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Seria desnecessário dizer que o Brasil é um dos principais 
atores do agronegócio mundial e que muito se espera do país 
quando o assunto é alimentar uma população que beirará os 
10 bilhões em 2050. Mas, holofotes à parte, esse protagonismo 
traz consigo o peso da responsabilidade pelo fornecimento de 
alimentos, agroenergia e fibras em nível mundial.

O desafio, portanto, é  assegurar ou pelo menos aumentar a 
nossa chance de êxito diante de um cenário de invasão por 
pragas observado nos últimos 20 anos? Como lidar com os 
casos relatados de resistência de insetos, fungos e plantas 
daninhas às tecnologias disponíveis? Estas são questões que 
desafiam o agricultor todos os dias e que se agravam ainda 
mais quando se tem em conta que a descoberta de novas 
moléculas torna-se mais improvável.

É neste contexto que a ANDEF - Associação Nacional de 
Defesa Vegetal criou e mantém o portal DefesaVegetal.Net 
desde 2014. Ele busca, através de parcerias estratégicas com o 
Comitê Brasileiro de Ação à Resistência a Inseticidas (IRAC-

Pesquisar para Conhecer, Conhecer para Manejar

BR), o Comitê Brasileiro de Ação à Resistência a Fungicidas 
(FRAC-BR), a Associação Brasileira das Empresas de Controle 
Biológico (ABCBio), a Sociedade Brasileira de Defesa 
Agropecuária (SBDA), o Serviço Nacional de Aprendizagem 
Rural (SENAR) e a Oxya Agro e Biociências, levar 
informação de qualidade gerada nos centros de pesquisa e nas 
universidades para quem mais precisa dela, ou seja, produtores 
e técnicos que atuam diretamente no campo.

Os resultados alcançados em 2016 atestam a importância do 
projeto: foram mais de 2 milhões de visualizações em redes 
sociais, a consolidação de um banco-de-dados de especialistas 
com mais de 3.000 profissionais em todo o país e mais de 
10.000 pessoas instalado o aplicativo para dispositivos móveis 
Android e iOS. Cabe mencionar que 20% de todos os acessos 
foram oriundos de outros países, principalmente da América 
Latina e EUA e que profissionais de mais de 140 países já 
utilizaram o conteúdo disponibilizado no portal.

A linha-mestra que conduz todo o esforço da equipe de 
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produção de conteúdo do portal é traduzida no título desta 
publicação “Pesquisar para Conhecer, Conhecer para Manejar”. 
Ela reflete a convicção da ANDEF sobre a importância da 
Ciência para a sustentabilidade do agronegócio. Além disso, 
reafirma o posicionamento da ANDEF em fazer a tradução 
conhecimento científico para a comunidade em geral.

Entregar nesta data o segundo volume desta publicação é, 
portanto, motivo de muita satisfação. O primeiro volume, 
lançado durante o 14º Encontro de Fiscalização e Seminário 
sobre Agrotóxicos em junho de 2015, trazia cerca de 60 textos. 

Já, este, traz mais de 120 pequenas histórias produzidas com 
base nas descobertas mais recentes da pesquisa e que impactam 
a agricultura brasileira.

Agradecemos a todos os parceiros envolvidos neste projeto, 
com a certeza de que o trabalho em rede é crucial para alcançar 
o efetivo manejo fitossanitário, com práticas que sejam 
ecologicamente sustentáveis e seguras para o ser humano. 

Uma boa leitura!

Mário von Zuben  
(Diretor Executivo da ANDEF)

Roberto Faria de Sant’Anna  
(Gerente de Inovação e Sustentabilidade da ANDEF)
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A traça-das-crucíferas (Plutella xylostella) causa sérios danos 
às brassicáceas [1], sendo considerada a praga de maior 
importância econômica para essas culturas no Brasil e no 
mundo. As perdas ocasionadas por P. xylostella podem chegar 
a 1 bilhão de dólares por ano. Sua origem biogeográfica ainda 
é incerta, no entanto pesquisadores suspeitam que essa praga 
possa ter sido originada na África-do-Sul, Europa ou Leste da 
Ásia. Atualmente encontra-se distribuída em todo o mundo. 
Sua rápida dispersão deve-se as características da espécie, como 
o elevado potencial de dispersão, tanto ativo quanto passivo, 
e sua capacidade reprodutiva. Devido ao seu elevado dano 
econômico, o controle químico é o mais utilizado no controle 
de P. xylostella. Hoje já existem relatos de resistência a 82 
ingredientes ativos.

A resistência de insetos pode ser causada tanto por mecanismos 
fisiológicos, como comportamentais da praga. Resistência de 
insetos é definida como a redução na sensibilidade de uma 
praga a um determinado produto expressa pela falha repetida 
do nível esperado de controle de uma população. Isso ocorre, 
por exemplo, pela diminuição da taxa de absorção do inseticida,  
detoxificação metabólica ou por mutações nos sítios de 

Traça-das-crucíferas 
consegue detectar a presença 
de inseticidas na planta
Adaptação comportamental por insetos agrícolas sob pressão 
de seleção
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Plutella xylostella
É uma das principais pragas das 
crucíferas. Foto:  Bettaman (2011)

ligação. Já na resistência comportamental, o inseto é capaz de 
reconhecer a presença de uma determinada toxina e evitar o 
local. Com isso, modifica sua conduta natural e escolhe outra 
alternativa para conseguir completar seu desenvolvimento e 
reproduzir.

Em março de 2016, foi publicada na revista PLoS ONE uma 
pesquisa que demonstrou que as pressões de seleção atuam 
de forma diferente na seleção de indivíduos que apresentam 
resistência fisiológica em comparação a indivíduos que 
apresentam resistência comportamental. Somado a isso, os 
mecanismos responsáveis pela resistência comportamental 
variam entre as fases da vida da praga. Uma população com 
resistência fisiológica simples a inseticidas pode estar sob 
pressão de seleção mais forte e, consequentemente, ser mais 
propensa a desenvolver comportamentos de fuga em relação 
a uma população com níveis mais elevados de resistência 
fisiológica.

Dessa forma, por meio de estudos comportamentais de uma 
população é possível caracterizar os efeitos de pressão seletiva 
causados pelo inseticida, além de ajudar na avaliação do 
desempenho do produto.

Nota:
[1] Família de plantas às quais pertencem, por exemplo, o repolho, a couve, 
a couve-flor e o brócolis. 
 

Para saber mais: 
NANSEN, C. et al. Behavioral Avoidance - Will Physiological Insecticide 
Resistance Level of  Insect Strains Affect Their Oviposition and Movement 
Responses? Plos One, v. 11, n. 3, 4 mar. 2016.
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Você já deve ter ouvido dizer sobre pesquisas com óleos de 
plantas e especiarias utilizadas na culinária para o combate 
de doenças e seus vetores. Um exemplo recente é o estudo 
desenvolvido pela Fundação Ezequiel Dias (FUNED) em 
parceria com a Pontifícia Universidade Católica de Minas 
Gerais (PUC Minas) utilizando óleo de orégano e cravo-da-
Índia no combate às larvas do mosquito da dengue.

Mas você sabia que óleos de plantas também podem ter ação 
no controle de pragas agrícolas? É o que mostra um trabalho 
do Instituto de Pesquisa de Proteção de Plantas, de Giza, no 
Egito.

Os pesquisadores demonstraram que o óleo de gergelim 
apresenta uma forte ação ovicida sobre Spodoptera littoralis, uma 
Praga Quarentenária Ausente (PQA) para o Brasil [1]. Foram 
feitos testes com ovos com um e com três dias de idade. Os 
estudos mostraram que imergir a folha com a massa de ovos 
no óleo extraído do gergelim foi mais eficiente do que apenas 
pulverizar o composto sobre a folha. 

Os resultados também foram mais promissores nos testes com 
ovos de um dia de idade. Os ovos expostos ao óleo de gergelim 
apresentaram deformações na superfície do córion, redução no 
teor de proteína solúvel de atividade de transaminases.

Como são desenvolvidos os 
inseticidas?
Substâncias naturais podem dar origem a inseticidas sintéticos
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Na prática, o tratamento com óleo de gergelim seria inviável, 
principalmente pelo fato de que ele foi mais eficiente quando 
a postura foi imersa na solução. Além disso, não foram 
feitas considerações sobre fitotoxicidade, isoladamente dos 
componentes ativos do óleo ou ensaios a campo. 

No entanto, não se pode descartar que, a partir dos resultados 
apresentados, sejam desenvolvidos novos inseticidas. Foi o 
caso, por exemplo, dos piretroides e neonicotinoides, que 
foram sintetizados a partir de substâncias naturais, o piretro 
e a nicotina, respectivamente. Este é um longo caminho 
a percorrer, mas que pode resultar em inovação para a 
agricultura.

Nota:
[1] Instrução Normativa Nº 41/08

Para saber mais: 
KHEDR, M. A. Ovicidal activity of  Sesamum indicum (L.) oil against 
Spodoptera littoralis(Boisd.). Archives Of  Phytopathology And Plant 
Protection, v. 49, n. 5-6, p.95-110, 2 abr. 2016.

Spodoptera littoralis
É uma praga quarentenária ausente 
para o Brasil, altamente polífaga 
e frequentemente interceptada 
no comércio internacional. Foto: 
Kutsukaki et al. (xxxx)
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A lagarta Helicoverpa armigera é uma das principais pragas de 
culturas. Possui ampla distribuição geográfica (Ásia, Europa, 
América do Sul, Oceania, África) e alto potencial de destruição. 
Causa sérios prejuízos econômicos para o país, principalmente, 
às lavouras de soja, feijão e algodão. Mais de 50 espécies 
vegetais podem hospedar essa espécie.

A pulverização indiscriminada de inseticidas visando o controle 
de pragas favorece condições para a seleção de indivíduos 
resistentes a esses inseticidas. Os principais mecanismos 
fisiológico-bioquímicos de resistência a inseticidas estão 
relacionados ao aumento da destoxificação metabólica, à 
insensibilidade do sítio de ação do inseticida e/ou à redução na 
penetração cuticular.

Estudo feito na China evidenciou que enzimas carboxilesterases 
estão envolvidas na desintoxicação de xenobióticos e estão 
associados à resistência a piretroides e organofosforados em 
Helicoverpa armigera. Para que isso ocorra, é necessário que haja a 
superexpressão do gene de interesse para aprimorar o sequestro 
das moléculas de inseticida.

Resistência metabólica: 
estratégia de sobrevivência
Enzimas carboxilesterases estão envolvidas na desintoxicação 
de xenobióticos e estão associados à resistência a piretroides e 
organofosforados em Helicoverpa armigera
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Helicoverpa armigera
Praga introduzida no Brasil, 
detectada em 2013 e para a qual já foi 
constatada a existência de linhagens 
resistentes a vários inseticidas. Foto: 
Gyorgy Csoka (xxxx)

As enzimas esterases agem hidrolisando as ligações ésteres 
dos inseticidas e sequestrando-os mais rapidamente do que 
são metabolizados, consequentemente, age impedindo que os 
compostos cheguem ao local de ação.

Um dos prováveis centros de origem das populações de 
Helicoverpa armigera que tem ocorrido em territórios brasileiros 
é a China, além de Paquistão, Índia e países da Europa. 
Portanto, o mecanismo metabólico de resistência a piretroides 
e organofosforados detectado em populações de H. armigera 
na China pode estar presente em populações de H. armigera no 
Brasil, justificando os insucessos no controle desta praga com o 
uso de alguns insetiticidas piretroides e organofosforados.

Para saber mais: 
LI, Y. et al. Bacterial Expression and Kinetic Analysis of  Carboxylesterase 
001D from Helicoverpa armigera. International Journal Of  Molecular 
Sciences, v. 17, n. 4, p.493, 2 abr. 2016.
LEITE, N. A. et al. Demographics and Genetic Variability of  the New 
World Bollworm (Helicoverpa zea) and the Old World Bollworm (Helicoverpa 
armigera) in Brazil. Plos One, v. 9, n. 11, 19 nov. 2014.
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A lagarta-do-cartucho (Spodoptera frugiperda) é a principal praga 
da cultura do milho no Brasil. Possui mais de 100 plantas 
hospedeiras, dentre elas, tomate, sorgo e algodão. No milho 
pode causar danos nas espigas, nas inflorescências, nas folhas 
e nas hastes. Ataca a planta desde os estágios iniciais, podendo 
comprometer seu crescimento. O alto potencial reprodutivo, 
o ciclo biológico relativamente curto e a diversidade de 
hospedeiros (polifagia) favorecem o estabelecimento da lagarta 
do cartucho o ano todo.

Uma das ferramentas mais utilizadas para o controle dessa 
praga tem sido o uso de cultivares geneticamente modificados 
que expressam proteínas inseticidas produzidas pela 
bactéria Bacillus thuringiensis. Como as proteínas inseticidas 
são expressas durante todo o ciclo da planta, as pragas 
permanecem constantemente sob pressão de seleção e na 
ausência de um manejo correto, como a utilização de refúgio 
estruturado, pode levar à seleção de indivíduos resistentes. 
Esses indivíduos resistentes conseguem sobreviver à proteína 
expressa pela planta transgênica e deixar descendentes viáveis. 
Com a evolução da resistência, novas tecnologias têm sido 
desenvolvidas expressando mais de uma proteína Bt. Essas 

Potencial de resistência da 
lagarta-do-cartucho a milho 
Bt piramidado
Evolução da resistência da lagarta-do-cartucho ao milho 
Yieldgard VT PRO
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tecnologias são chamadas de Bt piramidado ou de segunda 
geração.

Assim como ocorre em cultivares que expressam apenas uma 
proteína, a lagarta-do-cartucho também pode resistir a mais 
de uma proteína simultaneamente, como no caso do milho Bt 
piramidado. Estudos recentes de pesquisadores da Universidade 
Federal de Viçosa (UFV) e da Escola Superior de Agricultura 
“Luiz de Queiroz” (ESALQ/USP) comprovaram o potencial 
de evolução da resistência da lagarta do cartucho ao milho 
Yieldgard VT PRO, o qual expressa as proteínas Cry1A.105 e 
Cry2Ab2.

A resistência da lagarta-do-cartucho ao milho Yieldgard VT 
PRO se mostrou autossômica (não associada ao cromossomo 
sexual ou DNA mitocondrial) e recessiva, ou seja, os 
descendentes do cruzamento de indivíduos resistentes com 
suscetíveis serão todos controlados pelo milho Bt. Esse 
resultado é de grande relevância para suportar a importância 
das áreas de refúgio (de pelo menos 10% da área de milho Bt 
e localizado a uma distância de no máximo 800 m de qualquer 
planta de milho Bt) para produzir indivíduos suscetíveis para 
acasalar com os indivíduos resistentes provindos da área de 
milho Bt. Mais detalhes relativos ao manejo da resistência da 
lagarta-do-cartucho do milho a inseticidas e tecnologias Bt 
podem ser consultados na página do IRAC Brasil (www.irac-br.
org.br). 

Para saber mais: 
BERNARDI, D. et al. Cross-Resistance between Cry1 Proteins in Fall 
Armyworm (Spodoptera frugiperda) May Affect the Durability of  Current 
Pyramided Bt Maize Hybrids in Brazil. Plos One, v. 10, n. 10, 16 out. 2015. 
SANTOS-AMAYA, Oscar F. et al. Resistance to dual-gene Bt maize in 
Spodoptera frugiperda: selection, inheritance, and cross-resistance to other 
transgenic events. Scientific Reports, v. 5, 17 dez. 2015.

Spodoptera frugiperda
Um dos insetos mais destrutivos para 
a agricultura brasileira, para o qual a 
pesquisa já demonstrou a existência 
de linhagens resistentes a inseticidas. 
Foto: Regina Sugayama (2016)
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A globalização faz a gente pensar em como as espécies de 
plantas cultivadas foram redistribuídas no mundo para atender 
interesses comerciais e de que forma isso afetou as populações 
de pragas. Veja que interessante: o kiwi (Actinidia deliciosa) é uma 
planta nativa da Ásia e que foi introduzida em vários países do 
mundo, entre eles o Chile. Com sua forte tradição na produção 
de frutas subtropicais e temperadas, o país sul-americano 
tornou-se o terceiro maior produtor e exportador de kiwi, atrás 
apenas da Itália e da Nova Zelândia.

Entre os problemas fitossanitários da cultura no Chile, está 
a ‘Cancrosis’ ou ‘Muerte Regresiva del Brazo’, que vem 
aumentando em importância na última década. A incidência 
atinge níveis alarmantes: de 25 a 75% das plantas em pomares 
com mais de sete anos de idade nos anos de 2013 e 2014. 
Diversas espécies de fungos estão associadas a esse quadro, 
como Diaporthe australafricana, Neofusicoccum parvum e Eutypella 
scoparia. Não bastassem os problemas em campo pela redução 
de produtividade e morte de plantas, há suspeitas de que esses 
fungos estejam associados a podridões em pós-colheita dos 

Produtores Chilenos de Kiwi 
têm um motivo a mais para se 
preocuparem
E por que produtores brasileiros de kiwi, maçã e pera 
deveriam se preocupar também?
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frutos.

Um levantamento realizado por pesquisadores chilenos levou 
à identificação de uma espécie de fungo que, anteriormente 
era conhecida por atacar a macieira e a pereira: Cadophora 
malorum. A identificação foi feita por métodos morfológicos e 
moleculares. Além disso, para comprovar que Cadophora malorum 
estava de fato associada ao quadro observado em campo, os 
pesquisadores inocularam troncos de plantas de kiwi com o 
fungo. Os sintomas foram reproduzidos e o fungo foi isolado a 
partir das plantas inoculadas. O artigo foi publicado na edição 
de maio de 2016 da revista Plant Disease.

Até aqui, o problema parece não ser motivo para preocupação 
no Brasil. No entanto, não foram encontrados registros de 
ocorrência de Cadophora malorum em outros países da América 
do Sul e nós importamos kiwis chilenos. O MAPA, através de 
três instruções normativas entre 2008 e 2010, estabeleceu os 
requisitos fitossanitários a serem observados pelos produtores 
chilenos para que os frutos possam ser importados [1]. Esses 
requisitos dizem respeito apenas a um ácaro, o Brevipalpus 
chilensis. Ou seja, com a alta incidência da ‘Cancrosis’ no Chile 
e o risco de que Cadophora malorum possa causar podridões em 
pós-colheita, cria-se uma situação na qual a entrada do fungo 
no Brasil seja questão de tempo, com prejuízo tanto para os 
produtores de kiwi quanto os de maçã e pera, hospedeiros 
preferenciais de Cadophora malorum. Nota:

[1] Instrução Normativa Nº 39/2008, Instrução Normativa Nº 60/2008 e 
Instrução Normativa Nº 15/2010

Para saber mais: 
DÍAZ, G. A. et al. First Report of  Cadophora malorum Associated With 
Cordon Dieback in Kiwi Plants in Chile. Plant Disease, v. 100, n. 8, p.1776, 
ago. 2016.

CADOPHORA MALORUM
Nova praga de pós-colheita de 
kiwi no Chile também pode causar 
problemas em maçãs, peras e outras 
frutas. Foto: P. M. Gregorelli (xxxx)
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Durante a atividade de forrageamento por recursos alimentares, 
as abelhas transferem o pólen de uma planta para a outra, 
auxiliando na reprodução vegetal. São os principais agentes 
polinizadores na maioria dos ecossistemas mundiais, tanto em 
cenários naturais como em agrícolas. Esses insetos contribuem 
para a manutenção da variabilidade genética e para preservação 
da vida vegetal. Cerca de 88% das espécies de plantas com 
flores dependem de agentes polinizadores e na agricultura 
estima-se cerca de 70% de todas as culturas agrícolas.

A apicultura (criação de abelhas Apis mellifera) destina-se à 
produção de mel, própolis, pólen, cera, geleia real, apitoxina 
(veneno segregado pelas fêmeas da maioria das abelhas) e 
polinização agrícola. Esses produtos servem de matéria-prima 
para produtos farmacêuticos, alimentícios, cosméticos e para 
consumo in natura. O Brasil apresenta clima e flora favorável 
para produção. Atualmente o país é o oitavo maior exportador 
de mel do mundo em termos de volume e valor.

O pequeno besouro das colmeias, Aethina tumida, é um 
parasita de colônias de abelhas. É uma praga nativa da África, 
foi introduzida nos EUA, Canadá, México, Cuba, Austrália, 
Itália, dentre outros países. Foi relatado recentemente no 
Brasil. Apesar de considerada praga secundária na África, 
nos países que foi introduzida causa sérios problemas. Possui 
alta capacidade de dispersão ativa, podendo voar por vários 

Detecção de Aethina tumida em 
território nacional
O pequeno besouro das colmeias chega ao Brasil
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quilômetros, o que facilita sua propagação. Quando ocorrem 
infestações severas, as abelhas abandonam a colmeia, fato que 
pode garantir o sucesso reprodutivo do besouro, pois com 
ausência de abelhas patrulhando e tentando eliminar o invasor 
adulto, bem como seus ovos e larvas, pode se transformar em 
condição propícia para seu desenvolvimento e alimento e larvas 
abandonados pelas abelhas servirão de recursos alimentares 
para as fases imaturas do besouro.

Um agravante é que apesar da experiência de outros países 
de usos de controle utilizando inseticida, nenhum se mostrou 
eficiente até o momento e isso pode resultar em resíduos 
químicos indesejáveis no mel produzido. Até então, a 
importação de produtos apícolas só podia ocorrer se fosse 
procedido de um país ou zona livre destes agentes parasitários, 
assim como importação de abelhas rainhas. Com exceção 
de veneno, sêmen, mel extraído, cera processada, geleia real 
congelada ou desidratada e própolis [1].

Pesquisadora da Agência Paulista de Tecnologia dos 
Agronegócios (APTA) relata que a introdução de A. tumida 
pode acarretar sérios prejuízos ao mercado produtor. A 
infestação pelo besouro ocasiona a fermentação do mel, 
podendo atingir os favos de mel já colhidos e que ainda 
não sofreram extração e os demais produtos da colmeia 
podem ser dispersores de ovos do coleóptera se não 
sofrerem processamento térmico adequado. Além disso, 
podem invadir ninhos de espécies de abelhas não-Apis. Isso, 
consequentemente, afetará a produção do país e equilíbrio 
ecossistêmico. 

Faz-se necessário medidas de contenção do agente, de 
modo que promova o controle e/ou erradicação do inseto-
praga. Programas de Manejo Integrado de Pragas (MIP) 

Nota:
[1] Instrução Normativa Nº 21/2013

Para saber mais: 
TEIXEIRA, E. W. et al. Aethina tumida Murray (Coleoptera, Nitidulidae), 
o pequeno besouro das colmeias, chega ao Brasil: nota ao apicultor. Apta 
Regional, 34p., 2016.

Foto: Louque (xxxx)

são fundamentais para monitoramento, tomada de decisão 
e controle das pragas através da associação do ambiente e a 
dinâmica populacional da praga.
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Comida é bom e todos nós sabemos disso. Agora, qual a 
relação dela com o interesse sexual dos seres vivos? Para a 
ecologia, quanto maior a disponibilidade de alimentos, maior é 
o sucesso reprodutivo de uma espécie, ou seja, a quantidade de 
descendentes que serão gerados e a probabilidade desses novos 
indivíduos chegarem à fase adulta e perpetuarem seus genes.

Em geral, os seres vivos se reproduzirão quando as condições 
ambientais forem favoráveis para que estes o façam. Muitas 
vezes observamos este fenômeno na primavera, a “estação do 
amor”, devido ao considerável aumento de filhotes e indivíduos 
de qualquer espécie em todos os lugares.

Em espécies oportunistas (como insetos-praga), a 
disponibilidade de alimentos está intrinsecamente relacionada 
com o interesse sexual das espécies. Insetos tendem a se 
alimentar de recursos com altas concentrações de carboidratos 
e proteínas como frutas, seivas de plantas, pólen e até mesmo 
fezes de aves.

Em estudo feito por pesquisadores da Universidade de São 
Paulo com a mosca-das-frutas Anastrepha obliqua, os mesmos 
perceberam que as fêmeas dessa espécie não são a exceção à 
regra ecológica.

Fêmeas não acasaladas de mosca-das-frutas foram divididas 
em três grupos e alimentadas com diferentes soluções e 

Será que ela está a fim?
Fêmeas de moscas-das-frutas bem nutridas são mais receptivas 
à cópula
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concentrações sendo elas: dieta baixa em leveduras, dieta rica 
em leveduras e açúcar. Após serem alimentadas, as fêmeas 
foram colocadas junto aos machos e, o resultado não poderia 
ser outro…

As moscas que tiveram a alimentação rica em leveduras 
(proteínas) foram as mais receptivas aos parceiros que as 
demais. Indo mais além, a pesquisa ainda mostrou que entre 
esse grupo, as moscas de cargas de ovos maiores tiveram maior 
propensão em aceitar a cópula do que as demais.

Para saber mais: 
MEDEIROS-SANTANA, L.; ZUCOLOTO, F. S. Sexual receptivity of  
Anastrepha obliqua (Diptera: Tephritidae) wild females affected by nutrition 
and egg load. Entomological Science, v. 19, n. 3, p.233-238, 24 maio 2016.

Anastrepha obliqua
É uma espécie nativa do Brasil e que 
ataca principalmente frutos da família 
Anacardiaceae, tais como manga e 
seriguela. Foto: Enrique Antonio 
Hernández (xxxx)

Manejo da Resistência
Confira orientações do IRAC-
BR para o manejo de pragas em 
cultivos de milho Bt e nas áreas de 
refúgio.
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Conhecida nos EUA desde o final do século XVIII, a doença 
conhecida popularmente como fogo bacteriano (fire blight) 
é uma das mais temidas pelos produtores de maçã. Além de 
macieiras, essa praga ataca outras plantas da família Rosaceae 
como roseira, pessegueiro, pereira, etc. Os sintomas incluem a 
necrose e a presença de gotas de exsudato nos tecidos afetados. 
À medida que a doença progride, pode atingir os ramos, o 
tronco e até mesmo o enxerto.

Ainda que a dispersão natural se limite a pequenas distâncias, o 
transporte internacional de materiais de propagação colaborou 
para a distribuição quase cosmopolita desta praga e ela se 
alastrou por toda a América do Norte, chegou à América 
Central, Europa, norte da África, Oriente Médio e Oceania. 
O Brasil regulamenta a praga como quarentenária ausente [1], 
bem como Argentina, Chile, Uruguai e Paraguai.

Erwinia amylovora, praga 
quarentenária ausente 
para o Brasil, expande sua 
distribuição geográfica
O fogo bacteriano é uma das principais doenças da macieira e 
chega ao leste asiático
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Infelizmente, nada parece conter o avanço desta praga pelo 
mundo: em 2015, ramos e folhas de macieira com sintomas 
típicos do fogo bacteriano foram observados na Coreia, 
resultando em quinze isolados, os quais foram submetidos a 
todo um protocolo de diagnóstico, que envolvia a descrição 
morfológica, os testes in vivo e as análises moleculares.

Os quinze isolados confirmaram se tratar de Erwinia amylovora. 
Um programa de erradicação de plantas sintomáticas já foi 
iniciado, mas os pesquisadores têm expectativas pessimistas 
para a produção de maçãs na Coreia.

Nota:
[1] Instrução Normativa Nº 41/2008

Para saber mais: 
MYUNG, I. S. et al. Fire Blight of  Apple, Caused by Erwinia amylovora, a 
New Disease in Korea. Plant Disease, v. 100, n. 8, p.1774-1774, ago. 2016.

Erwinia amylovora
É uma bactéria que preocupa os 
produtores de maçã. Ela nunca foi 
detectada no Brasil e isso nos coloca 
em uma situação favorável em relação 
aos outros produtores da fruta. 
Confira sua distribuição geográfica e as 
informações sobre a praga no site e no 
aplicativo DefesaVegetal.Net. 
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A traça-do-tomateiro (Tuta absoluta) é uma das principais 
espécies que podem causar danos aos cultivos de tomate, 
resultando em perda de até 50% dos frutos por se tornarem 
impróprios para o comércio in natura. A espécie já foi 
detectada em países da Ásia, África, Europa e Américas Central 
e do Sul (incluindo o Brasil) e tem como hospedeiro principal 
o tomate. Porém, como diz o ditado que “Quem não tem cão 
caça com gato”, na ausência do tomate, esta espécie procura 
outras plantas onde possa se abrigar e continuar seu ciclo, 
sendo já 16 plantas conhecidas como hospedeiros alternativos.

Na Argélia, T. absoluta foi descoberta em 2008 atacando 
cultivos de tomate e, diante da importância desta espécie e 
para conhecer mais de sua biologia, pesquisadores decidiram 
investigar quais seriam os hospedeiros alternativos da traça 
naquele local. As plantas de duas localidades foram analisadas. 
Os exemplares afetados foram coletados e mantidos 
em laboratório para que fosse possível acompanhar o 
desenvolvimento dos insetos e confirmar a presença da traça.

Os resultados confirmaram dez plantas, consideradas 
hospedeiras alternativas, atacadas pela traça-do-tomateiro: erva-

Quem não tem cão caça com 
gato
Estudo de hospedeiros alternativos de Tuta absoluta na 
Argélia
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moura (Solanum nigrum), batata (Solanum tuberosum), berinjela 
(Solanum melongena), estramônio (Datura stramonium), espinafre 
(Spinacia oleracea), beterraba (Beta vulgaris), feijão (Phaseolus 
vulgaris), além das espécies Solanum elaeagnifolium, Chenopodium 
rubrum e Chenopodium bonus-henricus. Este foi o primeiro relato da 
traça-do-tomateiro atacando espinafre, beterraba e as espécies 
Chenopodium rubrum e Chenopodium bonus-henricus.

Este estudo mostra a plasticidade da praga e a importância que 
isso tem para a colonização de novas áreas. Alerta também 
para a necessidade de conhecer seus hospedeiros secundários 
ou alternativos, uma vez que estas espécies podem abrigá-la na 
ausência do hospedeiro principal e merecem atenção para que a 
praga seja combatida com eficiência.

Para saber mais: 
DROUAI, H. et al. New floristic records of  Tuta absoluta Meyrick 1917, 
in Zibans’s Oasis (Biskra Algeria). Journal of  Entomology and Zoology 
Studies, v. 4, n. 6, p.130-132, 2016.

Tuta absoluta
Uma das pragas mais temidas pelos 
tomaticultores. Foto: P. Clement 
(xxxx)
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Em janeiro de 2016, o portal DefesaVegetal.net publicou um 
texto sobre a introdução de uma planta-daninha que era um 
problema dobrado para o produtor rural, além de competir 
com a cultura e causar prejuízos expressivos para cana-de-
açúcar, é hospedeira do fungo causador da helmintosporiose 
em milho. Situações como essa ilustram que a introdução 
de um organismo pode ter efeitos indiretos e que, portanto, 
esforços no sentido de evitar novos eventos de invasão são 
tecnicamente justificáveis.

Agora, imagine se uma espécie introduzida possui um alto 
potencial para se tornar resistente a métodos de controle? 
Considerada uma das pragas de mais difícil controle nas 
lavouras americanas, Amaranthus palmeri tem características de 
espécie altamente competitiva: cresce rapidamente, apresenta 
alta fecundidade, eficiência no uso da água e luz e produz mais 
de 600 mil sementes por planta. A presença de 8 a 9 plantas por 
metro quadrado reduz a produtividade da soja em 78% e do 
milho em 91%. Em algodão, a perda de produtividade pode ser 
de 77%.

Como a espécie apresenta alta adaptabilidade, rapidamente 
pode se tornar resistente a herbicidas. Atualmente, sabe-se 
que ela apresenta resistência a pelo menos cinco modos de 

O que pode ser pior do que 
introduzir uma praga? II
Amaranthus palmeri, recentemente detectada no Brasil, 
pode se tornar rapidamente resistente a herbicidas
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ação de herbicidas: inibidores de ALS, inibidores de síntese 
de carotenoides, glifosato, dinitroanilinas e triazinas. Para 
complicar ainda mais a vida do produtor, como a espécie 
reproduz exclusivamente através de polinização cruzada, a 
resistência a herbicidas se espalha rapidamente na população.

Com a ampla ocorrência da resistência aos inibidores 
de ALS e ao glifosato, o uso de inibidores de oxidase 
protoporfirinogênica (PPO), tais como o fomesafen, a 
fluomiazina, a saflufenacila e a sulfentrazona, foi intensificada. 
Para estudar o mecanismo de resistência de Amaranthus 
palmeri ao fomesafen, pesquisadores americanos aplicaram 
o produto na dosagem recomendada sobre plântulas. Os 
efeitos do produto (nanismo, clorose, necrose, dessecação) 
foram avaliados após 21 dias. As plantas sobreviventes foram 
cultivadas e cruzadas e os sobreviventes foram novamente 
tratados com o fomesafen.

A frequência de plantas resistentes ao fomesafen aumentou de 
5 para 17% de uma geração para outra e a dosagem necessária 
para alcançar 50% de redução no crescimento das plantas de 
segunda geração foi 21 vezes mais alta do que na linhagem 
suscetível.

Os resultados alertam para a importância do programa de 
erradicação que está em curso no Mato Grosso [1]. Caso a 
praga venha a se alastrar e se torne um problema no Brasil, será 
necessário adotar medidas para que não tenhamos o mesmo 
destino que os norte-americanos estão tendo: a redução na 
disponibilidade de tecnologias eficazes para controle.

Nota:
[1] Instrução Normativa INDEA-MT Nº 47/2015

Para saber mais: 
SALAS, R. A. et al. Resistance to PPO-inhibiting herbicide in Palmer 
amaranth from Arkansas. Pest Management Science, v. 72, n. 5, p.864-869, 
4 mar. 2016.

Amaranthus palmeri
Espécie exótica que pode causar 
redução na produtividade e seu 
controle é difícil pelo fato de ser 
resistente a alguns herbicidas. Foto: 
Mommuchan (2014)
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O Brasil é o terceiro maior produtor mundial de milho. 
A melhoria genética do milho por meio de técnicas de 
transformação genética das plantas tem sido uma grande aliada 
ao se tratar de controle de insetos-praga em campo.

A tecnologia de milho transgênico que expressa a proteína 
inseticida Vip3A de Bacillus thuringiensis (Bt) foi recentemente 
introduzido no Brasil para o controle da lagarta-do-cartucho do 
milho (Spodoptera frugiperda), broca da cana-de-açúcar (Diatraea 
saccharalis) e lagarta-da-espiga do milho (Helicoverpa zea).

As proteínas Vip3A são exotoxinas produzidas durante a fase 
de crescimento vegetativo de Bt, com modos de ação distintos 
das proteínas Cry que são produzidas na fase de esporulação, 
evidenciando um baixo potencial de resistência cruzada. 
Portanto, com a evolução da resistência da lagarta-do-cartucho 
para o milho Bt expressando as proteínas Cry1F ou Cry1Ab, o 
milho Vip3Aa20 tem sido uma das alternativas para programas 
de manejo da resistência.

Estudos recentes conduzidos na Escola Superior de Agricultura 
“Luiz de Queiroz” (ESALQ/USP), em parceria com a 

Vip3A - importância das áreas 
de refúgio para preservação 
da tecnologia
O refúgio aumenta a vida útil desta nova tecnologia e é um 
aliado do produtor
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Syngenta, avaliaram o risco de evolução da resistência de S. 
frugiperda a Vip3Aa20 no Brasil.

Alta suscetibilidade a Vip3Aa20 e baixa frequência inicial 
do alelo da resistência foram constatadas em populações de 
campo de S. frugiperda. Foram selecionadas e caracterizadas 
uma linhagem de S. frugiperda altamente resistente a Vip3Aa20 
em condições de laboratório, comprovando o potencial de 
evolução da resistência em condições de campo.

Neste estudo, lagartas resistentes sobreviveram em plantas 
de milho expressando Vip3Aa20 e geraram adultos normais 
e férteis. Contudo, foram verificadas alto custo adaptativo 
associado à resistência, com redução de aproximadamente 50% 
no número de descendentes gerados pela linhagem resistente, 
quando comparado ao de indivíduos suscetíveis. O cruzamento 
de indivíduos resistentes com indivíduos suscetíveis resultou 
em descendentes suscetíveis a milho Vip3Aa20 (padrão de 
herança recessiva da resistência), comprovando assim que a 
adoção de áreas de refúgio (milho não Bt) é uma estratégia 
efetiva para preservar a vida útil da proteína Vip3Aa20 para o 
controle de S. frugiperda no Brasil. 

Para saber mais: 
BERNARDI, O. et al. Selection and characterization of  resistance to the 
Vip3Aa20 protein from Bacillus thuringiensis in Spodoptera frugiperda. Pest 
Management Science, v. 72, n. 9, p.1794-1802, 9 fev. 2016.

Spodoptera frugiperda
É uma das principais pragas do milho 
no Brasil  e há casos conhecidos de 
resistência a alguns ingredientes ativos. 
Foto: Regina Sugayama (xxxx)

Orientações IRAC-BR
Confira as recomendações para fazer 
o manejo de pragas em milho Bt e 
áreas de refúgio.
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O fungo Ganoderma boninense, regulamentado pelo MAPA 
como praga quarentenária ausente para o Brasil [1], é o agente 
causador de uma doença que, em inglês, é conhecida como 
Basal Stem Rot ou Ganoderma Butt rot. Trata-se de uma 
doença letal da palma-de-óleo e outras palmeiras considerada, 
no sudeste da Ásia, uma das mais importantes.

Os sintomas começam a se manifestar na forma de um 
murchamento severo, seguido de redução do crescimento e 
perda de coloração. À medida que os sintomas avançam nas 
folhas, as partes mais basais do caule são mortas pelo fungo. 
Ou seja, já é tarde demais pois não há medidas curativas de 
controle.

Diante destas situações, o ideal é que sejam desenvolvidos 
métodos para detecção precoce da praga. Pensando nisso 
e preocupados com a sanidade de mais de 450 mil hectares 
de palma-de-óleo , pesquisadores colombianos propõem o 
uso da tomografia para identificar os diferentes estágios de 
desenvolvimento da doença.

Os tomogramas foram comparados com secções transversais 
do caule de de 209 plantas em diferentes estágios da doença, 

Tomografia na palma-de-óleo?
Técnica pode ser utilizada para detecção precoce da podridão 
causada por Ganoderma boninense
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346 plantas infectadas mas assintomáticas e 132 plantas sadias 
(não infectadas).

Os valores da impedância foram 5,1 Ω para plantas doentes, 
1,9 Ω para plantas assintomáticas e 1,5 Ω para plantas sadias. 
Os pesquisadores conseguiram identificar 100% das plantas 
assintomáticas e sugerem que a tomografia seja utilizada 
como uma ferramenta para detecção precoce da infecção por 
Ganoderna boninense em plantas de palma-de-óleo, com vistas a 
implementar um programa de manejo efetivo.

Nota:
[1] Instrução Normativa Nº 41/2008

Para saber mais: 
ARANGO, M.; MARTÍNEZ, G.; TORRES, G. Advances in the 
Interpretation of  Tomographic Images as an Early Detection Method of  
Oil Palm Affected by Basal Stem Rot in Colombia. Plant Disease, v. 100, n. 
8, p.1559-1563, ago. 2016.

Ganoderma boninense
Fungo causador de uma doença letal 
na palma-de-óleo, regulamentado 
como praga quarentenária ausente 
para o Brasil. Foto: Lanzz (2014)
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As viroses são uma preocupação constante para os produtores 
de batata no Brasil e em outras partes do mundo. Como a 
propagação é feita por meio vegetativo, ou seja, através de 
batata-semente, é fundamental que haja um rígido controle da 
qualidade para evitar a disseminação de agentes fitopatogênicos, 
como vírus e viroides. Um dos entraves é que o diagnóstico é 
feito a partir de partes de plantas sintomáticas, ou seja, quando 
a doença já está instalada. Por esse motivo, uma das esperanças 
para a melhoria no manejo é o desenvolvimento de métodos 

Descobertos cinco novos 
afídeos vetores do Potato 
virus A
Vírus é quarentenário para o Brasil e é um dos mais comuns 
em batata-semente

Myzus 
persicae

Aphis fabaeMyzus 
euphorbiae
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diagnósticos que permitam a detecção dos vírus nas peças 
bucais dos seus insetos vetores. Assim, ao se detectar que os 
vetores estão presentes na área, pode-se saber se eles estão 
infectivos e tomar uma decisão sobre a necessidade de iniciar o 
controle.

