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Introdução

 Conhecer o ambiente (temperatura, umidade, 

qualidade do solo, pluviosidade);

 Conhecer os organismos (insetos, planta, 

patógenos, etc.);

 Interação entre ambiente e organismos.



 Na busca por métodos alternativos ao uso de

inseticidas, houve uma crescente investigação

sobre controle biológico, resistência de

plantas, algumas modificações do ambiente

de cultivo e outros métodos alternativos

menos conhecidos ou de emprego mais

limitado, apesar de importantes, que ora serão

enfocados.

Introdução



Bioecologia de Pragas

 Fatores ecológicos: (distribuição e abundância )

Tempo;

 Radiação;

 Temperatura;

 Umidade;

 Vento;

 Luz;

 Alimento.



Controle das Pragas

Por quê ?

Quando?

Como?  



Método Cultural ou Indireto

Consistem no emprego de determinadas

práticas culturais para controle, baseando-se em

conhecimentos ecológicos e biológicos das

pragas;

Visa proporcionar condições adversas ao
desenvolvimento do inseto.



Principais Métodos Utilizados

 Aração do Solo;

 Rotação de Culturas;

 Destruição de Restos Culturais;

 Época de Plantio e Colheita;

 Cultura no Limpo;

 Poda; 

 Adubação e Irrigação;

 Plantio Direto.



Aração

 Ação física: exposição aos raios solares

Maiores profundidades – não emerge

 Ação mecânica: esmagamento (lagartas, pupas, 

ootecas de gafanhotos)

Consiste na destruição de larvas e pupas



Rotação de cultura

 Milho-soja: gorgulho do solo Diloboderus 

abderus (Milho)

 Algodão-milho: mosca branca (algodão)

 Algodão-mucuna preta ou cinza: lagarta 

rosada Pectinophora gossypiella (algodão)

Barreiras no tempo (eficaz contra insetos que têm

número pequeno de hospedeiros e fraca

capacidade migratória)



Destruição de restos de cultura

 Milho: grade de disco

 Algodão: obrigatório por lei (broca da raiz, 

lagarta rosada, bicudo, mosca branca)



Época de plantio e colheita

 Antecipação de colheita

 Milho:  gorgulho Sitophilus zeamais

 Frutíferas: mosca-das-frutas, C. capitata

 Plantio e colheita uniformes



Consorciação de cultivos??? 

 Teoria da diversidade-estabilidade

“Herbívoros apresentam maiores índices populacionais 

em monocultivos do que em policultivos” (Russel, 1989).



Teoria da diversidade-estabilidade

Hipóteses:

 a) Dos inimigos naturais

“predadores e parasitóides seriam mais efetivos em sistemas

diversificados”

 b) Da concentração de recursos

“herbívoros especialistas encontram mais facilmente, permanecem

e se reproduzem em monocultivos”



Cultura no limpo???

Manejo de Plantas Infestantes =  Efeitos benéficos:

 Fonte de flores para insetos benéficos;

 Mantém insetos neutros – alimentos alternativos para

predadores e parasitóides;

 Modificação do microclima da cultura;

 Substâncias químicas podem alterar o comportamento do

inseto em relação à planta cultivada.



Inimigos Naturais X Planta Daninha

Inimigo Natural Planta Daninha

Joaninhas

(Cycloneda)

Apaga-fogo, falsa-serralha, anileira, 

fedegoso, picão-preto, mentrasto, 

losna-branca, caruru, gertrudes

Percevejo (Geocoris) Caruru, losna-branca, mentrasto, 

picão-branco, trapoeraba

Lixeiro

(Chrysopa)

Mentruz, capim-favorito

Fonte: Durigan & Pitelli (1994) 



Plantas Benéficas

Losna branca

Fedegoso

Caruru Trapoeraba

Picão-preto Mentrasto



 Mentrasto (Ageratum conyzoides L.)

 Cambará (Lantana camara L.)

Cobertura Verde nas Linhas

População dos ácaros da ferrugem e da leprose; 

População de ácaros fitoseídeos.

Pólen e néctar em abundância 

Fonte: Gravena, 1992. 



Cultura no limpo??? 

 Efeitos adversos

 Competição com a cultura;

 Hospedeiras para pragas;

 Ácaro da leprose: pelo

menos 15 espécies foram

comprovadas como

hospedeiras desse ácaro;

Mosca branca: eliminar

plantas daninhas na cultura

do algodão e arredores.



Efeitos da Gradeação no MIP

 Vantagens

 Menor custo (em 

relação à roçadeira); 

 Maior facilidade de 

operação; 

 Incorporação de 

calcário; 

 Incorporação de adubo; 

 Evita competição do 

mato.

Desvantagens:
 Poeira; 

 Efeito negativo nos 

inimigos naturais; 

 Favorece cochonilhas e 

ácaros; 

 Corte do mato no meio da 

rua; 

 Destrói local para 

inimigos naturais e 

alimentos alternativos 



Roçadeira
Grade de Disco

Manejo de plantas infestantes em pomares



Métodos Culturais ou Indiretos

 Coleta de frutos caídos;

 Apanha de botões florais de algodão. 

