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“ Impossível ganhar sem saber perder. 

 

Impossível andar sem saber cair. 

 

Impossível acertar sem saber errar. 

 

Impossível viver sem saber reviver. 

 

A glória não consiste em não cair nunca, mas em levantar-se todas as vezes que seja necessário. 

 

E ISSO É ALGO QUE MUITO POUCA GENTE TEM O PRIVILÉGIO DE PODER EXPERIMENTAR. 

 

Bem-aventurados aqueles que já conseguiram receber com a mesma 

 

naturalidade o ganhar e o perder, o acerto e o erro, o triunfo e a derrota…” 
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As brocas do colmo (Insecta: Lepidoptera) surgem em África como um dos maiores 

constrangimentos bióticos na produção de cereais. A distribuição das espécies depende da região e os 

prejuízos tendem a ser maiores em altitude. Para a monitorização das espécies de brocas do colmo em 

Angola utilizaram-se armadilhas com feromonas sexuais para Busseola fusca, Chilo partellus e 

Sesamia calamistis que foram instaladas em Cavaco, Alto Kapaka, Cela, Chianga e Humpata. Para o 

estudo da gestão das populações das brocas com recurso a plantas-isco e plantas repelentes realizaram-

se no Huambo ensaios, utilizando como planta-isco Pennisetum purpureum e como planta repelente 

Desmodium uncinatum. 

Verificou-se que as três espécies monitorizadas ocorreram em todos locais amostrados, tendo 

B. fusca sido a espécie dominante na Chianga, Cela e Alto Kapaka e S. calamistis na Cela e Cavaco. 

Na captura de B. fusca a feromona ‘Pherobank’ foi significativamente mais eficiente que a feromona 

‘Insect Science’. A incidência dos ataques de brocas no milho variou entre 86,2% na testemunha e 

14,4% no tratamentos milho x P. purpureum x D. uncinatum. Para os quatro anos dos ensaios a média 

do aumento da produção no tratamento em que se usaram plantas atractivas e repelentes foi de 

340,6%, comparativamente ao milho estreme. 

 

Palavras-chave: Busseola fusca, Desmodium uncinatum, Pennisetum purpureum, push-pull system, 

Sesamia calamistis. 
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Abstract 

Monitoring of species of maize stem borers in Angola. Management of their populations with the 

push-pull system  

Stem borers (Insecta: Lepidoptera) in Africa emerge as a major biotic constraints to cereal 

production. The distribution of species depends on the region and the losses tend to be higher in 

altitude. For the monitoring of species of stem borers in Angola were used sex pheromone traps for 

Busseola fusca, Chilo partellus and Sesamia calamistis that were installed in Cavaco, Alto Kapaka, 

Cela, Chianga and Humpata. To study the management of populations of stem borers using the push-

pull system were held in Huambo tests, using as attractive plant Pennisetum purpureum and as 

repellent plant Desmodium uncinatum. 

 It was found that the three species monitored were present at all sites sampled B. fusca was the 

dominant species in Chianga, Cela and Alto Kapaka and S. calamistis in Cela and Cavaco. In 

capturing the pheromone B. fusca ‘Pherobank’ was significantly more effective than pheromone 

‘Insect Science’. The incidence of attacks of borers in maize ranged between 86.2% in the control and 

14.4% in the treatment maize x P. purpureum x D. uncinatum. For the four years of trials the average 

production increase in treatment that used attractive and repulsive plants was 340.6%, compared to 

maize alone. 

 

Keywords: Busseola fusca, Desmodium uncinatum, Pennisetum purpureum, push-pull system, 

Sesamia calamistis.  
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1. INTRODUÇÃO GERAL 

Os cereais constituem o grupo de culturas alimentares mais importantes à escala 

global, ocupando em 2011 e 2012 mais de 700 x 10
6
 ha, com uma produção superior a 

2,5 x 10
9
 t de grão (FAO, 2013). Fornecem hidratos de carbono, proteínas e lípidos para 

a alimentação de mais de metade da população mundial e para a produção animal e são, 

ainda, fonte de matéria-prima para a indústria. Dentre os principais cereais, os destaques 

vão para o trigo (Triticum spp.), arroz (Oryza spp.) e milho (Zea mays L.) que ocupam 

mais de dois terços da superfície e produção total dos cereais. Actualmente, o trigo, o 

arroz e o milho, em conjunto, são responsáveis por aproximadamente 30% de alimentos 

de mais de 4,5 bilhões de pessoas em todo o mundo (AS-DAFF, 2012). Apesar do 

milho não ter uma participação muito grande na alimentação directa da população dos 

países desenvolvidos, os derivados de milho constituem factor importante na 

alimentação e, nalgumas regiões, este cereal constitui a base diária da alimentação, 

como ocorre com a população mexicana e populações de muitas regiões do continente 

africano. 

1.1. Algumas considerações sobre a produção do milho, massambala e massango 

em África 

Em África, há indicação de que os cereais são cultivados principalmente para o 

consumo humano, mas os excedentes são utilizados para a alimentação do gado 

(Sibanda, 1985). Na primeira década do presente século a área de produção dos cereais 

do continente oscilou entre 90 x 10
6
 ha e 106 x 10

6
 ha, os quais permitiram obter uma 

produção total de grãos que variou entre 116,4 x 10
6
 t em 2001 e 162,9 x 10

6
 t em 2010 

(FAO, 2013). O milho, a massambala (sorgo) [Sorghum bicolor (L.) Moench] e o 

massango (milheto) [Pennisetum glaucum (L.) R. Br.], que contribuem, 

respectivamente, com cerca de 28%, 25% e 20% dos cereais produzidos, são os cereais 

mais importantes para a segurança alimentar das populações e desempenham 

igualmente um papel importante como cultura de mercado para os agricultores com 

poucos recursos (Kfir, 1991b, 1998; FAO, 2013). Estão entre as mais importantes 

culturas alimentares na África subsariana (FAOSTAT, 2012), onde são cultivados 

principalmente por camponeses e pequenos agricultores (FAO, 1995). Nessas regiões as 
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produtividades registadas para esses cereais são as mais baixas do mundo e as brocas do 

colmo (Insecta: Lepidoptera) constituem o principal constrangimento biótico à produção 

(Youdeowi, 1989). Com contributo inegável surgem ainda o trigo e o arroz que 

representam, no entanto, apenas cerca de 18% das produções dos cereais do continente 

africano. Actualmente a cultura do trigo apenas é importante nos países da África do 

Norte e na África do Sul e a cultura do arroz surge espalhada, com importância 

desigual, por mais de 40 países (FAO, 2013). 

O milho, espécie introduzida em África, não é encontrado no estado selvagem e 

a sua sobrevivência torna-se impossível sem a intervenção do homem. A sua 

domesticação ter-se-á processado há milénios, conhecendo-se vestígios (pólen, grãos e 

fragmentos de espigas) com idade calculada em cerca de 4500 anos. Entre as várias 

hipóteses que têm sido apresentadas sobre o centro de origem provável do milho (Ásia, 

Peru-Bolívia, México-Guatemala), a mais admitida hoje é a de que esse centro de 

origem tenha sido a zona planáltica do México-Guatemala, constituindo a zona andina 

do Peru-Bolívia um centro de origem secundário (Marcelino, 1974). 

A importância socioeconómica do milho é caracterizada pelas diversas formas 

da sua utilização que vai desde a alimentação animal até ao uso em indústrias de alta 

tecnologia. Na realidade, o uso do milho em grão na alimentação animal representa a 

maior parte do consumo desse cereal. 

O milho é o principal alimento e fonte de receitas para milhões de pessoas em 

toda a África Austral, surgindo nos diferentes sistemas agrícolas predominantemente 

consociado com outros vegetais, nomeadamente leguminosas [feijão vulgar (Phaseolus 

vulgaris L.), feijão macunde (Vigna unguiculata (L.) Walp.) e soja (Glycine max (L.) 

Merr.] e raízes e tubérculos [batata rena (Solanum tuberosum L.), batata doce (Ipomoea 

batatas (L.) Lam.), mandioca (Manihot esculenta Crantz), inhame (Dioscorea spp.) e 

rabanete (Plectranthus esculentus N.E.Br.)] (Khan & Hassanali, 2003). Segundo Pingali 

& Pandey (2000), o milho contribui com 50% das calorias das dietas alimentares na 

África Austral, 30% na África Oriental e 15% na África Ocidental e Central. 

Na África do Sul, um dos maiores produtores de milho no continente africano, 

aproximadamente 60% do milho produzido é de cor branca e é utilizado para consumo 

humano. Os restantes 40% correspondem ao milho amarelo que é usado principalmente 
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para alimentação animal. Na campanha agrícola 2006/2007 a área cultivada de milho foi 

de 2,8 x 10
6
 ha com uma produção de 7 x 10

6
 t, tendo aumentado para 3,2 x 10

6
 ha na 

campanha agrícola 2007/2008 com uma produção de 13,1 x 10
6
 t (AS/DAFF, 2012). 

Por sua vez, quer a massambala quer o massango são igualmente culturas de 

grande importância para os sistemas agrícolas da África, especialmente nas chamadas 

zonas cerealíferas de baixa precipitação, devido à elevada resistência à seca que apresentam 

(van Rensburg & van Hamburg, 1975). O seu primeiro destino é o consumo humano, 

sendo os excedentes de produção utilizados na alimentação de gado (Sibanda, 1985). 

Segundo Gebrekidan (1985) e Chigumira (1992) a massambala é originária da 

África, havendo vestígios do seu cultivo nas regiões fronteiriças do Sudão e Etiópia 

desde aproximadamente o ano 3000 aC. Tem grande potencial agronómico, com alta 

resistência ao stresse hídrico, podendo ser utilizada em regiões de clima tropical e 

semiárido. É aproveitado o grão e a forragem (Teixeira-Neto, 2002). Na África 

Ocidental, a massambala é o cereal mais espalhado e a cultura mais importante nas 

zonas de savana. O caso da Nigéria ilustra esta importância. É o primeiro produtor deste 

cereal e assegura aproximadamente 50% da produção mundial e consagra perto de 46% 

da sua superfície cerealífera a esta cultura (os outros cereais são o arroz, o milho, o 

massango e o trigo). A superfície ocupada pela massambala neste país é ligeiramente 

superior a 6 x 10
6
 ha, para uma produção da ordem de 9 x 10

6
 t (IAR, 1984). 

O massango, originário das savanas africanas, é uma planta de crescimento 

cespitoso e erecto, com ciclo de cerca de 130 dias. Contém 7% a 12% de proteína na 

massa seca e pode ser utilizado para pastagem, feno, silagem e produção de grãos, 

sendo muito resistente à seca (Salton & Kichel, 1998). O massango tem particular 

importância como cereal na África Ocidental. É uma cultura de subsistência em áreas 

com baixas precipitações (200-800 mm/ano) e a produção total de grão é de 8 x 10
6
 t, 

cerca de um quarto da produção mundial. É um cereal importante para muitas 

populações que vivem nas regiões secas entre os paralelos 10 e 17 N e constitui um dos 

principais cereais na alimentação em países como Nigéria, Níger, Burkina Faso, Chade, 

Mali, Mauritânia e Senegal. Os rendimentos da cultura nos campos dos agricultores são 

muito baixos e rondam 600 kg/ha, mas em campos experimentais podem atingir 2000 a 

3000 kg/ha, o que indicia grande potencial para o desenvolvimento deste cereal (Kumar, 
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1989). 

Nos países da África Oriental (Djibuti, Etiópia, Quénia, Somália, Sudão e 

Uganda), o milho e a massambala são culturas tradicionais muito importantes na dieta 

alimentar de milhões de pessoas. Estas culturas são praticadas por muitos pequenos 

agricultores que as consociam com outras culturas (leguminosas, raízes e tubérculos) 

(Seshu Reddy, 2000). Nesta zona de África, onde 3,9% da população cultiva o milho e 

11,5% cultiva a massambala, as colheitas do grão são muito baixas e rondam os 700 a 1800 

kg/ha para o milho e 455 a 1471 kg/ha para a massanbala (FAOSTAT, 2013). 

Entre os inúmeros factores que contribuem para a baixa produtividade dos 

cereais em África destacam-se os severos ataques de inimigos das diferentes espécies 

cultivadas, nomeadamente pragas, sobretudo brocas do colmo. As brocas do colmo têm 

sido alvo de numerosos estudos em África e os prejuízos causados no milho e na 

massambala têm sido avaliados entre 20 e 80% ou mais, dependendo das condições agro-

ecológicas, cultivar, práticas culturais e intensidade das infestações (Khan & Hassanali, 

2003). 

Segundo Zilahi-Balogh et al. (1995) e Campos et al. (1997), o uso 

indiscriminado de insecticidas sem a prévia estimativa de risco para as diversas espécies 

de brocas na cultura do milho pode aumentar os custos de produção sem aumentos 

significativos da produção, eliminar os inimigos naturais e seleccionar populações da 

praga com resistência a diversos insecticidas com diferentes grupos de princípios 

activos. Uma das soluções para o problema é a monitorização das populações das 

espécies de brocas do colmo mais importantes, por meio de armadilhas contendo como 

atractivo a sua feromona sexual sintética (Baker et al., 1982; Hallett et al., 1995). A 

monitorização das brocas pode fornecer informações indispensáveis para estimar a 

população das pragas e prever os seus estragos na cultura, subsidiando desta forma a 

tomada de decisão quanto ao emprego de medidas de luta e, muitas vezes, promovendo 

a redução dos tratamentos com insecticidas (Jutsum & Gordon, 1989). 

Os produtos químicos usados na comunicação entre os insectos são os chamados 

semioquímicos (sinais químicos). São divididos em aleloquímicos (acção 

interespecífica) e feromonas (acção intra-específica), dependendo da acção que 

provocam. As feromonas são compostos orgânicos que servem para comunicação entre 
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indivíduos da mesma espécie e induzem a troca de comportamento no processo de 

desenvolvimento. Os insectos apresentam diferentes feromonas, próprias de cada 

espécie: sexual, trilho, defesa, alarme, agregação, territorialidade, antimicróbios, etc. 

(Blanco Metzeler, 2004). As feromonas sexuais são substâncias químicas produzidas 

pelas fêmeas para atrair os machos e facilitar o acasalamento (Khan et al., 2008). 

As feromonas sexuais de várias pragas de lepidópteros foram identificadas e 

sintetizadas e utilizadas em armadilhas sexuais fornecendo ferramentas potenciais para a 

monitorização da praga e nalguns casos para a luta biotécnica (Marks, 1978; Campion 

& Nesbitt, 1983; Wall, 1989; Medvecky et al., 1992; Youm et al., 1993; Youm & 

Beevor, 1995). Proporcionam meio adequado para monitorizar as populações de adultos 

mesmo em condições de baixas densidades de indivíduos (Srivastava & Srivastava, 

1989; Franco, 1997). Comparadas com outras técnicas, uso de armadilhas luminosas e 

contagem directa de indivíduos por unidade de superfície ou habitat, mais exigentes em 

tempo e mão-de-obra com formação adequada, o uso das feromonas sexuais, quando 

correctamente utilizado, não exige conhecimento especializado para a identificação das 

espécies atraídas e capturadas em armadilhas (Franco, 1997; Critchley et al., 1997).  

Nos sistemas tradicionais de produção de cerais em África, as populações das 

brocas do colmo são normalmente geridas com o uso de meios de luta culturais, sendo 

as infestações frequentemente grandes e os prejuízos elevados. Face a isso, novas 

estratégias para o combate às brocas do colmo têm sido desenvolvidas, destacando-se a 

utilização de plantas-isco, na bordadura do campo, e de plantas repelentes consociadas 

com a cultura principal (estratégia de atracção-repulsão). A eficácia do sistema resulta 

na alteração do comportamento das fêmeas em fase de postura que, devido às plantas 

repelentes consociadas com a cultura principal, colocam os ovos nas plantas-isco que se 

encontram na bordadura dos campos, reduzindo-se, assim, a incidência dos ataques na 

cultura principal (Khan & Pickett, 2004; van den Berg, 2006; Midega et al., 2006; Khan 

et al., 2006a, 2007). Com base em estudos realizados no Quénia (Khan et al., 1997; 

Cook et al., 2007) têm sido recomendadas como plantas-isco o capim-elefante 

(Pennisetum purpureum Schumach.) e o capim-sudanês (Sorghum vulgare var. 

sudanense Chase) e como plantas repelentes o capim-gordura (Melinis minutiflora P. 

Beauv.) e o desmódio de folhas prateadas (Desmodium uncinatum (Jacq.) DC.) (Figura 

1.1). A estratégia de utilização de plantas-isco e de plantas repelentes foi inicialmente 
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pensada para a gestão de pragas de insectos na Austrália (Pyke et al., 1987) e em África 

foi introduzida no Quénia pelo ‘International Centre of Insect Physiology and Ecology’ 

(ICIPE), em colaboração com a ‘Rothamsted Research Experimental Station’, no Reino 

Unido, tendo em vista a luta contra inimigos dos cereais. Verificou-se que as plantas-

isco produzem diferentes grupos de semioquímicos que atraem fêmeas grávidas de 

lepidópteros (e.g. eugenol, naftaleno, nonanal, octanal, …), enquanto as plantas 

repelentes produzem semioquímicos que as repelem (e.g. cariofileno, monatrieno, 

ocimeno, terpinoleno, …) (Cook et al., 2007). Acresce que as plantas repelentes 

funcionam como atractivas para parasitóides das lagartas.   

 
Figura 1.1. Plantas utilizadas no sistema de atracção-repulsão.  

a) Pennisetum purpureum. Fonte: http://www.pointernet.pds.hu/lovaglas/tudas/seed/pasture_field_020.html. 

b) Sorghum vulgare var. sudanense. Fonte: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Starr_061225-2943_Melinis_minutiflora.jpg. 

c) Melinis minutiflora. Fonte: http://plantlust.com/plants/pennisetum-purpureum-oceanside/images/7955/. 

d) Desmodium uncinatum. Fonte: http://plantlust.com/plants/pennisetum-purpureum-oceanside/images/7955/. 

Na utilização do capim-elefante tem-se concluído que as lagartas que penetram 

no colmo raramente chegam ao estado adulto, uma vez que a espécie possui 

mecanismos de defesa contra os ataques das brocas do colmo (Ndemah et al., 2002; 

Juma, 2010). Frequentemente a taxa de sobrevivência das lagartas é de apenas 5% no 

capim-elefante e de cerca de 80% no milho (ARC-GCI, 2007; Juma, 2010). 

O recurso ao sistema de atracção-repulsão fornece fontes alternativas de 

rendimento para os camponeses e agricultores. Quer as espécies utilizadas como 

plantas-isco quer as espécies utilizadas como plantas repelentes são excelentes 

forrageiras, sendo, por isso, largamente recomendadas em sistemas de produção agro-

pecuária. Para além disso, D. uncinatum apresenta ainda elevada eficácia na supressão 

de plantas parasitas do género Striga (Dovala et al., 2006; Cook et al., 2007). Contudo, 

Le Rü et al. (2006) referem que a adopção desta estratégia de gestão de brocas do colmo 
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tem sido relativamente lenta e em muitas regiões da África subsariana têm sido feito 

esforços para educar os camponeses sobre o seu potencial e uso. 

A utilização de plantas-isco e plantas repelentes pode ser considerada como uma 

estratégia adicional para o combate das brocas do colmo com eficácia igual ou melhor 

que os insecticidas convencionais, além de serem contemplados os princípios de 

protecção integrada (PI) na produção dos cereais (Khan et al., 2003). 

1.2. A cultura dos cereais em Angola e os principais constrangimentos à produção 

O milho, a massambala e o massango, o arroz e o trigo são os principais cereais 

cultivados em Angola e dos quase 1,7 x 10
6
 ha cultivados em 2009 ocuparam, 

respectivamente, 87,0%, 11,4%, 1,4% e 0,2% da área semeada. Contudo, nesse ano a 

produção de cereais foi inferior a 10
6
 t (MINADERP, 2010). A produção obtida 

permitiu satisfazer pouco mais que 60% das necessidades totais em cereais e cerca de 

96% das necessidades em milho. Sendo a produção nacional claramente insuficiente 

para suprir as necessidades do país em cereais, naquele ano a farinha de trigo foi o 

produto alimentar com maior volume de importação (376303 t) e a farinha de milho o 

quarto produto (152237 t) (FAOSTAT, 2012). O milho, com uma área superior a 10
6
 

ha, constitui o cereal de maior importância económica e social, surgindo em toda a 

extensão do país, com predominância no Planalto Central (Nuñgulu et al., 2005; 

Nuñgulu et al., 2006) e a cultura é praticada quer por camponeses quer por pequenos 

agricultores que são responsáveis por cerca de 93% e 7% da produção, respectivamente 

(MINADERP, 2009a). Raramente os camponeses angolanos fazem a cultura estreme de 

milho aparecendo normalmente consociada com outras culturas (Figura 1.2). 