Por esse motivo, é fundamental que haja métodos para 
determinar se uma determinada espécie de inseto é vetora de 
um vírus. No caso do Potato virus A (PVA), o pulgão Myzus 
persicae é tomado como referência, ou seja, tem REF igual a 1. 
O REF é um indicador que mede a eficiência relativa de uma 
espécie de inseto em transmitir um vírus.

Pesquisadores britânicos realizaram uma série de bioensaios e 
chegaram à conclusão de que Myzus euphorbiae é quase tão eficaz 
quanto Myzus persicae na transmissão do PVA. Eles descobriram 
também que os pulgões Aphis fabae,  Metopolophium dirhodum, 
Sitobion avenae, Acyrthosiphon pisum e Cavariella aegopodii são 
também vetores de PVA.

Além da relevância científica do artigo publicado na edição 

Nota:
[1] Instrução Normativa Nº 41/2008

Para saber mais: 
FOX, A.; COLLINS, L. E.; MACARTHUR, R.; BLACKBURN, L. F. and 
NORTHING, P. New aphid vectors and efficiency of  transmission of  
Potato virus A and strains of  Potato virus Y in the UK. Plant Pathology, jun. 
2016.

Metopolophium 
dirhodum

Sitobion 
avenae

ACYRTOSIPHON 
PISUM

CAVARIELLA 
AEGOPODII

Potato Virus 
A

de maio da Plant Pathology, a informação que ele contém 
é de grande importância, pois PVA é regulamentado como 
praga quarentenária ausente [1] para o país e as seis espécies 
de vetores descobertas já estão estabelecidas por aqui. Ou 
seja, temos a cultura e os vetores - caso o vírus venha a 
entrar, encontrará condições bióticas favoráveis ao seu 
estabelecimento.
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Você já passou por uma situação de estar cansado ou 
desanimado, embora tenha muitos afazeres e alguém te 
recomendou tomar guaraná em pó? A semente de guaraná 
(Paullinia cupana), utilizada na produção do guaraná em pó, 
é conhecida como um eficiente energético natural capaz de 
melhorar o desempenho em exercícios, concentração, dentre 
outras ações.

Mas o que acontece quando esse mesmo guaraná é adicionado 
à dieta de Ceratitis capitata? Esta espécie é uma das piores pragas 
para a fruticultura, pois ataca frutos de mais de 200 espécies 
e um dos métodos de controle é a Técnica do Inseto Estéril 
(TIE), na qual grandes quantidades de machos estéreis são 
liberados no ambiente para que, ao encontrarem fêmeas da 
espécie para a cópula, induzam esterilidade na população.

Pensando nas propriedades do guaraná, pesquisadores da Bahia 
desenvolveram um estudo para investigar se adicionar guaraná 
em pó à alimentação de moscas-do-mediterrâneo estéreis 
melhoraria a competitividade das mesmas em relação aos 
indivíduos selvagens.

Energético Natural
Pesquisadores baianos investigam os efeitos da adição de 
guaraná em pó à dieta de moscas-do-mediterrâneo produzidas 
por Técnica do Inseto Estéril (TIE)
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Os machos foram marcados e liberados na presença de fêmeas 
em gaiolas de campo, para que a capacidade de cópula fosse 
avaliada. Os machos alimentados com guaraná em pó tiveram 
sucesso maior e foram preferidos pelas fêmeas, mesmo quando 
comparados a machos selvagens. Foi constatado que os 
machos com a dieta reforçada também gastaram menos tempo 
cortejando as fêmeas.

Ainda é necessário que mais estudos sejam realizados para que 
se entenda melhor a ação do guaraná em pó na melhora na 
competitividade sexual dos machos de Ceratitis capitata, porém, 
os autores supõem que a alta concentração de cafeína tenha 
alguma relação com o resultado observado. Este é um achado 
importante, pois pode ser uma alternativa a outras ações como 
exposição dos machos a óleos essenciais na tentativa de que a 
TIE seja mais eficiente.

Para saber mais: 
AQUINO, J. C. et al. Adding guarana powder to medfly diets: an 
alternative for improving the Sterile Insect Technique. Scientia Agricola, v. 
73, n. 3, p.294-298, jun. 2016.

Ceratitis capitata
Machos estéreis da mosca-do-
mediterrâneo são produzidos em 
biofábricas e estão disponíveis para 
uso em programas de manejo no 
Brasil. Foto: Scott Bauer (xxxx) 
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Desde que o mundo é mundo e que a movimentação de 
grandes placas tectônicas determinou a distribuição das 
espécies de seres vivos no globo, elas passaram a explorar 
seus nichos em seus locais de origem. Eventos de dispersão e 
colonização de novas áreas até podem ter existido, mas numa 
escala limitada pela capacidade natural que as espécies têm de 
se disseminar. No entanto, há algumas dezenas de milhares de 
anos, um evento teve impacto sobre a distribuição das espécies: 
a evolução de uma espécie altamente colonizadora: o Homo 
sapiens.

Os primeiros movimentos de migração para as terras que hoje 
conhecemos como Brasil ocorreram entre 13.000 e 16.000 a.C., 
quando duas linhagens de hominídeos independentes partiram 
da Australásia e da Ásia para cá. Naturalmente, o número de 
indivíduos era pequeno quando se compara com os grandes 
fluxos de imigrantes no século XVII (ibéricos, africanos) e XX 
(japoneses, italianos) mas aí pode ter iniciado um processo 
irreversível de globalização de plantas de interesse agronômico 
e das pragas a elas associadas.

Com o desenvolvimento tecnológico e a redução dos custos 

Globalização das Pragas - O 
328º capítulo de uma novela 
que não tem fim
Atherigona reversura é detectada pela primeira vez na 
América do Sul
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de transporte de passageiros e de mercadorias nos últimos 20 
anos, esse processo ganhou uma velocidade sem precedentes. 
O resultado não poderia ser diferente: o no número de eventos 
de invasão biológica aumentou drasticamente. De acordo 
com o Observatório Pragas Sem Fronteiras, pelo menos 327 
espécies de pragas entraram e se estabeleceram no Brasil 
desde 1850. Esse número não para de crescer. Há quinze dias, 
noticiamos a detecção de Aethina tumida em colmeias no Brasil 
e hoje comunicamos a detecção de Atherigona reversura.

Trata-se de uma pequena mosca, da mesma família da mosca 
doméstica. Ela foi encontrada em 2015 por pesquisadores 
catarinenses infestando a grama-bermuda. As fêmeas 
depositam seus ovos nas plantas hospedeiras e as larvas 
alimentam-se nas brotações. Seu local de origem mais provável 
é o continente asiático e, em locais onde foi introduzida nos 
EUA, causa redução da biomassa seca da ordem de 8%. Os 
pesquisadores observaram em levantamentos realizados em 
Santa Catarina que a praga já está bem disseminada.

Esta é a segunda espécie de Atherigona encontrada no Brasil. A 
primeira, Atherigona orientalis, é uma espécie cosmopolita e que, 
em alguns países tem importância agrícola. Os pesquisadores 
disponibilizaram uma chave que permite a identificação das 
duas espécies.

Para saber mais: 
RIBEIRO, L. P. et al. First record of  Atherigona reversura Villeneuve 
(Diptera: Muscidae) feeding on Bermudagrass (Cynodon dactylon cv. Jiggs, 
Poaceae) in Brazil. Revista Brasileira de Entomologia, v. 60, n. 3, p.270-274, 
jul. 2016

ATHERIGONA REVERSURA
Praga oriunda da Ásia, detectada em 
2015 em Santa Catarina.  Foto: Will 
Hudson (xxxx)
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O gênero Cuscuta pertence à família de planta Convolvulaceae. 
São cerca de 200 espécies de plantas parasitas. Espécies 
desse gênero são de grande preocupação econômica para 
produção agrícola, causam danos graves à planta que hospeda. 
O seu estabelecimento vai depender da disponibilidade de 
hospedeiros adequados. Parasitam uma grande variedade de 
plantas, incluindo um grande número de espécies de culturas 
agrícolas e hortícolas.

De uma forma geral, se reproduzem através de sementes, 
suas folhas são reduzidas a pequenas escamas e é desprovida 
de clorofila. Portanto, fixam-se em outras plantas para obter 
substâncias que não produzem sozinhas (água, sais minerais, 
carboidratos, açúcares). A dispersão ocorre por meio do 
comércio de lotes de sementes contaminadas, implementos 
agrícolas, veículos, cursos de água, vento, aves e outros animais.

Estudo divulgado no American Journal of  Botany relata 
o primeiro vetor biológico de longa distância de dispersão 
para sementes de Cuscuta. Trata-se da espécie Anas acuta, 

Viajando o mundo todo de 
carona
O cipó-chumbo e outras plantas do gênero Cuscuta são 
dispersadas por aves migratórias
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popularmente conhecida como marreca-arrebio. É uma ave 
migratória presente na Europa, Ásia, África e América do 
Norte, Central e do Sul. Após análises laboratoriais, foram 
encontradas sementes de duas espécies do gênero Cuscuta: 
Cuscuta campestris e Cuscuta pacifica.

A ampla distribuição e a evolução da Cuscuta pode estar 
relacionada a endozoocoria [1] de aves aquáticas migratórias. 
Isso também sugere que a propagação dessas pragas através de 
rotas migratórias dribla as medidas de quarentena nas fronteiras 
atuais, o que as torna insuficientes para restringir o movimento 
internacional das espécies de Cuscuta.

O Brasil, por exemplo, regulamenta Cuscuta campestris como 
praga quarentenária ausente [2], mas será que não estamos 
fechando a porta e deixando a janela aberta?

Para saber mais: 
COSTEA, M. et al. Waterfowl endozoochory: An overlooked long-
distance dispersal mode for Cuscuta (dodder). American Journal Of  Botany, 
v. 103, n. 5, p.957-962, 27 abr. 2016.

Endozoocóricas
Aves podem se alimentar dos 
propágulos das plantas de Cuscuta, 
colaborando para a disseminação 
das mesmas no mundo. Isso 
coloca desafios para as autoridades 
fitossanitárias pois as aves migratórias 
podem contribuir para a invasão de 
novas áreas pela praga. Foto: Pest 
and Disease Information Service - 
PaDIS (2016)

NOTA:
[1] Quando a dispersão se faz através da ingestão e posterior liberação do 
diásporo (semente/esporo)
[2] Instrução Normativa Nº 41/2008
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Os tisanópteros são pequenos insetos que se alimentam 
raspando as folhas e flores de suas plantas hospedeiras. Isso 
causa uma série de danos às plantas, como o encarquilhamento, 
prateamento e desfolha, mas o impacto maior é quando ocorre 
a transmissão de vírus que podem reduzir a produção. 

Preocupados com a possibilidade de entrada e disseminação 
de viroses do mamoeiro, tais como o Tomato spotted wilt virus 
(TSWV), o Papaya apical necrosis virus (PANV), Papaya meleira virus 
(PMeV), Papaya lethal yellowing virus (PLYV) e o Papaya ringspot 
virus (PRSV-P), pesquisadores fizeram o levantamento das 
espécies de trips em 20 pomares no estado do Espírito Santo 
ao longo de dois anos.

Foram encontradas sete espécies:

 - Selenothrips rubrocinctus

 - Retithrips syriacus

Trips em pomares de mamão 
no Brasil: motivo para 
preocupação ou não?
Pesquisadores levantam as espécies e discutem seu potencial 
como vetoras de vírus
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Selenothrips
rubrocinctus

Retithrips
syriacus

Heliothrips
haemorrhoidalis

Frankliniella
australis

Frankliniella
schultzei

Trips encontrados em pomares de mamão no Espírito Santo

 - Frankliniella australis

 - Frankliniella schultzei

 - Heliothrips haemorrhoidalis

 - Espécie não determinada do gênero Heterothrips

 - Espécie não determinada do gênero Haplothrips

Destas, somente Frankliniella schultzei é conhecida como vetora 
de viroses de baixa importância econômica para a cultura. 
As viroses de maior relevância não são, até onde se saiba, 
transmitidas por esse trips e, portanto, ele não representa 
motivo para preocupação dos produtores.

Para saber mais: 
ZANUNCIO-JUNIOR, J. S. et al. Thrips Species (Thysanoptera: 
Thripidae) in Brazilian Papaya (Brassicales). Florida Entomologist, v. 99, n. 
2, p.314-317, jun. 2016.
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Quando a mosca-do-mediterrâneo (Ceratitis capitata) foi 
introduzida no Brasil, possivelmente na época das grandes 
navegações, uma coisa era certa: ela encontraria aqui um local 
propício para se estabelecer, com clima favorável e ampla oferta 
de plantas hospedeiras ao longo de todo o ano.

O primeiro relato científico de sua ocorrência no país data de 
1901 no estado de São Paulo e, apesar de esforços no sentido 
de introduzir inimigos naturais para seu controle no início do 
século XX, ela acabou se estabelecendo e disseminando de 
norte a sul do país.

Entre os fatores responsáveis pelo sucesso da praga no 
Brasil está seu comportamento fortemente colonizador, 
com capacidade de ‘experimentar’ novos recursos quando 
eles se encontram disponíveis. Até a década de 1980, 
aproximadamente, a espécie atacava predominantemente frutas 
exóticas como citros e manga. No entanto, hoje, sabe-se que ela 
ataca também espécies de frutas nativas, como a goiaba.

Círculo de hospedeiros de 
Ceratitis capitata é ampliado
Duas espécies de Garcinia são relatadas como hospedeiros da 
praga
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Permanentemente atentos a essa expansão de círculo de 
hospedeiros, pesquisadores da USP e da Embrapa realizam 
coletas de frutas nativas da Amazônia e descobriram que 
Ceratitis capitata está atacando também frutos de bacuri (Garcinia 
acuminata) e bacupari (Garcinia brasiliensis), ambos no estado do 
Pará. É a primeira vez que o bacuri é relatado como hospedeiro 
de tefritídeos no Brasil.

Afora a importância científica da descoberta, fica a discussão 
sobre o impacto que uma espécie introduzida pode ter sobre os 
ecossistemas nativos e que podem ser observáveis décadas ou 
até séculos após a entrada da praga.

Para saber mais: 
ARAUJO, M. R. et al. New Host Records for Ceratitis capitata (Diptera: 
Tephritidae) in the State of  Pará, Brazil. Florida Entomologist, v. 99, n. 2, 
p.327-328, jun. 2016.

Garcinia acuminata
Planta nativa do Brasil, relatada pela 
primeira vez como hospedeira de 
Ceratitis capitata. Foto: Machabuca 
(xxxx)
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Ao optar por uma carreira em Ciências Agrárias ou Biológicas, 
muita gente deve ter pensado que ficaria livre da Matemática 
para sempre. Ledo engano. Essa Ciência que é o pesadelo da 
maioria das pessoas na escola pode ser muito útil para quem 
está no campo ou na pesquisa do Manejo Integrado de Pragas. 

Imagine, por exemplo, que fosse possível prever com três 
semanas de antecedência os locais numa lavoura de trigo 
com centenas ou milhares de hectares onde ocorrerão picos 
populacionais do pulgão-do-trigo, Sitobion avenae. Isso reduziria 
os custos com aplicação de inseticidas e, portanto, o lucro para 
o produtor, não?

A boa notícia, publicada na edição de junho de 2016 da Journal 
of  Applied Entomology, é que, com base em análise de dados 
históricos do monitoramento da praga, pesquisadores tchecos 
chegaram a um método matemático para predizer o número 
de pulgões em cada unidade amostral. Eles estabeleceram as 
equações para estimar o número de indivíduos nas espigas com 

A matemática como aliada do 
manejo de pragas
Picos populacionais do pulgão-da-espiga podem ser previstos 
com base em análise matemática
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base em contagens nas semanas anteriores, tendo por base um 
imenso banco-de-dados sobre ocorrência do pulgão de 2002 a 
2014.

O estudo foi feito para as condições da Europa Central e, 
portanto, as conclusões não devem ser extrapoladas para o 
Brasil sem prévia validação.

Para saber mais: 
HONEK, A. et al. Annual predictions of  the peak numbers of  Sitobion 
avenae infesting winter wheat. Journal Of  Applied Entomology, 27 jun. 
2016.

Sitobion avenae
O pulgão-dos-cereais ocorre no Brasil 
e ataca plantas como arroz, aveia, 
milho, trigo e triticale. Foto: David 
Cappaert (xxxx)

Foto: Kutsukaki et al.
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Nem todas as espécies de plantas são suscetíveis a todos os 
tipos de vírus. Felizmente. Claro que existem alguns vírus 
que podem se desenvolver em várias espécies de plantas, mas 
existem relações mais específicas e esse conhecimento é a base 
para práticas de manejo que utilizam culturas imunes como 
barreiras à entrada de vírus.

Pesquisadores testaram a eficácia do uso de culturas imunes 
para evitar a entrada do Cacao Swollen Shoot Virus (CSSV) [1] em 
plantios jovens de cacau em Gana. Eles utilizaram plantas de 
citros, palma-de-óleo e Cola nitida, além do próprio cacaueiro.

As barreiras com plantas cítricas e palma-de-óleo foram as 
mais efetivas para evitar a disseminação do CSSV com apenas 
0,2 e 0,9% das plantas de cacau apresentando sintomas visíveis 
após sete anos. As plantas de Cola nitida, por outro lado, 
apresentaram uma eficácia mais baixa, com 17% das plantas 
de cacau infectadas, no mesmo período. No controle, ou seja, 

Plantas protegendo plantas 
- espécies imunes usadas 
como barreiras evitam a 
disseminação de vírus  
Pesquisadores buscam alternativas para proteger plantas de 
cacau contra o CSSV, uma espécie quarentenária para o 
Brasil
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utilizando plantas de cacau como barreira, 25,7% das plantas 
infectadas.

Os resultados observados em campo aliados a análises 
econômicas suportam a recomendação de uso de plantas 
cítricas, de palma-de-óleo ou de Cola nitida no manejo do CSSV 
em lavouras de cacau em Gana.

 

Sobre o CSSV

Esse vírus ocorre nas principais regiões produtoras de cacau 
do mundo, exceto na América do Sul.  Ele causa perdas de 
produtividade logo no primeiro ano após a infecção e pode 
matar a árvore em poucos anos. A transmissão é mediada por 
cochonilhas das espécies Planococcoides njalensis [2] e Planococcus 
citri [3].

Para saber mais: 
DOMFEH, O. et al. Use of  Immune Crops as Barrier in the Management 
of  Cacao Swollen Shoot Virus Disease (CSSVD)—Long-Term Assessment. 
Plant Disease, v. 100, n. 9, p.1889-1893, set. 2016.

NOTAS:
[1] Praga quarentenária ausente para o Brasil, Instrução Normativa Nº 
41/2008
[2] Praga regulamentada pela Instrução normativa Nº 15/2010
[3] Praga presente no Brasil

Planococcus
citri

Planococcoides
njalensis

Cochonilhas vetoras do CSSV
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O código genético de uma determinada espécie é denominado 
genoma, ou seja, de forma simples, nada mais é que o material 
genético dos mesmos. O tamanho do genoma varia de acordo 
com a complexidade e tamanho dos organismos, o que 
faz bastante sentido pois espécies com metabolismo mais 
complexo necessitam de um conjunto de enzimas e proteínas 
estruturais maior do que aquelas com metabolismo mais 
simples.

Diversos grupos de organismos possuem estudos completos 
de seus genomas, como por exemplo, os humanos, plantas, 
bactérias e vírus e as comparações quanto ao tamanho do 
genoma são feitas, normalmente, em níveis taxonômicos mais 
altos (acima de família). Há relativamente poucas pesquisas 
que comparam o tamanho do genoma para espécies dentro da 
mesma família, como o publicado na revista Proceedings of  the 
National Academy of  Sciences (PNAS) em junho de 2016.

Os autores testaram a seguinte hipótese: se metabolismos 
mais complexos demandam um conjunto de genes maior, 
então espécies polífagas e/ou com capacidade de sobreviver 
em diferentes condições ambientais têm genoma maior do 
que as espécies monófagas e/ou que ocorram em condições 
ambientais mais limitadas.

Afinal de contas, tamanho é 
documento?
Pesquisadores correlacionam o tamanho de genoma de 
noctuídeos com círculo de hospedeiros
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Foram feitas análises com cinco espécies de Noctuidae: Sesamia 
calamistis, Sesamia nonagrioides, Busseola fusca, Busseola nairobica e 
Busseola segeta. Além disso, os pesquisadores compilaram dados 
da literatura para outras 16 espécies de mariposas das famílias 
Lasiocampidae, Saturniidae, Notodontidae, Lymantriidae, 
Erebidae, Arctiidae e Sphingidae, totalizando 21 espécies.

Considerando as 21 espécies, não foram encontradas 
correlações significativas entre tamanho do genoma e 
amplitude do círculo de hospedeiros. No entanto, quando são 
consideradas apenas as cinco espécies de Noctuidae, houve 
diferenças significativas: as espécies polífagas Sesamia calamitis 
e Sesamia nonagrioides apresentaram genomas com 965 e 936 
Mbp [1], respectivamente, enquanto as espécies oligófagas 
Busseola segeta e Busseola nairobica, apresentaram 844 e 894 Mbp, 
respectivamente. Busseola fusca, que é oligófaga, por sua vez, 
apresentou genoma de tamanho igual às espécies polífagas, 
com 963 Mbp e os autores consideram que isso pode ser 
devido ao fato de que esta espécie, assim como Sesamia calamitis 
e Sesamia nonagrioides, ocorre em altitudes que vão desde o nível 
do mar até 2.000 m de altitude, diferente de Busseola segeta e 
Busseola nairobica.

Ainda que o número de espécies consideradas seja pequeno e 
que mais estudos sejam necessários, os autores consideram que 
um maior genoma pode, sim, estar relacionado à capacidade 
da espécie explorar um maior número de plantas hospedeiras e 
uma maior diversidade de condições ambientais.

Para saber mais: 
CALATAYUD, P.-a. et al. Is genome size of  Lepidoptera linked to host 
plant range? Entomologia Experimentalis Et Applicata, v. 159, n. 3, p.354-
361, jun. 2016.

Sesamia nonagrioides
É um noctuídeo nativo do continente europeu e de 
importância para culturas como milho, arroz e cevada. 
Até onde se saiba, não ocorre no Brasil. Foto: Philippe 
Mothiron (2010)

NOTA:
[1] Mbp ou megabasepair = milhões de pares de bases
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Considerado um dos fungos mais onívoros e amplamente 
distribuídos no mundo, Sclerotinia sclerotiorum é motivo de 
preocupação para produtores pois ele causa necrose e 
podridões em raízes, o que compromete o crescimento e 
desenvolvimento da planta. Entre os fatores que contribuem 
para a persistência do problema de ano para ano está o fato de 
que esse fungo produz estruturas denominadas escleródios, 
que são agregações de hifas protegidas por células melanizadas. 
Sob condições ambientais favoráveis, os escleródios germinam, 
produzindo micélios e o ciclo de infecções se reinicia.

No verão, essa germinação ocorre independente da presença 
de plantas hospedeiras e ao longo do ano todo, de forma que 
Sclerotinia sclerotioum é uma preocupação para produtores no 
inverno (canola), primavera (girassol) e verão (feijão, soja). 
Ou seja, o banco de escleródios no solo é continuamente 
incrementado.

Uma das estratégias de manejo, portanto, é o uso de culturas 
não hospedeiras para reduzir a multiplicação do fungo e a 
produção de escleródios. A questão prática, entretanto é: 
quanto tempo esperar?

Para investigar essa questão, pesquisadores da Universidade 

Quanto tempo os escleródios 
sobrevivem no campo?
Pesquisadores quantificaram o período de viabilidade de 
escleródios de Sclerotinia sclerotiorum em lavouras de soja
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de Passo Fundo realizaram uma série de experimentos. Eles 
coletaram escleródios de Sclerotinia sclerotiorum obtidos em 
lavouras comerciais de soja, os quais foram acondicionados em 
bolsas de nylon na superfície do solo, sob restos culturais de 
soja para simular as condições do plantio direto. Mensalmente, 
quatro bolsas eram coletadas e os escleródios eram incubados.

A viabilidade máxima foi de 11 meses e a viabilidade caiu 
linearmente de 93% em um mês para zero após doze meses, 
nas condições climáticas da região de Passo Fundo, RS. Os 
autores recomendam que a rotação de culturas utilizando 
plantas não suscetíveis por pelo menos doze meses é uma 
estratégia para controlar o fungo Sclerotinia sclerotiorum.

Para saber mais: 
BRUSTOLIN, R.; REIS, E. M.; PEDRON, L. Longevity of  Sclerotinia 
sclerotiorum sclerotia on the soil surface under field conditions. Summa 
Phytopathologica, v. 42, n. 2, p.172-174, jun. 2016.

Formas de resistência
Os escleródios são massas compactas 
de hifas que permanecem em um 
estado de dormência até que as 
condições ambientais voltem a ser 
favoráveis para o fungo. Isso permite 
que o fungo sobreviva durante longos 
períodos no campo. Foto: Gerald 
Holmes (xxxx)
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Parece uma pergunta sem pé nem cabeça, mas você já vai 
entender. Nas aulas de Ecologia, a gente aprende que o 
mutualismo é um tipo de relação interespecífica, na qual as 
espécies envolvidas se beneficiam mutuamente, certo? Só 
que, na prática, a rede de interações ecológicas é bem mais 
complexa.

O elo que falta nessa pergunta chama-se Solenopsis invicta, ou 
formiga lava-pé, que tem uma relação mutualística com os 
pulgões. Como os pulgões secretam uma substância açucarada 
das quais essas formigas se alimentam, elas ajudam a proteger 
os pulgões contra predadores. O problema é que, programadas 
geneticamente para proteger sua fábrica de doces, as formigas 
acabam atrapalhando a vida dos polinizadores da canola e, 
consequentemente, do produtor.

É o que demonstra um artigo publicado pela revista Florida 
Entomologist em junho de 2016 e que relata os experimentos 
realizados por pesquisadores chineses utilizando plantas de 
canola infestadas por Aphis gossypii, Rhopalosiphum maidis, Myzus 

Antes só do que mal 
acompanhado
De que forma a infestação por pulgões afeta a polinização da 
canola?
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persicae e Lipaphis erysimi e observando o comportamento de 
polinizadores na presença e na ausência das formigas lava-pés.

As abelhas Aphis cerana não apresentaram comportamento 
diferente na presença da formiga lava-pés. Outros 
polinizadores, tais como besouros e sirfídeos, fizeram menos 
visitas em plantas com presença das formigas. No caso das 
borboletas Pieris rapae, não houve diferenças quanto ao número 
de visitas, mas elas duraram significativamente menos tempo 
o que, em última instância, pode reduzir a polinização e a 
formação de frutos. Alguns compostos voláteis extraídos da 
formiga lava-pé elicitaram resposta nas borboletas Pieris rapae 
e esses sinais podem estar sendo reconhecidos como sinal de 
perigo.

Ou seja, se os pulgões sozinhos já são problema pelos danos 
diretos que causam às plantas e também por serem vetores de 
vírus, acompanhados pela formiga lava-pé se tornam ainda 
piores.

Para saber mais: 
WU, D. et al. Effect of  Solenopsis invicta (Hymenoptera: Formicidae) on 
Flower-Visiting Behavior of  Insects on Brassica napus (Brassicales. Florida 
Entomologist, v. 99, n. 2, p.166-171, jun. 2016.

Solenopsis invicta
A formiga lava-pé alimenta-se da secreção açucarada 
produzida pelos pulgões. Por esse motivo, apresentam 
comportamento agressivo contra qualquer organismo que 
se aproxime das plantas, comprometendo a polinização de 
das plantas de canola. canola: United States Department of  
Agriculture - USDA (xxxx)
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Apesar de ser conhecido como ‘batata-inglesa’, esse pequeno 
tubérculo é nativo da região andina e foi domesticado há cerca 
de 2.500 anos. Com as grandes navegações dos séculos XV e 
XVI, ele foi levado pelos colonizadores para outras regiões do 
mundo. Nos EUA, o cultivo se tornou mais importante a partir 
de 1719 e, em 2014, o país ocupava o quinto lugar no mundo, 
atrás apenas de China, Índia, Rússia e Ucrânia.

Entre os fatores que limitam a produção estão os nematoides, 
tais como Meloidogyne incognita, Meloidogyne javanica, Pratylenchus 
brachyurus e Pratylenchus coffeae. O manejo dessas pragas envolve 
a rotação com plantas não hospedeiras, o uso de plantas 
antagonistas, o uso de variedades resistentes e o controle 
químico. Uma dificuldade com o controle químico, no entanto, 
é o fato de que, por serem pragas de solo sem nenhuma fase do 
ciclo de vida associada à parte aérea da planta, a aplicação de 
agrotóxicos é difícil.

O problema é que esses nematoides são facilmente dispersados 
pelo mundo através de materiais vegetais, maquinário e solo e 
estão em constante expansão geográfica. Um artigo publicado 
em maio de 2016 na revista Plant Disease relata, pela primeira 
vez, a ocorrência de um nematoide causando lesões em batatas 

Nematoide quarentenário 
para o Brasil é encontrado em 
batata em North Dakota, EUA
O estado é o quarto maior produtor de batata do país
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no estado de Dakota do Norte. Os pesquisadores isolaram 
os nematoides presentes em amostras de solo coletadas em 
outubro de 2014 e, após análises morfológicas e morfométricas, 
chegaram à conclusão de que se tratava de Pratylenchus scribneri. 
A identidade foi confirmada através de métodos moleculares.

A espécie já era conhecida nos EUA, mas é a primeira vez que 
é relatada no Estado, que é um dos maiores produtores do 
país. Os pesquisadores analisam, agora, o comportamento das 
cultivares disponíveis frente a esta espécie.

Não foram encontrados relatos de ocorrência de Pratylenchus 
scribneri no Brasil e, dado o potencial de perigo que a 
praga representa, o Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (MAPA) regulamenta a espécie como Praga 
Quarentenária Ausente [1]. A descoberta feita em Dakota do 
Norte preocupa pois o MAPA autoriza a importação de batatas 
dos EUA sem prévia realização de Análise de Risco de Pragas 
[2].

Para saber mais: 
YAN, G. P. et al. First Report of  the Root-lesion Nematode Pratylenchus 
scribneri Infecting Potato in North Dakota. Plant Disease, v. 100, n. 5, 
p.1023, maio 2016.

Batatas atacadas por 
nematoide
Os nematoides do gênero Pratylenchus 
causam problemas sérios para os 
produtores de batata. Foto: Jadir 
Pinheiro (2015)

NOTA:
[1] Instrução Normativa Nº 41/2008
[2] Importação autorizada nos termos do art. 5° da IN 06/2005 
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Os braconídeos formam a segunda maior família de toda a 
ordem Hymenoptera, com quase 20 mil espécies distribuídas 
em 46 subfamílias. A subfamília Alysiinae, por sua vez, 
compreende mais de 2.300 espécies em 104 gêneros no 
mundo todo, sendo que todas as espécies são endoparasitas de 
moscas das famílias Agromyzidae, Calliphoridae, Chloropidae, 
Muscidae, Drosophilidae, Tephritidae e Ephydridae, muitas 
das quais têm importância agrícola, veterinária ou para Saúde 
Pública. 

Durante levantamentos realizados no Parque Nacional do 
Itatiaia, pesquisadores da Universidade Federal de São Carlos 
coletaram 48 indivíduos de um gênero que, até então, era 
desconhecido no Brasil: Tanycarpa. As coletas foram feitas em 
armadilhas entre 1.763 e 2.206 metros de altitude de julho de 
2011 a junho de 2012.

A análise morfológica e a comparação com materiais oriundos 
de outros países levaram os pesquisadores a concluir que se 

Novo parasitoide de moscas é 
descoberto na mata atlântica
É a primeira vez que o gênero Tanycarpa é encontrado no 
Brasil
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tratava de uma nova espécie, a qual foi batizada de Tanycarpa 
itatiaia. No artigo, é fornecida uma chave de identificação das 
três espécies neotropicais do gênero.

Os hospedeiros de Tanycarpa itatiaia permanecem 
desconhecidos, mas é possível que, assim como outras espécies 
de Tanycarpa, sejam moscas dos gêneros Drosophila, Mycetophila, 
Liriomyza e Scaptomyza.

Para saber mais: 
CERÂNTOLA, P. C. M.; SOUZA-GESSNER, C. S.; PENTEADO-
DIAS, A. M.. A new species of  Tanycarpa Förster (1862) (Hymenoptera, 
Braconidae: Alysiinae) from Itatiaia National Park, Rio de Janeiro, Brazil. 
Brazilian Journal Of  Biology, v. 76, n. 3, p.750-756, set. 2016.

Tanycarpa itatiaia
Este é o primeiro relato deste gênero de parasitoide no 
Brasil, mas ainda não se conhecem seus hospedeiros. Foto: 
Cerântola et al. (2016)
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Espécies exóticas invasoras são organismos que se encontram 
fora de sua área de distribuição natural e que de alguma forma 
ameaçam ecossistemas, habitats e/ou espécies. Geralmente 
possuem vantagens competitivas, como alta capacidade 
de reprodução, crescimento rápido, estratégias efetivas de 
dispersão (inclusive a longas distâncias) e capacidade para 
adaptação a diferentes condições ambientais. Favorecidas pela 
ausência de inimigos naturais, têm alta capacidade de proliferar 
e invadir ecossistemas naturais ou antropizados.

Existem espécies invasoras que são consideradas pragas da 
agricultura. O potencial de risco de introdução de espécies 
de pragas invasoras vai variar de acordo com o país que se 
trata, pois vai depender das condições para adaptação (clima, 
hospedeiros...), especificidades de commodities agrícolas 
e padrões de comércio. Na maioria dos casos, os maiores 
produtores agrícolas apresentam maior custo absoluto de 
invasão de novas pragas. 

Estudo feito por pesquisadores australianos com base em 
dados do CAB analisou em nível mundial aproximadamente 
1300 espécies invasoras de insetos-praga e apresentou o cálculo 
do potencial total destas espécies à 124 países do mundo. 
Identificou os países mais vulneráveis à invasão de espécies e 
os países que possuem maior ameaça para o resto do mundo, 

Difusão de espécies exóticas 
de importância agrícola
Espécies invasoras ameaçam a agricultura global



67

levando em consideração, também, as espécies que já estão 
presentes.

A aglutinação de pragas em determinada região demonstra a 
adequação das características bióticas e abióticas regionais para 
a manutenção de populações. Isso auxilia a gerar índices de 
estabelecimentos para todas as espécies em estudo para todos 
os países em que estão presentes simultaneamente. O estudo 
indicou que 40 dos 124 países avaliados têm probabilidade de 
serem invadidos. As espécies invasoras avaliadas são pragas 
globais que têm impactos econômicos significativos.

De acordo com a pesquisa, China e Estados Unidos são as 
maiores fontes potenciais de espécies invasoras para o resto 
do mundo. Esses países são caracterizados por grandes 
volumes de comércio de diversos produtos, possuem diversos 
agroecossistemas e hospedam um número significativo de 
pragas invasoras quando comparado com os outros países 
da análise. Outros países, como o Japão, Alemanha, França e 
República da Coreia, também são altamente classificados como 
potenciais países de origem.

Além disso, os países em desenvolvimento sofrem maior risco 
de introdução dessas espécies exóticas e são considerados 
baixas fontes potenciais de espécies invasoras. Geralmente 
por não terem diversos setores da economia e por serem mais 
dependentes da agricultura, consequentemente, podem sofrer 
um impacto relativamente maior com a entrada de espécies 
exóticas. Em destaque os países da África subsaariana.

Espécies exóticas invasoras quando se estabelecem 
comprometem as espécies nativas, pois competem por recursos 
alimentares e território. Inclusive, podem predar as espécies 
nativas, o que agrava o impacto ao ecossistema local. Podem 

Para saber mais: 
PAINI, D. R. et al. Global threat to agriculture from invasive species. 
Proceedings Of  The National Academy Of  Sciences, v. 113, n. 27, p.7575-
7579, 20 jun. 2016.

causar declínios populacionais e até extinções.

A movimentação global das espécies-pragas pode acontecer 
de maneira natural, mas a atividade humana é a principal 
causa. Devemos estar atentos aos produtos importados/
comercializados, ao turismo, fronteiras secas e “bioterrorismo”.

O artigo foi publicado na revista PNAS - Proceedings of  the 
National Academy of  Sciences, uma das principais revistas 
científicas do mundo.

Veja também:
Observatório Pragas Sem Fronteiras, uma 
compilação do histórico de introdução de pragas 
agrícolas no Brasil.
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As doenças causadas por patógenos são uma grande 
preocupação para a agricultura, pois são responsáveis por 
quedas na produção e aumento dos investimentos necessários 
para manutenção das plantações. Os responsáveis por estes 
danos podem ser fungos, bactérias, vírus, dentre outros 
organismos.

E você já parou para pensar como esses patógenos conseguem 
se instalar em uma planta? Pesquisadores estão em busca de 
mais detalhes sobre os mecanismos que bactérias utilizam para 
infectar hospedeiros vegetais.

O que já se sabe é que não é algo tão simples. Sabe quando 
você chega a algum lugar pela primeira vez, precisa se adaptar 
ao modo de vida das pessoas, aos costumes, leva tempo até que 
se sinta confortável ali, não é? É algo parecido o que acontece 
com os patógenos: é preciso um período de adaptação ao 
modo de vida do hospedeiro e ser capaz de sobreviver aos 
mecanismos de defesa do mesmo, até que consiga iniciar a 
infecção.

Neste processo de infecção, os fitopatógenos precisam vencer 
barreiras físicas e químicas para introduzir-se nas células da 
planta, onde começam a produção de fitotoxinas e proteínas 

Como os patógenos infectam 
plantas?
Pesquisadores procuram entender os mecanismos utilizados 
por bactérias em infecções de plantas
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importantes para sua sobrevivência. Para que a infecção tenha 
sucesso, é preciso que as proteínas produzidas pela bactéria 
interajam com componentes naturais do hospedeiro.

Ainda há muito para se investigar sobre a importância das 
moléculas produzidas pelas bactérias e quanto mais ferramentas 
são disponibilizadas para analisar estes sinalizadores químicos 
produzidos por elas, mais se descobre sobre qual a ação destas 
moléculas no hospedeiro, onde elas ocorrem, sua relação com 
a patogenicidade e virulência da espécie causadora do dano, 
dentre outros fatores.

Para que seja possível enfrentar os desafios diante desses 
organismos que causam sérios danos às culturas, muitos 
estudos de bioquímica avançada, análise das proteínas 
produzidas e também sequenciamento de todos os genes destes 
patógenos vêm sendo desenvolvidos para que seja possível 
compreender melhor como acontecem as infecções e é certo 
que um longo caminho existe para ser trilhado e ainda há muito 
para ser desvendado.

E então, gostou do assunto? Aprofunde seus conhecimentos 
lendo a revisão escrita por Sebastian Pfeilmeier, Delphine L. 
Caly e Jacob G. Malone na edição de junho de 2016 da revista 
Molecular Plant Pathology.

Para saber mais: 
PFEILMEIER, S.; CALY, D. L.; MALONE, J. G. Bacterial pathogenesis 
of  plants: future challenges from a microbial perspective. Molecular Plant 
Pathology, v. 17, n. 8, p.1298-1313, 4 ago. 2016.

Greening (Huanglongbing/HLB)
É a mais destrutiva doença dos citros no Brasil. As bactérias 
Candidatus Liberibacter asiaticus e Candidatus Liberibacter 
americanus são as responsáveis por causar a doença. Foto: 
Tim Gottwald (xxxx)
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No dia 5/7/2016, o portal DefesaVegetal.Net noticiou a 
ocorrência de um nematoide quarentenário para o Brasil 
nos EUA. Hoje, é o dia de relatar a descoberta de um vírus 
quarentenário no Chile. Trata-se do Potato mop-top virus (PMTV), 
uma praga que causa perdas expressivas na produtividade e 
qualidade da batata.

