
MANEIO INTEGRADO DA Para evitar o contacto com os pesticidas deve-se usar o 
equipamento de protecção individual: Fato macaco, 
luvas, botas, máscara, óculos de protecção, boné. 

O equipamento de protecção serve para proteger a saú-
de do aplicador, que utiliza os pesticidas reduzindo os 
riscos de intoxicações durante a utilização do produto 
químico. 

CUIDADOS A TER ANTES DA APLICAÇÃO 

♦ Ler o rótulo antes da preparação da calda e evitar a 
sua destruição; 

♦ Usar uma proveta ou outra medida certa para não 
ultrapassar a dose recomendada, utilizar sempre 
luvas na preparação da calda; 

♦ Observar o local, a direcção do vento, o tempo/clima 
e a hora da aplicação; 

CUIDADOS A TER DURANTE A APLICAÇÃO 

♦ Afastar crianças e animais do local de pulverização, 
nunca deixar os produtos químicos abandonados; 

♦ Não fumar, comer, mexer a boca ou esfregar os olhos; 
♦ Não aplicar os pesticidas contra a direcção do vento, 

nem com ventos fortes. A aplicação deverá ser feita 
nas horas de menor calor e a favor do vento; 

♦ Estar sempre protegido ao manusear e aplicar os pes-
ticidas. 

CUIDADOS A TER DEPOIS DA APLICAÇÃO 

♦ Não desentupir os bicos do pulverizador com a boca; 
♦ Lavar o equipamento e tomar banho depois da aplica-

ção; 
♦ Destruir e enterrar as embalagens vazias; 
♦ Não contaminar com restos de produtos a água dos 

rios e poços. Lave o equipamento longe das fontes de 
água. Possíveis restos de calda devem ser descartados 
na própria machamba; 

♦ Respeitar o intervalo de segurança; 
♦ Fazer a tripla lavagem das embalagens vazias. 

CUIDADOS A TER NO ARMAZENAMENTO 

♦ Guardar os pesticidas em recipientes próprios; 
♦ Não guardar os pesticidas com alimentos ou ração; 
♦ Conservar em lugar fechado e fora do alcance das 

crianças; 
♦ Guardar os pesticidas em local fresco, longe do lume e 

da exposição directa do sol. 

5. PROTECÇÃO INDIVIDUAL DO APLICADOR

PESTICIDAS RECOMENDADOS 

6. CUIDADOS A TER NO USO DOS PESTICIDAS

TRAÇA DA COUVE 

Para informações adicionais contacte: 

♦ PSP-DNEA e DSV/DINAS – Ministério da Agricultura 
e Segurança Alimentar (MASA) 

♦ Faculdade de Agronomia e Engenharia Florestal 
(FAEF) - Universidade Eduardo Mondlane 



A Traça da couve é a principal praga que ataca as     crucí-
feras em todo país, podendo ocorrer perdas de até 100% 
de rendimento, fazendo com que os produtores abando-
nem as suas machambas. 

A larva faz pequenos furos nas folhas, tornando a planta 
imprópria para o consumo. 

1. TRAÇA DA COUVE

* Intervalo de segurança – é o número de dias  que se deve
esperar desde a ultima aplicação até a colheita.

Todos os pesticidas são perigosos, mais existem aqueles 
que são menos tóxicos. Para sabermos a toxicidade de 
um pesticida temos que observar a cor da faixa que 
aparece na embalagem. 

PERIGOS DOS PESTICIDAS PARA O HOMEM 

Os pesticidas podem causar: alergias, vómito, diarreia, 
dores abdominais e em casos graves pode levar à morte 
do aplicador quando mal manuseado. 

Os produtos químicos podem ser absorvidos pelo corpo 
humano de várias maneiras: 

CLASSE GRAU COR DA FAIXA 
Classe I Altamente tóxicos Vermelha 

Classe II Medianamente tóxicos Amarela 

Classe III Pouco toxicos Verde 

Controlo biológico: é o uso de inimigos naturais. Ocorre 
naturalmente nos campos um parasitóide da Traça da 
couve chamado Cotesia plutellae. Este parasitóide põe os 
seus ovos dentro da larva da traça matando-a.    

Cotesia plutellae (Inimigo natural da Traça da couve) 

Práticas culturais: incluem a rotação de culturas e conso-
ciação usando o pimento, alho, cebola, coentro, feijão 
verde, feijão nhemba. 

Controlo químico:  é o uso de pesticidas para o controlo 
de pragas. Deve-se usar pesticidas recomendados para a 
Traça da couve que não são tóxicos ao parasitóide de 
modo a conservá-lo. 

3. ESCOLHA DOS PESTICIDAS 4. PERIGOS DOS PESTICIDAS

2. CONTROLO DA TRAÇA DA COUVE

  Pela pele (cutânea)    Pela boca (Ingestão)    Pelo Nariz (Inalação) 

Adulto Pupas 

Praga/
Cultura 

Nome do 
produto 

Dose Intervalo de 
Segurança* 

Traça da 
couve, 
Lagartas/
Feijões, 
Tomate, 
Crucíferas 

Bacillus  

thuringiensis  

(BT) 

0.5-1Kg/ha 

ou 

15g/20L de 
água  ou 

12g/16L de 
água 

Traça da 
couve/
Crucíferas 

Lufenuron 
50g/l 

60-80ml/100L
de água

7 dias 

Traça da 
couve/
Crucíferas 

Spinosad 
480g/l 

30ml/100L 
de água 

3 dias 

Traça da 
couve, L. 
americana, 
borboleta/
Crucíferas 

Indoxacarb 
300g/kg 

125-150g/ha 3 dias 

 Traça da 
couve/
Crucíferas 

Emamectin 
benzoate  

 4ml/10L de 
água 

 14 dias 

Tabela 1. Lista de Pesticidas recomendados 

Tabela 2. Classe Toxicológica dos Pesticidas 

EM CASOS DE ACIDENTE 

INGESTÃO: se o pesticida for altamente tóxico, deve-se 
levar o intoxicado rapidamente ao hospital e mostrar ao 
médico o rótulo da embalagem. 

INALAÇÃO: afastar a pessoa do local de pulverização, 
abrir a roupa à volta da garganta e do peito. 

CUTÂNEA: afastar a pessoa do local de pulverização, 
retirar imediatamente a roupa contaminada e lavar as 
partes do corpo atingidas.  

Os pesticidas a escolher devem ser: 

♦ Eficazes contra a Traca da couve; 

♦ Não tóxicos ao inimigo natural; 

♦ Não tóxicos ao Homem de modo que não coloquem 
em risco a saúde  dos produtores e consumidores de 
couve e repolho; 

♦ Facilmente degradáveis para proteger o meio 
ambiente. 

Larva  e danos da Traça da couve 