Quanto à produtividade dos cereais em Angola, os relatórios oficiais assumem 

que os rendimentos são extremamente baixos, tendo entre 2001 e 2010 sido de cerca de 

640 kg/ha para o milho e 380 kg/ha para massango/massambala (FAOSTAT, 2012). No 

caso do milho, em concreto, a média das produções obtidas pelos camponeses e pelos 

agricultores tem variado entre 250 e 700 kg/ha e entre 1500 e 2500 kg/ha, 

respectivamente (IIA-DBMP, 2003). Para a baixa produtividade da cultura dos cereais 

no país contribuem vários factores de onde ressaltam a irregularidade das chuvas ao 

longo do ciclo cultural, degradação do solo, uso insuficiente de factores de produção, 

uso de sementes não certificadas, a não utilização da rega, efeitos da competição das 



1. Introdução geral 

_____________________________________________________________________________________ 

8 

 

infestantes, ataques de patogénios e de pragas, infra-estruturas quase inexistentes e fraca 

política comercial. A fragilidade institucional e a escassez de pessoal qualificado 

associado a um sistema de investigação agrária em fase de reestruturação têm limitado 

igualmente o desenvolvimento do sector dos cereais. O elevado custo dos pesticidas e 

equipamentos para o combate das pragas e doenças e a ineficiência dos tratamentos são 

outros importantes factores que condicionam a produção. A nutrição mineral é um dos 

maiores factores que influencia a vida das plantas e nem sempre a compra dos 

fertilizantes está ao alcance dos camponeses e pequenos agricultores. 

 
Figura 1.2. Consociação de milho com feijão (Phaseolus vulgaris) e rabanete (Plectranthus esculentus) (original 

do autor). 

As dificuldades que Angola enfrentou em consequência do longo período de 

guerra reflectem-se ainda hoje nas condições de vida da sua população. Este quadro 

afectou e afecta em particular os camponeses e suas famílias das áreas directamente 

atingidas pelas acções militares, sendo principalmente estes que constituem a maioria 

dos deslocados. Mas a instabilidade nas zonas rurais atingiu igualmente as zonas em 

que existia segurança, incluindo os centros urbanos. O relançamento da produção 

agrária poderá ser o factor decisivo na mudança do quadro de pobreza actual, 

começando pelo aumento da segurança alimentar da população. O contexto de Angola, 

particularmente das suas áreas rurais, justifica plenamente que sejam preconizadas as 

acções voltadas para o restabelecimento da economia rural, assegurando o acesso dos 

camponeses aos meios de produção, inclusive de sementes de melhor qualidade. 

O Sector Agrícola e Rural de Angola enfrenta ainda dificuldades motivadas pela 
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conjuntura socioecónomica que o País vive. Durante o ano de 2009 a economia 

angolana foi marcada por uma certa desaceleração, resultante dos impactos decorrentes 

da crise financeira e económica internacional consubstanciada na baixa dos preços dos 

principais produtos de exportação, designadamente o petróleo e os diamantes. Para fazer 

face à situação de crise alimentar o Ministério da Agricultura adoptou um conjunto de 

medidas, como parte do Programa do Governo 2009-2012 e enquadrado na estratégia de 

Desenvolvimento de Longo Prazo até 2025 (MINADERP, 2009b), visando atenuar o 

seu impacto, tendo igualmente feito uma marcada aposta na diversificação da economia 

nacional, destacando-se para tal o sector agrário na formação socioeconómica integrada 

e sustentável da economia nacional, tendo em conta o potencial de recursos naturais e a 

sua competitividade, garantindo a geração de emprego e renda para uma franja 

importante da população, de forma a proporcionar a segurança alimentar, o 

abastecimento e o aproveitamento internos e o aproveitamento das oportunidades dos 

mercados local, regional e internacional. 

Em Angola, o milho é explorado na maioria das propriedades agrícolas, desde a 

pequena propriedade rural, onde é o alimento básico da população e é produzido com 

baixa tecnologia, até às grandes explorações comerciais onde é cultivado basicamente 

com o objectivo de produzir grão que se destina ao sector agro-industrial. 

As políticas de fomento cerealífero definidas para Angola até 1975 favoreciam o 

incremento do trigo, arroz e milho, os quais traziam maiores rendimentos para os 

actores envolvidos nos sistemas de agricultura que se pretendiam impor, em detrimento 

de outros cereais como a massambala e o massango, maioritariamente cultivados pelas 

populações locais. Como resultado dessas políticas os investimentos em infra-estruturas, 

investigação, extensão e produção foram concentrados naquelas culturas. Após a 

independência, registou-se uma alteração nas políticas agrárias do país, começando-se a 

enfatizar de igual modo a produção da massambala e do massango. No entanto, no 

tocante à investigação a situação pouco se alterou devido, sobretudo, à falta de técnicos 

qualificados capazes de abarcar toda uma gama de aspectos a investigar nos cereais 

(IIA-DBMP, 2003). 

Porém, em finais de 1993, após vários contactos com instituições congéneres de 

investigação agrária de diversos países, surgiu a ideia de se criarem Programas de 

Investigação, não para substituir os Departamentos Científicos (DC) então existentes 
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mas na perspectiva de conferir ao Instituto de Investigação Agronómica (IIA) a 

flexibilidade e a capacidade necessárias para coordenar o seu funcionamento com o de 

instituições similares dos países da Southern African Development Community (SADC). 

Assim, surgiu em princípios de 1994 o Programa de Investigação dos Cereais (PIC) que 

teve em vista superintender todos os aspectos envolvidos na produção de milho, 

massambala, massango, trigo, arroz, cevada (Hordeum spp.), centeio (Secale cereale 

L.), aveia (Avena sativa L.) e triticale (Triticosecale Wittm. ex A. Camus) (IIA-DBMP, 

2003). No quadro deste programa e outros subsequentes, o Ministério da Agricultura 

teve e tem em curso a implementação de estratégias que visam a remoção de algumas 

vulnerabilidades da fileira dos cereais, tais como a capacitação dos quadros técnicos e 

de agricultores e a reabilitação e a construção de novas infra-estruturas, indo a níveis 

mais próximos da actividade produtiva, garantindo deste modo uma maior 

competitividade e capacidade de resposta. 

A cultura do milho foi sempre de grande importância em Angola e embora as 

produtividades historicamente fossem baixas o país foi no passado exportador deste 

cereal. Porém, de acordo com as estatísticas da FAO a área de milho no país rondava no 

decénio 1961-1970 os 518 mil ha e a produtividade era de cerca de 830 kg/ha, tendo a 

produção chegado às 540 mil t em 1969 (FAOSTAT, 2012). No decénio 2001-2010 a 

média da produção foi de cerca de 680 mil t, tendo ultrapassado um milhão de t em 

2010. Porém, verifica-se que apesar da forte aposta no sector cerealífero, o incremento 

das produções nos últimos anos deveu-se, na quase totalidade dos cereais, ao aumento 

da área e não ao aumento da produtividade (Quadro 1.1). 

As zonas favoráveis à produção do milho em Angola foram estudadas por 

Marcelino (1973) e Diniz (1998), com algumas divergências entre eles, segundo 

Henriques (2008). Segundo Marcelino (1973) não há impedimento térmico para o 

desenvolvimento do milho em Angola e a cultura pode ser feita em todas as regiões do 

país desde que as necessidades hídricas e nutricionais exigidas pela planta sejam 

satisfeitas. Segundo Diniz (1998), a cultura do milho estende-se para SW, a abranger as 

‘Terras Altas da Huíla’ e enquadra-se no limite sul por cerca do paralelo 15º S. A Leste 

a cultura não ultrapassa o rio Kwanza e do lado ocidental vai até ao degrau que define o 

rebordo da superfície subplanáltica para a faixa litorânea. Em regime de sequeiro, 

apenas poderá ter viabilidade, mesmo de carácter aleatório, nas terras do tipo Barros. 
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Quadro 1.1. Produção e rendimento de milho, massango/massambala, arroz e trigo em Angola - média dos decénios 

entre 1961 e 2010 

Cultura 

1961-1970 1971-1980 1981-1990 1991-2000 2001-2010 

Prod. 

(1000t) 

Rend. 

(kg/ha) 

Prod. 

(1000t) 

Rend. 

(kg/ha) 

Prod. 

(1000t) 

Rend. 

(kg/ha) 

Prod. 

(1000t) 

Rend. 

(kg/ha) 

Prod. 

(1000t) 

Rend. 

(kg/ha) 

Total 549,5 988,8 492,0 845,8 315,8 630,9 399,4 920,8 707,5 760,2 

Milho 432,3 834,1 394,4 677,9 251,9 365,4 304,6 489,0 679,3 640,7 

Massango e 

Massambala* 
71,8 812,8 66,6 750,6 55,0 615,4 80,7 469,7 15,0 380,7 

Arroz 25,9 1211,1 19,3 1080,6 5,6 829,7 10,1 1353,6 9,2 878,3 

Trigo 19,5 1097,1 11,7 873,9 3,3 713,1 4,0 1370,9 4,0 1141,2 

Fonte: FAOSTAT (2012); Prod. = Produção; Rend. = Rendimento. 

* Os dados da FAOSTAT referem apenas o massango (‘millet’) mas consideramos que dizem respeito ao massango e 

à massambala. 

Após a independência, como refere Neto (2008), “começou a diminuição 

acentuada e vertiginosa da produção de bens alimentares” em Angola. Esta diminuição 

foi influenciada pela guerra civil e pelas graves deficiências na transformação da 

estrutura agrária capitalista colonial (sectores empresarial e tradicional) ao novo modelo 

socializante constituído por um sector estatal agrário forte e dominante (Complexos 

Agrários e Agro-industriais, Agrupamentos de Unidades de Produção), pelas 

Cooperativas Agrícolas e Associações de Camponeses. A produção mercantil 

controlada pelo Estado não evoluiu substancialmente em anos posteriores. Neto (2008) 

lembra a instabilidade a seguir ao processo eleitoral de 1992, o conflito armado até ao 

ano de 2002 e a ausência generalizada de empresários agrícolas com conhecimentos e 

capital para investimento no sector, factores que justificam a reduzida produção de bens 

alimentares, nomeadamente de milho nos anos agrícolas de 1993/1994 a 2002/2003. De 

acordo com Neto (2008), entre 1999 e 2003 a produção nacional correspondia a cerca 

de 1/5 do consumo. 

Como referido, a produtividade do milho em Angola é baixa (Quadro 1.1). De 

acordo com o relatório do MINADER (2005), a produtividade unitária na Província do 

Huambo é de cerca de 700 kg/ha, tendo chegado a 980 kg/ha na campanha de 

2007/2008 (MINADERP, 2009a). Porém, em regadio, como no Vale do Cavaco, 

Província de Benguela, obtêm-se melhores produções se utilizadas as adequadas 

práticas agrícolas. Melo-e-Abreu et al. (2006) anotaram para esta região, durante o 

Projecto Novo Milho, excelentes produtividades, tendo o híbrido ‘SNK2682’ atingido 

uma produção média de 6,6 t/ha. A cultivar regional ‘Canjala’ e a cultivar de 
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polinização livre ‘Matuba’ apresentaram também igualmente um bom comportamento, 

produzindo ligeiramente acima das quatro t/ha. A empresa Gesterra, S. A. tem obtido 

produtividade muito variável com a cultura de milho amarelo e branco na Fazenda 

Pungo Andongo, Província de Malanje. Refere produções entre 1,5 e 4,9 t/ha no milho 

amarelo e entre 1,5 e 11,9 t/ha no milho branco sem, contundo, especificar as cultivares 

utilizadas (Gesterra, 2011). 

Em Angola, existe de há longa data tradição de melhoramento do milho. Távora 

(1951), um dos primeiros melhoradores de cereais em Angola, estabeleceu o rumo a 

seguir no melhoramento do milho e relatou os trabalhos desenvolvidos na década de 40 

e os seus resultados. Alertou para os riscos da introdução de cultivares muito produtivas 

poderem dar produções iguais ou inferiores às das cultivares regionais melhoradas, 

quase sempre muito rústicas, se não se precavessem os níveis de fertilidade do solo. No 

dizer do autor “as terras planálticas já de si de média fertilidade, estragadas pela 

agricultura nómada, erosão e queimadas, encontram-se ainda empobrecidas pela falta de 

fertilizações orgânicas. De modo algum estas terras estão preparadas para receber 

semente mais produtiva e como tal muito exigente”. No relatório do Banco de Angola 

relativamente ao milho no ano agrícola de 1973/1974, escreveu-se que sob a égide do 

Instituto de Investigação Agronómica de Angola (IIAA) foi produzido o primeiro milho 

híbrido de Angola que produzia entre cinco a seis t/ha enquanto com o milho tradicional 

se obtinha apenas cerca de três t/ha (Banco de Angola, 1974). 

Marcelino (1963) divulgou os resultados de ensaios conduzidos no Planalto 

Central, na comparação de cultivares de polinização livre, cultivares melhoradas e 

milhos híbridos duplos (cruzamentos efectuados no Centro de Estudos da Chianga), e 

referiu que a cultura de milho híbrido se afigurava compensadora e que haviam sido 

obtidos híbridos duplos com grau de resistência satisfatório a Setosphaeria turcica 

(Luttr.) K. J. Leonard & Suggs. Já em 1951, Távora salientara a importância da doença 

causada por este fungo na Zona Planáltica e anotara que a cultivar ‘Branco redondo’ era 

de todas, de entre as presentes na colecção estudada, a que manifestava maior resistência. 

No IIAA, Chianga, Huambo, constituiu-se um valioso Banco de Germoplasma, 

com colecções de sementes de várias culturas, incluindo o milho, que veio a perder-se 

no início dos anos 90 devido à guerra civil. Foram desenvolvidas posteriormente acções 
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para a recuperação dos recursos genéticos do país e as acessões obtidas foram 

depositadas no Banco de Germoplasma de Luanda. Rocha (2006), com base em 

informações verbais de Elisabeth Matos e de Pedro Moçambique, informou que em 

2005 existiam nesse Banco de Germoplasma 823 acessões de milho das quais 135 

haviam sido caracterizadas. Citando Rocha (2006), “deve-se ter em conta que as 

variedades locais não são, em geral, de alta produtividade mas foram seleccionadas para 

fazerem face ao clima e que a elevada diversidade genética que apresentam lhes confere 

uma maior resistência a epidemias de pragas e doenças”. Neves-Martins (2006), numa 

exaustiva revisão dos métodos de conservação genética de germoplasma, menciona a 

advertência de Matos (2003) de se ter em atenção a evolução adaptativa das espécies 

que foram introduzidas e exploradas há vários séculos, situação em que se encontra o 

milho em Angola. 

Entende-se, pois, que as cultivares de milho melhoradas localmente têm uma 

grande importância para a fileira do milho em Angola. Felizmente nem todas as 

cultivares de milho melhoradas no IIAA, sob a orientação do Eng.º Marcelino, estão 

perdidas, casos do ‘Branco redondo’ e do ‘SAM3’ que têm grande aceitação dos 

camponeses e dos agricultores. Em face da dificuldade económica dos camponeses que 

raramente têm acesso a produtos fitofarmacêuticos, a resistência aos inimigos da 

cultura, particularmente às brocas do colmo e às viroses, é igualmente um aspecto 

primordial a ter em conta no melhoramento, o que de resto tem sempre acontecido no 

IIAA. Os trabalhos de melhoramento de milho continuam a ser realizados no Huambo, 

agora sob orientação do Instituto de Investigação Agronómica (IIA), com o que se 

espera melhorar substancialmente a qualidade das variedades utilizadas pelos 

camponeses e agricultores. 

A incidência das viroses é também considerada muito importante no Planalto 

Central de Angola (Henriques, 2008). Pelo seu interesse prático, salienta-se o manual 

preparado por Melo-e-Abreu (2000) sobre as doenças do milho. No regadio do Vale do 

Cavaco foi notória a incidência do vírus do raiado fino, tendo as cultivares ‘Matuba’, 

‘SNK2682’ e ‘ZM521’ apresentado maior resistência ao vírus do que outras ensaiadas. 

A percentagem de plantas afectadas foi inferior nas sementeiras da época seca, de 

temperaturas e humidade baixas, relativamente às efectuadas na estação das chuvas 

(Melo-e-Abreu et al., 2006). 
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Quanto às pragas dos cereais em Angola poucos são os estudos conhecidos, 

tendo, no entanto, os estudos de Nuñgulu et al. (2006) e Nuñgulu et al. (2011) apontado 

no sentido de as brocas do colmo serem os inimigos-chave na produção de milho em 

Angola. A convivência com as brocas do colmo levou a que se lhes atribuíssem nomes 

nas línguas nativas de que se destacam aqueles que estão associados com as principais 

línguas e etnias (Quadro 1.2).  

Quadro 1.2. Nomes vernáculos por que são conhecidas as brocas do colmo nalgumas províncias e línguas angolanas 

Região Província Língua 
Nome 

Singular Plural 

Centro e Centro-Oeste  Huambo, Bié e Benguela umbundu otchingusã ovingusã 

Centro-Noroeste Kwanza Sul kimbundu-ngoia tcheñgu latcheñgu 

Norte Malanje e Kwanza Norte kimbundu tengu jitengu 

Leste  Moxico tchokwe tchengu-tchengu 
maxengu-

xengu 

Leste Lunda Norte e Lunda Sul tchokwe mbumbu - 

Norte Uíge  kikongo nsochi - 

Norte Zaire kikongo fumbe dia masa - 

Norte Cabinda fiote nlihongu - 

Sul Huíla nhaneca-muila ovyiko amaluyiko 

Sul Kuando Kubango nganguela kanhënhüa - 

Sul Cunene kwanhama ehila  - 

De acordo com os conhecimentos existentes na Região Austral do continente 

africano, confirmados no estudo de Nuñgulu et al. (2006) e Nuñgulu et al. (2011), 

surgem como espécies importantes a broca-africana-do-colmo Busseola fusca (Fuller) 

(Lepidoptera: Noctuidae), a broca-ponteada-do-colmo Chilo partellus (Swinhoe) 

(Lepidoptera: Crambidae) e a broca-rosada-do-colmo Sesamia calamistis Hampson 

(Lepidoptera: Noctuidae) (Polaszek, 1998; Kfir et al., 2002; Nuñgulu et al., 2006). São 

em geral espécies polífagas e a sua nocividade depende da região, cultura e data de 

sementeira. Apesar de não existirem estudos aprofundados sobre a ocorrência dessas 

brocas em Angola e faltarem elementos que permitam quantificar os prejuízos por elas 

causados, tem-se verificado que B. fusca, S. calamistis e C. partellus se tornaram 

espécies dominantes nas culturas de milho instaladas em regiões de altitude elevada e, 

frequentemente, originam quebras de produção que ultrapassam os 80%, sobretudo nas 

sementeiras tardias (Nuñgulu et al., 2006).  
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A broca-africana-do-colmo é uma espécie nativa do continente africano que 

surge sobretudo como praga do milho, massambala, massango e cana-de-açúcar 

(Saccharum officinarum). Ocorre em toda a África subsariana em altitudes desde o nível 

do mar até acima dos 2000 m (ARC-GCI, 2007). Porém, Ong’amo (2009), CIMMYT 

(2012) e Khan et al. (2012) referem que na África Oriental a espécie surge sobretudo 

em altitude entre os 1000 e os 2700 m e na África Central ocorre a partir do nível do 

mar até mais de 2000 m de altitude. Kfir et al. (2002) e Tefera (2004) consideram que 

esta espécie se adapta melhor a altitudes médias (acima de 600 m) e altas na África 

Austral, tornando-se mais abundante em terras altas, acima de 1500 m. Na África 

Ocidental é principalmente uma praga da massambala nas zonas de savana seca de 

média altitude (Kfir et al., 2002; Tefera, 2004; Maniania et al., 2011). Nos Camarões 

(África Central) é abundante em culturas realizadas acima de 700 a 1000 m (Ndemah et 

al., 2001). Kfir et al. (2002) e Tefera (2004) consideram que a espécie ocorre na África 

Central a partir do nível do mar até mais de 2000 m. 

A broca-ponteada-do-colmo é de origem asiática e terá chegado à África antes 

de 1930 (Tams, 1932). Desde a sua chegada ao continente espalhou-se para quase todos 

os países da África Oriental e da África Austral, muitas vezes tornando-se a broca do 

colmo mais prejudicial do milho e da massanbala, principalmente em áreas mais 

quentes de baixa e média altitude (Nye, 1960; van Hamburg, 1979; Ndemah et al., 

2007; Ong’amo, 2009; Khan et al., 2012). Ofomata et al. (2000) referem que na África 

Oriental e Austral a espécie raramente é encontrada em zonas acima dos 1500 m. No 

entanto, Ingram (1958) descobriu que embora a espécie se desenvolva em zonas com 

altitute até 1500 m, na Uganda pode ser encontrada em regiões com altitude superior 

àquela. Esta observação foi confirmada mais tarde na África do Sul por Bate et al. 

(1991) que encontraram C. partellus a mais de 1650 m de altitude na parte ocidental de 

Highveld em Potchestroom e por Kfir (1997) que detectou C. partellus na região de 

Highveld a 1600 m numa área anteriormente conhecida por ser dominada por B. fusca. 

Segundo Kfir et al. (2002), a broca-ponteada-do-colmo ocorre em conjunto com outras 

espécies de brocas do colmo e os prejuízos em grão vão até 88%, dependendo da 

cultivar semeada, estado de desenvolvimento da planta na altura da infestação, índice de 

infestação e condições ambientais. 

A broca-rosada-do-colmo é igualmente uma praga nativa do continente africano 
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que é encontrada em áreas de savana com uma estação seca distinta e a qualquer altitude 

(Ong’amo, 2009). As plantas hospedeiras incluem poáceas cultivadas, casos do milho, 

massanbala, cana-de-açúcar e trigo (Triticum spp.) e um elevado número de poáceas 

selvagens (Chinwada & Overholt, 2001). 

