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INSTRUCOES SOBRE COLETA E ENVIO DE MATERIAL
PARA LABORATORIO DE ENTOMOLOGIA

as engenheiros agr6nomos e florestais, por medida da Lei NQ7.802, sac os profissionais
responsaveis para prescrever e dar sugestoes de controle, ou mesmo de manejo de
pragas, visando a evitar a ocorrencia de danos nos cultivos agrlcolas.

Para emitir qualquer recomenda<;ao de controle, e muito importante identificar 0 inseto
que esta causando 0 dana, tarefa executada pelo entomologista agricola (estudioso dos
insetos de importancia econ6mica na agricultura) ou por especialista na identifica<;ao
de insetos (taxonomista de insetos), mediante encaminhamento pelo entomologista.

Para a identifica<;ao de um inseto em laborat6rio, e necessario que 0 material chegue
em condi<;oes de ser diagnosticado. Essas condi<;oes dependem basicamente da coleta
e do transporte ate 0 laborat6rio.

as insetos-pragas podem ser encontrados causando danos em varias partes dos
vegetais, como por exemplo, folhas, frutos, galhos, troncos e ralzes. Dutante a coleta
de material e fundamental 0 usa do bom senso para capturar os insetos sem danifica-
los ou danificando-os 0 mlnimo posslve!.

COLETA DE INSETOS QUE APRESENTAM poueo MOVIMENTO, A EXEMPLO DE
PULGOES E BROCAS DE FRUTOS

Nesses casos, a coleta e facH, devendo-se recobrir com um saco de papel ou de pano as
partes atacadas contendo os insetos (Fig. 1 , 2 e 3).
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Devem-se evitar sacos ou dep6sitos de plasticos, pois dentro desses forma-se um
microclima que favorece a deteriora<;:aodos materiais vegetais e a morte dos insetos.
No caso de necessidade de ser transportados a longa distancia, 0 material contendo
os insetos devera ser acondicionado em caixas de isopor contendo uma camada de
gelo e uma camada de material que impe<;:a molhar os sacos de papel, por exemplo
papelao grosso.

A captura de insetos voadores e ageis se torna mais diffcil. Quando nao for possfvel
apreender os insetos juntamente com 0 alimento, um modo prMico e feito
aprisionando-se os adultos em pequenos frascos e depois transferindo-os para um
saco de pano ou de papel contendo 0 material vegetal preferido do inseto. Para
proceder a transferencia, introduz-se 0 frasco, um pouco inclinado, dentro do saco e
retira-se a tampa, tendo 0 cuidado de nao permitir a safda dos insetos (Fig. 4 e 5).
Ap6s isso a boca do saco devera ser cuidadosamente vedada (Fig. 6).
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Plantas murchas, c1or6ticas, com folhas e/ou ramos secos, poderao estar infestadas
com brocas-do-caule ou com pragas de solo. Para 0 envio ao laborat6rio e conveniente
o uso de caixa de papelao, onde devera ser colocada a raiz com 0 solo e a parte aerea
da planta. (Fig. 7, 8 e 9).
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Materiais maiores como pedayos de troncos, olhos de coqueiro e galhos grandes,
tambem devem ser transportados em caixas de papelao ou em sacos de papel, a
exemplo daqueles utilizados para transporte de cimento, rayao, fecula de mandioca,
etc. Na impossibilidade de conseguf-Ios, uma terceira opyao e 0 usa de sacos de
aniagem.

As amostras encaminhadas ao laboratorio devem conter quantidades suficientes de
insetos, preferencialmente em varios estadios de desenvolvimento, pois no caso de ser
necessario envia-Ios a especialista em identificayao, espera-se a obtenyao, no
laboratorio, de adultos fperfeitosa para remetEHos de acordo com as instruyoes
especfficas.

o material a ser enviado ao laboratorio devera conter, em anexo, os dados:
• Data da coleta.
• Nome do coletor.
• Nome e endereyo da propriedade.
• Cultura ou culturas que 0 inseto estava atacando.
• Estagio de desenvolvimento da cultura ( germinayao, vegetativa, florayao, frutificayao,

etc.).
• Area plantada com a cultura ou no caso de pequenos plantios, informar 0 numero de

plantas.
• Produtos utilizados, principalmente inseticidas.
• Outras informac;oes julgadas importantes.

Antes de colocar 0 material na embalagem de envio, verificar se ela esta sem
furos, se veda completamente e se ha vestfgios de cola ou de alguma outra
substancia na qual os insetos fiquem aderidos. Nao esquec;aque certos insetos
sac muito ageis e vao tentar escapar de algum modo.
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