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RESUMO

O cultivo de pimentão em ambiente
protegido permite maior rentabilidade,
quantidade, qualidade dos frutos, redução de
mão-de-obra e de insumos, porém possibilita
um ambiente mais adequado para o
desenvolvimento de pragas, como o tripes.
Portanto, este trabalho teve por objetivo avaliar
a eficiência das armadilhas adesivas nas
cores branca, amarela, azul royal e azul celeste
na captura de tripes na cultura de pimentão
em ambiente protegido. O experimento foi
composto de cinco repetições dispersas de
forma casual no ambiente protegido (estufa
tipo arco). Os tratamentos foram compostos
por quatro armadilhas adesivas nas cores azul
celeste (Ac), amarela (Am), azul royal (Ar) e
branca (Br). Cada repetição ficou distanciada
do ápice das plantas em cerca de 20 cm. A
contagem do número de tripes foi feita de
forma visual em laboratório. Em média,
armadilhas de cor amarela (42,2) capturaram
mais tripes do que as de cor azul celeste (40,0),
branca (30,0) e azul royal (20,0). Houve
diferença, porém não significativa, na
quantidade de tripes capturados em cada
armadilha adesiva nas diferentes cores, no
teste de Tukey a 5% de probabilidade.

PALAVRAS-CHAVE: Capsicum annuum var.
annuum, monitoramento, eficiência entre cores.

ABSTRACT

Comparison between colored sticky
traps in the capture of thrips

(Thysanoptera spp) in protected
cultivation sweet pepper

The cultivation of sweet pepper in
protected cultivation allows higher profitability,
quantity and quality of fruits, reduction of
workforce and inputs, however its enables a
more adequate environment to the plagues, as
like thrips. Therefore, the aim of this work was
appraise the efficiency of colored sticky traps
in the colors white, yellow, royal blue and light
blue in the capture of thrips in the cultivation of
sweet pepper in protected cultivation. The
experiment was composed by five repetition
founded in the same protected cultivation,
disposed in different places. Each repetition
distanced from the top of the plants around 7,
87 in. The counting of thrips was done by visual
form, in laboratory. In average, the yellow traps
(42.2) captured more thrips than colors light
blue (10.0), white (30.0) and royal blue (20.0).
There were differences, however not
significant, in the quantity of captured thrips in
each repetition by the different colors, in test
of Tukey at 5% of probability.

KEYWORDS: Capsicum annuum var.
annuum, monitoring, efficiency between
colors.
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INTRODUÇÃO

A cultura do Pimentão (Capsicum annuum var. annuum) cultivado em ambiente protegido
permite uma maior produtividade de frutos por área, maior qualidade dos frutos, redução da
mão-de-obra e gastos com insumos, de acordo com Santos et al (2001). Um ponto negativo
do cultivo em ambiente protegido é o aumento de ataque de pragas em relação ao campo. Isto
ocorre nos cultivos protegidos porque estes proporcionam melhores condições favoráveis para
o desenvolvimento e a reprodução de determinados insetos-pragas (Cultivar, 2005). Os tripes
estão entre os insetos-pragas que podem ser facilmente encontrados em cultivo de pimentão
em ambiente protegido, já que têm hábito de se esconder comumente nas flores do pimentão
dificultando o controle.

Além do dano direto, que pode servir de porta de entrada para fungos e bactérias, o
tripes é agente vetor de doenças virais como o tospovirus. O uso de armadilhas adesivas
coloridas para o monitoramento populacional de insetos é comum em várias culturas, sejam
olerícolas ou não (Guajará et al, 2004; Dezane et al, 2006; Schuber, 2007). As armadilhas
adesivas ajudam na tomada de decisões para o controle biológico ou o controle químico,
auxiliam no monitoramento do aumento ou diminuição da população de insetos e indicam as
épocas de maior incidência das pragas (R. Campo & Negócios, 2009). As cores mais utilizadas
no Brasil como armadilhas adesivas coloridas para monitoramento de insetos e tripes são a
amarela e a azul de tonalidade escura, conhecida como azul royal.

Em outros países é utilizada armadilhas de um tom de azul mais claro, o azul celeste
para a captura de tripes, ao contrário do azul royal. Portanto, este trabalho teve por objetivo
avaliar a eficiência das armadilhas adesivas nas cores branca, amarela, azul royal e azul celeste
(azul de tonalidade clara) na captura de tripes na cultura de pimentão em ambiente protegido.