1.3. As brocas do colmo dos cereais em África 

1.3.1. Espécies, hospedeiros e distribuição geográfica 

As brocas do colmo são lepidópteros que atacam poáceas em que as suas larvas 

(lagartas) têm uma parte ou todo o seu desenvolvimento no interior do colmo ou da 

espiga. Dos numerosos estudos sobre as brocas do colmo em África, destacam-se os de 

van den Berg et al. (1990, 1993, 2001), Polaszek (1998), Khan et al. (2000, 2007) e Kfir 

et al. (2002). Maes (1998) listou 21 espécies de brocas do colmo que causam prejuízos 

nas poáceas cultivadas em África, incluindo sete da família Noctuidae, duas da família 

Pyralidae e doze da família Crambidae e destacou como espécies importantes B. fusca, 

Chilo orichalcociliellus (Strand) (Lepidoptera: Crambidae), C. partellus, [Coniesta 

(=Acigona) ignefusalis) (Hampson) (Lepidoptera: Crambidae)], [Eldana saccharina 

(Walker) (Lepidoptera: Pyralidae)], S. calamistis, Sesamia cretica Lederer 

(Lepidoptera: Noctuidae) e [Mussidia nigrivenella (Ragonot) (Lepidoptera: Pyralidae)]. 

Por sua vez, Ong’amo (2009) registou 61 espécies de brocas em poáceas, ciperáceas e 

tifáceas em África, pertencendo às famílias Noctuidae (25), Crambidae (14), Pyralidae 

(9), Tortricidae (11) e Cossidae (2). Moyal (2006) e Moyal & Le Rü (2006) ao 

estudarem as brocas africanas da família Noctuidae referiram 157 espécies que atacam 

monocotiledóneas, pertencendo a 11 géneros: Acrapex (70), Busseola (9) Carelis (2), 

Conicofrontia (3), Hygrostola (1), Manga (4), Poecopa (1), Poeonoma (5), Sciomesa 

(20), Sesamia (41) e Speia (1). Segundo Khan et al. (1997), Le Rü et al. (2006) e 

Mailafiya et al. (2009), no Quénia existem mais de 88 espécies de brocas do colmo.  

Na África Ocidental e Central, quatro espécies de brocas que afectam o colmo B. 

fusca, S. calamistis, E. saccharina e C. partellus e uma espécie que surge na espiga, a 

broca da espiga M. nigrivenella, são consideradas pragas de elevada importância 

económica no milho (Bosque-Pérez & Schulthess, 2000). Para além destas cinco espécies, 

existem outras de menor importância, casos de Sesamia botanephaga Tams & Bowden, 
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Chilo aleniellus (Strand), C. orichalcociliellus, C. agamemnon Bleszynski, C. 

diffusilineus (de Joannis) e C. (=Acigona) ignefusalis) (Harris, 1962; Endrody-Younga, 

1968; Appert, 1970; Bleszynski, 1970; Bonzi, 1982; Moyal & Tran, 1992). A broca da 

espiga Cryptophlebia leucotreta Meyrick (Lepidoptera: Tortricidae) tem sido também 

referida, aparecendo como uma praga secundária do milho em vários países (Libby, 

1968; Moyal, 1988; Shanower et al., 1991). 

As brocas da massambala conhecidas na África Ocidental incluem as espécies B. 

fusca, S. calamistis, Sesamia poephaga Tams & Bowden, Sesamia penniseti (Tams & 

Bowden), S. cretica, Sesamia nonagrioides (Lefebvre), S. botanephaga, C. ignefusalis, 

C. diffusilineus e E. saccharina. A espécie C. ignefusalis ataca principalmente o 

massango, mas constitui igualmente uma praga da massambala nos sistemas onde surge 

consociada com o massango (Ajayi, 2000). 

A única broca de importância na cultura de massango na África Ocidental é a 

espécie C. ignefusalis. As espécies de B. fusca, S. calamistis, S. penniseti, S. poephaga, 

Manga basilinea Bowden e E. saccharina foram referidas como pragas secundárias 

nesta cultura (Gahukar, 1984; Sharma & Davies, 1988; Harris & Nwanze, 1992; 

Mathews & Jago, 1993). Harris (1962) registou C. ignefusalis como predominante nas 

principais zonas produtoras de massango no Norte da Nigéria (cerca de 10N de 

latitude) e Nwanze (1989) confirmou este dado, anotando, também, que C. ignefusalis 

era a única espécie que existia nos campos dos agricultores do Norte do Sahel, tendo 

encontrado algumas lagartas de S. calamistis e E. saccharina mais a sul da região. 

A importância relativa das brocas do colmo varia com o tipo de cultura, com a 

zona geográfica considerada e com a fase do desenvolvimento da cultura em que ocorre 

o ataque. As fêmeas depositam os ovos em grupos, preferencialmente na superfície da 

página inferior das folhas, junto à bainha, e as lagartas ao se alimentarem dentro dos 

colmos das plantas hospedeiras originam estragos como consequência da destruição do 

meristema apical (ponto de crescimento), senescência foliar precoce, interferência com 

a translocação de metabolitos e nutrientes que resultam na redução da produção, 

malformação do grão, acama e nanismo (Appert, 1970; Brenière, 1971; Bosque-Pérez & 

Mareck, 1991; Kfir, 1998). Para além disso, as infestações das brocas aumentam ainda a 

incidência e a severidade da podridão dos colmos (Bosque-Pérez & Mareck, 1991). 
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Cugala & Omwega (2000) mostraram claramente que a severidade e a natureza dos 

estragos das brocas dependiam da fase de crescimento da planta, do número de larvas 

por planta e da reacção da própria planta ao ataque das brocas e diversos autores (Mally, 

1920; Matthee, 1974; van Rensburg & Bate, 1987) indicaram que mundialmente os 

prejuízos devidos aos estragos provocados pelas brocas foram estimados em 10%. 

Estudos realizados no Quénia evidenciaram que C. partellus e C. 

orichalcociliellus podiam causar prejuízos superiores a 18% no milho (Warui & Kuria, 

1983) e C. partellus prejuízos superiores 88% na massambala (Seshu Reddy, 1988). 

Nesse mesmo país foram registados prejuízos de até 80% no milho e na massambala 

devidos a C. partellus quando as culturas foram atacadas até 20 dias após a emergência 

das plantas, tendo igual nível de infestação não causado prejuízos estatisticamente 

significativos quando as plantas foram atacadas depois de 60 dias após a emergência 

(Seshu Reddy et al., 1989; Seshu Reddy & Sum, 1991). Observações semelhantes 

foram encontradas na Uganda por Starks (1969). 

Na Província do Norte da África do Sul, tanto o milho como a massambala são 

produzidos por agricultores com poucos recursos (Matthee et al., 1974) onde estas 

culturas são atacadas pelas brocas do colmo desde as primeiras semanas após a 

emergência até à colheita. As perdas de rendimento médio anual neste país causadas 

pelas brocas do colmo andam à volta de 10%, embora tenha sido reportada a perda de 

25% a 75% (Duerden, 1953; Matthee et al. 1974). As estimativas dos prejuízos devidos 

aos ataques de C. partellus nas culturas do milho e da massambala indicam valores que 

excedem os 50% (Revington, 1986). Em ensaios, realizando a infestação artificial da 

massambala com C. partellus e B. fusca, van den Berg et al. (1991a) e van den Berg et 

al. (1991b) concluíram que C. partellus causa maiores prejuízos que B. fusca. Na África 

do Sul, os prejuízos no milho por ataques de B. fusca foram significativamente 

correlacionados com os estragos nas folhas, mas uma correlação mais elevada foi 

observada com os estragos nos colmos (Barrow, 1987). 

Em Moçambique C. partellus é a principal broca dos cereais. Berger (1981) 

registou num estudo que as larvas da 3ª geração da praga infestaram 87% das espigas de 

milho semeado tarde e levaram à perda de 70% dos grãos. Infestações de até 100% das 

plantas foram registadas nas Províncias de Maputo e de Gaza (Davies et al., 1995), no 

vale do Limpopo (Berger, 1981) e no sul de Moçambique (Sithole, 1989). 
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No Zimbabué, C. partellus pode causar prejuízos de 50 a 60% na massambala 

(Sithole, 1989). Neste país as infestações na cultura de milho andam à volta de 30 a 

70% nos campos dos camponeses com poucos recursos e menos de 30% nos campos de 

agricultores onde são usados insecticidas para o combate às brocas (Sithole, 1987). 

No Gana foi encontrada uma relação positiva entre o número de larvas de 

Sesamia sp. nos colmos de milho e os prejuízos em grão e uma relação negativa entre os 

estragos nos colmos de milho e os estragos nos grãos nas plantas atacadas (Gounou et 

al., 1993). 

No Burundi, num ensaio de exclusão de brocas com uso de um insecticida os 

resultados evidenciaram uma redução da produtividade do milho de 12 a 15% devido a 

ataques de E. saccharina e de 30 a 50% por ataque de B. fusca (Muyango, 1987). Por 

sua vez, no Burquina Faso e no Níger a perda de rendimento na massambala e no 

massango foi estimada usando carbofurão, um insecticida do grupo dos carbamatos, e 

infestando as plantas em diferentes fases fenológicas com populações de C. partellus e 

C. ignefusalis, respectivamente. Tendo a incidência de brocas sido de 60 a 62% nas 

parcelas não protegidas, o maior rendimento em grãos foi obtido quando as culturas 

foram tratadas entre 15 e 30 dias após a emergência e a infestação artificial 15 dias após 

a emergência resultou em valores mais elevados de prejuízo (Taneja & Nwanze, 1989). 

Na savana do norte da Guiné Equatorial, onde predomina B. fusca foram 

assinalados prejuízos de 49% na massambala (Ajayi, 1987). 

Na zona de floresta tropical húmida os prejuízos causados por Sesamia sp. no milho 

variaram entre 14% e 27% (Gounou et al., 1993). O combate às brocas do colmo na 

massambala, na plataforma do sudoeste da Guiné Equatorial e na Nigéria, onde predomina 

S. calamistis, melhorou os rendimentos desta cultura em 16 a 19% (Abu, 1986). 

1.3.1.1. Busseola fusca 

Hospedeiros - milho, massambala, massango, cana-de-açúcar (Saccharum 

officinarum L.), Arundo donax L., Eleusine coracana Gaertn., Hyparrhenia rufa (Nees) 

Stapf, Panicum maximum Jacq., P. purpureum, P. trachyphyllum Pilg. Phragmites sp., 

Rottboellia exaltata L. f., Sorghum arundinaceum Roem. & Schult., S. versicolor 

Andersson, S. verticilliflorum (Steud.) Stapf e Setaria megaphylla (Steud.) T. Durand & 
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Schinz (Harris & Nwanze, 1992; Randriamananoro, 1966; Ong’amo et al., 2006a, b; Le 

Rü et al., 2006; Ong’amo, 2009; Mailafiya et al., 2010). A espécie B. fusca é nativa da 

África e é considerada a praga-chave da cultura do milho e da massambala. Há 

indicação de ocorrer em toda a África subsariana em altitudes que variam do nível do 

mar até acima de 2000 m (Tams & Bowden, 1953; Ingram, 1983). Enquanto na África 

Oriental surge sobretudo em altitudes entre os 1000 e os 2700 m, na África Central é a 

broca dos colmos mais frequente em todas altitudes (Ong’amo, 2009; Khan et al., 2012; 

CIMMYT, 2012). Na África Austral foi assinalada em Angola (Nuñgulu, 2005), África 

do Sul, Botswana, Lesoto, Malawi, Moçambique, República Democrática do Congo, 

Swazilândia, Zâmbia e Zimbabué e na África Central no Ruanda (CIE, 1988). É a 

principal broca dos colmos acima de 900 m de altitude na África do Sul, Botswana, 

Lesoto, Malawi, Moçambique e Swazilândia. Pode, no entanto, causar estragos em áreas 

de altitude mais baixa nalguns países como o Zimbabué (Nye, 1960; Sithole, 1989). Na 

África Ocidental há indicação de a espécie B. fusca ocorrer na zona de savana seca e ser 

mais frequente na massambala que no milho (Harris, 1962). Para Gounou et al. (1993), 

S. arundinaceum é o hospedeiro principal desta espécie no Gana, tanto na zona de 

savana como na florestal. Apesar de estar presente na África subsariana não foi, tanto 

quanto se sabe, assinalada em Madagáscar (Holloway, 2000). 

1.3.1.2. Chilo partellus 

Hospedeiros - milho, massambala, arroz, trigo, cana-de-açúcar, Brachiaria 

mutica Stapf, E. coracana, H. rufa, P. maximum, P. purpureum, P. trachyphyllum, 

Rottboellia compressa L. f., S. verticilliflorum e Vossia cuspidata Baill. (Bleszynski, 

1970; Khan et al., 2000; Birkett et al., 2006; Chamberlain et al., 2006; van den Berg, 

2006; Khan et al., 2006a, 2007; Mailafiya et al., 2010). É uma espécie nativa da Ásia e 

encontra-se em vários países do continente asiático (Maes, 1998). Foi introduzida 

acidentalmente no Oeste de África há mais de 80 anos, tendo sido inicialmente 

encontrada no Malawi (Tams, 1932) e cerca de 20 anos mais tarde na Tanzânia 

(Duerden, 1953). Jepson (1954) refere que a espécie chegou a Malawi em 1932. A 

actual distribuição de C. partellus inclui Etiópia, Sudão, Somália, Quénia, Tanzânia, 

Uganda, Moçambique, África do Sul, Suazilândia, Lesoto, Zimbabué, Zâmbia, Malawi, 

Botswana e Angola (CABI, 1989; Ingram, 1983; Harris, 1990; Nye, 1960; Nuñgulu, 

2005). Porém, a utilização de ferramentas do Sistema de Informação Geográfica (SIG), 
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prevendo a distribuição de C. partellus com base no clima dos locais onde está 

assinalada e extrapolando para outros locais com climas semelhantes, Overholt et al. 

(2000) consideram que a espécie deverá estar presente em outros países do sudoeste e 

oeste da África onde ainda não é conhecida a sua presença. 

1.3.1.3. Chilo orichalcociliellus 

Hospedeiros - milho, massambala, cana-de-açúcar, P. maximum, P. deustum 

Brickell & Enslin ex Muhl. e P. purpureum (Mathez, 1972; Ong’amo, 2009). É uma 

espécie nativa do continente africano que foi registada na costa do leste da África, na 

África do Sul, Madagáscar, Malawi, Quénia, Tanzânia e Zimbabué. Aparentemente não 

foi detectada na África Ocidental (Bleszynski, 1970). Ocorre em altitudes abaixo dos 

600 m (Nye, 1960; Mathez, 1972; Delobel, 1975). 

1.3.1.4. Chilo aleniellus 

Hospedeiros - milho, arroz e Pennisetum subangustum (Schumach.) Stapf & C. 

E. Hubb. (Tran, 1981; Moyal & Tran, 1992). Foi registada por Bleszynski (1970) como 

praga existente nos Camarões, Guiné Equatorial (rio Muni), Gana, Nigéria, República 

Democrática do Congo e Uganda. A espécie C. aleniellus foi inicialmente observada 

como praga de arroz na África Ocidental e Central e foi referida mais tarde como praga 

importante do milho na Costa do Marfim (Tavakilian, 1977; Moyal & Tran, 1992). 

1.3.1.5. Chilo diffusilineus 

Hospedeiros - arroz, milho, massambala, Panicum sp., Paspalum scrobiculatum 

L., Pennisetum typhoides (Burm.f.) Stapf & C. E. Hubb., Oryza longistaminata A. 

Chev. & Roehrich (Bonzi, 1982). A espécie encontra-se principalmente na África 

tropical e foi também assinalada na Etiópia, Guiné Equatorial, Malawi, Moçambique, 

Nigéria, Senegal, Serra Leoa, Sudão e Zimbabué. Há pouca informação sobre o estatuto 

desta espécie nos seus hospedeiros. Brenière (1983) fez menção da praga mas não focou 

a sua importância na cultura do arroz no Oeste de África. 

1.3.1.6. Chilo agamemnon 

Hospedeiros - milho, massambala, cana-de-açúcar, V. cuspidata (Bleszynski, 

1970; Mostafa, 1992). Nonveiller (1984) referiu que esta espécie é oriunda do Norte dos 
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Camarões, estando referenciada em Israel, Espanha, Egipto, Sudão e Uganda (Maes, 1998). 

1.3.1.7. Coniesta ignefusalis (= Acigona ignefusalis) 

Hospedeiros - milho, massambala, cana-de-açúcar, Andropogon gayanus Kunth, 

E. coracana, P. maximum e P. purpureum (Maes, 1998). Distribui-se pela África 

subsariana e, na África Ocidental, está presente em todos ecossistemas favoráveis. A 

espécie foi assinalada no Benin, Burquina Faso, Chade, Gâmbia, Gana, Guiné-Bissau, 

Mali, Mauritânia, Níger, Nigéria e Senegal (Maes, 1998). Foi referida como estando 

presente também em Angola, Etiópia e Sudão (Maes, 1998). Na Nigéria ocorre acima 

dos 1000 m de altitude (Maes, 1998). C. ignefusalis é a broca do colmo dominante do 

massango no Sahel (Harris, 1989). Os principais hospedeiros são o massango, o milho e 

algumas variedades de massambala e poáceas selvagens do género Pennisetum (IRAT-

CIRAD, 1987). 

1.3.1.8. Eldana saccharina 

Hospedeiros - arroz, milho, cana-de-açúcar, Cyperus spp., P. typhoides, R. 

exaltata, S. vulgare var. sudanense (Harris, 1962; Brenière, 1976). É uma espécie que 

está amplamente distribuída em África e tem sido estudada a partir de várias poáceas e 

ciperáceas (Ingram, 1958; Girling, 1978; Atkinson, 1979; Conlong, 1990). Ocorre no 

continente africano entre os paralelos 15º de latitude Norte e 30º de latitude Sul, em 

zonas com clima tropical e equatorial (Maes, 1998). Foi assinalada na África do Sul, 

Burundi, Chade, Gana, Moçambique, Nigéria, Quénia, República Democrática do 

Congo, Ruanda, Serra Leoa, Somália, Tanzânia e Uganda (Maes, 1998). Atkinson 

(1980) verificou que esta espécie está presente também nas regiões do Norte de 

Botswana, Sul de Angola (sem, contudo especificar o tipo de hospedeiro) e Zâmbia. Na 

África do Sul, E. saccharina é uma praga importante da cana-de-açúcar, mas raramente 

causa prejuízos na cultura do milho (Sithole, 1987). Em contrapartida, E. saccharina é 

considerada como sendo uma praga do milho, cana-de-açúcar e arroz na África 

Ocidental (Scheibelreiter, 1980; Bosque-Pérez & Mareck, 1990; Gounou et al., 1993; 

Shanower et al., 1994). 

1.3.1.9. Sesamia calamistis 

Hospedeiros - milho, massambala, arroz, massango, cana-de-açúcar, P. 
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maximum, P. purpureum, P. trachyphyllum, R. exaltata, Setaria splendida Stapf, S. 

arundinaceum e Tripsacum laxum Nash (Tams & Bowden, 1953; Harris, 1962; 

Ong’amo et al., 2006a, b; Le Rü et al., 2006; Ong’amo, 2009; Mailafiya et al., 2010). É 

uma espécie largamente difundida no continente africano a sul do Saara e foi referida 

para a África do Sul, Angola, Camarões, Costa do Marfim, Gâmbia, Gana, Madagáscar, 

Malawi, Mauritânia, Nigéria, Quénia, Reunião, Senegal, Tanzânia, Uganda, Zanzibar e 

Zimbabué (Tams & Bowden, 1953; Nuñgulu, 2005). Foi ainda detectada em 

Madagáscar, ilhas Reunião, ilhas Maurícias e no arquipélago das Comores (IRAT-

CIRAD, 1985). Esta espécie tem como principal cultura hospedeira o milho, mas outras 

culturas como a massambala, o arroz e a cana-de-açúcar e numerosas poáceas selvagens 

são igualmente infestadas (IRAT- CIRAD, 1985). No género Sesamia, S. calamistis é a 

espécie mais amplamente distribuída e economicamente importante (Cugala & 

Omwega, 2000; Ong’amo, 2009). 

1.3.1.10. Sesamia cretica 

Hospedeiros - massambala, milho, Pennisetum typhoideum Rich. e Sorghum 

halepense Pers. (Tams & Bowden, 1953). Foi encontrada em países do Nordeste de 

África, incluindo Egipto, Marrocos, Sudão, Somália e Etiópia (Tams & Bowden, 1953; 

Ingram, 1983), e no Norte do Quénia (Nye, 1960). Fora de África ocorre também em 

países do Mediterrâneo, estendendo-se para a Índia, Siri Lanka e Tailândia. 

1.3.1.11. Sesamia penniseti e S. poephaga 

Hospedeiros - milho, massambala, cana-de-açúcar e P. purpureum (Harris, 

1962). Estas espécies com origem em África têm uma distribuição geográfica similar, 

restrita a países da África Oriental e Ocidental, casos do Gana, Nigéria e Uganda (Tams 

& Bowden, 1953). No Gana era muito frequente encontrar nas mesmas localidades 

populações de ambas as espécies (Tams & Bowden, 1953). 

