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1. RESUMO 

A broca-da-cana-de-açúcar, Diatraea saccharalis, é uma das principais pragas da 

cana-de-açúcar no Brasil e um dos métodos de amostragem mais usado pelos 

agricultores, o de lagartas neonatas fora do colmo, não tem comprovação científica, 

sendo o objetivo do trabalho conhecer a infestação dessas lagartas e aprimorar esse 

método. Serão três etapas conduzidas em áreas comerciais de cana-de-açúcar, 

onde a infestação artificial de lagartas neonatas e de ovos e a infestação natural 

serão avaliadas. Até o momento a etapa 1 foi quase concluída. Não se teve muito 

sucesso na infestação artificial, pois a predação por formigas foi muita alta, mas 

algumas modificações na metodologia original deverão resolver esse problema. 

 

2. INTRODUÇÃO 

A broca-da-cana-de-açúcar, Diatraea saccharalis (Fabr.) (Lepidoptera: 

Crambidae), é a principal praga da cultura canavieira em todo o Brasil, causando 

diminuição na produção em campo e na indústria.O monitoramento da broca-da-

cana é feito pela quantidade de lagartas e serve para definir o momento exato da 

realização do controle (BOTELHO; MACEDO, 2002; PINTO; GARCIA; OLIVEIRA, 

2006). 

O método de amostragem populacional da broca-da-cana-de-açúcar mais 

utilizado no Brasil é o de plantas amostradas por área (pontos/ha), que possibilita o 

uso da vespinha Cotesia flavipes (Cam.) (Hymenoptera: Braconidae)para o controle 

da praga (PINTO; GARCIA; OLIVEIRA, 2006). Entretanto, com o crescimento do uso 

de inseticidas na cana-de-açúcar, o método que envolve a contagem de plantas com 

presença de larvas neonatas para posterior cálculo da porcentagem de infestação 

tem sido preferido, sem comprovação científica. 

 

3. OBJETIVO 

Essa pesquisa terá por objetivoestudar a infestação artificial de larvas 

neonatas e ovos de D. saccharalis em colmos de cana-de-açúcar visando ao 

aprimoramento do método de monitoramento populacional da praga. 

 



4. METODOLOGIA 

Os ensaios serão instalados em áreas comerciais de cana-de-açúcar e 

serão conduzidos em três etapas. Na primeira etapa, a infestação de lagartas 

neonatas será estudada em colmos, na segunda etapa, a infestação de ovos será 

avaliada e na terceira etapa, o método de monitoramento de larvas neonatas em 

colmos será o alvo de investigação. 

A primeira etapa deverá ser repetida ao menos cinco vezes, em locais 

diferentes da mesma fazenda ou em outras regiões. Grupos de 30, 60 e 90 ovos 

(tratamentos) serão confinados em cápsulas e após a eclosão das lagartas, serão 

infestados em plantas, num total de 50 plantas por tratamento. Após 17 dias, os 

colmos infestados serão retirados do campo e vários parâmetros de danos serão 

avaliados. 

Na segunda etapa, repetida ao menos duas vezes, será instalada 

novamente a etapa 1 em comparação com a infestação de ovos diretamente nas 

folhas (condição natural), com o aprisionamento de fêmeas da broca para 

oviposição. Após 17 e 21 dias, respectivamente para os tratamentos com larvas e 

ovos, os colmos serão retirados do campo e avaliados como na etapa 1. 

Na terceira etapa, que deverá ser conduzida uma única vez, será escolhida 

uma área onde o método de monitoramento de larvas neonatas seria realizado. As 

plantas do carreador serão vistoriadas e serão marcadas aquelas onde larvas 

neonatas foram encontradas. Após 17 dias, os colmos marcados serão retirados do 

campo, mais 50 colmos muito próximos dos colmos infestados, que serão chamados 

testemunha-irmã (para observar se a infestação observada afetou as plantas 

vizinhas). Será realizada a mesma avaliação da etapa 1. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

Até o momento foram realizados quase todos os ensaios da etapa 1. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Durante a primeira infestação de larvas neonatas foram observadas 

dificuldades. Foi necessária a substituição do pincel para infestação das lagartas por 



colocação dos ovos em cápsulas e, após a eclosão, as larvas foram delicadamente 

liberadas no local de infestação. 

A maioria das lagartas que foram infestadas na planta não conseguiu 

penetrar o colmo (Tabela 1), talvez devido à alta predação ocorrida por formigas. 

Discutiu-se a possibilidade de impedir tal predação. Portanto, nas últimas repetições 

do ensaio, em agosto e setembro, as formigas predadoras serão mortas com a 

aplicação de fipronil no solo ao redor das plantas a serem infestadas. E a quantidade 

de lagartas para infestaçãotalvez será aumentada. 

 

Tabela 1. Índice médio de intensidade de infestação causado por lagartas de D. 

saccharalis em colmos de cana-de-açúcar. 

Data 30 lagartas 60 lagartas 90 lagartas Testemunha Testemunha-irmã 

01/05/2017 0,26 1,67 1,02 1,12 0,29 

08/07/2017 0,52 5,47 3,96 0,40 1,95 

23/07/2017 0,00 2,87 2,48 0,88 2,71 
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