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REFÚGIO ESTRUTURADO
NA CULTURA
DE SOJA E MILHO COM
TECNOLOGIA BT

Uma publicação Refúgio na Área
www.refugionaarea.com.br
Acesse, tire dúvidas e confira outros conteúdos exclusivos sobre Refúgio.

Saiba por que adotar e como
realizar esta prática fundamental
para preservação dos benefícios
trazidos pela tecnologia Bt.
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UMA DAS BOAS
PRÁTICAS
PARA ÓTIMAS
SAFRAS

O plantio de áreas de Refúgio
estruturado é um dos componentes
do Manejo Integrado de Pragas (MIP),
e, como você deve saber, as boas práticas
agronômicas são o conjunto de medidas
economicamente viáveis que permitem
o uso eficiente dos recursos naturais,
potencialização da produtividade e melhor
qualidade de vida aos agricultores.

As demais práticas são:

Monitoramento/
identificação
de pragas
Controle
biológico
e químico

Controle
de plantas
daninhas
e voluntárias

Dessecação
antecipada

MIP e BOAS
PRÁTICAS

Áreas de
Refúgio/MRI

(Manejo de Resistência
de Insetos)

Biotecnologia

Tratamento
de sementes
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COMEÇANDO
DO COMEÇO:
O QUE É O
REFÚGIO?
É o plantio de sementes sem
a tecnologia Bt em uma parte
da área total do talhão plantado
com tecnologia Bt. O Refúgio
é uma ferramenta essencial
que preserva os benefícios desta
tecnologia por retardar a seleção
de insetos resistentes.
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POR QUE PLANTAR
O REFÚGIO AJUDA
A PROTEGER MEU
INVESTIMENTO?
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Porque as proteínas à base de Bt,
presentes nas tecnologias VT PRO 3®
e INTACTA, conferem proteção contra
as principais lagartas que atacam o
milho e a soja, trazendo tranquilidade
para o agricultor e facilidade no
manejo de pragas. Mas, sem as áreas
de Refúgio estruturado, a pressão de
seleção por indivíduos resistentes
pode acarretar num aumento de
sua população, prejudicando na
performance e potencial destas
tecnologias. Por isso, plantar Refúgio,
além de prolongar a eficiência das
tecnologias, protege também seu
investimento, permitindo que
sua lavoura continue alcançando
excelentes resultados na colheita,
por muito mais tempo.
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E COMO FUNCIONA
O REFÚGIO?
Como todo ser vivo, as pragas também apresentam
variabilidade. Por isso, ocasionalmente, um inseto
resistente pode sobreviver se alimentando nas plantas
Bt e atingir a fase adulta. Eles são chamados
de homozigotos resistentes.
para soja
10% para milho

para soja
10% para milho

para soja
10% para milho

Aqui é que entra a necessidade das áreas de Refúgio.
Como são constituídas por plantas não Bt, elas garantem
que insetos suscetíveis, chamados de homozigotos
suscetíveis, estejam presentes nas áreas com plantas Bt.
Uma vez que há mais insetos suscetíveis comparados
aos insetos sobreviventes na cultura Bt, é provável que
um sobrevivente (homozigoto resistente) irá se acasalar
parainseto
soja
com um
suscetível (homozigoto suscetível).
10% para milho

A geração seguinte de lagartas será
heterozigota e efetivamente controlada
pela dose de Bt presente na planta.

para soja
10% para milho

para soja
10% para milho
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QUAL É A MANEIRA
CORRETA
DE FAZER O REFÚGIO
ESTRUTURADO?

Sim. Porém, todo controle químico deve ser
realizado apenas quando atingidos os níveis de
dano econômico indicados para cada cultura.
Para essas aplicações, não recomendamos
o uso de inseticidas à base de Bt.
Para saber mais sobre os níveis de dano para
soja e milho, consulte o site da Embrapa.

O Refúgio, dependendo da cultura, pode ser plantado
com híbridos ou variedades de sementes não Bt, de ciclo
similar àquelas com tecnologia Bt. No caso da soja,
a área de Refúgio deve corresponder a, no mínimo,
20% da área plantada. No caso do milho, a área mínima
de Refúgio é de apenas 10%. Para ambos os casos,
a distância máxima é de 800 m das áreas com sementes Bt.

E EU POSSO
APLICAR
INSETICIDAS
NA ÁREA
DE REFÚGIO?
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ONDE DEVO
PLANTAR
REFÚGIO NA
MINHA LAVOURA?
Área Bt
Área de Refúgio

Existem várias configurações
possíveis, estas são algumas
das mais comuns:

Área de Refúgio
Área Bt

Área de Refúgio
Área Bt

Área de Refúgio
Área Bt

Dica: o Refúgio estruturado pode
ser plantado em faixas a cada 1.600 m.

Área de Refúgio
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Cada agricultor pode fazer Refúgio da melhor forma
para sua propriedade. Desde que seja respeitado
o percentual indicado para cada cultura e a distância
máxima entre as áreas, você sempre estará fazendo
corretamente. Confira nos exemplos reais a seguir:

MINHA ÁREA DE
PLANTIO É DIFERENTE
DOS EXEMPLOS.
COMO POSSO PROCEDER?
Área 01

Área 04
REFÚGIO
Talhão 3
20 ha
Talhão 1
80 ha

REFÚGIO

Talhão 1
100 ha

Talhão 5
60 ha

REFÚGIO
Talhão 2
20 ha

Área 05

Talhão 1
80 ha

Talhão 2
30 ha

Talhão 1
90 ha

Talhão 2
70 ha

REFÚGIO

Talhão 7
45 ha

Talhão 4
53 ha

Talhão 6
140 ha

Área de 3º

Área 02

REFÚGIO

Talhão 3
60 ha

Talhão 2
110 ha

Talhão 3
55 ha

Talhão 7
60 ha

Talhão 4
55 ha

REFÚGIO
Talhão 4
110 ha

Talhão 6
140 ha

Talhão 3
55 ha

Talhão 6
60 ha

Talhão 5
60 ha

Área 03

Talhão 5
60 ha

Área 06

Talhão
40 ha

REFÚGIO

REFÚGIO

20 ha

60 ha
REFÚGIO

40 ha

50 ha

REFÚGIO
78 ha
Talhão
750 ha
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MAIS QUE UMA
PRÁTICA EFICIENTE,
REFÚGIO É UMA GRANDE
RESPONSABILIDADE.
A importância do Refúgio estruturado
vai além da produtividade imediata,
embora também contribua para ela.
Trata-se de um compromisso que todo
agricultor que usa a tecnologia Bt
precisa assumir para assegurar que
os benefícios e excelentes resultados
que alcançamos hoje continuem
acontecendo por muito, muito tempo.