1.3.2. Descrição morfológica e bioecologia das principais espécies de brocas do 

colmo do milho, massambala e massango que ocorrem na África Austral e 

sintomatologia a elas associados 

As brocas do colmo são sem dúvida as mais importantes de entre os insectos-

praga que atacam o milho, a massambala e o massango na África Austral (Youdeowi, 
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1989). Devido à importância económica que os seus ataques assumem estas brocas têm 

sido muito estudadas, o que resultou em imensos trabalhos publicados. De acordo com 

os conhecimentos existentes em África, várias espécies de brocas ocorrem nestas 

poáceas e a nocividade das mesmas depende da cultura instalada e da região 

considerada. As lagartas danificam diferentes órgãos da planta (folhas, colmos e espigas 

ou panículas) e as sucessivas gerações podem surgir durante todo o ciclo da cultura. As 

plantas atacadas podem apresentar pequenos furos nas folhas (janelinhas) e as lagartas 

jovens pequenas podem ser vistas no exterior da planta. Com excepção da espécie S. 

calamistis, a maioria das lagartas alimenta-se normalmente das folhas e do colmo 

(Segeren et al., 1994). 

As plantas novas, com menos de quatro semanas, quando gravemente atacadas, 

mostram algumas semanas depois a parte central morta e formam rebentos não-

produtivos. Os estragos e os prejuízos causados pelas larvas das brocas do colmo 

dependem do estado de desenvolvimento da cultura e da intensidade dos ataques, sendo 

mais severos se o ataque se produzir nos primeiros estados do desenvolvimento. Em 

qualquer dos casos, a alimentação das larvas das brocas incide na medula dos colmos, 

diminui a capacidade de produção das plantas e torna-as muito sensíveis à acama 

motivada pela chuva ou pelo vento. Por outro lado, foi demonstrada a relação existente 

entre os ataques de brocas na espiga e a presença de micotoxinas no grão colhido, as 

quais são consideradas como muito prejudiciais quer para a alimentação humana, quer 

para a alimentação animal (Khan & Hassanali, 2003). 

Na África Austral as brocas do colmo que são pragas-chave do milho, 

massambala e/ou massango são a broca-africana-do-colmo (B. fusca), a broca-ponteada-

do-colmo, (C. partellus) e a broca-rosada-do-colmo (S. calamistis). A distinção das 

espécies pode ser feita pelas diferenças morfológicas observadas nos diferentes estados 

de desenvolvimento e nas lagartas pela disposição dos ganchos nas falsas patas.  

1.3.2.1. Busseola fusca 

Na África Austral a bioecologia de B. fusca foi estudada no Zimbabué por 

Smithers (1960a, 1960b) e na África do Sul por Mally (1920), du Plessis & Lea (1943), 

van Rensburg & Bate (1987) e Kfir & Bell (1993). 

A fêmea, depois do acasalamento que ocorre durante três ou quatro noites 
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realiza posturas de muitas centenas de ovos que são colocados entre a bainha e o colmo 

da planta sob a forma de placas de 30 a 150 ovos. A incubação dos ovos dura 

aproximadamente uma semana (IRAT-CIRAD, 1989). 

Segundo Segeren et al. (1994), a cor da lagarta é rosada com pintas pretas ao 

longo do corpo, quando pequena, ficando mais tarde esbranquiçada. Os estigmas são 

castanhos e de forma oval e o sistema traqueal é facilmente observado. A cápsula 

cefálica, o escudo supra-anal e o escudo pró-torácico são castanhos. Os ganchos das 

falsas patas estão dispostos numa só série segundo um arco em círculo (Meijerman & 

Ulenberg, 2000). No seu máximo crescimento medem cerca de quatro cm de 

comprimento (IRAT-CIRAD, 1989). 

O adulto apresenta, em média, 40 mm de envergadura. As asas anteriores são de 

cor castanha e com pequenas pintas pretas. As asas posteriores são de cor cinzenta clara. 

As fêmeas são, em geral, um pouco mais largas. Os ovos são hemisféricos, estriados, 

branco creme, ficando mais escuros na maturação. São globulares e têm cerca de 0,8 

mm de diâmetro (IRAT-CIRAD, 1989). 

Nos estados iniciais as lagartas alimentam-se das folhas muitas vezes ainda 

enroladas daí resultando linhas características de orifícios. Dispersam-se depois, 

suspensas em teias para as plantas vizinhas. Quando o ataque é intenso podem levar a 

planta à morte por destruição do ápice vegetativo e em seguida migrar para uma outra 

planta. A morte do ápice vegetativo é designada de ‘coração morto’ (Omwega et al., 

2006). Numa cultura num estado fenológico mais avançado as lagartas não consomem o 

ápice vegetativo mas sim os tecidos internos dos entrenós, escavando galerias 

descendentes (IRAT-CIRAD, 1989). O crescimento do colmo é reduzido, a formação e 

a maturação da espiga são perturbadas, caindo por vezes o colmo com a acção do vento. 

Algumas lagartas da segunda geração podem penetrar no sabugo (carolo) do milho e os 

grãos das espigas são por vezes consumidos pelas lagartas da última geração. 

Os prejuízos devidos à B. fusca são evidentemente muito variáveis, de região 

para região e com os anos, podendo ultrapassar, por vezes, os 50% (IRAT-CIRAD, 

1989). 

As lagartas passam por seis a oito instares larvares, em 30 a 45 dias. Antes de 

entrarem em pupação, nas galerias dos colmos, fazem um orifício de saída para o futuro 
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adulto. A pupação dura 10 a 20 dias. As pupas são geralmente brilhantes, de cor 

amarelo-acastanhada, podendo variar com os ecótipos. As pupas que dão origem a 

fêmeas têm geralmente 25 mm de comprimento e as dos machos são ligeiramente mais 

estreitas e curtas (Harris, 1989; Harris & Nwanze, 1992). Pode-se enumerar duas a 

quatro gerações por ano (Wahl, 1926; Usua, 1968; Kfir & Bell, 1993; Kfir, 1993,1998; 

Krüger, 2006; ARC-CGI, 2007). No fim da estação das chuvas as lagartas da última 

geração entram em diapausa nos colmos velhos das parcelas colhidas do milho e da 

massambala ou de poáceas selvagens (IRAT-CIRAD, 1989). 

Nas figuras 1.3 e 1.4 são representados os estragos provocados por brocas da 

espécie B. fusca nas folhas e colmos do milho. 

  

Figura 1.3. Estragos em folhas do milho provocados por 

ataque de lagartas de Busseola fusca (original do autor). 

Figura 1.4. Estragos num ataque de broca ao colmo do 

milho e presença de uma lagarta de Busseola fusca 

(original do autor). 

1.3.2.2. Chilo partellus 

As lagartas de C. partellus são branco-creme a castanho-amareladas e apresentam ao 

longo do dorso quatro listras longitudinais castanho-arroxeadas com manchas castanho-

escuras muito evidentes, as quais dão às larvas o nome de broca-ponteada-do-colmo. 

(Figura 1.5). A cápsula cefálica, o escudo pro-torácico e a placa supra-anal são de cor 

castanha e quando completamente desenvolvidas a cabeça apresenta-se castanho- 
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avermelhada e proeminente. Os ganchos das falsas 

patas estão dispostos em círculo, em séries de três 

extensões diferentes (triordinais). Às vezes, os mais 

pequenos estão mais dirigidos para a periferia do que 

para o centro. As lagartas em diapausa ou muito 

pequenas podem apresentar os ganchos do tipo 

biordinal (Meijerman & Ulenberg, 2000). 

 
Figura 1.5. Larvas de Chilo partellus 

(original do autor). 

Esta espécie foi estudada na África do Sul por van Hamburg (1979, 1980) e Kfir 

(1992b). Em geral, o seu ciclo de vida é semelhante ao de B. fusca. Os adultos emergem 

durante a noite ou de manhã cedo e são activos a noite. Durante o dia podem ser 

encontrados em repouso em plantas (Kfir, 2000). As asas são de cor castanho-claras 

com manchas cinzento-pretas dispersas pelas asas anteriores e dispostas em fiadas junto 

à margem externa e as asas posteriores são esbranquiçadas. O número de gerações pode 

ser de dois até cinco por ano (van Hamburg, 1979; Bate et al., 1990, 1991; Kfir, 1992b; 

van den Berg, 1997).  

A postura é feita em placas com 10 a 80 ovos que podem ser observados 

indiferentemente sobre qualquer órgão verde da planta hospedeira (colmo, bainha das 

espigas e limbo foliar). São facilmente visíveis quando aparecem perto da nervura 

central das folhas e os ovos são ovais, planos e esbranquiçados. A fêmea põe de 200 a 

300 ovos e a incubação dura cerca de seis dias (IRAT-CIRAD, 1986; Segeren et al., 

1994). 

As lagartas do 1º instar apresentam fototropismo positivo e no início de 

crescimento alimentam-se no topo da planta, consumindo as folhas ainda enroladas. 

Penetram depois na nervura principal das folhas mais velhas e geralmente por esta via 

introduzem-se no entrenó do colmo. As lagartas concluem o seu desenvolvimento no 

interior de galerias ascendentes e destroem, por vezes, o ápice vegetativo. Podem 

terminar o seu desenvolvimento à custa das espigas. Na estação quente a duração do 

período larvar é de três a quatro semanas e a duração do estado de pupa é de cerca de 

oito dias (IRAT-CIRAD, 1986). Na estação fria uma parte da população das lagartas 

consegue sobreviver nos colmos de milho retardando o seu desenvolvimento que 

termina na estação das chuvas seguinte (IRAT-CIRAD, 1986). 



1. Introdução geral 

_____________________________________________________________________________________ 

28 

 

1.3.2.3. Sesamia calamistis 

A lagarta da espécie S. calamistis tem o corpo cor-de-rosa-claro e a cabeça 

castanho-escura (Segeren et al., 1994). Os estigmas são pretos, de forma oval e o 

sistema traqueal interno é aparente mas não tanto como na espécie B. fusca. A cápsula 

cefálica e o escudo pro-torácico são castanhos. A placa supra-anal é amarelo-

acastanhada. Os ganchos das falsas patas, dispostos numa só série, podem estar 

arranjados segundo um arco em círculo (Meijerman & Ulenberg, 2000). 

O adulto é uma borboleta de 22 a 36 mm de envergadura, com a cabeça e o tórax 

cobertos de longos pêlos, as asas anteriores de cor ocre e as posteriores de cor branca. Os 

ovos são esféricos mas achatados nos dois pólos e têm um diâmetro de aproximadamente 

0,7 mm; são estriados lateralmente e têm uma cor que evolui de amarelo-claro a rosa 

durante a incubação. A lagarta pode atingir 35 mm de comprimento. A pupa mede 

aproximadamente 20 mm (IRAT-CIRAD, 1985). Segundo Davies et al. (1995), os 

adultos de S. calamistis apresentam as asas anteriores cinzentas e as posteriores brancas 

e as fêmeas têm cerca de 22 a 36 mm de comprimento. 

A fêmea de S. calamistis põe os ovos à noite, aproximadamente 350 ovos em 

três a cinco dias. Deposita os ovos sob a forma de placas constituídas de 10 a 40 ovos, 

alinhados sobre duas a quatro linhas contíguas, entre a bainha foliar e o colmo. Horas 

após a eclosão as lagartas neonatas abandonam o local da eclosão e enquanto umas se 

alimentam na bainha foliar outras fazem imediatamente uma galeria no colmo, no 

interior do qual prosseguem o desenvolvimento larvar. Conforme as condições 

climáticas, esta fase dura de 30 a 60 dias e compreende geralmente cinco ou seis 

mudas. A lagarta pode atacar sucessivamente vários colmos jovens, avançando sempre 

que possível para novas plantas, já que devido a sua intensa actividade alimentar a 

planta acaba por morrer. Encontra-se geralmente uma só lagarta adulta num colmo 

jovem. 

A fase de pupa tem lugar dentro do colmo, mais raramente entre a bainha e o colmo. A 

fase de pupa dura 10 a 12 dias a 25 C e podem suceder-se de cinco a seis gerações sob 

o clima tropical (IRAT-CIRAD, 1985). As lagartas da segunda ou da terceira geração 

podem permanecer no restolho seco e só puparem no início das chuvas (Segeren et al.,  
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1994). Os principais estragos provocados pelas 

lagartas de S. calamistis ocorrem nas plantas 

jovens (Figura 1.6). Fazem uma galeria 

ascendente dentro do colmo e a lagarta ataca o 

ápice vegetativo. O colmo é então destruído e a 

parte foliar terminal desseca-se. As plantas 

infestadas por S. calamistis podem mostrar ainda 

folhas distorcidas que ficam mais curtas (IRAT-

CIRAD, 1985). 

 
Figura 1.6. Estragos de Sesamia calamistis 

na cultura do milho (original do autor). 

1.3.3. Meios de luta 

O combate às brocas do colmo é difícil porquanto o desenvolvimento das 

lagartas ocorre na maior parte do ciclo dentro dos colmos. Apesar disso, no combate a 

estas pragas são usados meios directos de luta que nalguns sistemas de produção passam 

por aplicação de insecticidas. Todavia, este meio de luta nem sempre é economicamente 

viável e mostra-se impraticável para os camponeses e agricultores com baixos recursos 

por exigir, frequentemente, equipamentos de aplicação e capacidade para aquisição dos 

pesticidas (Khan et al., 2003). Assim, nos sistemas tradicionais de cultura no continente 

africano as populações das brocas dos cereais são, normalmente, controladas com 

recurso a luta cultural e reconhece-se que a acção dos parasitóides sobre as lagartas 

impede que ao longo do ano ocorram surtos importantes da praga. Raramente são 

utilizados meios adicionais de luta. 

Algumas instituições do Quénia e de outros países, casos do ‘Kenya Agricultural 

Research Institute’ (KARI), ‘Ministry of Agriculture’ (Kenya), ‘Institute for Arable 

Crops Research’ (IACR – Rothamsted, UK) e o ‘International Centre of Insect 

Physiology and Ecology’ (ICIPE), ao abrigo de um programa suportado por ‘Batsby 

Chariable Foundation of UK’ desde 1994 têm desenvolvido novas estratégias para o 

combate das brocas do colmo no milho com a participação dos agricultores da África 

Oriental. 

De entre estas estratégias destaca-se a estratégia atracção-repulsão que é referida 

na literatura inglesa como push-pull system ou push-pull strategy. Envolve a utilização 

de plantas-isco (pull) na bordadura do campo e de plantas repelentes (push) consociadas 
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com a cultura principal. 

Como acontece na maioria dos sistemas de produção, a luta contra as brocas do 

colmo dos cereais em África deverá ser encarada na lógica da protecção integrada em 

que os meios de luta a utilizar deverão ser culturais, genéticos, biológicos, biotécnicos 

ou químicos. Vários métodos de luta contra as brocas do colmo têm sido usados em 

África (Lawani, 1982; Seshu Reddy, 1985, 1990; Minja, 1990; van den Berg et al., 

1998) e concluiu-se que a luta cultural constitui para os camponeses e agricultores com 

poucos recursos a melhor opção para o controlo das brocas do colmo. Outras opções de 

luta muitas vezes não são relevantes, pois os pesticidas são muito caros ou não estão 

disponíveis, as cultivares resistentes não estão amplamente disponíveis e a luta 

biológica contra as brocas do colmo é apenas parcialmente bem-sucedida. 

1.3.3.1. Luta cultural 

A luta cultural abrange práticas culturais tendentes a intervir directamente nas 

condições de desenvolvimento dos inimigos das culturas, sendo normalmente medidas 

indirectas de luta (Amaro, 2003). Considerada a primeira linha de defesa contra pragas, 

na luta contra as brocas do colmo, inclui técnicas tais como a destruição de resíduos de 

culturas, consociação, rotação de culturas, desfasamento de datas de sementeira e 

métodos adequados de preparação do solo (van den Berg & Nur, 1998). Muitas das 

práticas consideradas medidas de luta cultural são de trabalho intensivo, têm poucos 

efeitos nefastos sobre o ambiente e estão prontamente disponíveis para o agricultor sem 

investimento adicional em equipamento. Porém, para que a luta cultural seja eficaz é 

necessário a cooperação dos agricultores de toda a região porque as brocas adultas 

emergentes nos campos nos quais não foi feita nenhuma tentativa de luta podem infestar 

culturas adjacentes (Kfir, 1992a). 

Os resíduos das culturas são responsáveis pela manutenção das populações das 

larvas de B. fusca, C. orichalcociliellus, C. partellus e E. saccharina (Seshu Reddy, 

1983; Warui & Kuria, 1983). Na Etiópia, uma proporção considerável de larvas de B. 

fusca sobrevive nos restolhos de cultura deixados no campo (Yitaferu & Gebre-Amlak, 

1994). Uma opção de gestão eficaz das brocas do colmo consiste em reduzir a primeira 

geração de adultos, destruindo as larvas presentes nos colmos após a colheita (Ingram, 

1958; Unnithan & Seshu Reddy, 1989; Kfir, 1990, 1997). 
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Na Uganda, os resíduos agrícolas não tratados que são muitas vezes utilizados 

em cobertura (‘mulching’) da campanha agrícola seguinte (Mohyuddin, 1971) 

propiciam o incremento das populações das brocas dos colmos nas culturas recém-

instaladas. Na Nigéria, as larvas de brocas do colmo foram encontradas no solo e a 

incidência dos ataques foi superior nas parcelas sob sementeira directa (Kaufmann, 

1983). 

Na África do Sul, os agricultores costumam usar os colmos secos de milho, 

massambala e massango para a construção de casas e cercas, combustível, alimentação 

de gado, limite de terraços em zonas de declives e como estacas (Harris, 1962; Scheltes, 

1978; Sagnia, 1983). Os agricultores normalmente empilham os colmos secos no campo 

onde são mantidos até o início das chuvas antes de serem levados para as aldeias. 

Verificou-se que nestas condições criam-se reservatórios para a sobrevivência das 

brocas que infestam as culturas na estação seguinte (van den Berg & Nur, 1998). Para 

resolver este problema recomenda-se cortar primeiro os colmos e deixá-los deitados 

horizontalmente sobre a superfície do solo. Na Etiópia encontrou-se que esta prática 

pode causar uma mortalidade de 97% das brocas do colmo no milho e 100% das brocas 

do colmo na massambala (Gebre-Amlak, 1988). O elevado nível de mortalidade de C. 

partellus, C. orichalcociliellus e S. calamistis nos colmos colocados horizontalmente foi 

atribuído ao efeito do calor solar, concluindo-se que frequentemente se atingia o limiar 

de tolerância térmico para essas espécies (Päts, 1996). Porém, na Nigéria, o combate de 

S. calamistis, B. fusca, C. ignefusalis e E. saccharina, no milho removendo os colmos e 

outros restos de cultura após a colheita não reduziu significativamente as populações 

das brocas do colmo, aparentemente devido à migração de adultos entre as culturas 

feitas ao longo do ano (Adenuga, 1977). 

A lavoura pode igualmente ajudar a reduzir a população de brocas quer seja 

através dos danos mecânicos quer seja por enterrar profundamente as larvas quer ainda 

quebrando os colmos e expondo as larvas a condições meteorológicas adversas (Harris, 

1962; Ajayi, 1987) ou a acção de roedores, aves, formigas, aranhas e outros inimigos 

naturais (Kfir, 1990, 1991a, 1997; Seshu Reddy, 1998). 

Na África do Sul, o enterramento do restolho da cultura de milho foi uma 

medida de luta recomendada para a gestão das populações de B. fusca no início do 

século XX (Mally, 1920). Kfir (1990, 1997) registou que a eliminação do restolho de 
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milho e da massambala, através de uma lavoura, permitiu a destruição de cerca de 70% 

de populações de C. partellus e de B. fusca e que uma lavoura e uma gradagem 

adicionais permitiram a destruição de 24% suplementares na massambala e 19% no 

milho. Num estudo efectuado no Zimbabué, Mohyuddin (1971) demonstrou que as 

larvas de B. fusca enterradas a cinco cm sofrem elevada mortalidade e que o 

enterramento dos restolhos das culturas a uma profundidade superior a 10-15 cm 

impede a emergência dos adultos. Actualmente, este sistema não é amplamente 

praticado na África do Sul por causa da utilização da mobilização mínima do solo e da 

importância do pastoreio para os agricultores-criadores de gado bovino nos campos de 

cultura durante o inverno (Kfir, 1992a, 2000). 

O combate de B. fusca e C. partellus, queimando os colmos e outros resíduos 

imediatamente após a colheita tem sido também recomendado como medida de luta contra 

as brocas do colmo (Harris, 1962; Ingram et al., 1973; Ajayi, 1987; Unnithan & Seshu 

Reddy, 1989). Na Tanzânia, alcançou-se quase a erradicação completa de C. partellus 

no milho e na massambala queimando os colmos e outros restolhos (Duerden, 1953). 

Porém, por tradição cerca de 95% dos agricultores na Nigéria mantêm os colmos 

secos no campo e não os queimam (Adesiyun & Ajayi, 1980). Como situação de 

compromisso, foi recomendado que os queimassem enquanto ainda se encontravam 

com elevada humidade, contudo com as folhas já secas (Adesiyun & Ajayi, 1980; 

Ajayi, 1987). Nesta situação, o calor gerado a partir das folhas destrói até 95% das 

larvas e os colmos mantêm-se adequados para serem utilizados como material de 

construção e mais resistentes ao ataque de térmitas (Adesiyun & Ajayi, 1980; Ajayi, 1998). 

