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Nota Técnica 
 
Pragas e Doenças da Seringueira 

Ácaros 

 
São José do Rio Preto, 14/02/2014. 

 
 

Informação 
 
Os principais ácaros prejudiciais à cultura da seringueira são: Calacarus heveae (ácaro branco), encontrado na 
parte de baixo da folha; e Tenuipalpus heveae (ácaro vermelho); demais espécies de ácaro não são significativas 
para a cultura no momento. 
 
Os sintomas visuais não se associam ao número de indivíduos no seringal, muito menos à necessidade de controle 
químico ou biológico. 
 
 

Recomendação 
 

1. Evitar pulverização sem critério pré-definido, pois atingem também os inimigos naturais, predadores de 
ácaros prejudiciais para a cultura; 
 

2. Se houver grande presença de predadores naturais, não realizar controle químico; 
 

3. Sempre identificar os ácaros, ou demais pragas, antes de definir qualquer ação no campo; 
 

4. Recomenda-se o controle quando há áreas endêmicas, em clones menos tolerantes aos ácaros e quando 
houver uma grande infestação identificada com o auxílio de lupa de aumento. 
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1 Comitê vinculado ao Conselho Deliberativo (heveicultores). 

 
ADVERTÊNCIA 
Leia atentamente e siga rigorosamente as instruções contidas 
no rótulo, na bula e na receita agronômica. 
Aplique somente as doses recomendadas. 
Use Equipamento de Proteção Individual (EPI). 
Nunca permita que menores de idade trabalhem na aplicação 
do produto. 
Mantenha crianças, animais domésticos e pessoas 
desprotegidas afastadas das áreas de aplicação. 
Não coma, não beba e não fume durante o manuseio do 
produto. 
Não utilize equipamentos de aplicação com vazamentos. 
Não desentupa bicos, orifícios ou válvulas com a boca. 
Primeiros socorros e demais informações, vide o rótulo, a bula 
e a receita agronômica. 
Evite a contaminação ambiental. 
Não lave as embalagens ou equipamentos em lagos, fontes, 
rios e demais corpos d'água. 
Descarte corretamente as embalagens e restos de produtos. 
Não reutilize as embalagens vazias. Inutilize a embalagem 
plástica ou metálica perfurando o fundo. A devolução das 
embalagens vazias e respectivas tampas deve ser realizada 
no endereço de compra no prazo de um ano a contar da data 
de emissão da nota fiscal 
Consulte sempre um engenheiro agrônomo. 

 


