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EDITORIAL

PENSANDO EM INSETOS FORA
DA CAIXA: EM DIREÇÃO DA
AGRICULTURA DO FUTURO
Quem poderia supor que insetos e ácaros pudessem contribuir para o aumento da disponibilidade de alimentos no planeta de maneira sustentável? Enquanto a maioria das pessoas associa
esses organismos aos problemas relacionados à
agricultura e à saúde pública, os entomologistas,
profissionais dedicados ao estudo de insetos, debruçam-se diariamente sobre suas bancadas na
busca de artrópodes que tragam benefícios à sociedade.

de pragas como aliados em suas lavouras. Na verdade, esses seres deveriam ser tecnicamente reconhecidos como amigos naturais, mérito adquirido por nossos parceiros. Guardada as devidas
proporções, alguns insetos e ácaros predadores
caçam suas presas com a mesma voracidade que
leões perseguem seu sustento.
O sucesso nesta batalha, que se dá no microambiente, sobre folhas, flores, raízes e outras estruturas das plantas cultivadas ou espontâneas, permite aos predadores crescer até o estágio adulto e
reproduzir-se, dando continuidade à sua, mais do

A pesquisa científica é o primeiro passo para que
o homem possa considerar os inimigos naturais
3
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que importante, função no ecossistema natural
ou agrícola.

Após a identificação do potencial de espécies de
predadores e parasitóides realizados pelos pesquisadores, esses organismos podem ser mul-

Do mesmo modo, os parasitóides, insetos pertencentes a outra categoria de agentes do bem,
associam-se nesta mesma luta diária pela sobrevivência e reprodução. Esses benevolentes organismos, geralmente microvespas, encontram
pistas que os levam até seu alimento por meio
do doce cheiro emanado durante o ataque dos
insetos-praga nas plantas.

tiplicados em ambientes controlados para, em
seguida, serem devolvidos no seu nicho ou introduzidos em lavouras comerciais com o objetivo
de corrigir o desequilíbrio que diversas pragas
têm ocasionado à agricultura mundial.
O uso de produtos biológicos contendo predadores e parasitóides tem ganhado cada vez mais
espaço como ferramenta para o manejo de pra-

Quando uma microvespa está por perto, o
dano causado pelo inseto-praga pode custar-lhe a vida ou a sobrevivência de seus descendentes, já que muitos parasitóides atacam ovos
e estágios imaturos de pragas. Ao encontrar
o hospedeiro, os parasitóides depositam seus
ovos no interior do mesmo. Em seguida, e por
algumas horas ou dias, a microvespa continuará seu ciclo, paralisando e interrompendo o
desenvolvimento da praga.

gas na agricultura. No Brasil, uma das questões
que ainda deve ser resolvida para que a adoção
do controle biológico aplicado cresça de maneira expressiva está diretamente relacionada com
a percepção do agricultor e técnicos envolvidos
com o manejo de pragas em campo. Culturalmente, o agricultor está acostumado a matar os
insetos e ácaros que aparecem em sua lavoura e
não mantê-los como parceiros.

Uso de produtos biológicos contendo predadores.

Há cerca de dez anos, durante uma palestra
para produtores de morango no cinturão verde
de Brasília, fui surpreendido com uma pergunta
espontânea de um agricultor que me indagou:
“Já temos tantos insetos em nossa pequena lavoura e o senhor está nos propondo soltar mais
bichos?”. Na época, era comum ouvir esse tipo de
comentário. Mas hoje, felizmente, a situação está
um pouco menos crítica.

fora da caixa quando se trata de insetos, pois somente dessa maneira seguiremos rumo à agricultura do futuro, que nos possibilitará produzir
com excelência e resgatar o equilíbrio entre os
organismos fitófagos (aqueles que se alimentam
exclusivamente de vegetais) e os agentes benéficos, relação coexistente em um passado remoto.
Somente assim as perdas no campo diminuirão
e a sociedade desfrutará desse benefício de maneira completa e justa.

Por fim, para que predadores e parasitóides sejam considerados de fato parte integrante do
sistema de produção, é muito importante que
agricultores e consumidores passem a pensar

DR. MARCELO POLETTI
CEO E FUNDADOR - PROMIP
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A IMPORTÂNCIA DA
PESQUISA PARA O USO
DE POLINIZADORES NA
AGRICULTURA
Há muito tempo já sabemos que a maioria das

larmente como abelha-mosquito. Essa pequena
e dócil abelha é fácil de criar e excelente polinizadora de cupuaçu e açaí. Jovens pesquisadores
como a doutoranda Jamille Veiga (foto acima) terão muito trabalho e oportunidades à frente.

plantas com flores depende de insetos e outros
animais para produzir frutos e sementes. Também já sabemos que a produtividade de diversas
culturas agrícolas está intimamente associada à
presença de polinizadores na plantação. Então, o

Durante décadas as pesquisas acadêmicas mantiveram certa distância do setor produtivo. Os
avanços no conhecimento produzidos pelas instituições brasileiras foram consistentes e de alta
relevância para a academia e para formação de
novos pesquisadores. Porém, muitos resultados
demoravam para chegar aos produtores e, frequentemente, ficavam guardados nas gavetas
das universidades. Mas esse cenário está mudando rapidamente e de forma irreversível. Cada

que está faltando para que os agricultores brasileiros adotem estratégias para aumentar a quantidade de polinizadores nas suas plantações e,
consequentemente, sua produtividade? Em primeiro lugar, pesquisa; em segundo, pesquisa; e
em terceiro, pesquisa
Pesquisas em andamento em Belém-PA, para
desenvolvimento da criação comercial da espécie amazônica Plebeia minima, conhecida popu5
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vez mais a academia está percebendo a necessidade de se aproximar do setor produtivo para
viabilizar suas pesquisas e as empresas percebendo que precisam do apoio dos cérebros da
academia para inovar e se tornarem mais com-

petitivas no mercado. Atualmente há dezenas de
exemplos bem-sucedidos de incubadoras de empresa e parques tecnológicos associados às universidades promovendo mudanças consistentes
nesse cenário.