A consociação de culturas tem sido amplamente praticada desde há séculos por 

camponeses e pequenos agricultores em África para reduzir o risco do declínio da 

produção, atingir rendimentos mais elevados e melhorar a fertilidade do solo (Risch et 

al., 1983; van den Berg et al., 1998). Embora possa reduzir a incidência das brocas nas 

culturas, estudos têm demonstrado que os camponeses e os agricultores nem sempre têm 

culturas adequadas para a consociação. Muitos estudos de campo foram realizados em 

África durante as últimas décadas do século passado num esforço para identificar as 

melhores combinações de culturas para reduzir as populações das brocas do colmo (Kfir 

et al., 2002). Muitos desses estudos não procuraram determinar os mecanismos 

subjacentes ao efeito da consociação sobre os níveis de populações da broca do colmo. 
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No Quénia, os estudos têm-se concentrado tanto na prática de consociação de 

feijão macunde com o milho e a massanbala, como nas formas em que os sistemas 

desenvolvidos devam ser adoptados por pequenos agricultores (Oloo & Ogeda, 1990; 

Ampong-Nyarko et al., 1994; Scovgård & Päts, 1996; Päts et al., 1997). A maioria dos 

estudos concluiu que a consociação reduziu a incidência das brocas do colmo. Na África 

Ocidental, a consociação do milho, massango e massambala com outras culturas foi 

estudada por Adesiyun (1983), Kaufmann (1983) e Gahukar (1989). Na Nigéria, a 

consociação de milho com a mandioca reduziu para metade o número de larvas de E. 

saccharina, B. fusca e S. calamistis naquela cultura (Kaufmann, 1983) e a consociação 

do milho com o feijão macunde foi uma forma eficaz de reduzir os prejuízos causados 

pela migração de larvas de C. partellus entre plantas vizinhas (Päts, 1992; Päts et al., 

1997). 

O entendimento do comportamento das brocas do colmo em função das culturas 

instaladas é importante para o desenvolvimento de uma gestão eficaz das suas 

populações. As diferenças no comportamento de E. saccharina no sul e leste de África 

forneceram um exemplo da importância do conhecimento do comportamento desta 

espécie para a tomada de decisão no seu controlo. Na África do Sul as larvas de E. 

saccharina infestam principalmente as partes inferiores dos colmos da cana-de-açúcar, 

o que levou a que neste país se recomendasse aos agricultores que cortassem os colmos 

baixos e deixassem os topos que são destroçados e deixados no campo. Na África 

Oriental, por seu lado, as recomendações são para não deixar os topos dos colmos no 

campo porque a maioria das larvas de E. saccharina ocorre na sua parte superior e estes 

resíduos servem de abrigo às larvas (van den Berg et al., 1998). 

Em Angola, os agricultores-criadores que têm gado bovino retiram os colmos de 

milho, massambala ou massango logo após a colheita e colocam-nos nos currais para 

servir de alimento ao gado. Os agricultores sem gado deixam habitualmente os colmos 

no terreno sem serem cortados, sendo enterrados na altura da preparação do terreno para 

a sementeira da campanha seguinte ou então são queimados quando os campos são 

atingidos por queimadas. Convém referir que os resíduos de culturas são a única matéria 

orgânica do solo muitas vezes disponíveis em muitas explorações agrícolas africanas. A 

queima de resíduos de culturas pode criar problemas nas terras onde o teor de matéria 

orgânica dos solos é baixo e a erosão do solo a partir do vento e da chuva pode tornar-se 
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grave (van den Berg & Nur, 1998). 

As datas de sementeira podem ser utilizadas para evitar graves infestações de 

brocas do colmo, procurando que o estado de maior susceptibilidade da cultura não 

coincida com os picos das populações das brocas. Segundo Harris & Nwanze (1992), a 

sementeira do milho deve ser feita na altura em que a sua fase de crescimento coincida 

com os períodos de menor actividade dos adultos das brocas. Na Tanzânia, Swaine 

(1957) verificou que o milho semeado cedo é mais afectado por ataques de B. fusca que 

o milho semeado mais tarde. Por outro lado, na região de Highveld, na África do Sul, os 

agricultores semeiam cedo para controlar os estragos provocados pelas lagartas da 

segunda geração de B. fusca (van Rensburg et al., 1988a). Abu (1986) referiu que a 

antecipação da data de sementeira reduziu as infestações de B. fusca e S. calamistis. 

Esta estratégia é recomendada ainda no semiárido tropical, onde a precipitação é 

variável e imprevisível. Por outro lado, a sementeira tardia não é aconselhável porque o 

rendimento das culturas tardias é baixo, mesmo quando a incidência de brocas é 

reduzida (Seshu Reddy, 1990). Porém, na região saheliana o desfasamento das datas de 

sementeira de milho não é um bom método para reduzir a infestação de C. ignefusalis 

(Youm et al., 1993). 

No Quénia, uma tentativa de legislar a época de sementeira foi feita a fim de 

controlar B. fusca no milho nas décadas de 1920 e 1930. A sementeira de milho era feita 

entre Fevereiro e Maio quando a infestação das brocas é normalmente baixa (Anderson, 

1929; Wilkinson, 1936). Não há informações disponíveis sobre a eficácia desta medida 

de luta e Harris & Nwanze (1992) referiram que a última execução da legislação foi 

feita em 1937-1938. 

Na África Ocidental e em vários outros países mostrou-se que os prejuízos 

causados por brocas do colmo são maiores quando a sementeira do milho é tardia do 

que quando é feita no cedo, casos do Benin (Shanower et al., 1991), Burundi 

(Wilkinson, 1936), Camarões (Aroga, 1988), Gana (Girling, 1980; Gounou et al., 1993), 

Nigéria (Harris, 1962; Adeyemi et al., 1966; Carter, 1985) e República Democrática do 

Congo (IITA, 1990). Nalgumas áreas os agricultores optam por nem semear o milho 

durante a segunda época das chuvas porque as infestações são mais severas. 

Para van Rensburg et al. (1988a), África do Sul, a melhor estratégia para reduzir 
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os estragos das brocas do colmo na cultura do milho é a de semear no início da época 

das chuvas. Observações semelhantes foram feitas no Lesoto (Ebenebe et al., 1999), no 

Zimbabué (Sithole, 1989) e na Etiópia onde a segunda geração de larvas causa prejuízos 

de 22,5 a 100% em comparação com os prejuízos de 0-22,6% registados para a primeira 

geração (Gebre-Amlak et al., 1989). Em Moçambique, Segeren et al. (1994) 

recomendam que a sementeira de milho seja feita no cedo. 

Em sistemas agrícolas de subsistência em África, onde os camponeses 

normalmente fazem a consociação de cereais com outras culturas a falta de água 

constitui um grande constrangimento e a manipulação das datas de sementeira nem 

sempre é seguida porque os camponeses estão dependentes do início das chuvas (van 

den Berg et al., 1998). 

Nas regiões de altitude baixa, na África do Sul, recomenda-se que a massambala 

seja semeada a partir de meados de Outubro para evitar a infestação do primeiro pico da 

broca adulta de C. partellus (van Hamburg, 1979). No Malawi, reconhece-se que a data 

de sementeira influencia os níveis de infestação de B. fusca e C. partellus na 

massambala, porém a escolha da época de sementeira depende da cultivar utilizada 

(Mchowa, 1990). 

Em Angola, segundo Nuñgulu (2005) alguns agricultores semeiam cedo, no 

início da época das chuvas (Setembro-Outubro) para diminuir a infestação das brocas do 

colmo. Porém, nesta altura o ataque das pragas do género Agriotes (alfinetes) é maior e, 

por tal, aumentam o número de sementes por covacho e desbastam às quatro semanas, 

enterrando as plantas atacadas a alguma profundidade. Semeando tarde (Dezembro-

Janeiro), o ataque dos alfinetes é menor mas o ataque das brocas do colmo aumenta e o 

rendimento das culturas é habitualmente menor, mesmo quando a incidência de brocas é 

baixa. Concluiu que a melhor opção para o camponês será semear cedo para atenuar as 

infestações das brocas do colmo. Porém, a data de sementeira está extremamente 

dependente das quedas pluviométricas e não pode ser significativamente modificada. 

Embora as opções de luta cultural para a gestão das brocas do colmo pareçam 

ser promissoras, há indicação de que a maioria dos agricultores africanos não explorava 

devidamente esta estratégia de luta (Nwanze & Mueller, 1989). A luta cultural é 

seriamente limitada pela inadequada capacidade de gestão dos agricultores, 
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especialmente em áreas onde as comunidades rurais não têm o apoio de um serviço de 

extensão (Harris, 1989). 

1.3.3.2. Luta biológica 

A ecologia, ao estudar as relações entre os organismos vivos e entre estes e o seu 

ambiente, caracterizado pelo conjunto dos factores ecológicos, de natureza abiótica ou 

biótica, permite fundamentar o conceito de luta biológica (Amaro, 2003). 

Os ecossistemas, unidades básicas de estudo em ecologia, são constituídos por 

biocenoses, isto é, comunidades ou conjuntos de seres vivos reunidos num espaço ou 

território, o biótopo. O equilíbrio biológico que poderá ocorrer num ecossistema será 

função de factores ecológicos, isto é, de interacções entre populações dos organismos 

presentes, condicionadas pela influência de factores externos e internos. A regulação 

das populações num ecossistema apresenta uma componente biológica que envolve 

inimigos naturais, os auxiliares, que reduzem a densidade das populações das presas ou 

dos hospedeiros abaixo de níveis que se manteriam na sua ausência (Amaro, 2003). 

Num contexto económico, esta regulação deve ocorrer com densidade 

populacional inferior ao nível económico de ataque da espécie que assume o estatuto de 

praga (Luck et al., 1999). 

No Handbook of biological control, editado por Bellows & Fisher (1999), não 

há unanimidade quanto ao conceito de luta biológica. Perkins & Garcia (1999) e 

Guterrez et al. (1999) incluem entre as várias modalidades de luta biológica a utilização 

de cultivares resistentes e neste trabalho, seguiu-se esta terminologia. 

O elevado custo e a ineficiência dos insecticidas para o combate das brocas do 

colmo em África e nas Ilhas do Oceano Índico têm levado a tentativas de introduzir 

parasitóides para o controlo biológico destas pragas. 

Na África do Sul existem várias referências à introdução de parasitóides para a 

gestão das populações de B. fusca e C. partellus (Kfir, 1991b, 1992b). O parasitóide 

Cotesia flavipes Cameron (Hymenoptera: Braconidae) foi criado em laboratório e 

largado massivamente em campos de milho infestados no Transval e Natal. Nalguns 

campos a população da praga foi reduzida mas o parasitóide não se estabeleceu 

(Skoroszewski & van Hamburg, 1987). Posteriormente, novas populações de C. flavipes 
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recebidas a partir de Mauritânia e da Indonésia foram introduzidas no país mas depois 

de dois anos de largadas (1991 e 1992) o parasitóide não se estabeleceu de novo. Outros 

parasitóides utilizados na África do Sul foram Lydella minense Townsend (Diptera: 

Tachinidae), proveniente de Trindade, Paratheresia claripalpis van der Wulp (Diptera: 

Tachinidae), proveniente do Brasil, Trichogramma chilonis Ishii e Trichogramma 

ostriniae Pang & Chen (Hymenoptera: Trichogrammatidae), provenientes de Formosa, 

Tetrastichus howardi (Olliff) (Hymenoptera: Eulophidae), proveniente das Filipinas, e 

Xanthopimpla stemmator Thunberg (Hymenoptera: Ichneumonidae), proveniente de 

Mauritânia (Kfir, 1991b, 1992a; Kfir et al., 1993). Apesar de tempos depois das 

largadas exemplares de T. chilonis, T. howardi e X. stemmator terem sido recuperados 

de campos infestados com C. partellus, não há evidência de que essas espécies se 

tenham estabelecido (Kfir, 1994). 

Em 1993, C. flavipes foi introduzido no Quénia a partir do Paquistão para o 

controlo biológico de C. partellus. As largadas foram realizadas na área costeira do sul 

do Quénia e o parasitóide foi recuperado durante a época de hibernação de C. partellus 

(Overholt et al., 1994). Em 1995 e 1996, algumas recuperações do parasitóide foram 

feitas mas foram muito baixas (Overholt et al., 1997). Em 1997 o número de 

recuperações aumentou significativamente e o parasitismo foi de cerca de 6%, em 

média. O parasitismo continuou a aumentar durante os dois anos seguintes com a média 

de cerca de 13% em 1999 (Zhou et al., 2001). 

As pesquisas feitas na cultura do milho noutras áreas do Quénia mostraram que 

C. flavipes estava presente na Província Ocidental (Songa, 1999) e na zona adjacente do 

Lago Victória (Omwega et al., 1995). Além da detecção de C. flavipes no Quénia, em 

1995 o parasitóide foi encontrado no Norte e Centro da Tanzânia, em dois locais 

próximos do Lago Victória, na área fronteiriça do sudoeste do Quénia (Omwega et al., 

1997). O parasitóide foi encontrado em baixas densidades em 1996 e, em seguida, 

introduzido em três locais em 1997. Durante a época seguinte o parasitismo após as 

largadas foi de cerca de 14% (Songa, 1999). C. flavipes nunca foi lançado 

intencionalmente no Oeste do Quénia, mas Omwega et al. (1995) especularam que o 

estabelecimento foi resultado de insectos que escaparam de uma colónia do laboratório 

local em 1992. No entanto, o parasitismo no Oeste do Quénia não aumentou aos níveis 

observados no litoral do Quénia e na Província Oriental (Ogedah, 1999). No Oeste do 
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Quénia, quatro brocas do colmo são comuns na cultura do milho, C. partellus, S. 

calamistis, B. fusca e E. saccharina e são todas parasitadas por C. flavipes (Seshu 

Reddy, 1983). 

O impacto de C. flavipes nas populações de brocas do colmo no litoral do 

Quénia foi investigado há alguns anos (Zhou et al., 2001) e um modelo hospedeiro-

parasitóide com dependência de densidade do hospedeiro foi utilizado para estimar a 

densidade da broca do colmo.  

Com base em evidência por electroforese concluiu-se que C. flavipes passou do 

Quénia para a Tanzânia (Omwega et al., 1997). Comunicados sobre a presença de C. 

flavipes foram feitos em Moçambique em 1996 (Cugala et al., 1999) e na Uganda e 

Somália em 1997 (Overholt, 1998). Em 1999, as colheitas em Moçambique indicavam 

que o parasitóide se tinha estabelecido mas o parasitismo era baixo (Cugala et al., 

1999). Na Uganda, um ano depois da largada de C. flavipes, este tornou-se o parasitóide 

mais comum num complexo de quatro brocas do colmo e o parasitismo em média foi de 

20% (Matama-Kauma, 2000). 

Finalmente, um aspecto notável no estabelecimento de parasitóides da broca do 

colmo em África tem sido o número de vezes que C. flavipes se estabeleceu comparado 

com outros parasitóides. O parasitóide C. flavipes foi introduzido em mais de 40 países 

em regiões tropicais e subtropicais para o controlo biológico das brocas do colmo da 

família Crambidae, principalmente dos géneros Chilo e Diatraea (Polaszek & Walker, 

1991). Nas Maurícias, o parasitismo de quatro a 50% das larvas da broca do colmo 

Chilo sacchariphagus indicus Kapur foi assinalado (Rajabalee & Govendasamy, 1988). 

No Madagáscar, onde o parasitóide C. flavipes foi introduzido em 1960, o parasitismo 

nas larvas de C. sacchariphagus foi de 60% (Betbeder-Matibet & Malinge, 1968). 

Nas áreas de endemismo, as espécies do género Cotesia frequentemente atacam 

mais de um hospedeiro da família Crambidae e/ou Noctuidae (Mohyuddin, 1971; 

Nagarkatti & Nair, 1973; Beg & Inayatullah, 1980; Mohyuddin et al., 1981; Goraya et 

al., 1982). O parasitóide com menor especificidade de hospedeiro pode ser melhor 

sucedido numa nova área do que um parasitóide com uma estreita gama de hospedeiros 

devido a uma maior disponibilidade de hospedeiros e menor perda de descendência por 

postura em hospedeiros atractivos mas inadequados (Bonhof et al., 1997; Zhou et al., 
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2003; Mailafiya et al., 2009). 

No Quénia as comunidades de parasitóides C. flavipes e C. sesamiae (Cameron) 

mostraram ser as principais espécies de parasitóides, produzindo interacções fortes na 

regulação dos hospedeiros das brocas do colmo nos cereais cultivados (Scovgård & 

Päts, 1966; Mathez, 1972; Ogol et al., 1998; Zhou et al., 2003). Outro factor que pode 

predispor C. flavipes e C. sesamiae para se estabelecerem é a sua reprodução gregária. 

No que diz respeito a tratamentos biológicos contra estas pragas, tem-se 

mostrado de grande utilidade o recurso à bactéria Bacillus thuringiensis (Berliner) 

(abreviadamente Bt). Sendo uma bactéria esporulada habitante dos solos, corresponde a 

um complexo de subespécies que se caracterizam por produzirem corpos parasporais 

cristalinos de natureza proteica durante a esporulação (também designados por cristal 

proteico, corpo cristalino ou inclusão proteica) (Cabral, 1992; Figueiredo, 1997; 

Federici, 1999). Os corpos parasporais contêm uma ou mais proteínas ou endotoxinas 

que ocorrem como protoxinas e que após ingeridas pelo insecto são dissolvidas no 

intestino médio pela acção dos sucos digestivos alcalinos e por clivagem por protéases. 

São na sua maioria muito tóxicos para um ou mais grupos de insectos. As toxinas assim 

activadas ligam-se a receptores específicos nas microvilosidades da membrana do 

intestino médio em insectos susceptíveis, provocando a lise das células do epitélio 

intestinal e a sua destruição acompanhada ou não de septicemia, causando a morte do 

insecto entre um a cinco dias (Milaire, 1982; Figueiredo, 1997; Flexner & Belnavis, 

1998; Federici, 1999; Fargues, 2001). 

Inúmeros isolados de B. thuringiensis foram obtidos a partir de insectos, solo e 

água e desenvolveu-se um complexo sistema de classificação das subespécies, também 

designadas por variedades ou estirpes (Federici, 1999). Vários métodos de classificação 

têm sido adoptados, baseados em testes bioquímicos, serotipos H, produção de esterease 

ou de antibióticos e outros critérios (Flexner & Belnavis, 1998; Amaro, 2003). 

Investigações sobre a genética molecular de B. thuringiensis proporcionaram o 

desenvolvimento de produtos em que os genes Bt foram manipulados de forma 

diversificada, pormenorizadamente analisados por Figueiredo (1997). Algumas estirpes 

que resultaram de processos de conjugação, isto é, em que ocorreu a inserção de genes 

de toxina de uma estirpe noutra estirpe, apresentam as propriedades insecticidas das 
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duas estirpes ou até maior espectro de acção. 

Actualmente conhecem-se várias subespécies de B. thuringiensis, sendo as mais 

importantes B. thuringiensis ssp. galleriae, B. thuringiensis ssp. sotto, B. thuringiensis 

ssp. entomocidus, B. thuringiensis ssp. thuringiensis e B. thuringiensis ssp. aizawai 

(Rosas, 2009). Para o combate a pragas de lepidópteros são utilizadas principalmente as 

subespécies B. thuringiensis ssp. aizawai e B. thuringiensis ssp. kurstaki e desde a  

década de 90 do século passado tem sido comercializado um conjugado de B. 

thuringiensis ssp. aizawai x B. thuringiensis ssp. kurstaki com eficácia bastante superior 

a das estirpes parentais, designado comercialmente por ‘Turex’/‘Agree’ (CIBA, 1993). 

Uso de cultivares resistentes - O conhecimento dos mecanismos de resistência das 

plantas aos seus inimigos permite orientar a investigação no sentido da obtenção de 

plantas resistentes ou tolerantes a importantes inimigos das culturas. As cultivares 

resistentes têm grande interesse em protecção integrada pois as plantas resistentes a 

inimigos das culturas têm inúmeras vantagens por tornarem dispensável a utilização dos 

meios de luta químicos, com óbvias vantagens económicas e ambientais, não serem 

afectadas por factores climáticos, serem frequentemente eficazes ao longo de numerosas 

gerações e serem facilmente integradas com outros meios de luta para combater outros 

inimigos, situação que deve ser privilegiada (Kogan, 1994; Norris et al., 2003). 

Segundo Amaro (2003), “a par das técnicas clássicas utilizadas no 

melhoramento de plantas, como a selecção e a hibridação, visando a obtenção de 

cultivares com suficiente resistência a inimigos das culturas como patogénios ou pragas, 

tem-se procurado nos últimos 30 anos, com os progressos da biotecnologia, utilizar a 

manipulação genética no desenvolvimento de OGM ou plantas transgénicas com 

características que possibilitem a redução de prejuízos causados pelos inimigos das 

culturas”. 

Em muitas regiões de produção de milho e massanbala têm sido feitos esforços 

para incorporar resistência em cultivares melhoradas para o controlo de C. partellus 

(Ampofo et al., 1986; Ajala, 1993; Ajala et al., 1995) e foram obtidas linhas ou híbridos 

com adequado comportamento no campo mesmo com ataques de brocas do colmo 

(Seshu Reddy, 1998). Desde finais do século passado vários híbridos de massanbala 

foram criados na África do Sul, apresentando elevada tolerância às brocas do colmo 
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(van den Berg et al., 1993). 

