A SOLUÇÃO ECONÔMICA E EFICAZ PARA EXTERMINAR FORMIGUEIROS

Isca Formicida ATTA MEX-S à base de Sulfluramida 3g/Kg

IMPORTÂNCIA DO CONTROLE DAS FORMIGAS CORTADEIRAS
As formigas cortadeiras são insetos sociais que atacam uma grande
variedade de plantas em qualquer fase de seu desenvolvimento. Elas
cortam folhas, flores, ramos, brotos e frutos durante o ano todo, e sua
população tende a se multiplicar. Nos reflorestamentos, elas são
consideradas a principal praga e os danos são maiores em plantas jovens,
sendo que na fase inicial do plantio, as perdas podem ser irreversíveis,
pela fragilidade das mudas (DELLA LUCIA et al., 2011). Os ataques de
formigas cortadeiras além de provocarem a diminuição de produção das
plantas, também diminuem a resistência das mesmas, deixando-as mais
suscetíveis ao ataque de outros insetos e de doenças (FERREIRA, 1989).
Muitos estudos já foram realizados para estimar os danos causados pelas
formigas cortadeiras:

• Um sauveiro adulto necessita de uma
tonelada de folhas por ano, o que
corresponde a aproximadamente 86
árvores de eucaliptos (AMANTE, 1967);
• Árvores de eucalipto quando desfolhadas
totalmente 3 vezes consecutivas, podem
ser levadas a morte (MENDES FILHO, 1979);
• No bioma cerrado, a cada 2,76 m² de
formigueiro por hectare têm se uma
redução de 0,68 a 3,26% do volume
final de madeira de espécies de
Eucalyptus sp. (ZANETTI et al., 2003).
• Em Eucalyptus grandis, quando se tem
uma desfolha total pode se ter uma
redução do volume de madeira em 38%
e com três eventos de desfolha durante
o ciclo de produção essa redução
pode chegar a 80% do volume total de
madeira (MATRANGOLO et al., 2010);

Danos causados pelas formigas cortadeiras em
floresta sem controle com a isca formicida ATTA MEX-S.

• No bioma mata atlântica, a cada metro
quadrado de formigueiro por hectare
reduz a produção de madeira eucalipto
entre 0,04 e 0,13 m³ por hectare. Essa
redução é proporcional ao potencial
produtivo da floresta (SOUZA et al., 2011).

PRINCIPAIS ESPÉCIES DE FORMIGAS CORTADEIRAS
As formigas cortadeiras pertencem à família Formicidae,
tribo Attini, apresentam distribuição geográfica restrita ao
continente americano com a maioria das espécies na região
neotropical (HÖLLDOBLER e WILSON, 1990).
Essas formigas cultivam o seu próprio alimento, fungos
simbiontes pertencentes aos gêneros Leucoagaricus e
Leucocoprinus, no interior dos ninhos tendo como substrato
uma variedade de material orgânico.
Dentre as formigas cortadeiras têm-se os gêneros: Atta
(Saúvas) e Acromyrmex (Quenquéns).
No caso das saúvas, as espécies de maior importância
econômica são:
Saúva-Cabeça-de-Vidro

Saúva-Parda

Saúva-Limão

Saúva-Mata-Pasto

(Atta laevigata);

(Atta sexdens rubropilosa);

(Atta capiguara);

Saúva-Cabeça-de-Vidro
(Atta laevigata)
Saúva-Cabeça-de-Vidro (Atta laevigata)
A identificação desta espécie é visual: as formigas operárias
do tipo soldado possuem a cabeça brilhante como se fosse
de vidro. Os ninhos desta espécie diferem da saúva limão por
serem mais alto e menos espalhado.

(Atta bisphaerica);

Nas culturas florestais, as duas espécies mais encontradas
são a Saúva-Limão e a Saúva-Cabeça-de-Vidro.
Ninho da
Saúva-Cabeça-de-Vidro
(Atta laevigata)
Saúva-Limão
(Atta sexdens
rubropilosa)
Saúva-Limão (Atta sexdens rubropilosa)
Para identificá-las recorre-se uma maneira prática: esmagar a
cabeça de uma operária, a qual exalará um cheiro cítrico, que
se assemelha ao cheiro de limão. Os ninhos desta espécie de
formiga são baixos e bem espalhados.
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Ninho da
Saúva-Limão
(Atta sexdens
rubropilosa)

acordo com a região em que é encontrada. Em alguns casos
essas formigas superam as saúvas em abundância, tornandose uma perigosa praga.
A grande preocupação com essas espécies de formigas
surge no início das atividades de plantio, pois elas podem
causar grandes danos neste estágio. Sua visualização é
difícil, em consequência da camuflagem dos ninhos e
ao seu hábito de trabalho nos horários noturnos ou mais
frescos do dia.