Pesquisas em andamento em Belém-PA, para criação comercial da espécie amazônica Plebeia minima.

O Brasil conta com muitos pesquisadores de ex-

Ainda há muitos desafios práticos a serem superados por meio de pesquisa científica para tornar a polinização agrícola uma realidade nessas
outras culturas. Por isso a presença dos pesquisadores no setor produtivo é fundamental para
avançar. Isso representa uma oportunidade consistente para empreendedores de origem acadêmica que detêm o conhecimento e muitas vezes
não percebem essa oportunidade.

celência na área de biologia e manejo de abelhas.
Por causa de pioneiros como o Dr. Warwick Kerr
e o Dr. Paulo Nogueira Neto, o conhecimento sobre a biologia e manejo das abelhas, bem como
o potencial dos polinizadores na agricultura já é
bastante consistente e continua avançando rapidamente. A nossa apicultura é forte e conta
com uma abelha altamente produtiva e resistente a doenças, as famosas abelhas africaniza-

O principal desafio é buscar alternativas para
permitir a convivência harmônica entre os métodos de controle de pragas com presença desses
polinizadores na plantação. Já existem diversas
mecanismos de controle biológico à disposição e alternativas para minimizar o efeito negativo de produtos químicos aos polinizadores. Se
a academia e o setor produtivo unirem forças
para superar os desafios, todos sairão ganhando. Conseguiremos aumentar a produtividade
no campo, com baixo investimento, utilizando as
brasileiríssimas espécies nativas. Os pesquisadores verão seu conhecimento chegando à sociedade e gerando renda; os agricultores aumentarão sua produtividade e diminuirão seu custo
de produção; novos mercados se abrirão para os
empreendedores do agronegócio; e o consumidor terá à disposição alimentos mais saudáveis e
de melhor qualidade.

das. Avançamos muito no conhecimento sobre
a biologia e manejo das abelhas sem ferrão e
atualmente há centenas de criadores espalhados por todo o Brasil aptos a atender à demanda.
E não podemos esquecer das abelhas solitárias,
que atualmente já podem ser atraídas por meio
de ninhos-armadilha de forma sistemática e manejadas para polinização de culturas específicas,
como a magangava para maracujá e abelhas
Centris para acerola.
Duas culturas agrícolas já utilizam sistematicamente o serviço de polinização prestado por
apicultores: maçã na região Sul e melão na região Norte. Mas o potencial de expansão é muito maior, tanto em culturas de larga escala,
como algodão, girassol, café, canola e, inclusive,
soja, como em culturas de pequena escala, mas
com alto valor agregado, como morango, tomate, berinjela, maracujá, acerola, abacate, mirtilo,

DR. CRISTIANO MENEZES
PESQUISADOR EMBRAPA MEIO AMBIENTE/JAGUARIÚNA-SP

cupuaçu e açaí.
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CLIQUE AQUI
E ASSISTA
AO VIDEO

MANEJO BIOLÓGICO DE
LAGARTAS NA CULTURA
DO TOMATE
Trichogramma spp. é uma microvespa pertencente a ordem Hymenoptera, que parasita diversas espécies de lepidópteros praga (mariposas).
Essas vespinhas são capazes de parasitar cerca de
200 espécies de pragas que ocorrem em diversas
culturas.
Seu ciclo de vida é bem rápido, cerca de 10 dias
e, as fases de desenvolvimento são: ovo-larva-pupa e adulto. A vespa já sai do ovo do hospedeiro na fase adulta e vai em busca de outros ovos
de pragas para parasitar. A localização dos ovos
é feita através de semioquímicos emitidos pelas
plantas e pelo ovo da praga que o parasitoide
consegue sentir e, desta forma encontrar os ovos
do hospedeiro.

Ciclo de vida da vespa Trichogramma spp.

7
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Na cultura do tomateiro, a espécie Trichogramma pretiosum realiza um controle efetivo de
pelo menos três pragas importantes da cultura.
A broca-pequena-do-tomateiro (Neoleucinodes
elegantalis), broca-grande-do-tomateiro (Helicoverpa zea) e traça-do-tomateiro (Tuta absoluta).
É importante ressaltar que o Trichogramma pretiosum por ser um parasitoide de ovos, controla
a praga de forma preventiva, antes mesmo desta
causar danos à cultura, ajuda no controle da
resistência de pragas, não causa mal ao aplicador,

Broca-pequena-do-tomateiro
(Neoleucinodes elegantalis).

não possui período de carência para a colheita do
tomate e sua liberação é muito simples. O produtor
recebe o Trichogramma pretiosum em cartelas
ou a granel (ovos contendo a pupa da vespa) e
basta distribuir a quantidade recomendada de
forma uniforme na lavoura. No caso das cartelas,
basta destacar as células e distribuí-las de forma
a cobrir toda a área. Quando a área a ser tratada
for grande, é indicado a liberação a granel que é
feita através do uso de drones, que distribuem os
parasitoides de maneira rápida e eficiente.

Broca-grande-do-tomateiro
(Helicoverpa zea).

Traça-do-tomateiro
(Tuta absoluta).