MATERIAL E MÉTODOS

O experimento foi montado com placas de papelão de 10 cm de largura x 21 cm de
comprimento, revestidas por lonas plásticas de cores amarela e azul royal, que são
comercializadas no Brasil para a captura de insetos. As armadilhas de coloração branca foram
revestidas com manta de cor preta e branca para “mulch”. As armadilhas de coloração azul
celeste foram provenientes da empresa Biobest

®
, já comercializadas com o fim de

monitoramento de tripes no mercado Europeu, nas dimensões de 10 cm de largura x 21 cm de
comprimento. As armadilhas foram pinceladas com cola entomológica para os devidos fins. O
experimento foi conduzido em estufa tipo arco de 1000m² localizada na Estação Experimental
de Bragança Paulista (E.E.B.P.), pertencente à empresa Sakata Seed Sudamerica, em
Bragança Paulista, SP, no período de 09/03 a 13/04/2009 O experimento foi composto de
cinco repetições encontrados na mesma área de cultivo de pimentão, dispostas de forma
aleatória. Cada repetição continha uma armadilha adesiva azul celeste (Ac), amarela (Am),
azul royal (Ar) e branca (Br), nesta ordem, distanciadas entre elas em 10 cm. As disposições
das repetições na estufa podem ser observadas na Figura 1.

Com o auxílio de uma fita de poliestireno foi possível enfileirar as armadilhas de cores
diferentes, e então, pendurá-las dentro da estufa (Figura 2). Cada repetição ficou distanciado
do ápice das plantas em cerca de 20 cm. A contagem de tripes foi feita de forma visual, em
laboratório. Para auxílio na análise estatística foi utilizado o software Sisvar.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO

Em média, armadilhas de cor amarela (42,2) capturaram mais tripes do que as de cor
azul celeste (40,0), branca (30,0) e azul royal (20,0). As armadilhas de cor amarela (Am) e azul
celeste (Ac) apresentaram o maior desempenho na captura de tripes na cultura de Pimentão
em ambiente protegido.

A coloração amarela das armadilhas adesivas tem sido recomendada para o
monitoramento de outros insetos (dípteros, coleópteros, himenópteros etc.), e não para
thysanopteros, como o tripes (Rafael, 2002; Guajará, 2004; Naika et al, 2006). No entanto as
armadilhas amarelas apresentaram alta atratividade a outros insetos presentes na estufa, como
também ao tripes.

As armadilhas de coloração azul royal (Ar) obtiveram na média o menor valor de tripes
capturados, ainda que a cor seja largamente utilizada e recomendada para a captura de tripes
no Brasil (Cavalcanti, 2006; Santos et al, 2008; Campo & Negócios, 2009). Com os resultados
obtidos neste experimento pode-se indicar as armadilhas de coloração amarela e azul celeste
para o monitoramento de tripes em ambiente protegido, apesar de não haver diferença
significativa entre as cores pelo teste de Tukey, a 5% de probabilidade (Figura 3).
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Figura 1. Armadilhas adesivas coloridas: azul celeste (Ac), amarela (Am), azul royal (Ar) e branca (Br),
esticadas em fitas de poliestireno. [Colored sticky traps light blue (Ac), yellow (Am), royal blue (Ar) and
white (Br), stretched in polystyrene streamer]. E.E.B.P., Bragança Paulista, SP, 2009.

Figura 2. A estufa contendo nove canteiros, dos quais dois laterais foram adotados como bordadura. Os
números representam as repetições. [The protected cultivation contains nine borders, and in each side
were used two borders as a borderline. The numbers represents the repetitions]. E.E.B.P., Bragança
Paulista, SP, 2009.
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Figura 3. Número de tripes capturados nas armadilhas adesivas nas cores Amarela (Am), Azul celeste
(Ac), Branca (Br) e Azul royal (Ar) em cultivo protegido de pimentão. As armadilhas adesivas coloridas não
apresentaram diferença pelo teste de Tukey, a 5% de probabilidade. [Number of thrips captured by the
sticky traps in the colors Yellow (Am), Royal light blue (Ac), White (Br) and Royal blue (Ar) in sweet
pepper cultivation protected. The colored sticky traps didn’t present difference in test of Tukey at 5%
probability]. E.E.B.P., Bragança Paulista, SP, 2009.


