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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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O plantio de morangos na região sul de Minas Gerais foi 
iniciado há cerca de sessenta anos e ela se tornou o polo de 
produção mais importante desta pequena e apreciada fruta no 
país. Atualmente, são mais de 80 mil toneladas colhidas em 
1.700 hectares. As práticas de cultivo têm evoluído no sentido 
de reduzir a pressão por pragas através, por exemplo, do plantio 
em sistema semi-hidropônico.

Entretanto, uma notícia veiculada pela revista Florida 
Entomologist em dezembro de 2016 coloca os produtores em 
alerta: Drosophila suzukii chegou ao estado de Minas Gerais. 
Trata-se de uma pequena mosca oriunda do continente asiático 
aparentada daquela que aparece em frutas em estágio avançado 
de maturação (Drosophila melanogaster). Ela foi detectada no 
sul do Brasil há cerca de três anos e ataca morango, amora, 
framboesa, mirtilo e até a nossa nativa pitanga. A espécie é 
fortemente colonizadora e vem causando perdas expressivas no 
Rio Grande do Sul.   

Em 2016, indivíduos coletados no município de Ervália, no 
sul de Minas, foram coletados e identificados em um plantio 
de morangos. Além disso, frutos de morango e de goiaba com 
aparência flácida foram coletados para verificar que espécies 

Drosophila suzukii chega à 
maior região de produção de 
morangos no Brasil
A espécie é de origem asiática e já ocorre em 6 estados
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Drosophila suzukii
LEGENDA. Foto: Agroscope (xxxx)

estavam presentes.

Todas as amostras, tanto de adultos quanto de frutos, foram 
positivas para Drosophila suzukii. Portanto, a distribuição 
geográfica conhecida para Drosophila suzukii no Brasil passa 
a ser: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, 
Rio de Janeiro, Goiás e Minas Gerais. Levantamentos mais 
detalhados sobre a distribuição geográfica e círculo de 
hospedeiros estão em andamento.

Não há, até o momento, tecnologias registradas para o controle 
de Drosophila suzukii no Brasil. Assim sendo, medidas que 
restrinjam o trânsito de frutos potencialmente infestados para 
as proximidades das áreas de produção devem ser observadas. 
Deve-se, também, evitar a presença de frutas hospedeiras nos 
arredores e, diante de uma suspeita de presença da praga, enviar 
amostras para um laboratório de diagnóstico fitossanitário para 
confirmação.

Para saber mais: 
ANDREAZZA, F. et al. Drosophila suzukii (Diptera: Drosophilidae) 
Arrives at Minas Gerais State, a Main Strawberry Production Region in 
Brazil. Florida Entomologist, v. 99, n. 4, p.796-798, dez. 2016.
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Os organismos geneticamente modificados (OGMs) são 
seres que sofreram alguma mudança em seu material genético 
por meio de qualquer técnica da engenharia genética. Esses 
métodos são utilizados, por exemplo, para criar plantas com 
maior nível de tolerância a lagartas como Helicoverpa armigera e 
Spodoptera frugiperda, a condições ambientais ou até mesmo para 
a obtenção de materiais de interesse médico como vacinas.

Apesar de estudos recentes demonstrarem que as culturas de 
OGM não geram riscos à saúde humana e que são mais baratos 
quando comparados com cultivares convencionais, alguns 
consumidores têm receio quanto ao impacto dessa tecnologia 
ao meio ambiente. Mas será que essa preocupação é justificável?

Para elucidar essa questão, um artigo publicado na Journal of  
Environmental Protection quantificou os impactos econômicos 
e ambientais diante de uma hipotética proibição de cultivares 
geneticamente modificadas de milho, soja e algodão no mundo, 
com foco nos impactos sobre o preço, o bem-estar e as 
emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE).

Culturas geneticamente 
modificadas e gases de efeito 
estufa - o que uma coisa tem a 
ver com a outra?
Eliminação de culturas de OGM pode causar aumento das 
emissões de gases de efeito estufa
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Para isso, examinaram dois cenários: “O que seria diferente se 
não houvesse a tecnologia OGM?” e “Qual seria o impacto se 
a adoção de OGM em nível global atingisse os patamares dos 
Estados Unidos?”. Foi utilizado um modelo de equilíbrio geral 
computável (EGC), o GTAP-BIO, com intuito de capturar as 
ligações específicas que caracterizam a economia. Apesar de 
não ter sido feita uma análise ambiental completa dos OGMs, 
foi analisada a mudança do uso da terra em razão da perda 
dos OGMs e calculado o quanto isso impactaria em termos de 
emissões de GEE.

A substituição de cultivos geneticamente modificados por 
convencionais resultaria em um aumento de 0,27% a 2,2% 
no preço dos alimentos, dependendo da região. As perdas do 
bem-estar associadas à proibição do uso da tecnologia OGM 
totalizariam em US$ 9,75 bilhões. Consequentemente, no caso 
de uma proibição de OGM, o mundo se torna mais dependente 
da agricultura dos EUA. O modelo desenvolvido pelos 
pesquisadores também demonstrou que a retirada de cultivos 
geneticamente modificados provocaria um um aumento 
substancial das emissões dos GEE. Isso porque a agropecuária 
é um dos maiores geradores desses gases e, na eventualidade 
de banimento de cultivos geneticamente modificados, haveria a 
necessidade de ampliar a área de produção agrícola para manter 
os níveis atuais de produção de alimentos, agroenergia e fibras.

Para saber mais: 
MAHAFFEY, H. et al. Evaluating the Economic and Environmental 
Impacts of  a Global GMO Ban. Journal Of  Environmental Protection, v. 
7, n. 11, p.1522-1546, 2016.

Helicoverpa armigera
LEGENDA.

Spodoptera frugiperda
LEGENDA.

Foto: Canal Rural (xxxx)
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O perfume é algo muito marcante, utilizado tanto por homens 
quanto por mulheres. Já aconteceu com você de sentir uma 
fragrância e vir a sua mente a recordação de alguém? Não é 
uma situação rara e ocorre algo assim também com os insetos, 
é o caso dos feromônios que são substâncias que auxiliam no 
reconhecimento de outros insetos que são potenciais parceiros.

O bicudo-do-algodoeiro (Anthonomus grandis) é a principal 
ameaça aos cultivos de algodão em países das Américas do 
Norte, Central e Sul, inclusive no Brasil. Por ser uma praga que 
pode causar sérios danos, existem vários estudos relacionados 
ao bicudo com vistas a desenvolver alternativas de manejo, 
inclusive com feromônios no uso de armadilhas. Nessas 
situações, os bicudos são atraídos pelas substâncias químicas, 
acreditando estarem se aproximando de um companheiro e são 
capturados.

No uso comum das armadilhas de feromônios, estas 
ferramentas são colocadas dentro ou próximo das fileiras 
externas da plantação, porém, algumas armadilhas e, 
consequentemente os dados, podem ser perdidos desta forma 
devido à manutenção com maquinário. Assim, pesquisadores 
decidiram avaliar se o monitoramento seria bem-sucedido 
colocando as armadilhas do lado de fora dos campos de 
algodão, com distância de 1, 7 ou 10 metros da fila mais 
externa.

Atraindo o bicudo-do-
algodoeiro
Avaliação de armadilhas de feromônios fora da plantação
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Anthonomus grandis
LEGENDA. Foto: Regina Sugayama 
(2016)

Os resultados do estudo realizado nos Estados Unidos, em 
2005, mostraram que as armadilhas mais distantes capturaram 
um número maior de insetos, porém, no início da temporada, 
houve semelhança de dados, independente da distância 
das armadilhas. Já no ano seguinte, não foram detectadas 
distinções significativas entre as armadilhas, mas com número e 
regularidade de captura menores que o ano anterior.

Como acontece conosco que, independentemente do local 
onde estivermos, podemos nos lembrar de alguém ao sentir 
o perfume, as demonstrações do estudo revelam que o fato 
de mudar o local da armadilha não prejudicou a detecção e o 
monitoramento do bicudo, pois tanto as armadilhas próximas 
quanto as mais distantes foram eficientes, atraindo os insetos. 
Estes resultados são importantes, pois mostram uma alternativa 
à prática comum, evitando que dados sejam perdidos.

