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A Cultura da Cana-de-Açúcar

Saul Carvalho

12. Pragas

85 espécies no Brasil

► pragas importantes (nacional/regional)

Variável com fenologia e região

►Manejo ecológico:

• Controle biológico

• Controle cultural

• Cultivares resistentes 
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12. Pragas

12.1. Cupins

Descrição: Insetos sociais, colônias subterrâneas

► Prejuízos: Atacam os toletes, raízes, rizomas até
parte aérea, danificando as gemas e prejudicando a
germinação. Em cana adulta abrem galerias nos
entrenós basais, destruindo os tecidos e secando os
colmos

► Controle: Tratos culturais com destruição das
soqueiras

fipronil (Regent) - tratamento dos toletes

12. Pragas

12.1. Cupins
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12. Pragas

12.2. Cochonilha

Descrição: Formam colônias sob as bainhas
foliares, misturadas com cera

► Prejuízos: Sugam a seiva, provocando
amarelecimento foliar e a cera que reveste a
colônia do inseto dificulta posteriormente, na
indústria, a decantação e clarificação do caldo

► Controle: Destruição dos resíduos dos canaviais

12. Pragas

12.2. Cochonilha
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12. Pragas

12.3. Lagarta elasmo

Descrição: Alimentam-se inicialmente de folhas e
em seguida dos brotos, constroem galerias

►Prejuízos: Inicialmente danos ocasionam
amarelecimento das folhas e posteriormente a
morte da gema apical (“coração morto”)

► Controle: Tratos culturais
Pulverizações

12. Pragas

12.4. Lagarta do cartucho

Descrição: Maiores infestações nos meses quentes
e chuvosos

►Prejuízos: Inicialmente ataca cana jovem,
devorando as folhas. Se o ataque se der em cana
mais velha, devora lâminas foliares deixando
somente a nervura principal

► Controle: Tratos culturais
Pulverizações
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12. Pragas

12.4. Lagartas

12. Pragas

12.5. Broca Gigante  (Telchin licus)

- adultos escuros, faixas, 90 mm

- ciclo de seis meses / galerias

- inseticidas, fungos entomopatogênicos

- destruição das soqueiras

- destruição de restos culturais
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12. Pragas

12.5. Broca Gigante  (Telchin licus)

Descrição: Típica dos canaviais do Norte e
Nordeste

►Prejuízos: Lagartas nas canas jovens/socas
causam o “coração morto” e nas canas maiores
perfuram entrenó basal, destrói todo o tecido e
pode ser entrada para fungos

► Controle: Sem controle efetivo
Medidas culturais (aração, campos limpos,
tratamento térmico)

12. Pragas

12.5. Broca Gigante
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12. Pragas

12.6. Broca da Cana

Diatraea saccharalis (todas regiões)

e D. flavipennella (Norte, Nordeste e Sudeste)

Descrição:
• adulto é uma mariposa amarelo-palha (25 mm)

• fêmea é maior (deposita de 200 a 400 ovos)

- face dorsal da folha – escama de peixe

• ovos de formato oval e achatado

- incubação de 4 – 8 dias

• lagarta de coloração branco-leitosa

- após duas semanas penetram no colmo

12. Pragas

12.6. Broca da cana
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12. Pragas

12.6. Broca da cana

- ciclo de 40 a 70 dias

12. Pragas

12.6. Broca da Cana

Danos:
• Diretos: perda peso da cana; quebra de colmos e

“coração morto”

• Indiretos: facilita a podridão vermelha (fungo)

Controle biológico:
- Infestação NDE = 3% entrenós

• parasitóide Cotesia flavipes / Trichogramma galloi

• predação e parasitismo de ovos (80%)

• liberar em média 6000 adultos ha-1 ano-1
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12. Pragas

12.6. Broca da cana

12. Pragas

12.6. Broca da cana
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12. Pragas

12.7. Cigarrinhas

Mahanarva fimbriolata (Raízes) ** M. posticata (folhas)

- adultos sugadores de seiva

- aumento em áreas de colheita sem queima

- espuma basal / ninfas sugadoras

- morte de raízes / chochamento / seca de folhas

- inseticidas thiamethoxam e imidacloprid

- 2 a 3 ninfas / m

- fungo Metarhizium anisopliae

12. Pragas

12.7. Cigarrinhas
► Características :

• Adultos: 13 mm de comprimento

por 6,5mm de largura

• Os machos são avermelhados,

com asas orladas de castanho

escuro e com uma faixa

longitudinal da mesma cor. As

fêmeas normalmente são mais

escuras, marrons avermelhadas,

com faixas das asas quase pretas
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12. Pragas

12.7. Cigarrinhas

► Características :

• As fêmeas ovipositam na palhada, na subsuperfície do solo, e em

reentrâncias próximas à base das touceiras

► Prejuízos:

• “Queima da cana”, resultado de toxinas injetadas pelos adultos ao

sugarem a seiva, com menor fotossíntese e rendimento

12. Pragas

12.7. Cigarrinhas

- MIP da cigarrinha - inseticida (Actara)

- Controle biológico (Metarhizium anisopliae)
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12. Pragas

12.8. Migdolus

Migdolus fryanus (Westwood, 1863)

- Besouros de solo   (18 – 25 mm)

- Machos alados   /   fêmeas com asas atrofiadas

- ciclo evolutivo de dois a três anos

- larvas atacam raízes, toletes e rizomas

- controle mecânico na reforma   (3 gradagens)

- endosulfan /  fipronil

- armadilhas com feromônios (1 / 10 ha)

NDE  2 machos / ha / dia

12. Pragas

12.8. Migdolus

- Macho (preto),

- Fêmea (ferrugem)

• Baixa capacidade reprodutiva

(30 ovos por fêmea)

• Os machos adultos 

sobrevivem de 1 a 4 dias

• Larvas frágeis, branco-

leitosas, com maior largura na 

parte anterior do corpo
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12. Pragas

12.8. Migdolus

- Reboleiras; destrói raízes e rizomas da cana

12. Pragas

12.8. Migdolus

- Controle: mecânico / químico / armadilha
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12. Pragas

12.9. Outras pragas

- Besouros de solo

- Sphenophorus levis;  Metamasius hemipterus; 

- pão de galinha

- controle quando encontrados nas covas

- Broca peluda   (Hyponeuma taltula)

- Saúva  (gênero Atta)

- controle: pó seco, iscas, termonebulização

13. Nematóides

- Meloidogyne incognita e  M. javanica (1)

- Pratylenchus zeae (2)

Nematóides das galhas e migradores

- Ação mecânica  - galerias  (2)

- Injeção de substâncias tóxicas  (1 e 2)

- Espoliação de nutrientes  (1 e 2)



29/07/2015

15

13. Nematóides

- Sintomas:

• parte aérea: desenvolvimento deficiente,

clorose, secamento prematuro das folhas

• raízes: galhas, necroses, paralização do

crescimento, engrossamento, morte das

extremidades e proliferação de raízes

13. Nematóides

- Controle:

a.  Varietal:

produtividade x rusticidade

b. Cultural:

crotalária, amendoim, guandu

soja resistente, mucuna

c. Químico:

aldicarb, carbofuran, terbufós
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13. Nematóides

Foto: Raffaella Rossetto

13. Nematóides


