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A cultura do maracujá encontra condições favoráveis para seu desenvolvimento 

em todo estado de Roraima, apresentando-se como alternativa para os produtores, tanto 

os localizados em  área de mata como em  cerrado. 

As  condicionantes  ambientais,  como temperatura  alta  e  luminosidade  intensa, 

favorecem  à  cultura  propiciando  maior  crescimento  vegetativo  e  florescimento, 

praticamente durante o ano todo, possibilitando maior produção.

Entretanto,  nos  últimos  anos  tem-se  constatado  através  de  levantamento  em 

áreas produtoras, o agravamento quanto ao ataque de pragas, o que tem limitado a 

expansão da cultura e  reduzido a produtividade.

O maracujazeiro é bastante afetado pelo ataque de pragas que causam  danos 

em diversas partes da planta. Dentre as pragas constatadas  sob condições de Roraima, 

as mais freqüentes são  as   lagartas e os percevejos, sendo os primeiros espécimes 
1 Pesquisadores da Embrapa Roraima.
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responsáveis  pelo  desfolhamento  e   representadas  pelas  espécies   pertencentes  à 

família Heliconiidae, Agraulis vanillae vanillae e Dione juno Juno. Dentre as espécies de 

percevejos, os de maiores expressão são os da família Coreidae,  representados pelas 

espécies  Holhymenia clavigera, percevejo das frutas,  Diactor bilineatus, percevejo do 

maracujá  e  Leptoglossus  gonagra,  conhecido  como  percevejo-do-melão-de-são-

caetano. 

A presente publicação tem  como objetivo descrever os aspectos biológicos, os 

danos   e  as  medidas  de  controle  recomendadas  para  as  principais  pragas  do 

maracujazeiro em Roraima e recomendações sobre manejo para insetos polinizadores 

na cultura.

Lagartas desfolhadoras:

Dione juno juno: 

Surge todos os anos nas condições de Roraima e tem causado sérios danos em 

várias regiões produtoras. O inseto adulto é uma borboleta que apresenta asas de cor 

alaranjada, com margens pretas e 60 mm de envergadura. 

Os ovos, em média de  70  são depositados  próximos aos bordos foliares na 

porção inferior. Logo após  a oviposição, os ovos apresentam cor amarela, escurecendo 

gradativamente com o passar do tempo, próximo da eclosão das larvas. O período de 

incubação é de 6-7 dias. 

As larvas, ao eclodirem medem de 4,6 a 5,4 mm de comprimento, apresentando o 

corpo  coloração  amarelada.  Quando  as  mesmas  se  encontram  na  fase  de  maior 

alimentação,   apresentam  a  coloração  marrom-escura  com  pequenas  manchas 

amarelas  em tons  escuros  e  medem de 29 a  35  mm de comprimento.  As  lagartas 

possuem  o  hábito   gregário  e  apresentam  de  quatro  a  cinco  estádios  de 

desenvolvimento, compreendendo o período que varia de 19 a 27 dias, conforme as 

condições ambientais.

 A pupa mede de 16 a 23 mm, possui coloração creme e apresenta um período 

pupal de 11 a 15 dias.

Agraulis vanillae vanillae:

Estas  ao  contrário  da  espécie  anterior,  são  lagartas  solitárias  que  atacam 

severamente  o  maracujazeiro,  principalmente  quando  estão  em  altas  densidades 

populacionais. A borboleta apresenta asas de cor laranja-avermelhada, com manchas 

pretas e 60 a 70  mm de envergadura. 
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Os ovos,  são colocados isoladamente sobre  as folhas mais novas ou no  caule 

da planta e apresentam o período de  incubação de 3 dias. As larvas, ao eclodirem 

medem 3 mm de comprimento, apresentando o corpo coloração branco-pardacenta.  No 

último  ínstar,  quando  apresenta  o  tamanho  máximo  em  torno  de  35  a  40  mm  de 

comprimento, possuem a área dorsal amarelada e faixas marrons. A duração da fase 

larval  é  de 17 dias.  A pupa mede 22 mm de comprimento,  possui  coloração pardo-

amarelada. O período pupal é de 7 dias.