Para saber mais: 
SPURGEON, D. W. Captures of  Boll Weevils (Coleoptera: Curculionidae) 
in Relation to Trap Distance From Cotton Fields. Journal Of  Economic 
Entomology, v. 109, n. 6, p.2405-2410, 30 set. 2016.
PRAÇA, L. B. Anthonomus grandis Boheman, 1843 (Coleoptera: 
Curculionidae). Brasília, DF: Embrapa Recursos Genéticos e 
Biotecnologia, 2007.
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Conhecida nacional e internacionalmente por sua importância 
na produção de cacau, a região de Ilheus, no sul da Bahia, 
é também detentora de áreas de produção de uma grande 
variedade de frutas cultivadas nativas e exóticas. Entre os 
entraves para o crescimento da atividade estão as moscas 
frugívoras, tanto pelo impacto direto (queda prematura de 
frutas e depreciação) quanto pela redução de acesso a mercados 
internacionais.

Para ampliar o conhecimento sobre a diversidade e dinâmica 
dessas moscas no sul da Bahia, um grupo de pesquisadores de 
três Universidades instalaram armadilhas com atrativo alimentar 
em três localidades: Ilheus, Uruçuca e Wenceslau Guimarães. 
As coletas foram feitas de julho de 2011 a dezembro de 2012.

Os tefritídeos foram, de longe, mais abundantes que o 
lonqueídeos, representando 97,8% dos indivíduos capturados. 
O tefritídeo exótico Ceratitis capitata foi coletado, mas em 
frequência inferior a 1%.

Doze espécies de Anastrepha foram detectadas. Anastrepha 
fraterculus foi a única espécie super-dominante nas três 
localidades. Anastrepha obliqua foi dominante em duas das 
três localidades e Anastrepha sororcula e Anastrepha parallela em 
uma localidade cada. A. bahiensis, A. parallela, A. serpentina, 

Levantamento de moscas 
frugívoras no sul da Bahia
Tefritídeos e lonqueídeos foram encontrados
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A. distincta, A. leptozona, A. antunesi, A. grandis e A. zenildae 
ocorreram em baixa frequência e esporadicamente.

Este é o primeiro registro de Anastrepha consobrina no estado 
da Bahia. Não foram encontradas espécies de importância 
quarentenária. Além da importância do ponto de vista científico 
e de manejo, o levantamento sistemático de moscas-das-
frutas é importante para que eventuais entradas de pragas 
quarentenárias sejam detectadas precocemente.

Para saber mais: 
MELO, E. A. S. F. et al. Diversity of  frugivorous flies (Tephritidae e 
Lonchaeidae) in three municipalities in southern Bahia. Arquivos do 
Instituto Biológico, v. 83, p.1-7, 2016.

Foto: Paulo Lanzetta (2013)

Anastrepha 
fraterculus

Anastrepha 
grandis 

Anastrepha 
obliqua

Ceratitis 
capitata
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O Brasil é o maior produtor mundial de feijão (Phaseolus 
vulgaris). Além da sua relevância na alimentação brasileira, é um 
dos produtos agrícolas de maior importância econômica-social. 
A produção média anual chega a 3,5 milhões de toneladas.

Entre os fatores que reduzem a produtividade estão as 
doenças. Em 2014, plantas de feijão comum foram detectadas 
na cidade de Caiçara/RS apresentando sintomas de atrofia, 
amarelecimento das folhas e galhas causadas por nematoide 
de nó de raiz. Os pesquisadores responsáveis pelo estudo 
publicaram o artigo na revista Plant Disease em dezembro de 
2016.

A identificação foi feita através de fenótipos de esterase, 
análises morfológicas de fêmeas por padrões perineais, medição 
morfológica dos juvenis de segundo estádio e amplificação de 
fragmento de rRNA, além de processar amostras das raízes e 
do solo para determinar a densidade populacional de ovos e 
formas juvenis dos nematoides.

Primeiro relato de 
Meloidogyne ethiopica 
atacando feijão comum no Sul 
do Brasil
Meloidogyne ethiopica foi identificada parasitando 
Phaseolus vulgaris no Sul do Brasil
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Era nada mais, nada menos do que a espécie Meloidogyne 
ethiopica, uma praga polífaga que ataca culturas como como 
batata, fruteiras e soja.

Esse é o primeiro relato de M. ethiopica parasitando o feijão no 
Brasil. Essa informação é relevante para os produtores, pois 
esse nematoide pode causar danos severos em plantações de 
feijão e se tornar um problema adicional para essa cultura. Vale 
ficar atento e investir em um bom manejo fitossanitário:

- Rotação com cultivos não hospedeiros;

- Utilização de áreas sem histórico de infestação;

- Evitar o trânsito de maquinário e veículos de áreas infestadas;

- Evitar a entrada de pessoas na lavoura.

Além desses cuidados, o produtor deve ficar atento ao 
aparecimento de sintomas.

MELOIDOGYNE ETHIOPICA
LEGENDA. Foto: Plantwise (xxxx)

Para saber mais: 
BELLÉ, C. et al. Parasitization of  the Common Bean (Phaseolus vulgaris) by 
Meloidogyne ethiopica in Southern Brazil. Plant Disease, 20 dez. 2016.
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O trânsito internacional de plantas, suas partes ou produtos é 
um dos principais meios de disseminação de pragas a longas 
distâncias. Por esse motivo, deve ser precedido de alguns 
cuidados para evitar a entrada inadvertida de organismos 
potencialmente perigosos.

Quando a intenção é utilizar esses materiais importados para 
fins comerciais, industrialização ou propagação, por exemplo, 
a autoridade fitossanitária estabelece requisitos fitossanitários 
com base em análise de risco de pragas (ARP). Este é um 
estudo detalhado que identifica perigos e propõe medidas de 
mitigação de riscos, que pode demorar anos para ser concluído.

No entanto, quando o objetivo da importação é realizar 
pesquisa científica, não há necessidade de realizar a ARP e, já 
em 1998, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
(MAPA) regulamentou o procedimento de importação para fins 
de pesquisa [1]. Essa regulamentação foi revisada e uma nova 
Instrução Normativa foi publicada em 19/12/2016 no Diário 
Oficial da União [2], diz respeito a qualquer vegetal, parte de 
vegetal ou produto vegetal que possa abrigar ou disseminar 

MAPA atualiza procedimentos 
para importação de materiais 
para pesquisa
Materiais devem passar por quarentena antes de serem 
internalizados
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pragas e que seja destinado à pesquisa e experimentação, 
bem como a organismos para uso em programas de controle 
biológico e solo/ substratos.

O instrumento estabelece os critérios e procedimentos para 
importação destes materiais, a exemplo: deve haver prévia 
Permissão do Departamento de Sanidade Vegetal – DSV 
da Secretaria de Defesa Agropecuária – SDA; o interessado 
na importação deve estar vinculado a uma instituição ou 
empresa com atuação comprovada em atividades de pesquisa e 
experimentação; deverá ser feito procedimento de quarentena 
em Estação Quarentenária credenciada pelo MAPA, dentre 
outras. Também é estabelecido a quais materiais de importação 
a Instrução Normativa não se aplica como: DNA, RNA e 
outros que estejam nas categorias 0 (zero) e 1 (um) de risco 
fitossanitário, conforme legislação.

A nova Instrução Normativa difere daquela publicada em 1998 
em alguns pontos, pelo fato de que restringe a importação de 
materiais às instituições de pesquisa. Além disso, considera 
motivo para proibição de internalização do material a presença 
de pragas não quarentenárias regulamentadas acima do limite 
tolerado e estabelece requisitos para embalagens primárias e 
secundárias dos materiais.

As determinações sobre as importações compõem ações 
que buscam a segurança fitossanitária do país, evitando que 
organismos que ofereçam risco entrem em território brasileiro, 
podendo causar prejuízos às atividades locais.

Nota:
[1] Instrução Normativa Nº 1/1998
[2] Instrução Normativa Nº 52/2016

Para saber mais: 
BRASIL. Instrução Normativa nº 52, de 1 de dezembro de 2016. 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Seção 1, p.11-13.

Foto: Regina Sugayama (xxxx)
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A água é fundamental para a manutenção da vida de qualquer 
ser vivo. Porém, como também acontece com vitaminas, 
proteínas, etc, tanto o excesso quanto a falta de água 
podem ser prejudiciais à vida, numa planta, por exemplo, o 
desenvolvimento pode ser afetado e doenças podem encontrar 
uma situação favorável para se instalarem.