MONITORAMENTO
Para auxiliar o produtor na tomada de decisão de
quando iniciar as liberações do Trichogramma
pretiosum é recomendado o uso de armadilhas
com feromônios para a detecção do momento
exato da entrada da praga na área e, desta forma introduzir as vespinhas no momento em
que se iniciam as posturas das mariposas na lavoura, obtendo assim uma maior eficiência no
controle da praga.

Monitoramento com armadilha de feromônio.

CONTROLE BIOLÓGICO
É possível fazer uma integração do uso do
Trichogramma pretiosum com Bacillus thuringiensis maximizando o controle das pragas do
tomateiro, pois esses dois agentes biológicos de
controle trabalharão juntos controlando os ovos e
as lagartas das pragas no tomateiro.

Controle biológico com Trichogramma pretiosum.
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CONTROLE QUÍMICO
gramma pretiosum e desta forma optar pelo
melhor produto a ser utilizado no momento
do controle da praga.

O Trichogramma pretiosum também pode ser
utilizado em conjunto com produtos químicos,
desde que estes sejam compatíveis (seletivos).
A Promip desenvolveu um aplicativo r de forma
fácil e rápida se o produto químico a ser utilizado é compatível ou não com o uso do Tricho-

MSC. FRONTINO MONTEIRO NUNES
PROMIP - CONCHAL/SP

A Promip desenvolveu um aplicativo que tem a finalidade de disponibilizar
ao agricultor, informações sobre a compatibilidade de defensivos químicos e
biológicos sobre os agentes biológicos comercializados pela companhia.
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CLIQUE AQUI
E ASSISTA
AO VIDEO

MOSCA-BRANCA UMA
PRAGA POLÍFAGA E DE
DIFÍCIL CONTROLE
Os insetos conhecidos vulgarmente como mosca-brancas são sugadores de seiva e têm como
principal gênero Bemisia, o mais prejudicial e
mais amplamente distribuído e estudo em todo
o mundo.

reconhecidas e desse gênero, B. tabaci é a espécie
mais importante e mais amplamente dispersa no
mundo.
A espécie Bemisia tabaci é cosmopolita, sendo
encontrada em todos os continentes, exceto na
Antártida. Tem como provável centro de origem o
Oriente, tendo sido introduzida na Europa, Bacia
do Mediterraneo, Africa, Asia, America Central
(Panamá, Costa Rica, Nicarágua, Republica Dominicana, Guatemala, El Salvador, Cuba e Hondu-

Apesar do nome comum de mosca-branca, devido a sua aparência similar a um díptero, este inseto trata-se de um hemíptero da família Aleyrodidae, com cerca de 126 gêneros e mais de 1.200
espécies. O gênero Bemisia contém 37 espécies
10

ras), América do Sul (Argentina, Brasil, Colombia
e Venezuela) e Bacia do Caribe por meio do comercio e transporte de plantas ornamentais pelo
homem.

anuais ou herbáceas (> 506 espécies), perten-

B. tabaci é extremamente polífaga, colonizando
mais de 600 espécies de plantas, na sua maioria

ceae (algodão), solanaceae (tomate), cruciferae

ALGODÃO

TOMATE

centes a 84 famílias botânicas, muitas dessas de
importância agrícola como Leguminoseae (soja,
feijão e outros), Asteraceae (crisântemo), Malva(Couve), Curcubitaceae (melão).

SOJA

MELÃO

FEIJÃO

CRISÂNTEMO

A mosca-branca (Bemisia tabaci) é considerada
uma das principais pragas da agricultura, causando danos nos agroecossistemas do Brasil e do
mundo, em regiões tropicais e subtropicais.
No Brasil, B. tabaci é conhecida desde 1923,
passando a ser relatada como problema 50 anos
após, como praga da cultura do algodão. No
entanto, a partir do início dos anos 90, B. tabaci ressurgiu no Brasil, nas regiões Sudeste (SP
e MG), Centro Oeste (Goiás e Distrito Federal) e
Nordeste (Pernambuco, Bahia, Rio Grande do
Norte, Ceará, Piaui e Paraíba) causando sérios
prejuízos a inúmeras culturas de importância
econômica e ganhando papel de p ga principal.

Estados brasileiros
afetados pela
mosca-branca
a partir da
década de 90.

Em parte, esse fato está associado ao surgimento
e disseminação do biótipo B, mais agressivo que o
anterior (biótipo A). B. tabaci biótipo B apresenta
taxa de reprodução 30% superior ao biótipo A,
além de maior taxa de alimentação e produção
de “honeydew” e conseguentemente de fumagina. É também mais tolerante ao frio, apresenta
maior gama de hospedeiros e tem maior capacidade de indução de anomalias fisiológicas e de
transmissão de viroses, além de maior capacidade de desenvolvimento de resistência aos inseticidas.

O biótipo Q tem se destacado, nos países que entrou, devido praticamente extinguir o biótipo B,
apresentar maior tolerância aos produtos utilizados para o controle do biótipo B e/ou desenvolver resistência mais facilmente aos principais ingredientes ativos utilizados para o controle dessa
praga.
Estudos realizados pela Promip e suportados pelo
Comitê de Ação a Resistência a Inseticidas relatam um aumento de populações de Bemisia tabaci com a presença do biótipo Q em frequências
variáveis ao biótipo B, em plantações de tomate e
soja. Outro fator importante é que de uma forma
geral é que populações com alta frequência de
biótipo Q tem mostrado menor suscetibilidade
aos inseticidas utilizados.

