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Introdução

O abacaxizeiro é uma espécie botânica que hospeda uma fauna bastante
diversificada. Cerca de 85 espécies de artrópodes (insetos, ácaros,
aranhas, miriápodes), moluscos e nematóides já foram constatados em

associação com o abacaxizeiro.

Considerando a importância para o desenvolvimento e expansão da
abacaxicultura, nesse capítulo serão abordados aspectos como descrição, hábitos, ciclo
de vida, sintomas de ataque, danos e controle integrado das pragas: cochonilha do abacaxi
Dysmicoccus brevipes, broca-do-fruto Strymon megarus, ácaro alaranjado
Dolichotetranychus floridanus e a broca-do-talo Castnia invaria volitans.

Cochonilha do abacaxi

A cochonilha do abacaxi, Dysmicoccus brevipes (COCKERELL, 1893)
(Hemiptera: Pseudococcidae), também conhecida como cochonilha pulverulenta do
abacaxi, cochonilha farinhosa ou piolho farinhento, é uma praga que causa sérios prejuízos
à abacaxicultura nacional e mundial, uma vez que ela está associada a uma doença
conhecida como “murcha do abacaxi”. Anteriormente essa anomalia era considerada
como decorrente de uma toxina que era injetada na planta pela cochonilha. Em fins dos
anos 80, a purificação de um closterovírus a partir de plantas sintomáticas indicou o
possível envolvimento deste agente na etiologia da doença.

Descrição da cochonilha

Os ovos são de forma elíptica, tem o cório liso e uma coloração amarelo alaranjada
pálida.  D. brevipes possui um forte dimorfismo sexual onde a fêmea possui um corpo ovalado
e o macho além de ser menor, é alado, apresenta o corpo dividido em cabeça, tórax e
abdome, e um par de filamentos caudais longos e brancos. A metamorfose no macho é
completa envolvendo dois estádios ninfais, um pré-pupal, um pupal e um adulto; já nas fêmeas
a metamorfose é incompleta, sendo 3 estádios ninfais e fase adulta. Somente a partir do 2º
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estádio ninfal as diferenças morfológicas entre os sexos tornam-se evidentes. Nesta fase o
macho pode ser diferençado da fêmea pela sua coloração acinzentada, pelo seu corpo esguio
e alongado e pela presença de 3 pares de proeminentes filamentos cerosos posteriores.
Antes de atingir a próxima muda um casulo com filamentos ceráceos, soltos e brancos, é
tecido pelo macho no interior do qual permanece até o seu completo desenvolvimento.

A fêmea adulta (Fig. 1) alcança aproximadamente 3 mm de comprimento, tem forma
oval-alongada e possui uma coloração geral rósea, recoberta por uma secreção pulverulenta
de cera branca, com 34 longos filamentos cerosos ao redor do corpo, sendo os 8 posteriores
mais robustos e longos, porém nunca atingindo a metade do comprimento do corpo. O macho
adulto é de estrutura frágil e delicada, apresentando as peças bucais não tão desenvolvidas
e as antenas com 8 segmentos.

Biologia e hábitos

No Hawai duas espécies de cochonilhas podem ser encontradas no abacaxizeiro,
a Dysmicoccus brevipes, “cor-de-rosa”, que se reproduz partenogeneticamente e outra,
Dysmicoccus neobrevipes, de “cor cinza”, de reprodução sexuada. No Brasil é freqüente a
presença de casulos do macho nas colônias de D. brevipes, bem como a presença de manchas
verdes (“green-spotting”) nas folhas das plantas infestadas pela cochonilha.

A fêmea de D. brevipes é ovovivípara, levando à eclosão das ninfas logo após a
postura; o acasalamento é necessário para que haja reprodução.  A longevidade média das
fêmeas fecundadas (do 1º ínstar até a fase adulta) é de 58 dias e a dos machos, 28 dias.  O
período médio de oviposição é de 23 dias, gerando uma média de 295 descendentes.
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Fig. 1. Adulto da cochonilha do

abacaxi Dysmicoccus brevipes

(fêmea).



Fitossanidade na Amazônia:  inovações tecnológicas

221Monitoramento e Controle das Principais Pragas do Abacaxizeiro
p.219-247, 2007.

Capítulo 12

Buscando proteger os ovos, a fêmea fecundada, realiza a postura dos mesmos no interior
do ovissaco. Após oviposição, a forma jovem que já se encontra totalmente formada no interior do
ovo, passa a romper a membrana que a envolve. Após a emergência as ninfas ficam sob o abrigo
materno por um curto período, após o qual saem em busca de um local para iniciar a sua alimentação.