Para avaliar se a disponibilidade de água interfere no controle 
químico de organismos fitopatogênicos, pesquisadores 
brasileiros submeteram plantas de soja à situação de déficit 
hídrico e à situação de disponibilidade de água. Foi aplicada 
solução fungicida à base dos ingredientes ativos trifloxistrobina 
e protioconazol nas plantas e depois estas foram inoculadas 
artificialmente com o fungo causador da ferrugem-asiática-da-
soja (Phakopsora pachyrhizi) e, por último, ocorreu a simulação de 
chuva em tempos diferentes após a aplicação do defensivo (0, 
30, 60 e 120 min). Foram avaliados o tempo entre a aplicação 
dos produtos e o surgimento da primeira pústula da doença, a 
severidade da mesma, a produtividade e a massa de grãos das 
plantas.

Os resultados mostraram que, quanto menor é o intervalo 
de tempo entre a aplicação do fungicida e as simulações de 
chuva, menor é o tempo necessário para que a primeira pústula 
apareça, pois, a chuva atua fazendo uma lavagem do tecido 
foliar, retirando o defensivo aplicado. Nas plantas sem déficit 

Com ou sem água?
Efeito das chuvas e do regime hídrico no controle da ferrugem-
asiática-da-soja
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hídrico, mesmo a simulação de chuva sendo após 120 minutos 
da aplicação da formulação, houve redução na retenção do 
mesmo.

Já na situação de déficit, observou-se que as pústulas levaram 
um tempo maior para surgir, indicando que houve maior 
retenção do defensivo. A severidade da doença demonstrou-se 
menor nas plantas sob condição de déficit e a produtividade 
foi 83% maior em nesta condição, sem simulação de chuva, 
comparando-se ao experimento testemunha.

O estudo contribui para demonstrar a importância de 
que as aplicações sejam bem planejadas, levando-se em 
consideração os períodos de chuvas que interferem na retenção 
dos produtos, independentemente do regime hídrico. O 
planejamento bem realizado garante a eficiência da aplicação e a 
proteção da cultura.

Para saber mais: 
STEFANELLO, M. T. et al. Dinâmica do controle químico de Phakopsora 
pachyrhizi em plantas de soja submetidas a diferentes regimes hídricos. 
Arquivos do Instituto Biológico, v. 83, p.1-6, 2016.

Phakopsora pachyrhizi
LEGENDA. Foto: Daren Mueller 
(xxxx)



30

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

A semente é um dos principais veículos de introdução de 
pragas em áreas de cultivo de soja. A falta de procedimentos 
fitossanitários em sementes de soja é um dos fatores que 
permite a disseminação e estabelecimento de patógenos em 
regiões produtoras.

O tratamento químico das sementes é uma prática 
indispensável e cada vez mais usada. Das sementes de soja 
comercializadas pelo Brasil cerca de 95% recebem tratamento 
com produtos químicos, atualmente. Essa atividade preserva 
o potencial genético da cultivar e protege contra a ação de 
organismos como insetos e fungos, por exemplo. Porém, os 
ingredientes ativos utilizados podem afetar a qualidade das 
sementes durante o armazenamento e no campo.

Um estudo feito por pesquisadores da Universidade Federal de 
Lavras verificou o efeito do tratamento fungicida e inseticida na 
qualidade de sementes de soja antes e após o armazenamento.

Sementes de três cultivares de soja (NS 7494, NS 8693 e NS 
7338 IPRO) foram utilizadas e analisadas separadamente. As 
combinações de inseticidas e fungicidas foram:

- Imidacloprido e Tiocarbe + Carbendazim e Tiram;

- Imidacloprido e Tiocarbe + Fludioxonil e Metalaxil-M;

De semente em semente...
Efeito do tratamento de sementes de soja realizado com 
fungicidas e inseticidas
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- Tiametoxam + Carbendazim e Tiram;

- Tiametoxam + Fludioxonil e Metalaxil-M;

- Fipronil, Piraclostrobina e Tiofanato de Metilo

Os resultados foram comparados com um grupo controle 
(sem tratamento) e analisados em três momentos diferentes 
de aplicação: tratadas e avaliadas; tratadas, armazenadas e 
avaliadas; armazenadas, tratadas e avaliadas. Diante disso, 
realizou-se testes de germinação, emergência, envelhecimento 
acelerado, frio e sanidade.

De um modo geral, os produtos em estudo não prejudicaram a 
qualidade fisiológica e sanitária das sementes, com exceção de 
Fipronil, Piraclostrobina e Tiofanato de Metilo e de misturas 
contendo Imidacloprido e Tiocarbe armazenadas em um 
período superior a dois meses.

Observa-se que a eficiência do produto está diretamente ligada 
ao tempo de contato dos produtos com as sementes. No teste 
de germinação, as sementes tratadas antes dos ensaios tiveram 
melhor desempenho se comparadas às sementes armazenadas 
com ou sem tratamento.

Quando o tratamento é realizado no pré-plantio, o produto 
atua como bio-ativador e aumenta a germinação, emergência 
e características agronômicas das mudas. Isso mostra que 
o tratamento de pré-plantio favorece o estabelecimento de 
plantas no campo e a produção de sementes em relação ao 
tratamento antecipado. Independente da cultivar, houve 
baixa germinação após o envelhecimento acelerado, devido à 
presença de fungos de armazenamento e de campo.

Para saber mais: 
FERREIRA, T. F. et al. Quality of  soybean seeds treated with fungicides 
and insecticides before and after storage. Journal Of  Seed Science, v. 38, n. 
4, p.278-286, dez. 2016.

Portanto, devem ser considerados fungicidas e inseticidas como 
promotores de qualidade fitossanitária e aliados da produção de 
sementes de alta qualidade.

VEJA TAMBÉM:
Se optar pela prescrição do tratamento de sementes, 
esteja atento aos grupos de modo de ação de inseticidas e 
fungicidas consultando o site do IRAC-BR e do FRAC-BR.

frac-br irac-br
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Botrytis cinerea é um fungo que se desenvolve sobre um grande 
número de plantas e que tem distribuição cosmopolita. Entre 
os hospedeiros estão pêra, ameixa, pêssego, amora, framboesa, 
morango, uva e maçã. É causador do mofo-cinzento, a segunda 
doença de maior importância na maçã, em pós-colheita.

Ferimentos na superfície dos frutos favorecem o 
desenvolvimento da doença. Desenvolve-se rapidamente em 
temperaturas frias e se dispersa com grande facilidade para 
os frutos adjacentes. A via de disseminação mais comum nos 
procedimentos de pós-colheita é pela água de lavagem antes do 
empacotamento e armazenagem.

A utilização de materiais de propagação sadios, evitar a 
ocorrência de danos mecânicos, o plantio em épocas de 
temperaturas mais altas e em áreas que não são muito 
úmidas, além do controle químico através da pulverização 
com fungicidas são métodos que ajudam a prevenir o 
estabelecimento dessa doença.

Recentemente, os ingredientes ativos fluxapyroxad e fluopyram 
foram registrados para controlar o mofo-cinzento e outros 
patógenos de pomáceas no Estado de Washington, nos 
EUA. Porém, estudo realizado em 2016 por pesquisadores da 
Universidade do Estado de Washington relatou o primeiro 

Chove lá e respinga aqui
Primeiro relato de resistência de Botrytis cinerea a 
fluxapyroxad e fluopyram
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caso resistência a esses dois ingredientes ativos em B. cinerea em 
cultivo de maçã.

O que isso tem de importância para o Brasil? O Brasil importa 
frutos de maçã, dentre outros produtos que essa espécie pode 
vir associada. B. cinerea está presente no país, mas, ainda assim, 
há o risco de introdução de linhagens já resistentes a esses 
compostos químicos e/ou que podem apresentar resistência 
cruzada a outros produtos formulados.

Isso afeta diretamente o controle de B. cinerea em plantações 
brasileiras, acarretando a perda da eficácia de determinadas 
tecnologias que são utilizadas e, consequentemente, perdas em 
pós-colheita.

Para saber mais: 
AMIRI, A. et al. First Report of  Resistance to Fluxapyroxad and 
Fluopyram in Botrytis cinerea From Commercial Apple Orchards in 
Washington State. Plant Disease, 11 jan. 2017.

Botrytis cinerea
LEGENDA. Foto: Xiao & Kim (2008)
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O nematoide de cisto da soja (Heterodera glycines) é um velho 
conhecido no Brasil, tendo sido detectado aqui há mais 
de 20 anos, causa sérios danos às culturas que ataca, com 
destaque para a soja (seu principal hospedeiro), como o 
comprometimento da absorção de água, amarelecimento das 
folhas, baixa produção, podendo levar a planta à morte.

