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8.28. Insetos predadores em cultivos da palma do óleo na região Norte do Brasil 
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Paulo Lemos4, José Cola Zanuncio4 
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Resumo: Insetos-praga representam um dos maiores problemas fitossanitários do 
dendezeiro, com maior ou menor importância dependendo do local de sua ocorrência, da 
variabilidade climática, da flora e fauna existentes. O objetivo com a pesquisa foi 
identificar as principais espécies de insetos predadores associados a surtos de 
desfolhadores em cultivos da palma do óleo no Estado do Pará. Foram coletadas e 
identificadas formigas predadoras dos gêneros e Wasmannia sp. e Crematogaster sp. 
(Hymenoptera: Formicidae), predando pupas de O. invirae, e indivíduos das espécies 
Solenopsis saevissima F Smith, Dinoponera gigantea Perty e Ectatomma quadridens F. 
(Hymenoptera: Formicidae), predando lagartas, pupas, adultos de O. invirae e larvas de 
Diptera, respectivamente. Também, observados adultos e ninfas do percevejo predador 
Alcaeorrhynchus grandis (Dallas) (Hemiptera: Pentatomidae) predando imaturos de 
diversas lepidópteras desfolhadoras da palma do óleo. Portanto, foram coletados e 
identificados uma grande diversidade de insetos, com destaque para os representantes da 
família Formicidae.   
 
Palavras–chave: Controle biológico natural, desfolhadoras, Elaeis guineensis, 
Formicidae, Pentatomidae 

 
Insect predators of palm oil crops in northern Brazil 

 
Abstract: Insect pests are a major problem of the oil palm plant, with greater or less 
importance depending on the location of their occurrence, climate variability, depending of 
flora and fauna. The aim of the research was to identify the main species of predatory 
insects associated with outbreaks of defoliators in oil palm cultivation in the State of Pará. 
Collected were and identified predatory ants of the genera Wasmannia sp. and 
Crematogaster sp. (Hymenoptera: Formicidae) preying on pupae of O. invirae, and 
individuals of the species Solenopsis saevissima F Smith, Dinoponera gigantea Perty and 
Ectatomma quadridens F. (Hymenoptera: Formicidae) preying on larvae, pupae, adults of 
O. invirae and larvae of Diptera, respectively. Also, adults and nymphs of the observed 
adult predator Alcaeorrhynchus grandis (Dallas) (Hemiptera: Pentatomidae) preying on 
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immature Lepidoptera defoliators of several palm oil. Therefore, we collected and 
identified a wide variety of insects, especially the representatives of the family Formicidae. 
 
Key Words: Biological control, defoliating, Elaeis guineensis, Formicidae, Pentatomidae 

 
Introdução 

Insetos predadores são importantes Manejo Integrado de Pragas (MIP), por 
necessitarem de grande número de presas para completar seu desenvolvimento. Além 
disso, são móveis em todos os estágios predatórios e freqüentemente, observados 
movendo-se de uma presa para outra e são mais efetivos nos locais com abundancia de 
presas (Parra et al., 2002), como em surtos de lagartas desfolhadoras na cultura de dendê 
(p.ex. B. sophorae, O. invirae e Sibine spp., etc.) (Ribeiro et al., 2010). O objetivo com a 
pesquisa foi identificar as principais espécies de insetos predadores em cultivos da palma 
do óleo no Estado do Pará. 

 
Material e Métodos 

Este trabalho foi realizado no laboratório de Fitossanidade do Complexo Agropalma 
no município de Tailândia, sudeste do Estado do Pará, região amazônica do Brasil em sala 
climatizada à 25 ± 1 ºC, umidade relativa de 70 ± 10% e fotofase de 12 horas. 

Entre os anos agrícolas de 2007 e 2008, imaturos e adultos de uma espécie de 
percevejo e várias formigas predadoras associadas a surtos de lagartas desfolhadoras 
(especialmente, B. sophorae e O. invirae) foram observadas e coletadas nos plantios 
comerciais do grupo Agropalma, no município de Tailândia, Pará. As coletas das 
diferentes espécies dos insetos predadores foram realizadas manualmente e posteriormente 
os insetos coletados foram em copos plásticos, os quais foram depositados em meio líquido 
(álcool etílico 70%), para o posterior envio e identificação por especialista e outros 
espécimes identificadas ou não estão depositados na coleção Entomológica da Embrapa 
Amazônia Oriental. 