Atualmente são relatados mais de 40 biótipos
de B. tabaci. Sendo, os biótipos B e Q os mais importantes em termos de agressividade. No Brasil,
o biótipo predominante é o B. No entanto, a partir
de 2013 relatos de ocorrência do biótipo Q vem
aumentando em lavouras de diferentes culturas.
11
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Biologia e Comportamento
Esse inseto apresenta metamorfose incompleta,

Os ovos são de coloração amarelada. Apresentam
formato de pêra, medem cerca de 0,2 a 0,3 mm,
são depositados de forma irregular na face inferior da folha e ficam presos ao tecido da planta
por meio de um pedicelo.

passando pelas fases de ovo, ninfa (quatro estádios, sendo o último chamado de “pupa” ou
pseudo-pupa) e adulto (Fig. 1). As ninfas e os adultos possuem aparelho bucal do tipo picador-sugador.

As ninfas são translúcidas e de cor amarela ou
amarelo-claro; no primeiro instar se locomovem
sobre as folhas e depois se fixam por meio do
rostro, succionando a seiva. Já as de segundo e
terceiro instar possuem antenas e pernas atrofiadas, permanecendo fixas nas plantas e sempre se
alimentando. O quarto instar caracteriza-se pelo
amarelecimento correspondente ao adulto, cuja
forma pode ser percebida por meio do tegumento da ninfa e da presença de olhos vermelhos.

Os adultos são pequenos (1 a 2 mm) com asas
membranosas e cobertas por uma substância
pulverulenta de cor branca e abdômen amarelado. Quando em repouso, as asas ficam levemente separadas, com os lados paralelos e na
forma de um telhado, com o abdômen amarelo
visível. São insetos muito ativos e ágeis que voam
rapidamente quando molestados, podendo dispersarem-se a curtas e grandes distâncias, dei-

O ciclo de ovo a adulto é de aproximadamente 20
dias, sendo que a longevidade dos adultos varia
de 1 a 3 semanas.

xando-se levar pelas correntes de ar. Logo após
a emergência, deixam as folhas inferiores, de
onde emergiram, e voam para as folhas superiores para se alimentar e ovipositar. Migram para

Todo o ciclo desse inseto se passa preferencialmente na face inferior das folhas. Colonizam

outras plantas quando as condições fisiológicas

inicialmente as folhas do baixeiro da planta e a
medida que a população cresce e as folhas do
baixeiro ficam mais velhas, os adultos migram
para as folhas superiores para o início de um
novo ciclo. Condições de clima quente e seco são
propícios ao desenvolvimento da praga, devido a
redução do ciclo biológico da praga (altas temperaturas) e ausências de fungos entomopatogênicos, capazes de causar epizootias e reduzir a
população dessa praga.

são inadequadas ou quando a mesma entra em
processo de senescência. A reprodução pode ser
sexuada ou partenogenética do tipo arrenótoca.
O acasalamento ocorre 12 a 48 horas após a emergência e diversas vezes durante a sua vida. Apresenta elevada fecundidade, sendo que as fêmeas
ovipositam entre 100 e 300 ovos, dependendo do
biótipo, da planta hospedeira, e de fatores climáticos como temperatura e umidade relativa

Ciclo de vida da mosca-branca (Bemisia tabaci).
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Danos
Os danos diretos da mosca-branca são causados
pela sucção de seiva e injeção de toxinas
pelas ninfas e adultos, quando se alimentam,
provocando alterações no desenvolvimento
vegetativo e reprodutivo da planta, podendo
causar anomalias como o amadurecimento
irregular de frutos em tomateiro, sendo que altas
densidades populacionais podem determinar
a morte da planta. A substância açucarada
excretada pelos insetos induz o crescimento do
fungo denominado fumagina sobre ramos e

Doença do feijoeiro (vírus do mosaico)

folhas, prejudicando o processo de fotossíntese
e a aparência de frutos. Entretanto, o dano mais
sério causado pelo inseto é por ser vetor de várias
viroses com sintomatologia variada. Relatase que cerca de noventa doenças viróticas são
transmitidas pela mosca-branca. Entre estas destaca-se as doenças ocasionadas pelos geminivírus em tomateiro, pimentão e batata, o vírus do
mosaico dourado do feijoeiro, o vírus do mosaico
anão e o vírus do mosaico crespo em soja e o vírus
do mosaico comum do algodoeiro.

Doença do pimentão (geminivírus)

Doença do tomate (geminivírus)

Controle
O manejo integrado da praga deve ser preconizado para o sucesso no controle. Para tanto, algumas
etapas devem ser adotadas, desde a escolha da área para plantio, como durante a condução da cultura:

Evitar a instalação da cultura em locais com culturas vizinhas hospedeiras e com infestação da

1 praga.

2 Destruição de plantas hospedeiras e manutenção da lavoura no limpo.
3 Plantio de mudas sadias.
4 Uso de variedades resistentes, a praga e/ou vírus que a mosca-branca transmite.
O monitoramento da praga deverá ser realizado desde o início da cultura através de inspeções e/

5 ou o uso de armadilhas adesivas de coloração amarela.

Identificação da espécie de mosca-branca presente na cultura é desejável para a correta

6 indicação do produto.

Aplicações para controle de mosca-branca exigem que os produtos atinjam a parte inferior das

7 folhas, onde os adultos, ninfas e ovos estão presentes e que sejam direcionados principalmente
para a parte inferior e mediana das plantas onde a maior parte da população se encontra.