As ninfas do 1º estádio se locomovem com rapidez, e podem percorrer grandes
distâncias, já as dos estádios posteriores o fazem mais lentamente; enquanto as cochonilhas
adultas permanecem praticamente imóveis. As fêmeas se alimentam durante toda a sua
vida. O macho a partir do 3º ínstar não se alimenta, pois não possui aparelho bucal. O macho
adulto tem uma vida ativa, porém curta, vivendo apenas 2 a 3 dias após a emergência,
podendo fecundar mais de uma fêmea durante esse período.

Essas cochonilhas vivem em colônias e habitualmente podem ser encontradas
sugando seiva, nas raízes e axilas das folhas (Fig. 2), entretanto quando a colônia sofre um
aumento populacional, elas podem também ser observadas nos frutos (Fig. 3), cavidades
florais, parte superior das folhas (Fig. 4) e mudas. Esta cochonilha pode abrigar-se nos restos
das lavouras e mesmo nas raízes de outras plantas, como também nas mudas do abacaxizeiro.

O desenvolvimento populacional da cochonilha pode ser afetado por fatores como
clima, condições fisiológicas das plantas e tipo do solo, presença de formigas e procedência
do material de plantio. Já foi observado que as altas infestações da cochonilha ocorrem nos
períodos mais secos do ano, e que a precipitação pluviométrica é o fator que mais afeta a
população de D. brevipes, onde após uma elevada pluviosidade ocorre um decréscimo na
infestação da praga. Foi constatado em Formosa que a fecundidade e a longevidade podem
ser afetadas pelo clima, fazendo com que 6 a 7 gerações desse inseto ocorram por ano. Na
Costa do Marfim as condições favoráveis para a multiplicação da cochonilha D. brevipes são
a temperatura máxima diurna (30,5º C a 31,5º C) e a umidade diurna  (61,5% a 64,5%).

Fig. 2. Colônia de cochonilha
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Plantas hospedeiras

Várias plantas, além do abacaxizeiro, podem ser hospedeiras dessa praga, a
exemplo de abacate, algodão, amendoim, amora, arroz, azeda brava, Balsamina communis,
bambu, banana, batatinha, Brachiaria plantaginea, cacau, cana-de-açúcar, café, caqui, coco,
fruta-do-conde, Hibiscus sp., jabuticaba, jaca, manga, milho, palmeira, sorgo, sapé e tiririca
(dandá).

Fig. 3. Colônia de cochonilha
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Fig. 4. Colônias de cochonilha

D. brevipes na parte clorofilada

da folha (crescimento
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Associação com formigas

Uma das formas mais eficientes de disseminação da cochonilha pelo plantio é através
do seu transporte pelas formigas doceiras. A cochonilha do abacaxi pode viver em simbiose
por protocooperação com várias espécies de formigas doceiras. Elas se nutrem de uma
substância adocicada produzida pelas cochonilhas e, em troca, as formigas protegem as
suas colônias das intempéries e dos inimigos naturais, cobrindo-as com terra e restos orgânicos
e servindo-lhes de agentes de dispersão.

Algumas das espécies de formigas doceiras encontradas na cultura do abacaxizeiro
associadas com a cochonilha D. brevipes são: Brachymyrmex sp., B. admotus, B. heeri , B.
heeri var. obscurior, Camponotus sp., Cardiocondyla emeryi, Crematogaster steinheili,
Iridomyrmex humilis, Monomorium carbonarium subsp. ebeninum, M. floricola, Odontomachus
haematoda, Paratrechina sp. , P. fulva, P. longicornis, Pheidole sp., P. subarmata var.
borinquenensis, P. megacephala, Plagiolepis mactavishi, Prenolepsis sp., Solenopsis sp., S.
geminata, S. geminata var. rufa, S. saevissima, Tapinoma melanocephalum, Wasmannia
auropunctata.

Sintomas de ataque

Antes da ocorrência dos sintomas foliares dessa doença, estes primeiramente
surgem nas raízes. O desenvolvimento radicular já é afetado aos 42 dias após a infestação
pela cochonilha, contudo os primeiros sintomas nas folhas vão só ocorrer entre o segundo e
terceiro meses, embora o desenvolvimento desses sintomas possam atingir até 10 meses.