Entre as formigas do gênero Acromyrmex, as espécies
mais encontradas em reflorestamentos são:
Quenquém-de-Cisco
(Acromyrmex crassispinus);

Quenquém-Mineira

Quenquém-Caiapó

(Acromyrmex subterraneus
subterraneus);

(Acromyrmex niger);

Pelo fato de que as quenquéns ocorrerem em todo o Brasil,
uma mesma espécie tem diferentes nomes populares, de

Ninho de
Quenquém
(Acromyrmex sp.)

BIOLOGIA DAS FORMIGAS CORTADEIRAS
Castas
defender a colônia e podem auxiliar no corte de plantas.
As castas temporárias são constituídas pelas fêmeas
(içás) e machos (bitus) alados que aparecem somente em
determinadas épocas do ano, para realizarem o vôo nupcial e
a fundação de novos ninhos. Os machos não desempenham
função na colônia que os gerou e apenas recebem alimento
de suas irmãs enquanto aguardam a revoada. A longevidade
deles é curta, morrendo logo após o vôo nupcial. As Içás,
que após a cópula são chamadas de rainhas (tanajuras),
desempenham a função de fundar novas colônias. Há
registros de que as rainhas possuem uma longevidade de 20
a 25 anos. Entre as saúvas existe apenas uma rainha por ninho,
e entre as quenquéns podem existir até 3 rainhas. As formigas
operárias vivem aproximadamente 3 meses, e podem chegar
ao número de 5 milhões de indivíduos em um sauveiro.

As formigas cortadeiras são insetos sociais, que formam
colônias subterrâneas. Nesta sociedade existe uma divisão
em castas ou “categorias”, nas quais, cada casta exerce uma
função principal.
No interior dos formigueiros são encontradas castas
permanentes e temporárias. As permanentes abrangem a
rainha e as inúmeras operárias ápteras que se encarregam
das diversas tarefas na colônia (HÖLLDOBLER e WILSON,
1990). Essas operárias se diferenciam em função de seu
tamanho e atividade que exercem. Em Atta e Acromyrmex
temos as jardineiras: desempenham a função de cuidar do
jardim de fungo e das proles; as generalistas forrageadoras:
desempenham vários tipos de atividades, como corte e
transporte do material vegetal, escavam as câmaras e
canais do ninho; e os soldados: desempenham a função de

Castas
Permanentes
Estéreis

Temporárias

Férteis

Jardineiras

Generalistas
forrageadoras

Soldados

Rainha

Fêmeas

Machos

Jardineiras

Generalistas

Soldados

Rainha

Fêmea
(Içá)

Macho
(Bitu)

50%
40%
30%
20%
10%
0%

Reprodução (revoada/vôo nupcial)
Anualmente em determinada época, e de acordo com a
região, os formigueiros adultos (3 anos de idade), liberam os
indivíduos alados, bitus e tanajuras (içás), que saem do ninho
em revoada para realizarem o acasalamento.
Segundo MARICONI (1970), um sauveiro gera em média
2.900 içás e 14.250 bitus.
O acasalamento acontece durante o voo, quando as içás
(tanajuras) podem ser copuladas por 5 a 8 machos (bitus).
Elas podem cair a grandes distâncias, já que atingem as
correntes de ar.
Após pousarem, as tanajuras procuram um local adequado,
retiram as asas e iniciam a escavação. Os machos morrem