Em julho de 2016, um produtor dos Estados Unidos percebeu 
em sua lavoura plantas de feijão (Phaseolus vulgaris L. cv. Red 
Rover) atrofiadas e com manchas amareladas. A análise 
realizada em amostras da raiz revelou a presença de fêmeas 
branco-amareladas, levantando a suspeita de que fossem da 
espécie H. glycines. Iniciou-se, então, um levantamento de 
informações, onde foi possível saber que, em 2010 e 2015 
foram plantadas sementes de soja e milho, respectivamente, 
naquela área.

Observando das amostras do solo, foram detectados 
nematoides, cistos e ovos (retirados dos cistos) que foram 
utilizados para inocular três cultivares distintas de feijão 
(Montcalm, Red Hawk e Pink Panther). As plantas foram 
mantidas em estufa de crescimento e, após 32 dias, foram 
retiradas amostras das raízes para novas análises.

Os resultados confirmaram, através da morfologia e análise 
de DNA, a presença de cistos e juvenis do nematoide de cisto 

Ameaça no solo
Nematoide de cisto da soja detectado em campos de feijão nos 
EUA
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da soja. Este foi o primeiro relato da espécie H. glycines em 
campo comercial de feijão (Phaseolus vulgaris) em Minnesota e os 
estudos em estufa confirmaram a infecção e boa reprodução do 
nematoide nas três cultivares testadas.

A pesquisa desperta a atenção para a possibilidade de 
redução da produção de feijão devido à ação do nematoide 
e traz de volta à mente a importância do uso de sementes de 
cultivares resistentes e a realização da rotação de culturas não 
hospedeiras, de maneira correta e eficiente a fim de evitar que 
estes organismos permaneçam no solo e causem danos nas 
próximas safras.

heterodera glycines
LEGENDA. Foto: Agricultural 
Research Service (2006)

Para saber mais: 
YAN, G. P. et al. First Report of  the Soybean Cyst Nematode Heterodera 
glycines Infecting Dry Bean (Phaseolus vulgaris L.) in a Commercial Field in 
Minnesota. Plant Disease, v. 101, n. 2, p.391-391, fev. 2017.
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Todos os seres querem evitar situações que ofereçam risco, 
mesmo quando algo naquele ambiente seja de seu interesse. 
Então, o comum é aguardar que não haja mais a ameaça e 
então, parte-se em busca do que lhe chama a atenção ali. Isso 
acontece, por exemplo, com a espécie Trichogramma pretiosum, 
quando presente em cultivos de milho. Nas lavouras existem 
insetos que são de interesse de T. pretiosum (um parasitoide 
que coloca seus ovos em outros insetos), porém, devido à 
necessidade de aplicação de defensivos para combater plantas 
daninhas, este aliado da cultura de milho pode vir a ser afetado.

O milho é um dos grãos de destaque na agricultura brasileira, 
com estimativas para a primeira safra deste ano que apontam 
aumento de 9,9% na produção e 3,2% na área plantada, 
comparando à safra 2015/2016. Estas projeções fortalecem o 
cenário da produção mundial e alertam para a necessidade de 
que ações de controle de pragas e plantas daninhas que possam 
ameaçar a produção de milho sejam feitas adequadamente e 
que os inimigos naturais sejam preservados, como por exemplo, 
Trichogramma pretiosum que atua no controle de lepidópteros.

Buscando combinar o manejo de plantas daninhas e 
a preservação dos inimigos naturais, pesquisadores da 
Universidade Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul, 
realizaram testes para verificar, através de testes de persistência, 
por quanto tempo o efeito de herbicidas utilizados em cultivos 

Ajude-me a te ajudar
Avaliação da persistência de herbicidas aplicados em milho 
sobre Trichogramma pretiosum
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de milho continuam interferindo sobre o parasitoide T. 
pretiosum. Os testes foram realizados com folhas pulverizadas 
com 8 herbicidas à base de sal de isopropilamina, um à base 
de sal de potássio e um de sal de amônio, os insetos foram 
colocados em contato com as folhas aos 3, 10, 17, 24 e 31 dias 
após a aplicação.

O número de ovos de Anagasta kuehniella parasitados pelas 
fêmeas de T. pretiosum foi avaliado previamente e comparado 
aos índices de parasitismo após a aplicação dos produtos. 
Apenas um dos produtos testados, à base de sal de potássio, 
ocasionou redução de 40,12% do parasitismo, sendo 
classificado como “levemente nocivo” aos três dias após 
aplicação. Para as outras 9 substâncias, consideradas de vida 
curta, não foi registrada redução significativa no parasitismo, ou 
seja, não houve prejuízos ao inimigo natural.

Diante destes resultados, é possível concluir que a liberação 
de T. pretiosum pode ser realizada, com segurança, 3 dias 
após a aplicação dos produtos avaliados, sem que a ação do 
parasitoide seja comprometida. É de grande importância pensar 
no momento certo de liberação do inimigo natural, pois, desta 
forma é possível combinar os controles químico e biológico, 
ampliando a proteção ao cultivo do milho.

Para saber mais: 
PASINI, R. A. et al. Persistence of  desiccant herbicides applied to 
transgenic maize on Trichogramma pretiosum Riley, 1879 (Hymenoptera: 
Trichogrammatidae). Revista CiÊncia AgronÔmica, v. 48, n. 1, p.175-181, 
2017.

Trichogramma pretiosum
LEGENDA. Foto: Edgardo González 
Carducci (2009)
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Uma das principais doenças da família Myrtaceae é a ferrugem, 
causada pelo fungo Puccinia psidii. Em condições desfavoráveis 
pode permanecer assintomática por mais de um mês. Pelo 
fato de ter facilidade em dispersar a longas distâncias e possuir 
muitos hospedeiros isso torna P. psidii um invasor bem-
sucedido.

No Brasil, durante a década de 1970 P. psidii tornou-se uma 
das principais doenças em plantações de eucalipto. O principal 
sintoma da ferrugem causada por P. psidii é o aparecimento 
de pústulas amarelas nas superfícies das folhas. As pústulas 
também podem ser encontradas em hastes, frutos e flores.

Pesquisadores da Universidade Estadual Paulista (UNESP) 
descobriram que Puccinia psidii tem um círculo de hospedeiros 
maior do que se pensava e relataram pela primeira vez P. psidii 
causando ferrugem em Acmena smithii no Brasil.

Os sinais e sintomas eram evidentes tanto na superfície 
abaxial como na superfície adaxial das folhas. Foi feita uma 
coleta dos urediniósporos em plantas afetadas de A. smithii 
e esses patógenos foram inoculados em plantas saudáveis. A 
identificação da espécie patogênica se deu através de métodos 
laboratoriais de análises morfológicas.

Quanto mais, melhor pra 
quem?
Pela primeira vez Acmena smithii é relatado como 
hospedeiro de Puccinia psidii no Brasil
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Acmena smithii é uma erva daninha da família Myrtaceae, 
porém ainda não é considerada significativa. Seus frutos são 
comestíveis, mas são pouco palatáveis. Sua madeira pode ser 
utilizada para fazer pavimentos, molduras e acessórios. Além 
disso, pode servir como repositório do fungo P. psidii em áreas 
de produção de mirtáceas de importância econômica, como: 
goiaba, eucalipto, jambo, pitanga, araçá, grumixama, cambucá, 
entre outros.

A relação entre as condições climáticas presentes nas áreas 
de cultura e a ocorrência de doenças é importante ferramenta 
decisória para os programas de controle e manejo.

puccinia psidii
LEGENDA. Foto: Pieri et al. (2016)

Para saber mais: 
PIERI, C. et al. First record of  rust caused by Puccinia psidii (Pucciniaceae) 
in Acmena smithii in Brazil. Summa Phytopathologica, v. 42, n. 4, p.372-373, 
dez. 2016.
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A rotação de culturas é uma prática muito utilizada para 
recuperação de solos, evitando a redução da produtividade, 
contribuindo para o controle de plantas daninhas, insetos-
praga e/ou doenças. Nesta prática, recomenda-se que sejam 
alternadas espécies de vegetais com propósito comercial e 
espécies de recuperação de solo na mesma área e, quando 
alguma praga está presente no local, é importante observar que 
a cultura seguinte não seja hospedeira do mesmo.

Diante dos mecanismos da rotação de cultura, pesquisadores 
da Embrapa desenvolveram uma pesquisa para avaliar o efeito 
do uso de milho, milheto e crotalária (Crotalaria spectabilis) 
para rotação no cultivo de soja, em um campo naturalmente 
infestado pelo nematoide das lesões radiculares (Pratylenchus 
brachyurus).