Além da interrupção do crescimento radicular, ocorre um apodrecimento dos tecidos,
embora as raízes mais novas, possam estar sadias.  Nesse estádio final, as plantas ao
serem retiradas do solo, vão mostrar um sistema radicular totalmente destruído; nesta fase é
rara a presença de cochonilhas, já que estas, por falta de alimentação, migram para plantas
vizinhas em bom estado vegetativo.

Os sintomas foliares do ataque dessa cochonilha caracterizam-se pelo murchamento
e descoloração graduais das folhas (avermelhamento, seguido de amarelecimento). A seguir,
os bordos das folhas dobram-se para baixo e, posteriormente, as folhas curvam-se em direção
ao solo e, por fim, secam (Fig. 5).

O surgimento dos sintomas de murcha, bem como a sua intensidade e evolução,
são funções de vários fatores, fundamentalmente aqueles ligados à cochonilha, aqueles
inerentes à planta (vigor, idade, cultivar, etc.) e os ambientais.

Entre a infestação e o aparecimento dos primeiros sintomas da doença, ocorre um
período de “incubação”, que pode ser muito variável a depender da idade da planta, do
período alimentar das cochonilhas e do seu número na planta. Na Guiné, abacaxizeiros
infestados aos 5 e 9 meses, apresentaram sintomas da doença entre 2 a 3 meses, e de 4 a
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5 meses, respectivamente. No Hawai e na Índia, plantas infestadas aos 6 meses de idade,
os sintomas da murcha  apareceram ao redor de dois meses. Na Malásia, plantas infestadas
com 30 cochonilhas cada, começaram a apresentar sintomas de murcha aos 37 dias.

Em casos de falta de água, o abacaxizeiro também pode apresentar sintomas quase
idênticos aos da murcha associada à cochonilha.

Na Tabela 1, estão citadas algumas diferenças entre esses dois tipos de murcha.

Tabela 1. Diferenças entre dois tipos de murcha no abacaxizeiro.

Agentes bióticos como Phytophthora cinnamomi e nematóides, assim como abióticos
como estresse hídrico e deficiência de cobre podem causar sintomas que se assemelham
aos da murcha associada à cochonilha.

Fig. 5. Abacaxizeiros apresentando

sintomas de murcha associada à

cochonilha D. brevipes.
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Danos

Os danos causados pela “murcha” podem ser de dois tipos: ou as plantas podem
ser levadas à morte, antes mesmo da fase de frutificação, ou não frutificam ou, se o fazem,
produzem frutos atrofiados e murchos (Fig. 6 e 7), inadequados ao consumo.

O número de pés afetados pela murcha em um plantio pode ser variável (Fig. 8),
não sendo incomum se passar dos 50%. Na Costa do Marfim, já foram estimadas perdas
devidas à murcha da ordem de 70% e em determinadas áreas, superiores a 80%. Na Paraíba,
apesar da elevada incidência da cochonilha na cultivar Pérola, os maiores prejuízos (acima
de 30%) ocorreram na cv. Smooth Cayenne. Em uma propriedade em São Félix do Coribe,
BA, foi observada na cultivar Smooth Cayenne uma incidência de murcha, em 90% das
plantas avaliadas.

Fig. 6. Abacaxizeiro cv. Smooth

Cayenne com sintoma de murcha e

com o  desenvolvimento da
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Fig. 7. Abacaxizeiros cultivar

Smooth Cayenne: tratado, sem

murcha (esquerda) e planta não

tratada, com murcha (direita).F
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Manejo integrado da cochonilha do abacaxi

O Manejo Integrado de Pragas (MIP) é definido como: “Sistema de decisão para
uso de táticas de controle, isoladamente ou associadas harmoniosamente, numa estratégia
de manejo baseada em análises de custo/benefício que levam em conta o interesse e/ou
impacto nos produtores, sociedade e ambiente”. Pode-se considerar também que o MIP é
um conjunto de medidas que visa manter as pragas abaixo do nível de dano econômico,
levando em consideração critérios econômicos, ecológicos e sociais.

Métodos culturais

Consistem em se empregar determinadas práticas culturais para o controle,
baseando-se em conhecimentos biológicos e ecológicos da praga.

Preparo do solo: Quando a área a ser instalada a cultura apresentar baixa infestação
de formigas doceiras, principalmente a lava-pés (Solenopsis sp.), um bom preparo do solo,
antes do plantio, já é suficiente para controlar e, por conseguinte, reduzir a disseminação da
cochonilha.