algumas horas após o acasalamento. As tanajuras escavam
um canal com aproximadamente 20cm de profundidade
e fazem uma pequena câmara (do tamanho de limão
pequeno). Em seguida, ela fecha este canal e se enclausura
nesta câmara. Feito isto, ela regurgita um pequeno pedaço
de fungo (semente) trazido da colônia de sua mãe e inicia
sua postura de ovos de reprodução e de alimentação,
servindo esses últimos para alimentar o fungo e a sua cria.
A porcentagem de sobrevivência das rainhas de saúvas
durante os primeiros 15 meses após o voo nupcial é de
apenas 0,05%, devido a vários fatores adversos à rainha
durante o voo nupcial e o estabelecimento de sua colônia.
Dentre estes fatores, destaca-se a predação por aves,
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sapos, lagartos, tatus, besouros e
outras formigas.
Aproximadamente noventa dias após
a revoada, o canal é aberto dando
origem ao primeiro olheiro. Quatorze
meses depois, é aberto o segundo
olheiro. De acordo com GRANDEZA,
MORAES e ZANETTI (1999), para a
espécie saúva-limão, aos 20 meses
após a fundação, o formigueiro já se
encontra com 10 olheiros ativos e
aos 24 meses com aproximadamente
20 olheiros ativos. Com 24 meses
de idade, um formigueiro de saúvalimão tem uma área de terra solta de
aproximadamente 50m², e de saúvacabeça-de-vidro 30m².

Um formigueiro adulto de Atta
sexdens rubropliosa (saúva-limão)
pode ter olheiros de abastecimento
distante em até 42m da sede
principal (GARCIA e FORTI, 1993) e
essa distância pode ser ainda maior
em função do tamanho da colônia.
Ninho inicial (tanajura)

Içá ou Tanajura após revoada

Detalhe da 1ª camara de saúva

ESTRUTURA DO SAUVEIRO
Câmara vazia

Olheiros de ventilação
ou limpeza

Murudum
(monte de terra solta)
Olheiros de
alimentação
ou trabalho

Câmaras de
cultivo de fungos
Forrageamento
A atividade de forrageamento das formigas cortadeiras é influenciada por
vários fatores ambientais, como temperatura, intensidade de luz, pressão
atmosférica e umidade (FOWLER, 1979). Elas podem buscar alimentos numa
distância de até 400 m do ninho, e suas trilhas podem chegar a 40 cm de
largura. As trilhas utilizadas pelas operárias para coleta de material vegetal
são chamadas de “carreiros” e são impregnadas com feromônios (substâncias
químicas que orientam as formigas) produzidos pelas próprias formigas. A
principal forma de comunicação entre as formigas da colônia é realizada a
partir desses “cheiros” que são captados através das antenas. O forrageamento
pode ser interrompido bruscamente em situações climáticas adversas, como
inversões térmicas e chuvas. Em alguns casos, a intensidade de forrageamento
é definida pelas necessidades internas do ninho, como o tamanho da colônia,
quantidade de indivíduos imaturos e necessidade do fungo (PEREIRA, 1998).
Apesar das operárias ingerirem seiva durante o processo de corte, elas não
se alimentam diretamente das folhas, elas as levam para o interior do ninho
onde serão processadas e oferecidas ao fungo simbionte. Este fungo cresce
utilizando as folhas como fonte de alimento. O fungo então servirá de alimento
para todas as operárias da colônia, larvas e a rainha.

Padrão de forrageamento
das formigas cortadeiras
Estudos recentes verificaram que
os padrões de forrageamento das
formigas cortadeiras são influenciados
principalmente
pelas
variáveis
ambientais temperatura e umidade
relativa do ar. Esse comportamento é
bastante similar para diferentes biomas
e espécies de saúvas (ABREU, 2015;
CALDATO et al.,2016)
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Câmaras
de lixo

CONTROLE DAS FORMIGAS CORTADEIRAS
Para o controle de formigas cortadeiras, o principal produto
utilizado é a isca formicida granulada. Este produto apresenta como
principais vantagens: a facilidade de aplicação, alto rendimento
operacional, alta eficiência, baixa toxicidade ao homem e ao meio
ambiente e condições econômicas compatíveis.
A isca formicida ATTA MEX-S é registrada no Ministério da Agricultura
sob No 02996. Possui como ingrediente ativo a SULFLURAMIDA
(N-ethylperfluoro-octane-1-sulfonamide) na concentração de
3g/Kg, esse ativo apresenta características como: ausência de odor
(não sendo repelente); age somente por ingestão e de forma lenta.
Age diretamente nas formigas, levando-as à morte.
Entretanto, para realizar o controle das formigas cortadeiras
utilizando a isca formicida ATTA MEX-S são necessários alguns
procedimentos básicos. Estes procedimentos irão aumentar e
garantir a eficiência do produto.

