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Introdução 

O milho (Zea mays L.) é um dos grão mais produzidos em todo o pais, e seu interesse expressivo se deve por 

sua alta produtividade, sendo comercializado in natura ou industrializado, ou ainda usados para alimentação 

animal. A cultura é sujeita a ataques de muitas espécies de insetos pragas após a semeadura, reduzindo o número 

de plantas na área cultivada e o potencial produtivo da lavoura [1] causando grandes perdas aos pequenos 

produtores que muitas vezes não conseguem identificar o agente causador destes prejuízos. Pesquisas tem sido 

realizadas para se otimizar a produção do milho, já que a grande quantidade de pragas que a cultura possui 

contribuem para sua baixa produtividade [2]. Prezoto & Machado [2], relatam que o uso de inseticidas pode 

apresentar baixa eficiência, por esse motivo, o uso de métodos como o manejo integrado de pragas e o controle 

biológico se torna importante. E para que esse tipo de manejo seja eficiente é preciso que haja reconhecimento 

dos agente causadores dos danos para que uma decisão não interfira na população de insetos benéficos. Com 

base nisso, o trabalho verificar a habilidade dos produtores em reconhecer as principais insetos pragas para a 

cultura do milho e seus danos. 

 

Material e Métodos 

O trabalho foi desenvolvido com os produtores de comunidades rurais do Vale do Peruaçú, no município de 

Januária e Itacarambi no norte de Minas Gerais.  

As comunidades envolvidas tem como base a agricultura familiar, onde os produtores são estimulados para a 

produção sustentável e conservação do meio ambiente.  

Para o desenvolvimento do trabalho foram reunidos produtores rurais e, em projetor multimídia, imagens de 

15 insetos-pragas comuns da região da cultura do milho na fase jovem e adulta, Os insetos foram: Lagarta-

elasmo (Elasmopalpus lignosellus), Larva-alfinete (Diabrotica speciosa), Lagarta-rosca (Agrotis ipsilon), 

Percevejo-castanho (Atarsocoris brachiariae), Coró-da-soja (Phyllophaga cuyabana), Coró-do-trigo 

(Phyllophaga triticophaga), Larva-arame (Conoderus scalaris), Lagarta-do-cartucho (Spodoptera frugiperda), 

Broca-do-colmo (Diatraea saccharalis), Cigarrinha-do-milho (Dalbulus maidis), Curuquerê-dos-capinzais 

(Mocis latipes), Cigarrinha-das-pastagens (Deois flavopicta), Pulgão-do-milho (Rhopalosiphum maidis), 

Lagarta-da-espiga (Helicoverpa zea) e Gafanhoto (Rhammatocerus schistocercoides), perguntando-os se 

conheciam os nomes e sua forma de ação na lavoura. Na sequência de exibição de cada imagem foram realizados 

questionamentos a respeito do conhecimento da praga e seus danos.  

 

Resultados e Discussões  

Foi verificado que o uso de imagens, demonstrou que não foi a melhor forma de caracterização para demostrar 

aos produtores rurais, pois podem distorcer tamanho, cor, ou ainda a forma estrutural dos insetos.  

Dos insetos-pragas apresentados, o pulgão e o curuquerê dos capinzais não tiveram reconhecimento da sua 

forma correta, sendo confundidos com cupim, e com a lagarta do compasso e medideira, respectivamente, ao 

contrário da larva alfinete na fase adulta (vaquinha), lagarta do cartucho, lagarta da espiga e gafanhoto que todos 

reconheceram. Em ralação ao gafanhoto, apesar de ser reconhecido por todos os produtores, o inseto não foi 

reconhecido como praga do milho, relatando que o mesmo se alimenta de plantas ao redor da lavoura. Quanto a 

lagarta do cartucho e lagarta da espiga em função dos danos provocados foram facilmente identificadas por conta  
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do local que se alojamento. 



 

 

A lagarta elasmo, foi reconhecida apenas por 3,5% produtor e confundida com a lagarta rosca, já a lagarta 

rosca apenas 10,3% agricultores já observaram o inseto nas plantações, se alimentando das folhas. A larva 

alfinete foi observada nas plantações apenas por 13,8% pessoas, comumente encontrada atacando as raízes. O 

percevejo castanho foi visto por 27,6% pessoas, sendo chamado de tatuzinho, mas não sabiam relatar o que o 

inseto causava na plantação. Tem ainda o coró, que 31% produtores disseram que já o viram, encontrado no solo 

quando apresenta alta umidade e em madeira em decomposição, também visto em composto orgânico.  

A cigarrinha das pastagens 34,5% que já viram, a observaram em uma “espuma branca” presente na base da 

planta para evitar dessecação dos insetos, mas a mesma não foi associada ao inseto que disseram ver planta 

atacada ficando amarela, morrendo em seguida. A larva arame e a broca do colmo foi visto for 55,2% pessoas, 

que disseram que a larva arame fica no colo da planta podendo danificar a raiz, dentre os 55,2%, 50% 

identificaram esse inseto como cigarrinha, lanterninha ou vagalume, relatando que é vista no final da tarde, 

horário. Já a broca do colmo foi confundida com a lagarta do cartucho, se alimentando e destruindo o “sabugo” 

da planta, enquanto que cigarrinha do milho foi reconhecida por 65,5% pessoas e relataram que a mesma se 

alimenta da folha e foi confundida com a mosca branca e pequenos gafanhotos. 

 

Conclusões 

Foi observado que os produtores rurais do Vale do Peruaçu, apesar da tradição de plantio da cultura do milho, 

não reconhecer corretamente a maioria das pragas que podem trazer danos a cultura, havendo a necessidade de 

capacitação e dia de campo pra ilustrar de maneira correta o reconhecimento dos insetos, falando em seguida a 

melhor forma de controle, associado a coleção de referência. 
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FIGURA 1: Número de agricultores que reconheceram os insetos pragas ilustrados.  

 