Rotação de cultura: Este método visa reduzir a população de insetos-praga de uma
cultura a um nível mais baixo, através do plantio alternado de plantas que não sejam
hospedeiras das mesmas pragas. No caso da D. brevipes, que possui um grande número de
hospedeiros, esta prática torna-se um tanto difícil, entretanto o plantio de leguminosas, exceto
o amendoim, poderia vir a surtir o efeito desejado.
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Fig. 8. Plantio de abacaxizeiros

‘Smooth Cayenne’ apresentando

elevada incidência de murcha.
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Colheita das mudas: O material de plantio (mudas do tipo filhote, filhote-rebentão e
rebentão) é considerado uma das formas mais eficientes de disseminação desse inseto-
praga, de região para região. Sempre que possível, realizar a colheita das mudas em áreas
onde o índice populacional da cochonilha tenha sido baixo. Proceder ao descarte das mudas
que apresentarem altas infestações dessa praga.

Cura: É um processo pela qual as mudas, após a colheita, são expostas ao sol
durante 8-15 dias aproximadamente. A vantagem desse método é auxiliar no extermínio das
cochonilhas que casualmente se encontram nas folhas mais externas, na base das mudas.

Destruição dos restos de cultura: Destruir completamente os restos do cultivo anterior
e das ervas daninhas hospedeiras da praga, contribuindo para redução da infestação nos
novos plantios.

Controle Biológico

Algumas espécies de parasitóides e predadores foram introduzidas no Hawai
para o controle da cochonilha D. brevipes, dentre elas as que se estabeleceram foram:
Anagyrus ananatis Gahan, Euryrophalus propinquus Kernich, Hambletonia pseudococcina
Compere, Lobodiplosis pseudococci Felt, Nephus bilucenarius Mulsant e Scymnus
uncinatus Sicard. Destes, os parasitóides mais eficientes foram os três primeiros
encirtídeos e dos predadores, o cecidomiídeo Lobodiplosis. O controle biológico mostrou-
se mais eficiente em áreas onde as formigas doceiras foram controladas adequadamente,
sendo possível observar uma redução na incidência da murcha em áreas onde um alto
grau de parasitismo foi atingido.

No Brasil, já se constatou a presença de H. pseudococcina, porém em baixa
intensidade nos abacaxizais. Já o eficiente e extremamente ativo Pseudaphycus sp. foi
bastante encontrado parasitando cochonilhas nas partes superiores das folhas e
inflorescências, mas não em colônias situadas na parte basal das folhas logo abaixo da
superfície do solo. Por outro lado, o Anagyrus sp., não tão abundante quanto o anterior, foi o
parasita encontrado com maior freqüência nas áreas visitadas. Avaliando-se a capacidade
de predação do Cryptolaemus montrouzieri, na sua fase larval e na fase adulta, constatou-se
que esse predador consumiu em média, respectivamente, 48,7 e 3,81 indivíduos de D.
brevipes.

A preservação desses agentes, impedindo o uso indiscriminado de inseticidas, como
também tentar criá-los massalmente e efetuar suas  liberações de forma “inundativa”, visando
o controle da cochonilha do abacaxi, devem ser testadas. Já foram encontrados vários inimigos
naturais de formigas, o que pode indicar que o seu controle via biológica possa ser uma
alternativa promissora.
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Controle Genético

Existe uma considerável variação no grau de suscetibilidade das cultivares e espécies
de abacaxi em relação à murcha. As cultivares Smooth Cayenne e Monte Lírio são altamente
suscetíveis, ao passo que a Red Spanish, Pernambuco (Pérola), Queen e as espécies Ananas
comosus var. ananassoides, A. Comosus var. bracteatus e Pseudananas sagenarius
são mais resistentes. Adicionalmente, híbridos resultantes de cruzamentos entre parentais
resistentes e suscetíveis comportam-se como altamente resistentes a essa doença.

Controle Químico

Tendo em vista a ocorrência da cochonilha durante todo o ciclo da cultura, seu
controle deve ser implementado em duas etapas: antes do plantio e durante o ciclo vegetativo.

Pré-plantio

• Quando as mudas forem oriundas de plantios com histórico de infestação pela
cochonilha, elas devem ser tratadas por imersão (Fig. 9), por 3 a 5 minutos, em uma
calda inseticida-acaricida com um dos produtos indicados na Tabela 2. Acrescentar um
espalhante adesivo à calda, para que a mesma seja bem distribuída e permaneça aderida
à superfície da planta. Após o mergulho, as caixas de plástico contendo as mudas devem
ser colocadas próximas ao tanque de modo que o excesso da calda retorne ao tanque. Em
seguida, as mudas são espalhadas, para a secagem.