Os resultados mostraram a eficiência do uso de crotalária 
para o controle do nematoide (o melhor desempenho foi 
da plantação realizada na primavera/verão), pois suas raízes 
hospedaram apenas 4,3% do número de nematoides visto em 
raízes de soja. Já no caso do milheto ADR 300 foi possível 

Crotalária contra 
Pratylenchus brachyurus
Estudo mostra eficiência da rotação de crotalária com soja 
para a redução das populações do nematoide
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notar maior desenvolvimento dos nematoides quando 
plantado no outono, em comparação com o milheto plantado 
na primavera, reflexo da redução natural da população de P. 
brachyurus pelo pousio do solo. Nos testes realizados com o 
milho, constatou-se, que não é aconselhável esta sequência, pois 
favorece o aumento das populações do nematoide das lesões 
radiculares.

Este estudo mostra que a rotação de culturas com soja e 
crotalária leva à redução da infestação por P. brachyurus, fato 
muito relevante, pois este é o fitopatógeno mais frequente 
em campos de soja, podendo causar perdas de até 30% da 
produção.

Pratylenchus brachyurus
LEGENDA. Foto: Waldir Pereira Dias 
(2016)

Para saber mais: 
ASMUS, G. L. et al. Manejo de Pratylenchus brachyurus com crotalária ou 
milheto em área de produção de soja. Dourados: Embrapa Agropecuária 
Oeste, set. 2016.
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Pseudoperonospora cubensis é o agente causal do míldio das plantas 
cucurbitáceas. Apesar da doença infectar apenas a folhagem, 
isso gera uma série de consequências. A redução da atividade 
fotossintética no início do desenvolvimento da planta resulta 
em plantas atrofiadas e perda no rendimento da produção. Os 
sintomas da infecção do míldio ocorrem de forma diferente 
sobre as culturas de cucurbitáceas hospedeiras.

Causa mais perdas às plantações em épocas úmidas e de 
temperaturas amenas se não for controlada adequadamente. No 
Brasil, essa doença é bastante comum nas áreas de cultivo de 
abóboras, melancia, melão e pepino e atinge maior importância 
na regiões Sul e Sudeste devido às condições ambientais serem 
mais favoráveis.

Pesquisadores chineses investigaram os efeitos da temperatura 
e da umidade sobre a esporulação e a infecção por P. cubensis. 
Para isso, inocularam cotilédones de pepino com esporângios 
e acompanharam o desenvolvimento da planta e do fungo sob 
condições ambientais controladas.

O resultado mostrou que a temperatura necessária para ocorrer 
a infecção por esporângio de P. cubensis e esporulação das lesões 
do míldio varia entre 5 e 30ºC. A temperatura ótima estimada 

Desvendando o míldio das 
cucurbitáceas
Temperatura e umidade interferem diretamente na esporulação 
e infecção por Pseudoperonospora cubensis
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foi de 18,8ºC para a infecção de esporângio e 16,2ºC para a 
esporulação da lesão do míldio. O patógeno formou uma maior 
quantidade de esporângios quando os cotilédones da doença 
estavam molhados ou em um ambiente com umidade relativa 
elevada.

Os cotilédones inoculados que foram incubados durante 5 
dias uma temperatura de 20ºC em um estufa seca formaram 
esporângios 4 horas após serem umedecidos quando incubados 
na ausência de luz. O período de incubação interfere na 
produção de esporângios – quanto mais extenso o período de 
incubação, maior a quantidade de esporângios produzidos. O 
tempo mínimo necessário sob umidade para os esporângios 
completarem o processo de infecção e foi de 12 horas a 5ºC, 4 
horas a 10ºC, 2,5 horas a 15ºC, 1 hora a 20 ou a 25ºC e 6 horas 
a 30ºC.

Conhecer a influência de fatores ambientais sobre a biologia 
dos fungos fitopatogênicos é de fundamental importância para 
planejar programas de manejo eficazes para o míldio.

Para saber mais: 
SUN, S. et al. Effects of  Temperature and Moisture on Sporulation and 
Infection by Pseudoperonospora cubensis. Plant Disease, 19 jan. 2017.

PSEUDOPERONOSPORA CUBENSIS
LEGENDA. Foto: Gerald Holmes 
(xxxx)
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A cana-de-açúcar é um dos principais produtos da agricultura 
brasileira e, entre os problemas fitossanitários da cultura, estão 
as ferrugens causadas pelos fungos Puccinia melanocephala e 
Puccinia kuhenii, esta última é originária do continente asiático 
e detectada recentemente no Brasil. O trânsito internacional 
de pessoas e de mercadorias - que vem crescendo a cada 
ano - bem como a dispersão global através de massas de ar 
podem ter contribuído para essa invasão. Considerando esses 
movimentos globais de pragas e a importância da cultura para 
o Brasil, é importante que se exerça uma vigilância permanente 
quanto a possíveis novos eventos de invasão.

Em janeiro de 2017, a revista Australasian Plant Pathology 
publicou a descrição de Macruropyxis fulva, um fungo 
causador de ferrugem em cana-de-açúcar. As amostras foram 
originárias do sul do continente africano e consistiram de 
folhas apresentando sintomas de ferrugem em ambas as faces, 
com características diferentes de outras ferrugens da cultura. 
Análises moleculares comparativas com outras espécies de 
fungos confirmaram que se tratava de uma nova espécie. Além 

Cientistas descobrem nova 
ferrugem em cana-de-açúcar
Macruropyxis fulva é descrita no sul do continente africano
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de cana-de-açúcar, Macruropyxis fulva foi relatada também 
desenvolvendo-se na gramínea Miscanthus ecklonii. Até onde 
se saiba, ela está restrita a Swaizilândia e África do Sul, pelo 
menos por enquanto.

 

Para saber mais: 
MARTIN, L. A. et al. Macruropyxis fulva sp. nov., a new rust (Pucciniales) 
infecting sugarcane in southern Africa. Australas Plant Path, 2017.

Macruropyxis fulva
LEGENDA.  Foto: Castillo et al. 
(xxxx)

VEJA TAMBÉM:
First Report of  Puccinia kuehnii, 
Causal Agent of  Orange Rust of  
Sugarcane, in Brazil.
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Uma das principais pragas agrícolas para o Brasil é a mosca-
branca (Bemisia tabaci), devido ao fato de que pode ser vetora 
de mais de 100 espécies de vírus. Os mais importantes para 
agricultura, causando perdas de rendimentos em culturas de 
20-100%, são Cotton leaf  curl disease (CLCuV), African cassava 
mosaic virus (ACMV), Tomato yellow leaf  curl virus (TYLCV), 
Tobacco leaf  curl virus (TLCV), Sida golden mosaic virus (SiGMV), 
Squash leaf  curl virus (SLCV), Cotton leaf  crumple virus (CLCV), 
Bean golden mosaic virus (BGMV), entre outros). Vale lembrar 
que as infecções duplas também já foram relatadas. Além de 
transmitirem vírus, as moscas-brancas causam diminuição no 
vigor da planta devido à alimentação de adultos e ninfas e por 
secretarem substâncias açucaradas sobre as folhas e frutos, o 
que reduz a capacidade respiratória e fotossintética das plantas 
afetadas.

Desde sua introdução no Brasil, Bemisia tabaci se mostrou 
particularmente de difícil controle devido à resistência a 
muitos inseticidas, à baixa eficiência dos programas de controle 
biológico e à polifagia. Estudos recentes indicam que B. tabaci 
seleciona seu hospedeiro pela detecção visual e também através 
do olfato (por substâncias específicas voláteis de plantas) – 
sendo este fator o responsável pela seleção inicial.

Dessa forma, pesquisadores da Universidade Estadual de 

O poder das plantas 
aromáticas
Plantas aromáticas afetam a seleção por Bemisia tabaci de 
planta hospedeira
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Londrina investigaram os efeitos de plantas aromáticas (PA) 
sobre o comportamento e desenvolvimento de populações 
de Bemisia tabaci em campo (adultos) e em casa de vegetação 
(ninfas) em comparação com os voláteis de tomateiro (Solanum 
lycopersicum). As plantas aromáticas utilizadas no estudo foram: 
coentro (Co), arruda (R), calêndula (M), manjericão (B) e 
citronela (Ci).

Foram utilizados tomateiro e plantas aromáticas para comparar 
as respostas das moscas-brancas adultas em ar umidificado 
aos seguintes tratamentos: tomate (T), T + Co, T + R, T 
+ M, T + B e T + Ci. As avaliações foram feitas através de 
ensaios laboratoriais utilizando um olfatômetro em tubo Y. Os 
tratamentos foram organizados em delineamento de blocos 
casualizados com cinco repetições.