Pomar-Sasot (2003) destaca os significativos avanços em países em 

desenvolvimento e o lançamento de projectos conjuntos entre institutos de investigação 

públicos, organismos internacionais e companhias privadas para melhorar espécies de 

interesse e variedades autóctones, referindo-se ao ‘Kenyan Agricultural Research 

Institute’ (KARI) que em colaboração com o Centro Internacional para Mejoramiento 

de Maiz y Trigo (CIMMYT), trabalha para obtenção de variedades de milho adaptadas 

às condições africanas, resistentes a insectos, secura e com capacidade de crescimento 

com baixa fertilidade de azoto. A nível da região austral, por exemplo, a SADC tem 

estado a trabalhar com várias cultivares de sementes de milho (cerca de 500 cultivares) 

para obtenção de variedades adaptadas ao estresse hídrico, capacidade de crescimento 

em solos de baixa fertilidade e resistentes a pragas e doenças. 

Na gestão de algumas pragas, incluindo as brocas do colmo, foram obtidas e 

comercializadas em vários países do mundo plantas transgénicas que incluem genes de 

Bt. O algodão e o milho com o gene Bt foram amplamente cultivados pela primeira vez 

em 1996. Até 2009, essas culturas ocupavam uma área de mais de 135x10
6
 ha em todo 

o mundo. Nos Estados Unidos mais de 70% e 63% do algodão e milho cultivados, 

respectivamente, são variedades transgénicas (Kimball's Biology Pages, 2012).   

As culturas geneticamente modificadas (culturas GM) proporcionam uma 

alternativa à utilização de pesticidas químicos e em 2010 surgiram referências a 29 

países que utilizaram cultivares geneticamente modificadas, com uma área global de 

cerca de 148 x 10
6
 ha e um valor de mercado de biotecnologia de sementes de US$ 11,2 

x 10
9
 (James, 2010). Segundo o mesmo autor, em 2012 as cultivares geneticamente 

modificadas ocuparam uma área global de 170,3 x 10
6
 ha, em 28 países, tendo havido 

uma taxa de crescimento anual de 6% e atingido um valor de mercado de biotecnologia 

de sementes de US$ 15 x 10
9
 (James, 2012) 

Singer et al. (2000) mostraram que o milho Bt por ser menos afectado por 

algumas pragas pode alcançar produções superiores às obtidas pelas linhagens não 

transgénicas e verificaram em ensaios que os transgénicos produziram de sete a 19% a 

mais que os correspondentes não transgénicos. Williams et al. (1999) e Lynch et al. 

(1999) mostraram que a resistência do milho Bt aos ataques de Spodoptera frugiperda 
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(J. E. Smith) (Lepidoptera: Noctuidae), uma das principais lagartas desfolhadoras do 

milho em várias regiões do globo, foi superior à de linhagens não transgénicas. 

Quanto às vantagens para a saúde humana, a Empresa Monsanto argumenta que 

ocorre diminuição de intoxicações graves por micotoxinas pela introdução de plantas 

transgénicas (Moreira, 2004). Segundo a empresa, as lesões causadas pelos insectos 

abrem porta à entrada de fungos que se introduzem na planta e produzem micotoxinas, 

nomeadamente fumonisina. Moreira (2004) refere que em ensaios laboratoriais estas 

micotoxinas podem produzir cancros em animais, danos cerebrais em equídeos, edemas 

pulmonares nos suínos e danos renais e hepáticos. 

Labatte et al. (1996) avaliaram os resultados de controlo de larvas de Ostrinia 

nubilalis (Hübner) (Lepidoptera: Pyralidae) com o insecticida clorpirifos, o 

entomopatogénio Beauveria bassiana Vuill e um híbrido de milho Bt e verificaram que 

não houve diferença significativa entre o primeiro e o segundo meio de luta, mas que o 

milho Bt foi superior aos demais. O milho Bt também mostrou resistência a Diatraea 

saccharalis (Fabricius) (Lepidoptera: Pyralidae), quando comparado com o milho não 

Bt (Barry et al., 2000). Os autores verificaram que o comprimento da galeria do colmo 

do milho Bt, provocado pelas larvas, era significativamente menor que o do milho não 

Bt. A espécie Helicoverpa zea (Boddie) (Lepidoptera: Noctuidae), uma das mais 

importantes pragas da espiga, também causou danos significativamente reduzidos 

quando as lagartas se alimentaram das espigas dos híbridos Bt (Archer et al., 2001). Os 

autores registaram também que, dentre esses híbridos, o Bt 176 foi o que apresentou a 

menor eficiência de controlo, porque neste híbrido a toxina não se manifestou em 

tecidos reprodutivos. Koziel et al. (1993) já haviam constatado que o híbrido Bt 176 

expressa a toxina somente nas folhas, colmo, raiz e pólen e que a quantidade da toxina 

diminui após a planta entrar em ântese (início da floração). 

Contrariamente aos insecticidas, as culturas geneticamente modificadas 

actualmente disponíveis não são prejudiciais aos animais superiores ou humanos, 

segundo Phipps (2009). Estudos com milhos Bt têm mostrado que as plantas 

geneticamente modificadas controlam as pragas-alvo sem aplicação de insecticidas, o 

que preserva os agentes de controlo biológico que por sua vez controlam as pragas 

secundárias. As plantas transgénicas têm mostrado melhores rendimentos com muito 

menor necessidade de insecticidas químicos. Isso não só reduz os custos e os possíveis 
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efeitos sobre a saúde, mas poupa os inimigos naturais de outras pragas de insectos, 

incluindo àqueles envolvidos no controlo biológico (Kimball's Biology Pages, 2012). O 

recurso a plantas transgénicas é uma ferramenta que poderá trazer importantes 

benefícios para a agricultura, mas somente o seu uso consciente permitirá que dele se 

venha a tirar o devido partido. Além disso, deve ser considerada como mais uma táctica 

dentro do contexto de PI, e não como táctica única de controlo de pragas, pois pode-se 

rapidamente perder esta valiosa tecnologia. Assim, como para os produtos químicos, a 

resistência de pragas às proteínas expressas pelas plantas transgénicas pode 

comprometer a eficácia desta tecnologia (Frizzas, 2003). 

No Quénia e em muitos outros países da África, Caraíbas e Pacífico (ACP), 

experimentou-se uma série de procedimentos para lutar contra os efeitos devastadores 

das brocas do colmo como C. partellus, B. fusca e S. calamistis. Desde o ano 2000, os 

investigadores que participaram no projecto Insect Resistent Maize for Africa (IRMA), 

no Quénia, têm vindo a trabalhar no aperfeiçoamento de cultivares de milho 

geneticamente modificadas – milho Bt – que poderão constituir uma alternativa ou um 

complemento aos outros métodos de luta contra as brocas do colmo. O uso de cultivares 

de milho resistentes a B. fusca e C. partellus pode jogar um papel importante na 

implementação da PI dessas pragas em África. O desenvolvimento de híbridos 

resistentes pode diminuir a dependência dos pesticidas no combate das brocas e 

aumentar a produção do grão. O uso de plantas resistentes é um método ambiental 

seguro, económico, facilmente adaptável aos diferentes sistemas de agricultura e 

compatível com outros componentes de um programa de gestão de pragas (Harris & 

Nwanze, 1992). 

A área de cultivo de plantas transgénicas na África do Sul aumentou em 25% 

entre 1996 e 2004, considerando as culturas de milho, soja e algodão. Neste último ano 

alcançou os 500 mil ha, dos quais 400 mil foram de milho (milho branco utilizado na 

alimentação humana e milho amarelo utilizado na alimentação animal), 70 mil de soja e 

30 mil de algodão (James, 2004). Em 2006 a área de milho Bt aumentou para 943 mil 

ha, representando 34,9% da área total cultivada com milho (James, 2006). 

Uso de plantas-insecticida - A designação de plantas-insecticida, segundo Amaro e 

citando Weinzieri (1998), abrange as plantas ocorrendo naturalmente com acção 

insecticida ou os produtos derivados de plantas obtidos por métodos tecnologicamente 
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pouco sofisticados. 

Na forma mais simples, os produtos são obtidos por moenda de partes de 

plantas, utilizando-se directamente o pó assim obtido ou diluído com argila, talco ou 

terra de diatomáceas (também com efeito insecticida). Assim, podem ser utilizados 

produtos como flores de piretro (Tanacetum cinerariifolium Sch. Bip.), raízes de 

rotenona (Derris chinensis Benth.) e Lonchocarpus spp., caules de riânia (Ryania 

speciosa Vahl) e folhas e frutos de amargoseira (Azadirachta indica A. Juss.). 

Também se utilizam extractos, aquosos ou obtidos por solventes orgânicos, de 

componentes de plantas-insecticida, aplicados em pulverização ou como pós 

insecticidas misturados com talco ou argila. Como exemplo refere-se a piretrina, a 

rotenona, a amargoseira e vários óleos vegetais. 

Segundo Martinez et al. (2001), a amargoseira afecta o desenvolvimento dos 

insectos de diversas maneiras. Pode impedir a larva de efectuar mudas durante o seu 

crescimento, causando-lhe a morte; por esta razão, as formas jovens são mais fáceis de 

controlar. Pode reduzir o consumo de alimentos e retardar o desenvolvimento das larvas. 

Além disso, repele os adultos, diminuindo a postura nas áreas tratadas. Tem maior acção 

por ingestão, de modo que os insectos com armadura bucal mastigadora são mais 

facilmente controlados. A partir da amargoseira podem ser preparados extractos aquosos de 

sementes e folhas. Na prensagem das sementes obtém-se o óleo com acção insecticida e 

a torta que pode ser usada como adubo. Pode-se também usar sementes moídas e folhas 

secas moídas. Todos esses produtos têm acção repelente e afectam o crescimento e a 

reprodução de insectos, ácaros e fungos e, muitas vezes, causa-lhes a morte. 

Segundo Segeren et al. (1994), para o tratamento com folhas, órgão com maior 

concentração de azadiractina de amargoseira, preparam-se 100 g de folhas frescas 

ligeiramente piladas por litro de água, deixando as folhas em infusão durante 12 horas 

na água; criva-se a infusão obtida e pulveriza-se à tarde, utilizando 300 litros de calda 

por hectare; repete-se o tratamento de sete em sete dias. No caso das sementes, o 

extracto é obtido com a simples infusão das sementes trituradas em água, deixando a 

mistura descansar por 12 horas. Após filtração, o líquido obtido pode ser usado em 

pulverização (Martinez et al., 2001). 

Produtos simples de amargoseira são relatados como eficazes no controlo de 
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brocas do colmo, incluindo B. fusca. Recomenda-se uma pequena quantidade de pó de 

amargoseira (só sementes) misturada com argila seca ou serradura a uma taxa de 1:1 

para ser colocada no funil da planta. Um quilo de pó é suficiente para tratar 1500 a 2000 

plantas. Neste método a água da chuva dissolve as substâncias activas presentes no pó 

de amargoseira, permitindo a acção insecticida, daí que em zonas onde a precipitação é 

irregular pode ser necessário pulverizar um extracto de semente de amargoseira para 

dentro do funil (Dryer, 1987). O tratamento deve ser repetido passados 8 a 10 dias, durante 

a fase de crescimento da planta. Assim, aproximadamente três tratamentos são 

necessários por campanha. Esta recomendação aplica-se apenas para as plantas jovens 

antes da floração e não para as plantas adultas. O pó de amargoseira deve sempre ser 

aplicado como uma mistura com o material inerte (serradura, casca de arroz ou argila fina 

seca), porque o pó sozinho pode ser fitotóxico (danos das plantas), devido ao seu teor de 

óleo (Dryer, 1987). 

Em estudos realizados na Tanzânia, os extractos de sementes de amargoseira, 

terra e serradura, aplicados duas vezes no funil das folhas de milho foi tão eficaz no 

controlo de B. fusca como o endossulfão. O extracto foi preparado por imersão de 120 g 

de sementes de amargoseira e 120 g de serradura em três litros de água durante 12 

horas. A mistura foi filtrada e o resíduo e o extracto foram aplicados separadamente nas 

plantas de milho (Hellpap, 1995). 

A utilização de extracto da amargoseira apresenta grandes vantagens: i) é barato 

e fácil de preparar, uma vez que os compostos activos são solúveis em água, por a 

planta ser perene e as folhas e os frutos poderem ser colhidos sem destruir a árvore; ii) 

apresenta largo espectro de acção, permitindo controlar grande número de pragas; iii) é 

compatível com outros pesticidas; iv) é pouco tóxico para os auxiliares, dado que a sua 

acção é maior por ingestão do que por contacto; v) é praticamente inócuo para 

vertebrados; vi) é biodegradável, decompondo-se em cerca de 20 dias sem deixar 

resíduos tóxicos no ambiente; vii) pode ser utilizado na agricultura biológica (Martinez 

et al., 2001). 

As formulações industriais obtidas da amargoseira consistem de produtos 

purificados, através de uma série de extracções e destilações, como se verifica com a 

nicotina (Weinzieri, 1998). 
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Uso de plantas-isco e de plantas repelentes - A estratégia de utilização de plantas-isco 

e de plantas repelentes ("push-pull" strategy) foi inicialmente pensada para a gestão de 

pragas de insectos na Austrália (Pyke et al., 1987). No Quénia os primeiros ensaios com 

a utilização de plantas-isco e de plantas repelentes na gestão das populações de brocas 

do colmo foram realizados no KARI, ‘Ministry of Agriculture of Kenya’ e no 

‘International Centre of Insect Physiology and Ecology’ (ICIPE). Durante quatro anos 

investigadores daquele instituto seleccionaram várias espécies de poáceas selvagens 

com capacidade de atracção para as posturas das brocas do colmo (Khan et al., 2001). 

Os agricultores foram convidados a avaliar as espécies que funcionaram como plantas-

isco e preferiram o capim-elefante (P. purpureum) e o capim-sudanês (S. vulgare var. 

sudanense) que pareciam mais similares ao milho e eram boas forrageiras (Khan et al., 

1997; Khan et al., 2000). Todas as espécies parecidas com infestantes foram rejeitadas. 

Simultaneamente seleccionaram plantas repelentes, tendo sido escolhidos o capim-

gordura (M. minutiflora) e o desmódio de folhas prateadas (D. uncinatum) (Khan et al., 

1997). O capim-gordura quando consociado com o milho não só reduziu os prejuízos no 

milho entre 40 e 46% como também aumentou o parasitismo das brocas pelo seu 

inimigo natural, a espécie C. sesamiae (Khan et al., 2001). O desmódio apresentou a 

vantagem adicional de ser uma planta melhoradora do solo, fixando o azoto, mantendo a 

humidade do solo e protegendo-o da erosão. Para além disso, o desmódio revelou ainda 

eficácia no combate de infestantes parasitas do género Striga, tendo o controlo dessas 

infestantes sido superior em talhões em que surgiu consociado com o milho quando 

comparado com talhões de milho estreme (Khan et al., 2001; Dovala et al., 2006). 

Pensa-se que a redução das infestações de espécies do género Striga se deva a 

mecanismos vários, incluindo o aumento do azoto no solo pela fixação do azoto 

atmosférico, a melhor cobertura do solo que reduz a actividade fotossintética das plantas 

de Striga e efeitos alelopáticos (Khan et al., 2003). 

O desenvolvimento da estratégia atracção-repulsão envolveu mais tarde 

agricultores da Uganda, Etiópia, África do Sul e Malawi (Khan et al., 2001). 

De notar que todas as espécies de plantas que foram seleccionadas são de grande 

importância para os agricultores da África Oriental por terem elevado potencial 

forrageiro (Khan et al., 2000). Por outro lado, o capim-elefante apresenta elevada 

biomassa, mostrando um elevado potencial para uso como fonte alternativa de energia 
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(Khan et al., 2008). 

Na estratégia de utilização de desmódio como planta repelente e o capim-

elefante como planta-isco, as folhas de desmódio emitem substâncias que repelem os 

adultos das brocas do colmo (componente repulsão), enquanto o capim-elefante liberta 

substâncias que atraem as fêmeas das brocas do colmo (componente atracção) (Khan et 

al., 2000, 2001). 

Khan et al. (2006b) e van den Berg (2006) mostraram que as fêmeas das brocas 

do colmo preferem realizar as posturas no capim-elefante do que no milho, deixando o 

milho protegido. Por outro lado, Khan & Pickett (2004), Midega et al. (2006) e Khan et 

al. (2007) registaram que a maior parte das larvas das brocas não sobrevivem no capim-

elefante devido a uma série de factores, incluindo a pobre composição de nutrientes, a 

produção de seiva pegajosa que embaraça e mata as larvas e a abundância natural de 

inimigos associados com a planta. 

Em ensaios de campo confirmou-se que as técnicas associadas à estratégia 

atracção-repulsão podem ser realizadas separadamente, cereal com a planta-isco ou 

cereal com a planta repelente, ou em combinação, cereal com a planta-isco e com a 

planta repelente. Quando se utiliza a técnica isoladamente obtém-se um efeito benéfico 

significativo mas o melhor resultado verifica-se quando são utilizadas em combinação 

plantas-isco e plantas repelentes (Khan et al., 2000). 

Características morfológicas de P. purpureum e de D. uncinatum, planta-isco e 

planta repelente frequentemente recomendadas na estratégia atracção-repulsão 

em África. 

Pennisetum purpureum [syn: Pennisetum benthamii Steud.; Cenchrus purpureus 

(Schumach.) Morrone]. Nomes vulgares: capim-elefante (português); [olondela 

(umbundu: Huambo, Bié e Benguela), marianga (kimbundu-ngoia: Kwanza Sul), 

madianga (kimbundu: Kwanza Norte e Malanje e kikongo: Uíge) (dialectos 

angolanos)]; elephant grass, napier grass (inglês); napier, herbe éléphant, fause canne a 

sucre (francês); elefantengras (alemão); pasto elefante (espanhol); gigante (Costa Rica). 

P. purpureum é uma planta da família Poaceae e nativa da África tropical. Foi 

introduzida nas Américas, Ásia e Austrália e chegou ao Brasil na década de 50, levada 
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pelo Coronel Napier (Khan et al., 2008). Fenotipicamente é muito variável e a maioria 

dos ecótipos e variedades existentes são provenientes de cruzamentos entre formas 

cultivadas e silvestres (Iankov, 1982). Apresenta um grande número de variedades e/ou 

ecótipos, como ‘Napier’, ‘Marcker’, ‘Porto Rico’, ‘Albano’, ‘Mineiro’, ‘Mole de Volta 

Grande’, ‘Gigante de Pinda’, ‘Mott’, ‘Taywan’, ‘Cameroon’, ‘Urukwanu’ e ‘Roxo’ 

(Bogdan, 1977). O cruzamento com Pennisetum typhoides deu origem ao híbrido designado 

de ‘Bana grass’ que mostrou excelentes resultados como planta-isco (ICIPE, 1996). 

As características do capim-elefante (Figura 1.7) que a seguir se apresentam 

foram retiradas do livro de Grossweiller (1953). “É uma poácea com aspecto geral 

semelhante ao da cana do Sul da Europa (A. donax), vivaz e cespitosa. Apresenta 

colmos robustos, lenhosos na base, atingindo quatro a cinco m por dois cm de 

grossura, ramificados na parte superior, geralmente arredondados, estriados com nós 

numerosos às vezes ciliados. A bainha das folhas é arredondada, mais comprida que os 

entrenós, glabra ou mais ou menos pubescente na parte superior e a lígula aparece 

reduzida a uma linha de longas celhas esbranquiçadas. O limbo é arredondado na base, 

longamente atenuado para a extremidade, de 0,3 a um m por 15 a 30 mm, listrado, rijo, 

verde-glauco ou às vezes com tons roxos, mais ou menos hirsutos pela página superior, 

finamente pubescente pela margem. A 

nervura mediana é espessa, em relevo na 

página inferior; a inflorescência é em forma 

de espiga, cilíndrica, densa, de oito a 30 cm 

dum verde amarelado, outras vezes com tons 

roxos; ráquis cilíndrica, de ramificação 

pubescente com a idade. A inflorescência é 

séssil com numerosos pêlos desiguais ou 

mais compridos, de três a quatro cm os outros 

 
Figura 1.7. Plantas de Pennisetum purpureum 

no Huambo, em 2012 (original do autor). 

de seis a 16 mm, dum verde amarelado ou roxos e escabrídulos, exceptuando um ou 

mais dos interiores que às vezes são plumosos na base. Espiguetas de um a cinco por 

cada inflorescência, geralmente solitárias na parte superior da inflorescência, sésseis, as 

laterais pedunculadas, lanceoladas, acuminadas, de quatro a seis mm, glabras; glumas 

inferiores nulas ou muito pequenas e hialinas. Glumas superiores ovadas ou espigueta 

séssil, ou lanceoladas e agudas na espigueta pedunculada, atingindo 1,5 mm, 
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uninérveas, raras vezes distintamente 5-nérveas. Flores inferiores masculinas ou neutras, 

glumela inferior lanceolada, aguda ou acuminada tão comprida como a espigueta 5-

nérvea e escabrídula pela parte superior, ligeiramente endurecida na maturidade. Flores 

superiores hermafroditas, ou masculinas nas espiguetas pedunculadas. A glumela 

inferior é semelhante à glumela superior embora mais direita com anteras ligeiramente 

pediceladas no vértice e glabras e a cariopse ovóide de dois mm”. 

