
O INIDA recomenda os seguintes métodos 
práticos de redução da densidade popula-
cional da praga nas vossas parcelas:  
 
1. Armadilha com isco. Recolher e des-
truir os mil pés que juntam-se nas fru-
tas a noite. 
 
2. Higiene do campo. Eliminar os lugares 
preferidos de estadia dos mil pés. Arrumar 
os espaços de plantação de bananas, e 
não deixar no solo as folhas secas, 
“coração de banana” ou troços de bana-
neira mortos. 
 
3. Separar  plantações de bananeiras e 
parcelas de legumes. A razão  é simples 
e óbvia: as plantações de bananeiras ser-
vem de lugar de reprodução, os juvenis 
que saem do solo facilmente encontram 
legumes que estão por perto. 
 
4. Trabalhar a terra regularmente , princi-
palmente depois da chuva e/ou da irriga-
ção tradicional. Esta pratica permite atingir 
e perturbar os estádios de desenvolvimen-
to que acontecem dentro do solo nas plan-
tações de bananeira. 

 
Participem !  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
O problema de mil pés é grave, mas tem solu-
ção. 
 
O INIDA está a trabalhar numa estratégia de 
solução do problema. 
 
Nós precisamos de si. Juntem-se a nos para 
resolvermos o problema mais rapidamente.  

 

 
Contactem-nos ! 

 
 
Aguardem o próximo folheto informativo do INI-
DA com mais informações práticas sobre o 
controlo efectivo da praga dos mil pés.  
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A espécie Spinotarsus caboverdus  pertence a 

esses muito raros mil pés no mundo, que ata-

cam e prejudicam as culturas agrícolas. Os 

danos às culturas agrícolas são  provocados, 

principalmente, pelos juvenis de estádios mais 

avançados e adultos. 

 

Adulto 

 

Entre adultos vamos destacar alguns aspectos 

característi-cos dos machos e das fêmeas. As 

fêmeas são ligeiramente 

mais compridas e mais 

pesadas do que os ma-

chos.  Os machos podem 

ser reconhe-cidos pela 

presença de órgãos re-

produ-tivos (gonópodes) 

no sétimo “anel” do cor-

po, que é mais grosso.  

Os adultos atingem 4,5 

cm de compri-mento. Foi 

compro-vado que os 

adultos  podem viver até 

8 meses em condições 

laboratoriais. 

O modo de vida nocturna 

protege-os do ataque de 

possíveis predadores e 

das condições ambien-

tais menos favoráveis, como a luz solar.  

 

 

Ovo 

 

Os ovos foram encontrados em Santo Antão a 

uma profundidade de 8 cm, em meio à plantação 

de bananeiras, o 

que quer dizer que 

o mil pés aprovei-

ta, no seu proces-

so de reprodução, 

as plantações que 

não são substituí-

das com frequên-

cia. 

 

A maior postura tem lugar após a chuva. Os 

ovos são colocados separadamente dentro de 

uma pequena cápsula de 3 mm de comprimento 

e 2 mm de largura. Esta cápsula é preparada 

pela fêmea usando partículas finas de terra.  

O desenvolvimento dentro do ovo dura 3 sema-

nas. Após este tempo eclode o estádio I de ju-

venil, o qual após uma semana de alimentação 

de gema muda para estádio II. 

 

Após o estádio 

III, o juvenil faz 

um buraco com 

a boca para sair 

da cápsula de 

terra. 

 

 

Juvenis  

 

Os estádios juvenis de I a III permanecem 

dentro do solo. Eles apresentam uma colora-

ção branca, não têm ainda capacidade de 

deslocação e con-

tinuam a ser pro-

tegidos pela cáp-

sula de terra. Por 

isso não é possí-

vel atacar os mil 

pés, nesses está-

dios, por meio de 

combate químico 

utilizados até ago-

ra. Eles alimentam-se da mesma substância 

que alimenta o pintainho dentro do ovo da 

galinha e de partículas de terra. 

 

Passando de um estádio para o outro a cor 

torna-se mais escura e o tamanho do corpo 

aumenta. A partir do estádio IV os juvenis já 

têm uma boa capacidade de deslocação, ca-

pacidade essa que aumenta de estádio para 

estádio. 

Foram descritos 10 estádios juvenis de S. 

caboverdus. 

 

Assim como os adultos, os juvenis são es-

sencialmente animais nocturnos. Durante o 

dia encontram-se na superfície do solo, mui-

to próximo das plantas, mais concretamente  

entre o tronco e as raízes. A partir do estádio 

IV os mil pés começam a atacar as plantas.   

  

Caros agricultores! 
 

Adulto de mil pés 

Ovo dentro da cápsula de terra 

Cápsulas de terra com buracos de saída 

Estádio juvenil V de mil pés 