Coentro, manjericão e citronela exibiram forte repelência, 
enquanto que a repelência de arruda e calêndula foi fraca e só 
foi observada quando testada contra voláteis de tomate.

A consorciação de plantas cultivadas preferenciais com plantas 
não-preferenciais afeta a capacidade da praga em discriminar 
uma da outra e reduziu as infestações da praga em tomate. Isso 
sugere que as plantas aromáticas possam ser uma ferramenta 
capaz de diminuir os danos causados por B. tabaci às plantas 
cultivadas preferenciais, dentro de um contexto de manejo 
fitossanitário.

Bemisia tabaci
LEGENDA. Foto: Scott Bauer (2003)

Para saber mais: 
CARVALHO, M. G. et al. Aromatic plants affect the selection of  host 
tomato plants by Bemisia tabaci biotype B. Entomologia Experimentalis Et 
Applicata, v. 162, n. 1, p.86-92, jan. 2017.
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O ácaro-rajado, Tetranychus urticae, é um dos ácaros de maior 
importância econômica para a agricultura, causando danos 
a várias culturas (feijão, pimentão, tomate, algodão, maçã, 
morango, uva, soja, amendoim, entre outras). Esse ácaro ocorre 
na superfície inferior das folhas, causando sintomas como: 
amarelecimento na parte superior da folha, necrose, podendo 
ocasionar a desfolha precoce o que afeta a produtividade.

Um dos principais métodos de controle é o controle químico. 
No entanto, sua alta capacidade reprodutiva e seu ciclo de 
vida curto favorecem o desenvolvimento de resistência a esse 
método de controle.

Um dos inseticidas-acaricidas mais utilizados para seu controle 
é o spiromesifen. Essa molécula atua no metabolismo do 
ácaro alterando o desenvolvimento do organismo, por meio 
da inibição da enzima acetil CoA carboxilase. Com o intuito 
de avaliar a resistência de diversas populações de ácaros a 
spiromesifen, pesquisadores do Instituto Biológico (APTA) 
fizeram ensaios de seleção artificial, estabilidade de resistência 
e monitoramento de resistência a esse ingrediente ativo a fim 

Manejo da resistência em 
populações de Tetranychus 
urticae
Estudos sobre seleção artificial, estabilidade e monitoramento 
da resistência a acaricida em populações de ácaro-rajado
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de fornecer informações básicas para a elaboração de um 
programa de manejo de resistência.

Populações de T. urticae foram coletadas em campos de 
crisântemo em diferentes municípios do Estado de São Paulo. 
Após a coleta, os ácaros foram criados em plantas de Canavalia 
ensiformisem condições de laboratório. Da população inicial, 
1000 ácaros foram utilizados no processo de seleção e 1000 
ácaros não foram submetidos a nenhuma pressão de seleção.

A porcentagem de ácaros resistentes ao spiromesifen diminuiu 
significativamente ao longo do tempo. Isso mostra que a 
resistência ao spiromesifen é instável na ausência de pressão de 
seleção em T. urticae. Além disso, uma população de T. urticae 
que não foi submetida ao produto já era ligeiramente resistente 
a spiromesifen antes mesmo de iniciar o processo de seleção. 
Indicando que essa baixa resistência pode ser uma resistência 
cruzada ou moderada a outros acaricidas usados anteriormente.

Observou-se que a maioria das populações de T. urticae 
coletadas no Brasil foi suscetível ao spiromesifen. Os baixos 
coeficientes de resistência em populações do ácaro-rajado 
encontrado em culturas como o feijão, algodão e soja podem 
estar relacionadas à migração de populações desse ácaro de 
outras culturas (plantas ornamentais, por exemplo). Uma vez 
que se observaram altas porcentagens de sobrevivência de 
ácaros coletados em plantas ornamentais.

A principal estratégia para o manejo de resistência a 
spiromesifen em populações de T. urticaeseria a rotação de 
acaricidas que possuam modos de ação distintos. Além disso, 
é necessária a realização de um bom manejo integrado de 
pragas, visando a utilização de produtos seletivos favorecendo 
a população de inimigos naturais. O uso de ácaros predadores, 

Para saber mais: 
SATO, M. E. et al. Spiromesifen resistance in Tetranychus urticae (Acari: 
Tetranychidae). Crop Protection, v. 89, p.278-283, nov. 2016.

como a espécie Neoseiulus californicus também é uma ferramenta 
muito eficiente no manejo desse ácaro.

A manutenção das informações sobre a eficácia deste 
acaricida em diversas culturas no Brasil é importante para o 
manejo da resistência de Tetranychus urticae. Gerar e transferir 
conhecimento científico e tecnológico para o agronegócio na 
área de sanidade vegetal é importantíssimo para a melhoria da 
qualidade do que é produzido em campo e para a preservação 
das tecnologias existentes.

Foto: Eric Erbe (xxxx)
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Os nematoides das galhas (Meloidogyne spp.) são uma 
preocupação para os agricultores. Recentemente, plantas de 
cana foram detectadas com galhas nas raízes em três locais 
no Rio Grande do Sul, porém, sem sintomas na parte aérea. 
Diante disso, pesquisadores coletaram amostras das plantas 
e realizaram análises retirando fêmeas das raízes e analisando 
o material genético. Os ovos extraídos foram inoculados em 
plantas de tomate (cultivar Rutgers) e cana-de-açúcar (cultivar 
RB72454).

As análises de PCR e da morfologia dos nematoides 
confirmaram a presença da espécie Meloidogyne ethiopica 
infectando a lavoura de cana-de-açúcar. Nos experimentos 
com plantas inoculadas, após 70 dias da inoculação, todas elas 
apresentaram redução de cerca de 70% na altura. A mudança 
no peso de raízes e novos brotos e no desenvolvimento das 
plantas também foi significativa.

O estudo confirma o efeito patogênico de M. ethiopica sobre 

Nova praga de cana-de-açúcar 
no Brasil
Primeiro relato de Meloidogyne ethiopica em cana-de-
açúcar
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cana-de-açúcar, o que mostra que este nematoide está 
aumentando seu círculo de hospedeiros. Este foi o primeiro 
relato de M. ethiopica parasitando raízes de cana-de-açúcar no 
mundo, sendo de grande relevância, uma vez que o nematoide 
pode causar perdas importantes para o cultivo de cana-de-
açúcar no país.

Para saber mais: 
BELLÉ, C. et al. First Report of  Meloidogyne ethiopica Parasitizing Sugarcane 
in Brazil. Plant Disease, 27 jan. 2017.

Meloidogyne ethiopica
LEGENDA. Foto: Sasa Circa (xxxx)
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Atualmente, o Brasil é o maior produtor de tomate para 
processamento industrial e o maior consumidor de produtos 
derivados de tomate na América do Sul. Dentre as hortaliças 
cultivadas, a cadeia produtiva do tomate possui uma grande 
importância sócio-econômica para o país. O tomateiro pode 
ser afetado por várias doenças causadas por fungos, bactérias 
e vírus. Estes últimos, particularmente, os geminivírus 
transmitidos constituem o grupo de doenças de maior 
importância para o tomateiro, sendo fator limitante à produção.

Tomato yellow leaf  curl (TYLC) é um vírus do gênero 
Begomovirus, seu hospedeiro principal é o tomate e é 
transmitido pela mosca-branca (Bemisia tabaci). Dentre as oito 
espécies do complexo TYLC, o Tomato yellow leaf  curl virus 
(TYLCV) e Tomato yellow leaf  curl Sardinia virus (TYLCSV) são 
as espécies mais disseminadas no mundo. Devido à rápida 
propagação de TYLC, nas últimas décadas, pesquisas têm sido 
feitas com intuito de entender e controlar estes patógenos. 
Os tratamentos mais eficazes utilizados para controlar a 
propagação de TYLC são inseticidas e variedades de culturas 
resistentes.

Nesse contexto, pesquisadores da Itália e do Irã avaliaram 

Tomates resistentes a Tomato 
yellow leaf curl
Híbridos piramidados de tomate inibem a expressão do vírus 
Tomato yellow leaf  curl
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fenotipicamente o nível de resistência aos principais vírus 
indutores desta doença (TYLCV e TYLCSV) em híbridos 
piramidados de tomate. O estudo foi feito em diversos 
cultivares de tomate que ainda não haviam sido caracterizados.

Sete semanas após a inoculação, duas cultivares mostraram-
se altamente resistentes a ambos os begomovírus e quatro 
foram tolerantes a pelo menos um deles. Nos dois híbridos 
altamente resistentes (SJ12, RFT112), os sintomas estavam 
completamente ausentes e o DNA viral era de 102 a 105 vezes 
menor do que em plantas susceptíveis.