Esse vírus sobrevive na entressafa no solo, associado ao seu 
vetor, a bactéria Spongospora subterrranea f.sp. subterranea [1]. A 
alta umidade e temperaturas entre 12-20º são favoráveis para 
a germinação do fungo e liberação dos zoosporos contendo 
partículas do vírus. Quando entram em contato com raízes, 
tubérculos ou estolões de batata, os zoosporos introduzem 
o vírus e a infecção se inicia. Os sintomas se manifestam na 
folhagem e nos tubérculos.

Em 2012, folhas apresentando sintomas de infecção por 
vírus foram coletadas no sul do Chile. Análises moleculares 
demonstraram se tratar do PMTV. Análises subsequentes, 
em amostras coletadas em 2013 e 2014 confirmaram a 

Vírus quarentenário para o 
Brasil é encontrado no Chile
O Potato mop-top virus (PMTV) é uma praga da 
batata 
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identificação.

O achado preocupa por dois motivos. O primeiro é o fato do 
vetor estar presente no Brasil e o segundo é que o Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento autoriza a importação de 
batata-semente e tubérculos do Chile [2,3].

Para saber mais: 
PEÑA, E. et al. First Report of  Potato mop-top virus in Chile. Plant Disease, 
v. 100, n. 6, p.1250-1250, jun. 2016.

Potato Mop-Top Virus
É uma praga importante da batata em diversos países, 
para o qual ainda não há relato de ocorrência no Brasil. 
No entanto, a presença do vetor e a importação a partir 
de origens com presença do vírus são condições que 
favorecem sua entrada no país. Foto: Sutton Bridge (xxxx)

NOTA:
[1] Causador da sarna-pulverulenta-da-batata, presente no Brasil.
[2] Portaria Nº 129/1997
[3] Portaria Nº 129/1997, Portaria Nº 512/1998
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Imagine que você é um agricultor fazendo o planejamento do 
plantio de sua área e precisa decidir entre plantar novamente a 
mesma cultura da safra anterior ou alternar com outra espécie. 
Qual seria a sua opção?

Manter o mesmo plantio por um longo tempo pode acarretar 
queda na qualidade do solo, além de reduzir a produtividade da 
plantação e aumentar a necessidade de aplicações de produtos 
químicos. A rotação de culturas, se bem realizada, é uma prática 
com muitos benefícios, por exemplo, controle de doenças, 
pragas e plantas daninhas, proteção e melhora na qualidade do 
solo e aumento da produtividade.

Mas, você já pensou o que acontece quando há falha em 
algum ponto do cultivo de uma espécie? A beterraba é uma 
das plantas que podem ser utilizadas em sistema de rotação 
de culturas, neste caso, com o milho. Pesquisadores brasileiros 
desenvolveram um estudo para investigar o que acontece 
quando herbicidas com efeitos residuais (carryover) são aplicados 
na cultura do milho e, posteriormente, a beterraba é plantada 
na mesma área.

O carryover pode mudar seus 
planos
Pesquisadores investigam as consequências do uso de herbicidas 
com efeitos residuais em sistemas de rotação de culturas
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Foram aplicados dois herbicidas (separadamente e em mistura), 
em seis dosagens variando de 0 a 50% do recomendado. 
Foi possível observar que ambos os produtos afetaram 
negativamente o crescimento das plantas de beterraba em 
crescimento, geraram redução na matéria seca da parte aérea 
e do índice de nitrogênio na cultura. A intoxicação das plantas 
aumentou à medida que houve elevação das doses aplicadas de 
herbicidas. Quando avaliados em mistura, os herbicidas levaram 
as plantas de beterraba à morte, em doses de 40 e 50% do 
recomendado.

O estudo evidencia a importância de se seguirem as boas 
práticas agrícolas e que plantar beterraba após o cultivo 
de milho pode não ser viável, dependendo dos herbicidas 
aplicados para controle de plantas daninhas no milho. Daí 
a importância da utilização de boas práticas culturais como 
a rotação de culturas, o uso correto de produtos químicos 
(apenas com recomendação de responsável técnico e na 
dosagem correta), o manejo através de inimigos naturais, o 
respeito ao tempo de descanso do solo, dentre outras práticas. 
Agir assim colabora com a segurança dos produtos, desde a 
lavoura, assegurando a qualidade e a sanidade.

Para saber mais: 
FRANÇA, G. V. S. et al. Resíduos de atrazine e de tembotrione no solo 
afetam o crescimento inicial da beterraba. Revista Brasileira de Herbicidas, 
v. 15, n. 2, p.195-204, 15 jun. 2016.

Sensível
Antes de plantar beterraba em rotação com milho, 
observe o histórico de uso de herbicidas na área. Foto: 
FarmersTrend (xxxx)
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Os insetos são os maiores competidores do ser humano 
quando o assunto é comida. As perdas provocadas por 
besouros, lagartas, percevejos e outros pequenos animais de 
seis patas são bilionárias, pelo fato de que eles reduzem a 
produtividade, apesar das técnicas de manejo adotadas pelo 
agricultor.

Se o problema se restringisse aos insetos, seria fácil. Além 
deles, há um imenso número de organismos que são máquinas 
de sobrevivência, como os fungos. Eles têm adaptações para 
dispersão a longas distâncias, estruturas de sobrevivência a 
períodos desfavoráveis e, não raro, desenvolvem resistência a 
métodos de controle.

Mas como se dá a exploração de recursos por fungos e insetos 
convivendo no mesmo agroecossistema?  

Para entender a importância dos compostos voláteis nessa 
intrincada rede de relações invisíveis, pesquisadores realizaram 
uma série de experimentos para verificar se os compostos 
liberados por uvas atacadas pelo fungo Botrytis cinerea afetam 
de alguma forma o comportamento de oviposição da mariposa 
Epiphyas postvittana. Como o fungo deteriora as bagas, os 

Se correr o fungo pega, se 
ficar a larva come
Fêmeas de Epiphyas postvittana preferem ovipositar em 
uvas não atacadas pelo fungo Botrytis cinerea
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pesquisadores partiram da hipótese de que as mariposas 
prefeririam as bagas sadias por serem locais mais favoráveis 
para o desenvolvimento de sua progênie.

As substâncias voláteis liberadas por uvas infectadas pelo fungo 
não atraíram as fêmeas da mariposa. Consequentemente, as 
bagas atacadas pelo fungo receberam menos ovos da mariposa. 
Duas substâncias abundantes nas bagas infectadas parecem 
estar envolvidas na regulação do comportamento de oviposição 
da mariposa.

Portanto, assim como nós, as fêmeas de Epiphyas postvittana 
preferem as bagas não atacadas pelo fungo. Ou seja, nós 
acabamos colhendo a parte que o fungo não atacou e o que a 
mariposa não comeu. Será que, pelo menos, o odor produzido 
pelas bagas atacadas poderia ser sintetizado e utilizado para 
repelir as mariposas?

Para saber mais: 
RIZVI, S. Z. M.; RAMAN, A. Volatiles from Botrytis cinerea-infected and 
healthy berries of  Vitis vinifera influence the oviposition behaviour of  
Epiphyas postvittana. Entomologia Experimentalis Et Applicata, v. 160, n. 1, 
p.47-56, jul. 2016.

Epiphyas postvittana
Praga quarentenária ausente para o 
Brasil, com ocorrência nos EUA, 
Europa e Oceania e importância para 
diversas espécies de fruteiras.  Foto: 
Shane (2008)
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Você já deve ter ouvido a frase “Prevenir é melhor que 
remediar” muitas vezes, não é verdade? Mas e no contexto da 
agricultura, o que seria melhor: prevenir ou erradicar?

Quando uma espécie é introduzida em um país, várias formas 
de resposta são analisadas por especialistas, uma delas é o 
estabelecimento de programas de erradicação que visam a 
eliminação dos indivíduos da espécie invasora em determinada 
área. Para que seja confirmada a erradicação, é preciso que 
um rigoroso monitoramento da área seja realizado e nenhum 
exemplar seja detectado por um período mínimo de tempo 
estabelecido pela Convenção Internacional de Proteção Vegetal 
(CIPV) [1].

Um estudo realizado através de dados disponibilizados por 
um banco de dados de erradicação (GERDA), evidenciou 
que, no momento da pesquisa, já haviam sido registrados 
928 programas de erradicação, relacionados a 299 grupos de 
organismos diversos: artrópodes, fungos, vírus, nematoides e 
outros.

Os programas relacionados às moscas-das-frutas (Tephritidae), 
insetos que também geram danos no Brasil, foram escolhidos 
para análise. Os resultados mostraram 211 programas, em 31 
países, contra 17 espécies deste grupo. Entre as ações tomadas 
estão: monitoramento das áreas, quarentena e destruição de 
frutos, uso da Técnica do Inseto Estéril, entre outras.

Prevenir ou remediar?
Análise dos programas de erradicação de moscas-das-frutas 
(Tephritidae) em 31 países.
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Registros relacionados à mosca-do-mediterrâneo (Ceratitis 
capitata) mostraram êxito em 85 programas. O gênero 
Anastrepha conta com 12 programas de sucesso. Porém, os 
dados de 13 espécies do gênero Bactrocera, com 108 programas, 
trazem 12% de falhas.

As falhas nos programas de erradicação podem ter razões 
diversas, em alguns momentos as ações não chegam a ser 
executadas devido ao tempo de estabelecimento da espécie no 
local, quando são recomendados programas de supressão ou 
pelo alto custo envolvido.

No Brasil, existe um programa de erradicação de uma espécie 
de Bactrocera no norte do país, em andamento há cerca de 
20 anos. Trata-se da mosca-da-carambola, um inseto que, 
apesar do seu nome comum sugerir ser uma praga dessa fruta 
pouco conhecida e pouco consumida no país, ataca dezenas 
de espécies vegetais. O impacto econômico de uma possível 
disseminação dessa praga para os polos frutícolas foi calculado 
pelo CEPEA/USP e observou-se que esse impacto é muito 
mais elevado do que os custos envolvidos no programa de 
erradicação.

Quem sabe a mosca-da-carambola será o segundo programa 
de erradicação de insetos no Brasil, não é? O primeiro foi o 
da Cydia pomonella [2]. Entre os fatores envolvidos no sucesso 
de um programa de erradicação estão a detecção precoce da 
espécie invasora, a delimitação da área atingida e o número de 
exemplares da espécie no local, assim, a melhor tática ainda 
continua sendo a prevenção da entrada de novos organismos 
no país. E mais uma vez o ditado se prova verdadeiro: “É 
melhor prevenir que remediar”.

Para saber mais: 
SUCKLING, D. M. et al. Eradication of  tephritid fruit fly pest 
populations: outcomes and prospects. Pest Management Science, v. 72, n. 
3, p.456-465, 8 out. 2014.

CERATITIS 
CAPITATA

Anastrepha 
fraterculus

Bactrocera 
dorsalis

Tefritídeos de importância econômica e 
quarentenária
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 As ferrugens em plantas são doenças causadas por fungos 
parasitas obrigatórios, ou seja, que necessitam de células vivas 
para seu desenvolvimento. Das três espécies que causam 
ferrugem no algodão, somente Phakopsora gossypii é conhecida 
no Brasil desde a década de 1930. Além do algodão, esse fungo 
desenvolve-se em outras espécies da família Malvaceae.

A ferrugem tropical afeta a qualidade e reduz a produtividade 
do algodoeiro e seu controle é realizado com fungicidas, já que 
não há ainda cultivares resistentes. Como sua importância vem 
crescendo no Brasil, pesquisadores da Universidade Federal de 
Viçosa realizaram um estudo utilizando técnicas de microscopia 
eletrônica para compreender como se dá a infecção das folhas 
de algodão por este fungo.

Plantas com 30 dias de idade foram inoculadas com 
uredósporos e mantidas em câmaras de crescimento por 24 h. 
Após esse período, foram levadas para uma casa de vegetação. 
Periodicamente, de 42h até 35 dias depois da inoculação, 

Ferrugem-tropical-do-
algodoeiro: da infecção À 
lesão
Microscopia eletrônica é utilizada para elucidar como se dá o 
desenvolvimento do fungo e propor melhorias no manejo
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foram retiradas amostras folhas, as quais foram analisadas em 
microscopia eletrônica.

42 horas após a inoculação, os uredósporos haviam germinado 
e produzido um tubo germinativo e um apressório, que é a 
estrutura que leva à efetiva penetração do fungo na cutícula da 
planta e ao início da infecção.

Aos 20 dias após a inoculação, urédias fechadas contendo 
uredósporos foram observados na face inferior da folha 
e, aos 25 dias, as urédias começaram a abrir. Elas estavam 
completamente abertas aos 35 dias após a inoculação.

Com base nos resultados observados, os autores recomendam 
que as medidas de controle sejam implementadas em até 20 
dias após o pico de infecção pois, a partir desse momento, as 
urédias começam a abrir e a liberar uredósporos.

Para saber mais: 
ARAUJO, L. et al. Infection process of  Phakopsora gossypii in cotton leaves. 
Scientia Agricola, v. 73, n. 4, p.384-387, ago. 2016.

Phakopsora gossypii 
Folha com lesões da ferrugem-
tropical-do-algodoeiro. Foto: Marcos 
Costa (2007)
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Folhas com manchas cloróticas na face superior, que depois 
se tornam avermelhadas e desenvolvem pústulas - estes são 
os sintomas iniciais de uma doença provocada pelo fungo 
Thekopsora minima. À medida que o tempo passa, pode ocorrer 
desfolha grave e também o desenvolvimento das lesões nos 
frutos.

A espécie foi descrita em 2015 na Alemanha e, desde então, foi 
registrada na região Leste da América do Norte, Japão, África 
do Sul, México, Austrália, Colômbia, Espanha e Argentina. 
Sua disseminação ocorre naturalmente pelo vento e, a longas 
distâncias, pelo transporte de plantas para plantar, frutos e pelo 
trânsito de pessoas pois os esporos podem permanecer viáveis 
nas roupas, maquinário e materiais de embalagem.

Em junho de 2016, a revista Plant Disease publicou um artigo 
de pesquisadores do Oregon (noroeste dos EUA) relatando 
a análise de amostras de folhas com sintomas sugestivos de 
Thekopsora minima. Após análises morfológicas e moleculares 
chegaram à conclusão de que, de fato, se trata desse fungo. A 
presença de condições climáticas adequadas e de hospedeiros 

Nova praga do mirtilo 
encontrada nos EUA
Fungo Thekopsora minima desenvolve-se sobre folhas e 
frutos
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alternativos nativos favorecem a manutenção da população do 
fungo ao longo de todo o ano. Além do impacto que Thekopsora 
minima pode ter, principalmente em viveiros e ambientes 
protegidos, ele pode afetar as exportações para os países da 
União Europeia, que estabelecem medidas quarentenárias para 
frutos oriundos de países onde esse ele ocorre.

Não foram encontrados relatos de que Thekopsora minima 
ocorra no Brasil. Produtores brasileiros devem, no entanto, 
permanecer atentos pois o Ministério da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento autoriza a importação de frutos de mirtilo dos 
EUA sem nenhuma declaração adicional [1] pode aumentar a 
probabilidade de entrada do fungo.

Para saber mais: 
WISEMAN, M. S.; GORDON, M. I.; PUTNAM, M. L.. First Report of  
Leaf  Rust Caused by Thekopsora minima on Northern Highbush Blueberry 
in Oregon. Plant Disease, v. 100, n. 9, p.1949-1949, set. 2016.

Thekopsora minima
Fungo que ataca o mirtilo já foi detectada nos cinco 
continentes mas, até onde se saiba, não ocorre no Brasil. 
Foto: Rust Fungi of  Australia - RFA (xxxx)

nota:  
[1] Segundo o site do MAPA, a importação de frutos de mirtilo é 
autorizada com base no artigo 5º da IN 6/2015
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A lagarta Chrysodeixis includens (falsa-medideira) é considerada 
praga-chave da cultura de soja em quase todo o continente 
americano. Um dos principais métodos utilizados no seu 
manejo é o controle químico. No entanto, o uso intensivo 
de inseticidas para seu controle pode ocasionar a diminuição 
da suscetibilidade dessa praga a esses produtos. Além 
disso, a maior utilização de fungicidas para controle da 
ferrugem da soja diminuiu a ocorrência natural de fungos 
entomopatogênicos, os quais eram responsáveis por grande 
mortalidade natural da falsa-medideira no ambiente. Esses 
fatores, aliados ao comportamento da praga, têm dificultado 
seu manejo.

Recentemente foi lançada no Brasil uma variedade de soja 
geneticamente modificada expressando a proteína Cry1Ac. 
Essa biotecnologia se constitui em uma ferramenta importante 
para o manejo integrado de pragas, devido a sua atividade 
inseticida e consequente diminuição de aplicação de defensivos 
agrícolas para manejo das pragas alvo da tecnologia.

Um estudo recente avaliou a suscetibilidade e a frequência de 
alelos de resistência à soja Bt  em diversas populações da lagarta 

Soja BT: Tecnologia Eficaz para 
o manejo da lagarta falsa 
medideira
Tecnologia de soja expressando Cry1Ac é implantada no 
Brasil
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falsa-medideira ao longo dos últimos anos. Não se observou 
diferença significativa entre a suscetibilidade das populações da 
praga de campo em comparação com a população de suscetível 
proveniente de laboratório. Além disso, as populações 
de campo de diferentes regiões geográficas também não 
mostraram diferenças na suscetibilidade entre elas. Para o 
estudo de frequência de alelos de resistência nas populações de 
Chrysodeixis includens, foram realizados estudos em 626 famílias  
coletadas em diferentes regiões do país. A geração resultante 
(F1) dessas famílias foi autocruzada, gerando descendentes 
F2, os quais (128 lagartas por família) foram alimentados 
com folhas de soja expressando a proteína Cry1Ac. Dentre as 
famílias testadas, não se observou nenhum sobrevivente.

Com base nesse estudo, podemos concluir que a lagarta falsa-
medideira apresenta elevada sensibilidade e baixa frequência do 
alelo de resistência à proteína Cry1Ac na dose expressa nessa 
soja Bt lançada comercialmente. Esses atributos contribuem 
para minimizar o risco de evolução da resistência de Chrysodeixis 
includensà Cry1Ac. Sendo assim, a utilização do refúgio é 
fundamental para gerar insetos suscetíveis e preservar a eficácia 
dessa tecnologia, e consequentemente assegurar a longevidade 
dessa nova ferramenta para o manejo dessa praga. Mais 
detalhes relativos ao manejo da resistência da lagarta falsa-
medideira a inseticidas e tecnologias Bt podem ser consultados 
na página do IRAC Brasil (www.irac-br.org).

Para saber mais: 
YANO, S. A. et al. High susceptibility and low resistance allele frequency 
of  Chrysodeixis includens (Lepidoptera: Noctuidae) field populations to 
Cry1Ac in Brazil. Pest Management Science, v. 72, n. 8, p.1578-1584, 29 
dez. 2015.

Manejo da resistência
Veja recomendações do IRAC-BR 
para soja Bt e áreas de refúgio

Chrysodeixis includens
Antes, uma praga secundária. Hoje, 
um dos principais problemas para 
o produtor de soja no Brasil. Foto: 
André Shimohiro (2013)
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Scirtothrips dorsalis é uma espécie altamente polífaga. Possui uma 
ampla gama de hospedeiros, mais de 100 espécies de plantas, 
tais como: pimentão, mandioca, laranja, feijão, manga, frutas 
cítricas, maçã, pimenta, maracujá, amendoim, uva, entre outros. 
Pode causar de 22-55% perda no rendimento do plantio e 
é vetor de pelo menos três espécies de vírus de importância 
agrícola:  Groundnut chlorotic fan-spot virus, Groundnut yellow spot 
virus e Tobacco streak virus.

Devido à importância econômica potencial de Scirtothrips 
dorsalis, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
(MAPA) regulamenta a espécie como Praga Quarentenária 
Ausente para o Brasil [1]. Apesar de ser originária da Ásia, ela já 
se encontra estabelecida em todos os continentes. Na América 
do Sul, há relatos de sua presença na Venezuela e no Suriname.

Pelo menos 56 espécies de pragas introduzidas no Brasil 
também foram introduzidas na Venezuela e no Suriname [2], 
ou seja, existe um intenso intercâmbio de pragas entre os 
três países. Portanto, é razoável afirmar que Scirtothrips dorsalis 
também entrará no Brasil a partir da nossa fronteira norte.

Uma pesquisa realizada nos Estados Unidos em plantações de 

De olho no futuro - quais as 
tecnologias para controle de 
Scirtothrips dorsalis?
A espécie é uma praga quarentenária ausente com alta 
probabilidade de entrada no Brasil
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rosas publicada no Journal of  Applied Entomology analisou 
a eficácia de fungos entomopatogênicos, óleo mineral, 
azadiractina e espinosade. Os resultados foram promissores e 
os pesquisadores discutem o uso combinado desses produtos 
em um programa de manejo.

Considerando o alto risco representado por Scirtothrips dorsalis, 
é estratégico conhecer de antemão as tecnologias usadas em 
outros países para seu controle e que podem vir a ser adotadas 
no Brasil em um possível evento de invasão.

Para saber mais: 
ARISTIZÁBAL, L. F. et al. Efficacy of  biorational insecticides against 
chilli thrips, Scirtothrips dorsalis (Thysanoptera: Thripidae), infesting roses 
under nursery conditions. Journal Of  Applied Entomology, 23 jun. 2016.

Scirtothrips dorsalis
Espécie é regulamentada como praga 
quarentenária ausente para o Brasil e 
sua presença em países na América 
do Sul preocupa por uma iminente 
entrada. Foto: Thrips of  California 
(xxxx)

NOTA:
[1] Instrução Normativa Nº 41/2008
[2] Alves, G.A. Uso de ferramentas de análise de ‘big data’ na identificação 
de ameaças e fatores de risco fitossanitário. 2016. 69 f. Dissertação em 
Defesa Sanitária Vegetal - Universidade Federal de Viçosa, Minas Gerais. 
2016.
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A mosca-das-frutas (Anastrepha fraterculus) é considerada como 
uma das principais pragas de plantas frutíferas no Brasil. 
Fazendo jus ao nome, seu ataque está associado ao fruto. 
Possui uma ampla gama de hospedeiros e pode causar até 
100% de perda na produção.

Diferentes métodos de controle são empregados para tentar 
impedir ou reduzir o ataque dessa espécie. Utilização de iscas 
tóxicas, plantas resistentes e controle químico através da 
aplicação de defensivos agrícolas. Não há, entretanto, produtos 
biológicos registrados para o controle desta praga.

Aganaspis pelleranoi é um dos principais inimigos naturais de 
Anastrepha fraterculus em condição natural. As fêmeas desta 
vespinha depositam os ovos no interior dos pupários da mosca, 
causando a morte da praga. No entanto, uma das dificuldades 
para que este parasitoide seja utilizado em campo é a falta de 
um método para criação massal.

Por esse motivo, pesquisadores da Universidade Federal de 
Pelotas (UFPEL) fizeram uma série de estudos para otimizar a 
produção do parasitoide em laboratório.

Assassino em série de moscas- 
das-frutas
Uma única fêmea de Aganaspis pelleranoi mata dez 
moscas-das-frutas por dia
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Para saber mais: 
GONÇALVES, R. S. et al. Basis for the Development of  a Rearing 
Technique of  Aganaspis pelleranoi (Hymenoptera: Figitidae) in Anastrepha 
fraterculus (Tephritidae: Diptera). Journal Of  Economic Entomology, 22 
abr. 2016.

Aganaspis pelleranoi
Parasitoide de moscas-das-frutas. Seu comportamento 
agressivo faz com que seja uma alternativa promissora para 
o controle biológico no Brasil. . Foto: Parasitoids od Fruit-
Infesting Tephritidae – PAROFFIT (xxxx)

Eles observaram que a solução aquosa de mel na concentração 
de 30% maximiza a longevidade e a quantidade de 
descendentes do parasitoide. Além disso, observaram que ele 
se desenvolve melhor em larvas de terceiro instar da mosca. 
Quando essas larvas são expostas por 4 horas ao inimigo 
natural, há um maior índice de descendentes do parasitoide, 
sendo que ocorre uma maior proporção de fêmeas em relação a 
machos. Geralmente, a capacidade de parasitismo de fêmeas de 
Aganaspis pelleranoi são de 10 larvas por dia.

A liberação de inimigos naturais é uma alternativa promissora 
e mostra-se uma ferramenta eficiente e importante para o 
Manejo Integrado de Pragas (MIP). No entanto, uma vez 
estabelecidos os métodos para criação de inimigos naturais, há 
um longo caminho a percorrer até que seu uso seja autorizado 
no Brasil, que envolve a preparação de documentos para 
registro que são apresentados a três órgãos: o Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária e o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e 
dos Recursos Naturais Renováveis. Somente com a autorização 
desses órgãos, um inimigo natural tem seu uso liberado na 
agricultura.
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Lembra aquele hábito dos cangurus de guardar os filhotes 
em sua “bolsa”? Sabia que existe um nematoide que se 
transforma em uma “bolsa” para guardar seus ovos? É o 
“golden nematode”, ou seja, nematoide-dourado (Globodera 
rostochiensis). As fêmeas desta espécie guardam cerca de 400 – 
500 ovos dentro do corpo e morrem, a pele endurece e elas se 
tornam cistos (bolsas de proteção para os ovos) de cor dourada 
e depois ficam com tom marrom. Após algum tempo, esses 
cistos se rompem no solo liberando os ovos de onde saem os 
filhotes que podem chegar até às raízes das plantas.

A parte ruim da história é que esta espécie ataca culturas 
importantes como batata, tomate e berinjela, causando, no 
caso da batata, perda de até 80% da produção. Os danos 
causados pelo nematoide dourado fizeram com que ações de 
monitoramento fossem estabelecidas nos Estados Unidos e no 
Canadá.

Para combater um problema tão impactante como a presença 
do nematoide dourado no solo, são recomendadas medidas 
simples de controle cultural. E para confirmar se esses métodos 
funcionam, foi feita uma pesquisa testando a rotação cultural, o 
plantio de outras culturas (próximo à plantação de batatas) que 
atraiam estes nematoides e também alterações no solo como 
correções com ureia, adubação com fezes de frango e porco.

Nem tudo o que reluz é ouro
Pesquisa avalia os resultados de medidas de controle cultural 
do nematoide dourado
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Os resultados mostraram que a rotação utilizando cultivar de 
batata resistente reduziu a presença de Globodera rostochiensis no 
solo entre 62 e 95%, em um ano. Após três anos de rotação, 
não haviam ovos viáveis em muitas das amostras analisadas.

Plantar outras culturas com a finalidade de atrair os nematoides 
também apresentou resultados satisfatórios, semelhantes aos 
alcançados com o uso de batatas resistentes.

Porém, a aplicação de ureia para corrigir o solo não foi viável, 
devido ao alto custo e os adubos não reduziram a população do 
nematoide dourado significativamente.

Felizmente, esta espécie de nematoide não é encontrada no 
Brasil que, inclusive é regulamentada como praga quarentenária 
ausente [1]. Mas o estudo feito reforça a importância de seguir 
os métodos recomendados de controle cultural, através de 
rotação de culturas, uso de cultivares resistentes e plantio de 
espécies que atraiam os organismos que causam danos à cultura 
de interesse. Medidas simples como estas são recomendadas 
para o manejo e podem trazem enorme bem para os 
agricultores.

Para saber mais: 
BÉLAIR, G.; DAUPHINAIS, N.; MIMEE, B. Evaluation of  cultural 
methods for the management of  the golden nematode (Globodera 
rostochiensis) in Quebec, Canada. Canadian Journal Of  Plant Pathology, v. 
38, n. 2, p.209-217, 2 abr. 2016. 

Globodera rostochiensis
Nematoide quarentenário para o 
Brasil. Foto: Xiaohong Wang (2008)

Nota: 
[1] Instrução Normativa Nº 41/2008
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Que o mofo-branco é um problema para produtores de soja, 
feijão e outras tantas culturas você já sabe. Sabe também que 
os escleródios podem permanecer por longos períodos viáveis 
no solo, mesmo em condições adversas. Mas você sabe qual é 
a relação entre a incidência dessa doença e a produtividade? E 
quantos quilogramas de escleródios são produzidos a cada 10% 
de aumento na incidência da doença?

Para investigar essas e outras questões relacionadas a este 
fungo, pesquisadores da UFV, Embrapa e Cornell University 
realizaram uma meta-análise, ou seja, eles buscaram 
informações de diversos estudos sobre este tema e, aplicando 
métodos estatísticos, identificaram e validaram padrões. Os 
dados foram oriundos de ensaios realizados em 14 localidades 
no Brasil ao longo de quatro safras.

Eles observaram que a incidência do mofo-branco em 
soja está correlacionada moderada e negativamente com a 
produtividade, o que é esperado já que este fungo afeta o 
crescimento da planta. Concluíram, também que a cada 10% 
de aumento na incidência do fungo ocorre uma redução na 

Soja: quanto se perde pelo 
ataque do mofo-branco no 
Brasil?
Estudo analisou resultados em 14 localidades no Brasil
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produtividade da ordem de 172 kg/ ha. Além disso, 10% de 
aumento na incidência do fungo correspondem à produção de 
um quilograma a mais de escleródios por hectare. Esta relação 
(incidência x produção de escleródios) foi mais significativa na 
região sul e em altitudes mais elevadas. Portanto, em situação 
de alta incidência da doença, o produtor perde duas vezes: a 
primeira pela redução de produtividade na safra e a segunda 
pelo aumento na quantidade de escleródios que vão sobreviver 
até as safras seguintes.

Ainda segundo o estudo, considerando um cenário de 43% de 
incidência em 22% da área plantada e de ausência de manejo 
adequado, o prejuízo causado por este fungo pode chegar a 
1,47 bilhões de dólares americanos por ano no Brasil.

Portanto, é fundamental que produtores estejam atentos a 
alguns cuidados, tais como eliminar restos culturais, utilizar 
somente sementes de boa qualidade e evitar o plantio de 
plantas hospedeiras suscetíveis em sucessão.

O mofo-branco é tão importante que, em 2015, foi incluído 
pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento como 
uma das oito pragas de maior risco fitossanitário para o Brasil 
[1] e para as quais deve ser priorizado o desenvolvimento e 
o registro de tecnologias para controle. Desde então, foram 
publicados dois atos [2] que ampliam a disponibilidade de 
tecnologias para controle em algodão, mas não para soja ou 
feijão.

Para saber mais: 
LEHNER, M. S. et al. Meta-analytic modelling of  the incidence-yield 
and incidence-sclerotial production relationships in soybean white mould 
epidemics. Plant Pathology, 14 ago. 2016.

Sclerotinia sclerotiorum
Fungo considerado como uma das 
pragas mais impactantes para a 
agricultura brasileira. Foto: Paulo 
Fachin (xxxx)

Nota:
[1] Portaria Nº 5/2015
[2] Ato Nº 68/2015 e Ato Nº 24/2016.
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Um dos primeiros textos publicados no blog DefesaVegetal.
Net foi sobre uma planta nativa do sul da Ásia e que havia se 
tornado um problema duplo para produtores de cana-de-açúcar 
e milho no Brasil, o capim-camalote (Rottboellia cochinchinensis). 
Além de competir com as plantas cultivadas, ela é um 
hospedeiro do fungo causador da helmintosporiose. É de difícil 
controle e uma única planta pode produzir até 15.000 sementes.

Acredita-se que ela possa ter entrado no Brasil na década de 
1960, como contaminante de sementes de arroz. A espécie está 
em processo de dispersão no país e o ser humano tem ‘dado 
uma mão’ e tanto para isto: além de sementes contaminadas 
pelo capim-camalote, há relatos de que ela esteja sendo 
dispersada também pelo trânsito de maquinário agrícola. Aves, 
roedores e água são também meios naturais de disseminação 
passiva.

Até recentemente, ela havia sido detectada nas regiões norte 
(AM, RR), Centro-Oeste (GO, MT, MS), Sudeste (ES, MG, SP, 
RJ). No entanto, a edição de julho de 2016 da revista CheckList 
traz um relato no município de Blumenau, SC. O artigo não 
traz detalhes sobre a ocorrência da espécie em outras regiões 
do estado, mas coloca os produtores catarinenses em alerta 

O capim-camalote chega ao sul 
do Brasil
O ser humano tem colaborado para a disseminação da praga
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devido ao potencial de dano econômico que essa planta possui.

Para evitar que ela se dissemine ainda mais, é fundamental 
utilizar sementes de boa procedência e produzidas segundo 
a legislação vigente. Além disso, deve-se evitar o trânsito de 
máquinas agrícolas e outros veículos de áreas afetadas para 
áreas ainda indenes.

Para saber mais: 
FUNEZ, L. A. et al. First record of  the invasive species Rottboellia 
cochinchinensis (Poaceae, Andropogoneae) in the South Region of  Brazil. 
Check List, v. 12, n. 4, p.1930, 18 jul. 2016.

Rottboellia cochinchinensis
Espécie cosmopolita, introduzida 
no Brasil e que vem se alastrando 
rapidamente com ajuda do 
ser humano. Confira mapa de 
distribuição geográfica no site e no 
aplicativo DefesaVegetal.net
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Se alguém perguntar “Qual a sua cor preferida? ”, qual é sua 
resposta?

Talvez você tenha, ou não, uma cor que goste mais, assim 
como os insetos! E isso acontece porque algumas espécies 
são atraídas por comprimentos de onda específicos. Assim, 
essa característica pode (e é) utilizada a favor da proteção das 
culturas, colocando-se placas adesivas coloridas em uma estufa, 
por exemplo, para atrair os insetos e monitorar a população 
existente ali.

O monitoramento de pragas e predadores em uma cultura 
é uma prática fundamental para que o Manejo Integrado de 
Pragas (MIP) aconteça. Várias armadilhas podem ser colocadas 
na plantação, como armadilhas com substâncias químicas que 
atraem os insetos, armadilhas de sucção e inclusive as placas 
coloridas, onde os insetos voadores ficam colados e a contagem 
dos indivíduos pode ser feita.

Pesquisadores testaram a eficiência de armadilhas adesivas 
amarelas e azuis no monitoramento do percevejo predador 
Macrolophus pygmaeus, um importante inimigo natural da 
mosca-branca (Trialeurodes vaporariorum), tanto em laboratório 
quanto em estufa, em um sistema predador-praga de cultivo de 
tomates.

Inseto tem cor preferida?
Armadilhas adesivas de cores variadas podem ser usadas no 
monitoramento de pragas e inimigos naturais
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Os resultados mostraram que adultos de Macrolophus pygmaeus 
não têm preferência entre as duas cores consideradas no estudo 
e, portanto, o monitoramento pode ser feito com sucesso tanto 
com armadilhas azuis quanto com amarelas. Porém, quando a 
população estava em fase de crescimento, foi registrada maior 
atração por armadilhas azuis.

O estudo lembra que é importante manter as armadilhas 
amarelas no ambiente, devido à preferência da mosca-
branca, Trialeurodes vaporarioum, por esta cor. Desta maneira, 
as armadilhas devem ser combinadas para que as populações 
de pragas e predadores sejam monitoradas corretamente, 
fortalecendo as vantagens de seu uso por ser uma forma 
simples e com relação custo-benefício favorável.

Para saber mais: 
BÖCKMANN, E.; MEYHÖFER, R.. Sticky trap monitoring of  a pest–
predator system in glasshouse tomato crops: are available trap colours 
sufficient? Journal Of  Applied Entomology, 25 jun. 2016.

Macrolophus pygmaeus
Percevejo predador da mosca-branca Trialeurodes 
vaporariorum. Foto: Tuomo Vainio (2010)
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A detecção do besouro Aethina tumida no Brasil [1] colocou 
os apicultores e autoridades sanitárias argentinas em alerta. E 
não é por menos - o país tem uma longa tradição na produção 
e exportação de produtos apícolas, com cerca de 30.000 
toneladas exportadas para os Estados Unidos, Europa e Japão 
no primeiro semestre de 2016, o que representa um aumento 
de 20% com relação a 2015.

Esse besouro tem grande capacidade de dispersão ativa e, 
em situações de infestações severas, faz com que as abelhas 
abandonem as colmeias. O ataque acarreta a fermentação 
do mel e sua depreciação. Como ele se desenvolve dentro 
das colmeias, ações de controle químico não são eficazes e, 
portanto, a prevenção é a melhor (ou única) alternativa.

O SENASA - Servicio Nacional de Sanidad y Calidad 
Agroalimentaria (Argentina) publicou uma resolução que 
proíbe o ingresso de veículos transportando material apícola 
vivo, produtos apícolas ou qualquer outra mercadoria que possa 
servir como via de ingresso dessa praga, tais como frutas ou 
embalagens sem tratamento prévio.

Apesar de ser um problema de Saúde Animal, este besouro 
preocupa os agricultores pelo importante serviço ambiental que 
as abelhas realizam nos agroecossistemas. Diversas espécies 
de frutas e hortaliças são dependentes de abelhas para a 
polinização.

Enquanto isso, na Argentina...
Apicultores em alerta para possível introdução do besouro-
das-comeias 
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Para saber mais: 
SENASA. El Pequeño Escarabajo de la Colmena. Disponível em: <http://
www.senasa.gov.ar/sites/default/files/ARBOL_SENASA/SENASA%20
COMUNICA/imagenes/min_agro_escarabajo_colmenas.pdf?_ga=1.2235
36859.1961310679.1470010983>. Acesso em: 01 ago. 2016.

Aethina tumida 
Assista o vídeo sobre o ataque do 
besouro-das-colmeias. (Minutouno, 
2016). Sua detecção no Brasil em 2016 
colocou produtores e autoridades da 
Argentina em estado de alerta. Foto: 
Jessica Louque (xxxx)

NOTA: 
[1] Detecção de Aethina tumida em território 
nacional
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A lagarta-do-cartucho (Spodoptera frugiperda) é a maior causadora 
de danos nas culturas de milho no Brasil, atacando tanto 
as folhas quanto o cartucho. Devido ao alto impacto que 
esta espécie pode causar e do grande número de aplicações 
necessárias para o controle através de produtos agrícolas 
químicos, novas ferramentas para manejo, como organismos de 
controle biológico, são pesquisadas constantemente.

Algumas vespinhas, como espécies do gênero Trichogramma 
e a espécie Telenomus remus, são conhecidas por parasitarem 
ovos da lagarta-do-cartucho. Porém, Telenomus remus é pouco 
encontrado nas lavouras brasileiras, mesmo sendo considerado 
um bom candidato para controle biológico devido ao seu 
tamanho e à capacidade de alcançar camadas internas das 
massas de ovos. Além disso, estudos em laboratório mostram 
que esta espécie leva menos tempo para parasitar ovos da 
lagarta do cartucho em comparação a Trichogramma pretiosum.  

Diante deste quadro, um grupo de pesquisadores investigou 
a possível ocorrência de competição por exploração entre 
três parasitoides da lagarta-do-cartucho. Esse conhecimento é 
importante pois a utilização de recursos por uma das espécies 
de parasitoide diminui a disponibilidade de recursos, ou seja, de 
ovos de Spodoptera frugiperda, para outros parasitoides.

Concorrência acirrada
Pesquisadores investigam relações entre três espécies de 
parasitoides da lagarta-do-cartucho
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No experimento desenvolvido, 52 massas de ovos da lagarta 
foram espalhadas na plantação de milho e recolhidas dois dias 
depois para que o desenvolvimento fosse acompanhado em 
laboratório.

Todas as posturas foram atacadas por pelo menos uma espécie 
de parasitoide. Os parasitoides identificados foram: Telenomus 
remus, Trichogramma pretiosum e Trichogramma atopovirilia. A 
primeira esteve presente em todas as posturas distribuídas 
pelos pesquisadores na lavoura. Já, T. pretiosum e T. atopovirilia 
foram recuperadas de 19 e 3 massas de ovos, respectivamente. 
Apenas uma das massas de ovos continha representantes das 
três espécies.

Os resultados sugerem que pode estar havendo competição 
entre as três espécies de parasitoides pelas massas de ovos. 
Novas análises desenvolvidas em laboratório e em campo serão 
fundamentais para elucidar as interações das três espécies a fim 
de que as populações de parasitoides sejam preservadas e o 
controle biológico seja realizado com sucesso.