Procedimentos
• A aplicação da isca formicida ATTA MEX-S deve
ser a primeira operação a ser realizada na área;
• Os formigueiros que serão controlados devem
estar em atividade;
• Em caso de áreas com pastoreio de gado, retirar
o mesmo pelo menos 15 dias antes de realizar
a aplicação;
• Não aplicar a isca formicida ATTA MEX-S em
prenúncios de chuva;
• Não aplicar a isca formicida ATTA MEX-S em solo
úmido;
• Escolher os olheiros de abastecimentos mais
ativos para aplicar a isca formicida ATTA MEX-S.

COMO APLICAR A ISCA FORMICIDA ATTA MEX-S
1º passo
Encontrar a sede do formigueiro (monte de terra solta);
2º passo
Medir a área de terra solta, multiplicando-se o maior
comprimento (A) x maior largura (B), como demonstrado abaixo.
3º passo
Para cada m² de terra solta, aplicar 10 gramas da Isca
Formicida ATTA MEX-S. Por exemplo, se o maior comprimento
(A) for 8 metros, e a maior largura (B) for 6 metros, a área total
será de 8 x 6 = 48m². Neste caso serão necessários 48 doses
de 10 gramas, totalizando 480 gramas.

20cm

c
20
m

4º passo
Após calcular a quantidade de Isca Formicida ATTA MEX-S a ser
aplicada no formigueiro, localizar olheiros de abastecimentos
ativos, com carreiro ou sem, e distribuir o total de doses.
As doses devem ser distribuídas nos locais como indicado
nas figuras seguintes. Nunca aplicar dentro dos olheiros e
dos carreiros.

No controle sistemático, é feita a distribuição da Isca Formicida
ATTA MEX-S em toda a área, respeitando uma determinada
área por dose, variando de 12 a 18m2 e com a dosagem de 2,0
a 5,0 kg por hectare, de acordo com o grau de infestação. Este
tipo de aplicação visa controlar principalmente as formigas
quenquéns (gênero Acromyrmex).

Localização ideal das doses de Isca Formicida ATTA MEX-S

Cuidados a serem adotados
•
•
•
•
•

Aplique a dose indicada, evitando sub ou super dosagem;
Não aplique em dias chuvosos;
Mantenha o produto na embalagem original;
Mantenha o produto em local arejado;
Não deixe embalagens no campo, recolha-as e destine de
forma adequada;

• Evite entrada de animais e pessoas nas áreas tratadas;
• Tenha cuidado ao transportar e manusear o produto para
garantir a atratividade;
• Use os EPI´s indicados na bula e/ou rótulo da embalagem.

Recomendações de uso da isca formicida ATTA MEX-S

Leia atentamente o rótulo, a bula e o receituário agronômico, e faça-o a quem não souber ler.
Consulte sempre um engenheiro agrônomo ou florestal. Produto de uso agrícola. Venda sob receituário agronômico.
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MODO DE AÇÃO DA ISCA FORMICIDA ATTA MEX-S
A contaminação inicial das formigas se dá pela ingestão
do produto pelas operárias no ato de transportar, limpar e
incorporar os pellets (grânulos) da Isca Formicida ATTA MEX-S
na cultura do fungo. Após a incorporação dos pellets, toda
formiga que se alimentar do fungo, irá ingerir indiretamente o
formicida, e assim se contaminará. As operárias jardineiras são
as primeiras a morrerem, e desta forma, a cultura do fungo não
receberá mais os cuidados necessários para sua sobrevivência,
e em poucos dias não servirá mais de alimento para as formigas.

As formigas que não se contaminaram anteriormente morrerão
por inanição. Num estudo com formigueiros de saúva-limão
em laboratório, PRETTO et al. (1995) concluiu que 1 dia após a
aplicação de isca formicida à base de sulfluramida (0,3%), 70%
das operárias já estavam contaminadas.
A paralisação do corte ocorre de 3 a 10 dias após a aplicação
da Isca Formicida ATTA MEX-S, podendo haver movimentação
(sem atividade de corte) de formigas por até 60 dias.