Existem resultados experimentais que mostram o fosfeto de alumínio como altamente
eficiente no controle da cochonilha e sem nenhum efeito fitotóxico às mudas: utilização de
um grama de fosfina por metro cúbico por um período de 72 horas de exposição.
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Fig. 9. Tratamento de mudas:

caixas plásticas com mudas da cv.

Smooth Cayenne.
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• Após a colheita dos frutos, as mudas podem ser pulverizadas com a mistura
inseticida-acaricida, antes delas serem removidas da planta-mãe.

• O controle de formigas doceiras (principalmente “lava-pés”) diminui a dispersão
da cochonilha na área. Proceder ao controle dessas mediante aplicação de 2 L de calda
inseticida por formigueiro (encharcamento). Em áreas cultivadas anteriormente, um bom
preparo de solo ajuda a destruir os ninhos das formigas doceiras, que são importantes agentes
disseminadores da cochonilha.

Pós-plantio

Realizar o monitoramento, isto é, uma vistoria rigorosa, com o objetivo de observar
a presença de plantas com sintomas de murcha ou com colônia(s) de cochonilhas.

Em plantios de até cinco hectares, deve-se amostrar 10 pontos por hectare,
caminhando-se em ziguezague, avaliando-se 50 plantas seguidas na linha em cada ponto,
num total de 500 plantas por hectare. Em plantios com área superior a cinco hectares,
deve-se amostrar 20 pontos avaliando-se 50 plantas seguidas na linha em cada ponto,
num total de 1.000 plantas por plantio (Fig. 10). As avaliações, preferentemente de freqüência
quinzenal, podendo ser mensal, devem ser iniciadas no segundo mês após o plantio e
continuar até o tratamento da indução floral. A necessidade de efetuar, ou não, o controle
químico é fundamentada no monitoramento. Detectando-se pelo menos uma planta com
sintoma de murcha ou com uma colônia de cochonilhas na área de até cinco hectares, ou
pelo menos duas plantas com sintomas de murcha ou com colônia(s) de cochonilhas em
áreas acima de cinco hectares, deve-se realizar o controle químico localizado (nas reboleiras
e plantas adjacentes) (Fig. 11), aplicando-se um dos inseticidas listados na Tabela 2.  Dar
continuidade ao monitoramento e realizar o controle químico caso necessário.

Fig. 10. Esquema de amostragem para o monitoramento de pragas do abacaxizeiro em talhão de até cinco

hectares e  com mais de cinco hectares.

Fonte: Matos et al. (2007).
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A recomendação e o uso dos agroquímicos para o controle das pragas do
abacaxizeiro devem estar de acordo com as orientações contidas na última versão disponível
do AGROFIT (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento).

Broca-do-fruto

A broca-do-fruto Strymon megarus (GODART, 1824) (Lepidoptera: Lycaenidae),
anteriormente denominada de Thecla basalides, é considerada uma das principais pragas
da abacaxicultura brasileira. A praga ocorre em várias regiões produtoras do País, e
quando não controlada, pode causar prejuízos de até 80%. Ela possui um número reduzido
de hospedeiros; além do abacaxi, pode ser encontrada em espécies nativas de
bromeliáceas.

Descrição, biologia e hábitos

Na fase adulta, é uma pequena borboleta com aproximadamente 2,8 a 3,5 cm
de envergadura (Fig. 12). A coloração das asas é cinza escura na face superior e cinza
clara, na inferior. As borboletas, em vôos rápidos e irregulares, visitam as plantas em
todas as horas do dia, onde realizam as posturas dos ovos desde a saída da inflorescência
até o fechamento das últimas flores.  As partes superior e mediana da inflorescência são
os locais preferidos (Fig. 13), embora os ovos também possam ser observados no
pedúnculo e nas gemas que darão origem às mudas do tipo filhote. O ovo é circular,
esbranquiçado e achatado na sua parte inferior e, embora pequeno, com cerca de
0,8 mm de diâmetro, é fácil de ser observado na planta (Fig. 14).

Fig. 11. Controle químico localizado

da cochonilha: uso de pulverizador

costal.
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Fig. 13. Adulto da broca-do-fruto.