Para saber mais: 
DASILVA, C. S. B.; VIEIRA, J. M.; LOIÁCONO, M.; MARGARÍA, C.; 
PARRA, J. R. P. 2015. Evidence of  exploitative competition among egg 
parasitoids of  Spodoptera frugiperda (Lepidoptera: Noctuidae) in maize. 
Revista Colombiana de Entomología, v. 41, n. 2, p.184-186, 2015.

Spodoptera frugiperda
Uma das principais pragas do 
milho no Brasil. Seu manejo deve 
combinar técnicas para maior 
efetividade. Foto: Regina Sugayama 
(xxxx)
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A traça-do-tomateiro, Tuta absoluta, é mundialmente a principal 
praga do tomateiro e uma ameaça à tomaticultura global. Seu 
status de praga no Brasil, após alguns anos de intenso uso 
de inseticidas, tem sido de praga regional, como nas regiões 
Centro-Norte da Bahia (Irecê) e Agreste de Pernambuco 
(Pesqueira). No entanto, o manejo incorreto desta e de outras 
pragas do tomateiro, pode elevá-la novamente ao status de 
praga muito importante nacionalmente. Dentre as práticas 
incorretas encontra-se a não eliminação de restos culturais, 
a ausência de vazio sanitário e, particularmente, ausência 
de rotação de moléculas inseticidas de forma racional tem 
dificultado o controle da T. absoluta em regiões onde ela ainda é 
um grande problema. Recentemente, um grande levantamento 
da suscetibilidade desta praga a inseticidas demonstrou a 
grande facilidade com que a mesma consegue desenvolver 
resistência a várias classes de inseticidas.

A suscetibilidade de T. absoluta na maioria das populações 
tem se restringido a alguns poucos modos de ação recentes 

Situação atual do 
monitoramento de resistência 
Tuta absoluta a diamidas no 
Nordeste Brasileiro
Alto nível de resistência das populações de Tuta absoluta 
aos inseticidas
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de inseticidas, como os ativadores alostéricos dos receptores 
de acetilcolina, moduladores dos receptores de rianodina, 
bloqueadores dos canais de sódio, desaclopadores da 
fosforilação oxidativa, etc. A sua resistência a inseticidas tem 
sido cada vez mais um problema em cultivos de tomateiro de 
baixo nível tecnológico. Mais recentemente, o desenvolvimento 
de resistência às espinosinas e oxadiazinas tem sido observado 
em algumas populações de T. absoluta. Porém, o caso mais 
preocupante é com as diamidas, uma das classes de inseticidas 
mais recentes, registrada para controle desta praga.

Estudo publicado esta semana com populações do Brasil, 
demonstrou um alto nível de resistência das populações de T. 
absoluta aos inseticidas clorantraniliprole e flubendiamida, além 
de resistência cruzada com ciantraniliprole, cujo o uso a campo 
ainda não possibilitou seleção direta para resistência. Este 
fato sugere demasiado intenso dessas moléculas no manejo da 
traça do tomateiro. Diante das poucas alternativas de controle 
químico, é urgente e necessário que produtores coloquem em 
prática outras táticas que auxiliem no manejo da praga. Nas 
áreas monitoradas, a não destruição de restos culturais parece 
ser uma prática comum. Além disso, há uma confiança no uso 
excessivo de inseticidas sem critérios de rotação de produtos, 
ou mesmo de uso de níveis de controle. Não há um manejo 
para manutenção de inimigos naturais que auxiliem na redução 
dos índices populacionais. Desta forma, tais práticas só têm a 
contribuir com a manutenção de altos níveis populacionais da 
praga, com o agravante de apresentarem altas frequências de 
indivíduos resistentes, que podem com o tempo dispersar e/
ou migrar para outras regiões e, portanto, elevar novamente 
o status de T. absoluta como praga importante de tomateiro a 
nível nacional.

Para saber mais: 
SILVA, J. E. et al. Field-Evolved Resistance and Cross-Resistance of  
Brazilian Tuta absoluta (Lepidoptera: Gelechiidae) Populations to Diamide 
Insecticides. Journal Of  Economic Entomology, v. 109, n. 5, p.2190-2195, 
17 jul. 2016.

Dentre as opções de manejo da resistência de T. absoluta a 
inseticidas, a rotação de moléculas de forma criteriosa associada 
ao uso de refúgio ou tratamento em alternância daqueles 
produtos que apresentam resistência pode ser uma medida 
efetiva na redução da frequência de resistência em campo. A 
resistência de T. absoluta a espinosinas e diamidas, por exemplo, 
é recessiva e monofatorial, de forma que a combinação destas 
moléculas pode auxiliar no manejo da resistência. A resistência 
cruzada tem sido restrita dentro da classe, de forma que podem 
ser combinadas com outras classes de inseticidas dentro de 
um esquema de rotação. Por fim, é importante que associe tais 
medidas com outras táticas de controle igualmente importantes, 
principalmente a destruição de restos culturais.

projeto DE PESQUISA SOBRE a 
resistência de populações 
brasileiras da traça-do-tomateiro 
Tuta absoluta - irac-br
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Anteriormente conhecido como Erwinia chrysanthemi pv. 
dianthicola, Dickeya dianthicola é um procarionte e está colocando 
os produtores americanos em estado de alerta. Os primeiros 
relatos de sua importância econômica datam da década de 
1970 na Holanda e, desde então, ela foi descoberta causando 
pé-preto e podridões nos tão apreciados tubérculos em países 
como Áustria, Bélgica, Dinamarca, Finlândia, França, Grécia, 
Hungria, Romênia, Espanha, Suíça e Reino Unido.

Até o outono de 2014, ela era desconhecida pelos produtores 
americanos, mas, desde então, ela se alastrou e, hoje, está 
presente em pelo menos 14 estados, incluindo os principais 
produtores e exportadores de batata. A situação preocupa o 
setor nos EUA pois a certificação dos materiais de propagação 
depende da realização de análises laboratoriais, o que vai 
demandar uma estrutura maior do que a instalada no país.

A propagação da praga em escala local ocorre através do solo, 
água utilizada para irrigação, cursos d’água naturais. Entretanto, 
é com a ajuda do ser humano que ela tem se dispersado a 
longas distâncias, já que pode sobreviver na superfície de 
tubérculos ou de batata-semente e que poucos indivíduos 

Alerta para nova praga da 
batata nos EUA
Dickeya dianthicola já está presente em pelo menos 14 
estados americanos
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bastam para induzir a formação de sintomas.

A situação relatada nos EUA preocupa, pois, o Ministério 
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) autoriza 
a importação de tubérculos para fins de consumo do país 
norte-americano sem nenhum requisito fitossanitário [1]. 
Obviamente, o uso proposto é desfavorável ao estabelecimento 
desse procarionte. O MAPA também autoriza a importação 
de batata-semente dos EUA com base em regulamentos 
publicados antes da detecção de Dickeya dianthicola no 
continente americano [2]. Assim sendo, na ausência de revisão 
dos requisitos fitossanitários, é possível que essa praga acabe 
chegando ao Brasil.

Para saber mais: 
O’CONNELL, J. Potato researcher warns of  new disease threat. 
Disponível em: <http://www.capitalpress.com/Research/20160722/
potato-researcher-warns-of-new-disease-threat>. Acesso em: 08 ago. 2016.

Dickeya dianthicola
É um procarionte que ataca diversas 
espécies de olerícolas e ornamentais. 
Até onde se saiba, ainda não ocorre 
no Brasil. Foto: Toth & Elphinstone 
(xxxx)

NOTA: 
[1] Importação realizada com base no artigo 5º da IN 6/2005.
[2] Instruções Normativas 06/2006, 32/2012 e 01/2013.
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Em setembro de 2015, a Associação Nacional de Defesa 
Vegetal e a Sociedade Brasileira de Defesa Agropecuária 
realizaram um evento para discutir três eventos recentes de 
invasão biológica no Brasil.

Uma delas é uma pequena mosca que broqueia a haste da 
planta de soja. De nome complicado - Melanagromyza sojae - há 
suspeitas de que ela possa estar presente no sul do Brasil há 
já bastante tempo, mas havia dúvidas quanto à identidade 
da praga. Em 2015, entretanto, um trabalho realizado na 
Universidade Federal de Santa Maria revelou tratar-se desta 
que é considerada uma das pragas mais importantes da soja na 
China e na Índia.

Essa detecção suscita uma série de questões cruciais. Quando 
a invasão ocorreu? Quantos indivíduos entraram? Ter essas 
respostas é a primeira etapa para uma melhor compreensão 
sobre o processo de invasão não só no Brasil, mas no 
continente americano.

E, para estudo, o melhor material que se pode utilizar é o 
DNA existente numa pequena organela no interior das células, 
a mitocôndria. Ela é responsável pela produção de energia 

A história contada pelas 
mitocôndrias
Análise do DNA mitocondrial revela que pelo menos 10 
linhagens de Melanagromyza sojae foram introduzidas no 
Brasil



105

para todas as atividades dos seres vivos, ou seja, converte 
compostos orgânicos em energia sob a forma de ATP, que é 
então devolvido para a célula. As mitocôndrias têm algumas 
particularidades, como o fato de possuírem DNA circular que, 
diferente do DNA presente nas células dos gametas (óvulos 
e espermatozoides) não sofre recombinação. Ou seja, toda 
a diversidade existente no DNA mitocondrial é resultado 
de mutação. Outra característica importante é que todas as 
mitocôndrias que um ser vivo tem no seu corpo são originárias 
do óvulo, ou seja, da mãe. Isso faz com que o DNA contido 
nas mitocôndrias seja extremamente útil para estudar processos 
de invasão biológica.

E foi o que um grupo de pesquisadores da UFSM e de 
instituições australianas fez: eles coletaram indivíduos de 
Melanagromyza sojae no Brasil e na Austrália e analisaram o DNA 
mitocondrial. Eles verificaram que existem múltiplas linhagens 
maternas no Brasil, mais do que 10. Ou seja: ou houve vários 
eventos de entrada ou várias fêmeas entraram ao mesmo tempo 
no Brasil. Eles observaram também que uma das linhagens 
presentes no Brasil também está presente na Austrália. Isso 
não significa, necessariamente, que a entrada no Brasil se deu a 
partir de moscas oriundas da Austrália ou vice-versa.

Os autores apontam a necessidade de novos estudos para 
compreender os movimentos desta praga no continente 
americano, o qual é necessário para desenvolver um programa 
de manejo efetivo.

O artigo foi publicado na edição de julho de 2016 da revista 
Genetics and Molecular Research. Para saber mais: 

ARNEMANN, J. A. et al. Soybean Stem Fly, Melanagromyza sojae (Diptera: 
Agromyzidae), in the New World. Genetics And Molecular Research, v. 15, 
n. 2, 2016.

Melanagromyza sojae
Esta pequena mosca broqueia a haste 
da soja, principalmente em condições 
de clima mais ameno. Foto: Shepard, 
Carner, & Ooi (xxxx)
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Os ambientes de armazenamento de grãos são propícios à 
reprodução de pragas: comida à vontade, condições ambientais 
estáveis e não sujeitas a intempéries. Por isso, não surpreende 
que tantas espécies de insetos e ácaros atinjam status de pragas 
nesses ambientes. Elas causam perdas diretas pela redução 
de biomassa e do valor comercial, mas também induzem a 
deterioração dos grãos, abrem portas para a contaminação por 
fungos e, consequentemente, para a síntese de micotoxinas. 
Essas micotoxinas podem ter efeitos tanto para o ser humano 
quanto para os animais e são sujeitas a um rígido controle por 
parte dos importadores de grãos. Além disso, os moinhos não 
recebem trigo com insetos ou danos por insetos pois isso tem 
um impacto direto na qualidade da farinha.

Entre os métodos utilizados para o manejo de pragas em 
ambientes de armazenamento de grãos estão a manutenção da 
unidade armazenadora em condições adequadas de limpeza, 
o monitoramento da população das pragas e das condições 
ambientais e o controle químico observando os princípios de 
manejo da resistência a inseticidas.

Microondas para controle 
de pragas em grãos 
armazenados?
Método de controle físico é testado contra Callosobrochus 
maculatus
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Buscando desenvolver alternativas para o controle do besouro 
Callosobrochus maculatus em feijão-de-corda, pesquisadores 
utilizaram grãos infestados de duas cultivares brasileiras, 
expondo-os a microondas por períodos entre 0 (controle) a 150 
segundos.

Os resultados foram semelhantes nas duas cultivares, com uma 
redução no número de insetos emergidos por grão e com um 
aumento no tempo de desenvolvimento à medida que o tempo 
de exposição aumentou. Após 120 s de exposição, não houve 
sobrevivência larval.

Ainda que os resultados tenham sido obtidos em condições de 
laboratório, eles apontam para a possibilidade de agregar um 
método de controle físico para controle de pragas de grãos 
armazenados.

Para saber mais: 
BARBOSA, D. R. S. et al. Microwave radiation to control Callosobruchus 
maculatus (Coleoptera: Chrysomelidae) larvae in cowpea cultivars. Austral 
Entomology, 29 jul. 2016.

Callosobrochus maculatus
É uma das principais pragas de grãos 
armazenados no Brasil. Foto: L. Buss 
(xxxx)
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Detectada no Brasil em 2010, a cochonilha-rosada é uma 
praga extremamente polífaga. Ataca mais de 200 espécies de 
plantas e sua dispersão é facilitada pelo trânsito de materiais 
de propagação não certificado. Esses fatores podem ter sido 
decisivos para sua rápida disseminação no Brasil e, já em 
2013, ela estava presente nas cinco regiões do país, levando o 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) 
a retirar a espécie da lista de pragas quarentenárias [1]. Até o 
momento, não há, segundo o Agrofit [2], produtos registrados 
para seu controle.

Além do Brasil, Maconelicoccus hirsutus foi introduzida também 
no Caribe, EUA, México e Belize. Nos EUA, estima-se que as 
perdas anuais causadas por esta praga girem em torno de 700 
milhões de dólares. Por esse motivo, urge estabelecer medidas 
de manejo integrando, entre outros métodos o controle 
biológico.

Em abril de 2016, o portal DefesaVegetal.Net publicou uma 
notícia relatando a ocorrência de uma espécie de parasitoide 
e sete espécies de predadores foram encontradas associadas 
a ela no estado de São Paulo [3]. Um outro levantamento, 

Cochonilha-rosada: Reforços 
no controle desta praga 
podem vir de Cuba
A espécie foi introduzida no Brasil e vem se expandindo 
rapidamente
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realizado em 2013, em Cuba, revelou uma diversidade maior de 
parasitoides: foram três espécies de Encyrtidae, a saber:

- Anagyrus californicus - é uma espécie introduzida no 
Caribe para controle de Paracoccus marginatus. Não foram 
encontrados relatos de sua ocorrência no Brasil.

- Leptomastix dactylopii - foi liberada em algumas ilhas do 
Caribe para controle de Maconelicoccus hirsutus. Ataca cerca 
de 20 espécies de Pseudococcidae. Ocorre no Brasil.

- Prochiloneurus sp. - foi recuperado apenas um indivíduo. 
Há relatos de ocorrência de espécies de Prochiloneurus no 
Brasil.

Essa descoberta interessa ao Brasil pela perspectiva de 
introdução de inimigos naturais para programas de controle 
biológico, lembrando que isto deve ser precedido de registro 
prévio junto ao MAPA.

Para saber mais: 
VÁZQUEZ, M. C. Presencia en Cuba de enemigos naturales de la chinche 
rosada del hibisco (Maconellicoccus hirsutus Green). Revista de Protección 
Vegetal, v. 31, n. 1, p.77-80, 2016.

NOTA: 
[1] Instrução Normativa Nº 59/2013.
[2] Consulta realizada em 1/8/2016.
[3] Depois do susto, a esperança.

Maconelicoccus hirsutus
Causa o encarquilhamento de 
folhas de suas plantas hospedeiras. 
A prospecção de inimigos naturais 
é importante para estabelecer 
programas de controle biológico. 
Foto: Regina Sugayama (xxxx)
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Cada ingrediente ativo possui um modo de ação respectivo. O 
mecanismo de ação é a forma específica em que um produto 
vai interferir em determinado processo biológico. No caso 
de herbicidas, a absorção, translocação, metabolismo e a 
sensibilidade da planta vai interferir na atividade biológica do 
mesmo.

O quincloraque é um ingrediente ativo utilizado para controlar 
diversas espécies de plantas daninhas, como: Aeschynomene 
spp., Monochoria spp., Sesbania spp., Trifolium spp., Brachiaria spp., 
Digitaria spp., Echinochloa spp. e Setaria viridis. É seletivo para as 
culturas de arroz, canola, cevada, milho, pastagens e sorgo. 
No Brasil, é registrado pelo MAPA (Ministério da Agricultura, 
Pecuária e do Abastecimento) para a cultura de arroz [1].

Pesquisadores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
realizaram uma análise do funcionamento desse herbicida, 
visando esclarecer o modo de ação integrador ao quincloraque.

Este ingrediente ativo age em diversas vias metabólicas. 
Há relatos de sua ação inibindo a síntese da parede celular 
(celulose), atuando como auxina sintética em espécies 
dicotiledôneas, estimulando a produção de espécies 
reativas de oxigênio e em gramíneas induz a síntese da 

Desvendando o quincloraque
Entenda como age este herbicida
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enzima 1-aminociclopropano-1-carboxilato de etilo o que, 
consequentemente, aumenta a produção de etileno.

Sugerem que a atividade de quincloraque é um resultado 
da combinação dessas atividades bioquímicas, mas que não 
ocorrerem necessariamente de forma simultânea ou sobre os 
mesmos tecidos vegetais.

Práticas agrícolas adequadas são necessárias para prevenir e/ou 
retardar o estabelecimento da resistência de plantas daninhas 
aos herbicidas. A rotação de mecanismos de ação de herbicidas 
é uma das atividades feitas para evitar a seleção de biótipos 
resistentes e manter a tecnologia viável por mais tempo. Para 
isso, é fundamental ter o modo de ação do ingrediente ativo 
estabelecido na hora de escolher o produto que será aplicado 
em campo.

Para saber mais: 
FIPKE, M. V.; VIDAL, R. A. Integrative Theory of  the Mode of  Action 
of  Quinclorac: Literature Review1. Planta Daninha, v. 34, n. 2, p.393-402, 
jun. 2016. 

Echinochloa cruss-galli
O capim-arroz é uma das pragas 
controladas pelo quincloraque. Foto: 
Wikimedia.NOTA: 

[1] AGROFIT
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Drosophila suzukii é uma espécie de mosca polífaga, que ataca 
frutos pequenos como morango, framboesa, uva, mirtilo, entre 
outros. Como vimos no texto “Invasão biológica - por que 
esta pequena mosca japonesa está se alastrando pelo mundo?”, 
esta mosquinha tem adaptações morfológicas, fisiológicas e 
comportamentais que aumentam seu sucesso na missão de 
depositar seus ovos nos frutos ainda não amadurecidos para 
que a prole se desenvolva ali.

O hábito desta espécie de depositar ovos nos frutos é a causa 
de muitas perdas nas culturas atacadas, gerando preocupação 
para os produtores. Como a colheita dessas frutas é feita 
diariamente, o controle da praga utilizando inseticidas depois 
que a infestação ocorre é inviável. Portanto, métodos que 
evitem que o ataque ocorra são desejáveis.

Pensando nisso, pesquisadores avaliaram a eficiência de um 
novo método de controle: tratar as frutas com um repelente 
de Drosophila suzukii, evitando a oviposição. Os testes foram 
realizados em campo, utilizando framboesas vermelhas e 
demonstraram redução nas infestações após o tratamento com 
o repelente. As amostras tratadas apresentaram 28,8 e 49,5% 
menos indivíduos de Drosophila suzukii por grama de frutos em 

Em busca de alternativas para 
o manejo de Drosophila suzukii
Repelente pode ser uma ferramenta para manejo da praga, 
que vem causando prejuízos em morangueiro no Brasil
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comparação à testemunha.

O estudo analisou também se a substância teria ação sobre 
espécies de himenópteros parasitoides e polinizadores, mas 
não foram encontradas diferenças significativas: o número 
de vespas parasitoides coletadas em armadilhas adesivas 
não variou entre amostras de controle e tratadas. O mesmo 
aconteceu para as mamangavas e abelhas comuns, ou seja, o 
composto aplicado não influenciou o número de visitas.

O estudo de novas ferramentas para o manejo integrado de 
Drosophila suzukii é importante para reduzir os danos causados 
por esta espécie nos locais onde ela se encontra, como é o caso 
do Brasil, onde foi identificada em 2013 e está causando perdas 
expressivas. 

Para saber mais: 
WALLINGFORD, A. K. et al. Field Evaluation of  an Oviposition 
Deterrent for Management of  Spotted-Wing Drosophila, Drosophila suzukii, 
and Potential Nontarget Effects. Journal Of  Economic Entomology, v. 
109, n. 4, p.1779-1784, 31 maio 2016.

Drosophila suzukii
É uma mosca de origem no leste 
asiático e em franco processo de 
expansão de distribuição geográfica 
no Brasil. Foto: Washington State 
University (xxxx)

Veja também:

“Invasão biológica - por que esta pequena 
mosca japonesa está se alastrando pelo 
mundo?”
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Duas pequenas ilhas localizadas próximo à costa da Venezuela 
que talvez tenham ficado escondidas na sua memória e que foi 
um dos últimos países das Américas a se tornar independente 
da Espanha. Trindade e Tobago teve uma história interessante 
de colonização, com participação de espanhóis, holandeses, 
ingleses, africanos, indianos e chineses. Talvez por esse motivo, 
o país tenha sido invadido por pragas de quatro regiões 
biogeográficas.

Um artigo publicado em julho de 2016 pela revista Plant 
Disease relata o primeiro registro de uma virose do tomateiro 
em Trindade e Tobago. Trata-se do Tomato yellow leaf  curl virus 
(TYLCV). As plantas sintomáticas foram coletadas entre 2014 
e 2016 apresentando nanismo, folhas enroladas e redução no 
tamanho das folhas. Os levantamentos indicaram incidência da 
ordem de 85%.

Técnicas moleculares 
confirmam presença de vírus 
do tomateiro em Trindade e 
Tobago
Tomato yellow leaf  curl virus pode ter sido introduzido 
através de sementes ou do inseto vetor
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Os pesquisadores utilizaram métodos moleculares para chegar 
ao diagnóstico e observaram que os isolados apresentaram 
mais de 98% de similaridade com a linhagem de Granada. Eles 
sugerem que a entrada do vírus possa ter ocorrido através de 
sementes importadas e/ou pela introdução da mosca-branca, 
que é vetora desse vírus. Apesar de haver registros de TYLCV 
em Trindade e Tobago há cerca de 20 anos, eles careciam de 
confirmação.

Acredita-se que esse vírus tenha originado no Oriente Médio 
entre 1930 e 1950 e que sua disseminação tenha iniciado em 
1980. Segundo o CAB International, hoje ele ocorre nos cinco 
continentes e, na América do Sul, está restrito à Venezuela. 

Até onde se saiba, não há relatos de sua ocorrência no Brasil, 
mas o registro da praga no norte da América do Sul deve alertar 
para a probabilidade de sua entrada no país. As condições 
bióticas no Brasil são favoráveis ao estabelecimento: as plantas 
hospedeiras cultivadas e plantas daninhas são amplamente 
disponíveis e o vetor (Bemisia tabaci) está disseminado no 
país. Portanto, os produtores devem permanecer atentos ao 
aparecimento de sintomas:

- Nanismo;

- Redução de crescimento dos ramos mais jovens 
(brotamentos após infecção);

- Folíolos enrolados para cima e para dentro;

Para saber mais: 
CHINNARAJA, C. et al. First Report of  Tomato yellow leaf  curl virus. 
Infecting Tomatoes in Trinidad. Plant Disease, v. 100, n. 9, p.1958, set. 
2016.

- Folhas em geral dobram para baixo e adquirem uma 
textura coriácea, com clorose;

- Folhas jovens levemente cloróticas;

- Flores com aparência normal;

- Frutos, quando produzidos, são pequenos, secos e sem 
valor comercial;

- Plantas afetadas distribuem-se ao acaso ou em manchas.

o que fazer?
Vamos supor que você encontre plantas com 
os sintomas descritos no texto. O que deve 
fazer?
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Pratylenchus crenatus é um nematoide bem distribuído pelo 
mundo em zonas temperadas, subtropicais e, também na 
África tropical. Duas características marcantes dão conta que 
Pratylenchus crenatus tem três anéis na região labial e cortes na 
cauda com aspecto ondulado, ou seja, crenado, de onde vem 
o nome “crenatus”. Esta espécie tem uma extensa lista de 
hospedeiros, alguns exemplos são: batata, milho, tabaco, trigo, 
morango, soja, sorgo, dentre outros.

O relato mais próximo que tínhamos de Pratylenchus crenatus 
era em Buenos Aires, Argentina. Porém, numa coleta de 
amostras de raízes e solo, obtida em 16 campos de feijão, em 
Guarapuava, Paraná, a espécie foi encontrada.

A pesquisa, realizada em 2011, seguiu procedimentos para 
isolar e identificar os nematoides, analisando sua morfologia e 
material genético. Desta maneira, foi possível confirmar que se 
tratavam de fêmeas da espécie P. crenatus.

Nematoide quarentenário é 
encontrado em lavoura de 
feijão no Paraná
Pratylenchus crenatus pode ter sido introduzido com 
material contaminado de batata ou pelo trânsito de veículos
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É possível que a população brasileira do nematoide seja de 
origem europeia e pode ter entrado em nosso país através de 
batatas contaminadas, maquinário ou por veículos oriundos da 
Argentina.

Há relatos de que este nematoide-das-lesões radiculares tem 
causado perdas em cevada, feijão, batata e soja, em outros 
países. Este fato eleva as preocupações com a presença desta 
espécie no Brasil, pois o estado do Paraná tem ambiente 
favorável e áreas de cultivo de hospedeiros para seu 
desenvolvimento.

Os autores informam que o MAPA foi comunicado sobre a 
ocorrência antes da publicação do artigo. Essa notificação é 
fundamental para que se adotem medidas de contenção e os 
danos sejam reduzidos, evitando que a agricultura e a economia 
da região e do país sejam impactados.

Para saber mais: 
BONFIM JUNIOR, M. F. et al. First report of  Pratylenchus crenatus in 
Brazil. New Disease Reports, v. 34, p.7, 17 ago. 2016.

Pratylenchus crenatus
Espécie é regulamentada como praga 
quarentenária ausente para o Brasil e 
foi encontrada no Paraná em 2011. 
Foto: Peter Mullin (2004)
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Segundo o banco-de-dados Spider Mites Web, pelo menos 
31 espécies de Tetranychidae atacam o amendoim, no mundo 
todo. Destas, quatro eram conhecidas pelo produtor brasileiro 
até julho de 2016 quando um artigo publicado na revista 
Bragantia trouxe uma novidade de interesse para o setor: o 
ataque severo pelo ácaro Tetranychus neocaledonicus em amendoim 
ocorrendo no estado da Paraíba.

Os danos foram observados a partir dos 40 dias após a 
emergência a partir de agosto de 2015. Nesse momento, 12% 
das plantas estavam infestadas pelo ácaro. Essa proporção 
subiu para 28% aos 60 dias e para 64% aos 90 dias. As 
plantas infestadas apresentam, no início, pequenas manchas 
esbranquiçadas nas folhas, as quais evoluem rapidamente para 
regiões cloróticas, prateamento, seca e queda.  As folhas mais 
jovens apresentaram enrolamento. Os autores da pesquisa 
observam que os ácaros estavam se alimentando em ambas as 
faces das folhas e que produzem teias na parte mais basal da 
planta.

Esta é uma espécie originária da Oceania e que foi introduzida 
no Brasil. Ataca mais de 400 espécies de plantas e, no Brasil, 
ocorre comumente em algodão e mamona principalmente na 

Tetranychus neocaledonicus 
- nova praga do amendoim no 
Brasil?
Espécie é relatada pela primeira vez associada à cultura
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região Nordeste. Ela parece estar bem adaptada a condições de 
alta temperatura e baixa umidade, o que sugere que ela tenha 
potencial de se tornar uma praga importante do amendoim 
no nordeste do Brasil, somando-se às outras quatro espécies 
de Tetranychidae que ocorrem associadas à cultura no Brasil 
(Tetranychus urticae, Tetranychus evansi, Tetranychus ogmophallos e 
Mononychelus planki).

Até que se determine o status da praga, o produtor deve ficar 
atento à ocorrência de danos. Caso eles ocorram, as ações a 
serem tomadas são eliminar e queimar as plantas infestadas 
para evitar que o ácaro se dissemine. Deve, também, utilizar 
quebra-ventos para evitar a entrada de ácaros transportados 
pelo vento e, sempre que possível, implantar a lavoura de 
amendoim longe de outras plantas hospedeiras como o algodão 
e mamona.

Para saber mais: 
SILVA, C. A. D.; GONDIM JUNIOR, M. G. C. First record and 
characteristics of  damage caused by the spider mite Tetranychus neocaledonicus 
André on peanuts in the State of  Paraíba, Brazil. Bragantia, v. 75, n. 3, 
p.331-334, set. 2016.

Tetranychus 
neocaledonicus

Tetraniquídeos que atacam o amendoim no Brasil

Tetranychus 
evansi

Tetranychus 
urticae

Tetranychus 
ogmophallos

Mononychelus 
planki
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O Allium giganteum, uma espécie próxima aos nossos 
conhecidos: alho, cebola e alho-poró, é uma planta ornamental 
que encanta por seus conjuntos de flores pequenas que formam 
belos buquês. Originada da Ásia, A. giganteum pode ultrapassar 
1,5m de altura e tem sido bastante utilizada em jardins.

Porém, nesta planta de inflorescência tão chamativa, pode se 
esconder um grande problema. No final de 2013 foi detectada 
uma podridão severa em 20% dos bulbos de Allium giganteum 
em um centro de pesquisa na China. Os sintomas observados, 
além da podridão seca, incluem lesões profundas de cor 
marrom e micélio esbranquiçado nos bulbos da planta.

Estudos foram realizados com o objetivo de isolar e determinar 
qual seria o agente causador da doença. Todas as amostras de 
tecidos revelaram fungo de micélio branco e, após uma semana 
de incubação, foi detectado um pigmento vermelho. 

As análises morfológicas e genéticas confirmaram que a espécie 
causadora da podridão era Fusarium avenaceum, sendo a primeira 
detecção deste fungo causando esta doença em A. giganteum 

Belas sim, mas podem trazer 
problemas
Fusarium avenaceum causando podridão em bulbos de 
Allium giganteum na China
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na China. A espécie ocorre no Brasil e em mais de 30 outros 
países. Um estudo realizado na Lituânia relatou a associação 
do fungo a culturas importantes como batata, trigo e cevada. 
A maior frequência de identificação da espécie foi para o trigo, 
com 25,0%.

Conhecer o círculo hospedeiros de pragas é de fundamental 
importância no contexto do Manejo Integrado, pois ao 
rotacionar cultivos que sejam hospedeiros de uma determinada 
praga, o produtor cria condições propícias para que a 
população desse organismo cresça e atinja níveis críticos.

Para saber mais: 
ZHANG, Y. P. et al. First Report of  Bulb Rot of  Allium giganteum Caused 
by Fusarium avenaceum in China. Plant Disease, v. 100, n. 11, p.2335, nov. 
2016.

Allium giganteum
É uma planta ornamental, hospedeira 
do fungo Fusarium avenaceum 
(=Gibberella avenacea), que também 
ataca batata, trigo e cevada. Ou seja, 
a ornamental pode funcionar como 
fonte de inóculo para outros cultivos. 
Foto: Shigemi (2009)
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O famoso livro de estratégia militar “A arte da guerra”, de Sun 
Tzu, traz um trecho que poderia ser aplicado aos esforços para 
garantir a sanidade vegetal: “Aquele que conhece o inimigo e a 
si mesmo lutará cem batalhas sem perigo de derrota”.

 Saber quais são as espécies presentes numa lavoura é 
fundamental para que o responsável técnico e o produtor 
busquem meios de manejo mais eficazes. E foi isso que 
pesquisadores do Ceará e do Maranhão fizeram ao investigar 
quais as espécies de nematoides das galhas, gênero Meloidogyne, 
estão associadas a vegetais em microrregiões no Ceará.

Foram analisadas 74 amostras de raízes infestadas com 
nematoides de 42 espécies vegetais (dentre elas acerola, 
banana, cenoura, goiaba, etc), coletadas de dez microrregiões. 
A identificação foi feita usando técnicas bioquímicas, pelos 
fenótipos da enzima esterase.

Os resultados demonstraram que a espécie Meloidogyne incognita 
(fenótipos 1 e 2) foi predominante, tendo sido identificada em 
27 amostras; M. enterolobii estava presente em 20, M. javanica em 
13, M. arenaria em 5 e M. hapla em 1.

 Porém, em 6 amostras, a espécie não pode ser identificada 
por não ter padrão de enzima compatível com as espécies 

Conheça seu inimigo para 
vencer a batalha
Levantamento das espécies do gênero Meloidogyne em 10 
microrregiões do Ceará
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conhecidas no Brasil. Devido a este fato, estas seis populações, 
foram chamadas de Meloidogyne sp. e atacavam canapum, 
mamão, repolho e noni. Os estudos continuam para verificar a 
quê se deve esse resultado, se seria uma espécie de nematoide 
das galhas que ainda não havia sido relatada no Brasil.

Com base no estudo, 68 relações planta-hospedeiro foram 
relatadas e dessas, 25 foram descritas pela primeira vez no 
estado do Ceará, sendo 13 novos registros para M. enterolobii, 4 
para M. incognita, 4 para M. javanica, 3 para M. arenaria e 1 para 
M. hapla.

Os dados apresentados trouxeram atualização às informações 
dos nematoides das galhas no Ceará, permitindo que as ações 
de controle sejam bem alinhadas à realidade das microrregiões. 
O estudo reforça a importância do conhecimento prévio para 
que o manejo seja bem realizado, alcançando sucesso.

Para saber mais: 
SILVA, M. C. L.; SANTOS, C. D. G.; SILVA, G. S. Species of  Meloidogyne 
associated with vegetables in microregions of  the state of  Ceará. Revista 
Ciência Agronômica, v. 47, n. 4, p.710-719, out-dez, 2016.

Meloidogyne incognita
É a espécie de nematoide 
predominante no Ceará. Foto: 
Wergin & Sayre (xxxx)
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No Reino Vegetal, a família que compreende o maior 
número de espécies é a Asteraceae, também conhecida como 
Compositae. São cerca de 50 mil espécies em 900 gêneros 
que produzem inflorescências do tipo capítulo. Algumas são 
úteis para o ser humano, tais como o girassol, a alface, diversas 
ornamentais e o absinto. Por outro lado, um grande número 
de espécies tem importância por serem plantas infestantes dos 
cultivos. Exemplos? Serralha, serralhinha, picão, carrapicho e a 
buva...

Não bastassem essas, uma nova espécie originária da África foi 
encontrada no estado da Bahia. Trata-se de Sclerocarpus africanus. 
Ela é considerada praga em regiões de savana da África e 
também na Índia. É uma planta herbácea anual, com hábito 
ereto, ramificado e que atinge até 1,3 m de altura. Sua presença 
no Brasil foi publicada pela revista Check List em agosto de 
2016.

Biodiversidade indesejada 
- planta daninha de origem 
africana é encontrada no 
Brasil
É o primeiro relato de Sclerocarpus africanus na América 
do Sul
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Para saber mais: 
ALVES, M.; ROQUE, N. First record of  Sclerocarpus africanus Jacq. 
(Asteraceae, Heliantheae) for South America. Check List, v. 12, n. 6, 
p.2003, 26 nov. 2016. 

Sclerocarpus africanus
Planta daninha originária da África detectada na Bahia. 
Foto: Flora of  Zimbabwe (2008)

Veja também:
Mais de 50 espécies de pragas foram 
introduzidas no Brasil nos últimos 10 anos. 
Confira a listagem.
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A cigarrinha-das-pastagens, Deois flavopicta, você já conhece, não 
é? Ela é uma praga do arroz, milho e cana-de-açúcar no Brasil 
pois provoca o amarelecimento nas plantas atacadas. Além de 
D. flavopicta, a ciência reconhece outras 23 espécies no gênero. 
Ou reconhecia.

Isso porque a edição de julho/setembro da Revista Brasileira 
de Entomologia traz a descrição de uma nova espécie, então 
designada Deois (Pandysia) paschoali. 

A descrição foi feita por pesquisadores da PUC-RS e da UFPR, 
com base em análises morfológicas de materiais coletados em 
Tijucas do Sul, PR, em altitudes que variam de 1200 a 1600 m. 
Os machos medem entre 5,6 e 6,5 mm de comprimento e as 
fêmeas, de 6,1 a 7,0 mm. A coloração geral do corpo é negra.

O artigo traz uma chave para a identificação do subgênero 
Pandysia, o nome da espécie é uma homenagem ao pesquisador 
Paschoal Coelho Grossi, da UFRPE.

Nova espécie de cigarrinha 
descrita no Brasil
Deois (Pandysia) paschoali é descrita com base em 
exemplares coletados no sul do país

Para saber mais: 
PALADINI, A.; CAVICHIOLI, R. R.; CARVALHO, G. S. A new 
spittlebug species of  Deois (Pandysia) (Hemiptera, Cercopidae, 
Ischnorhininae) with a key to species of  the subgenus. Revista Brasileira de 
Entomologia, v. 60, n. 3, p.214-216, jul. 2016.

Deois paschoali
Espécie recentemente descrita no Brasil, em altitudes 
variando de 1.200 a 1.600 m no Paraná. Foto: Paladini et al. 
(2016)
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Introduzida no Brasil nos anos 1920, a acácia-negra é a terceira 
espécie florestal mais cultivada no país: em 2012, eram cerca 
de 150 mil hectares. É uma árvore de crescimento rápido e 
que, além de fornecer madeira, é uma fonte de tanino. Em 
condições de ataque por fitopatógenos ou de danos por insetos 
ou mecânicos, a árvore da acácia-negra exsuda uma goma. 
Entre os organismos causadores da gomose estão as espécies 
Phytophthora nicotianiae, Phytophthora bohemeriae, Cylindrocladium 
candelabrum, Fusarium sp. e Pestalotia sp.

Coletas realizadas no Rio Grande do Sul durante o ano de 2008 
revelaram a presença de uma terceira espécie de Phytophthora 
causando a gomose em acácia negra. Os pesquisadores 
obtiveram 24 isolados que, com base em análises morfológicas 
e moleculares, foram identificados como Phytophthora frigida. 
Os isolados foram inoculados em plantas sadias e os sintomas 
inicialmente observados em campo foram reproduzidos. 

Segundo os pesquisadores, esta é a primeira vez que Phytophthora 
frigida é encontrada associada à acácia-negra no mundo. Ela 

Novo agente causador da 
gomose da acácia-negra 
descoberto no Brasil
É a primeira vez que Phytophthora frigida é associada à 
acácia-negra no mundo



129

é considerada uma praga potencial em viveiros e pode atacar 
também as plantas de eucalipto na África do Sul, em altitudes 
acima de 1.150 m.

Para evitar a gomose, os produtores devem utilizar 
preferencialmente cultivares resistentes e adotar medidas 
culturais, tais como: plantar em locais sem histórico da doença, 
evitar danos mecânicos e cultivar em solos profundos e bem 
drenados. Os fungicidas devem ser usados observando-se 
práticas para evitar o surgimento de linhagens resistentes pois 
há relatos de que Phytophthora frigida seja tolerante a isozaxois.

Para saber mais: 
ALVES, T. C. A. et al. First Report of  Gummosis Caused by Phytophthora 
frigida on Black Wattle in Brazil. Plant Disease, v. 100, n. 11, p.2336, nov. 
2016.