Uso de diferentes estratégias de controle deve ser adotadas para o manejo da praga e não

8 somente o controle químico.
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Táticas de controle de Bemisia tabaci
O CONTROLE BIOLÓGICO
Assim como para outras pragas o controle biológico tem evoluído para B. tabaci. No entanto, com
um menor número de casos de sucesso. Embora
tenhamos inimigos naturais que desempenhem
papel importante no controle biológico natural,
como o parasitoide de ninfas Encarsia formosa, o ácaro predador Ambliseius tamatavensis e fungos entomopatogênicos do gênero Le-

canicillium que tem se mostrado promissores
para o controle biológico aplicado. Na prática,
o único produto utilizado no controle biológico
aplicado e o fungo entomopatogênico Beauveria bassiana. Estão registrados no Ministério da
Agricultura e Abastecimento 20 produtos comerciais a base desse entomopatógeno para o
controle de B. tabaci.

Fungo entomopatogênico atacando mosca-branca.

O CONTROLE QUÍMICO
Para o controle dessa praga existem 11 grupos
químicos de modo de ação distintos que podem ser utilizados, mediante rotação de produtos e misturas. Casos de desenvolvimento de
resistência a alguns desses grupos vem sendo
relatados com frequência em estudos de monitoramento, como o caso dos organofosforados,
carbamatos, piretróides e alguns ingredientes
ativos do grupo dos neonicotinóides. Por outro
lado, a pressão de seleção com inseticidas de outros grupos, principalmente dos reguladores de
crescimento vem aumentando e alguns indícios
de desenvolvimento de resistência também vem

No controle químico a rotação de produtos de
grupos químicos e modo de ação distintos deve
ser adotado para evitar a evolução da resistência. Outras estratégias de controle como o cultural, uso de variedades resistentes e biológico
que permitem uma menor pressão de seleção da
praga com inseticidas também fazem parte das
estratégias de manejo de resistência de pragas a
pesticidas.

DR. EVERALDO BATISTA ALVES
PROMIP - CONCHAL/SP

sendo observados.
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Inseticidas recomendados para o controle de Bemisia tabaci
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NEMATOIDES NA
CULTURA DO PIMENTÃO
As hortaliças apresentam grande valor comercial
no estado de São Paulo, sendo produzidas em diversas regiões do estado. A cultura do pimentão,
com sua importância, teve um aumento da área
de produção, e consequentemente, aumentou-se
os problemas fitossanitários. Dessa forma, a cultura sofre frequentemente ataques de pragas e
doenças que resultaram em elevadas aplicações
de agrotóxicos para minimizá-los, o que favorece desequilíbrios biológicos no agroecossistema,
contaminação dos recursos naturais e dos frutos
com resíduos de agrotóxicos.

vem sendo feito de maneira inadequada pela
maioria dos produtores.
Entre os principais problemas fitossanitários na
cultura do pimentão, destacam-se os nematoides. As perdas causadas por esses parasitas em
hortaliças, são estimadas em 12,3% nos países
desenvolvidos e 14,6% nos países em desenvolvimento. Na cultura do pimentão, os maiores
problemas estão relacionados as espécies de
nematoides das galhas, pertencentes ao gênero Meloidogyne e espécies pertencentes ao gênero Pratylenchus.

Devido a isso, surgiu a Produção Integrada de Pimentão (PIP) que tem a finalidade de elaborar
normas técnicas especificas para o cultivo de pimentão visando a melhora do manejo dessa cultura. E o manejo de pragas e doenças é um dos
principais problemas a ser trabalhado na PIP, pois

No caso de Meloidogyne, os nematoides se alimentam das raízes, deixando o sistema radicular
completamente desorganizado, causando galhas no local atacado e sintomas reflexos como
ponteiro clorótico, murchas nas horas quentes
17
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do dia, menor crescimento das plantas, menor
tamanho e quantidade de frutos. Já os nematoides das lesões radiculares, Pratylenchus spp., são
endoparasitas migradores, os quais apresentam
grande mobilidade e se alimentam de células do
córtex das raízes. As lesões radiculares que são
os sintomas típicos causados pelos nematoides

são o resultado da coalescência das galerias produzidas por vários nematoides. Plantas infectadas apresentam atraso no desenvolvimento, com
drástica redução do crescimento em relação à s
não infectadas. Na parte aérea, ocorre murcha e
desenvolvimento reduzido da planta e frutos.

Sistema de produção de pimentão.

Nematoides das galhas (Meloidogyne )
Os nematoides das galhas são endoparasitas sedentários com ciclo de vida constituído pela fase
de ovo, quatro juvenis (J1, J2, J3, J4) e adulto.

danças morfológicas. Durante o desenvolvimen-

A penetração dos nematoides das galhas é rápida e ocorre próxima ao ápice radicular, mas pode
ocorrer em outros locais. Após a penetração na
raiz, os J2 migram intercelularmente no córtex na
região de diferenciação celular. Ao estabelecer o
sítio de alimentação, os J2 sofrem algumas mu-

ecdise, o macho, se apresenta como um nematoi-

to, os juvenis gradualmente assumem um formato salsichóide e sofrem três ecdises. A última
de longo e filiforme dentro da cutícula do quarto
estádio juvenil (J4), retida como revestimento. A
fêmea adulta, no início, mantém o mesmo formato do último estádio juvenil, mas aumenta quando madura e torna-se piriforme.

