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INTRODUÇÃO 

  A Faculdade ICESP/Promove de Brasília, campus Águas Claras, atualmente 

dispõe de vários canteiros passíveis de serem utilizados para a experimentação agrícola. 

Durante o ano de 2016, várias culturas vegetais foram conduzidas de forma 

experimental pelos alunos, com o auxílio de docentes da instituição, e várias espécies de 

insetos foram observadas nos cultivos. Alguns desses insetos foram coletados e 

identificados, onde grande parte foi caracterizada como praga e alguns como inimigos 

naturais (Lima, 2016). Portanto, estudos detalhados sobre a ocorrência de insetos na 

área experimental são passíveis de serem realizados. 

Os insetos quando atingem populações que causam danos econômicos em 

plantios comerciais, são conhecidos vulgarmente como pragas, no âmbito do manejo 

integrado (Gallo et al., 2002; Imenes & Ide, 2002; Costa et al., 2008) . Esses insetos 

podem causar grandes prejuízos, caso medidas de controle não sejam efetuadas. No 

entanto, uma determinada praga só poderá ser controlada de forma eficaz se a mesma 

for identificada corretamente (Fujihara et al., 2016). Esse mesmo princípio se aplica aos 

insetos inimigos naturais das pragas, na qual muitas vezes passam despercebidos e até 

mesmo são confundidos com os insetos daninhos em plantações. De acordo com 

Pratissoli (2009), os inimigos naturais podem ser oligófagos (consomem um grande 

número de espécies), estenófagos (consumem um número restrito de espécies) ou 

monófagos (apresentam especificidade de presa). 

 A detecção correta e com antecedência de um inseto-praga aumenta bastante a 

chance de sucesso de controle, reduzindo os prejuízos e a demora na aplicação (Costa et 

al., 2008). A correta identificação de um inseto leva em consideração as suas 

características morfológicas e morfométricas, além de seus hábitos alimentares e, no 

caso das pragas, sintomas específicos do dano (Costa et al., 2008; Gallo et al., 2002). 
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Portanto, o conhecimento da planta hospedeira é um fator importante na identificação, 

pois muitas pragas são monófagas e assim passíveis de serem mais facilmente 

identificadas.  

 Para que o Manejo Integrado de Pragas (MIP) tenha sucesso, é necessário 

conhecimento acerca do inseto e de sua densidade populacional no campo, de forma que 

o controle seja efetuado com o mínimo de impacto ambiental possível, dando prioridade 

ao uso de alternativos de controle (Brechelt, 2004; Gullan & Cranston, 2007). 

 

JUSTIFICATIVA 

 Com a realização desse trabalho será possível ter conhecimento sobre as 

principais espécies de insetos-praga e também de inimigos naturais que ocorrem em 

cultivos realizados no Distrito Federal. Ter o conhecimento desses dados é de suma 

importância para o agricultor que deseja realizar um plantio e não sabe das possíveis 

pragas que podem causar danos na sua lavoura. Assim, o registro das possíveis pragas 

existentes no Distrito Federal, de acordo a com espécie vegetal cultivada, é 

imprescindível para se realizar o seu manejo de forma eficaz. 

 

HIPÓTESES 

- Pelo menos uma espécie de inseto será detectada causando danos nas espécies de 

plantas cultivadas durante o experimento; 

- Pelo menos cinco ordens diferentes de insetos serão coletadas durante o estudo, 

incluindo pragas e inimigos naturais. 
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OBJETIVO 

 Esse trabalho tem como objetivo realizar um levantamento quantitativo de 

insetos, tanto pragas como inimigos naturais, durante a condução de um plantio de 

espécies vegetais que será conduzida ao longo do ano de 2017 e no primeiro semestre 

de 2018 no campus de Águas Claras da Faculdade ICESP/Promove de Brasília.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Local de realização do experimento 

O experimento será realizado na Faculdade ICESP de Brasília, Campus Águas 

Claras (coordenadas: 15°51’12.5”S, 48°01’56.4”W), durante todo o ano de 2017 e no 

primeiro semestre de 2018. A área experimental possui mais de 20 canteiros de 

produção com aproximadamente 10 metros de comprimento por 80 cm de largura. Os 

solos dos canteiros são corrigidos após os plantios e colheitas, de acordo com a 

necessidade de adubação e calagem. 

O clima da região é classificado como AW (clima tropical com chuvas no verão 

e seca no inverno), segundo a classificação de Koppen, com a estação chuvosa de 

outubro a abril e a seca de maio a setembro. A temperatura média anual é de 20 °C e a e 

precipitação total anual de 1500 mm, aproximadamente (Weatherbase, 2017). 

 

Espécies vegetais e cultivo  

 Ao longo do ano de 2017 e em 2018, várias espécies vegetais serão cultivadas 

nos canteiros, a saber: arroz, trigo, café, feijão, sorgo, algodão, cana-de-açúcar, milho, 

mandioca, jiló, berinjela, pepino, cenoura, alface, coentro, brócolis, pimentão, 

cebolinha, rabanete, couve, repolho, beterraba, rúcula, cebola, tomate-cereja, quiabo e 



6 
 

salsa. Em cada canteiro será cultivada apenas uma espécie e a adubação e tratos culturas 

serão específicos para cada espécie. 

 É importante ressaltar que não será aplicado nenhum tipo de controle químico 

durante a condução dos experimentos, pois os docentes e discentes prezam por uma 

produção de forma menos danosa ao meio ambiente e ao homem. Os alimentos 

produzidos serão doados para uma instituição de caridade do Distrito Federal. 

 

Coleta e identificação dos insetos 

As plantas serão vistoriadas três vezes por semana e os insetos encontrados serão 

coletados manualmente e acondicionados em recipiente plástico contendo álcool 70% 

para conservação e posterior identificação. Seus respectivos níveis de infestação e danos 

também serão observados. 

A identificação de cada exemplar coletado será feita de acordo com livros e 

chaves específicas para cada grupo taxonômico encontrado (Fujihara et al., 2016). Em 

seguida, os insetos serão quantificados e agrupados em dois grupos: fitófagos pragas e 

inimigos naturais. Os que não foram considerados nem pragas nem inimigos naturais ou 

os que não puderam ser identificados serão descartados.  

 

Análises estatísticas 

 Os dados referentes aos insetos coletados serão submetidos à analise de 

frequência e ao índice de constância de Dajoz (1973), obtendo, assim, informações 

sobre espécies constantes, acessórias e acidentais no ambiente experimental. 
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CRONOGRAMA  

 

 

ATIVIDADES 

2017 
2018 

Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun 

Revisão de 

Literatura 

X X    X X     X X 

Condução das 

espécies vegetais 

X X X X X X X X X X X X X 

Vistoria das 

plantas/ Estudo 

dos insetos 

X X X X X X X X X X X X X 

Análise dos 

dados 

     X X    X X X 

Elaboração do 

artigo científico 

           X X 
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