Danos das lagartas desfolhadoras  e época para  adotar as medidas de controle:

Como  a primeira espécie citada possui hábitos gregários, via de regra, provoca 

mais danos. Nos primeiros estádios de desenvolvimento as lagartas apenas raspam a 

epiderme foliar, fazendo pequenas perfurações. Posteriormente, consomem as folhas, 

podendo até causar a morte das plantas, conforme a densidade populacional, idade da 

planta  e estado nutricional  da mesma.  Quanto  mais tarde  se adotar  as medidas de 

controle  maior  será  o  dano  causado  pelas  lagartas.  À  medida  que  elas  crescem 

aumentam sua voracidade e ficam mais resistentes aos inseticidas. Quando as plantas 

são novas e possuem pequenas quantidades de folhas, desfolhas sucessivas podem 

levá-las à morte.

As  medidas  de  controle  deverão  ser  adotadas  quando   for   inicialmente 

constatada a presença das lagartas nas plantas.  Além de causarem a desfolha  das 

plantas reduzindo a capacidade fotossintética, as lagartas cortam as brotações novas, 

causam danos às flores e raspam os ramos do maracujazeiro. 

As épocas mais secas do ano apresentam maiores riscos  quanto ao ataque das 

lagartas desfolhadoras do maracujazeiro. 

Face às lagartas da espécie D. juno  juno possuírem hábitos gregários pode-se 

efetuar a captura desses espécimes através da coleta manual e eliminá-las através do 

fogo ou do enterrio, evitando assim, aplicações com agrotóxicos e contribuindo para a 

redução dos custos  com este insumo, bem como diminuir os efeitos desses produtos no 

meio ambiente.

Percevejos: 

Diactor bilineatus, percevejo do maracujá.

Os  insetos  adultos  apresentam  20  mm  e  21,5  mm,  machos  e  fêmeas 

respectivamente.  Possuem  a  cabeça  alaranjada  na  face  ventral  e  verde-escura  na 
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dorsal.  As pernas são longas,  tendo no último par  posterior  expansões foliáceas de 

coloração verde-escura com algumas manchas  alaranjadas, que distingue bem essa 

espécie  das  demais  que  atacam  o  maracujazeiro.  Os  ovos  apresentam  coloração 

amarelada,  medem 3 mm de comprimento e são depositados  em grupos de seis a 

nove,  na  página  superior  das  folhas.  As  ninfas  eclodem  de   16  a  20  dias  após  a 

oviposição e passam por cinco estádios ninfais, num período de 43 a 46 dias.

Os percevejos causam sérios prejuízos à frutificação do maracujazeiro, pois as 

formas  de ninfas e adultas, através de suas picadas para sugar a seiva, provocam a 

queda de inúmeros botões florais e dos frutos novos ou já formados. Os frutos atacados 

apresentam um aspecto murcho, descorado e enrugado

Holhymenia clavigera, percevejo dos frutos.

O adulto  mede  de 17 a  19  mm,  apresenta  coloração geral  viva.  No dorso,  a 

cabeça é preta, com uma faixa longitudinal na parte central de coloração amarela: as 

asas  são  membranosas,  quase  incolores.  As  pernas  são  amarelo-alaranjadas,  com 

fêmures   medianos  e  posteriores  avermelhados.  O  abdome  é  avermelhado 

apresentando  manchas amarelas na  parte  ventral.  Tanto  os adultos  como as ninfas 

causam danos nos frutos através da sucção contínua de seiva e os demais sintomas 

são iguais ao da espécie de percevejo acima descrito.

Leptoglossus gonagra, conhecido como percevejo-do-melão-de-são-caetano.

O  adulto  apresenta  corpo  alongado,  cerca  de  20  mm  de  comprimento,  é  de 

coloração  predominante   marrom  com  três  listas  amarelas  na  cabeça  e  uma  linha 

transversal da mesma coloração no pronoto. Possuem  tíbias do terceiro par de pernas 

foliáceas com dois espinhos bem desenvolvidos e outros menores.

 O ciclo evolutivo varia de 80 a 90 dias, sendo o período de incubação de 8 dias e 

passando por cinco estádios ninfais com duração de 55 dias.

Tanto as ninfas como os adultos sugam a seiva das plantas. As ninfas preferem 

os botões florais e os frutos novos, enquanto os adultos podem atacar folhas, ramos e 

frutos de qualquer idade.  Em consequência da contínua sucção da seiva, os botões 

florais e os frutos novos, quando não ficam deformados, caem. Os sintomas em frutos é 

o murchamento e o enrugamento.

Para  controle  dos  percevejos  são  apresentados  alguns  produtos  descritos  na 

tabela 1.

. 
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Manejo  visando a proteção aos insetos polinizadores no maracujá

A polinização do  maracujá apresenta mecanismos peculiares. Seu conhecimento é 

importante, pois quando a polinização é inadequada, há uma redução no número de 

frutos e no seu conteúdo em suco, interferindo também na qualidade e no tamanho dos 

frutos. 

