
Resíduo Zero:  

morango semi-

hidropônico 

livre de resíduo 

de defensivos 

químicos .    



Resíduo zero 

 Compreende “Resíduo Zero”  quando os 

produtos agrícolas comercializados 

apresentem resíduos de moléculas ativas 

encontradas em uma determinação  analítica 

com valores abaixo de 0,01 ppm. 

Definição 



Local 



Local de implantação 

 Riscos físicos, químicos e alergênicos. 

 Riscos de contaminação de pragas e doenças.  

 Histórico de 4 anos. 

Riscos 



Local de implantação 

 Monitoramento de pragas, doenças, inimigos 

naturais e nível de dano econômico. 

 Substrato livre de agentes patogênicos, metais 

pesados e outros elementos que comprometa 

o desenvolvimento das plantas. 

 Qualidade química, física e biológica da água.     

Considerações gerais 



Local de implantação 

 Manter e/ou introduzir plantas de refugio de 

inimigos naturais abaixo da zona de produção 

nas áreas de cultivo. 

 Manter e/ou introduzir plantas de refugio de 

inimigos naturais nas áreas de influencia do 

cultivo. 

Considerações gerais 



Áreas adjacentes de influencia 

 Presença de pragas e doenças em plantas 

hospedeiras intermediarias. 

 Presença de inimigos naturais nativos em 

plantas hospedeiras intermediarias. 

 Introdução de plantas hospedeiras 

intermediarias de inimigos naturais. 

Áreas nativas  



Áreas adjacentes de influencia 

 Contaminação de pragas e doenças. 

 Monitorar a pressão fitossanitária. 

 Definir uma área de transição. 

Áreas cultivadas  



Mudas 



Definições gerais  

 A produção das 

mudas: sistemas 

de controle 

fitossanitário 

(doenças de solo, 

pragas e viroses).   



Plantio e período de 

crescimento inicial  



Doenças do sistema radicular 

 Sintomas no rizoma:  
necrose no interior do 
rizoma. 

Podridão da raiz do colo 

(Phytophthora cactorum) 



Doenças do sistema radicular 

 Sintomas na 

planta: o sintoma 

inicial é o 

abatimento da 

folha,  plantas 

facilmente 

arrancadas. 

 Podridão da raiz do colo 

(Phytophthora cactorum) 



Doenças da parte aérea 

 Sintomas no fruto: 

apodrecimento de cor escura, 

consistência dura. 

Externamente, ocorre 

apodrecimento de cor escura 

(couro) com formação de 

micélio branco. 

Phytophora cactorum 



Controle  

 Sistemas fora 

de solo abertos: 

eficientes no 

controle de 

doenças de solo. 



Doenças da parte aérea 

 Sintomas na planta: na face 

inferior das folhas surgem 

pequenas lesões, com exsudato 

bacteriano de aspecto leitoso, 

delimitadas pelas nervuras, que, 

quando observadas contra a luz, 

são transparentes, coloração 

verde-clara a amarelo. 

Xanthomonas fragariae 



Doenças da parte aérea 

 Sintomas na 

planta: na parte 

superior das folhas 

as lesões têm uma 

cor verde clara e 

são opacas, que se 

evolui para necrose.  

Xanthomonas fragariae 



Controle  

 Plasticultura: 

controle eficiente 

de Xantomonas, 

controle auxiliar 

de doenças 

fungicas, com 

exceção o oídio. 



Doenças da parte aérea 

 Sintomas nas hastes: lesões 

de coloração escuro-preto, 

alongadas, que tendem a afetar 

toda a circunferência e causar 

uma espécie de 

estrangulamento. As lesões 

causam a morte do corpo 

afetado. 

Antracnose (Colletotrichum acutatum) 



Controle 

 Doença oportunista, fatores relacionados:  

- Estresse de plantio. 

- Desequilíbrio nutricional. 

- Condições climáticas. 

 

Manejo 



Estresse de plantio 

 Excessivo período de conservação a frio das 

mudas. 

 Plantio com raízes retorcidas. 

 Plantio com rizoma acima ou abaixo do nível 

do substrato. 

Plantio  



Estresse de plantio 

Diâmetro do colo do rizoma de raiz nua  

 AA+ > 15 mm. 

 A+ 15 a 12 mm. 

 A 12 a 8 mm. 

 A- 8 a 5 mm. 

 Sistema radicular abundante e saudável. 



Estresse de plantio 

 Menor estresse de plantio. 

 Crescimento equilibrado. 

 Menor risco de 

contaminação por 

doenças de solo.  

Trayplants (mudas em substrato) 



Desiquilíbrio nutricionais 

 Excesso ou deficiência de um ou mais 

nutrientes. 