Em Angola P. purpureum distribui-se desde o Enclave de Cabinda até ao 

Kwanza-Sul e Hanha de Benguela. Com qualidade forrageira reconhecida, foi plantado 

junto dos aglomerados populacionais e também para servir de vedação às hortas e 

jardins. No passado foi instalado ao longo das linhas férreas a fim de segurar as 

formações novas e evitar a erosão. Actualmente a utilização de P. purpureum como 

planta forrageira é limitada, encontrando-se algumas plantações na Estação Zootécnica 

da Humpata (Huíla) e em algumas fazendas agro-pecuárias do Huambo e da Huíla. No 

Lubango é frequente durante a estação seca os criadores de gado fazerem cortes do 

capim-elefante espontâneo que se encontra ao longo de rios dentro da cidade para dar ao 

gado como alimento em verde. A Estação Experimental Agrícola da Chianga (Huambo) 

mantém algumas parcelas de capim-elefante que nestes últimos anos tem servido de 

alimento em verde para o gado de corte das populações rurais. Na Província de Malanje, 

o capim-elefante é utilizado como ‘ripas’ principalmente para a cobertura de habitações. 

Na África do Sul o capim-elefante é cultivado para produção de forragem verde 

e para silagem, geralmente associado com uma leguminosa como Dolichos sp. ou G. 

javanica L. 

O capim-elefante produz grandes quantidades de compostos activos que atraem 

as fêmeas grávidas dos lepidópteros no momento da oviposição quando estas procuram 

plantas hospedeiras (Päts, 1991; Birkett et al., 2006). A convergência entre o período do 

aumento da libertação de substâncias voláteis atractivas e o período activo das fêmeas 

grávidas explica a maior atractividade do capim-elefante em relação aos hospedeiros 

cultivados (Midega et al., 2010). Segundo Ndemah et al. (2001), o capim-elefante, 

devido ao seu padrão de crescimento contínuo e, assim, a disponibilidade permanente de 

órgãos da planta adequados para a oviposição e desenvolvimento das larvas, forma um 

habitat muito mais estável para diversas espécies de brocas do colmo e seus inimigos 

naturais do que os hospedeiros cultivados. 
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O capim-elefante é uma espécie nativa da África subtropical e actualmente 

distribui-se por todo o continente. Em Angola ocupa espaços nos mais diversos 

ecossistemas, nomeadamente nas margens dos rios, valas e espaços livres em zonas 

urbanizadas e agricultadas (Figura 1.8 e Figura 1.9). Sendo uma espécie do tipo C4, é 

altamente eficiente na fixação de CO2 atmosférico durante o processo de fotossíntese 

para a produção de biomassa vegetal (Khan et al., 2008) e está em vegetação durante 

todo o ano, o que permite que muitas espécies de brocas do colmo dos cereais nela 

sobrevivam mesmo na ausência de culturas. O elevado potencial de produção, a sua 

elevada amplitude ecológica para diferentes condições do ambiente, faz com que seja 

utilizado como alimento para o gado doméstico e animais selvagens e apresenta um alto 

potencial para o uso como fonte alternativa de energia (Carbonovo, 2009). 

  
Figura 1.8. Moita de capim-elefante (Pennisetum 

purpureum) na berma de uma estrada no Huambo 

(original do autor). 

Figura 1.9. Planta de capim-elefante (Pennisetum 

purpureum) numa zona de pastagem no Huambo 

(original do autor). 

Desmodium uncinatum [syn: Hedysarum uncinatum Jacq.; Meibomia uncinata (Jacq.) 

Kuntze]. Nomes vulgares: desmódio de folhas prateadas (português); onamelẽlã 

(umbundu; Huambo, Bié e Benguela), silverleaf desmódio, spanish tick-clover (inglês); 

spanischer (alemão); desmodio plateado, pega-pega (espanhol). 

O género Desmodium é nativo da América do Sul (Venezuela, Brasil, Bolívia, 

Perú, Argentina do Norte, Paraguai e Uruguai), existem mais de 350 espécies nas 

regiões tropicais. Cresce a partir do nível do mar até a grandes altitudes. A espécie D. 

uncinatum é indígena do Norte da Argentina, Brasil e Venezuela e encontra-se 

difundida em condições de pastos tropicais e subtropicais. Não é comum no Brasil 

tropical onde está limitada a uma área com altitude de cerca de 1000 m e sobre uma 

latitude de 10S (Khan et al., 1997). 

É uma leguminosa vivaz, prostrada, com ramos estriados, cilíndricos ou 



1. Introdução geral 

_____________________________________________________________________________________ 

51 

 

angulares, cobertos densamente com pequenos pêlos uncinado-hirsutos. 

As folhas são trifolioladas com estípulas de 0,5 a um cm de comprimento, 

lanceoladas, persistentes; folíolo terminal 3,7-7,4×1,6-3,4 cm, folíolos laterais 4,9-

7,9×2,2-3,4 cm, ovados, cartáceos, face abaxial velutina, face adaxial estrigosa, 

geralmente com uma mácula glauca acompanhando a nervura central (Figura 1.10). 

As flores surgem em inflorescência pseudoracemosa, axilar ou terminal; cálice 

5-6 mm de comprimento, campanulado, 5-laciniado, velutino; corola rósea, vexilo 0,8-

1,6 cm de comprimento, alas com 1,4 cm de comprimento, pétalas da carena 8-9 mm de 

comprimento; estames 1-1,3 cm de comprimento, diadelfos (9+1), anteras uniformes; 

ovário com sete mm de comprimento, estipitado, seríceo, estilete 2-3 mm de 

comprimento, curvado, glabro, estigma terminal, globoso. Estas flores abrem 

extensamente quando florescem e tomam cor azulado-rosa. As vagens do tipo lomento 

fragmentam-se na maturação em quatro a oito segmentos, medindo 4-5 mm de 

comprimento e três mm de largura, com cor castanho-clara à maturação. A semente é 

verde-azeitona, ovóide-triangular, três mm de comprimento, dois mm de largura e mais 

de um mm de espessura (Khan et al., 1997).  

  
Figura 1.10. Plantas de Desmodium uncinatum em vegetação e na fase de floração/frutificação no Huambo, em 2012 

(original do autor). 

1.3.3.3. Luta biotécnica 

Segundo Amaro (2003), “a luta biotécnica corresponde a todos os meios 

normalmente presentes no organismo ou habitat da praga, passíveis de certa 

manipulação, que permitem alterar negativamente certas funções vitais que deles 

dependem, de forma mais ou menos profunda, verificando-se em geral a morte dos 

indivíduos afectados”. 
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A luta biotécnica abrange vários métodos, nomeadamente a utilização dos 

semioquímicos (feromonas e aleloquímicos), dos reguladores de crescimento dos 

insectos e a luta autocida. A maioria destes métodos está numa fase experimental em 

África pelo que se referirá apenas a utilização das feromonas. 

As feromonas são substâncias químicas que podem agir na fisiologia e no 

desenvolvimento dos indivíduos. Podem actuar tanto na fisiologia, tendo, portanto um 

efeito preparador, agindo no desenvolvimento dos indivíduos, quanto no 

comportamento, tendo um efeito desencadeador, provocando acção imediata (Azevedo-

Filho & Prates-Júnior, 2005). A secreção das feromonas ocorre em quantidades muito 

reduzidas, dispondo os insectos de estruturas receptoras, localizadas em especial nas 

antenas. São substâncias que são emitidas para o exterior por um indivíduo e recebidas 

por outro da mesma espécie no qual provocam uma reacção específica, por exemplo, 

um processo de desenvolvimento ou de comportamento (Karlson & Luscher, 1959). No 

caso da feromona sexual o sinal químico provoca uma reacção comportamental 

específica do insecto macho, imitando a feromona natural libertada pela fêmea. A 

feromona atrai os insectos machos para a sua fonte e estes acabam por cair na fonte 

sintética da atracção. 

As feromonas sintéticas para C. suppressalis, C. sacchariphagus, C. indicus, C. 

auricilius e C. zacconius demonstraram atractividade satisfatória para os machos em 

campo (Beevor et al., 1990). As feromonas sexuais para B. fusca, C. partellus, S. 

calamistis, S. cretica, S. nonagrioides e C. ignefusalis foram identificadas e estão 

disponíveis comercialmente (Youm & Beevor, 1995; van den Berg & Nur, 1998). 

1.3.3.4. Luta química 

A luta química contra as brocas do colmo raramente é utilizada pelos 

camponeses e pequenos agricultores em África mas pode efectuar-se recorrendo a 

tratamentos com insecticidas granulados, aplicados na parte central (funil) das plantas. 

Quando o tratamento for feito no momento apropriado reduz as perdas de rendimento da 

cultura em cerca de 20% (Warui & Kuria, 1983). Segundo De Bach & Rosen (1991), a 

luta química não é viável para o sector camponês pelo facto dos pesticidas estarem para 

além das capacidades financeiras dos camponeses. Por outro lado, a luta química contra 

as brocas do colmo mostra-se por vezes de resultados insatisfatórios porquanto as larvas 
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estão vulneráveis apenas quando ainda estão na folhagem da planta e frequentemente 

quando os agricultores fazem a aplicação dos pesticidas as larvas já estão protegidas 

dentro do colmo, não sendo atingidas pelo produto químico (Sithole, 1994; Davies et 

al., 1995). Nalguns sistemas de produção o insecticida granulado é obtido por mistura 

de um insecticida líquido (por exemplo 15 ml de cipermetrina 25% EC) com areia fina 

(1 kg) e deixando secar até se obter um produto granulado para uso imediato. A 

aplicação é feita na parte central da planta e em pequenas áreas pode recorrer-se a uma 

garrafa com tampa perfurada (12 furos com um prego de uma polegada). 

Estudos realizados na África do Sul mostraram que a aplicação de insecticidas 

sistémicos granulados, designadamente endossulfão, com os isómeros α-endosulfão 

(70%) e β-endosulfão (30%), diazinão ou deltametrina, nos sulcos das sementeiras de 

milho (Walters & Drinkwater, 1975) e de massambala (van Rensburg et al., 1978) deu 

resultados significativos na redução de infestações de B. fusca. Ainda na África do Sul, 

van den Berg & van Rensburg (1991) mostraram que uma aplicação de endossulfão 

contra C. partellus permitia ganhos de produtividade quando o tratamento se realizava 

antes do embandeiramento do milho e antes da emergência da panícula da massambala. 

Outros estudos foram igualmente realizados no Zimbabué sobre a aplicação de 

endossulfão contra B. fusca no massango (Leuschner, 1990) e triclorfão na massambala 

(Sithole & Makombe, 1989). Foi demonstrado, em Moçambique, que duas aplicações 

de diazinão contra C. partellus no funil das plantas do milho, três e cinco semanas após 

a emergência das sementes, aumentaram os rendimentos duas a quatro vezes (Berger, 

1981). 

Nalguns países da África Ocidental tem-se recomendado a utilização de grânulos 

de endossulfão 5G e de triclorfão 5G no combate à B. fusca, devendo ser depositados na 

base das folhas e repetidos os tratamentos três vezes, com uma semana de intervalo 

(Adsiyun, 1986; Ajayi, 1987). Ainda se aconselha o carbofurão, insecticida sistémico 

granulado, no combate às brocas do género Sesamia, o qual deve ser aplicado no solo, 

no momento da sementeira, e seis semanas mais tarde entre as linhas (Ajayi, 1987; 

Uvah & Ajayi, 1991). Segundo Sagnia (1983), o malatião e o diazinão são igualmente 

eficazes contra estas brocas. 

Revington (1986) demonstrou que apenas a deltametrina, estreme ou em mistura 



1. Introdução geral 

_____________________________________________________________________________________ 

54 

 

com o endossulfão, permitiu um combate eficaz de C. partellus no milho e na 

massambala, tendo o tratamento sido feito 10 a 14 dias depois da emergência das 

plantas. 

Até a uma data recente B. fusca era a espécie dominante nas populações das 

brocas infestantes das culturas de milho e massambala na África do Sul (van Rensburg 

et al., 1989). Neste país, a luta química contra as brocas destas duas culturas está a 

tornar-se cada vez mais difícil por expansão e abundância relativa de C. partellus em 

muitas zonas de produção (Bate et al., 1991). A eficácia da luta química contra uma 

população mista é problemática: estas duas espécies de brocas são consideravelmente 

diferentes no que concerne à duração do seu desenvolvimento larvar, infestação das 

plantas no início da campanha e nocividade (van Hamburg, 1980; van Rensburg et al., 

1988b; van den Berg et al., 1991a). Segundo Vermeulen et al. (1992) não existe, ainda, 

solução para lutar contra as populações mistas, a não ser que sejam multiplicados os 

tratamentos insecticidas. 

1.4. Objectivos gerais e específicos do trabalho 

A produção de cereais em Angola é afectada por ataques de brocas do colmo e 

os prejuízos podem e são habitualmente muito elevados. Pretende-se contribuir para o 

desenvolvimento sustentável da agricultura angolana, principalmente do sector 

camponês, no que diz respeito à gestão das populações das brocas do colmo. Trata-se 

aliás de uma das premissas da protecção integrada para a tomada de decisão racional e 

ponderada em termos de protecção das culturas de milho, massambala e massango em 

Angola. Cerca de 73% da área do território angolano está acima de 1000 metros de 

altitude, onde os estragos causados por brocas nas culturas cerealíferas em geral e em 

particular na cultura de milho têm sido mais elevados ao longo dos anos. 

O presente trabalho teve por objectivos específicos monitorizar as espécies de 

brocas de milho mais importantes com recurso a armadilhas sexuais, quantificar a acção 

combinada das plantas-isco e plantas repelentes na gestão das populações destas brocas, 

demonstrar o efeito benéfico do sistema atracção-repulsão em ensaios demonstrativos e 

o estudo do capim-elefante como planta hospedeira das brocas do colmo nalgumas 

zonas da cultura de milho em Angola onde foram instaladas as armadilhas sexuais. 
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Para cumprir os objectivos propostos a dissertação foi organizada em cinco 

capítulos. 

No primeiro capítulo procedeu-se a uma revisão dos trabalhos publicados sobre 

os aspectos relevantes da cultura de milho, massambala e massango no mundo e em 

África, em particular, sobre os principais constrangimentos na produção de cereais em 

Angola. Apresentam-se os conhecimentos sobre a morfologia e a bioecologia das 

principais espécies de brocas dos cereais na África Austral, os meios de luta, 

conhecimentos sobre a utilização das armadilhas sexuais na monitorização destas pragas 

e a utilização de plantas-isco e plantas repelentes (atracção-repulsão) na gestão das suas 

populações. 

No segundo capítulo apresentam-se e discutem-se os resultados dos estudos 

realizados sobre a monitorização das espécies de brocas de milho mais importantes em 

Angola. 

No terceiro capítulo apresentam-se os ensaios comparativos e demonstrativos de 

gestão das populações das brocas do colmo do milho com recurso à utilização do 

sistema de atracção-repulsão e discutem-se os resultados obtidos. 

No quarto capítulo apresentam-se e discutem-se os resultados dos estudos 

realizados sobre o capim-elefante como planta hospedeira das brocas do colmo 

nalgumas zonas da cultura do milho em Angola. 

Finalmente, no quinto capítulo são apresentadas as principais conclusões destes 

estudos e as perspectivas para os futuros trabalhos a realizar. 
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2. MONITORIZAÇÃO DAS ESPÉCIES DE BROCAS DO MILHO 

EM ANGOLA 

2.1. Introdução  

O uso indiscriminado de insecticidas sem a prévia estimativa de risco das 

diversas espécies de brocas na cultura do milho pode aumentar os custos de produção, 

eliminando os inimigos naturais e seleccionando populações das pragas com resistência 

a diversos insecticidas contendo diferentes grupos de princípios activos (Zilahi-Balogh 

et al., 1995; Campos et al., 1997). Uma das soluções para o problema é a monitorização 

das populações das espécies de brocas mais importantes, por meio de armadilhas 

contendo como atractivo a sua feromona sexual sintética (Baker et al., 1982; Hallett et 

al., 1995). A monitorização pode fornecer informações indispensáveis para estimar a 

população das pragas, estabelecer o padrão de voo dos adultos e a dinâmica 

populacional e relacioná-los com a infestação numa determinada cultura, subsidiando 

desta forma a tomada de decisão quanto às medidas de luta. Na África do Sul a broca-

africana-do-colmo é a mais importante praga do milho e a monitorização das suas 

populações com recurso a armadilhas sexuais tem melhorado substancialmente a 

eficiência das pulverizações insecticidas contra esta praga (ARC-GCI, 2007). 

O fundamento da monitorização é a detecção de insectos e a determinação da 

dinâmica da sua população em culturas realizadas em campo livre e em estufas. Isto 

permite uma pronta detecção da praga e proporciona uma ferramenta para a avaliação 

da dimensão da população, determinação de limiares de tratamento e realização de 

estudos comparativos entre os anos. Em confronto com outras técnicas, como o uso de 

armadilhas luminosas, contagem directa de insectos (lagartas), mais exigentes em 

termos de tempo e mão-de-obra com formação adequada, as armadilhas sexuais são 

simples e fáceis de serem construídas e não exigem o conhecimento especializado para 

a identificação dos insectos (Franco, 1997; Critcheley et al., 1997). 

O número de insectos capturados em armadilhas sexuais depende de factores 

intrínsecos das feromonas, como estabilidade e taxa de libertação da formulação e 

número, natureza e proporções dos componentes, de factores extrínsecos, como o 

modelo, altura e localização da armadilha, de factores ambientais, como a temperatura, 

vento e a humidade (Jönson & Anderbrant, 1993; Howse et al., 1998; Vilela & Della 
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Lucia, 2001), e da forma como os factores condicionantes evoluem e interagem, ao 

longo do tempo (Franco, 1997). As baixas temperaturas podem reduzir a eficiência de 

captura das armadilhas sexuais ao diminuir a taxa de difusão da feromona e, 

consequentemente, a intensidade do odor da “pluma” de feromona (Murlis et al., 1992). 

As feromonas sexuais  de lepidópteros são compostos voláteis, normalmente de 

cadeia linear ou com poucas ramificações, quase sempre hidrocarbonetos, saturados ou 

não, e seus derivados, álcoois e aldeídos, por vezes, com grupos fenólicos ou terpénicos 

(Silva & Milaire, 1982). A composição das feromonas sexuais emitidas por fêmeas de 

insecto foi inicialmente determinada utilizando filtros de ar de carvão similares aos 

descritos por Grob & Ziincher (1976) para interceptar materiais voláteis no ar. Muitos 

componentes encontrados surgiam em feromonas sexuais de várias espécies de insectos. 

Blair & Read (1969) relataram os trabalhos preliminares sobre a identificação da 

feromona sexual de B. fusca, tendo mais tarde Nesbitt et al. (1980) e Hall et al. (1981) 

referido a presença de três acetatos tetradecenil diferentes na feromona sexual desta 

espécie: (Z)-11-tetradecil acetato, (E)-11-tetradecil acetato e (Z)-9-tetradecil acetato 

(Figura 2.1). Em ensaios realizados no Zimbabué e Malawi com aqueles compostos na 

proporção 10:2:2 registou-se que não existiram diferenças significativas entre o número 

de machos capturados em armadilhas com a feromona sexual sintéctica e o número de 

machos capturados com a feromona natural das fêmeas de B. fusca (Hall et al., 1981). 

(Z)-9-tetradecenyl acetate (Z9-14Ac) 

(E)-11-tetradecenyl acetate (E11-14Ac) 

(Z11)-tetradecenyl-acetate (Z11-14Ac) 

Figura 2.1. Compostos derivados de acetato tetradecenil utilizados na monitorização de Busseola fusca (El Sayed, 2013). 

Mais tarde, Félix et al. (2009) introduziram na monitorização de B. fusca o 

composto Z11-16Ac (Figura 2.2) e usaram uma formulação com Z11-14Ac, E11-14Ac, 

Z9-14Ac e Z11-16Ac, na proporção 62:15:13:10. 

(Z)-11-hexadecenyl acetate (Z11-16Ac) 

Figura 2.2. Composto derivado de acetato hexadecenil utilizado na monitorização de Busseola fusca (El Sayed, 2013). 

No que diz respeito a C. partellus, Nesbitt et al. (1975) e Beevor et al. (1977) 

referiram investigações sobre a resposta desta espécie a feromonas sexuais nas quais 

foram utilizados (Z)-11-hexadecenal-l-ol, (Z)-9-tetradecenal e (Z)-11-hexadecenal, 
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componentes de feromonas de outras espécies de lepidópteros. Posteriormente, Hansson 

et al. (1995) estudaram com bons resultados mais quatro componentes de feromonas na 

monitorização da espécie: (Z)-9-hexadecenal, (Z)-10-pentadecenal, (Z)-11-tetradecenal 

e (Z)-9-tetradecenal (Figura 2.3). 

(Z)-11-hexadecenal-1-ol (Z11-16OH) 

(Z)-9-tetradecenal 

(Z)-11-hexadecenal (Z11-16Ald) 

(Z)-9-hexadecenal (Z9-16Ald) 

(Z)-10-pentadecenal Z10-15Ald 

(Z)-11-tetradecenal Z11-14Ald 

(Z)-9-tetradecenal (Z9-14Ald) 

Figura 2.3. Componentes de feromonas utilizadas na monitorização de Chilo partellus ((El Sayed, 2013). 

Estudos sobre a feromona sexual de S. calamistis, citados por Zagatti et al. 