Ciclo de vida de Meloidogyne.
18

Em plantios comerciais de pimentão é comum
os problemas com fitonematoides, ligados a nematoides do gênero Meloidogyne. Nesse gênero,
existem mais de 69 espécies, sendo M. incognita considerada a de maior ocorrência. No Brasil,
as mais importantes e comuns em cultivos de
pimentão são M. incognita, M. javanica e M. arenaria uma vez que essas se adaptam melhor às
condições tropicais e subtropicais.

a outras espécies do nematoide das galhas, tais
como M. incognita e M. javanica. A capacidade
de M. enterolobii contornar a resistência genética
das cultivares, não está ligada ao aumento de
temperatura do solo, como ocorre nas outras
espécies de Meloidogyne spp. é uma característica intrínseca dessa espécie, e já foi verificada em
diferentes temperaturas.
Atualmente, encontram-se disponíveis comercialmente híbridos intraespecíficos de pimentão utilizados como porta-enxerto resistentes,
tais como ‘Silver’, ‘AF 8253’, ‘Snooker’ e outros,
cujos genes e mecanismos responsáveis pela
resistência ao nematoide das galhas (M. incognita raças 1, 2, 3 e 4 e M. javanica) ainda são
pouco conhecidos.

Porém, nos últimos anos, a ocorrência de M. enterolobii em cultivos de pimentão no interior
paulista e no Distrito Federal, tem causado preocupação entre os produtores, sendo considerado um dos principais problemas da cultura. Esta
espécie de Meloidogyne quebra a resistência
conferida por cultivares de pimentão resistentes

Nematoides das lesões radiculares (Pratylenchus )
O nematoide das lesões radiculares, Pratylenchus spp., é um endoparasita migrador, que apresenta grande mobilidade e se alimenta de células
do córtex das raízes. As lesões radiculares, que
são os sintomas típicos causados pelos nematoides são o resultado da coalescência das galerias
produzidas por vários nematoides.

quais eclodem do ovo, bem como os de terceiro

Diferentemente de algumas espécies de nematoides, os juvenis de segundo estádio (J2), os

meas depositam seus ovos isoladamente ou em

e quarto estádios e as fêmeas são vermiformes e
moveis, diferentes entre si apenas pelo tamanho.
Com a última troca de cutícula, o juvenil de quarto estádio se torna uma fêmea, como tal processo ocorre no interior das raízes, esse nematoide é
tipicamente um nematoide endoparasita. As fêgrupos no solo ou nas raízes.

Adultos de Pratylenchus spp.
19
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Representantes desse gênero (Pratylenchus spp.)
têm sido relatados causando danos severos em
diversas culturas de importância econômica, e
vêm se tornando grande ameaça às hortaliças,
como o pimentão.

tribuição generalizada em diferentes regiões
de clima tropical, subtropical e temperado. No
Brasil, as mais importantes são P. brachyurus, P.
zea, Pratylenchus penetrans e P. coffeae, considerando perdas e danos causados bem como a
distribuição geográfica e o número de espécies

Atualmente, existem mais de 70 espécies de Pratylenchus distribuídas mundialmente com parasitismo em diferentes culturas. Essas espécies
apresentam ampla gama de hospedeiros e dis-

vegetais hospedeiras. Em cultivos de pimentão,
as principais espécies que ocorrem são Pratylenchus brachyurus e P. penetrans.

Sintomas e danos
No caso de espécies do gênero Meloidogyne, os

inchaço ao longo do sistema radicular, sintoma típico da doença.

nematoides penetram nas raízes das plantas e
estimulam o aumento do número e do tamanho

O ataque dos mesmos induz a formação abundante de galhas nas raízes o que causa nas plantas os sintomas de crescimento reduzido, murcha de folhas nas horas mais quentes e clorose,
deixando as plantas com aparência de deficiência nutricional.

das suas células. Isso ocorre particularmente nas
raízes invadidas pelos juvenis de segundo estádio
(J2), formando desta maneira as galhas. Após várias invasões nas raízes por inúmeros J2, as galhas
formadas adquirem forma alongada e aspecto de

Sintomas causados pelo ataque do nematoides das galhas (Meloidogyne spp.).

Espécies do gênero Pratylenchus, invadem o pa-

Sua ação direta é a destruição mecânica das células durante a migração, resultando em lesão necrótica na raiz e a injeção de secreções esofagianas tóxicas, causando redução no crescimento
da planta. Além disso, estas lesões podem servir
de porta de entrada para outros microrganismos

rênquima cortical e produzem extensas áreas necróticas provocando o escurecimento das raízes
que se destaca quando ocorre densidade alta do
patógeno, resultando em menor desenvolvimento da parte aérea.
20

presentes no solo com aumento do grau de depreciação dos tubérculos para comercialização.

to em relação às não infectadas. Na parte aérea,
ocorre murcha e desenvolvimento reduzido da
planta e frutos.

Plantas infectadas apresentam atraso no desenvolvimento, com drástica redução do crescimen-

Amostragem
O correto diagnóstico da espécie de nematoide
envolvida é feito pela análise de amostras de solo
e raízes em laboratório especializado, visando conhecer as densidades populacionais destes organismos no solo, na fase de pré-plantio e em fases
posteriores de desenvolvimento da cultura. Com
isso, pode-se preventivamente reduzir os prejuízos, antes do plantio, bem como amenizar as perdas em caso do nematoide já estar instalado na
lavoura.

gramas de raízes coletados aleatoriamente. A

No momento da amostragem, pequenas porções
de solo, em torno de 200 g e algumas raízes deverão ser coletadas. Recomenda-se coletar em torno de 15-20 subamostras por hectare. Com caminhamento em zig-zag pela área a ser amostrada,
as subamostras de solo e raiz deverão ser coletadas na profundidade de 20-30 cm ao redor das
plantas e posteriormente homogeneizadas. Para
a formação da amostra composta retirar cerca
de 400-500g de solo homogeneizado e 200-300

sombra para que não ocorra o ressecamento, que

amostra composta deve ser identificada e enviada para um laboratório especializado. Para áreas
extensas e irregulares, é recomendável dividir a
mesma em glebas e retirar uma amostra composta por gleba.
Caso não seja possível enviar as amostras no mesmo dia, estas devem ser armazenadas e mantidas
em temperaturas entre 10°C e 15°C, ou deixadas à
dificulta o correto diagnóstico em laboratório.
O laboratório de Nematologia da Promip, oferece
serviço especializado na área de análise comercial de solo e raiz para identificação e quantificação de nematoides parasitos de planta. Essa análise é imprescindível para que o produtor possa
adotar a melhor estratégia de manejodesses organismos.