Os resultados apresentados mostram que os genótipos de 
tomate em estudo apresentaram elevada resistência às duas 
espécies de TYLC, podendo considerá-los uma boa ferramenta 
para ser utilizada em áreas onde há incidência de TYLC.

O que isso tem de importância para o Brasil? O vírus está 
ampliando sua distribuição geográfica ao longo das últimas 
décadas e seu inseto vetor está presente no Brasil, aumentando 
o risco de introdução do vírus no país. Medidas fitossanitárias 
devem ser empregadas para evitar a entrada de mudas ou 
moscas-brancas infectadas e constantemente deve ser feito o 
monitoramento da introdução desta doença.

Para saber mais: 
TABEIN, S. et al. Pyramiding Ty-1/Ty-3 and Ty-2 in tomato hybrids 
dramatically inhibits symptom expression and accumulation of  tomato yellow 
leaf  curl disease inducing viruses. Archives Of  Phytopathology And Plant 
Protection, p.1-15, fev. 2017.

Tomato yellow leaf curl
LEGENDA. Foto: D. Blancard (xxxx)
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Quando olhamos para as folhas e raízes de uma planta, não 
conseguimos ver, mas bem ali estão acontecendo várias 
interações entre células, microrganismos e o ambiente. Os 
microambientes das raízes e das folhas são chamados rizosfera 
e filosfera, respectivamente, e podem abrigar espécies benéficas 
ao desenvolvimento da planta até mesmo ameaças para as 
lavouras, como a bactéria Xanthomonas campestris pv. campestris, 
causadora da podridão negra em cultivos de plantas da família 
Brassicaceae, como couve, couve-flor e brócolis, por exemplo.

Pensando nisso, pesquisadores testaram a sobrevivência desta 
bactéria na rizosfera e na filosfera de 26 espécies de plantas 
daninhas, observando por métodos de isolamento, se a bactéria 
ainda permanecia na planta após alguns dias da inoculação.

Os resultados demonstraram que a bactéria causadora da 
podridão-negra tem o maior potencial de sobrevivência nas 
plantas Lepidium virginicum e Raphanus raphanistrum, onde 
foi isolada na filosfera 56 e 70 dias, respectivamente. As 
condições favoráveis se intensificaram devido às condições de 

Além do que os olhos  
podem ver
Análise da sobrevivência da bactéria causadora da podridão 
negra em plantas daninhas
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temperatura, umidade e chuvas. Analisando as raízes, verificou-
se que apenas em R. raphanistrum a bactéria sobreviveu por 28 
dias após a inoculação, aparentemente sem relação com os 
fatores climáticos.

O estudo de sobrevivência de espécies é importante pois, 
devido à presença da bactéria nas plantas daninhas, estas 
podem funcionar como repositório para podridão negra 
fazendo com que a doença volte ao campo, ameaçando todo o 
cultivo. Desta forma, o estudo evidenciou que o controle das 
plantas daninhas contribui para controlar a podridão negra em 
Brassicaceae.

Para saber mais: 
SILVA, J. C. et al. Survival of  Xanthomonas campestris pv. campestris in the 
phyllosphere and rhizosphere of  weeds. Plant Pathology, jan. 2017.

Xanthomonas campestris pv. 
campestris
LEGENDA. Foto: Mguni & 
Mortensen (xxxx)
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Harmonia axyridis (Coleoptera, Coccinellidae) é uma espécie 
asiática, polífaga e reconhecida como agente de controle 
biológico de pulgões, cochonilhas e psilídeos em todo o 
mundo.

Muitas vezes são utilizados com defensivos agrícolas como 
uma forma de otimizar o controle de espécies-praga em 
um determinado agroecossistema. Porém, essa associação 
pode alterar sistemas de controle biológico que limitariam o 
surgimento e disseminação de patógenos.

Pesquisadores da República Checa e da República da China 
avaliaram os efeitos subletais da exposição oral a curto prazo a 
um herbicida (glifosato) sobre os parâmetros do ciclo de vida e 
o potencial de biocontrole de Harmonia axyridis.

Pulgões foram tratados com herbicida em três dosagens: 
abaixo da recomendada, máximo recomendada e o dobro da 
concentração máxima recomendada. Estes, foram oferecidos 
no quarto estádio de H. axyridis por um período de 24 horas.

Vê se me erra
Tratamentos utilizando glifosato não alteram os parâmetros 
demográficos e de predação de Harmonia axyridis
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Foi medido diariamente o desenvolvimento, o consumo e a 
fecundidade de H. axyridis até a sua morte. Quando alimentado 
por indivíduos tratados com o herbicida, pequenas diferenças 
na taxa de incubação e no tempo médio de geração foram 
detectadas. Já a longevidade, a fecundidade, a taxa reprodutiva 
líquida, a taxa intrínseca de aumento, a taxa de crescimento 
finita e o consumo não foram afetados pelos tratamentos.

Portanto, o potencial de biocontrole de H. axyridis não foi 
afetado pela intoxicação oral aguda pelo herbicida à base de 
glifosato. Neste contexto, é necessário buscar um sistema de 
produção agrícola que considere a sustentabilidade ambiental e 
que promova a biodiversidade no agroecossistema.

Para saber mais: 
SASKA, P. et al. Treating Prey With Glyphosate Does Not Alter the 
Demographic Parameters and Predation of  the Harmonia axyridis 
(Coleoptera: Coccinellidae). Journal Of  Economic Entomology, 27 jan. 
2017.

Harmonia axyridis
LEGENDA. Foto: Gyorgy Csoka (xxxx)
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O fungo Fusarium oxysporum, considerado cosmopolita devido 
a sua ampla distribuição pelo mundo, inclusive no Brasil, tem 
como característica colonizar as raízes de seus hospedeiros, 
como cana-de-açúcar e feijão, dentre outros. Devido à 
habilidade de entrar nas raízes das plantas,F. oxysporum, 
quando presente no solo, pode infectar outras plantas e causar 
danos às culturas, levando as plantas à morte.

Produtores de batata yacon (Smallanthus sonchifolius) da cidade 
de Alegre, no Espírito Santo, notaram podridão nas batatas. 
Os sintomas iniciaram com o amarelecimento, chegando 
à mortalidade após um mês. Para identificar o organismo 
causador do ocorrido, as raízes foram cortadas e preparadas 
para serem incubadas, o que possibilitou o acompanhamento 
do desenvolvimento de colônias de fungos.

Após o isolamento dos microrganismos, a identificação 
confirmou se tratar de fungos da espécie Fusarium oxysporum 
através da morfologia e estudos moleculares. Buscando 

Primeiro relato de Fusarium 
oxysporum em batata yacon no 
Brasil
O fungo foi identificado em cultivo no Espírito Santo
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confirmação, estes fungos foram utilizados para inocular 
plantas sadias de batata yacon e foram observados os mesmos 
sintomas vistos no campo.

Os resultados tratam do primeiro registro de F. oxysporum em 
batata yacon no Brasil e reforça o alerta para o crescimento 
da lista de hospedeiros deste fungo, causando sérios danos 
econômicos. É fundamental que se mantenham os cuidados no 
manejo para evitar a disseminação e maiores perdas, uma vez 
que o solo, a água e os equipamentos são fontes de inóculo em 
potencial. Alternar o cultivo com plantas não hospedeiras e o 
uso de materiais de propagação de boa procedência também 
são táticas para o manejo.

Para saber mais: 
MORAES, W. B. et al. First Report of  Fusarium oxysporum Causing 
Fusarium Root Rot on Yacon Potatoes in Brazil. Plant Disease, 8 fev. 2017

Fusarium oxysporum
LEGENDA. Foto: Alessandro 
Grandini (2012)
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Uma das principais pragas agrícolas são os pulgões. Esses 
insetos atacam culturas importantes de cereais, oleaginosas, 
florestais, frutas e plantas medicinais, podendo ser vetor de 
diversos vírus que degradam as plantações. Cerca de 250 
espécies são graves pragas e provocam perda de rendimento 
econômico. Em trigo, por exemplo, os pulgões podem causar 
prejuízos da ordem de 65%.

A utilização de silenciamento gênico por RNAi (RNA de 
interferência) é uma alternativa em campos agrícolas para 
controle de praga. Trata-se da geração de plantas geneticamente 
modificadas que expressam o RNAi para genes-alvo do inseto, 
podendo resultar na infertilidade, perda de apetite ou até a 
morte da praga alvo mediante herbivoria.

