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Figura 1. Vista dorsal de espécime adulto do moleque-da-bananeira 
(Cosmopolites sordidus).

Figura 4. Borboleta adulta de 

Figura 5. Lagarta de último instar da broca-gigante-da-bananeira.

Figura 6. Detalhe da galeria feita pela lagarta de broca-gigante em 
pseudocaule de bananeira.

Figura 7. Aspecto externo da pupa de Telchin licus.

Figura 2. Larva de último instar do moleque-da-bananeira.

Telchin licus.
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A banana é a principal frutífera cultivada no Estado do Acre, sendo as 
cultivares D’Angola (comprida), Prata e Maçã as mais comercializadas na 
Ceasa de Rio Branco. Os municípios de Acrelândia, Rio Branco, Porto 
Acre, Plácido de Castro e Tarauacá detêm as maiores áreas plantadas. 
Entretanto,  a atividade também é exercida em todos os municípios do 
Acre, principalmente por agricultores familiares, e a comercialização dos 
frutos é um componente importante da renda dessas famílias. A bananeira 
sofre com o ataque de pragas e doenças. As principais pragas relatadas 
para a cultura no Acre são o moleque-da-bananeira, Cosmopolites sordidus 
(Germar) (Coleoptera: Curculionidae), e a broca-gigante-da-bananeira, 
Telchin licus (Drury) (Lepidoptera: Castniidae), especialmente em cultivos 

de banana-comprida e em outras cultivares do grupo Terra.

Dentre os insetos que atacam a bananeira, o besouro conhecido por 
“moleque-da-bananeira” ou “broca-do-rizoma” é relatado como a principal 
praga da cultura em vários estados brasileiros. Cosmopolites sordidus é 
uma praga de ocorrência antiga no Acre, sendo facilmente disseminável 
por mudas contaminadas com ovos e larvas do inseto. O besouro adulto 
possui cerca de 1 cm de comprimento, tem um “bico” (rostro) comprido, 
coloração negra uniforme (Figura 1) e hábito noturno. 

As fêmeas colocam os ovos na parte externa do rizoma, próximo à base 
da touceira, eclodindo daí as larvas. Estas possuem em torno de 1,2 cm 
de comprimento (Figura 2) e são responsáveis por várias galerias no 
rizoma (Figura 3), devido à sua alimentação. As larvas de C. sordidus 
não promovem galerias no pseudocaule. As plantas atacadas tornam-
se raquíticas, apresentam folhas amareladas e são mais susceptíveis ao 
tombamento pelo vento. Em locais infestados é comum a perda entre 20% 
e 50% da produção.

A “broca-gigante-da-bananeira” ou “broca-do-pseudocaule” é uma 
borboleta com 3,5 cm de comprimento, envergadura alar de 9 cm a 10 
cm e hábito diurno/vespertino. As asas anteriores e posteriores possuem 
coloração marrom-escura, com faixas brancas transversais. As asas 
posteriores apresentam manchas vermelho-alaranjadas em suas margens 
externas (Figura 4). 

As fêmeas colocam seus ovos no pseudocaule, preferencialmente na altura 
aproximada de 1,5 m do nível do solo. A lagarta apresenta coloração branco-
leitosa, cabeça marrom-avermelhada, medindo em torno de 9 cm de 
comprimento no último instar (Figura 5) e, ao se alimentar, abre galerias no 
sentido ascendente ou descendente no pseudocaule (Figura 6). A lagarta se 

7). Em decorrência dos danos causados pela lagarta, as plantas tornam-
se enfraquecidas, sujeitas ao tombamento e morte. Há relatos de elevado 
decréscimo na produção e inviabilidade de plantios no Acre, devido ao 
ataque desse inseto.

Figura 3. Galerias em rizoma de bananeira causadas por larvas do moleque-
-da-bananeira.