Amostras de solo e raiz para análise de nematoides.
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Manejo integrado de nematoides
De forma geral, o controle de nematoides não é
uma tarefa fácil, necessitando da adoção de um
conjunto de medidas de controle. Na visão atual
de manejo integrado de nematoides o uso do termo “controle” vem sendo gradativamente substituído pelos termos “convivência e adequação de
cultivo”, nos quais não se pensa mais em eliminar
o patógeno, e sim reduzir suas populações a níveis abaixo dos níveis de dano econômico.

pedeiros tanto do nematoide das galhas (Meloidogyne spp.) quanto das lesões radiculares
(Pratylenchus spp.). As crotalárias, especialmente Crotalaria spectabilis, constituem boas opções
para a rotação de culturas, pois reduzem os níveis
populacionais dos nematoides, após um ciclo de
cultivo. A ocorrência concomitante do nematoide
das galhas e das lesões radiculares em uma mesma área, dificulta muito o manejo cultural em relação à rotação de culturas, visto que ambos os
gêneros são polífagos.

O objetivo é reunir as diferentes estratégias e focos de ação das melhores medidas de controle
até o presente, estudadas de forma individual, e
aplicá-las em um contexto produtivo real. Assim,
os diversos métodos de controle trabalhados em
conjunto resultaram em maior produção e qualidade do produto final.

O alqueive, que consiste em manter o solo sem
plantas hospedeiras ou qualquer tipo de vegetação, com revolvimento periódico a cada 15 a 20
dias durante dois meses por meio de aração ou
gradagem, constituem excelente medida de manejo.

Assim, recomenda-se o plantio em área livre do
patógeno; utilização de mudas sadias e rotação
de culturas com espécies não hospedeiras por
no mínimo 6 meses. A rotação de culturas com
espécies não hospedeiras é considerado um dos
métodos mais antigos e eficientes de manejo,
sendo necessário para a quebra do ciclo de vida
de inúmeras pragas e doenças, dentre elas as espécies de nematoides presentes na área de cultivo. Porém, existem poucas opções de culturas
para essa prática devido a ampla gama de hos-

Outra prática eficiente para a redução da população de nematoides no solo é a solarização, que
consiste em cobrir o solo previamente umedecido com uma lona transparente por um período
de 6 a 8 semanas de sol pleno. Essa prática promove o aquecimento das camadas superficiais
do solo e a redução significativa da população
do patógeno. Estes métodos são recomendados
para a redução dos patógenos tanto em campo
com estufas.

Diferentes métodos de controle (rotação de cultura, alqueive e solarização).

Outras medidas de manejo como o uso de matéria orgânica (torta de mamona, bagaço de
cana, palha de arroz, resíduos de brássicas entre
outros); eliminação de restos culturais e utilização de variedades ou porta-enxertos resistentes
quanto disponíveis, principalmente quando se
tratar de plantio em ambientes protegidos também apresentam bons resultados. Lembrando

que, atualmente não existem cultivares ou porta-enxertos comerciais de pimentão com resistência genética comprovada ao nematoide das
lesões radiculares.

DRA. ADRIANA APARECIDA GABIA
PROMIP - CONCHAL/SP
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Laboratório de Nematologia completa
o Portfólio de Serviços Promip
Observando a crescente demanda para pesquisas em nematologia, a Promip acaba
de estruturar junto ao seu Centro de Inovação em Manejo Integrado de Pragas,
localizado em Conchal-SP, um laboratório especíﬁco para o desenvolvimento de
análises e estudos com as principais espécies de nematoides, apontadas como
principal causa de prejuízos econômicos em diversas culturas.

www.promip.agr.br
vendas@promip.agr.br
+55 19 4040-4112

+55 19 99910-1858
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A BROCA DIATRAEA SACCHARALIS NA
CULTURA DA CANA-DE-AÇÚCAR E EM
OUTRAS CULTURAS AGRÍCOLAS NO BRASIL
Dentre as diferentes pragas que atacam a cultura, a broca-da-cana de açúcar, Diatraea saccharalis, é considerada a mais importante, devido a
sua ampla distribuição geográfica e dos seus elevados prejuízos econômicos, com perdas diretas
(redução da produtividade agrícola) e indiretas
(perdas na qualidade da matéria-prima), e custos
de tratamento, estimados em cerca de 1 bilhão
de dólares anuais. Estes números nos mostram a
relevância deste histórico e da adoção do MIP na
cultura da cana-de-açúcar.

sobrepostos no formato de “escamas de peixe” e
após um período médio de incubação de 6 dias,
as lagartas eclodem. A duração do período larval
é de cerca de 40 a 60 dias. A fase de pupa apresenta uma duração de 9 a 14 dias. O ciclo total da
praga é de cerca de 60 a 90 dias, variando conforme a temperatura, podendo originar de 4 a 5
gerações por ano. Os adultos apresentam uma
longevidade média de 5 a 7 dias. O maior desenvolvimento da praga é observado em períodos
de alta temperatura e precipitação pluviométrica, e maiores danos são observados no início do
desenvolvimento das plantas e em canaviais com
menores números de cortes.