Tendo em vista os pontos discorridos acima, pesquisadores da 
Universidade de Gujrat buscaram identificar as sequências do 
Unigene [1] que causam os ensaios de silenciamento gênico 
pelo RNAi em espécies de pulgões e a expressão desses genes.

Os pulgões (Macrosiphum rosae, Rhopalosiphum maidis, Sitobion 
avenae e Toxoptera aurantii) foram criados em Rosa indica, Zea 
mays, Triticum aestivum, Chrysanthemum hibiscus, Solanum melongena, 
Abelmoschus esculentus. Cinco sequências de Unigene foram 

O feitiço virou contra o 
feiticeiro
Identificação de alvos potenciais de RNAi em espécies de 
afídeos
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selecionadas a partir destes pulgões que foram relatados como 
alvos RNAi ideais.

A partir destas sequências de genes a citocromo c oxidase 
é reportada como gene de codificação de barras e pode ser 
utilizada para variação genética interespecífica nestes afídeos. 
Os resultados revelaram a alta expressão dessas sequências em 
espécies de afídeos locais e podem ser utilizados como alvo de 
RNAi para eles.

Estes genes-alvo são eficientes para controle de pulgões na 
prática agrícola de cultivo, além de poder ser usado para 
monitoramento e em quarentena de plantas.

NOTA: 
[1] O Unigene é um banco de dados no NCBI (National Center for 
Biotechnology Information) que contém todas as sequências de bases 
de RNA produzidas por uma célula e que desempenham uma função 
específica.

Para saber mais: 
AFROZ, A. et al. Identifying potential RNAi targets in aphid species 
(Macrosiphum rosae, Rhopalosiphum maidis, Sitobion avenae, Toxoptera aurantii) 
in sub-tropical region with extreme summer. Australian Journal Of  Crop 
Science, v. 11, n. 1, p.9-17, 2017.

Rhopalosiphum maidis
LEGENDA. Foto: NBAIR (xxxx)
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Bemisia tabaci (mosca-branca) é uma das principais pragas 
agrícolas e possui uma gama de plantas hospedeiras de 
importância econômica para o Brasil. Além de causar dano 
direto à planta ao sugar a seiva; indiretamente promove a 
ocorrência do fungo fumagina e, é vetor de diversos vírus, 
como: Tomato severe rugose virus, Bean golden mosaic virus, Cowpea 
mild mottle virus, Tobacco curly shoot virus, Potato yellow mosaic virus, 
Pepper golden mosaic virus, Lettuce chorosis virus, Cotton leaf  curl virus, 
entre outros.

O método mais utilizado para controle de mosca-branca é 
o uso de defensivos agrícolas. Porém, o manejo inadequado 
pode levar à seleção de linhagens resistentes e comprometer a 
eficácia do método. Sendo assim, uma alternativa de controle é 
a utilização de inimigos naturais, tais como ácaros predadores 
da família Phytoseiidae.

A boa notícia é que dois estudos publicados por pesquisadores 
da Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” /
Universidade de São Paulo (ESALQ/USP) mostram que as 
ferramentas para controle biológico podem estar bem aqui, na 
nossa frente.

A fauna brasileira é bastante diversa, contudo não existiam 

Inimigos naturais de Bemisia 
tabaci
Ácaros predadores nativos são aliados contra a mosca-branca
afídeos
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estudos sobre o potencial de espécies nativas para o controle da 
mosca-branca no Brasil. Em um trabalho pioneiro, o primeiro 
estudo, experimentos foram realizados com cinco populações 
brasileiras de fitoseídeos (Amblydromalus limonicus, Amblyseius 
herbicolus, Amblyseius largoensis, Amblyseius tamatavensis e Neoseiulus 
tunus) como candidatos para o controle da mosca-branca. 
No segundo estudo, experimentos mais refinados foram 
conduzidos para avaliar o potencial da população brasileira de 
A. tamatavensis no controle de B. tabaci.

Aspectos biológicos dos predadores foram avaliados em 
laboratório quando alimentados com ovos de B. tabaci. Em 
ambos os estudos, os experimentos laboratoriais foram 
conduzidos a 28 ± 1ºC, aproximadamente 80% de umidade 
relativa (UR) e 12h de fotoperíodo diário. Os experimentos 
para avaliar a capacidade do predador em reduzir a população 
de mosca-branca foram conduzidos com plantas de pimentão.

Os resultados mostraram que populações brasileiras das 
espécies A. herbicolus, A. tamatavensis e N. tunus são promissoras 
como agentes de controle biológico de Bemisia tabaci, 
principalmente A. tamatavensis. Este predador foi capaz de 
promover reduções significativas das populações da praga 
em comparação com as densidades em plantas nas quais o 
predador não havia sido liberado.

O controle biológico assume papel importante em programas 
de manejo integrado dessa praga. A utilização de inimigos 
naturais é uma alternativa promissora e favorece a conservação 
e o uso sustentável dos recursos biológicos. Entretanto, sua 
utilização depende do prévio registro e cadastro junto aos 
órgãos competentes, bem como da recomendação por um 
profissional habilitado.

veja também:

Para saber mais: 
CAVALCANTE, A. C. C. et al. Amblyseius tamatavensis Blommers 
(Acari: Phytoseiidae) a candidate for biological control of  Bemisia tabaci 
(Gennadius) biotype B (Hemiptera. International Journal Of  Acarology, v. 
43, n. 1, p.10-15, 31 ago. 2016.
CAVALCANTE, A. C. C. et al. Potential of  Five Brazilian Populations of  
Phytoseiidae (Acari) for the Biological Control of  Bemisia tabaci (Insecta: 
Hemiptera). Journal Of  Economic Entomology, v. 108, n. 1, p.29-33, 8 jan. 
2015.

Monitoramento da resistência da mosca-
branca a inseticidas

Conheça a legislação para registro de 
agentes de controle biológico
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As frutas comestíveis da família Annonaceae são importantes 
economicamente para o Brasil. Uma das principais é a pinha - 
95% da produção nacional ocorre no nordeste do país. No caso 
da atemoia, sua produção ainda está em expansão – 44% da 
produção brasileira é concentrada em São Paulo. Nos últimos 
anos, a produção desses frutos estão ampliando no Norte de 
Minas Gerais, destacando o município de Janaúba.

A associação de pragas nestas lavouras é um dos fatores que 
afetam a produção - larvas e adultos do gênero Gonodonta 
são um exemplo. Em plantações de Citrus, os adultos deste 
gênero perfuram a cutícula do fruto com sua probóscide para 
alimentar-se de sucos dos vegetais e as larvas alimentam-se das 
folhas. Esta característica é bem incomum em lepidópteros, 
pois normalmente os adultos não causam danos. Isto aumenta 
ainda mais a preocupação.

Até então não havia registro dos danos causados em frutos e 
folhas por este inseto em anonáceas no Brasil. Devido a falta 
de informação sobre a ocorrência de Gonodonta em plantas 

Problema em dobro: a 
mariposa fura os frutos e a 
lagarta come as folhas
Pela primeira vez as espécies Gonodonta bidens, G. 
nutrix e G. pyrgo foram relatadas atacando pinha e 
atemoia no Brasil
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cultivadas, pesquisadores da Universidade Estadual de Montes 
Claros avaliaram a ocorrência de larva desfolhadoras de 
Gonodonta em pinha e atemoia no norte do Estado de Minas 
Gerais.

Foram coletadas larvas em plantações de Annonaceae (pinha 
e atemoia) na área rural do município de Janaúba. Os adultos 
obtidos foram enviados para identificação em laboratório. As 
espécies identificadas foram: Gonodonta bidens, G. nutrix e G. 
pyrgo. 85% das plantas do pomar estavam infestados por larvas 
de Gonodonta e a porcentagem média de desfolhação foi de 
30%.

Este foi o primeiro registro destas espécies de Gonodonta 
infectando pinha e atemoia no Brasil. Estudos como este são 
importantes para o Brasil no sentido de garantir a qualidade 
dos produtos agrícolas, monitorar a disseminação da espécie e 
estabelecer um manejo eficaz.

Para saber mais: 
SILVA, J. F. et al. Gonodonta species (Lepidoptera: Erebidae) defoliating 
sugar apple and atemoya fruits in the semiarid region of  Minas Gerais. 
Revista Brasileira de Fruticultura, v. 39, 2017.

veja também:
Vídeo Gonodonta nutrix.

Foto: A. Hendrickson (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
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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)



70

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

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
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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



111

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



112

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

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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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
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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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