Resultados e Discussão 
Todas as espécies de formigas predadoras encontradas são da família Formicidae e 

com grande abundância nas coletas, com os gêneros: Wasmannia sp., Crematogaster sp. 
(predando pupas de O. invirae) e Solenopsis saevissima (Hymenoptera: Formicidae) 
(predando lagartas e pupas de O. invirae), Ectatomma quadridens (Hymenoptera: 
Formicidae) predando larvas de Diptera, provavelmente de alguma espécie parasitóide e a 
formiga predadora Dinaponera gigantea (Hymenoptera: Formicidae) conhecida como 
falsa-tucandira foi observada predando pupas e adultos de O. invirae (Tabela 1). 

Muitas espécies da família Formicidae são predadoras e estão entre os primeiros 
insetos utilizados no controle biológico pelo homem. Apesar da sua pouca especificidade, 
podem desempenhar papel importante no controle biológico de pragas [p.ex., no controle 
de Diatrea saccharalis (Lepidoptera: Crambidae)] (Costa et al., 2006).  

Ovos, ninfas e adultos do predador de lagartas Alcaeorrhynchus grandis (Dallas) 
(Hemiptera: Pentatomidae) foram coletados, cujos imaturos apresentam, inicialmente, 
coloração negro-avermelhada e, a partir do terceiro estádio, são preto-azulado-metálica, 
com uma bainha vermelha nas margens do pronoto (Ribeiro et al., 2010). Indivíduos dessas 
espécies foram observados realizando predação de imaturos de diversas lepidópteras 
desfolhadoras da palma do óleo como Opsiphanes sp., Brassolis sp. e Sibine spp. (Tabela 
1). 
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Tabela 1 - Identificação das principais espécies de predadores e suas presas, coletados em 
cultivos de dendê, nos meses de agosto a outubro de 2007 e nos meses de fevereiro e 
março de 2008, nas fazendas do Grupo Agropalma, município de Tailândia, Pará. 

 
 

Conclusões 
Foi constatada a entomofauna de predadores bastante diversificada em cultivos do 

óleo da palma no Estado do Pará, especialmente da família Formicidae, predando 
individuos de vários estágios de desenvolvimento de O. invirae . 

 
Agradecimentos 

Ao ―Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES)‖ e a ―Fundação 
de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG)‖. Ao grupo Agropalma 
pelo apoio na realização dessa pesquisa. 

 
Literatura Citada 

PARRA, J.R.P.; BOTELHO, P.S.M.; CORRÊA-FERREIRA, B.S.; BENTO, J.M.S. 
(2002). Controle Biológico no Brasil - Parasitóides e Predadores. São Paulo: Manole, 
635p. 

RIBEIRO, R.C.; LEMOS, W.P.; BERNARDINO, A.S.; BUECKE, J.; MÜLLER, A.A. 
Primeira ocorrência de Alcaeorrhynchus grandis (Dallas) (Hemiptera: Pentatomidae) 
predando lagartas desfolhadoras do dendezeiro no Estado do Pará. Neotropical 
Entomology, v. 39, p. 131-132, 2010. 

COSTA, V.A.; BERTI FILHO, E.; SATO, M.E. (2006) Parasitóides e predadores no 
controle de pragas. In: PINTO, A.S.; NAVA, D.E.; ROSSI, M.M.; SOUZA, D.T.M. (Eds.). 
Controle biológico de pragas: na prática. Piracicaba: ESALQ, p. 25-34. 

Espécies Presas Local 

Formicidae 

Wasmannia sp. 
 

Pupas de O. invirae Plantio 

Crematogaster sp. Pupas de O. invirae Plantio 

Solenopsis saevissima (Fr. Smith) Pupas e imaturos de O. invirae Plantio 

Ectatomma quadridens (Fabr.) Larvas de Diptera Plantio 

Dinoponera gigantea Perty Adultos e pupas de O. invirae Plantio 

Pentatomidae 

Alcaeorrhynchus grandis (Dallas) 
Lagartas de Opsiphanes sp., Brassolis spp.  
e Sibine spp. 

Plantio 