Phytophthora frigida
É um fungo que causa gomose 
em acácia-negra e que preocupa 
viveiristas. Foto: Maseko et al. (2007)
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A doença considerada mais destrutiva à cultura de bananeira é 
a sigatoka-negra, tem como agente causal o fungo Mycosphaerella 
fijiensis. Sua disseminação se dá pelo vento e através de 
materiais infectados. As condições ambientais ótimas para 
seu desenvolvimento é em temperaturas de 25 a 28 ºC e alta 
umidade.

Apesar de já ter sido detectada nas cinco regiões do país [1, 
2], ela está listada como Praga Quarentenária Presente para o 
Brasil [3]. Ocorre em mais de 80 países e pode causar perda de 
até 100% na produção das cultivares suscetíveis. Os sintomas 
são visíveis e as folhas são rapidamente destruídas. Após a 
infecção do patógeno, a absorção, assimilação no transporte e 
redistribuição de nutrientes na planta pode ser afetado.

Estudo feito por pesquisadores da Universidad del 
Magdalena (Colômbia) relacionou o estado nutricional de 
plantas de bananeiras e a severidade da doença. Há uma 
relação entre funções metabólicas específicas que alteram 
a compatibilidade entre hospedeiro e parasita, como: 
permeabilidade da membrana plasmática, síntese de proteínas 
e os amidos, engrossamento da parede celular, concentração 
de micronutrientes e regulação da abertura e fechamento de 
estômatos.

Nutrientes contra a sigatoka-
negra
Pesquisa determina a relação direta entre concentração de 
nutrientes e severidade da doença
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A porcentagem média de infecção é menor quando os 
valores de magnésio são baixos e os de nitrogênio, fósforo, 
potássio, cálcio, ferro, boro e zinco é mais elevado em áreas 
foliares, se comparado com a zona com maior porcentagem 
média de infecção. Esses nutrientes desempenham um papel 
fundamental na tolerância da bananeira ao fungo M. fijiensis. 
Assim, o fornecimento de nutrientes ideal torna a planta menos 
suscetível e deve ser encorajado como medida para manejo.

Para saber mais: 
AGUIRRE, S. E.; PIRANEQUE, N. V.; BARRIOS, J. R. Relationship 
between the nutritional status of  banana plants and black sigatoka severity 
in the Magdalena region of  Colombia. Agronomía Colombiana, v. 33, n. 3, 
p.348-355, 18 jan. 2016.

Mycosphaerella fijiensis
Na Bolívia e no Equador, a sigatoka 
negra é uma praga primária da 
bananeira. Foto: Regina Sugayama 
(2015)

NOTA:
[1] Sigatoka negra amplia sua distribuição 
geográfica no Brasil

[2] A sigatoka-negra chega à Bahia

[3] Instrução Normativa Nº 59/2013
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Você já caminhou em algum campo aberto ou andou um pouco 
por entre a lavoura e, quando se deu conta, várias sementinhas 
espinhosas, chamadas de carrapichos ou picão-preto ou amor-
de-burro, estavam agarradas à sua roupa? Essas sementes são 
da planta invasora Bidens pilosa, que é uma das espécies mais 
importantes para a cultura do café (Coffea arabica), por competir 
por nutrientes e água, reduzindo a produção do grão.

Buscando alternativas para o manejo de B. pilosa em lavouras 
de café, pesquisadores avaliaram se a presença dos fungos 
micorrízicos Claroideoglomus etunicatum e Dentiscutata heterogama 
reduziriam os danos causados pela planta infestante.

Plântulas de café foram inoculadas com esporos dos fungos e 
o desenvolvimento foi acompanhado por 120 dias. Nesta fase, 
as plantas foram submetidas à interferência da planta daninha 
e, então, foram analisados os seguintes itens: crescimento, 
colonização das micorrizas, massa seca e teores de nutrientes 
nas folhas. Também se avaliou o desenvolvimento da invasora 
B. pilosa. 

Devido à competição com Bidens pilosa, a colonização de 
micorrizas, o crescimento e a nutrição dos cafeeiros mostraram-

Micorrizas versus Picão-Preto
Fungos levam à redução dos danos de Bidens pilosa no café 
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se menores. Porém, as plantas previamente inoculadas com 
C. etunicatum e D. heterograma, apresentaram menor incidência 
de danos. A análise das plantas infestantes em contato com 
cafeeiros inoculados mostrou que a massa seca de B. pilosa foi 
reduzida nessa situação.

O estudo permite concluir que os fungos C. etunicatum e D. 
heterograma aumentam a capacidade competitiva de mudas de 
café diante da influência de Bidens pilosa. Este fato é relevante, 
pois demonstra ser uma ferramenta no controle integrado de 
ervas daninhas e uma forma de fortalecer a sustentabilidade do 
sistema agrícola.

 

Para saber mais: 
FRANÇA, A. C. et al. Mycorrhizal fungi increase coffee plants 
competitiveness against Bidens pilosa interference. Pesquisa Agropecuária 
Tropical, v. 46, n. 2, p.132-139, jun. 2016. saber mais: 
Referência

Bidens pilosa
Esta planda daninha causa menos 
problemas para o cafeeiro se estes 
estiverem associados com fungos 
micorrízicos. Foto: Regina Sugayama 
(2013)

Foto: Kutsukaki et al.
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O gênero Amaranthus tem algumas plantas de folhas 
comestíveis conhecidas como caruru, que têm alto valor 
nutricional e tiveram expressiva participação na culinária 
tradicional africana. No entanto, várias espécies do gênero são 
atualmente consideradas ervas daninhas ao redor do mundo, 
como Amaranthus blitoides, Amaranthus deflexus, Amaranthus 
palmeri e Amaranthus thunbergii.

Amaranthus thunbergii foi encontrada em cultivos de tomate, na 
África do Sul, com manchas cloróticas nas folhas formando 
mosaicos e abrigando pulgões. Os tomateiros próximos 
apresentavam baixa estatura, anéis de necrose no fruto e hastes 
enegrecidas, sinais típicos do Tomato spotted wilt virus (TSWV). 
Esta virose que ataca mais de 20 espécies vegetais está presente 
no Brasil e é conhecida pelo nome comum “Vírus do vira-
cabeça do tomateiro”

Pesquisadores analisaram amostras das folhas de duas plantas 
de Amaranthus thunbergii e de cinco plantas de tomateiro para 
identificar o agente causador dos sintomas. Foram realizados 

Amaranthus thunbergii, 
repositório para o vírus do 
vira-cabeça-do-tomateiro
Nova associação foi identificada na África do Sul
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testes genéticos e sorológicos com anticorpos específicos para 
TSWV.

Os resultados confirmaram a infecção por TSWV, com 91% 
de similaridade com isolados da Itália. Foi a primeira vez que 
se identificou TSWV infectando Amaranthus thunbergii na África 
do Sul.

Este novo relato levanta um alerta devido à ampla distribuição 
da planta daninha no país africano, fato que pode contribuir 
para a disseminação do TSWV em outras culturas importantes 
que estejam próximas à planta daninha. Ou seja, além da 
competição com as plantas cultivadas, Amaranthus thunbergii 
pode funcionar também como um repositório do vírus.

Para saber mais: 
KISTEN, L. et al. First Detection of  Tomato spotted wilt virus (TSWV) on 
Amaranthus thunbergiiin South Africa. Plant Disease, v. 100, n. 10, p.2176-
2176, out. 2016.

Problema em dobro
Além de competir com plantas cultivadas, esta planta 
daninha (Amaranthus thumbergii) é um repositório do vírus 
do vira-cabeça-do-tomateiro. Foto: NC State University 
(2008)
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Os pulgões são insetos da Ordem Hemiptera e Família 
Aphididae que sugam seiva elaborada das plantas. Se você 
olhar bem de perto, vai verificar que eles apresentam apêndices 
laterais no abdômen chamados sifúnculos ou cornículos. É o 
caso do Uroleucon nigrotuberculatum.

Esse pulgão apresenta essa estrutura como defesa a insetos 
predadores. Quando atacado, libera uma secreção que reveste o 
predador com a substância.

Estudo realizado por pesquisadores da University of  Miyazaki 
avaliaram a função defensiva dessa substância secretada pelos 
pulgões contra larvas de besouros predadores das espécies 
Coccinella septempunctata bruckii e Propylea japonica.

Dois terços das larvas de C. septempunctata bruckii atingidas 
pela secreção do pulgão morreram antes de atingir a fase de 
pré-pupa. O mesmo aconteceu com 46,7% dos indivíduos de 
P. japonica. As larvas de segundo instar foram as mais afetadas 
em ambas as espécies. No campo, a porcentagem de larvas de 

Bem menos indefesos do que 
parecem!
Pulgões secretam substância que causa mortalidade de larvas 
de joaninhas
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primeiro e segundo estádios afetados pelas secreções foi cerca 
de 40%.

Portanto, os pulgões não são tão indefesos assim quanto 
parecem mesmo contra um predador voraz como são as 
joaninhas. O produtor deve permanecer atento às primeiras 
infestações e seguir as recomendações do responsável técnico 
para evitar que a população alcance níveis críticos.

Para saber mais: 
BARRY, A.; OHNO, K. Cornicle secretions of  Uroleucon nigrotuberculatum 
(Homoptera: Aphididae) as the last bullet against lady beetle larvae. 
Entomological Science, v. 19, n. 4, p.410-415, 6 jul. 2016.

Uroleucon nigrotuberculatum
Secreção do inseto pode causar a mortalidade de insetos 
predadores, como larvas de joaninha. Foto: John Pearson 
(2010)
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As plantas daninhas já são velhas conhecidas dos agricultores, 
pelos prejuízos que causam ao competir por nutrientes e 
pelo fato de servirem como repositório para insetos, ácaros 
e fitopatógenos. Uma das culturas mais impactadas por essas 
plantas daninhas é a cana-de-açúcar: de 79 espécies de ervas 
daninhas relevantes para grandes culturas em diferentes 
regiões do mundo, pelo menos 49 podem ser encontradas no 
agroecossistema da cana-de-açúcar.

Com as mudanças na prática de colheita da cana-de-açúcar 
observadas na última década, entretanto, a vida para essas 
plantas daninhas se tornou um pouco mais difícil. Até a safra 
2006/2007, apenas 34,2% da área era colhida mecanicamente 
no estado de São Paulo, sem realizar a queimada. Por isso, a 
nova prática é chamada de ‘noburn’ e, em 2013/2014, já era 
adotada em 83,7% da área plantada com cana-de-açúcar.

Nesta técnica, as folhas verdes, palha e outros resíduos da 
colheita são deixados no solo e formam um montante entre 
10 e 20 ton ha -1. A permanência desta camada de resíduos 
no solo faz com que o ambiente ali seja modificado e o 
desenvolvimento das plantas daninhas seja significativamente 
reduzido.

Um estudo realizado em Botucatu/SP, em solo classificado 
como Nitossolo Vermelho de textura argilosa, avaliou a eficácia 
de diferentes quantidades de camadas de palha de cana-de-

Você sabe o que é ‘noburn’?
Cobertura de palha de cana-de-açúcar para inibir a 
emergência de plântulas de espécies daninhas
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açúcar no solo para a redução do desenvolvimento das plantas 
daninhas.

Foram testadas as seguintes camadas: 0, 3, 6, 9, 12, 15 e 18 
ton ha -1, para quatro espécies de plantas daninhas: Brachiaria 
decumbens, B. brizantha, B. ruziziensis e B. humidicola.

As sementes de plantas daninhas foram colocadas a 1 cm de 
profundidade no solo e cobertas com a palha. A cobertura foi 
mantida por 43 dias após a semeadura e foram feitas avaliações 
periódicas para verificar a percentagem de germinação. No 
segundo momento a palha foi retirada e o acompanhamento 
prosseguiu por 234 dias após a semeadura para verificar o 
brotamento das plantas após a retirada da cobertura.

A germinação de todas as espécies de Brachiaria testadas foi 
afetada pela presença da cobertura no solo. Utilizando-se a 
maior camada, obteve-se redução de 99,7% na emergência 
das plântulas. De modo geral, as camadas de palha acima de 9 
ton ha -1 foram capazes de reduzir a germinação de Brachiaria 
decumbens, B. brizantha e B. humidicola.  A espécie B. ruziziensis 
teve a germinação reduzida nos testes com palha de cana-de-
açúcar a partir de 12 ton ha -1.

Esta técnica se mostra um método promissor para reduzir 
a pressão de plantas daninhas do gênero Brachiaria testadas 
no cultivo de cana-de-açúcar. No entanto, é importante ter 
em mente que a mudança na prática de colheita pode levar 
a mudanças na incidência de plantas daninhas que sejam 
naturalmente adaptadas a emergir mesmo sob camadas densas 
de palhada. Além disso, alguns organismos de solo podem 
vir a encontrar condições favoráveis e terem suas populações 
aumentadas.

Para saber mais: 
SILVA JUNIOR, A. C. et al. Emergence of  weed species (Brachiaria) under 
sugarcane straw. Planta Daninha, v. 34, n. 3, p.423-432, set. 2016.

Brachiaria decumbens
O efetivo manejo desta e de outras plantas daninhas 
depende do conhecimento sobre os fatores que afetam a 
germinação. Foto: Flora of  Quatar (2015)
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O ácaro-vermelho-das-palmeiras (Raoiella indica), que é 
regulamentado pelo MAPA como Praga Quarentenária 
Presente [1] e teve seu primeiro relato no Brasil em Roraima, 
é de grande importância para cultivos de palmeiras, coqueiros 
e bananeiras, pois pode causar sérios danos ecológicos e 
econômicos ao país. Hoje esta espécie já se encontra em mais 5 
estados brasileiros.

Como alternativa de manejo desta praga, tem sido avaliado 
o uso do ácaro predador Amblyseius largoensis. Os estudos 
realizados com populações nativas do continente americano 
não haviam mostrado eficiência no controle do ácaro-vermelho. 
Porém, em 2011, uma população de A. largoensis, vinda da Ilha 
Reunião, próximo à África do Sul (possivelmente onde Raoiella 
indica se originou), foi introduzida em Roraima, com resultados 
de laboratório mais promissores.

Pesquisadores de Roraima avaliaram a eficiência das populações 
de A. largoensis de Boa Vista (Roraima) e oriundas da Ilha 
Reunião quanto à capacidade de controlar o ácaro-vermelho-
das-palmeiras, em condições de semicampo.

Foram utilizadas 15 mudas de coqueiro-anão com 1m de altura 
e 3-4 folhas expandidas. Sobre cada planta, foram colocadas 

Predadores importados são 
mais eficientes?
Avaliação da eficiência de populações nativas e introduzidas 
do ácaro predador Amblyseius largoensis
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100 fêmeas adultas do ácaro vermelho, em gaiolas fechadas. 
Cada coqueiro recebeu 20 ácaros predadores adultos no 
primeiro momento, e após 46, 135 e 156 dias do primeiro 
momento, foram liberados mais 10 adultos do predador em 
cada planta. As populações foram contadas a cada 20 dias por 
seis meses.

Os resultados não mostraram diferenças significativas 
na eficácia das duas populações do ácaro predador. Os 
pesquisadores sugerem que estudos em condições de 
campo sejam realizados. As análises de controle biológico 
são fundamentais para que alternativas seguras sejam 
disponibilizadas, contribuindo para o Manejo Integrado de 
Pragas.

 

Para saber mais: 
MORAIS, E. G. F. et al. Amblyseius largoensis in controlling red palm mite 
under semi-field conditions. Pesquisa Agropecuária Brasileira, v. 51, n. 5, 
p.671-675, maio 2016.

Raoiella indica
É um ácaro introduzido no Brasil 
e que está em rápido processo de 
dispersão pelo país. Foto: Servicio 
Nacional de Sanidad Inocuidad 
y Calidad Agroalimentaria – 
SENASICA (xxxx)

NOTA: 
[1] Instrução Normativa Nº 59/2013
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Um dos fatores que mais impactam a produção de soja são as 
plantas daninhas. Elas competem com a cultura por luz, água, 
nutrientes e espaço e podem causar perdas superiores a 80% ou 
até chegar a inviabilizar a colheita.

Além de afetar a produtividade das culturas, reduzem a 
qualidade dos grãos, provocam maturação desuniforme, 
dificultam a colheita, liberam substâncias alelopáticas que 
reduzem a germinação e servem de hospedeiras para pragas e 
doenças. Isso pode ocorrer tanto no período de safra como no 
de entressafra.

Uma das plantas daninhas mais importantes no Brasil é a buva 
(Conyza bonariensis), que cresce tanto em culturas de verão 
como em culturas de inverno. Para avaliar a contribuição dessa 
planta para a manutenção da população de pragas da soja, 
pesquisadores da Universidade Federal de Santa Maria e da 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul realizaram uma 
série de trabalhos em campo.

Os resultados mostraram que a buva forneceu abrigo a 
importantes insetos sugadores de soja, tais como: Edessa 
meditabunda, Piezodorus guildinii, Dichelops sp., Euschistus heros e 
Nezara viridula. Incluindo as lagartas desfolhadoras Anticarsia 

Matando dois coelhos com uma 
cajadada só
O manejo adequado da buva reduz a pressão por insetos 
praga na soja
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gemmatalis, Spodoptera frugiperda, Chrisodeixis includens, Spodoptera 
eridania, Heliothis virescens e Helicoverpa gelotopoeon. Foi possível 
identificá-las principalmente após a maturação da soja e 
também serviu como uma fonte alternativa de alimento para 
essas espécies. 

Para reduzir a pressão de insetos pragas, portanto, é 
fundamental que se realize o manejo de plantas daninhas de 
maneira adequada, que vai desde o plantio sem falhas e do uso 
de materiais de propagação certificados até a escolha correta 
dos herbicidas, se necessário.

Para saber mais: 
DALAZEN, G. et al. Hairy fleabane as a source of  major insect pests of  
soybean. Planta Daninha, v. 34, n. 3, p.403-409, set. 2016. 

Dichelops 
melacanthus

Edessa 
meditabunda

Piezodorus 
guildinii

Euschistus
heros

Nezara viridula

Percevejos que atacam a soja e para os quais a buva funciona como abrigo
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A pústula bacteriana, causada pela bactéria Xanthomonas 
axonopodis pv. glycines (Xag), é uma das principais doenças 
bacterianas em plantações de soja. Pode causar desfolha e 
redução de rendimento da produção. Pode ser transmitida 
por sementes e, como as sementes portando a bactéria são 
assintomáticas, faz-se necessário disponibilizar meios práticos 
e rápidos para garantir a sanidade de sementes antes da 
comercialização ou semeadura.

Um estudo de pesquisadores da Universidade Federal de 
Uberlândia comparou a eficiência de dois meios-de-cultura 
semisseletivos para detecção de Xanthomonas axonopodis pv. 
glycines em sementes de soja. Esse tipo de meio-de-cultura é 
interessante na detecção de bactérias fitopatogênicas, pois tem 
alta supressividade para microrganismos saprófitos e baixa 
repressividade para bactérias fitopatogênicas específicas.

Apesar de não terem sido observadas diferenças significativas 
no número de colônias entre os dois meios, no meio 
semisseletivo MXG as colônias apresentaram uma redução 
visível de diâmetro, o que facilita sua observação e contagem. 
O meio-de-cultura semi-seletivo MXG com e sem antibióticos 

Cortando o mal pela raiz
Metodologia para detecção da presença do agente causador da 
pústula bacteriana em sementes de soja 
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não inibiu o desenvolvimento de Xag. Isso demonstra a sua 
eficiência para a detecção da bactéria em sementes, podendo 
ser usado em análises de rotina.

Aliada ao uso de cultivares resistentes e a práticas como 
a remoção de restos culturais e eliminação de tigueras, a 
verificação de sanidade das sementes é uma prática importante 
no manejo fitossanitário da cultura, sobretudo porque não há 
método de controle químico ou biológico para esta praga no 
Brasil [1].

Para saber mais: 
VIOLATTI, M. R.; TEBALDI, N. D. Detecção de Xanthomonas axonopodis 
pv. glycines em sementes de soja. Summa Phytopathologica, v. 42, n. 3, 
p.268-270, set. 2016.

Xanthomonas axonopodis pv. 
glycines 
É uma bactéria cuja transmissão 
ocorre por sementes. Foto: Daren 
Mueller (xxxx)

NOTA: 
[1] Agrofit, consulta realizada em 21 de setembro de 2016
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As plantas daninhas exercem grande influência sobre as 
espécies hospedeiras devido à competição por nutrientes, 
espaço físico, alelopatia, possibilidade de intoxicação de animais 
e por funcionarem como hospedeiras para pragas e doenças.

Estas plantas invasoras podem abrigar, dentre outros 
organismos, nematoides que causam prejuízos consideráveis 
à agricultura, formando nódulos ou lesões nas raízes que 
reduzem a absorção de água e nutrientes das plantas.

As plantas daninhas podem potencializar a multiplicação de 
nematoides ou podem funcionar como um fator de redução da 
população por alelopatia, liberando de substâncias químicas que 
atuam sobre estes fitoparasitas.

Diante dessa possibilidade, pesquisadores avaliaram o potencial 
de espécies vegetais (11 plantas daninhas, 4 crotalárias e 
duas variedades de soja que funcionaram como controle) 
hospedarem nematoides da espécie Pratylenchus brachyurus e 
quais seriam capazes de desencadear efeitos nematicidas, 
controlando a população.

Foram testadas as seguintes espécies:

A importância de conhecer seu 
agroecossistema
Algumas espécies vegetais reduzem a população do nematoide 
Pratylenchus brachyurus, enquanto outras funcionam 
como repositórios
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- Daninhas: Senna obtusifolia, Bidens pilosa, Portulaca oleracea, 
Amaranthus viridis, Sida rhombifolia, Commelina benghalensis, Ipomoea 
grandifolia, Eleusine indica, Cenchrus echinatus, Brachiaria decumbens e 
Brachiaria plantaginea;

- Crotalárias: Crotalaria breviflora, Crotalaria juncea, Crotalaria 
ochroleuca e Crotalaria spectabilis;

- Soja: Soja (M 6210 IPRO®) e Soja (BMX Potência RR®).

Os nematoides foram inoculados nos vasos de cultivo de 
cada uma das espécies de plantas, sendo 2.000 espécimes de 
P. brachyurus por vaso. Após 90 dias, foram avaliados: altura da 
planta, massa seca da parte aérea, massa fresca das raízes e a 
número de nematoides.

A presença de nematoides não alterou significativamente a 
altura nem a massa seca da parte aérea das espécies analisadas. 
Quanto à massa fresca da raiz, os maiores valores foram 
observados para o capim pé-de-galinha (E. indica), seguidos por 
trapoeraba (C. benghalensis), duas espécies de crotalária (C. juncea 
e C. ochroleuca) e a variedade de soja BMX Potência RR®.

As análises da população dos nematoides mostraram que C. 
juncea, S. rhombifolia, soja BMX Potência RR®, soja M 6210 
IPRO® e A. viridis foram as espécies com maior número de 
nematoides recuperados das raízes. Nas espécies P. oleracea, B. 
pilosa e I. grandifolia foram registradas as menores quantidades 
do parasito. Já em C. breviflora, C. ochroleuca e C. spectabilis e 
nas demais espécies de plantas daninhas testadas, não foram 
recuperados nematoides.

Avaliando o número de nematoides por grama de raiz, 
indicando a densidade populacional, A. viridis (212,84) e P. 

Para saber mais: 
BRAZ, G. B. P. et al. Plantas daninhas como hospedeiras alternativas para 
Pratylenchus brachyurus. Summa Phytopathologica, v. 42, n. 3, p.233-238, set. 
2016.

oleracea (145,35) tiveram os maiores índices. Esta avaliação 
é importante, pois revela o potencial destas espécies como 
hospedeiras de P. brachyurus.

O estudo mostra ainda que a presença de C. juncea ou S. 
rhombifolia em um solo infestado por P. brachyurus pode 
contribuir para o aumento da população do nematoide. As 
crotalárias C. breviflora, C. ochroleuca e C. spectabilis apresentaram 
potencial para suprimir a população de P. brachyurus. As 
variedades de soja testadas não se mostraram resistentes ao 
nematoide.

O manejo das plantas daninhas deve ser realizado com 
atenção. O estudo revela que não é apenas pela competição 
que ocorrem danos pela presença das espécies invasoras, mas 
também pela presença, nestas invasoras, de outros organismos 
que causam prejuízos à cultura de interesse. Conhecer as 
espécies que compõem o agroecossistema em que se está 
trabalhando é fundamental, pois algumas delas podem 
contribuir para o controle natural do que ameaça a produção, 
reduzindo custos com outros métodos de controle e trazendo 
maior sustentabilidade ao processo produtivo.
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Os conhecidos pulgões são insetos que se instalam em vegetais, 
geralmente formando colônias e sugam a seiva da planta, 
afetando seu desenvolvimento e, muitas vezes, transmitindo 
organismos fitopatogênicos. Podem se instalar em diversas 
espécies de plantas, tanto de cultivos domésticos quanto em 
grandes lavouras, como é o caso da soja.

A espécie Aphis glycines, conhecida como pulgão-da-soja, é 
considerada uma das pragas mais importantes em regiões 
produtoras do grão nos Estados Unidos. Seu controle é 
baseado em aplicações de defensivos, utilizadas de acordo 
com as recomendações, mas existe a permanente preocupação 
com o efeito que eles podem ter sobre outros organismos, 
causando impacto nas populações de inimigos naturais do 
pulgão e espécies não-alvo. Portanto, é crucial que se conheça a 
seletividade das tecnologias disponíveis para um eficaz manejo 
fitossanitário.

Um estudo recente publicado na revista Journal of  Economic 
Entomology comparou os efeitos do uso de inseticidas sobre 
populações de A. glycines e de seus predadores Hippodamia 
convergens, Orius insidiosus e Chrysoperla rufilabris.

Os resultados de campo mostraram que o sulfoxaflor controlou 
a população de pulgões-da-soja e teve menor impacto sobre os 
inimigos naturais. Os experimentos em laboratório revelaram 

No alvo certo
O uso de defensivos seletivos no controle do pulgão-da-soja 
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que o sulfoxaflor foi moderadamente nocivo para Orius 
insidiosus, variou de levemente prejudicial a inofensivo para 
Hippodamia convergens e foi inofensivo para Chrysoperla rufilabris.

Não há, segundo o Agrofit [1], tecnologias registradas no Brasil 
com o ingrediente ativo sulfoxaflor, mas um produto está na 
lista de análise prioritária do MAPA, de acordo com o Ato nº 1, 
de 22/01/2016 e poderá se tornar uma ferramenta importante 
para o manejo de insetos.

Para saber mais: 
TRAN, A. K.; ALVES, T. M.; KOCH, R. L. Potential for Sulfoxaflor to 
Improve Conservation Biological Control of  Aphis glycines (Hemiptera: 
Aphididae) in Soybean. Journal Of  Economic Entomology, v. 109, n. 5, 
p.2105-2114, 17 ago. 2016. 

Aphis glycines
É uma das principais pragas da soja 
nos EUA. Foto: Ted C. MacRae 
(xxxx)

NOTA: 
[1] Agrofit: consulta realizada em 26/9/2016 
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Todos os componentes de um sistema são interligados e a 
dinâmica como um todo é afetada por alterações em qualquer 
uma das partes. Por exemplo, nas interações tritróficas, que 
envolvem planta (produtor primário), filófago (consumidor 
primário) e predador ou parasitoide (consumidor secundário), 
fatores da planta podem afetar positiva ou negativamente o 
desempenho de um predador.

Pesquisadores da Universidade Cornell e da Universidade 
do Estado de Washington estudaram as características das 
plantas de macieira que afetam a interação do ácaro predador 
Galendromus occidentalis com os ácaros fitófagos da família 
Tetranychidae.

O estudo foi feito em duas cultivares de maçãs, uma que 
apresenta folhas com pelos e outra que apresenta folhas sem 
pelos. Além disso, visando identificar a preferência alimentar 
do predador, foram adicionados tricomas em disco de folhas de 
feijão. Também foram feitos testes sem chance de escolha para 
medir a oviposição e o consumo de presas nas duas cultivares.

Em testes em que as fêmeas do ácaro predador foram expostas 

Interação tritrófica e a 
eficácia do ácaro predador 
Galendromus occidentalis
Tricomas foliares em maçã não alteram a atividade do ácaro 
predador Galendromus occidentalis
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a folhas com pelos e a folhas sem pelos, elas depositaram 
ligeiramente mais ovos e consumiram mais presas nas folhas 
que apresentavam pelos. Já, no teste sem chance de escolha, 
não houve diferença no desempenho das fêmeas nas duas 
cultivares. Isso sugere que ao invés de buscar por plantas 
hospedeiras “ideais”, o ácaro predador seja efetivo em localizar 
as populações de suas presas.

Apesar de não terem sido encontrados relatos de sua presença 
no Brasil, Galendromus occidentalis é um predador de pelo menos 
12 espécies de pragas presentes e de importância econômica 
no país, tais como: Aonidiella aurantii, Bemisia tabaci, Brevipalpus 
phoenicis, Bryobia rubrioculus, Ceroplastes floridensis, Panonychus citri, 
Panonychus ulmi, Phyllocoptruta oleivora, Polyphagotarsonemus latus, 
Tetranychus cinnabarinus, Tetranychus evansi, Tetranychus urticae [1]. 
Conhecer os fatores que afetam seu comportamento e eficácia 
é, portanto, relevante quando se considera o controle biológico 
como uma ferramenta no manejo dessas pragas no Brasil.

Para saber mais: 
SCHMIDT-JEFFRIS, R. A.; BEERS, E. H. Effects of  foliar apple 
trichomes on Galendromus occidentalis (Nesbitt) (Acari: Phytoseiidae). 
Agricultural And Forest Entomology, set. 2016.

Inimigo natural
O ácaro predador Galendromus occidentalis tem um papel na 
regulação populacional de diversas espécies de pragas no 
mundo. Foto:  E. Beers (xxxx)

NOTA:
[1] CABI. Disponível em: <http://www.cabi.org/isc/datasheet/55471>. 
Acesso em: 27 set. 2016.
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Para termos uma alimentação balanceada e saudável, é 
necessário incluir frutas variadas em nosso cardápio. Assim 
como nós gostamos e precisamos de frutas, algumas moscas, 
como as que fazem parte do gênero Bactrocera também 
dependem de frutas para viver.

Um exemplo dessas conhecidas moscas-da-fruta, é a Bactrocera 
carambolae, uma espécie quarentenária [1] introduzida no Brasil 
responsável por danos econômicos expressivos devido ao 
hábito de colocar os ovos nos frutos. Estima-se que a entrada 
desta espécie em território nacional, tenha ocorrido em 1996, 
na Região Norte do país.

A Análise de Risco de Pragas é um estudo que vem sendo feito 
para prevenir ocorrências de introdução de novas espécies por 
produtos que são trazidos para o Brasil e também é realizado 
para evitar que espécies daqui sejam introduzidas em outras 
nações. Países que não têm a ocorrência de B. carambolae, por 
exemplo, podem estabelecer tratamentos fitossanitários prévios 
para que o comércio dos frutos seja realizado, garantindo que a 
espécie não entre junto aos produtos.

Dentre as possibilidades de tratamentos fitossanitários estão: 
mecânicos, químicos, de irradiação, físicos (com calor e frio) 
e outros, de acordo com a Convenção Internacional para a 
Proteção dos Vegetais [2].

Entrando numa fria
Reavaliação do tratamento fitossanitário a frio para espécies 
do gênero Bactrocera
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Pesquisadores americanos investigaram a tolerância de ovos 
e larvas de seis espécies do gênero Bactrocera (B. carambolae, 
B. correcta, B. cucurbitae, B. dorsalis, B. zonata e B. tryoni) a 
tratamentos a frio com temperatura entre 2 e -2 ºC, para tentar 
chegar a um procedimento que fosse eficaz para todo o grupo 
testado.

Os resultados mostraram que larvas de terceiro ínstar criadas 
com dieta artificial foram mais resistentes que larvas de terceiro 
instar em frutos de laranja e estas, por sua vez, foram mais 
resistentes que os ovos. De forma geral, o tratamento foi eficaz 
para as espécies testadas e apenas B. cucurbitae demonstrou 
tolerância às temperaturas testadas.

O estabelecimento e a reavaliação dos tratamentos 
fitossanitários são importantes, pois asseguram que relações 
comerciais sejam feitas com segurança para o país importador 
e que os mercados não sejam fechados, gerando perdas 
econômicas para o exportador.

Para saber mais: 
MYERS, S. W. et al. Relative Tolerance of  Six Bactrocera (Diptera: 
Tephritidae) Species to Phytosanitary Cold Treatment. Journal Of  
Economic Entomology, 21 set. 2016.

Bactrocera carambolae
É uma praga quarentenária presente 
para o Brasil, para a qual há um 
programa de erradicação em 
andamento. Foto: Regina Sugayama 
(xxxx)NOTA

[1] Instrução Normativa Nº 59/2013.
[2] Convenção Internacional para a Proteção dos Vegetais, NIMF nº 28.
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Cada pessoa tem um conjunto de características que a torna 
única, que a identifica individualmente entre vários outros 
seres humanos, mesmo estando dentro do grupo de “seres 
humanos”. Para agrupar os seres em uma mesma espécie, 
um conjunto de características deve ser comum a todos os 
indivíduos. Porém, em alguns momentos, podem ocorrer 
dúvidas se um organismo pertence à uma espécie ou à outra e 
então, precisamos procurar atributos que sejam únicos de cada 
espécie para resolver o desafio.

A busca por características únicas de uma espécie ocorre 
também em outros grupos. Os nematoides formadores de 
galhas do gênero Meloidogyne são organismos de importância 
para a agricultura brasileira e são muito semelhantes entre 
si. Além das espécies Meloidogyne incognita, M. arenaria, M. 
javanica e M. hapla, uma outra espécie, Meloidogyne inornata, foi 
descrita no estado de São Paulo, em 1956, em cultivos de soja. 
Inicialmente, pensava-se ser uma sinonímia de M. incognita, 
porém, em 2008, um novo relato em batata yacon, também em 
São Paulo, permitiu a confirmação de que se tratava de outra 
espécie. Quatro anos mais tarde (em 2012), dois relatos foram 
registrados no Paraná, em plantações de feijão.

No ano de 2013, raízes de feijão da Fazenda Experimental 
de Lageado, em SP, foram recebidas para análise na UNESP 
e identificação do organismo causador do dano, pois 

Eu sou diferente de você
Identificação de Meloidogyne inornata em feijão no estado 
de São Paulo
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apresentavam galhas típicas nas raízes, mas sem sintomas na 
parte aérea das plantas. As fêmeas foram retiradas das raízes e 
estudadas tanto morfologicamente quanto bioquimicamente 
para que a correta identificação pudesse ser feita.

Após avaliações morfológicas em microscópio óptico e 
principalmente após a detecção de uma enzima exclusiva 
da espécie Meloidogyne inornata, foi possível confirmar que se 
tratava desta espécie, em feijão-comum. Meloidogyne inornata tem 
histórico de presença em culturas de soja, em que o Brasil é o 
segundo maior produtor mundial e agora tem sido detectada 
em plantações de feijão, sendo o país o maior produtor do grão.

O histórico da detecção de Meloidogyne inornata revela a 

Para saber mais: 
CORREIA, E. C. S. S. et al. Report of  Meloidogyne inornata in common bean 
in São Paulo State, Brazil. Summa Phytopathologica, v. 42, n. 3, p.273, set. 
2016. 

Meloidogyne
inornata

Meloidogyne
incognita

Meloidogyne
arenaria

Meloidogyne
javanica

Meloidogyne
hapla

nematoides do gênero Meloidogyne de importância para o Brasil

importância das pesquisas para evitar que esta espécie cause 
danos econômicos às culturas de grãos. A boa notícia é que 
estudos já estão em andamento para verificar possíveis novos 
hospedeiros e a resistência de cultivares de soja ao nematoide, 
trazendo mais segurança à agricultura do Brasil.



156

Pesquisar para conhecer.  |  Conhecer para  manejar   Volume 2  (Janeiro de 2017)



157

Diversos organismos causam podridões-do-colmo do milho 
no Brasil, tais como Colletotrichum graminicola, Macrophomina 
phaseolina, Fusarium graminearum, Fusarium verticillioides, 
Stenocarpella macrospora e Stenocarpella maydis. A doença é 
responsável por perdas de produtividade e na qualidade dos 
grãos.

Em julho de 2015, plantas de milho apresentando lesões 
castanho-claras ou escurecimento dos internós mais basais 
foram observadas na região Centro-Oeste do país. Após 
isolamento do fungo em meio-de-cultura, foram realizadas 
análises morfológicas e moleculares, que levaram ao 
diagnóstico: Phaeocytostroma ambiguum. Esse fungo já era 
conhecido por causar a podridão-do-colmo em milho na 
Austrália, Bulgária, França, América do Norte, Tanzânia e 
África do Sul.

 Para comprovar a patogenicidade, o fungo isolado foi 
inoculado em plantas sadias de milho e, 30 dias depois, as 
plantas inoculadas apresentaram a mesma sintomatologia 
daquelas que haviam sido coletadas em campo. O artigo foi 
publicado em 26/9/2016 na revista Plant Disease.

O correto diagnóstico é um componente crucial para qualquer 
programa de manejo fitossanitário. Assim sendo, produtores e 
responsáveis técnicos devem permanecer atentos a eventuais 
falhas no controle da podridão-do-colmo.

Nova praga do milho no Brasil
Phaeocytostroma ambiguum é relatado pela primeira vez 
como causador da podridão-do-colmo

Para saber mais: 
AGUIAR, F. M. et al. First Report of  Phaeocytostroma ambiguum Causing 
Maize Stalk Rot in Brazil. Plant Disease, v. 100, n. 12, p.2528, dez. 2016.

Phaeocytostroma ambiguum
Novo patógeno para a cultura do 
milho no Brasil. Foto: Lamprecht et 
al. (2011)
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A Helicoverpa armigera é considerada praga-chave nos países 
produtores de tomate, podendo inviabilizar até 100% da 
produção. A lagarta alimenta-se de folhas, hastes e tem 
preferência pelas partes reprodutivas da planta e tecidos mais 
tenros.

Possui uma ampla distribuição geográfica e uma gama de 
hospedeiros (amendoim, aveia, algodão, batata, feijão, manga, 
milho, trigo, tomate...). É uma espécie de difícil controle, sendo 
necessário a utilização de táticas de controle alternativas para 
o manejo integrado desse inseto-praga, como por exemplo os 
programas de melhoramento genético das plantas de interesse.

Com isso, pesquisadores da Universidade Federal de Lavras 
(UFLA), através de testes de antibiose e de antixenose (não-
preferência), verificaram a resistência à H. armigera de genótipos 
de tomateiro obtidos do cruzamento intraespecífico de 
Solanum lycopersicum x S. galapagense e analisaram a associação da 
resistência com a densidade de tricomas glandulares presentes 
nos folíolos.

Foram selecionados genótipos derivados do cruzamento 
das duas espécies de planta devido à densidade de tricomas 
glandulares presentes. Os testes foram feitos em laboratório 

Tomateiro resistente à 
Helicoverpa armigera
Pesquisadores brasileiros estudam genótipos de tomateiro 
resistentes à Helicoverpa armigera



159

com a utilização de placas-de-petri. As avaliações foram 
realizadas após a liberação dos insetos (12, 24, 36 e 48 horas). 
As lagartas presentes sobre cada folíolo de tomateiro foram 
contadas e foi avaliada a porcentagem de consumo da área 
foliar por meio de notas visuais aos danos.

Os genótipos de tomateiro oriundos do cruzamento de 
S. lycopersicum x S. galapagense e selecionados quanto à alta 
densidade de tricomas glandulares mostraram-se mais eficazes 
para o controle da H. armigera do que os genótipos com baixa 
densidade de tricomas glandulares, pois apresentaram maior 
capacidade resistência à lagarta pelos dois mecanismos, de 
antibiose e de antixenose.

A metodologia utilizada em estudo pode auxiliar o programa 
de melhoramento do tomateiro na obtenção de genótipos 
comerciais resistentes à Helicoverpa armigera, a fim de diminuir os 
danos causados por essa praga nas plantações e ter um produto 
final de qualidade.

Para saber mais: 
SILVA, A. A. et al. Resistência à Helicoverpa armigera em genótipos de 
tomateiro obtidos do cruzamento de Solanum lycopersicum com Solanum 
galapagense. Pesquisa Agropecuária Brasileira, v. 51, n. 7, p.801-808, jul. 
2016. 

