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 Sempre atacam e matam sua presa, é um 

organismo de vida livre durante todo o ciclo de vida, 

geralmente maior que a presa e requer mais do que 

um para completar seu desenvolvimento. 

Predadores 
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Predadores 

Cycloneda sanguinea  
Doru luteipes (fase adulto) 

Chrysoperla externa (fase larval) Orius insidiosus 
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 Restringem-se as representantes das ordens 

Diptera e Hymenoptera 

 

 Só se alimenta de um hospedeiro 

 

 Parasito ataca um hospedeiro de uma classe 

diferente 

 

 

Parasitoides 
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Parasitóides 

Trichogramma pretiosum 

(parasita de ovos) 

Cotesia flavipes 

(Parasita fase larval) Telenomus podisi 

Trissolcus basalis Tamarixia radiata 
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Parasitóides X Predadores 
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• Evitar o uso de inseticidas/acaricidas  

• Menos pragas resistentes 

• Preservar predares parasitoides e polinizadores 

MIP 
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Componentes 

Pesquisa 
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Nível de Dano 

Fonte: Embrapa Trigo 
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• Mata somente a praga 

 

• Manter a população de inimigos naturais 

 

• Preservar polinizadores 

 

 

Inseticida Seletivo 
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• Reduzir impactos ambientais  

 

• Preservar o Agroecossistema 

 

• Garantir o futuro  

 

Controle Alternativo 
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 Controle Biológico é a ação de parasitos, 

predadores ou patógenos que mantém a 

densidade  populacional de outros organismos 

numa Média mais baixa do que ocorreria em sua 

ausência (DeBACH, 1964). 

 

 Controle Biológico é a regulação do número 

de plantas e animais por inimigos naturais (VAN 

DEN BOSCH et al. 1982). 

 

 

Controle Biológico 
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Introdução 

Conservação 

Multiplicação 

Princípos Básicos do C.B 
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• Importação e colonização 

• Em pequena escala 

• Longo prazo 

• Culturas perenes e semiperenes 

 

  

Clássico 

Reconhecimento de praga 

Fonte: Embrapa Meio Ambiente 
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Natural 

 

• Práticas culturais 

 

• Usar Inseticidas Seletivos 

Natural 

Larva besouro Oulema 

menalopus 

(parasita Tetrastichus julis) 
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• Liberação inundativa 

• Em larga escala 

• Funciona como inseticida 

• Ação rápida 

• Grande população de Parasitoides 

Aplicado 

Cotesia flavipes 
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Controle da Diatraea 

saccharalis  

 

Ordem: Diptera 

 Família: Tachinidae 

 Fase larval 

 1 a 4 descendentes/larva 

 Baixos níveis populacionais 

Exemplo 1 
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Lydella minense 
Paratheresia claripalpis 



 Mais agressiva 

 

 Ciclo de vida mais curto 

 

 50  descendentes/larva 

 

 Facilidade na criação 

 

Cotesia flavipes 
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Cotesia flavipes 

parasitando a broca-da-

cana-de-açucar 



 Ordem: Hymenoptera 
 

 Família: Braconidae 
 

 Introduzido no Brasil em 1974 
 

 Eficiência em Diatraea saccharalis  
 

 30% mais barato que o quimico (Fonte: Globo rural) 

 

Cotesia flavipes 
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Cotesia flavipes 

parasitando a broca-da-

cana-de-açucar 



Exemplo 1 
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Tabela 2. Eficiência de Cotesia flavipes (6.000 adultos/ha, em duas semanas seguidas) e 

da associação dessa com Trichogramma galloi (50.000 adultos/ha, em 3 semanas 

seguidas) em áreas comerciais de cana-de-açúcar no Estado de São Paulo, safra 

2008/2009, após um ano das liberações. 
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 Ordem: Hymenoptera 
 

 Família: Trichogrammatidae 
 

 O maior gênero: Trichogramma 
 

Parasitam principalmente ovos de lepidópteros 

 
 

  

Exemplo 2 
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Trichogramma galloi parasitando ovos de Diatraea 

saccharalis  



Controle da Tuta absoluta  

 

• São Miguel Arcanjo-SP (Propriedade faz parte de 

um programa que garante a venda de produtos 

livres de resíduos de agrotóxicos) 

• Tomate sweet grape 

• 3500/100m²  

• 15 a 20 por estufa/semana (Fonte: Globo Rural) 

Trichogramma pretiosum 
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Controle do Metapolophium dirhodum  

 

• C.B. Clássico 

• microhimenópteros parasitóides 

• Liberado na forma de múmias 

• No RS reduziu o uso de inseticidas para uma  

aplicação em 5 % da área tritícola 
• (Fonte: Francisca Nemaura Pedrosa Haji – Embrapa Semi-Árido) 

Exemplo 3 
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• Criação do hospedeiro alternativo  

• Criação Parasitoide 

•Testes de seletividade 

• Resultados 

  

Testes de Seletividade 
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Testes 
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Fotos LabMIP UFPel 



Testes 
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Fotos LabMIP UFPel 



• Prof. Anderson Grutzmacher – LabMIP UFPel 

• Equipe:  

  Pós-doutorandos 

  Doutorandos 

  Mestrandos 

  Estagiários 

• + trabalhos em parceria com a Embrapa 

 

Na UFPel 
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Tem como comercializar? 

 

Comercialização 
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Mercado  
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Mercado 
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Mercado 
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Mercado 
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POR QUE? 

 Proteção da 

Biodiversidade 

 Não causar 

desequilíbrio 

 Não deixar resíduos 

 

33 



PRA QUE? 
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helljunior_eafb@hotmail.com 

 

 

OBRIGADO ! 
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•  Entomilogia Agrícola – Volume 10 / FEALQ 

• Métodos Alternativos de controle fitossanitário – MAPA - Embrapa 

• Embrapa Trigo: http://www.cnpt.embrapa.br/culturas/soja/indicacoes_soja2012-2013.pdf 

(08/08/2013 18:00 Hrs) 

• http://www.agrosoft.org.br/agropag/27050.htm   (08/08/2013 18:45 hrs) 

• http://www.megabio.com.br/controlebiologico.html    (08/08/2013 – 20:20 hrs) 

• http://sitebiologico.blogspot.com.br/2007/10/controle-biolgico.html  (08/08/2013 – 18:45 hrs) 

• http://www.bugbrasil.com.br/parasitoides.asp  (08/08/2013 – 21:32 hrs) 

• http://www.promip.agr.br/produtos.asp?cID=2  (08/08/2013 – 21:33 hrs) 

• http://www.megabio.com.br/controlebiologico.html  (08/08/2013 – 21:33 hrs) 

• http://g1.globo.com/economia/agronegocios/noticia/2012/12/empresas-paulistas-trocam-

controle-quimico-de-pragas-pelo-biologico.html (08/08/2013) 21:40 hrs) 

 

 

Bibliografia 
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