Diferentes espécies de maracujá apresentam períodos distintos de abertura floral, 

mas  sempre curtos, dificilmente passando de oito horas. É possível que as horas de 

abertura e de fechamento sejam adaptadas aos períodos de  atividade de polinizadores 

específicos de cada região. As flores de  Passiflora. edulis, maracujá-roxo e  P.edulis f.  

flavicarpa, maracujá-amarelo, apresentam períodos de antese diferentes. No primeiro, 

as flores abrem-se pelas 10 horas da manhã; no segundo, abrem-se ao redor do  meio-

dia e fecham-se por volta das 20 horas, sendo que o máximo de abertura em um dia é 

de 13 horas.  Dessa forma,  o  período para uma possível  polinização é relativamente 

muito  curto.

Para controlar os danos causados  pelos insetos e organismos fitopatogênicos,  o 

produtor  utiliza   vários  agrotóxicos  durante  praticamente  todo  o   ciclo  da  cultura 

causando efeitos indesejáveis através da pulverização inadequada. Além de provocar 

perdas de flores  ainda não fecundadas, causam  à redução ou à morte dos espécimes 

polinizadores, reduzindo à produtividade. 

Os  insetos  polinizadores  são  mais  ativos  quando  as   flores  abrem.  As 

mamangavas  (Xilocopa  sp)  são  geralmente  os  mais  efetivos  agentes  polinizadores 

naturais do maracujá. Estes espécimes exercem papel importante na polinização, uma 

vez  que  mesmo a planta sendo  monóica, ou seja, possui os dois sexos, necessita da 

participação dos mesmos para  a polinização/fecundação.

Face a ocorrência destes espécimes na cultura, recomenda-se  que o produtor só 

aplique  inseticidas quando a catação manual das pragas seja considerada inviável e 

quando optarem  em efetuar a pulverização, que esta seja efetuada à tardinha, de modo 

a não eliminar os polinizadores na área, seja através da eliminação ou de  repelir sua 

atuação. 

Outro fato a ser considerado, é que ao efetuar a pulverização,  se use produtos 

recomendados para aquela praga específica, seja de preferência produtos seletivos e os 

biológicos que só afetem  os insetos-alvo e preservem os polinizadores e os predadores 

na área. 

Face  a  esta  importância  desempenhada  pelos  insetos  polinizadores,  faz-se 

necessário  criar  condições  locais  para  atrair  estes  insetos  a  nidificarem próximo  da 
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plantação, com a  colocação de toras ou madeiras moles que são os materiais que elas 

geralmente fazem seus ninhos. 

Outra medida é o plantio de espécies ornamentais, como hibiscus,  Ipoméia, que 

florescem o ano todo, para atrair os mamangavas  e mantê-los no local da plantação do 

maracujá.  Como forma de preservar os polinizadores, recomenda-se  não efetuar  as 

pulverizações na época das floradas,  e  caso seja necessário efetuar  algum controle 

nesta ocasião, deve ser feito no final da  tarde, evitando assim o horário de pico dos 

polinizadores na área, e utilizar somente produtos biológicos, fisiológicos os quais não 

causam efeitos deletérios aos inimigos naturais e os polinizadores.

A  Tabela  1,  mostra  as  recomendações   de  inseticidas  para  o  controle  das 

principais pragas do maracujazeiro em Roraima.

TABELA 1.  Recomendações de inseticidas para o controle  das principais pragas do 

maracujá   em Roraima.  Embrapa Roraima, 1999.

   Pragas Nome técnico Classe 
toxicológica*

Formulação* Dosagem Carência*
(dias)

Bacilos 
Truringiensis IV SC 0,5-1,0 L/ha S.R

Lagartas 
desfolhad

oras
Metamidophós I CE 100ml/100 L 

água
21

Vamidothion II CE 80ml/100 L 
de água 30

Percevejos 
em geral Fention II CE 100ml/100 

Lde água
21

Carbaryl II SC 250ml/100 L 
de água

3

Deltametrina II CE 30ml/100 L 
de água

2

Triclorfon II SC 0,3L/100 L 
de água

7

Abamectin III CE
75ml/100 L 

de água 8
Formulação: SC:Suspensão Concentrada; CE:  Concentrado Emulsionável. 

*Carência: SR: Sem restrições.

Classe Toxicológica: I- Altamente Tóxica; II- Moderadamente Tóxica; III- Pouco Tóxico;      IV- Praticamente não 

Tóxico
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