Helicoverpa armigera
Presente no Brasil pelo menos desde 
2008, é uma das pragas mais sérias 
da agricultura nacional. Foto: Cecília 
Czepak (2014)
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Spodoptera cosmioides (lagarta-preta) é uma das principais espécies 
de lagarta que alimentam-se de vagens de soja (Glycine max). 
Possuem alto grau de polifagia, causando danos a diversas 
culturas de importância econômica além da soja, tais como: 
milho, algodão, cebola, feijão, café, fumo, maçã, sorgo, tomate, 
trigo, entre outras.

Uma das formas de controle dessa lagarta no Brasil é o uso 
de defensivos agrícolas registrados para controle químico em 
plantio de soja, pimenta e berinjela [1]. Além disso, plantas 
transgênicas expressando proteínas inseticidas derivada da 
bactéria Bacillus thuringiensis podem contribuir para o manejo 
dessa praga, auxiliando na manutenção do potencial produtivo 
e contribuindo para racionalizar o uso de defensivos agrícolas.

Um estudo realizado por pesquisadores da Universidade 
Federal do Paraná, Embrapa Soja, Dow AgroSciences 
e Universidade Federal da Fronteira do Sul avaliou o 
desenvolvimento e a reprodução da lagarta-preta nas culturas 
de milho e soja geneticamente modificadas expressando a 
proteína inseticida Cry.

Uso de diferentes tecnologias 
para controle de Spodoptera 
cosmioides
Pesquisas avaliam o efeito de milho e soja Bt e genótipos de 
soja resistentes para controle de Spodoptera cosmioides
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Em plantio de milho Bt e não-Bt apesar do consumo foliar ter 
ocorrido, as larvas não conseguem chegar à fase adulta. Isso 
indica que a praga não consegue completar seu ciclo de vida 
nessa cultura. Porém, a S. cosmioides pode, por exemplo, migrar 
de uma erva daninha em um estádio de desenvolvimento mais 
avançado para uma Bt e causar danos significativos à planta. 
Nessas condições, em milho Bt o consumo foliar da lagarta 
chega a causar 50% menos do que em milho não-Bt, o que 
mostra a efetividade do milho Bt para controle.

Em soja Bt e não-Bt não houve alteração no desenvolvimento 
e reprodução de S. cosmioides. A sobrevivência da praga foi mais 
do que 80% da população em estudo, confirmando seu grande 
potencial de dano econômico em plantações de soja Bt e não-
Bt.

Uma alternativa para controle dessa praga é o uso de plantas 
resistentes por outros mecanismos que a tecnologia Bt 
atualmente disponível. Nesse sentido, pesquisadores da 
Universidade Estadual Paulista (UNESP) avaliaram os tipos de 
resistência de S. cosmioides em nove genótipos de soja, incluindo 
um padrão resistente e um padrão suscetível.

Nenhum genótipo apresentou resistência do tipo não 
preferência para alimentação a lagartas recém-eclodidas e de 
3º instar de S. cosmioides. Três genótipos foram relatados como 
portadores de resistência do tipo antiobiose. Isso significa que 
a resistência de uma planta ao ataque da praga implica muitas 
vezes em alterações no comportamento ou na biologia do 
inseto.

Como o nível de atividade da proteína Cry 1Ac (presente 
atualmente na soja Bt) contra S. cosmioides é baixo, o que está 
relacionado com uma tolerância natural do inseto-praga à 

Para saber mais: 
SILVA, G. V. et al. Biological characteristics of  black armyworm Spodoptera 
cosmioides on genetically modified soybean and corn crops that express 
insecticide Cry proteins. Revista Brasileira de Entomologia, v. 60, n. 3, 
p.255-259, jul. 2016. 

NOTA:
[1] Agrofit - Consulta realizada em 06/10/2016

proteína. O manejo de plantas daninhas desempenha papel 
importante para o controle dessa praga, assim como a utilização 
de genótipos de plantas resistentes além do monitoramento 
de pragas e uso de outras táticas de controle quando forem 
necessárias segundo o manejo integrado de pragas (MIP).

É importante a definição de medidas complementares de 
controle adequadas a serem adotadas, pois têm a finalidade de 
manter a menor densidade populacional capaz de causar perdas 
significativas ao agricultor.

Manejo da resistência
Confira as recomendações do IRAC-BR para manejo da 
resistência em soja e milho Bt e em áreas de refúgio.

soja milho
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Você já deve ter ouvido falar que, os navios trazendo 
imigrantes permaneciam em quarentena antes de atracarem 
nos portos. Isso tem uma explicação: como os agentes 
patogênicos têm um período de incubação durante o qual a 
pessoa pode estar infectada mas permanecer assintomática, o 
desembarque imediato poderia resultar na entrada de uma nova 
doença. O mesmo ocorre para as plantas só que, ao invés de 
permanecerem no navio, no caminhão ou no avião, elas são 
transportadas para uma estação de quarentena devidamente 
credenciada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento, onde permanecem sob cuidadosa observação.

O Wheat mosaic virus (WMoV), é um vírus conhecido por ser 
o agente causador da doença High Plains Disease (HPD), 
descoberta nos Estados Unidos, em 1993, e que tem como 
hospedeiras ervas daninhas e várias culturas importantes para o 
Brasil: trigo, milho, cevada, aveia, centeio.

Este importante vírus já detectado em várias partes do mundo, 
inclusive na Argentina, faz com que as folhas das plantas 
infectadas apresentem clorose formando mosaicos e necrose 
(com intensidade variada). WMoV é transmitido pelo ácaro 

Para que serve uma 
quarentena vegetal?
Wheat mosaic virus (WMoV) interceptado pela primeira 
vez no Brasil
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Wheat mosaic virus
É uma das pragas quarentenárias mais 
temidas pelos produtores de trigo. 
Foto: Botelho et al. (2016)

Aceria tosichella, que também é vetor do Wheat streak mosaic 
virus (WSMV). Os dois vírus são frequentemente encontrados 
em infecções mistas. O WSMV foi relatado no Brasil há pouco 
tempo mas não há, até onde se saiba, relato de presença do 
WMoV no país.

Duas amostras de sementes de milho importadas dos Estados 
Unidos, em 2013, foram analisadas na estação de quarentena 
vegetal da Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, 
através de testes moleculares e sorológicos. As sementes 
foram colocadas para germinar e entre duas e três semanas do 
plantio, as mudas que apresentaram sintomas do WMoV, foram 
coletadas para análise.

A confirmação da infecção por WMoV foi obtida pelos testes, 
sendo esta a primeira interceptação do vírus no Brasil. A rápida 
detecção do WMoV permitiu que medidas fitossanitárias 
fossem tomadas e as amostras não foram internalizadas, 
resultando na incineração das plantas, evitando a disseminação 
do vírus.

Este estudo demonstra a importância das estações de 
quarentena do país e dos trabalhos de prevenção realizados 
nestes locais permitindo a detecção precoce de espécies 
exóticas em cargas que chegam ao Brasil. Os materiais vegetais 
são enviados para uma quarentena quando a finalidade da 
importação é a pesquisa, ou seja, a internalização só ocorre 
se o produto apresentar segurança sanitária. Além disso, 
há situações que o Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento estabelece a obrigatoriedade de uma quarentena 
para produtos comerciais, para assegurar-se que eles não 
representam risco para o país.

Para saber mais: 
BOTELHO, S. R. A. et al. Interception of  Wheat mosaic virus (WMoV) 
in Brazil in maize seeds from the United States. Pesquisa Agropecuária 
Brasileira, v. 51, n. 5, p.688-691, maio 2016.
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Os crisomelídeos são velhos conhecidos do agricultor brasileiro 
- exemplos? Diabrotica speciosa, Diabrotica viridula, Costalimaita 
ferruginea vulgata e Cerotoma arcuata, entre tantas outras. Na fase 
adulta, são besouros desfolhadores e as fêmeas depositam ovos 
nos órgãos subterrâneos das plantas hospedeiras, onde as larvas 
se alimentam.

Segundo os especialistas na família Chrysomelidae, são cerca 
de 35 mil espécies descritas, principalmente no continente 
americano. Somem-se a estas outras tantas por descrever e o 
resultado é que estamos diante da segunda maior família de 
besouros do mundo.

Em janeiro de 2016, o portal Defesa Vegetal divulgou um 
trabalho descrevendo duas novas espécies no Brasil e na 
Bolívia. Agora, em setembro, é a vez da revista Zootaxa 
publicar a descrição de mais uma espécie, denominada Colaspis 
caligula. Os indivíduos foram observados provocando danos em 
plantas de videira no país vizinho.

Nova praga da videira na 
Argentina
O crisomelídeo Colaspis caligula é descrito no país vizinho
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Os ovos e as larvas podem se alojar nas raízes e, assim, entrar 
despercebidas na inspeção. A legislação em vigor, estabelecida 
pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
(MAPA) em 2006 [1] não prevê requisitos específicos para a 
detecção de crisomelídeos na inspeção e nem na quarentena 
pós-entrada. Portanto, é fundamental que os produtores, 
ao realizarem a importação de mudas argentinas, buscarem 
materiais de boa procedência e em hipótese alguma adquirir 
materiais de propagação que não tenham sido autorizados pelo 
MAPA.

Para saber mais: 
AGRAIN, F. A. et al. Colaspis caligula, a new species found in association 
with Vitis vinifera (L.) crops in Argentina (Coleoptera: Chrysomelidae). 
Zootaxa, v. 4161, n. 2, p.228, 5 set. 2016.

Colaspis caligula 
Besouro recentemente descrito na 
Argentina pode chegar ao Brasil. 
Foto: Embrapa (xxxx)

NOTA:
[1] Instrução Normativa Nº 27/2006
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O feijão (Phaseolus vulgaris) é uma cultura importante no cenário 
agrícola brasileiro, o Brasil está entre os maiores produtores de 
feijão do mundo. Para ter sucesso com a lavoura é necessário 
atentar às pragas, incluindo plantas daninhas, que causam danos 
e perdas no rendimento da colheita.

O controle químico de plantas daninhas na produção agrícola 
está diretamente relacionado com a seletividade do herbicida. 
A seletividade trata-se do nível diferencial de tolerância das 
culturas e das plantas daninhas a um tratamento específico. Ou 
seja, quanto maior a diferença da tolerância entre a cultura e a 
planta daninha, maior é a segurança da aplicação.

Há três fatores que determinam a seletividade dos herbicidas 
para as plantas: dose, formulação e a localização espacial ou 
temporal do herbicida em relação a planta. É através dessas 
variáveis que é estimado o tempo entre a aplicação do produto 
no solo e a semeadura, visando evitar que o produto aplicado 
prejudique o desenvolvimento das culturas.

O saflufenacil é um herbicida utilizado para controle de plantas 
daninhas dicotiledôneas de folhas largas. Age inibindo a enzima 
protoporfirinogênio oxidase (Protox), o que leva à morte das 
células atingidas. Com isso, pesquisadores da Universidade 
Tecnológica Federal do Paraná avaliaram a persistência desse 
herbicida em latossolo brasileiro e sua toxicidade em uma 
cultivar de feijão.

Plantio na hora certa
Quanto tempo depois da aplicação de saflufenacil pode ser feito 
o plantio do feijão?
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Foram utilizados meios de bioensaios em campo, empregado 
em parcelas subdivididas e em blocos casualizados. Nas 
parcelas principais foram determinados sete períodos entre 
a aplicação do herbicida e a semeadura de feijão (0, 5, 10, 15, 
25, 35 e 50 dias) e nas subparcelas a ausência e presença de 
saflufenacil (0 e 29,4 g i.a. ha-1).

O intervalo de tempo entre a aplicação de saflufenacil e a 
semeadura do feijão deve ser de aproximadamente 15 dias para 
evitar perdas da produtividade. A menor alteração dos valores 
normais foi o peso da semente e as maiores foram no estande 
da planta e na altura das plantas na maturação fisiológica.

Para saber mais: 
DIESEL, F. et al. Temporal selectivity of  saflufenacil herbicide for the 
common bean crop of  a brazilian oxisol. Acta Scientiarum. Agronomy, v. 
38, n. 4, p.421-1, 2 set. 2016.

Antes de plantar feijão
Espere pelo menos 15 dias desde a última aplicação do 
saflufenacil. Foto: The National Gardening Association 
(2016)
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Imagine dois irmãos muito parecidos entre si, daqueles que até 
os familiares confundem os nomes. Então você, que acabou 
de conhecê-los, tem chances maiores ainda de chamar um 
irmão pelo nome do outro. Mas mesmo sendo tão parecidos 
fisicamente, esses irmãos têm características que os tornam 
diferentes e que só as pessoas que os conhecem nos mínimos 
detalhes saberão dizer. Com as espécies crípticas é mais ou 
menos assim também! São espécies praticamente idênticas 
na aparência, mas que revelam diferenças fisiológicas e 
comportamentais quando estudadas a fundo.

A conhecida mosca-do-mediterrâneo (Ceratitis capitata), 
por exemplo, faz parte de um grupo de espécies crípticas. 
Analisando amostras de Ceratitis em coleções de seis 
Instituições quanto à morfologia e sequência de DNA, 
pesquisadores descobriram que, apesar de se parecem muito 
com espécies já conhecidas, os exemplares eram de novas 
espécies. Nesta ocasião, foi identificado o macho da espécie 
Ceratitis serrata e cinco novas espécies:

Ceratitis (Pterandrus) quilicii

Ceratitis (Ceratalaspis) pallidula

Ceratitis (Ceratalaspis) taitaensis

Você sabe o que é uma espécie 
críptica?
Identificação de cinco novas espécies de moscas do gênero 
Ceratitis
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Ceratitis (Ceratalaspis) sawahilensis

Ceratitis (Ceratalaspis) flavipennata

O artigo publicado em outubro de 2016 pela European Journal 
of  Taxonomy traz imagens, distribuição geográfica, descrição 
morfológica, hospedeiros e o histórico da identificação de cada 
exemplar, quando disponíveis as informações.

O estudo ressalta a importância da utilização de uma 
abordagem integrada no diagnóstico fitossanitário e da 
disponibilização de informações como a sequência genética 
em casos de novas descrições. Ter métodos de identificação 
variados e eficazes é fundamental, principalmente para 
exemplares que sejam semelhantes a espécies com alto impacto 
econômico, como Ceratitis capitata, para que não ocorram 
equívocos e uma espécie exótica entre e se estabeleça se 
fazendo passar por outra que já está presente.

Todas as espécies do gênero Ceratitis, exceto Ceratitis capitata, 
são regulamentadas pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento como pragas quarentenárias ausentes [1].

Para saber mais: 
MEYER, M. et al. Description of  new Ceratitis species (Diptera: Tephritidae) 
from Africa, or how morphological and DNA data are complementary in 
discovering unknown species and matching sexes. European Journal Of  
Taxonomy, n. 233, 23p., 26 set. 2016.

Ceratitis sawahilensis 
É uma das espécies crípticas identificadas na África. Foto: 
Meyer et al. (2016)

NOTA: 
[1] Instrução Normativa Nº 41/2008
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Abelha visitando flor de laranjeira enche a gente de alegria 
por dois motivos: primeiro, porque é promessa de produção 
e segundo porque o mel de flor de laranjeira é um dos 
apreciados no país. A gente logo lembra das aulas de Ecologia, 
das relações de protocooperação nas quais as duas partes 
envolvidas beneficiam-se da interação e pensa ‘bacana!’... mas 
será que tudo são flores nessa relação?

A observação de um padrão atípico de distribuição de 
plantas apresentando Queda Prematura dos Frutos Cítricos 
(QPFC) sugeriu que algum outro agente além da chuva estava 
contribuindo para disseminar os fungos causadores da doença, 
Colletotrichum acutatum e Colletotrichum gloeosporioides.

Para investigar, pesquisadores paulistas realizaram um 
experimento interessante: metade das plantas foram protegidas 
da visita de insetos e a outra metade permaneceu exposta, 
ambas durante o período de floração. Uma fonte de inóculo foi 
posicionada dentro de cada área, bem como uma colmeia de 
Apis mellifera. Todas as plantas que permaneceram expostas aos 

Pulando de flor em flor
Abelhas ajudam a dispersar os fungos causadores da queda 
prematura dos frutos cítricos
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insetos apresentaram sintomas de QPFC e nenhuma planta que 
permaneceu protegida apresentou os sintomas da doença.

Antes de afirmar categoricamente que as abelhas é que estavam 
disseminando esporos dos fungos, os pesquisadores analisaram 
a superfície do corpo em microscopia eletrônica. E, então, veio 
a confirmação: estruturas dos fungos aderidas ao corpo das 
abelhas. O artigo foi publicado na edição de setembro de 2016 
da revista Plant Pathology.

Portanto, da próxima vez que avistar uma abelha polinizando 
uma laranjeira lembre que, além da protocooperação planta-
abelha, pode estar ocorrendo o epifitismo abelha-fungos, ou 
seja, os fungos se beneficiam sem trazer nenhum prejuízo ou 
benefício à abelha. O problema é que esse epifitismo pode 
resultar no parasitismo dos fungos na planta.

Teorias à parte, é importante que se tenha uma estratégia para 
proteger sua produção e evitar que aquele que é seu maior 
aliado transmita doenças, combinando práticas que reduzam a 
pressão pelo fungo sem afetar a atividade de polinização: evitar 
a presença de hospedeiros alternativos do fungo, podas para 
evitar que a copa fique muito adensada, retirada restos culturais 
e, se necessário, aplicações de fungicidas que não afetem os 
polinizadores.

Para saber mais: 
GASPAROTO, M. C. G. et al. Honeybees can spread Colletotrichum acutatum 
and C. gloeosporioides among citrus plants. Plant Pathology, out. 2016.

Colletotrichum
acutatum

Colletotrichum
gloeosporioides

Polinizadoras e vetoras
Enquanto forrageiam, as abelhas podem entrar em contato 
e passar a transportar esporos de fungos fitopatogênicos. 
Foto: Regina Sugayama (xxxx)
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Você já deve ter ouvido falar de “linha cruzada”, uma 
interferência que ocorre em linhas telefônicas e mistura 
ligações feitas entre pessoas diferentes. Mas você sabe o que 
é “resistência cruzada”? Ela ocorre quando uma espécie 
apresenta resistência a dois ou mais ingredientes ativos que 
agem do mesmo modo. Outro caso existente é a “resistência 
múltipla”, definida pela resistência de uma mesma espécie a 
dois ou mais ingredientes ativos com mecanismos de ação 
diferentes entre si.

O mais preocupante é que uma só espécie pode combinar 
estas duas formas de resistência, como veremos a seguir. O 
gênero Amaranthus tem cerca de 60 espécies de plantas e, 
dessas, aproximadamente 20 são importantes plantas daninhas 
ao redor do mundo. No Brasil, são 10 espécies do gênero que 
exigem atenção na agricultura com destaque para Amaranthus 
deflexus, A. hybridus, A. lividus, A. retroflexus, A. spinosus e A. 
viridis.

Recentemente, outra espécie de Amaranthus foi identificada no 
estado do Mato Grosso, a chamada Amaranthus palmeri, e teve 
resistência ao glifosato confirmada.

Buscando alternativas de controle para esta daninha, 
pesquisadores brasileiros investigaram se herbicidas com modo 
de ação diferente do glifosato seriam capazes de controlar A. 
palmeri e A. spinosus. Os ingredientes ativos usados no estudo 

Linha cruzada de resistências
Resistência cruzada e resistência múltipla confirmadas em 
Amaranthus palmeri
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foram: clorimurom etílico, cloransulam metílico e imazetapir, 
além do próprio glifosato.

Todos os produtos testados controlaram A. spinosus (o glifosato 
não foi aplicado nesta espécie). Já A. palmeri, revelou uma 
resistência múltipla: nem glifosato (inibidor da enzima EPSPs) 
nem clorimurom-etílico, cloransulam-metílico e imazetapir 
(inibidores da enzima ALS) controlaram a planta invasora. 
Esses resultados mostram uma resistência cruzada de A. 
palmeri a três grupos químicos de herbicidas: sulfonilureias, 
triazolopirimidinas e imidazolinonas.

Combinar técnicas de manejo diversificadas é importante para 
combater espécies que causam danos às culturas, trazendo 
sustentabilidade para a produção e evitando linhagens 
resistentes sejam selecionadas. Para todos os defensivos 
agrícolas são pedidos estudos que comprovem se estes 
alcançarão os objetivos esperados na cultura de interesse.

Para saber mais: 
NETTO, A. G. et al. Multiple resistance of  Amaranthus palmeri to als and 
epsps inhibiting herbicides in the state of  Mato Grosso, Brazil. Planta 
Daninha, v. 34, n. 3, p.581-587, set. 2016.

Amaranthus palmeri
Planta daninha oriunda da América 
do Norte, recentemente detectada no 
Brasil e que já apresenta evidências 
de resistência a herbicidas. Foto: 
Mommuchan (2014)
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A utilização de materiais de propagação vegetal sadios é chave 
para o sucesso da lavoura, afinal, sementes podem veicular uma 
série de pragas como fungos, vírus e nematoides.

Durante a rotina de análise de sementes nas safras 2010/2011 
e 2011/2012, um laboratório em Pelotas, RS, identificou 
a presença do fungo Exserohilum rostratum, anteriormente 
denominado como Drechslera halodes.  O diagnóstico foi feito 
com base em análise da morfologia dos conídios e técnicas 
moleculares.

Para confirmar a transmissibilidade do fungo através das 
sementes, os pesquisadores tomaram vinte amostras de 
sementes contaminadas com o fungo, as quais foram incubadas 
por duas semanas a 25ºC e fotofase de 12h. A germinação das 
sementes contaminadas foi 51% mais baixa e mais de 30% das 
plântulas oriundas de sementes contaminadas apresentaram 
tombamento.

Num segundo experimento, plantas de quatro cultivares 

Nova praga do arroz no Brasil
O fungo Exserohilum rostratum foi detectado em amostras 
de sementes no Rio Grande do Sul
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(IRGA 424, BRS Querência, PUITA e BRS Pelota) no estágio 
V3 foram inoculadas com uma suspensão de conídios. 
Os primeiros sintomas foram observados 6-7 dias após a 
inoculação e incluem manchas marrom escuras, circulares 
com 1-3 mm de diâmetro e cobertas por micélio preto. Em 
ambos os experimentos (germinação e inoculação), o fungo foi 
reisolado.

Considerando o alto impacto que esse fungo pode causar em 
termos de redução de germinação e tombamento, o manejo 
desta praga deve ser iniciado antes mesmo do plantio utilizando 
somente sementes de boa procedência e sanidade.

Para saber mais: 
SILVA, F. J. A. et al. First Report on Exserohilum rostratum Pathogenicity 
Causing Brown Spot to Rice in Brazil. Plant Disease, v. 100, n. 12, p.2531, 
dez. 2016.

Exserohilum rostratum
O uso de sementes de boa 
procedência é crucial para evitar a 
disseminação desta nova praga do 
arroz no Brasil. Foto: McGinnis et al. 
(1986)
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A batata é uma das hortaliças mais cultivadas no Brasil e, entre 
os problemas fitossanitários, destacam-se as viroses como, por 
exemplo, o Potato Virus Y.

A disseminação de PVY ocorre mecanicamente por máquinas 
e ferramentas e, principalmente, pela transmissão por mais 
de 15 espécies de insetos vetores, tais como: Myzus persicae, 
Macrosiphum euphorbiae e Rhopalosiphum padi, apesar desta última 
espécie não criar colônias e nem se estabelecer no plantio de 
batata.

Quando um pulgão se alimenta de uma planta infectada, as 
partículas de PVY ficam presas no estilete e, assim, o vírus 
é transmitido a uma planta sadia quando o mesmo pulgão 
muda de planta. Dessa forma, pesquisadores da instituição 
Agriculture and Agri-Food Canada fizeram um estudo com o 
intuito de determinar o efeito de dois óleos minerais distintos 
sobre o comportamento de Rhopalosiphum padi em plantas de 
batata.

Afinal de contas, como o 
óleo mineral atua sobre 
Rhopalosiphum padi?
O pulgão é um dos vetores do Potato Virus Y
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Os resultados da pesquisa foram publicados na revista 
Entomologia Experimentalis et Applicata. Foram utilizados 
dois métodos: a observação do comportamento e o ‘electrical 
penetration graph (EPG)’. 

Um dos óleos testados não provocou alterações observáveis no 
comportamento dos pulgões, enquanto o segundo fez com que 
a penetração do estilete na planta ocorresse mais tardiamente 
e que a ingestão de seiva bruta durasse mais tempo. Foram 
alterações sutis e, por esse motivo, os autores sugerem que 
outros fatores, além de alterações comportamentais, estejam 
associados ao efeito do óleo mineral na prevenção da dispersão 
do PVY por Rhopalosiphum padi.

Para saber mais: 
BOQUEL, S.; GIGUÈRE, M.; PELLETIER, Y. Effect of  mineral oils 
on host plant selection and probing behavior of  Rhopalosiphum padi. 
Entomologia Experimentalis Et Applicata, v. 160, n. 3, p.241-250, 21 ago. 
2016.

Rhopalosiphum padi
Alguns óleos podem induzir 
alterações sutis no comportamento 
dos pulgões e, assim, alterar sua 
capacidade de transmitir o Potato 
Virus Y. Foto: Tom Murray (2006)
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A movimentação comercial envolve risco de introdução 
de novos organismos pragas que podem causar danos à 
agricultura. Um dos procedimentos para evitar a entrada e 
disseminação de pragas é a quarentena vegetal, em que é feita 
uma análise do material introduzido para verificar se estão 
contaminados organismos que possam ser prejudiciais. Quando 
encontrado um produto infectado e passível de erradicação, 
ele passa por um tratamento fitossanitário, caso contrário as 
amostras vegetais são impedidas de serem internalizadas.

As espécies que se desenvolvem sobre as partes de plantas que 
são comercializadas têm maior possibilidade de dispersão. Um 
exemplo de pragas que vêm se disseminando são as moscas-
das-frutas, cujos ovos e larvas viajam de carona com frutos 
frescos e representam uma grande ameaça econômica para a 
fruticultura em todo o mundo.

Devido à dificuldade de identificação dessas pragas, 
principalmente nos seus estágios imaturos, pesquisadores 
da Universidade de Stanford e do Ministério das Indústrias 
Primárias da Nova Zelândia avaliaram a utilização de PCR em 

Que bicho é esse na minha 
goiaba?
PCR em tempo real é uma eficaz ferramenta para diagnóstico 
de moscas-das-frutas



179

tempo real para identificar quatro espécies de mosca-das-frutas 
(Ceratitis capitata, Bactrocera tryoni, Bactrocera dorsalis [1] e Dirioxa 
pornia).

O artigo foi publicado em agosto de 2016 na revista Journal 
of  Applied Entomology discute os benefícios e limitações 
do uso de TaqMan para essas espécies. O TaqMan é uma 
sonda utilizada para detectar sequências específicas de DNA 
amplificado. A alta especificidade e a realização de análises 
simultâneas de mais de um fator por amostra são diferenciais 
do método.

Os resultados indicaram que TaqMan baseado no COI 
(citocromo oxidase subunidade I) para ensaios de PCR em 
tempo real foi eficiente para o diagnóstico das quatro espécies. 
O intervalo de confiança foi de 95%. 

O PCR em tempo real possibilita diagnósticos precisos, 
específicos e rápidos na detecção das espécies invasivas, 
mostrando-se uma importante ferramenta a ser utilizada para 
preservar a produção agrícola e a segurança fitossanitária e 
reduzindo o risco de disseminação de espécies exóticas.

Nota:
[1] O artigo cita Bactrocera invadens que foi, posteriormente, considerada 
sinônimo de Bactrocera dorsalis.

Para saber mais: 
DHAMI, M. K. et al. A real-time PCR toolbox for accurate identification 
of  invasive fruit fly species. Journal Of  Applied Entomology, v. 140, n. 7, 
p.536-552, 21 nov. 2015. 

Ceratitis capitata

Bactrocera 
dorsalis

Bactrocera 
TRYONI

DIRIOXA PORNIA

Ferramenta importante
A olho nu, as larvas destas espécies de tefritídeos são 
praticamente iguais. O uso de técnicas moleculares, 
portanto, é uma ferramenta imprescindível em serviços de 
vigilância a moscas-das-frutas quarentenárias.
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No ano de 2013, a lagarta Helicoverpa armigera causou prejuízos 
bilionários para produtores no Brasil, com destaque para as 
culturas de soja, algodão e milho. Na ocasião, o Ministério 
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) precisou 
autorizar o uso emergencial de defensivos químicos e 
biológicos para conter a praga. Diante disso, pesquisadores 
brasileiros testaram o desempenho de inseticidas autorizados 
em caráter de emergência para a cultura da soja.

As plantas foram pulverizadas com os seguintes inseticidas: 
Bacillus thuringiensis var. kurstaki; Baculovírus da poliedrose 
nuclear HzSNPV; Clorantraniliprole; Flubendiamida; 
Metoxifenozida; Clorfenapir, Espinosade e Indoxacarbe. Após 
24 e 72 horas da aplicação do tratamento, folhas das plantas 
foram retiradas e dadas como alimento às lagartas de Helicoverpa 
armigera, do segundo ínstar até o fim da fase larval.

Os tratamentos mostraram que todos os produtos testados 
foram eficazes no controle de lagartas de Helicoverpa armigera, 
alguns alcançando 100% de mortalidade em lagartas de quarto 
instar, que são consideradas de difícil controle. É importante 
realizar as aplicações dos produtos na lavoura no momento 

Inseticidas eficientes contra 
Helicoverpa
O manejo efetivo depende de um amplo leque de tecnologias
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adequado para não expor os defensivos a uma situação 
desfavorável para o controle da praga.

Flubendiamida, Clorfenapir, Indoxacarbe e Clorantraniliprole 
tiveram ação mais rápida, quando comparados a 
Metoxifenozida, Baculovírus (HzSNPV) e Bacillus thuringiensis 
var. kurstaki. Considerando a voracidade da espécie e sua 
capacidade reprodutiva, é importante que o produtor possa 
contar com um amplo leque de tecnologias, a fim de evitar a 
ocorrência de resistência.

Para saber mais: 
KUSS, C. C. et al. Controle de Helicoverpa armigera (Lepidoptera: Noctuidae) 
em soja com inseticidas químicos e biológicos. Pesquisa Agropecuária 
Brasileira, v. 51, n. 5, p.527-536, maio 2016. 

Helicoverpa armigera
Conhecer as tecnologias disponíveis 
é fundamental para o correto 
posicionamento dos produtos e 
para evitar a seleção de linhagens 
resistentes. Foto: Regina Sugayama 
(2015)
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Uma pressuposição frequente em estudos de evolução e 
manejo de resistência a inseticidas e plantas transgênicas é a 
ocorrência de acasalamentos aleatórios, isto é, sem escolha de 
parceiros. Ironicamente, este pressuposto não é verdadeiro para 
várias espécies animais como a humana, e mesmo em insetos é 
questionável em diferentes espécies.

Se a seleção por parceiro sexual acontece, essa base de seleção 
ou escolha pode afetar o estabelecimento de características 
importantes em uma população, como a resistência a 
inseticidas. Assim, se fêmeas de uma espécie preferirem 
indivíduos resistentes a inseticidas na mesma espécie, a 
evolução da resistência a inseticidas será mais rápida nesta 
população.

Curiosamente, o acasalamento aleatório é raramente testado 
em estudos sobre a evolução de resistência a inseticidas. Dessa 
forma, pesquisadores da Universidade Federal de Viçosa, da 
Universidade do Estado de Kansas (EUA) e da Escola Superior 

Preferências sexuais e 
resistência a deltametrina em 
populações de caruncho-do-
milho
Pesquisa avaliou a resistência a deltametrina e as preferências 
para acasalamento do gorgulho-do-milho
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de Agricultura “Luiz de Queiroz” – Universidade de São Paulo 
avaliaram as preferências de acasalamento de populações do 
gorgulho-do-milho (Sitophilus zeamais) e associaram o evento 
com a resistência a inseticidas.

Para isso, linhagens mistas de uma colônia de gorgulho-do-
milho foram estabelecidas a partir de populações coletadas 
no campo, que após cinco meses de intercruzamento foram 
selecionados para resistência a deltametrina. Teses de 
escolha de parceiras entre insetos resistentes e suscetíveis e 
atributos relacionados, como o tamanho, foram conduzidos 
e os resultados se mostraram no mínimo curiosos, além de 
importantes.

Foi possível notar que fêmeas de gorgulhos suscetíveis a 
inseticida preferem machos maiores e mais pesados para 
acasalar. Essa característica está associada a indivíduos que 
apresentam também resistência ao inseticida deltametrina, o 
que favorece a manutenção e propagação desta característica 
na população. Tal fato acaba por comprometer o uso de 
modelos de evolução de resistência a inseticidas baseado em 
acasalamento aleatório para esta espécie e compromete táticas 
de manejo que venham a favorecer o prevalecimento de 
gorgulhos de tamanho maior na população. Como gorgulho-
do-milho é a principal praga de milho armazenado no país e 
inseticidas são a principal ferramenta utilizada em seu controle, 
essa constatação merece atenção por parte de produtores e 
técnicos envolvidos no seu manejo.

Para saber mais: 
CORDEIRO, E. M. G. et al. Insecticide resistance and size assortative 
mating in females of  the maize weevil (Sitophilus zeamais). Pest Management 
Science, nov. 2016. 

Sitophilus zeamais
É uma praga importante do milho 
armazenado e para a qual há relato 
de resistência a alguns ingredietnes 
ativos. Foto: United States 
Department of  Agriculture – USDA 
(xxxx)
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 No início de 2016 falamos sobre a entrada do capim-camalote 
(Rottboellia cochinchinensis) no Brasil e, há alguns meses, vimos 
que a ação humana tem colaborado para que a praga se espalhe 
pelo país, atingindo as Regiões Norte, Centro-Oeste, Sudeste e, 
mais recentemente, Sul.

Diante da importância desta espécie, inclusive como hospedeira 
do fungo que causa helmintosporiose, pesquisadores já se 
mobilizaram em busca de uma opção eficaz de manejo. Neste 
trabalho, foi avaliado se a planta daninha é controlada pelo 
ingrediente ativo Imazapic, quando aplicado no solo em pré-
emergência das sementes. Foram testadas 9 doses diferentes e 
dois tipos de solo: franco arenoso e franco argilo-arenoso.

Os resultados mostraram maior controle e menor matéria 
seca quando o herbicida foi aplicado em solo franco arenoso 
comparado ao franco argilo-arenoso, uma vez que as 
doses de controle foram 18,38 g i.a. ha-1 e 294 g i. a. ha-1, 
respectivamente. A presença de argila no solo (argiloso-
arenoso) e a grande quantidade de matéria orgânica, fazem com 

Como controlar o capim-
camalote
Tipo de solo e dosagem influenciam a eficácia do imazapic
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que seja necessária uma dose maior do herbicida, explicando o 
resultado encontrado.

Com este estudo é possível entender a importância de que 
a análise e a recomendação do produto e sua dose seja feita 
por um profissional habilitado, que levará em conta também 
os fatores do solo e do clima para sua prescrição, podendo 
alcançar o resultado esperado de controle.

 

Para saber mais: 
GUIMARÃES, A. C. D. et al. Eficácia do imazapic no controle de capim-
camalote aplicado em solos de diferentes texturas. Revista Brasileira de 
Herbicidas, v. 15, n. 3, p.213, 10 set. 2016.

Rottboelia cochinchinensis
Planta daninha exótica e que 
preocupa por sua rápida expansão e 
pelo fato de ser hospedeira do fungo 
que causa helmintosporiose em 
milho. Foto: Bart Wursten (2008)

Veja também:
O que pode ser pior do que introduzir uma 
praga?
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Considerado por algumas civilizações pré-colombianas como 
o alimento dos deuses, o cacaueiro é nativo do continente 
americano, onde foi domesticado. Sua origem é tema de debate 
- alguns autores admitem que ele surgiu na região amazônica, 
enquanto outros defendem uma origem no noroeste da 
Colômbia ou na América Central/ Sul do México. O fato é que, 
a partir das grandes navegações do século XVI, ele começou a 
ser distribuído para todo o mundo e áreas de produção foram 
implantadas nas regiões onde o clima fosse favorável.

O cacaueiro chegou à Bahia no século XVII e passou a ser 
cultivado em meados do século XVIII, em Ilheus. Era o 
início de um importante ciclo econômico para o estado e que 
florescia quando, na década de 1990, foi descoberta a presença 
da vassoura-de-bruxa no estado. A produtividade teve uma 
queda vertiginosa: de 400 mil toneladas em 1984/85 para 160 
mil quinze anos depois.

A vassoura-de-bruxa é causada por um fungo - Moniliophthora 
perniciosa. Além do cacau, esse fungo ataca algumas espécies 
de solanáceas no Brasil, incluindo espécies de importância 
econômica e silvestres. Portanto, conhecer a estrutura da 
população e elucidar se há fluxo gênico entre os fungos 
que se desenvolvem nas plantas de cacau e entre os que se 
desenvolvem nas solanáceas são aspectos fundamentais para a 
proposição de medidas mais efetivas de manejo.

Do Cacau à Jurubeba
Fungo causador da vassoura-de-bruxa adapta-se às solanáceas 
nativas e cultivadas no Brasil
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Para esclarecer essas questões, pesquisadores brasileiros 
realizaram um levantamento interessante: eles coletaram 203 
isolados do fungo em plantas sintomáticas na Bahia e em Minas 
Gerais, tanto de cacaueiro quanto dos outros hospedeiros. 
Utilizando métodos moleculares e computacionais, eles 
observaram que há diferenças significativas entre os isolados 
obtidos em plantas de cacau e outras plantas hospedeiras. Ou 
seja, existe mais do que uma população estruturada por planta 
hospedeira do fungo. Os autores consideram que o cenário 
mais provável é de que o fungo tenha sido introduzido no 
cacaueiro e que, posteriormente, adaptou-se a hospedeiros da 
família Solanaceae.

Essa conclusão alerta para o risco dobrado que a introdução 
de uma praga pode ter para uma região, com um fungo 
adaptando-se a novas plantas hospedeiras que sequer são 
relacionadas ao hospedeiro original. Essas consequências são, 
muitas vezes, imprevisíveis e reforçam o velho ditado de que é 
sempre melhor prevenir do que remediar.

O artigo foi publicado em outubro de 2016 pela revista Plant 
Pathology.

Para saber mais: 
PATROCÍNIO, N. G. R. B et al. Population structure and migration of  
the witches’ broom pathogen Moniliophthora perniciosa from cacao, cultivated 
and wild solanaceous hosts in southeastern Brazil. Plant Pathology, out. 
2016.

Moniliophthora perniciosa
É o fungo causador da vassoura-de-
bruxa e que teve um forte impacto 
para os produtores de cacau na 
Bahia há cerca de 25 anos. Foto: 
Regina Sugayama (2014)
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Foto: Regina Sugayama (2015)
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Uma preocupação permanente dos agricultores em todo o 
mundo é a deriva, por dois motivos: primeiro porque as gotas 
são desviadas da cultura onde deveriam ser depositadas e 
segundo porque são depositadas em outros cultivos. Apesar 
de existirem tecnologias para evitar que a deriva ocorra, pode 
acontecer de um produto utilizado em uma cultura ser tóxico 
a outras culturas mesmo em doses reduzidas, o que redobra as 
preocupações.

Para averiguar se aplicações de glifosato utilizado como 
maturador da cana-de-açúcar, pesquisadores da Universidade 
Estadual Paulista (UNESP) realizaram uma série de ensaios. 
Eles utilizaram plantas de milho nos estádios V4 e V8, as quais 
receberam doses do glifosato variando de 3 a 12% de 216 g/
ha. As plantas foram analisadas 1, 2, 3, 4 e 6 semanas após a 
aplicação, sempre comparadas a uma testemunha.

Não foram observados sintomas de fitotoxicidade, tampouco 
redução de produtividade no milho, no estádios fenológicos V4 
ou V8, nas doses testadas e no período considerado.

Os resultados foram publicados na edição de setembro da 
Revista Brasileira de Herbicidas.