 Excesso de nitrogênio (acima de 30 mmol 

por litro). 

 Ph e CE inadequadas. 

 Excesso ou deficiência  de umidade no 

substrato. 

Fertirrigação 



Condições climáticas 
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Temperatura para crescimento reprodutivo 

Variedades de dias neutros 



Condições climáticas 

Variedades de dias curtos 
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Pragas 

 Lagartas comum: 

Ataca todo os órgãos 

vegetativos, folhas, 

flores e frutos. 

Lagartas 



Pragas 

 Ataca todo os 

órgãos 

vegetativos, 

folhas, flores e 

frutos.      

Coleóptero 



Controle  

 Vegetação nativa : 

A manutenção da 

vegetação abaixo 

das prateleiras reduz 

a migração das 

pragas para a 

culturas. 



Período reprodutivo 



Doenças da parte aérea 

 Sintomas na planta: 
mancha de cor branca 
circundada por um alo 
avermelhado.  

Mycospherella fragarie 



Doenças da parte aérea 

 Sintomas na planta: 
inicialmente, surgem na 

parte inferior da folha 

micélios brancos  

superficiais. Com o tempo, a 

massa de micélio toma conta 

da folha que tende a curvar 

as bordas para cima.   

Oidio (Sphaerotheca macularis) 



Doenças da parte aérea 

 Sintomas na planta: 

com o decorrer do 

tempo surge necrose de 

coloração vermelho 

escuro nos pontos onde 

o oidio se desenvolveu. 

Oidio (Sphaerotheca macularis) 



Doenças da parte aérea 

 Sintomas no fruto: 

os micélios rompem a 

epiderme do frutos 

quando maduros, 

deixando-os com 

aspecto 

esbranquiçado. 

Oidio (Sphaerotheca macularis) 



Controle biológico natural 

 Larva de mosquito 

(díptero cecidómido)  que 

se alimenta de oídio. 

 Controle auxiliar. 

 

Micodiplosis spp 



Doenças da parte aérea 

 Sintomas no fruto: lesões de 

coloração vermelho escuro, 

aprofundadas, arredondadas e 

firmes.  

Antracnose (Colletotrichum acutatum) 



Doenças da parte aérea 

 Sintomas no fruto: ocorre, 

inicialmente, um pequeno 

apodrecimento de cor 

acinzentado que se estende 

até atingir todo o fruto.  

Mofo cinzento (Botrytis cinerea) 



Doenças da parte aérea 

 Epidemiologia: infecção 

pelo contato do fruto 

contaminado com o fruto 

sadio. 

Mofo cinzento (Botrytis cinerea) 



Controle 

 Retirada de todo o material 

contaminado da área de 

produção. 

 Limpeza de folhas.  

Manejo 



Doenças da parte aérea 

 Sintomas nas 

flores: em casos de 

infestações severas 

pode iniciar a 

infecção em flores 

e em frutos 

imaturos. 

Mofo cinzento (Botrytis cinerea) 



Controle biológico aplicado (CBA) 

 Bombus como 

vetor de 

propagação pelas 

flores de 

Clonostachys ou 

Gliocladium ssp. 

   

Bombus terrestris 



Controle biológico aplicado (CBA) 

 Epidemiologia: 

um conídio (SP) 

saudável de 

Botrytes 

produzindo 2 tubos 

germinativos (GT). 

   

Clonostachys / Gliocladium roseum  



Controle biológico aplicado (CBA) 

 Epidemiologia: um 

 conídio de Botrytes 

sendo atacado por 

Gliocladium (GR) e 

tubos germinativos 

entrando em colapso 

(BC). 

 

Clonostachys / Gliocladium roseum  



Controle biológico aplicado (CBA) 

 Epidemiologia: penetração 

de tubos germinativos de 

Gliocladium (GR) de um 

conídio de Botrytes (BC) 

de forma direta, 

sem a formação de 

apressório. 

Clonostachys / Gliocladium roseum  



Controle biológico aplicado (CBA) 

 Epidemiologia: a parede 

celular dos conídios de 

Botrytes (BC) com uma 

camada externa (OL) e 

uma interna (IL), 

visualizadas na 

penetração do 

Gliocladium (GR). 

Clonostachys / Gliocladium roseum  



Controle biológico aplicado (CBA) 

 Epidemiologia: a 

desintegração do 

citoplasma, com 

formação de vesículas, 

quando o Gliocladium 

(GR) penetra nas hifas  

 da Botrytes (GT). 

  

Clonostachys / Gliocladium roseum  



Pragas 

  Inseto de pequeno porte que 
vive principalmente nas flores. 

 Possui sistema bocal 
picador/sugador, causando 
danos ao romper a epiderme das 
flores. 

