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Antonio de Brito Silval

Jocicler da Silva Carneir02

LEVANTAMENTO E INTENSIDADE DE OCORRtNCIA DE INSETOS NOCIVOS
E SEUS INIMIGOS NATURAIS EM CULTURAS TEMPORÁRIAS

As culturas de arroz, milho, feijão caupi, mandioca, j u
ta, malva e batata-doce apresentam grande importância sócio-econômi
ca para a Região Amazônica, por servir de sustento e fixação do ho
mem no caropo, além de suprir as metrópoles regionais.

A ocorrência de pragas é um fator que interfere na baixa
produtividade dessas culturas. O conhecimento das espécies nocivas,
a intensidade de sua ocorrência e o nível de predatismo e parasitis
mo são de fundamental importância na tomada de decisão para se veri
ficar a necessidade ou não de controle.

Em experimentos instalados em Belém, Bragança, Alenquer e
Manaus~ que consistiram no cultivo usual de arroz, milho,feijão ca~
Pl, mandioca, malva e batata-doce, em áreas de 1 ha, foram efetua
das as observações de ocorrência, bem como capturados os insetos n2
civo~ através de armadilhas dos tipos luminosa e "Malaise", como
elementos auxiliares para avaliar a intensidade de infestação.

Os resultados a seguir mostram que os sistemas de cultivo
emprega~os pelos agricultores, os quais são normalmente consorcia
dos, rodeados por florestas e/ou capoeiras e caracterizam-se por
ocupar áreas pequenas de no máximo 5 ha, propiciam condições desfavo
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ráveis ao aumento populacional dos insetos nocivos.

A avaliação do nível de ocorrência foi feita da seguinte
forma:

Fraco - raramente encontrado
.•.Regular - comumente encontrado, porem nao causa danos Sl.&

nificativos

Forte - freqUentemente encontrado, causando danos signifi
cativos

Os resultados das observações efetuadas durante o ano de
1982 sao mostrados a seguir por cultura e Dor município.

- Alenquer·

.Milho Nível de ocorrência

Chrysomelidae n.id. (pulga da folha)
Acrididae n. ido
Oebalus ypsilongriseus

Saccharosidine rostrifons

Rhopalosiphum maidis

Spodoptera frugiperda

Cau lopeie cuspidata
(constatação nova)
Nabidae n. ido - predador de insetos
Helicoverpa zea

regular
fraco
fraco
refular
fraco
fraco
fraco

fraco
fraco

•Arroz

Coccidae n. ido
(constatação nova)
Cicadelidae n. ido
(constatação nova)
Schistocerca carneipes

Spodoptera frugiperda

fraco
fraco

fraco
fraco

.Feijão caupi

Andrector arcuatus

Diabrotica atromaculata

regular
fraco
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Nível de ocorrência
.Mandioca

Phenacoccus herreni

Thripidae n. ido
Erinnyis ello

Anastrepha manihot

Condilorrhiza vestigialis

Anastrepha pickeli

Thripidae n. ido
Chilomima clarkei

Aleurotrachelus socialis

Taedia sp.
Jatrophobia

forte
fraco
fraco
regular
fraco
fraco
fraco
fraco
fraco
fraco
fraco

.Juta
forte
regular
fraco
fraco
forte
fraco
forte
forte
forte

Anomis editrix

Systena s-litera

Maecolaspis sp.
Ceresa bubalus
Curculionidae n~ ido (capador da juta)
Trigonophimus punétulatus

Acromyrmex sp.
Chrysornelidae n. ido
Coreidae n. ido - espécie verde bri
lhante (constatação nova)
Coreidae n. ido - espécie rnarrom-fer
ruginosa (constatação nova)
Pyrrhocoridae n. ido
(constatação nov~)

regular

fraco

.Malva
fracoDysdercus [ulvoniger

(constataçao nova)
Pyrrhocoridae n: ido
(constatação nova)
Lygaeidae n. ido
(constatação nova)
Anomis ilita

fraco

fraco

fraco
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Nível de ocorrência

Coreidae n. ido
(constataçâo nova)
Hiridae n. ido
Cconstatação nova)
Arctiidae n. ido
(constatacão nova)
Chrysomelidae n. ido
(constatação nova)
Vespidae n. ido - prepador de insetos
Cconstatação nova)

fraco

fraco

fraco

fraco

regular

Verificou-se, tanto nos plantios de malva como de luta,
grande ocorrência de vespídeos, principalmente Polistes canadensis

e polibia eer-icia, bem como regular ocorrência dos coccinelídeos Ci-

cJoneda sanguinea e Coleomegila maculata predando larvas de Anomis

editl'ix e Anomis ilita.

- Belém Nível de ocorrência

.Milho

Sacchal'osidine rostrifons

Schistocerca carneipes

Spodoptera frugiperda

Bhopalosiphum maidis

Diatraea sacharalis

Araecerus fasciculatus
(constataç~o nova)

forte
regular
forte
regular
fraco
fraco

.Arroz

Gry l l ot:a Lpa h e xada ct u 'la
Schistocerca carneipes

regular
fraco

.Feijão caupi

Edilepta indicata

Urbanus proteus

Ácaro vermelho

regular
fraco
retyular
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Nivel de ocorr~ncia.Mandioca

Jatrophobia

Eutropidacris cristata

Erynnyis ello

Mononychellus tanajoa

regular
fraco
fraco
forte

.Malva

Anomis ilita

Phyciodes minima

Schistocerca cancelata

forte
regular
fraco

.Batata-doce

Typophorus nigritus forte

- Bragança

.Milho

Helicoverpa zea

Rhopalosiphum maidis

Depis incompleta
(esta espécie danificou muito o milho.
As plantas ficaram cloróticas e raquí-
ticas e não produziram espifas. A ln-
festação em abril foi de dois adultos/
pé) .
Cymaenes tripunctus
(constatação nova)

regular
fraco
refular

fraco

.Arroz

Gryllotalpa hexandactyla

Mocis latipes

regular
regular

.Feijão caupi

Anadrector arcuatus

Empoasca sp.
Edilepta indicata

Urbanus· proteus

fraco
fraco
fraco
fraco
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.Mandioca Nível de ocorrência

Vatiga manihot

Taedia sp.
Jatrophobia

Aleurotrachelus sociaZis

Broca-da-fruto n. ido
(constatação nova)

Mononichelus tanajoa

Anastrepha manihot

fraco
fraco
fraco
fraco
fraco

forte
fraco

.Malva

Phyciodes minima

Anomis ilita

Aleyrodidae n. ido

regular
regular
regular

- Manaus

•Batata-doce

Typophorus nigritus forte

.Arroz

Tibraca Zimbativentris
(constatação nova)

forte

- Capitão Poço

.Arroz

Oediopalpa sternaZis
(constatação nova)

regular

. Tiragem: 500 exemplares
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