Controle de mosca branca
Controle de moscas-das-frutas 



Poda: plantas perenes

 Cochonilhas, brocas, psilídeos



Adubação

 Aumento da pressão osmótica, excesso de
elementos solúveis (sílica, magnésio, cálcio,
aminoácidos);
 Compostos nitrogenados: aumento na produção
de ovos, longevidade (ácaros).



Irrigação

 Efeitos sobre populações de insetos-praga

Mecânico: remoção de ovos, ácaros e insetos de pequeno 

porte;

Crescimento e vigor da planta: tecidos mais tenros, reduz 

barreiras morfológicas das plantas.

 Irrigação: Diminui a população de afídeos e trípes



Plantio Direto 

 Dispensa o preparo do solo, perturbando o

mínimo possível a estrutura física e biológica

do solo, mantendo cobertura morta composta

de resíduos de colheitas, formando a palhada.



Plantio Direto - Palhada

 Reduz perdas de solo e água;

 Diminui o impacto da chuva, protegendo contra 

compactação e degradação; 

 Aumenta capacidade de infiltração de água;

 Estabiliza a temperatura do solo favorecendo, os 

processos biológicos;



Plantio Direto - Palhada

 Mantém a umidade do solo;

 Age como reciclador de nutrientes;

 Aumenta teor de matéria orgânica;

 Ajuda no controle de plantas invasoras.

Regime de água no solo, estrutura e

temperatura do solo, disponibilidade de

nutrientes.



Exemplos Práticos

Menor movimentação do solo

Plantio em restos culturais



Exemplos Práticos

Foto: LOPES, G.S.

Policultivos favorecem 

a biodiversidade: 

mandioca, capim 

elefante, cupuaçu...



Exemplos Práticos

Planta atacada por Spodoptera frugiperda

(lagarta do cartucho) e pulgões.

Foto: LOPES, G.S.



Método Mecânico

 Apanha manual ou catação: refere-se a coleta

manual de ovos, larvas ou ninfas e/ou insetos adultos

facilmente visíveis.

 Técnica da batida: é usado como forma de controle de

insetos em fruteiras, onde são feitas sucessivas batidas

no tronco após colocação de panos ou plásticos sob a

copa das árvores.

 Barreiras: são dispositivos ou práticas que visam 

impedir ou dificultar o acesso do inseto à planta.



Controle Biológico

É um fenômeno natural que consiste na

regulação do número de plantas e animais por

inimigos naturais, que constituem os agentes

de mortalidade biótica.



Objetivos e Características

 Reduzir populações da praga através de

inimigos naturais;

 É um controle de longo prazo;

 Monitoramento;

 Compatível com a maioria dos métodos.



Fatores que Afetam

Arquitetura e idade da planta ;

Condições climáticas; 

Quantidade e fase de desenvolvimento; 

Número de pontos de liberação; 

Técnicas de liberação; 

Frequência e intervalo entre liberações



O controle biológico pode ser obtido: 

(i) naturalmente;

(ii) forma aumentativa ou inoculativa; 

(iii) de forma clássica envolvendo a introdução e

estabelecimento de inimigos naturais exóticos.



Controle



Em que consiste o método biológico ?

 Parasitoides: Himenópteros, dípteros. Constatação em 1685;

 Predadores: joaninhas, crysorpela, percevejos, tesourinhas;

 Patógenos: vírus, fungos, bactérias e protozoários. Em 1836.

Quais os meios???



Parasitoides

 Mata o hospedeiro e exige somente um

indivíduo para completar o desenvolvimento; o

adulto tem vida livre.



Trichogramma sp.



Controle Bemisia

 Coleta dos folíolos para amostragem

 2x semana = tx parasitismo

 n° folíolo depende do tamanho da área

 Moscas brancas - Bemisia spp.

 Encarsia formosa

 Primeiros instars

 Taxa de liberação: controle preventivo 

1,5 parasitóides/m2



Uso de Parasitoides

Diachasmimorpha longicaudata (Braconidae)



Predadores

 É um organismo de vida livre durante todo o

ciclo e que mata a presa; usualmente é maior

do que a presa e requer mais do que um

indivíduo para completar o desenvolvimento.



Controle de Alabama e Spodoptera com Podisus 

nigrispinus 



Controle Microbiano

- Fungos, bactérias, vírus e nematóides podem

ser utilizados no controle de insetos-praga.



Agentes Microbianos

Nem sempre é possível se fazer o controle

preventivo. O controle microbiano pode ser utilizado

de forma introduzida ou utilizando-se soluções

fúngicas a partir de lagartas doentes coletadas no

campo.



Controle Biológico no MA

• Maciel et al. (2007), nos municípios de Arari, Matões e

miranda do norte (MA) identificaram as espécies: Trissolcus

podisis, Oencyrtus submetallicus e T. urichi (maior

abundância e 79% de parasitismo em ovos de T.

limbativentris

Foto: Dirceu Nones (2006)Foto: Dirceu Nones (2006)



Trissolcus urichi

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/54/Trissolcus_sp%282%29.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/54/Trissolcus_sp%282%29.jpg


Comportamental

Genético Físico

Biológico

Integrado

Cultural

Químico

Integração das Áreas



Reflexão: Até quando ...

A ou B ?



Obrigada!!!

Email: gslopes11@yahoo.com.br