Tripes (Frankliniella occidentalis) 

Frankliniella 

occidentalis 



Pragas 

 Pode dar pequenos voos (30 
cm). 

 Estabelece-se exclusivamente 
em flores e folhas. 

Frankliniella 

occidentalis 

Tripes (Frankliniella occidentalis) 



Pragas 

 Transmissor de 

viroses e causador de 

fumagina.      

Mosca branca 



Controle biológico aplicado (CBA) 

 Inoculação inundativa. 

 Predatismo sobre ovos e larvas de 

tripes e mosca branca.  

 Não sofrem diapausa, pode ser 

introduzidos no inverno.  

 Não é possível distinguir 

Amblydromalus limonicus no 

campo de Amblydeius californicus.  

Amblydromalus limonicus 



Controle biológico natural 

 Controle efetivo e auxiliar. 

 Predatismo sobre ovos e larvas 

de tripes na flor.  

 Média eficiência de ataque e 

mortalidade. 

 Média fertilidade quando o 

alimento é tripes. 

Amblyseius californicus 



Controle biológico natural 

 Controle auxiliar. 

  Predatismo sobre adultos na 

flor.   

 

 

Orius spp 



Controle biológico natural 

 Dia pausa: pode parar de 

produzir ovos em dias curtos. 

Orius spp 



Controle biológico natural 

 Plantas hospedeiras 
intermediarias 
cultivadas: milho, feijão, 
alfafa, sorgo e girassol. 

 Plantas hospedeiras 
intermediarias nativas: 
picão preto, caruru  e 
apaga fogo. Picão  

preto 

Caruru 
Apaga fogo 

Orius spp 



Pragas 

 Vive em colônias. 

 Inicialmente, cria manchas 

cloróticas pontuais da 

folha. 

Ácaro rajado (Tetranychus urticae) 



Pragas 

 Em ataques severos, 
provoca o bronzeamento 
da folha. 

 Formação de teias, 
utilizadas para locomoção 
na área de infecção no 
cultivo. 

Ácaro rajado (Tetranychus urticae) 



Controle biológico natural/aplicado 

 Inoculação sazonal e 
inundativa. 

 Predatismo sobre ovos a 
adultos. 

 Sensível a luz direta, localiza-
se na parte inferior da folha e 
no interior da planta.  

 Atua acima de 13 °C. 

 

Amblyseius californicus 



Controle biológico natural/aplicado 

 Especialista/generalista, alta 

persistência na ausência do acaro 

rajado. 

 Alta eficiência e fertilidade em altas 

populações de ácaros rajados. 

 Alimenta-se de pólen (fonte de 

proteína). 

Amblyseius californicus 



Controle biológico natural/aplicado 

 Planta hospedeira 

intermediaria, atração por 

cairomônios. 

Solidago microglossa 

Distribuição 

geográfica 

Hospedeiro intermediário 



Pragas 

 Transmissor de viroses 

e causador de 

fumagina. 

 Pode estar vinculada a 

formigas. 

Aphis gossypii 

Pulgões 



Controle biológico natural 

 Parasitoide de adultos. 

 Parasitismo 90 pulgões por 
femea. 

 Temperatura ótima de 16 a 18°C, 
limites entre 10 a 28°C. 

 UR alta. 

Aphis gossypii 

Aphidius colemani 



Controle biológico natural 

 Formas jovens e adulto são 

predadores. 

Formas jovens 

Coccinellidae 



Controle biológico natural 

 Controle auxiliar. 

Ovos 

Pulgões mortos 
Coccinellidae 

Adultos Pulpa 



Pragas 

 Besouros broca que 

penetram nos frutos 

sobremaduros, 

ovopositam, dando 

origem a larvas que 

causam danos. 

Broca do morango (Lobiopa insularis) 



Pragas 

 Ataca todo os 

órgãos 

vegetativos, 

folhas, flores e 

frutos.      

Coleóptero 



Pragas 

 Lagartas : Ataca todo 

os órgãos vegetativos, 

gemas, folhas, flores e 

frutos. 

Duponchelia fovealis (lagarta) 



Controle biológico aplicado (CBA) 

 

 Produz proteínas cristalinas tóxicas a larvas 

(lepidóptero, díptero e coleóptero). 

Bacillus thuringiensis 



Controle biológico aplicado (CBA) 

 

 Tipo de cristal: 

   - Bipiramidais (CB) : 

Ataca lepidóptero 

coleóptero. 

  - Cubóides (CC) : Ataca 

lepidóptero e díptero. 

Bacillus thuringiensis 



Controle biológico aplicado (CBA) 

 

 As proteínas, ao serem ingeridas pelo inseto, 

são solubilizadas e processadas pelo  trato 

digestivo, tornando-se tóxicas e fatais. 

