerealella, passar urn pano
umedecido com benzocreol45 a 10% por dentro e por fora dos tambores, das bandejas, dos cones e
dos frascos coletores de ovos. Esperar secar e fazer to do 0 procedimento de infestayao;
Apos a infestayao, limpar externamente, todos os dias, os gabinetes com pano umido da soluyao de
benzocreol45 a 10%, desde 0 pano que veda 0 gabinete ate 0 fundo dos frascos coletores de ovos;
Manter 0 piso do laboratorio constantemente molhado com uma mistura de agua e oleo disel;
Evitar a fuga das mariposas por ocasiao da troca dos frascos coletores de ovos;
Antes e depois da preparayao das cartel as, limpar a mesa interna e externamente com soluyao de
benzocreo145 a 10%;
Fazer observayoes dimas, com lupa binocular, dos ovos peneirados de todos os gabinetes em
pequenas produyoes. Em produyoes elevadas, fazer as observayoes por amostragem de cada
gabinete;
As roupas usadas nos laboratorios de criayao de S. cerealella e de multiplicayao de T. pretiosum
devem ser de usa exclusivo de cada laboratorio.
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