Fig. 14. Postura da broca-do-fruto na inflorescência. Foto:

Nilton F. Sanches.
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Fig. 12. Esquema de amostragem

para o monitoramento de pragas do

abacaxizeiro em talhão de até cinco

hectares e   com mais de cinco

hectares.
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Para facilitar o monitoramento recomenda-se, ao induzir a planta, não jogar o
carbureto, em pedras, diretamente na roseta foliar, pois o resíduo deste na inflorescência,
dificultará a localização do ovo da broca. Cinco dias após a postura dos ovos ocorre a
eclosão de uma lagartinha de coloração amarelo-pálida, com aproximadamente 1,6 mm
de comprimento (Fig. 15), que inicia o seu ataque, normalmente, na base tenra, entre os
frutilhos. Nessa fase, ela permanece no interior da inflorescência por aproximadamente
13 a 16 dias. Quando completamente desenvolvida, atinge 18-20 mm de comprimento e
6 mm de largura, e apresenta manchas longitudinais avermelhadas sobre o tom amarelo-
escuro de seu corpo. O ventre e o dorso são ligeiramente deprimidos, o que lhe dá o
aspecto típico de “lesma” ou “tatuzinho de jardim” (Fig. 16). Ela desce pelo pedúnculo e,
próximo a este, na base das folhas, se transforma em pupa. Sete a onze dias após,
ocorre a emergência do adulto. A pupa possui uma coloração castanha com manchas
escuras e o seu comprimento está em torno de 13 mm (Fig. 17).

Fig. 15. Ovo da broca-do-fruto fixado à

bráctea.

Fig. 16. Lagarta da broca-do-fruto

recém eclodida.
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Sintomas e danos

A lagarta, ao penetrar na inflorescência, rompe os tecidos, resultando no
aparecimento de uma resina incolor, bastante fluída. Em contato com o ar, a resina forma
bolhas irregulares, tornando-se amarelada e, ao endurecer, marrom-escura (Fig. 18).

Fig. 17. Broca-do-fruto:

lagarta desenvolvida (4º

instar). Aspecto de

“tatuzinho” ou lesma.
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Fig. 18. Pupa da broca-do-fruto.
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É interessante observar que a inflorescência, quando infectada pela fusariose
(doença fúngica), também exsuda resina como sintoma de ataque, porém, geralmente,
pelo centro do frutilho, enquanto que no caso da broca-do-fruto a resina surge entre os
frutilhos.

Manejo integrado da broca-do-fruto

A necessidade de efetuar, ou não, o controle químico é fundamentada no
monitoramento. Em plantios de até cinco hectares, deve-se amostrar 10 pontos por hectare,
caminhando-se em ziguezague, avaliando-se 20 inflorescências seguidas na linha em
cada ponto, num total de 200 plantas por hectare. Em plantios com área superior a cinco
hectares, deve-se amostrar 20 pontos avaliando-se 20 inflorescências seguidas na linha
em cada ponto, num total de 400 plantas por plantio (Fig. 10). As avaliações, de freqüência
semanal, devem ser iniciadas na época do aparecimento da inflorescência,
aproximadamente na 6a. semana após a indução floral e finalizadas, aproximadamente,
na 12a. semana após o fechamento das últimas flores da inflorescência (Fig. 19). Nessas
avaliações, detectando-se pelo menos um adulto ou duas inflorescências com pelo menos
uma postura (um ovo), iniciar o controle usando um dos produtos mostrados na Tabela 3,
pulverizando 1.000 litros de calda inseticida por hectare por aplicação (35 ml calda/
inflorescência/aplicação) (Fig. 20). Caso seja necessário reaplicar o produto, manter
intervalos de 15 dias entre as aplicações.

O monitoramento periódico das inflorescências é uma prática bastante útil,
permitindo que a primeira aplicação seja iniciada somente quando do aparecimento do
adulto e/ou das primeiras posturas dos ovos da broca, reduzindo-se assim a aplicação de
inseticidas, os custos com mão-de-obra, além de coerente com a preservação ambiental.

Fig. 19. Diagrama do abacaxizeiro da indução floral ao fechamento das flores. A duração de cada fase pode

ser maior em períodos com temperaturas baixas.
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Outras medidas de manejo integrado da broca-do-fruto compõem-se de:

Métodos Culturais

Rotação de cultura: É um método que visa reduzir a população de um inseto-
praga de uma determinada cultura a um nível baixo, através de plantios alternados de
plantas que não sejam hospedeiras das mesmas pragas. A broca-do-fruto S. megarus é
específica do abacaxizeiro, assim esse método pode trazer vantagens.

Eliminação de inflorescências atacadas: É um método que pode ser utilizado
em pequenas áreas de cultivo, realizando-se a coleta e a eliminação de inflorescências
atacadas (presença de resinas) pela broca-do-fruto, com o objetivo de diminuir o potencial
de infestação do inseto-praga.