Alterado Normal 

Bacillus thuringiensis 



Pragas 

 A femea possui 

uma serra no 

ovopositor, 

permitindo 

romper a casca do 

fruto pré-maturos 

e depositando os 

ovos. 

Drosophila suzuki 



Biológico controle de 

agentes simultâneos 

(BCAs) 



BCAs 

 Entomopatogênico. 

 Micoparasitismo. 

 Síntese de antibiótico. 

 Ação química: fragmentação da parede celular 

e/ou da quitina. 

 Competição por nutrientes. 

  

Características de controle 



BCAs 

 O fungo alvo se desenvolve entre as paredes 

celulares das células da planta, produzindo 

enzimas que a degradam. 

Fragmentos da parede celular 
 

Enzimas 
 

Substâncias  químicas do fungo 

alvo fragmentando a parede 

celular 

Rhizoctonia 



BCAs 

 Quando ocorre a degradação, a parede celular 

libera fragmentos da parede e substâncias 

químicas do próprio fungo alvo. 

Rhizoctonia 

Fragmentos da parede celular 
 

Enzimas 
 

Substâncias  químicas do fungo 

alvo ao fragmentar a parede 

celular 



BCAs 

 Trichoderma 
cresce em 
direção às 
enzimas 
degradantes da 
parede celular 
produzidas pelo 
fungo alvo. 

 

Trichoderma X Rhizoctonia 



BCAs 

 quando o Trichoderma 

entra em contato com 

as enzimas degradantes 

da parede celular , 

produz substâncias 

tóxicas.  

 O ataque começa 
muito antes de 
ocorrer o contato, 

Trichoderma X Rhizoctonia 



BCAs 

 Quando o Trichoderma (T) entra em contato 
com o fungo alvo (R), enrola-se nas suas hifas. 

Trichoderma X Rhizoctonia 



BCAs 

 O Trichoderma 

(T) produz 

apressório (A).  

 O apressório conecta-se ao fungo alvo (R), 

produzindo substâncias tóxicas que 

degradam a parede celular.  

Trichoderma X Rhizoctonia 



BCAs 

   na parede celular do 

fungo alvo (R) e o 

desenvolvimentos de 

hifas do Trichoderma 

no interior do fungo 

alvo, ocasionando a sua 

destruição. 

 Ao sair o apressório, 
pode-se observar 
buracos 

Trichoderma X Rhizoctonia 



BCAs 

 Bacilo antagônico que 

exerce  um controle 

biológico através da 

síntese de antibiótico. 

Bacillus subtilis/amyloliquefaciens 



BCAs 

 Entomopatogênico. 

 A mortalidade ocorre em 5 

a 8 dias. 

Beauveria bassiana 

Metarhizium anisopliae 



Condições climáticas 



Condições climáticas 

Numero de aplicações 

 Aumento da 
população a 
partir da 
segunda 
aplicação.  



Condições climáticas   

 Temperatura 
entre 15 e 25 °C 
são ideais para o 
desenvolvimento 
de hifas de 
Trichoderma 
harzianum.    

Temperatura 



Temperatura (horas/dia) 
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Condições climáticas  

Estirpes 

 Seleções que se adaptam melhor fora da faixa 
de temperatura ideal entre 15 e 25 °C.  

  Maior eficiência a doenças e pragas 
especificas. 



Condições climáticas   

 Incidência de 
Botrytes com 
tratamento 
químico, 
biológico e 
combinado 
em relação a 
UR.  

Umidade relativa  



Condições climáticas  

Umidade relativa  

 UR da atmosfera 
próxima a superfície dos 
insetos e das plantas.   

 Aumento da eficiência 
com aplicações antes de 
períodos de chuva ou a 
após as 16:00 horas.     



Umidade relativa (horas/dia) 
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Controles alternativos 



Controles alternativos 

 Controle massal. 

 Iscas 

 Plantas iscas. 

 Feromônios. 

Técnicas 



Controles químicos 



Controles químicos 

 Óleos. 

 Espalhante adesivo.  

  

Sem resíduos 



Controles químicos 

 Tempo de carência estendida. 

 Aplicações em épocas sem o 

produto comercial. 

 Aplicações de forma 

localizada. 

 Compatibilidade com os 

agentes biológicos. 

  

Com resíduos 



Gestão de negócios 



Gestão de negócios 

Gestão e 

capacitação 

humana.  

Agricultura química Agricultura biológica 

Produção 

integrada 

Resíduo 

zero 

Sem 

viabilidade 

técnica e  

econômica 

Sem 

viabilidade 

técnica e  

econômica 

Custo de 

produção.  



Eng. agrônomo: 

Mário Calvino 

Palombini 

+55 54 981491051 

vermelhonatural@hotmail.com    