Após o acasalamento, as fêmeas fazem a postura nas folhas da cana-de-açúcar, normalmente
localizada nos ponteiros. Os ovos são colocados
24

Os sintomas mais típicos dos danos diretos da
praga são os orifícios ocasionados pela alimentação das lagartas da broca nos internódios dos
colmos da cana, e as galerias formadas no interior destes, originando daí o nome comum da
praga “broca da cana-de-açúcar”. Pelas aberturas
provocadas pela alimentação das lagartas podem penetrar fungos que ocasionam a podridão
vermelha e a consequente redução da qualidade da matéria prima. Em canaviais em início do
desenvolvimento, ainda sem a formação de internódios, os danos podem ser observados nos
perfilhos, ocasionando lesões na base destes e
em alguns casos a seca da folha central, sintoma
este conhecido como “coração morto”. Canaviais
com desenvolvimento mais adiantado e com alta
intensidade de infestação pela praga, podem
apresentar também brotação lateral das gemas
e maior suscetibilidade a quebra dos ponteiros.

Ciclo de vida de Diatraea saccharalis.

Ciclo de vida de Diatraea saccharalis.
A broca-da-cana D. saccharalis é amplamente
conhecida no Brasil como importante praga da
cana-de-açúcar, entretanto, a espécie também
ocasiona importantes prejuízos em outras
culturas agrícolas, como o arroz; sorgo; e o milho.

ocorrer em diferentes estágios da planta. Lagartas
mais jovens podem atacar no início do desenvolvimento, com as folhas ainda enroladas. Lagartas
mais desenvolvidas podem atacar o cartucho das
plantas de milho em início de desenvolvimento
e ocasionar a morte destas. O sintoma do ataque
em plantas em estágio mais avançado de desenvolvimento são as galerias nos colmos. Danos em
espigas também podem ser observados.

Nos últimos anos, têm se observado um aumento na incidência de D. saccharalis na cultura
do milho. Devido ao hábito da praga, o uso de
inseticidas químicos apresenta dificuldade para
o seu controle, e com a ampla área cultivada com
a cultura do milho no Brasil, sua maior ocorrência
tem apresentado preocupação aos agricultores e
pesquisadores.

Em arroz irrigado, os prejuízos de D. saccharalis também podem ser importantes, sendo
as posturas realizadas nas folhas, e os danos
provenientes da alimentação das lagartas observados nas bainhas destas. Posteriormente, as lagartas penetram e ocasionam danos nos colmos
das plantas.

No milho, as mariposas da broca fazem a postura
nas folhas, sendo que os danos da praga podem

Lagarta de Diatraea saccharalis.
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MIP em cana-de-açúcar e o manejo da broca, Diatraea saccharalis.
No cenário agrícola, a cultura da cana-de-açúcar
destaca-se mundialmente como exemplo do potencial e da efetividade da adoção dos princípios
do MIP – Manejo Integrado de Pragas em grandes áreas agrícolas. Da teoria e do desenvolvimento das pesquisas até chegar ao campo, décadas e décadas de esforços nesta área, apoiadas
e encorajadas enormemente pelos produtores,
permitiram atualmente a implementação do MIP
no controle de importantes insetos pragas da cultura da cana-de-açúcar, percorrendo diferentes
caminhos, desde a adequada identificação das
espécies alvo; dos diferentes métodos de monitoramento e tecnologias de aplicação; do estabelecimento de níveis de dano econômico e da disponibilidade de diferentes estratégias de controle,
como os métodos químico, mecânico; cultural;
da biotecnologia; e do controle biológico. Neste
último, a cultura da cana-de-açúcar também se
mostrou inovadora e influente, com a utilização
em grande escala dos parasitidóides Cotesia flavipes e Trichogramma galloi no controle da broca
da cana-de-açúcar Diatraea saccharalis e do
fungo entomopatôgênico Metarhyzium anisopliae no combate à cigarrinha-das-raízes, Maha-

narva fimbriolata. A teoria e a prática do MIP
tornaram-se parte do cotidiano dos profissionais
que trabalham com cana-de-açúcar atualmente
no Brasil.
O manejo da broca da cana-de-açúcar é realizado
na maioria das regiões produtoras com o uso do
controle biológico, pela liberação dos parasitóides de larvas Cotesia flavipes e pelo parasitóide de
ovos Trichogramma galloi. A associação destes
inimigos naturais mostra-se como uma eficiente
estratégia dentro do MIP da praga.
Devido ao comportamento alimentar da praga,
e dos danos ocasionados, o desenvolvimento das
pesquisas com controle biológico, em especial
com os parasitóides C. flavipes e T. galloi, possibilitaram a redução considerável dos prejuízos e a
manutenção do potencial da produtividade agrícola da cultura. Entretanto, a expansão acelerada
da cana-de-açúcar para novas fronteiras agrícolas nas últimas décadas, e a dificuldade na manutenção do adequado manejo da praga, propiciou
o aumento considerável dos prejuízos ocasionados pela broca nos últimos anos.

Cotesia flavipes parasitando larva de Diatraea saccharalis.

Trichogramma galloi parasitando ovos.

E como a história da cana-de-açúcar têm nos
mostrado nos últimos séculos, as pesquisas e
inovações avançam, e novas teorias e tecnologias
são incorporadas ao Manejo Integrado de Pragas na cultura, como atualmente o uso comercial da Biotecnologia, nos possibilitando ampliar
as estratégias e ferramentas para o monitora-

mento e controle da broca da cana-de-açúcar e
de outras importantes pragas desta e de outras
culturas agrícolas.

DR. MÁRCIO TAVARES
PROMIP - CONCHAL/SP
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