Fique tranquilo
Aplicações aéreas de glifosato como maturador em cana-de-
açúcar não afetam o milho

Para saber mais: 
FELISBERTO, P. A. C. et al. Subdoses de glyphosate não reduzem a 
produtividade da cultura do milho. Revista Brasileira de Herbicidas, v. 15, 
n. 3, p.290, 10 set. 2016. 
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Todos os países signatários da Convenção Internacional 
de Proteção Vegetal (CIPV) - e o Brasil é um deles - são 
obrigados a notificar a comunidade internacional sobre 
situações de mudanças em status fitossanitário. Por exemplo, 
a descoberta de uma nova praga, a comprovação científica 
de nova associação com planta hospedeira ou a descrição 
de um novo biotipo podem ter implicações nas medidas de 
proteção adotadas. Essas implicações podem ser para um maior 
rigor nos requisitos fitossanitários ou o contrário, para um 
relaxamento das medidas.

Vamos por partes. Em 2002, a pesquisadora Renata Monteiro 
publicou um minucioso artigo de revisão [1] que traz a relação 
das espécies de Thysanoptera com ocorrência no Brasil, com 
cerca de 520 espécies, entre elas Frankliniella australis. Ainda que, 
na época, havia poucos relatos e poucos exemplares disponíveis 
para análise, a pesquisadora incluiu a espécie na listagem de 
trips do Brasil.

Em 2013, a Secretaria de Defesa Agropecuária estabeleceu a 
obrigatoriedade de apresentação de uma declaração adicional 

Tudo muda o tempo todo...
O que a detecção de Frankliniella australis em pomar de 
mamão no ES tem a ver com a importação de abacates do 
Chile?
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para importação de frutos in natura de abacate do Chile, 
segundo a qual os frutos haviam sido inspecionados e estavam 
livres de Frankliniella australis e de outras três pragas [2]. Na 
verdade, essa publicação altera outra Instrução Normativa, 
publicada em 2012 [3] e na qual não estavam previstos 
requisitos fitossanitários para evitar a entrada desse trips.

E então, em junho de 2016, um grupo de pesquisadores 
brasileiros envolvendo o Instituto Capixaba de Pesquisa, a 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul e a Universidade de 
Viçosa publicaram um artigo na revista Florida Entomologist 
[4] na qual relatam a ocorrência de Frankliniella australis como a 
terceira espécie de trips mais frequente em pomares de mamão 
no norte do Espírito Santo.

Pode ser que a espécie tenha sido introduzida no Brasil após 
2013 (quando a SDA atualizou os requisitos fitossanitários e 
afirmou que ela não ocorria no país) e rápida e silenciosamente 
se multiplicou a ponto de ser a terceira espécie mais frequente 
em pomares de mamão em 2016. Ou ainda, que as bases 
científicas, que são os fundamentos para a tomada de decisões 
regulatórias nessa área, não tenham sido consideradas de 
maneira exaustiva neste caso. Alternativamente, pode ser que 
a pesquisa publicada em 2002 estivesse correta (ou seja, o trips 
já estava no Brasil) e a regulamentação de requisitos em 2013 
tenha sido equivocada, fato que apenas denota que o processo 
regulatório de definição de requisitos baseados em análise de 
risco é dinâmico e deve ser constantemente revisitado.

Para saber mais: 
ZANUNCIO-JUNIOR, J. S. et al. Thrips Species (Thysanoptera: 
Thripidae) in Brazilian Papaya (Brassicales). Florida Entomologist, v. 99, n. 
2, p.314-317, jun. 2016.

NOTA:
[1] Monteiro (xxxx)
[2] Instrução Normativa Nº 21/2013
[3] Instrução Normativa Nº 9/2012
[4] Zanuncio-Junior et al. (2016)

Qualquer que seja a explicação, o fato é que importadores 
brasileiros e exportadores chilenos estão sendo onerados pela 
exigência de certificação fitossanitária para uma praga que já 
ocorre no Brasil. Com a detecção da espécie, esse requisito 
perde a razão de ser. Produtores e autoridades devem estar 
atentos, em tempos em que a realidade muda de maneira tão 
rápida! Por isso, a vigilância sobre ocorrência de pragas não 
pode nem deve ser um tema exclusivamente de governo. 
É um conceito transversal para a constante observação de 
agricultores, técnicos, pesquisadores e autoridades visando o 
fair trade internacional.
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A batata é um dos vegetais mais cultivados do mundo, só no 
Brasil, a produção estimada para 2016 ultrapassa 3,6 milhões de 
toneladas, considerando as três safras deste tubérculo [1].

Um fato importante sobre o cultivo de batatas é que as batatas-
sementes podem ser originárias de outros países e que os 
requisitos fitossanitários estabelecidos para essas origens foram 
regulamentados há mais de dez anos. Portanto, é fundamental 
que produtores estejam atentos ao aparecimento de plantas 
apresentando sintomas ou sinais de pragas pois eles podem 
revelar a presença de organismos até então desconhecidos na 
cultura no Brasil.

Considerando este cenário, produtores de Minas Gerais 
observaram um aumento incomum nos sintomas da doença 
blackleg ou canela-preta em batatas (Solanum tuberosum cv. 
Taurus) provenientes de materiais de propagação importado, 
resultando em tubérculos apodrecidos e moles.

Para identificar o patógeno causador do problema, 
pesquisadores isolaram amostras de bactérias das plantas 
afetadas, cultivaram e realizaram testes de DNA. Os resultados 
revelaram que o material genético isolado era correspondente 
ao DNA da espécie Dickeya solani, uma bactéria muito temida 

Nova praga da batata no Brasil
Dickeya solani é detectada em Minas Gerais
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na Europa por causar sérios impactos econômicos e perda 
superior a 20% da produção.

Para confirmar que se tratava da bactéria D. solani, novas 
batatas (Solanum tuberosum cv. Ágata) foram inoculadas com uma 
suspensão das bactérias inicialmente identificadas. Os sintomas, 
as análises bioquímicas e moleculares confirmaram o primeiro 
registro de Dickeya solani no Brasil.

O uso de material de propagação certificado e seguro é 
fundamental para que o cultivo seja realizado sem ameaças à 
agricultura do país. Os autores do estudo sugerem que a espécie 
D. solani seja incluída em testes de programas de certificação 
para evitar a propagação do patógeno e os consequentes danos 
econômicos.

Para saber mais: 
CARDOZA, Y. F.; DUARTE, V.; LOPES, C. A. First Report of  Blackleg 
of  Potato Caused by Dickeya solani in Brazil. Plant Disease, 27 out. 2016. 

Dickeya solani
Dickeya solani é uma bactéria que 
causa podridão mole em tubérculos 
e raízes. Foto: Scottish Agricultural 
Science Agency - SASA (xxxx)

NOTA:
[1] IBGE
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A interação inseto-planta é um processo complexo e dinâmico. 
Ao longo do tempo evolutivo, os organismos adaptam-se 
ao ambiente e apresentam variações de características que 
possibilitam sua sobrevivência e reprodução. Isso pode ocorrer 
em todos os organismos vivos e é uma forma de ação ou 
reação em função da pressão de seleção exercida pelo meio.

As plantas apresentam mecanismos de defesa que permitem 
o retardamento ou podem até impedir o ataque por fungos, 
bactérias, vírus, nematoides e insetos. A ativação das estratégias 
de defesa ocorre após sucessivos eventos e sinais que se 
iniciam quando a planta reconhece o agente agressor, tendo 
como reação as respostas físicas e/ou químicas envolvidas no 
processo.

Diante disso, um estudo publicado em outubro de 2016 
no Journal of  Applied Entomology avaliou a influência da 
herbivoria de Ostrinia nubilalis e da aplicação de extrato desse 
inseto na liberação de compostos orgânicos voláteis (COV) 
por plantas de milho danificadas/tratadas e próximas não-
danificadas/não-tratadas.

O estresse biótico após o ataque das larvas de O. nubilalis 

Telefone sem fio
Compostos orgânicos voláteis liberados em plantas de milho 
inibem a alimentação por lagartas
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ou a aplicação de extrato do inseto tiveram como resultado 
a indução da liberação de COV na plantação de milho. Foi 
notado que a indução de COV foi mais baixa no período de 
três dias após as plantas serem danificadas/ tratadas, quando 
comparado com o período de sete dias.

Outro ponto observado foi que as plantas vizinhas não-
danificadas/ não-tratadas também liberam quantidades 
significativas de COV, porém em concentrações menores 
devido à distância entre as plantas danificadas-tratadas e as 
plantas não-danificadas/não-tratadas. Ou seja, os resultados 
sugerem que a emissão de COV pelas plantas danificadas/
tratadas estimula a indução de COV em plantas próximas não-
danificadas/não-tratadas, mesmo a uma distância de 3 metros 
uma da outra.

Dessa forma, como as respostas de defesa das plantas de milho 
(emissão de COV) podem ser induzidas através da aplicação de 
extratos de Ostrinia nubilalis, isso indica que essa é uma eficiente 
ferramenta para ser utilizada no manejo desse inseto-praga e 
possibilita criar medidas para proteção da cadeia produtiva do 
milho e do meio-ambiente.

Para saber mais: 
SKOCZEK, A. et al. Volatile organic compounds released by maize 
following herbivory or insect extract application and communication 
between plants. Journal Of  Applied Entomology, out. 2016.

NOTA:
[1] Instrução Normativa Nº 41/2008

Ostrinia nubilalis
Considerada uma das principais 
pragas do milho no mundo 
regulamentada pelo Brasil como 
praga quarentenária ausente [1]. 
Foto: Keith Welter (xxxx)
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Você já deve ter ouvido a frase: “Você é o que você come”, 
não é? E também sabe que ingerir alimentos que contenham 
microrganismos pode trazer consequências como benefícios 
para a saúde ou sérios problemas, dependendo de qual 
microrganismo esteja presente no alimento.

Para os insetos essa afirmativa também é verdadeira e os 
alimentos podem influenciar até o comportamento deles. Este 
fator pode contribuir diretamente para que patógenos sejam 
disseminados no ambiente, como é o caso do tripes Frankliniella 
occidentalis, vetor do Tomato spotted wilt virus (TSWV), que tem 
sua biologia, desempenho e comportamento afetados pelo 
patógeno.

Buscando entender melhor como se dá a relação entre a 
alimentação, a biologia, o comportamento do tripes e o vírus 
TSWV, pesquisadores alimentaram grupos de larvas de F. 
occidentalis com folhas de pimentão saudáveis e folhas infectadas 
até a fase adulta. Foram avaliados os seguintes parâmetros 
demográficos: longevidade, sobrevivência, fecundidade, 
tempo de desenvolvimento, alimentação e comportamento 
preferencial.

Os indivíduos alimentados com folhas infectadas durante 

Trabalhando a meu favor
O Tomato spotted wilt virus manipula a biologia e o 
comportamento do tripes Frankliniella occidentalis
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a fase larval levaram menos tempo para completar seu 
desenvolvimento, independente da alimentação do adulto. Já 
os adultos alimentados com dieta de folhas saudáveis na fase 
adulta tiveram maior longevidade e taxa de reprodução. Os 
insetos adultos que tiveram dieta de folhas saudáveis durante 
a fase larval, preferiram alimentar-se das folhas infectadas. De 
modo semelhante, também ocorreu inversão de preferências 
alimentares com os indivíduos alimentados com folhas 
infectadas enquanto larvas, pois, quando adultos, alimentaram-
se de folhas saudáveis.

As mudanças observadas no estudo indicam a influência de 
TSWV sobre a espécie vetora F. occidentalis. O estudo sugere 
que o vírus cause uma mudança na composição nutricional 
das plantas que atua sobre os insetos vetores modificando sua 
biologia e comportamento. Os efeitos são favoráveis ao TSWV, 
uma vez que, com a larva do tripes se desenvolvendo mais 
rapidamente e a preferência dos adultos por folhas infectadas, 
as chances de disseminação do patógeno são aumentadas. Esses 
dados ressaltam a importância de se conhecer a biologia de 
insetos e plantas do ambiente para que o manejo seja realizado 
de forma eficaz.

Para saber mais: 
SHALILEH, S. et al. Manipulation of  Frankliniella occidentalis 
(Thysanoptera: Thripidae) by Tomato Spotted Wilt Virus (Tospovirus) 
Via the Host Plant Nutrients to Enhance Its Transmission and Spread. 
Environmental Entomology, v. 45, n. 5, p.1235-1242, 26 ago. 2016.

Frankliniella occidentalis
É um trips que ocorre no Brasil e que 
preocupa produtores pelo fato de 
poder transmitir viroses de plantas. 
Foto:  Jack T. Reed (xxxx)
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A Ilha de Santana, no Amapá, é uma região de clima tropical e 
várias propriedades de agricultura familiar. Tradicionalmente, 
a maior produção da ilha é de concentrados de frutas que são 
comercializados em Santana e Macapá. O clima agradável e a 
grande oferta de alimentos formam o cenário ideal para que as 
moscas-das-frutas se desenvolvam no local, o que ocorre de 
fato.

Estes insetos que colocam seus ovos na fruta para que a 
prole de desenvolva ali, como faz a mosca-da-carambola 
(Bactrocera carambolae), são limitantes da produção e impedem 
ou dificultam a comercialização dos frutos, causando grandes 
perdas econômicas.

As moscas da Ilha
Estudo do agroecossistema envolvendo as moscas-das-frutas na 
Ilha de Santana, AP

Anastrepha
fraterculus

Anastrepha
obliqua

Anastrepha 
striata
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Para identificar as espécies de moscas-das-frutas, os 
hospedeiros e os parasitoides envolvidos no agroecossistema 
da ilha, pesquisadores coletaram frutos de 20 espécies vegetais, 
dentre elas: manga, seriguela, abacate, acerola e maracujá. As 
pupas presentes nas amostras foram retiradas e mantidas em 
condições ideais para desenvolvimento e, quando adultos, os 
insetos foram identificados.

Quanto à presença de parasitoides de moscas-das-frutas, foram 
identificados três himenópteros: Doryctobracon areolatus, que foi 
a espécie mais encontrada (89% dos parasitoides), Opius bellus 
e Utetes anastrephae. O cajá e o oiti foram os frutos com maior 
presença destes insetos.

Sobre as moscas-das-frutas, foi possível identificar 5 espécies 
de tefritídeos (Anastrepha striata, A. obliqua, A. fraterculus, A. 
antunesi e B. carambolae)  e 4 espécies de lonqueídeos (Neosilba 
zadolicha, N. pendula, N. pseudozadolicha e N. glaberrima). As 
espécies frutíferas mais infestadas por moscas foram acerola e 
cajá.

Para saber mais: 
ALMEIDA, R. R. et al. Frugivorous Flies (Diptera: Tephritidae, 
Lonchaeidae) Associated with Fruit Production on Ilha de Santana, 
Brazilian Amazon. Florida Entomologist, v. 99, n. 3, p.426-436, set. 2016.

Bactrocera
carambolae

Anastrepha 
antunesi

Neosilba 
pendula

Neosilba 
glaberrima

Neosilba 
pseudozadolicha

Neosilba 
zadolicha

A temida B. carambolae foi encontrada em todos os meses 
de coleta de frutos, em pelo menos duas frutas diferentes, 
confirmando sua importância. Em pitangas e goiabas esta 
espécie estava presente em 5 dos 7 meses estudados; foi a única 
infestando carambola, pitanga, oiti e manga e representou 
80,9% da presença de moscas-das-frutas em acerola. Estes 
dados alertam para o alto grau de adaptação de uma espécie 
exótica à região.

O estudo não menciona a detecção de nenhuma espécie 
de mosca-das-frutas quarentenária, além de B. carambolae 
Levantamentos desta natureza devem ser incentivados para que 
se conheça melhor o processo de partição de recursos entre 
espécies nativas e exóticas e o impacto que as segundas têm no 
sistema.
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A lagarta-do-cartucho, Spodoptera frugiperda, possui grande 
capacidade de danos a diversas culturas agrícolas, dentre as 
quais milho e algodão. Nessas culturas, plantas transgênicas 
que expressam proteínas inseticidas de Bacillus thuringiensis 
(Bt) tem sido amplamente utilizadas como uma ferramenta 
para o manejo dessa praga. No entanto, no caso do milho, a 
baixa adoção de áreas de refúgio para o manejo da resistência 
favoreceu a evolução da resistência de S. frugiperda às proteínas 
Cry1F e Cry1Ab.

Em um estudo recente conduzido na Escola Superior de 
Agricultura “Luiz de Queiroz” (ESALQ/USP), foram 
selecionadas várias linhagens de S. frugiperda resistentes a 
diferentes tecnologias de milho Bt e, posteriormente, foi 
avaliada a sobrevivência dos insetos resistentes, suscetíveis e 
heterozigotos (descendentes do acasalamento entre resistentes 
e suscetíveis) em tecnologias de milho e algodão Bt cultivadas 
no Brasil.

Como esperado, as lagartas resistentes apresentaram alta taxa 

Área de refúgio: essencial 
para a durabilidade das 
tecnologias Bt
A evolução da resistência a uma determinada tecnologia Bt 
pode comprometer outras tecnologias Bt
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de sobrevivência nas respectivas tecnologias de milho Bt em 
que foram selecionadas. No entanto, lagartas resistentes a 
proteínas da família Cry1 e Cry2 apresentaram mortalidade 
completa quando expostas a plantas expressando a proteína 
Vip3A, e vice-versa. Além disso, os insetos resistentes a 
proteínas Bt expressas em milho também apresentaram 
alta taxa de sobrevivência em algodão Bt que expressava as 
mesmas proteínas Bt, ou proteínas similares. Houve também 
mortalidade completa de lagartas suscetíveis e uma alta taxa de 
mortalidade de heterozigotos em todas as tecnologias de milho 
e algodão Bt testadas.

Esses resultados demostram que, em geral, a resistência de 
S. frugiperda a tecnologias de milho Bt cultivadas no Brasil é 
funcionalmente recessiva, devido à alta taxa de mortalidade 
dos heterozigotos. A mortalidade dos heterozigotos suporta 
a adoção de áreas de refúgio para o manejo da resistência da 
lagarta-do-cartucho, pois a sobrevivência dos heterozigotos 
é um dos principais componentes da evolução da resistência, 
quando a frequência do alelo de resistência ainda é baixa. Além 
disso, o estudo mostrou que a resistência de S. frugiperda a 
proteínas Bt expressas em milho pode também comprometer as 
tecnologias de algodão Bt devido à similaridade das tecnologias 
Bt.

Portanto, o cultivo de áreas de refúgio para “fornecer” insetos 
suscetíveis para o acasalamento com os resistentes que poderão 
sobreviver na área de cultivo Bt é essencial para o manejo da 
resistência de S. frugiperda a plantas Bt, e assim, preservar ou 
prolongar a durabilidade dessa tática de controle de pragas.

Para saber mais: 
HORIKOSHI, R. J. et al. Effective dominance of  resistance of  Spodoptera 
frugiperda to Bt maize and cotton varieties: implications for resistance 
management. Scientific Reports, v. 6, 8p., 10 out. 2016.

Manejo da Resistência
Confira orientações do IRAC-BR para o manejo de 
pragas em cultivos de milho e algodão Bt e nas áreas de 
refúgio.

MILHO ALGODÃO
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Dependendo da região do Brasil onde você vá, a espécie 
Manihot esculenta tem nomes bem variados: mandioca, aipim, 
aipi, uaipi, macaxeira, maniva, maniveira e pão-de-pobre 
são alguns dos exemplos. Esta raiz é um dos alimentos mais 
importantes do mundo, produzida por aproximadamente 80 
países, totalizando 260 milhões de toneladas. O Brasil é o 
quarto maior produtor mundial de mandioca, a área em 2016 
superou os 2,2 milhões de hectares [1].

Apesar de ter grande relevância na alimentação mundial, 
a produção de mandioca pode ser prejudicada por vários 
fatores como a área de cultivo (geralmente as plantações são 
instaladas em solos propensos à erosão), utilização de material 
propagativo de baixa qualidade, o que leva a outro problema, a 
ocorrência de pragas.

Os principais vírus da mandioca na América Latina são o vírus 
do mosaico da mandioca ou mosaico das nervuras - Cassava vein 
mosaic virus (CsVMV), o vírus couro de sapo - Cassava frogskin 
disease (CFSD) e o vírus do mosaico comum - Cassava common 
mosaic virus (CsCMV). Estes três estão presentes no Brasil e, 
embora sejam importantes, pouco se sabe sobre as perdas que 
causam na cultura da mandioca.

Como manejar um vírus sem 
vetores conhecidos?
Estudo analisa o comportamento de seis variedades de 
mandioca infectadas por Cassava common mosaic virus
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Pesquisadores testaram os efeitos do CsCMV sobre cinco 
variedades de mandioca desenvolvidas pela EMBRAPA: BRS 
Jari, BRS Formosa, BRS Tapioqueira, BRS Kiriris e BRS 
Poti Branca e sobre a variedade local BGM0212. As plantas 
foram inoculadas com o vírus e foram avaliadas as seguintes 
características: altura da planta, teor de matéria seca, índice 
de colheita, rendimento da parte aérea, rendimento de raiz e 
rendimento de amido.

A presença do vírus reduziu a altura das variedades BGM0212 
e BRS Kiriris em 9,2 e 7,0%, respectivamente. Numa análise 
geral das plantas, observou-se que as variedades BRS Kiriris e 
BRS Jari sofreram as maiores reduções e foram avaliadas como 
altamente suscetíveis ao vírus.

Embora o rendimento da raiz e do amido tenham sido 
reduzidos na variedade BRS Tapioqueira, a produção desta 
cultura foi maior; já no caso das plantas BRS Formosa, não 
houve redução em nenhum fator. Diante destes resultados, 
estas duas variedades foram consideradas tolerantes ao CsCMV.

Diante dos resultados animadores com BRS Formosa e 
BRS Tapioqueira, as perspectivas é que mais estudos sejam 
desenvolvidos para verificar se a tolerância ao vírus CsCMV se 
mantém estável em outros ambientes. Os resultados obtidos 
até aqui já são de grande relevância, pois a principal forma de 
controle da doença é pelo uso de material propagativo de boa 
qualidade e resistente ao vírus, daí a necessidade de avaliação 
das variedades de mandioca. Essa recomendação reveste-se 
ainda de maior importância quando se considera que esse vírus 
não tem vetores conhecidos.

Para saber mais: 
VENTURINI, M. T. et al. Crop losses in Brazilian cassava varieties 
induced by the Cassava common mosaic virus. Scientia Agricola, v. 73, n. 6, 
p.520-524, dez. 2016.

Cassava common mosaic virus
É uma das principais viroses da mandioca na América do 
Sul. Foto: Paulo Ernesto M. Filho (xxxx)

NOTA
[1] IBGE
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Foto: Regina Sugayama (xxxx)
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As anonáceas despertam paixões - graviola, pinha, araticum. 
Nativas do continente americano, são cultivadas principalmente 
no nordeste do país. A Bahia é o maior produtor, seguido 
por Pernambuco, Ceará e Alagoas. Entre os problemas 
fitossanitários que o produtor encontra, destacam-se a 
antracnose, as podridões de raízes, a podridão seca do fruto e 
de ramos, a murcha de Phytophthora, a cancrose, entre outras.

Um levantamento realizado por pesquisadores da Universidade 
Federal de Alagoas a partir de plantas com sintomas de 
podridão de raiz revelou a presença de um novo oomiceto no 
estado e na região nordeste. Trata-se de Phytophthora nicotianae 
que, até então, só havia sido relatado associado a anonáceas na 
região sudeste do país. Análises morfológicas, moleculares e 
testes de patogenicidade confirmaram a identificação. O artigo 
foi publicado na Revista Brasileira de Fruticultura.

O manejo desta e de outras pragas que causam podridão de 
raiz é feito eliminando-se o excesso de água e utilizando-
se substratos mais leves. Pode-se também reduzir o 
sombreamento no viveiro e a quantidade de esterco. Os sacos 
com mudas devem ser protegidos de respingos de água que 
tocam o solo, pois esse é o principal meio de contaminação de 
mudas.

Nova praga das anonáceas no 
Nordeste brasileiro
O oomiceto Phytophthora nicotianae é relatado pela 
primeira vez em gravioleira na região

Para saber mais: 
COSTA, J. F. O. et al. First report of  Phytophthora nicotianae causing root rot 
of  soursop in northeastern Brazil. Revista Brasileira de Fruticultura, v. 38, 
n. 3, 2016.

Phytophthora nicotianae
É um fungo presente no Brasil 
e associado a diversas espécies 
de fruteiras e ornamentais. Foto: 
APSNet (xxxx)



206

Pesquisar para conhecer.  |  Conhecer para  manejar   Volume 2  (Janeiro de 2017)

Em julho de 2016, o portal DefesaVegetal.Net publicou a 
descoberta do Potato Mop Top Virus no Chile. Trata-se de uma 
praga quarentenária ausente para o Brasil, cuja transmissão está 
associada à bactéria causadora da sarna na batata. 

Amostras provenientes da província de Alberta, Canadá, 
apresentando sintomas de virose foram coletadas em junho de 
2016. Arcos concêntricos e manchas marrons sugeriam tratar-
se do Potato Mop Top Virus. Análises moleculares confirmaram 
a suspeita.

O vírus já havia sido detectado em regiões próximas, tais como 
Idaho, Washington e Oregon e a nova detecção em Alberta 
alerta que ele está em processo de se dispersar. Portanto, é 
crucial que produtores, processadores e órgãos regulatórios 
realizem a vigilância para maximizar a chance de detecção 
precoce e, assim, reduzir os impactos desses vírus.

Sempre alerta - Praga 
quarentenária para o Brasil 
amplia sua distribuição 
geográfica
O Potato Mop Top Virus é detectado em Alberta, 
Canadá
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Para saber mais: 
KALISCHUK, M.; LYNN, J.; KAWCHUK, L. First Report of  Potato mop-
top virus Infecting Potatoes in Alberta. Plant Disease, v. 100, n. 12, p.2544, 
dez. 2016.

Potato Mop Top Virus
É uma praga quarentenária para o Brasil transmitido por 
Streptomyces scabiei. Foto: Sutton Bridge CSR (xxxx)

Potato Mop Top 
Virus

Streptomyces
scabiei
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A nogueira-pecã (Carya illinoinensis) é originária dos Estados 
Unidos e chegou ao Brasil em meados de 1910, tendo se 
adaptado bem às nossas condições e, hoje, o Brasil está entre os 
três países com maior expansão na produção. Em 2014, no Rio 
Grande do Sul já havia 3,4 mil hectares de área plantada de noz 
pecã. A produção no Estado representa 49% da produção total 
brasileira.

O problema é que com a implantação de uma nova cultura, 
espécies de pragas que já existam na área podem se adaptar e 
vir a causar problemas. Recentemente, um estudo conduzido 
por pesquisadores da Universidade Federal de Santa Maria 
relatou o primeiro registro da ocorrência de Leptoglossus stigma, 
Leptoglossus zonatus e Loxa deducta em frutos de C. illinoinensis. O 
registro da presença dos percevejos foi feito no Rio Grande do 
Sul na cidade Paraíso do Sul.

L. stigma e L. zonatus foram encontrados em uma plantação 
de 1,5 ha com áreas adjacentes de mata nativa, campo nativo 

Três novas pragas da 
nogueira-pecã encontradas no 
Brasil
Primeiro registro de Leptoglossus stigma, Leptoglossus 
zonatus e Loxa deducta atacando nogueira-pecã no Brasil
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Pragas da Pecã no Brasil

e plantação de tabaco. L. deducta foi encontrado em uma 
plantação de 1 ha com áreas adjacentes de plantação de 
eucalipto, milho e mata nativa. Os frutos atacados pelos insetos 
apresentam orifício onde os aparelhos bucais foram inseridos, 
causando necrose e, consequentemente, queda do fruto. Em 
ambas as áreas, o ataque ocorreu na fase de crescimento do 
fruto.

Há relatos dessas espécies causando danos em diversas culturas 
de importância econômica para o Brasil (soja, feijão, citrus, 
tomate, goiaba...). Na ausência de tecnologias registradas 
para controle desses percevejos em pecã [1] e em se tratando 
de pragas generalistas, o produtor deve adotar práticas que 
favoreçam o estabelecimento e a manutenção de populações de 
inimigos naturais, bem como evitar a presença de hospedeiros 
alternativos nas proximidades da área de produção.

Para saber mais: 
BOSCARDIN, J. et al. Primer registro de chinches (Hemiptera: Coreidae 
y Pentatomidae) atacando frutos de nogal pecanero en Brasil. Revista 
Colombiana de Entomología, v. 42, n. 1, p.12-15, 2016.

Leptoglossus
stigma

Leptoglossus
gonagra

loxa deducta

NOTA: 
[1] Agrofit
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Os begomovirus (aqueles vírus de plantas transmitidos 
por Bemisia tabaci e outras espécies de moscas-brancas) são 
conhecidos por causarem perdas em culturas de feijão e tomate, 
onde as principais espécies são Bean golden mosaic virus (BGMV) 
e Tomato severe rugose virus (ToSRV), respectivamente.

Sabendo-se que algumas plantas podem ser infectadas por 
vírus sem expressar sintomas, verificou-se a possibilidade de 
plantas de feijão carioca abrigarem o begomovírus comum 
em tomateiros. Para isso, foram coletadas aleatoriamente 479 
amostras (sintomáticas ou não) de feijoeiros cultivados em 
áreas próximas a plantações de tomate em Minas Gerais, São 
Paulo e Goiás.

Análises moleculares mostraram que 204 plantas (42,5% 
do total) estavam infectadas por begomovírus. Os testes 
mais específicos, mostraram que 14 das 204 plantas afetadas 
continham especificamente o Tomato severe rugose virus (ToSRV), 
sendo este o primeiro relato deste vírus em feijão-comum no 
Brasil.

Para confirmar a susceptibilidade do feijão-comum ao vírus, 
outros feijoeiros foram inoculados e observados. Embora a 

Ameaça silenciosa
Tomato severe rugose virus (ToSRV) infecta feijão-
comum sem sintomas evidentes
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inoculação tenha sido realizada com sucesso, mesmo depois 
de 21 dias, as plantas não apresentavam sintomas da infecção 
como clorose, enrolamento e redução do tamanho das folhas.

O estudo confirma que as plantas de feijão comum podem 
atuar como fonte de inóculo do vírus ToSRV, mesmo sem 
apresentar sintomas típicos. Esta situação chama a atenção para 
a importância da realização do manejo integrado conhecendo-
se também os hospedeiros alternativos do vírus, tais como 
evitar plantios de tomate nas proximidades de lavoura de feijão 
e o cultivo protegido, com vistas a evitar a entrada do inseto 
vetor.

Para saber mais: 
MACEDO, M. A. et al. First Report of  Common Beans as a Non-
Symptomatic Host of  Tomato severe rugose virus in Brazil. Plant Disease, 27 
out. 2016. 

Tomato Severe Rugose Virus
Transmitido pela mosca-branca 
Bemisia tabaci e que pode permanecer 
de forma assintomática em plantas 
de feijão comum. Foto: Inoue-
Nagata et al. (2016)
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Em Stellenbosch, África do Sul, as espécies de mosca-das-
frutas que são interceptadas com maior frequência na Estação 
de Quarentena Vegetal durante as inspeções de frutas para 
exportação são: Ceratitis capitata, Ceratitis rosa e Ceratitis cosyra. 
Além dessas, que são nativas do continente africano, uma 
quarta espécie de mosca-das-frutas possui importância 
econômica para o país, é a Bactrocera dorsalis.

Normalmente, quando esses insetos são interceptados, 
encontram-se na fase larval, o que representa um problema 
para as autoridades fitossanitárias pois algumas medidas são 
tomadas com base no diagnóstico em nível de espécie. Ainda se 
as larvas estiverem vivas, é possível criá-las até a fase de adulto 
para fazer o diagnóstico. Trabalhoso, mas possível. Agora, e se 
elas estiverem mortas?

Diante disso, pesquisas no sentido de desenvolver métodos 
de diagnóstico para os estágios imaturos de moscas-das-frutas 
são muito bem-vindas. Com isso, pesquisadores da África do 
Sul investigaram um método morfométrico para identificar 
as larvas dessas quatro espécies de tefritídeos. Enquanto 
a morfologia trata de uma descrição das estruturas usadas 
na Taxonomia, a morfometria vale-se da matemática para 
identificar parâmetros que sejam úteis para o diagnóstico.

Que bicho é esse na minha 
goiaba? - II
Estudo identifica espécies de mosca-das-frutas através da 
mandíbula
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Foram utilizadas larvas de terceiro instar de espécies criadas em 
laboratório. Dissecaram, desidrataram e fixaram as mandíbulas 
das larvas. As imagens das mandíbulas foram capturadas e 
analisadas através de um programa para avaliação quantitativa 
de formas biológicas (SHAPE). Os dados foram obtidos 
baseados na “análise elíptica de forma de Fourier”, que permite 
a plotagem interativa dos contornos como função da posição 
ao longo do eixo discriminante.

De acordo com os componentes principais utilizados em 
estudo, foi possível distinguir as larvas de terceiro estádio de B. 
dorsalis, C. capitata, C. rosa e C. cosyra através da morfometria das 
mandíbulas.

A entrada de novas pragas interfere no mercado internacional, 
na produção e na qualidade dos produtos agroalimentares e 
ornamentais. Por isso, a identificação precisa das espécies é 
fundamental para a proteção fitossanitária. 

Pragas quarentenárias para o Brasil

Com exceção de Ceratitis capitata, que está amplamente 
disseminada no Brasil, todas as espécies de Ceratitis são 
quarentenárias ausentes para o Brasil [1]. Além disso, Bactrocera 
dorsalis é quarentenária ausente para o Brasil [1]. Portanto, 
conhecer a metodologia para determinação das espécies 
consideradas neste estudo é relevante para os serviços de 
vigilância do país.

Para saber mais: 
PIETERSE, W. et al. The use of  shape analysis to differentiate between 
the mandibles of  four economically important tephritid species. Journal 
Of  Applied Entomology, out. 2016.

NOTA:
Nota: [1] Instrução Normativa Nº 41/2008

Bactrocera
dorsalis

Ceratitis 
capitata

Ceratitis 
rosa

Ceratitis 
cosyra
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Quem estudou Entomologia até a década de 1990 certamente 
se lembra que uma das pragas primárias da cultura da soja era 
o percevejo-verde, Nezara viridula. Inconfundível pelo formato 
característico do corpo, tamanho e coloração do corpo e das 
antenas. Se esses percevejos se limitassem a retirar a seiva da 
planta, não seriam tão problemáticos. O ponto é que, durante a 
alimentação, esses percevejos liberam substâncias que causam a 
retenção foliar nas plantas de soja e reduzem a produtividade.

Mas alguma coisa aconteceu na virada do século e, nos últimos 
15 anos, a população desta espécie sofreu uma redução 
marcante, a ponto dela passar a ser considerada uma praga 
secundária no Brasil e em outros países.

Um artigo científico publicado na edição de novembro de 2016 
da revista Neotropical Entomology discute cinco hipóteses 
para explicar esse fenômeno.

- O uso aumentado de herbicidas pode ter reduzido a 
disponibilidade de plantas daninhas que funcionavam como 
hospedeiros alternativos da praga;

Onde foi parar o percevejo-
verde?
De praga primária a praga esporádica no Brasil, Nezara 
viridula já não preocupa
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- As mudanças no sistema de cultivo favorecendo outras 
espécies mais adaptadas;

- A competição com outras espécies de percevejos, tais 
como o percevejo-barriga-verde (Dichelops furcatus/Dichelops 
melacanthus);

- O impacto de várias espécies de parasitoides que foram 
introduzidos nas lavouras;

- Mudanças globais no clima afetando sua distribuição e 
biologia.

Qualquer que seja o motivo para esse declínio, é importante 
observar que a praga não foi extinta e que ela continua 
existindo nas lavouras em níveis muito baixos ou até 
indetectáveis. Cabe lembrar que mudanças nas práticas de 
cultivo ou no clima podem vir a favorecer novamente a espécie 
e que, considerando seu alto potencial reprodutivo, ela pode 
vir a reaparecer. Portanto, é imprescindível que continue sendo 
realizado o monitoramento.

Para saber mais: 
PANIZZI, A. R.; LUCINI, T. What Happened to Nezara viridula (L.) in the 
Americas? Possible Reasons to Explain Populations Decline. Neotropical 
Entomology, v. 45, n. 6, p.619-628, 1 nov. 2016. 

Nezara viridula
O monitoramento do percevejo-verde 
e de outros percevejos que atacam 
a soja é feito com o pano-de-batida. 
No entanto, nos últimos anos, o 
percevejo-verde é cada vez mais difícil 
de encontrar. Foto: Regina Sugayama 
(2016)
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A família Tetranychidae compreende mais de 1.000 espécies 
fitófagas, algumas das quais são velhas conhecidas do agricultor 
brasileiro, tais como o ácaro-rajado e o ácaro-vermelho-
europeu e outras recentemente introduzidas no Brasil, como o 
ácaro-hindu-dos-citros.

Esses organismos minúsculos alimentam-se nas folhas, 
que tornam-se bronzeadas ou prateadas. Reproduzem-se 
rapidamente e, em geral, condições secas e de alta temperatura 
são favoráveis. Em condições inadequadas de manejo, sua 
população pode atingir níveis críticos, comprometendo o 
cultivo.

Sua dispersão a longas distâncias é facilitada pelo transporte 
de mercadorias e pelo trânsito de pessoas. Por esse motivo, 
o Brasil estabelece requisitos fitossanitários para garantir que 
vegetais, suas partes ou produtos sejam importados com a 
devida segurança quarentenária. Por exemplo, a importação 
de frutos de laranja, limão e tangerina do Chile só ocorre 
mediante o atendimento de requisitos para evitar a entrada 

Ácaro de potencial 
importância quarentenária é 
descrito na Colômbia
Esta é a primeira vez que o gênero Mixonychus é 
encontrado no Hemisfério Ocidental
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do tetraniquídeo Eotetranychus lewisi [1]. Da mesma forma, 
as uvas de Portugal só entram no Brasil se estiverem livres 
dos tetraniquídeos Tetranychus turkestani, Eotetranychus lewisi e 
Oligonychus bicolor [2]

Considerando a importância quarentenária e o histórico de 
introdução dos ácaros da família Tetranychidae no Brasil, 
pesquisadores da Universidade de São Paulo e da Universidad 
Nacional de Colombia atentam para a descoberta de uma 
nova espécie do gênero Mixonychus. Trata-se de Mixonychus 
(Bakerina) citraeus.

Até então conhecido somente na Ásia, África e Oceania, trata-
se do primeiro registro do gênero no Hemisfério Ocidental. O 
material foi coletado em 2014, em plantas de limão Tahiti, na 
cidade de Bucaramanga, Colômbia. Os autores não descrevem 
danos às plantas mas sugerem que as autoridades fitossanitárias 
brasileiras, peruanas, equatorianas e venezuelanas estejam 
atentas para uma possível disseminação do ácaro no continente, 
assim como aconteceu com o ácaro-hindu.

Para saber mais: 
FLECHTMANN, C.; MESA, N. C. First record of  the spider mite 
genus Mixonychus (Acari: Tetranych- idae) from the Americas based on 
the description of  a new species from Colombia. Persian Journal of  
Acarology, v. 5, v. 4, p.271-279, 2016.

Mixonychus citraeus
Espécie foi descrita na Colômbia 
e preocupa pela possibilidade de 
entrada no Brasil. Foto: Flechtmann 
& Mesa (2016)

NOTA:
[1] Instrução Normativa Nº 20/2014
[2] Instrução Normativa Nº 25/2015
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Uma nova praga em videira é relatada no Vale do São Francisco 
(VSF). Trata-se do tortricídeo Lasiothyris luminosa. Essa região é 
a principal área produtora de frutas tropicais do Brasil, sendo 
responsável por 99% das exportações brasileiras de uva de 
mesa. Anteriormente essa praga tinha um único registro no 
Brasil na cidade de Brusque (SC), porém apresentava apenas a 
descrição do adulto macho e sem relatos dos imaturos e nem 
da importância do inseto como praga.