Método Mecânico

Em pequenas áreas, aos 45-55 dias após a indução do florescimento, podem-
se cobrir as inflorescências com sacos de papel parafinado, para impedir a postura dos
ovos nas inflorescências.

Controle biológico

Inseticidas microbianos à base de Bacillus thuringhiensis Berliner podem ser
usados para controlar esse inseto-praga, sendo de sete a dez dias o intervalo entre
aplicações, desde que devidamente registrados para utilização na cultura (Tabela 3).

Fig. 20. Controle da broca-do-

fruto: pulverização (costal

manual) em inflorescências.F
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Ácaro alaranjado do abacaxi

O ácaro alaranjado do abacaxi Dolichotetranychus floridanus (BANKS, 1900)
(Acari: Tenuipalpidae), é também vulgarmente denominado de ácaro plano da base das
folhas. Ele ocorre em quase todas as regiões produtoras de abacaxi do mundo.

Descrição

Esse ácaro possui um corpo alongado com comprimento médio de 0,33mm,
sendo que a fêmea é maior e mais larga que o macho, além de apresentar uma leve
constrição na metade do corpo. O macho possui a parte posterior do corpo afilada
(Fig. 21). Apesar de serem diminutos eles podem ser vistos a olho nu em face da sua
forte coloração alaranjada.

Hábitos

Eles vivem, em colônias, nas bases das folhas do abacaxizeiro, na parte
aclorofilada, tanto em plantas em desenvolvimento vegetativo quanto nas mudas.

Sob uma lupa de 10 aumentos, ao se observar colônias constituídas de adultos,
formas jovens (ninfas), ovos alaranjados e exúvias brancas, normalmente agrupados, e
geralmente dentro das áreas necrosadas (Fig. 22). Esse ácaro é facilmente encontrado
nas mudas tipo filhote que apresentam as suas folhas basais (as mais externas) secas e
amareladas, enquanto em folhas ainda verdes, é rara a sua presença. As maiores
populações nessas mudas concentram-se entre a 5ª e 10ª folhas.
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Fig. 21. Ácaro-alaranjado:

detalhe do ovo e adultos

(macho e fêmea).
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Normalmente, a sua incidência é maior em períodos secos e quentes; já em
épocas mais frias e chuvosas, a sua população é menor.

Sintomas e danos

As áreas necrosadas, que podem variar em tamanho, forma e número
(Fig. 23 e 24), parecem não causar prejuízos à planta bem desenvolvida, já que as lesões
parecem ser apenas superficiais, não impedindo a circulação da seiva no interior da folha. Já
em áreas de produção de mudas por método de seccionamento de partes da planta, esse
ácaro pode assumir grande importância, uma vez que as futuras mudinhas possuem as folhas
tenras, ainda frágeis ao ataque deste aracnídeo. As condições climáticas mantendo-se favoráveis
ao desenvolvimento populacional dos ácaros, eles podem atingir também as folhas da coroa do
fruto, cujo sistema foliar é de menor tamanho e mais frágil que o da planta em si. Nesse caso os
frutos para exportação perdem o seu valor comercial. Um outro sintoma que pode indicar a
presença deste ácaro na base da planta é a ocorrência de pequenas formações encortiçadas
esparsas e um aspecto geral rugoso no centro da face superior do limbo foliar.

Manejo integrado do ácaro alaranjado

Controle cultural

Quando da instalação de um novo plantio se faz necessário a completa destruição
dos restos culturais, uma vez que são excelentes fontes de infestação, que irão contribuir
para a proliferação das pragas. Essa prática contribui para controlar principalmente as
cochonilhas e ácaros.
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Fig. 22. Ácaro-

alaranjado: colônia.
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Controle químico

Os produtos utilizados para controlar a cochonilha do abacaxi, sejam no
tratamento de mudas, sejam nas pulverizações durante o ciclo vegetativo, podem também
controlar o ácaro alaranjado.
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Fig. 23. Ácaro-alaranjado:

formação das áreas

necróticas.
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Fig. 24. Ácaro-alaranjado:

base da folha do abacaxizeiro

com várias áreas necrosadas

.
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Broca do talo

Dentre as espécies de insetos que atacam a cultura do abacaxi no Brasil, destaca-
se a broca do talo Castnia invaria volitans Lamas, 1995 (Lepidoptera: Castniidae) conhecida
também como broca do olho, broca do caule do abacaxizeiro, broca gigante ou lepidobroca,
praga circunscrita aos estados do Norte e Nordeste do País. O adulto dessa espécie se
assemelha muito a Telchin licus licus (DRURY, 1773), a broca gigante da cana-de-açúcar.