FORMAS CORRETAS DE APLICAR

Aplicar ao lado do olheiro de alimentação
fora do murudum (monte de terra)

Vista detalhada do carreiro

Em olheiros de abastecimento com terra solta, aplicar do
lado contrário de onde as formigas estão retirando a terra

Em olheiros de abastecimento sem terra solta, fazer a
aplicação a 20 cm de distância e em qualquer um dos lados

FORMAS INCORRETAS DE APLICAR
NÃO FAZER

Local incorreto, em olheiro de limpeza (ventilação)
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NÃO FAZER

Local incorreto

NORMAS E PROCEDIMENTOS DE
ARMAZENAMENTO DA ISCA FORMICIDA ATTA MEX-S
• Armazenar as caixas sobre paletes ou tablados, não
permitindo o contato direto com o piso.
• Empilhamento máximo: ver figuras ao lado.

Empilhamento máximo:
Caixas de 25kg: 5 caixas.

Empilhamento máximo:
Caixas de 20kg: 6 caixas

• Manter o ATTA MEX-S em local coberto, seco e ventilado.
• Armazenar as caixas afastadas da parede de 25 a
50cm para boa ventilação. (ABNT NBR 9843).
• Não abrir mais de uma caixa por vez, caso não seja
necessário. Manter sempre as caixas fechadas.
• Quando ocorrer a necessidade de armazenar o
ATTA MEX-S no campo, ou em qualquer outro local
sem proteção, acondicionar as caixas sobre paletes
ou tablado, envolvendo-as com lonas em perfeito
estado e procurar sempre por um local sombreado.
• É recomendável manter as embalagens (sacos
plásticos) do ATTA MEX-S na caixa original. Não
colocá-las em outras caixas ou recipientes que
possam prejudicar a atratividade do produto.
• Não armazenar o ATTA MEX-S no mesmo local onde
estão estocados alimentos, combustíveis e outros
tipos de defensivos agrícola.

25cm

SOBRE A UNIBRÁS AGRO QUÍMICA
A UNIBRÁS AGRO QUÍMICA LTDA., fundada em 1.972, está
sediada na cidade de Ribeirão Preto- SP. Instalada em um
moderno parque fabril de alta capacidade de produção, com
processo industrial totalmente automatizado, conta ainda
com um moderno laboratório de controle de qualidade com
equipamentos de última geração, garantindo a qualidade
e conformidade dos produtos fabricados. Aliados a anos
de tradição, a UNIBRÁS continua incansável na trilha que
sempre norteou seus princípios, vencer e transpor todos os
obstáculos, contribuindo para a grandeza e desenvolvimento
do Brasil. Com trabalho sério, transparência e respeito aos

seus clientes, a UNIBRÁS consolidou-se uma empresa de
referência nacional e internacional no controle de formigas
cortadeiras. Fabricante da Isca Formicida ATTA MEX-S à base
de sulfluramida, o produto é líder de mercado, utilizado por
grandes empresas dos segmentos agrícola e florestal. Cada
vez mais a marca e qualidade de seus produtos vêm sendo
firmados, através da constante busca pela excelência e
satisfação de seus clientes.
UNIBRÁS empresa 100% brasileira trabalhando para o
desenvolvimento da agricultura brasileira.
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O CONTROLE ESTÁ EM SUAS MÃOS!

Isca Formicida ATTA MEX-S nas versões “Micro” e “Super Micro”

Apresentações:
•
•
•
•
•
•
•

Caixa de 25 Kg contendo 50 pacotes de 500g
Caixa de 25 Kg contendo 5 pacotes de 5 Kg
Caixa de 25 Kg contendo 1 pacote de 25Kg
Caixa de 20 Kg contendo 4 pacotes de 5 Kg
Caixa de 20 Kg contendo 40 pacotes de 500g
Caixa de 20 Kg contendo sachês de 10 ou 15g-ECOMIP
Caixa de 18 Kg contendo sachês de 5g-ECOMIP

DDG

0800 18 3000
Rua Uruguai, 2.100 - Pq. Ind. Cel. Q. Junqueira
CEP 14075-348 - Ribeirão Preto - SP
Fone: (16) 3628-1010
www.unibras.com.br - atendimento@unibras.com.br

Composição:
Nome Químico:
N-ethylperfluoro-octane-1-sulfonamide (SULFLURAMIDA)............... 3,0 g/kg ( 0,3% m/m)
Outros ingredientes...............................................................................................................997,0 g/kg (99,7%m/m)
Registrado no Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento sob nº 02996