Em 2015, um produtor de uva relatou larvas causando danos às 
flores e bagas de uva em sua área. Segundo o produtor, o dano 
econômico global causado em uma das áreas de produção foi 
de aproximadamente 10%, o que equivale a U$ 5.150,00/ ha.

Pesquisadores a Embrapa e da UFRGS realizaram uma série 
de estudos para chegar a um diagnóstico, utilizando para isso a 
análise da morfologia da genitália dos insetos. Esta é a primeira 
descrição da fêmea da espécie e caracterização dos danos 
causados pelas larvas.

Nova praga da videira 
encontrada no Vale do São 
Francisco
Mariposa Lasiothyris luminosa já havia sido relatada em 
Santa Catarina
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Além da análise morfológica, foi sequenciada uma região 
parcial do gene da subunidade I da citocromo-oxidase a partir 
de espécimes da VSF e relações filogenéticas reconstruídas 
usando linhagens representativas de tortricídeos.

As espécies pertencentes ao gênero Lasiothyris diferem dos 
outros tortricídeos pela presença de uma prega costal nas 
asas traseiras e pela presença de uma glândula odorífera 
abdominal no macho. Os adultos possuem tamanho pequeno 
(machos: 3,51-4,16mm / fêmeas: 3,12-4,68mm) e ambos os 
sexos possuem coloração amarelada. As asas traseiras são 
cinza-acastanhadas. A genitália feminina é semelhante a outras 
espécies congêneres, como L. ilingocornuta e L. megapenis.

Os ovos foram detectados no ráquis da inflorescência, 
pedúnculo, em botões florais e em bagas. As larvas atacaram as 
flores, as bagas e, em menor grau, as hastes da inflorescência. 
Os ínstares iniciais penetram e se alimentam no interior dos 
botões florais. À medida que se desenvolvem, as larvas formam 
uma rede de fios de seda entre as flores, onde se alimentam. 
Em todos os estádios de maturação das uvas foi possível 
encontrar infestação por L. luminosa, que culminou na fase de 
maturação. Concluído o período larval, os indivíduos procuram 
pequenos espaços no interior das bagas ou no pedúnculo para 
pupar.

O dano por L. luminosa é bem similar ao da praga quarentenária 
Lobesia botrana. O controle químico é limitado, devido à 
dificuldade para o produto atingir a praga. Nesse parâmetro, a 

Para saber mais: 
COSTA-LIMA, T. C. et al. Lasiothyris luminosa (Razowski & Becker) 
(Lepidoptera: Tortricidae). Neotropical Entomology, v. 45, n. 3, p.336-339, 
8 mar. 2016.

Lasiothyris luminosa
Praga já era conhecida no Sul do Brasil, 
mas não causava dano econômico. No 
Vale do São Francisco, ela vem sendo 
comparada à temida Lobesia botrana. 

utilização de controle biológico tem sido uma alternativa para 
o manejo de L. luminosa através da liberação em campo da 
vespa parasitoide Trichogramma. Esse método ainda está sendo 
avaliado por pesquisadores, mas os resultados são bastante 
promissores.

Vale lembrar que as boas práticas culturais - implementando 
procedimentos adequados em todas as etapas de obtenção, 
produção, processamento, armazenamento, transporte e 
distribuição - devem ser mantidas a fim de garantir a qualidade 
e a segurança dos alimentos.
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As brocas Diatraea saccharalis e Diatraea flavipennella são 
importantes pragas da cultura da cana-de-açúcar no Brasil. Os 
danos causados ocorrem de forma direta e indireta em função 
da abertura de galerias, podendo ocasionar tombamento, 
secamento das plantas novas e estabelecimento de fungos. A 
primeira encontra-se amplamente distribuída no país (presente 
em 16 Estados) e a segunda espécie está localizada na região 
nordeste.

O controle desses insetos é feito através do uso de cultivares 
tolerantes e liberação de endoparasitas larvais. Neste caso, 
normalmente é utilizado a espécie Cotesia flavipes, porém 
tem sido recomendada a utilização do parasitoide de ovos 
Trichogramma galloi em áreas onde o parasitismo de ovos é baixo.

Estudo desenvolvido por pesquisadores brasileiros avaliou 
o desempenho de T. galloi sobre ovos de D. flavipennella e 
D. saccharalis, assim como as características biológicas do 
parasitoide em ambos os hospedeiros. Para isso, foram 
realizados testes com e sem chance de escolha e bioensaios, 
além da elaboração de uma tabela de vida de fertilidade por 
meio do parasitismo diário das fêmeas de T. galloi sobre os 

Parasitoide Eclético
Trichogramma galloi é um eficiente parasitoide de 
controle biológico para Diatraea flavipennella e Diatraea 
saccharalis
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hospedeiros.

Tanto D. flavipennella quanto D. saccharalis mostraram-se 
hospedeiros adequados a T. galloi, já que não houve diferença 
significativa entre os parâmetros biológicos do parasitoide em 
ambas as espécies e a tabela de vida de fertilidade evidenciou o 
aumento populacional de T. galloi.

Uma vez que T. galloi parasita os ovos das brocas, isso impede 
a progressão das pragas nas culturas e apresenta-se como um 
potencial agente de controle de Diatraea flavipennella e Diatraea 
saccharalis.

Informações sobre a preferência de parasitoides são relevantes 
em virtude da ocorrência de mais de uma espécie hospedeira 
em uma mesma cultura, o que pode interferir no desempenho 
do parasitoide em suprimir o número de insetos de uma praga-
alvo.

Importante:

Somente utilize produtos biológicos registrados pelo Ministério 
da Agricultura e cadastrados pelo órgão estadual na Unidade da 
Federação onde o uso é pretendido.

Para saber mais: 
VALENTE, E. C. N. et al. Desempenho de Trichogramma galloi 
(Hymenoptera: Trichogrammatidae) sobre ovos de Diatraea spp. 
(Lepidoptera. Pesquisa Agropecuária Brasileira, v. 51, n. 4, p.293-300, abr. 
2016.

Parasitoides de Diatraea saccharalis e Diatraea 
flavipennella

Cotesia
flavipes

Trichogramma
galloi
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O Incrível Hulk dos quadrinhos e filmes, nos momentos de 
raiva, fica verde e todo mundo sai de perto com medo, não é? 
No mundo real, existe um fungo entomopatogênico que faz 
seus hospedeiros ficarem verdes também! Ao desenvolver-se 
no corpo do inseto, os esporos do fungo Metarhizium anisopliae 
levam à formação de uma cobertura conhecida como “doença-
verde”. Mas você não precisa ter medo dele.

Este fungo é um importante inimigo natural de mais de 200 
espécies de insetos, incluindo algumas que causam danos à 
agricultura como a cigarrinha-da-raiz (Mahanarva fimbriolata). 
Diante do potencial deste patógeno, pesquisadores investigaram 
o controle deste fungo sobre a lagarta-do-cartucho (Spodoptera 
frugiperda). Esta espécie é a primeira praga na lista de ameaças 
ao cultivo de milho no Brasil, sendo capaz de acarretar grandes 
perdas devido ao fato de atacar folhas e grãos das plantas. 
Uma característica marcante desta espécie que é ao abrigar-se 
no cartucho, torna ainda mais difícil a tarefa de controlar sua 
população, fazendo com que seja necessário buscar outras 
alternativas de manejo.

Pesquisadores do Centro Universitário Moura Lacerda, em 
São Paulo, testaram a aplicação de calda com esporos de M. 
anisopliae e água em 7 concentrações distintas, nos dias 21 e 
31 após o plantio. Também foi testada a aplicação de grãos de 
arroz com esporos diretamente dentro dos cartuchos. As folhas 

Hulk no Campo
Avaliação do controle biológico da lagarta-do-cartucho pelo 
fungo da “doença-verde”
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das plantas foram monitoradas para identificação de possíveis 
danos por lagartas e as espigas foram coletadas para pesagem e 
quantificação.

O número médio de espigas não teve variação, comparando-se 
o controle às plantas tratadas com esporos do fungo, porém, 
o peso das espigas e grãos das plantas tratadas aos 21 e 31 
dias (2,0 x 1012 conídios viáveis/ha) foram significativamente 
maiores. O estudo sugere que a aplicação após 31 dias do 
plantio teve melhores resultados pois a temperatura mais alta 
no momento da aplicação pode ter favorecido a ação do fungo.

As conclusões são promissoras, uma vez que o fungo M. 
anisopliae se mostrou como uma alternativa viável para controlar 
a lagarta-do-cartucho, elevando em mais de 50% a produção 
de grãos de milho. Portanto, caso você encontre insetos verdes 
na lavoura, não precisa correr como correria do Hulk. Deixe 
que eles permaneçam no campo e funcionem como inóculo do 
fungo que vai matar a lagarta-do-cartucho e contribuir para o 
aumento da produtividade.

Importante:

Somente utilize produtos biológicos registrados pelo Ministério 
da Agricultura e cadastrados pelo órgão estadual na Unidade da 
Federação onde o uso é pretendido.

Para saber mais: 
PINTO, A. S.; ANNIBAL, R. M.; ANIBAL, J. P. Concentração de 
Conídios, Forma e Época de Aplicação de Metarhizium anisopliae no 
Controle de Spodoptera frugiperda (Lepidoptera: Noctuidae) em Milho. 
Centro Universitário Moura Lacerda, 5p., 2015.

Doença-verde
Lagarta de Spodoptera frugiperda atacada pelo fungo 
entomopatogênico Metarhizium anisopliae. Foto: Pedro Saul 
Castillo (xxxx)

Spodoptera
frugiperda

Metarhizium
anisopliae
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Numa luta de boxe, por exemplo, existem dois oponentes 
que analisam as características um do outro, os pontos fortes 
e fracos e onde o outro pode ser atacado. E aí começa a 
pancadaria! Na natureza, quando duas espécies de fungos 
competem, elas usam várias “armas” para tentar vencer o 
duelo. Um exemplo disso são fungos do gênero Trichoderma 
que são organismos saprófitos, que produzem substâncias 
antibióticas, competem por nutrientes e podem parasitar 
outros organismos promovendo o controle biológico de outras 
doenças.

Um inimigo já vencido por isolados do fungo Trichoderma 
harzianum é o mofo-branco (Sclerotinia sclerotiorum) em culturas 
de feijão e tomate. Para identificar quais são as armas 
para “vencer” o mofo-branco, pesquisadores avaliaram 
a possibilidade de controle de novos 6 isolados sobre S. 
sclerotiorum em cultura de feijão-comum. Para isso, os isolados 
foram aplicados em forma de suspensões de conídios nas 
culturas nos dias 42 e 52 após a semeadura em 2009 e no dia 52 
em 2010.

Os resultados mostraram que os isolados CEN287, CEN316 
e 1306 reduziram o número de apotécios do fungo causador 

Duelo de Fungos
Trichoderma harzianum como agente de controle biológico 
do mofo-branco em feijão-comum
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do mofo-branco em 46, 58 e 62% em 2009 e 73, 61 e 52% em 
2010, respectivamente, reduzindo a severidade da doença.

Além do interessante fato do fungo Trichoderma harzianum ser 
capaz de atuar como agente de controle biológico do mofo-
branco em feijão-comum, pesquisas demonstram que isolados 
deste gênero podem atuar como promotores de crescimento 
nas culturas. Combinando esses dados com as práticas corretas, 
dentro das orientações de um profissional habilitado, as 
condições são favoráveis para que T. harzianum vença a luta 
contra o mofo-branco e, felizmente, nós nos beneficiamos 
dessa vitória.

Para saber mais: 
CARVALHO, D. D. C. et al. Biological control of  white mold by 
Trichoderma harzianum in common bean under field conditions. Pesquisa 
Agropecuária Brasileira, v. 50, n. 12, p.1220-1224, dez. 2015.

Antagonista
O fungo Trichoderma harzianum reduz a severidade do mofo 
branco ao ser um competidor mais agressivo na colonização 
das raízes, sem causar dano para a planta. Foto: Tub-
collection (xxxx)

Sclerotinia 
sclerotiorum

Trichoderma
harzianum
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No Brasil, a cultura do tabaco (Nicotiana tabacum) é uma 
atividade agrícola de grande importância econômica e social. O 
país é o maior exportador de tabaco desde 1993 e o segundo 
maior produtor. Apesar do aumento do volume da produção, 
muitas lavouras são perdidas em decorrência de doenças, 
principalmente a murcha-bacteriana.

A murcha-bacteriana é causada por Ralstonia solanacearum, uma 
bactéria que vive no solo e infecta a planta através de feridas 
na raiz. Pela falta de um método de controle eficaz para essa 
doença em tabaco, a utilização de agentes antibacterianos é uma 
alternativa a ser avaliada.

Dessa forma, pesquisadores chineses investigaram o potencial 
de Trichoderma harzianum e Glomus mosseae (fungo micorrízico 
arbuscular – micro-organismo que favorece o aproveitamento 
de nutrientes em meio com baixa disponibilidade dos mesmos) 
no controle da murcha-bacteriana e promoção do crescimento 
de plantas.

A aplicação do fertilizante bio-orgânico ou do fungo 
micorrízico arbuscular isoladamente reduziu significativamente 
a abundância de Ralstonia solanacearum, mas o tratamento 
integrado apresentou um efeito inibitório maior. Em plantas 
tratadas com aplicação integrada de G. mosseae e T. harzianum 
a incidência da doença foi baixa, apresentando uma taxa de 

Cooperação biológica
Sinergia entre Trichoderma harzianum e Glomus 
mosseae promove o controle da murcha-bacteriana em tabaco
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controle de 68,2%.

A taxa de colonização de G. mosseae em amostras tratadas com 
aplicação integrada foi maior se comparado com as amostras 
tratadas apenas com G. mosseae, indicando que o fertilizante 
bio-orgânico promoveu a colonização micorrízica. O inverso 
também ocorreu.

A aplicação integrada de G. mosseae e T. harzianum em plantas 
de tabaco aumenta a atividade de polifenol oxidase (PPO), 
fenilalanina amônia-liase (PAL) e peroxidase (POD), enzimas 
associadas à resistência sistêmica. Além disso, foi observado o 
aumento na altura da planta do tabaco, no peso seco da parte 
aérea e o peso seco da raiz.

O controle biológico utilizando Trichoderma harzianum e 
Glomus mosseae de maneira sinérgica pode ser considerado 
uma estratégia de manejo promissora da murcha-bacteriana. 
Ralstonia solanacearum também infecta uma série de outras 
plantas cultivadas, como tomate, batata, pimentão, berinjela e 
amendoim, ressaltando ainda mais a importância do manejo 
adequado e eficiente da doença.

Para saber mais: 
YUAN, S. et al. Biological control of  tobacco bacterial wilt using 
Trichoderma harzianum amended bioorganic fertilizer and the arbuscular 
mycorrhizal fungi Glomus mosseae. Biological Control, v. 92, p.164-171, jan. 
2016. 

Ralstonia solanacearum
É um procarionte cujo controle 
pode ser alcançado através do uso 
combinado de organismos de fungos 
antagonistas. Foto: United States 
Department of  Agriculture - USDA 
(xxxx)

Foto: Kutsukaki et al.
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No dia 21/11/2016, o portal DefesaVegetal.Net enviou um 
aviso sobre a detecção de uma nova praga de pinhas, graviolas 
e fruta-do-conde no Brasil. Tratava-se de um fungo causador 
de podridões de raiz. Hoje, volta a falar sobre essas deliciosas 
frutas e sobre a detecção de mais um agente fitopatogênico a 
elas associadas no Brasil.

Trata-se de Colletotrichum fructicola, pertencente ao grupo 
Colletotrichum gloeosporioides sensu lato. Assim como outras 
espécies do gênero, ele causa lesões escuras, circulares e 
necróticas nas folhas. A descoberta foi feita por pesquisadores 
da Universidade Federal de Alagoas e publicada na edição de 
novembro da revista Plant Disease.

Para chegar a essa conclusão, os cientistas realizaram o 
isolamento do fungo a partir de folhas sintomáticas coletadas 
em Maragogi e Estrela, ambos em Alagoas. Uma vez isolado, o 
fungo foi analisado quanto à sua morfologia e também quanto 
a marcadores moleculares. E, para que não restassem dúvidas, 
foi feita a  inoculação de plantas saudáveis com o fungo isolado 
e os sintomas foram os mesmos observados nas plantas 

Nova praga das anonáceas no 
Nordeste brasileiro - II
Colletotrichum fructicola é encontrada causando 
antracnose em plantios do Alagoas
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coletadas no campo.

Até onde se saiba, este é o primeiro relato de Colletotrichum 
fructicola associado a anonáceas no Brasil. O fungo já era 
conhecido no país, associado a maçãs, mandioca e manga.

Para saber mais: 
COSTA, J. F. O. et al. First Report of  Colletotrichum fructicola Causing 
Anthracnose on Annona Leaves in Brazil. Plant Disease, 21 nov. 2016. 

Colletotrichum fructicola
Fungo fitopatogênico que ataca 
diversas espécies de fruteiras. Foto: 
International Mycological Association 
– MycoBank (xxxx)
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As borboletas são insetos úteis - muito úteis! - pelo trabalho 
de polinização que realizam. São mais de 3.500 espécies 
conhecidas, sem as quais nosso mundo teria muito menos 
cores. Mas não se deixe enganar por seu aspecto frágil e 
delicado: algumas espécies são importantes pragas agrícolas, tais 
como Agraulis vanillae, que ataca o maracujazeiro na América 
do Sul e Pieris brassicae que ataca brassicáceas na Europa, Ásia e 
África.

A importância desta última espécie é tamanha a ponto de 
justificar o investimento da ordem de 7 milhões de reais por 
parte do governo da Nova Zelândia, no período de 2010 a 2014 
para erradicá-la. Além dos danos a plantas cultivadas, ela suscita 
preocupações de ordem ambiental, pois inclui em seu círculo 
de hospedeiros pelo menos 57 espécies em risco de extinção.

Detectada em 2010, considera-se que a via mais provável 
de ingresso no país tenha sido o transporte internacional de 
carga em navios, através do Porto de Nelson. A campanha de 
erradicação envolveu a captura dos insetos, com participação 
de crianças, as quais eram recompensadas pela entrega 
de borboletas. Durante quatro anos,elas capturaram 134 

Bonitinha, mas ordinária!
A borboleta Pieris brassicae é declarada erradicada na 
Nova Zelândia
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indivíduos, enquanto o órgão responsável pela campanha 
coletou 3.000. Além disso, foram liberadas vespas parasitoides 
em 2015.

Desde 2014 não se coleta nenhum indivíduo no país e a espécie 
foi declarada erradicada. Assim, a Nova Zelândia torna-se o 
primeiro país no mundo a erradicar uma espécie de borboleta. 
Este projeto faz parte de uma iniciativa do governo em 
erradicar todas as espécies de pragas introduzidas no país até 
2050.

Para saber mais: 
KLEIN, A. New Zealand is the first country to wipe out invasive butterfly. 
Disponível em: <https://www.newscientist.com/article/2114573-new-
zealand-is-the-first-country-to-wipe-out-invasive-butterfly/>. Acesso em: 
13 dez. 2016.

Pieris brassicae
A Nova Zelândia é o primeiro país 
do mundo a erradicar uma borboleta 
e planeja erradicar todas as pragas 
introduzidas até o ano de 2050. Foto: 
Fauna and flora (xxxx)
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Final do ano chegando e os supermercados e feiras reforçam 
o estoque de frutas, muitas delas importadas. Afinal, quem é 
que não gosta das cores, aromas e sabores que elas acrescentam 
à nossa vida, não é? Ainda mais nesta época de festas e 
celebração…

Agora, será que a fruta que você come é segura, do ponto de 
vista fitossanitário? As pragas estão em toda parte do mundo e 
o comércio internacional é um dos grandes responsáveis para 
que esses organismos cheguem a lugares distantes. Some-se a 
isso o fato de que muitos organismos são indetectáveis a olho 
nu e o resultado é inevitável: as pragas estão se globalizando.

Isso ocorre o tempo todo. Possivelmente, você se lembra de 
um texto do portal DefesaVegetal.Net que  falava da descoberta 
de um vírus quarentenário para o Brasil em pêssegos chilenos 
comprados em um supermercado. Ele foi detectado porque os 
frutos apresentavam lesões bem características.

Estamos comentando tudo isso para discutir a relevância 
das políticas de prevenção à entrada de pragas. Sem elas, 
certamente, um número ainda maior de espécies teriam sido 
introduzidas no Brasil. A Análise de Risco de Pragas, por 
exemplo, é um procedimento adotado pelos países signatários 
da Convenção Internacional de Proteção Vegetal para 

Você gosta de frutas 
importadas? Então, leia isto
Botrytis prunorum é encontrado causando podridões em 
pós-colheita
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identificar os perigos potencialmente associados à importação 
de plantas, suas partes ou produtos. É através de uma ARP 
que a autoridade fitossanitária do país estabelece os cuidados 
a serem observados para que a importação ocorra de maneira 
segura, ou seja, os requisitos fitossanitários.

O desafio é manter esses requisitos atualizados, já que as pragas 
estão em permanente processo de dispersão para novas áreas 
e colonização de novos hospedeiros. Em novembro de 2016, 
por exemplo, pesquisadores chilenos publicaram um artigo na 
revista Plant Disease relatando a ocorrência de um novo fungo 
causador de podridões em pós-colheita em kiwi, o Botrytis 
prunorum. Não seria motivo para preocupação para nós, afinal, 
o fungo teria que cruzar a Cordilheira dos Andes para depois 
chegar ao Brasil… mas nós importamos frutos de kiwi do Chile 
[1] e esse fungo foi encontrado mesmo em frutos armazenados 
em câmaras frias com atmosfera controlada durante 120 dias.

Faça a sua parte: só compre frutas importadas devidamente 
autorizadas pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento e em hipótese alguma traga vegetais na 
bagagem. Alguns perigos são invisíveis, mas podem ter 
consequências devastadoras.

Para saber mais: 
ELFAR, K. et al. First Report of  Botrytis prunorum Causing Fruit Rot on 
Kiwifruit in Chile. Plant Disease, 21 nov. 2016.

PodridÕes em pós-colheita
São uma preocupação para os produtores de frutas pois 
podem causar perdas significativas. Foto: NIPHM (xxxx)

NOTA:
[1] Instrução Normativa Nº 39/2008, 60/2008 e 15/2010.
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Fichas de pragas disponíveis no portal DefesaVegetal.net

Acalymma vittatum
Acanthiophilus helianthi
Acanthospermum hispidum
Acarus siro
Aceria guerreronis
Aceria mangiferae
Aceria tosichella
Acidovorax avenae subsp. 
citrulli
Acroptilon repens
Acrosternum hilare
Aculops lycopersici
Aculus schlechtendali
Acyrthosiphon pisum
Aegorhinus phaleratus
Aethalion reticulatum
African cassava mosaic virus

Agrilus sinuatus
Agriotes lineatus
Agriotes mancus
Agrius convolvuli
Agrotis ipsilon
Agrotis segetum
Agrotis subterranea
Alabama argillacea
Alaus oculatus
Aleurocanthus woglumi
Aleurodicus cocois
Aleuroglyphus beklemishevi
Alopecurus myosuroides
Alternaria alternata
Alternaria dauci
Alternaria gaisen
Alternaria grandis

Confira a relação das fichas de pragas disponíveis no site www.defesavegetal.net, em 31 de 
dezembro de 2016. Elas contêm informações básicas sobre os organismos, suas plantas 
hospedeiras, biologia, práticas de manejo e, quando disponíveis no Brasil, os ingredientes ativos 
registrados para controle. Esse conteúdo é permanentemente atualizado e ampliado graças à 
colaboração de pessoas que dedicam parte de seu tempo produzindo as fichas. Você também pode 
colaborar enviando informações, fotografias ou sugestões para melhorar as fichas.

Alternaria linicola
Alternaria mali
Alternaria radicina
Alternaria solani
Alternaria triticina
Alternaria vitis
Amaranthus albus
Amaranthus blitoides
Amaranthus deflexus
Amaranthus palmeri
Amaranthus palmeri
Amaranthus retroflexus
Amphicerus bimaculatus
Amsacta lactinea
Amyelois transitella
Ananstrepha striata
Anarsia lineatella

Anastrepha antunesi
Anastrepha fraterculus
Anastrepha grandis
Anastrepha ludens
Anastrepha obliqua
Anastrepha suspensa
Andean potato latent virus
Anguina agrostis
Anguina pacificae
Anguina tritici
Anthonomus grandis
Anticarsia gemmatalis
Aonidiella aurantii
Apera spica-venti
Aphis craccivora
Aphis fabae
Aphis glycines
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Aphis gossypii
Aphis punicae
Aphis spiraecola
Apiosporina morbosa
Apple chat fruit phytoplasma
Apple proliferation phytoplasma
Arabis mosaic virus
Archips podanus
Arctotheca calendula
Arctotheca calendula
Argyrogramma signata
Armillaria luteobubalina
Armillaria ostoyae
Armillaria tabescens
Arracacha virus A
Arracacha virus B
Artichoke Italian latent virus
Artichoke latent virus
Artichoke mottled crinkle virus
Artichoke yellow ringspot virus
Aspergillus flavus
Asphodelus tenuifolius
Aspidiotus destructor
Atelocauda digitata
Atherigona reversura
Atherigona soccata

Atractomorpha psittacina
Atta laevigata
Atta sexdens rubropilosa
Aulacorthum solani
Bactrocera carambolae
Bactrocera dorsalis
Bactrocera tryoni
Balansia oryzae-sativae
Banana bract mosaic virus
Banana bunchy top virus
Batrachedra amydraula
Bemisia tabaci
Bemisia tabaci biótipo B
Bidens pilosa
Bipolaris australiensis
Bipolaris incurvata
Bipolaris maydis
Blueberry leaf  mottle virus
Blueberry scorch virus
Blueberry shock virus
Blueberry shoestring virus
Boerhavia diffusa
Botryodiplodia theobromae
Botryosphaeria dothidea
Botrytis cinerea
Botrytis fabae

Brachiaria paspaloides
Bradybaena touranensis
Brassolis sophorae
Brenneria salicis
Brevipalpus chilensis
Brevipalpus lewisi
Brevipalpus phoenicis
Bursaphelenchus cocophilus
Cacao swollen shoot virus
Cadophora malorum
Caligo brasiliensis
Caliothrips brasiliensis
Caliothrips phaseoli
Callosobruchus maculatus
Cardaria draba
Carposina niponensis
Castnia invaria volitans
Cavariella aegopodii
Cenchrus echinatus
Cephaleuros virescens
Cerataphis lataniae
Ceratitis capitata
Ceratitis cosyra
Ceratitis rosa
Ceratocystis paradoxa
Cercospora capsici

Cercospora carotae
Cercospora coffeicola
Cercospora zeae-maydis
Ceroplastes floridensis
Ceroplastes rubens
Cerotoma arcuata
Cerotoma unicornis
Chamaesyce hirta
Chlorida festiva
Chrysodeixis eriosoma
Chrysodeixis includens
Cicinnus callipius
Clavibacter michiganensis subsp. 
michiganensis
Clavigralla shadabi
Coccus viridis
Colaspis caligula
Colletotrichum acutatum
Colletotrichum echinochloae
Colletotrichum fructicola
Colletotrichum gloeosporioides
Colletotrichum graminicola
Colletotrichum sublineolum
Colletotrichum truncatum
Commelina benghalensis
Commelina diffusa
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Conoderus scalaris
Conoderus vespertinus
Conotrachelus denieri
Conotrachelus nenuphar
Conotrachelus psidii
Contarinia tritici
Conyza bonariensis
Coraliomela brunnea
Cornitermes cumulans
Corynespora cassiicola
Cosmopolites sordidus
Costalimaita ferruginea vulgata
Crocidosema aporema
Croton lobatus
Cryptoblabes gnidiella
Cryptorhynchus lapathi
Curvularia uncinata
Curvularia verruculosa
Cuscuta australis
Cuscuta campestris
Cuscuta campestris
Cuscuta epithymum
Cuscuta europaea
Cuscuta reflexa
Cydia fabivora
Cydia pomonella

Cylindrocarpon obtusisporum
Cylindrocladium clavatum
Cylindrosporium phalaenopsidis
Cyperus rotundus
Dalbulus maidis
Danothrips trifasciatus
Davidiella populorum
Deilephila elpenor
Delia platura
Demodema brevitarsis
Deois flavopicta
Descurainia sophia
Diabrotica balteata
Diabrotica barberi
Diabrotica speciosa
Diabrotica undecimpunctata 
howardi
Diabrotica virgifera virgifera
Diabrotica viridula
Dialeurodes citri
Diaphania hyalinata
Diaphania indica
Diaphania nitidalis
Diaporthe tanakae
Diaspidiotus pyri
Diatraea saccharalis

Dichelops furcatus
Dichelops melacanthus
Dichotomophthoropsis 
safeeulaensis
Dichromothrips corbetti
Dickeya solani
Dickeya zeae
Didymella bryoniae
Didymella rabiei
Digitaria horizontalis
Digitaria insularis
Digitaria sanguinalis
Diloboderus abderus
Diocalandra taitense
Dirioxa pornia
Discosia maculicola
Ditylenchus africanus
Ditylenchus angustus
Ditylenchus destructor e 
Ditylenchus dipsaci
Ditylenchus dipsaci
Diuraphis noxia
Dolichotetranychus floridanus
Drepanopeziza populi-albae
Drepanopeziza populorum
Drepanopeziza punctiformis

Drepanothrips reuteri
Drosophila suzukii
Dysaphis pyri
Dyscinetus dubius
Dyscinetus planatus
Dysdercus sp.
Dysdercus superstitiosus
Dysmicoccus brevipes
Dyspessa ulula
Eacles imperialis magnifica
Earias biplaga
Earias insulana
Echinochloa crus-galli var. 
crus-galli
Ectomyelois ceratoniae
Edessa meditabunda
Elasmopalpus lignosellus
Eldana saccharina
Elsinoe ampelina
Elymus repens
Emex australis
Emilia sonchifolia
Empoasca kraemeri
Endocronartium harknessii
Entomosporium mespili
Eotetranychus carpini
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Eotetranychus lewisi
Epicaerus cognatus
Epicauta atomaria
Epiphyas postvittana
Epitrimerus pyri
Erinnyis ello
Erionota thrax
Eriosoma lanigerum
Erosomyia mangiferae
Erwinia amylovora
Erwinia carotovora subsp. 
carotovora
Erwinia cypripedii
Erysiphe cichoracearum
Erysiphe polygoni
Etiella zinckenella
Eudocima fullonia
Eulecanium tiliae
Eumorpha vitis
Eupalamides daedalus
Euphorbia esula
Euphorbia helioscopia
Euphorbia heterophylla
Eurhizococcus brasiliensis
Eurygaster integriceps
Euschistus heros

Eutinobothrus brasiliensis
Eutypa lata
Exserohilum rostratum
Exserohilum turcicum
Frankliniella australis
Frankliniella gemina
Frankliniella occidentalis
Frankliniella schultzei
Frankliniella zucchini
Fusarium moniliforme
Fusarium oxysporum f. sp. 
cubense
Fusarium oxysporum f. sp. 
cubense race 4
Fusarium oxysporum f. sp. 
lycopersici
Fusarium oxysporum f. 
sp. melonis
Fusarium oxysporum f. sp. 
radicis-lycopersici
Fusarium roseum
Fusarium solani
Fusarium solani f. sp. eumartii
Fusarium spp.
Fusarium subglutinans
Fusarium subglutinans f. sp. 
ananas

Fusarium verticillioides
Ganoderma boninense
Ganoderma orbiforme
Gargaphia torresi
Globodera pallida e Globodera 
rostochiensis
Grapholita molesta
Guignardia citricarpa
Hadula trifolii
Helicotylenchus dihystera
Helicoverpa armigera
Helicoverpa gelotopoeon
Helicoverpa punctigera
Helicoverpa zea
Heliothis virescens
Heliothis viriplaca
Heliothrips haemorrhoidalis
Helminthosporium solani
Helopeltis antonii
Hemileia coffeicola
Heterodera glycines
Heterotermes tenuis
Hippotion celerio
Holymenia clavigera
Homalinotus coriaceus
Horcias nobilellus

Hypocryphalus mangiferae
Hypothenemus hampei
Imperata cylindrica
Ipomoea grandifolia
Ipomoea nil
Lasiothyris luminosa
Lasiothyris luminosa
Leptoglossus gonagra
Leptoglossus stigma
Leptoglossus zonatus
Leptoglossus zonatus
Leucoptera coffeella
Liberibacter africanus
Lipaphis erysimi
Liriomyza huidobrensis
Liriomyza sativae
Liriomyza trifolii
Lobesia botrana
Lophocateres pusillus
Loxa deducta
Ludwigia adscendens
Maconellicoccus hirsutus
Macrophomina phaseolina
Macrosiphum euphorbiae
Maecolaspis joliveti
Mahanarva fimbriolata
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Maruca vitrata
Mechanitis lysimnia
Megalopyge lanata
Melanagromyza sp.
Meloidogyne arenaria
Meloidogyne enterolobii
Meloidogyne exigua
Meloidogyne fallax
Meloidogyne hapla
Meloidogyne incognita
Meloidogyne inornata
Meloidogyne javanica
Metopolophium dirhodum
Michaelus jebus
Microtydeus hylinus
Mixonychus citraeus
Monalonion annulipes
Moniliophthora perniciosa
Moniliophthora roreri
Monioliophthora perniciosa
Mononychellus planki
Mycosphaerella fijiensis
Mycosphaerella musicola
Mycosphaerella zeae-maydis
Myndus crudus
Mythimna separata

Myzus euphorbiae
Myzus ornatus
Myzus persicae
Neofusicoccum parvum
Neoleucinodes elegantalis
Neomegalotomus parvus
Neosilba glaberrima
Neosilba pendula
Neosilba pseudozadolicha
Neosilba zadolicha
Nezara viridula
Nicandra physaloides
Oligonychus bicolor
Oligonychus ilicis
Omiodes indicata
Opsiphanes invirae
Orgyia postica
Orobanche minor
Ostrinia furnacalis
Ostrinia nubilalis
Panonychus citri
Panonychus ulmi
Pantoea ananatis
Pantoea stewartii
Paramadarus complexus
Pectinophora gossypiella

Penicillium funiculosum
Pentalonia nigronervosa
Peronosclerospora sorghi
Phaeocytostroma ambiguum
Phakopsora euvitis
Phakopsora gossypii
Phakopsora pachyrhizi
Phenacoccus solenopsis
Phoma andigena
Phoma exigua var. foveata
Phthorimaea operculella
Phyllachora torrendiella
Phyllocoptruta oleivora
Phyllophaga cuyabana
Phyllophaga triticophaga
Phymatotrichopsis omnivora
Phyrdenus divergens
Phytophthora cactorum
Phytophthora capsici
Phytophthora erythroseptica
Phytophthora heveae
Phytophthora infestans
Phytophthora nicotianae
Phytophthora palmivora
Pieris brassicae
Piezodorus guildinii

Planococcoides njalensis
Planococcus citri
Planococcus lilacinus
Planococcus minor
Plasmopora viticola
Platynota stultana
Pleuroprucha asthenaria
Plutella xylostella
Podosphaera fusca
Polyphagotarsonemus latus
Potato Mop Top Virus
Potato Virus A
Pratylenchus brachyurus
Pratylenchus coffeae
Pratylenchus crenatus
Pratylenchus fallax
Pratylenchus goodeyi
Pratylenchus scribineri
Pratylenchus scribneri
Pratylenchus thornei
Pratylenchus zeae
Prays citri
Premnotrypes latithorax
Premnotrypes spp.
Procornitermes triacifer
Prodiplosis longifila
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Prosapia bicincta
Prostephanus truncatus
Protomyces macrosporus
Pseudaonidia trilobitiformis
Pseudaulacaspis pentagona
Pseudococcus adonidum
Pseudococcus calceolariae
Pseudomonas savastanoi pv. 
glycinea
Pseudomonas syringae pv. aptata
Pseudomonas syringae pv. 
lachrymans
Pseudomonas syringae pv. 
syringae
Pseudomonas syringae pv. 
tomato
Pseudoperonospora cubensis
Puccinia kuehnii
Puccinia pampeana
Puccinia polysora
Puccinia psidii
Pyrenochaeta glycines
Quadraspidiotus perniciosus
Rachiplusia nu
Ralstonia solanacearum
Ralstonia solanacearum raça 2
Raoiella indica

Raphanus raphanistrum
Raphanus sativus
Rastrococcus invadens
Retithrips syriacus
Rhammatocerus schistocercoides
Rhinostomus barbirostris
Rhizoctonia solani
Rhopalosiphum maidis
Rhopalosiphum padi
Rhynchophorus ferrugineus
Rhynchophorus palmarum
Richardia brasiliensis
Rottboellia cochinchinensis
Rotylenchulus reniformis
Saissetia coffeae
Saissetia oleae
Scaptocoris buckupi
Scaptocoris carvalhoi
Scaptocoris castanea
Schizaphis graminum
Schizotetranychus hindustanicus
Scirtothrips dorsalis
Sclerotinia sclerotiorum
Sclerotium rolfsii
Selenothrips rubrocinctus
Senecio vulgaris

Senna obtusifolia
Septoria lycopersici
Setaria pumila
Sirex noctilio
Sitobion avenae
Sitophilus oryzae
Sitophilus zeamais
Spermacoce latifolia
Sphacelia sorghi
Sphaerodothis acrocomiae
Spiroplasma citri
Spodoptera albula
Spodoptera cosmioides
Spodoptera eridania
Spodoptera frugiperda
Spodoptera littoralis
Spodoptera litura
Spongospora subterranea f. sp. 
subterranea
Stemphylium solani
Stenocarpella macrospora
Stenocarpella maydis
Stenodiplosis sorghicola
Sternechus subsignatus
Sternochetus mangiferae
Stiphra robusta

Streptomyces scabies
Striga asiatica
Striga gesnerioides
Striga spp.
Synchytrium endobioticum
Systena tenuis
Tarsonemus cuttacki
Teratopactus nodicollis
Tetranychus desertorum
Tetranychus evansi
Tetranychus ludeni
Tetranychus mexicanus
Tetranychus neocaledonicus
Tetranychus turkestani
Tetranychus urticae
Thaumatotibia leucotreta
Thecaphora solani
Thrips palmi
Thrips tabaci
Timocratica albella
Tomato Severe Rugose Virus
Toxotrypana curvicauda
Trachyderes thoracicus
Tranzschelia discolor
Trialeurodes vaporariorum
Trichoplusia ni



240

Pesquisar para conhecer.  |  Conhecer para  manejar   Volume 2  (Janeiro de 2017)

Trigona spinipes
Triozoida limbata
Trogoderma granarium
Tuta absoluta
Uncinula necator
Urbanus acawoios
Urbanus proteus
Uromyces betae
Venturia inaequalis
Verticillium nigrescens
Wheat Mosaic Virus
Xanthomonas axonopodis pv. 
glycines
Xanthomonas axonopodis pv. 
phaseoli
Xanthomonas campestris pv. 
cucurbitae
Xanthomonas campestris pv. 
melonis
Xanthomonas campestris pv. 
vesicatoria
Xanthomonas campestris pv. 
viticola
Xanthomonas fragariae
Xanthomonas hortorum pv. 
carotae
Xanthomonas oryzae pv. oryzae
Xiphinema americanum

Zeuzera pyrina
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Aspergillus flavus NRRL 
21882
ethilotrophicus
umilus
Bacillus subtilis linhagem QST 
713
Bacillus thuringiensis
Baculovirus anticarsia
Beauveria bassiana
Ceratitis capitata - macho estéril
Condylorrhiza vestigialis 
Nucleopolyhedrovirus
Cotesia flavipes
Metarhizium anisopliae
Neoseiulus californicus
Paecilomyces lilacinus
seiulus macropilis

nema puertoricense
Stratiolaelaps scimitus
Trichoderma asperellum
Trichoderma harzianum
Trichoderma stromaticum
Trichogramma galloi

Em novembro de 2016, a Associação Brasileira das Empresas de Controle Biológico disponibilizou 
conteúdos relativos a inimigos naturais para os quais há produtos registrados no Brasil. Confira a 
relação das espécies: 
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