Plantas hospedeiras

As plantas hospedeiras deste inseto são o abacaxi e ananás (frutos) e a bananeira
(pseudocaule).

Descrição, biologia e hábitos

O adulto é uma mariposa de hábito diurno, possui cerca de 34 mm de comprimento
por 87-105 mm de envergadura. As asas apresentam uma coloração vistosa, as anteriores
são marrons com reflexo verde, com 3 faixas esbranquiçadas e as posteriores, vermelhas,
com a base escura (Fig. 25).

A postura dos ovos é realizada na base das folhas mais velhas, as externas (tipo C
e D). Os ovos possuem um formato ovóide-alongado, coloração rosa-alaranjada, e
aproximadamente 6 mm de comprimento por 2,7 mm de diâmetro (Fig. 26).
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Fig. 25. Broca-do-talo: adulto.
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Logo após a eclosão, a lagarta, com 8 mm de comprimento, começa a penetrar nas
folhas, indo em direção ao interior da roseta foliar e, posteriormente atingindo o talo (caule).
Uma vez em seu interior, começa a destruir os seus tecidos numa voracidade crescente.
Embora não seja comum, a lagarta pode atravessar o pedúnculo, indo atingir o fruto. Próximo
de completar a fase larval, a lagarta, com aproximadamente 6 cm de comprimento e uma
coloração branco-amarelada, constrói no interior da planta um casulo usando as fibras do
talo, e depois se transforma em crisálida (Fig. 27).

Fig. 26. Broca-do-talo: ovo.
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Fig. 27. Broca-do-talo: lagarta

(esq.), casulo (centro) e pupa

(direita).
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As mudas de abacaxi também podem ser atacadas pela lagarta, embora com menor
freqüência.

Sintomas e danos

Numa fase inicial do ataque, algumas folhas principalmente as mais internas,
podem ser facilmente destacadas da planta mãe, já que se apresentam parcialmente
ou quase totalmente seccionadas na sua região basal (parte não clorofilada)
(Fig. 28).

O sintoma conhecido como “olho morto” é decorrente da destruição do tecido
meristemático no ápice do caule (Fig. 29). Um outro sintoma bastante característico do seu
ataque é a presença de uma grande quantidade de resina misturada com seus dejetos,
normalmente localizada próximo da inserção da folha com o talo (Fig. 30). A exsudação da
resina é maior em período chuvoso.

A destruição gradual dos tecidos internos do caule (talo) pela lagarta leva a planta
ao definhamento. As folhas amarelecem e secam, e a planta, antes de morrer, emite uma
brotação lateral.

Apenas uma larva já é o suficiente para matar o abacaxizeiro. Elas causam
prejuízos diretos pela abertura de galerias no talo, levando a planta à morte ou à destruição
do fruto.

Foi constatada na região de Cruz das Almas, BA, nas cultivares Perolera, Primavera,
Smooth Cayenne e Pérola, uma incidência de ataque desta praga na ordem de 23%, 16%,
9% e 3%, respectivamente. Na região de Sapé, PB, foram constatados alguns talhões com
até 80% de plantas destruídas por esta broca.

Controle

Esta praga pode ocorrer durante todo o ciclo vegetativo e também na fase de
frutificação do abacaxizeiro, tornando antieconômico o controle químico face o elevado número
de aplicações necessárias para o controle e com reflexos negativos na proteção ambiental.
O produtor deve fazer uso do controle mecânico, ou seja, para manter baixa a população do
inseto na região, ele deve identificar e arrancar as plantas atacadas, e com um facão, cortá-
las na altura do caule, para destruir a larva (controle mecânico). Normalmente encontra-se
apenas uma larva por planta.

Ao se instalar a cultura de abacaxi em uma nova região deve-se ter o cuidado de
conhecer a origem das mudas que ali serão plantadas. O material de plantio deve ser vistoriado
rigorosamente para evitar a entrada de insetos-praga na nova área.
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Fig. 28. Broca-do-talo: tecidos foliares e talo destruídos.

Fig. 30. Broca-do-talo:

abacaxizeiro com um sintoma

de ataque (presença de resina

misturada com dejetos na base

das folhas do abacaxizeiro).
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Fig. 29. Broca-do-talo: “olho morto”

(morte do meristema) e brotação lateral

(sintomas de ataque).
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