(1988), permitiram concluir que estão presentes como componentes activos (Z)-11 

acetato hexadecenil (60%), (Z)-9 tetradecenil etilo (14%), (Z)-11 hexadecen-1-ol (15%), 

(Z)-9 tetradecen-1-ol (9%) e acetato de tetradecanyl (2%) (Figura 2.4). Ao testarem a 

atractividade de três combinações destas moléculas em campos de milho e de 

massambala no Mali, aqueles autores verificaram que a mistura de (Z)-11 acetato 

hexadecenil e (Z)-9 tetradecenil etilo foi mais atractiva para os machos do que as 

misturas de (Z)-acetato de-11 hexadecenil e (Z)-11 hexadecen-1-ol ou de todas as 

moléculas juntas. 

(Z)-11-hexadecenyl acetate (Z11-16Ac) 

(Z)-11-hexadecen-1-ol (Z11-16OH) 

(Z)-9-tetradecenyl acetate (Z9-14Ac) 

(Z)-9-tetradecen-1-ol (Z9-14OH) 

tetradecyl acetate (14Ac) 

Figura 2.4. Componentes da feromona de Sesamia calamistis (El Sayed, 2013). 

Campion & Nesbitt (1983) passaram em revista os progressos na identificação e 

na utilização de feromonas sexuais para a monitorização das brocas do colmo e para a 

aplicação da técnica da confusão sexual e concluíram que a captura em massa pode ser 
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aplicada com resultados satisfatórios. Por sua vez, Critchley et al. (1997) confirmaram a 

viabilidade da técnica da confusão sexual na gestão das populações de B. fusca. 

No que diz respeito a B. fusca, van Rensburg et al. (1985) registaram nas 

províncias de Noroeste e de Guateng que o padrão de voo da espécie é caracterizado por 

dois picos e às vezes três que diferem temporalmente de acordo com a região considerada. 

O primeiro pico dos voos é atingido em Outubro e nas zonas mais frias as capturas 

duram até à ocorrência das primeiras geadas que surgem normalmente em meados de 

Maio. Na monitorização feita durante três anos em cinco localidades (Potchefstroom, 

Bethal, Bethlehem, Delareyville e Vereeniging) com recurso a armadilhas luminosas 

registaram que os voos da primeira geração ocorrem entre Outubro e Dezembro, os da 

segunda geração entre Janeiro e Fevereiro e os da terceira geração a partir de finais de 

Fevereiro. Os autores referiram que nos anos a que se referem os estudos que 

efectuaram não registaram capturas entre meados de Maio e princípios de Outubro e que 

o início dos voos foi caracterizado por capturas de espécimes isolados, espaçando-se as 

capturas por períodos de até 14 dias. Os voos da primeira e da segunda geração foram 

separados por um período de cerca de três semanas em Dezembro, durante o qual não 

houve capturas, surgindo abruptamente o pico do voo da segunda geração. No entanto, 

registaram que raramente ocorreu um período prolongado sem capturas entre o fim do 

voo da segunda geração e o início da terceira geração. Por outro lado, referiram que as 

populações nos voos da segunda geração foram constantemente mais numerosas do que 

as populações da terceira geração em quatro das localidades, tendo Delareyville sido a 

excepção. Na Província de Limpopo, mais a norte, registaram que ocorreram duas 

gerações completas e que as altas temperaturas de verão não permitiram a sobrevivência 

das lagartas da terceira geração. Por sua vez, Kfir & Bell (1993) observaram que na 

Província de KwaZulu-Natal os voos da primeira geração desta espécie atingiram o pico 

em meados de Novembro e que os voos da segunda geração, com muito maior número 

de capturas, atingiram-no em finais de Fevereiro. 

Nas regiões da África do Sul onde ocorre precipitação durante o verão a espécie 

S. calamistis infesta o milho durante as primeiras semanas após a emergência das 

plantas (Outubro-Novembro) e durante os meses de Fevereiro e Março. De acordo com 

Krüger (2006), o número crescente de explorações que utilizam rega na produção de 

milho pode ser responsável pelo aumento da importância desta espécie naquele País, 

especialmente nas zonas de produção do interior. Segundo van den Berg & Drinkwater 
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(2000), estas práticas levam à maior disponibilidade de milho e de poáceas selvagens 

para a oviposição, explicando, deste modo, a severidade dos ataques. No entanto, não 

existem muitas informações sobre os padrões de voo desta espécie. 

Trabalhos de van Rensburg et al. (1989) mostraram que as plantas jovens de 

milho são mais atractivas para a oviposição das fêmeas de B. fusca que plantas mais 

desenvolvidas, sendo habitualmente procuradas pelas fêmeas grávidas desta espécie 

entre as três e as seis semanas após a emergência. Assim, as plantas que resultam das 

sementeiras efectuadas entre Setembro e início de Novembro sofrem menos estragos 

pelos ataques das brocas, sendo sobretudo atacadas pelas lagartas da primeira geração 

por não se mostrarem adequadas para a oviposição das fêmeas da segunda geração que é 

a que causa os maiores prejuízos. 

Em Angola, tanto quanto sabemos, não foi feito anteriormente qualquer trabalho 

sobre a monitorização das espécies de brocas que infestam os colmos dos cereais. No 

entanto, existe conhecimento de que as populações das espécies têm flutuações 

acentuadas ao longo do ano e os agricultores no Planalto Central procuram semear o 

milho o mais cedo possível, no início da época das chuvas (Setembro-Outubro), para 

diminuir a infestação das brocas do colmo. As sementeiras tardias (Dezembro-Janeiro) 

originam searas com maior ataque de brocas e menor rendimento em grão, mesmo 

quando, aparentemente, a incidência da praga é baixa (Nuñgulu, 2005). Nas Figuras 2.5 

e 2.6 estão representadas culturas de milho com fenologias diferentes durante o mês de 

Dezembro nos arredores da Estação Experimental Agrícola da Chianga (Huambo), 

estratégia de camponeses para melhorarem os rendimentos da cultura. 

  
Figura 2.5. Milho das ‘olonaka’ durante o mês de 

Dezembro (arredores da Chianga) (original do autor). 

Figura 2.6. Milho de sequeiro durante o mês de 

Dezembro (arredores da Chianga) (original do autor). 

Considerando a importância que têm as brocas do colmo nos sistemas de 
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produção do milho em Angola, o principal objectivo do presente estudo foi o de 

monitorizar as populações das espécies B. fusca, C. partellus e S. calamistis nas 

condições agro-ecológicas das Estações Experimentais Agrícolas do Cavaco 

(Benguela), Alto Kapaka (Benguela), Cela (Kwanza Sul), Chianga (Huambo) e 

Humpata (Huíla) com recurso a feromonas sexuais comercialmente disponíveis. Por 

outro lado, pretendeu-se estimar o número de gerações dessas brocas nos locais 

estudados, considerando a altitude, a temperatura e a precipitação. 

2.2. Material e métodos 

2.2.1. Locais de instalação das armadilhas sexuais  

A monitorização das espécies de brocas foi feita com recurso a armadilhas 

sexuais para três espécies: B. fusca, C. partellus e S. calamistis. Os locais de 

monitorização localizam-se em diferentes zonas agro-ecológicas reconhecidas em 

Angola onde existe a tradição da cultura do milho e conhecimento de prejuízos 

causados por ataques de brocas do colmo e zonas tidas como prioritárias pelos 

organismos oficiais do país. 

Assim, foram seleccionadas cinco zonas agro-ecológicas em quatro Zonas 

Agrícolas a diferentes altitudes, respectivamente a Estação Experimental Agrícola do 

Cavaco (EEACO) (Benguela), Estação Experimental Agrícola do Alto Kapaka (EEAK) 

(Benguela), Estação Experimental Agrícola da Cela (EEACA) (Kwanza Sul), Estação 

Experimental Agrícola da Chianga (EEAC) (Huambo) e Estação Experimental Agrícola 

da Humpata (EEAH) (Huíla). No Quadro 2.1 apresentam-se as coordenadas geográficas 

e altitude dos locais onde foram instaladas as armadilhas, número de armadilhas e 

período de amostragem e na Figura 2.7 a localização geográfica desses locais no mapa 

de Angola. 

Quadro 2.1. Locais de instalação dos ensaios, período de amostragem, número de armadilhas e coordenadas 

Local Latitude S Longitude E Altitude (m) Nº de armadilhas Período de amostragem 

Cavaco 12º 35ʹ  13º 27ʹ  57 5 27-09-2011 a 25-09-2012 

Alto Kapaka 12º 57ʹ  14º 25ʹ  1 033 5 27-09-2011 a 25-09-2012 

Cela 11º 16ʹ  14º 59ʹ  1 318 5 28-09-2011 a 26-09-2012 

Chianga 12º 44 ʹ  15º 50ʹ  1 718 5 26-09-2011 a 24-09-2012 

Humpata 15º 02ʹ  13º 23ʹ  1 890 5 03-10-2011 a 01-10-2012 
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Figura 2.7. Locais de monitorização das brocas do colmo. 

2.2.2. Descrição dos locais de instalação das armadilhas sexuais 

2.2.2.1. Estação Experimental Agrícola do Cavaco  

A EEACO está localizada no Vale do Cavaco e situa-se à cerca de 7 km a 

Nordeste da cidade de Benguela, Província do mesmo nome, na margem direita do rio 

Cavaco, no terço médio para o terço jusante. Encontra-se na Zona Agrícola 23 que se 

enquadra nos paralelos 12º e 13º 47' de latitude Sul e nos meridianos 13º 44' e 14º 52' de 

longitude Este de Greenwich (Diniz, 2006).  

Está numa zona periurbana que constitui a cintura verde principal das cidades de 

Benguela e Lobito e da vila da Catumbela, com um elevado potencial agrícola, devido 

aos seus solos aluvionais e aluvio-coluvionais. O Cavaco é um rio de regime torrencial, 

cujo leito arenoso se espraia, no troço inferior, num vale aplanado e largo. Nas suas 

margens, periodicamente alagadas, e onde se depositaram as aluviões arrastadas, 

durante séculos, existem as conhecidas “Hortas do Cavaco”, que, no passado, eram 

regadas durante todo ano pelas águas que corriam no subleito do rio. 

 As encostas do Vale do Cavaco, tanto a norte como a sul, apresentam uma 

topografia muito ondulada e, às vezes, ravinada. Mais para montante o vale estreita-se e 

as encostas são então mais abruptas e mais pedregosas. De um modo geral, os solos 

dessas encostas são, nas cotas baixas, de natureza calcária e/ou margosa, extremamente 
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secos, pouco permeáveis, com grau de salinidade bastante elevado. Nas cotas mais 

elevadas os terrenos são esqueléticos, grosseiros e bastante pedregosos (Brito-Teixeira, 

1968). 

A EEACO situa-se numa região de clima seco e quente com precipitação média 

anual abaixo de 500 mm, tendo na maioria dos últimos 10 anos situado abaixo de 200 

mm. As chuvas têm normalmente início em Novembro e término em Abril. A estação 

seca (cacimbo) decorre de finais de Abril a Outubro. A temperatura média anual é de 

25ºC, máxima 29ºC e mínima de 21ºC. A humidade relativa anual é de cerca de 74% e 

uma altitude aproximada de 50 m e 60 m em alguns pontos. Dadas as características 

climáticas da zona, a produção agrícola só é viável em regime de regadio. A água de 

rega utilizada é obtida por bombagem a partir do aquífero alimentado quase 

exclusivamente pelas águas de cheia do rio Cavaco. O sistema de rega no vale do 

Cavaco apresenta como um elevado número de poços e de furos, onde são instaladas 

bombas para a captação de água a uma profundidade que varia entre os 12 e 16 metros. 

Essa água é então distribuída pelas parcelas, a partir de canais secundários e terciários 

(António et al., 2006). O método de rega genericamente utilizado é o de gravidade, nas 

suas variantes de rega por sulcos e por canteiros. Com a inoperância da albufeira de 

regularização e armazenamento do Cubal da Hanha que servia de adução de águas para 

as cabeceiras do rio Cavaco, que localmente tem o nome de Halo ou Caimbambo, com o 

intuito de aumentar a alimentação do aquífero do vale Cavaco, aumentaram 

enormemente as necessidades em água de rega; os caudais de consumo excederam os 

caudais de alimentação do aquífero e este foi-se degradando. O nível freático baixou 

rapidamente, encontrando-se, presentemente, a cerca de 12-16 m de profundidade em 

muitos locais do vale durante muitos meses do ano, e, simultaneamente, a qualidade das 

águas ter-se-á agravado. 

Segundo Brito-Teixeira (1968) a vegetação natural que recobre as encostas do 

vale do Cavaco é do género Acacia, principalmente Acacia mellifera Benth. (Fabaceae) 

e A. etbaica Schweinf. (Fabaceae) e, logo a seguir, Terminalia prunioides M. A. 

Lawson (Combretaceae). Estas espécies constituem os elementos dominantes da estepe 

de arbustos. Nos cabeços e morros pedregosos da escarpa e nas linhas de drenagem, 

associadas àquelas espécies, observa-se, aqui e além, indivíduos isolados de Maerua 

angolensis DC. (Capparidaceae), Boscia microphylla Oliv. (Capparaceae), Euphorbia 

nodosa N. E. Br. (Euphorbiaceae), E. tirucalli Forssk. (Euphorbiaceae) e Aloe littoralis 
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Koen. ex Baker (Asphodelaceae) . Nos pontos mais elevados da escarpa, em terrenos 

pedregosos e cascalhentos, além das espécies acima referidas, observa-se com certa 

frequência, isolado ou formando, às vezes, agrupamentos ralos Pachypodium lealii 

Welw. (Apocynaceae), de efeito ornamental bastante curioso, quando em floração. 

Nos patamares mais baixos da encosta, quase ao nível do vale, em terrenos 

calcário-margosos, de textura muito fina, as espécies mais frequentes são: Salvadora 

persica L. (Salvadoraceae), Balanites angolensis (Welw.) Mildbr. & Schltr. 

(Balanitaceae), B. microphylla Oliv. (Capparaceae) e Azima tetracantha Lam. 

(Salvadoraceae). Em relação à cobertura das poáceas ou herbáceas, a poácea Chloris 

pubescens Lag. (Poaceae) é dominante nas vertentes mais expostas à brisa marítima e, 

por consequência, instalada nos solos mais salgados. Nos lugares mais elevados da 

encosta os terrenos apresentam um revestimento ralo (estepes de poáceas) de Schmidtia 

pappophoroides Steud. ex J. A. Schmidt (Poaceae), Eragrostis superba Peyr. (Poaceae) 

e Setaria welwitschii Rendle (Poaceae), todas elas poáceas de base vivaz e que noutras 

condições pedológicas apresentam cobertura mais densa. Quanto à vegetação, 

esporádica e rala, tanto da base do vale como das margens do rio Cavaco e do rio da 

Mina, ela é constituída por alguns indivíduos de A. albida Lindl. (Fabaceae) e A. 

nilotica (L.) Delile (Fabaceae) que formam, de onde a onde, pequenos agrupamentos. 

Mais para montante, observam-se ainda alguns elementos de primitivas galerias de A. 

welwitschii Oliv. (Fabaceae), Pterocarpus tinctorius Welw. (Fabaceae), Combretum 

imberbe Wawra (Combretaceae) e Diospyros mespiliformis Hochst. ex A. DC. 

(Ebenaceae). Nas proximidades das habitações rurais, construídas em regra, no alto de 

pequenas elevações, é frequente observarem-se sebes vivas de Euphorbia rhipsaloides 

Glaz. (Euphorbiaceae) propositadamente plantadas para defesa contra a erosão. 

No Cavaco a cultura de milho é feita durante todo ano desde que haja 

disponibilidade da água para a rega. As cultivares utilizadas são regionais de ciclo curto 

de 75-90 dias como ‘Mundombe’ e ‘Canjala’ e cultivares seleccionadas pela ‘Southern 

African Development Community’ (SADC) como ‘ZM303’, ‘ZM421’ e ‘Matuba’. A 

maior parte das cultivares que são ensaiadas nesta Estação destinam-se ao consumo em 

fresco. 

2.2.2.2. Estação Experimental Agrícola do Alto Kapaka 

A EEAK está situada a cerca de 22 km a Leste da cidade do Cubal, Município 
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do mesmo nome e a cerca de 164 km da cidade de Benguela, Província do mesmo 

nome. Situa-se na Zona Agrícola 23, zona de transição de regiões de clima húmido, 

correspondentes aos planaltos do interior, para as de clima quente e seco das terras 

baixas do litoral (Diniz, 2006). A estação das chuvas, com valores de precipitação 

oscilando entre os 800 mm e os 1200 mm, prolonga-se de Outubro a Abril, com dois 

máximos separados por um período seco (pequeno cacimbo). A temperatura média 

anual é de 21ºC, sendo Junho e Julho os meses mais frios e de oscilações térmicas mais 

acentuadas, sem ocorrência de geadas. 

A humidade relativa ao longo do ano anda à volta de 70%, com um decréscimo 

aproximado nos seis meses da estação seca. A AEAK está a uma altitude média de 1040 

m. De peneplanície ondulada erguem-se imponentes monólitos desnudados. Segundo 

Diniz (2006), além destas formações de relevo monolíticas – “inselberge” – outras se 

podem observar, mas de proporções mais avantajadas – montes-ilha. 

Os solos são Ferralíticos e afins. A vegetação da zona é floresta aberta conhecida 

regionalmente por “mata de panda”, da qual são os principais componentes 

Brachystegia spiciformis Benth. (Fabaceae-Caesalpinioideae) e Isoberlinia angolensis 

(Welw. ex Benth.) Hoyle & Brenan (Fabaceae).  

Na EEAK o milho de sequeiro é feito a partir de Outubro, no início das 

primeiras chuvas. Os camponeses da região fazem duas sementeiras em anos de boas 

quedas pluviométricas, uma em Outubro-Novembro, a menos afectada pelas brocas do 

colmo, e a segunda em finais de Janeiro e princípios de Fevereiro, altura de maior 

incidência das brocas do colmo e escassez de água das chuvas. Em anos de baixa 

precipitação o milho desta sementeira pode não atingir a maturação fisiológica. A 

segunda sementeira é feita normalmente antes da colheita e no mesmo terreno, sendo os 

covachos para a segunda sementeira abertos entre as plantas da primeira sementeira. 

Nesta região também é hábito fazer-se sementeiras de milho nas baixas (‘olonaka’), o 

qual não é regado aproveitando as plantas a humidade natural do solo. Em geral, a 

produção nas ‘olonoka’ é maior que nas sementeiras das terras altas e das encostas, 

desde que a drenagem das águas seja feita da maneira mais conveniente. O milho das 

‘olonoka’ é semeado em Julho-Setembro. Actualmente são poucos os agricultores que 

fazem milho de regadio e quando o fazem a produção é vendida em fresco, ou seja, para 

consumo como maçaroca. A AEAK está em reabilitação e espera-se que venham a ser 

instalados sistemas de rega para se dar início aos trabalhos de investigação. Nesta zona 
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de transição Centro-Oeste utilizam-se cultivares de média e alta altitude, tais como 

‘ZM521’ ‘ZM522’, ‘Mundombe’ e ‘SAM3’. O ciclo cultural do milho, dependendo da 

cultivar é de cerca de 90-110 dias. Alguns camponeses fazem consociação de milho e 

massambala para que no caso de uma estiagem prolongada haja possibilidade de 

aproveitar a cultura da massambala, mais resistente ao estresse hídrico. O ciclo cultural 

da massambala é de cerca de 150 dias. 

2.2.2.3. Estação Experimental Agrícola da Cela  

A EEACA está localizada a cerca de 27 km a Oeste da cidade do Waku Kungo, 

capital do Município da Cela e a cerca de 218 km da cidade do Sumbe, capital da 

Província do Kwanza Sul. Situa-se na zona de transição Centro-Noroeste, zona agrícola 

17, que tem como pontos extremos da zona compreendidos nas coordenadas 9º 44’ e 12º 

11’ de latitude Sul e 14º 12’ e 16º 26’ de longitude Este de Greenwich (Diniz, 2006). A 

EEACA tem duas estações climáticas bem definidas em que a estação das chuvas 

decorre no período de Outubro a Abril, registando-se frequentemente precipitações no 

último decénio de Setembro e no primeiro decénio de Maio. A altura pluviométrica 

varia entre os 1300 e os 1400 mm, sendo Março e Novembro os meses mais chuvosos e 

Fevereiro o de menor precipitação, correspondendo-lhe em geral um curto período seco 

(pequeno cacimbo).  

Os valores de temperatura média do ar estão à volta dos 19ºC. O mês mais 

quente é Abril e Junho o mais frio, sendo a amplitude térmica média anual inferior a 

4ºC. As oscilações térmicas diárias atingem valores máximos nos meses mais frios 

(Junho e Julho). A humidade relativa média anual, às nove horas, é de cerca de 70%, 

registando-se os máximos em Março-Abril e os mínimos em Junho-Julho. Os solos são 

Paraferralíticos. A vegetação da zona é floresta aberta em que B. spiciformis, I. 

angolensis e Julbernardia globiflora (Benth.) Troupin (Fabaceae) são as espécies 

dominantes. 

Na EEACA faz-se pouco milho de regadio devido à escassez da água de rega. 

Contudo, assim como nas outras estações do Instituto de Investigação Agronómica 

(IIA), a EEACA está em fase de reabilitação para se dar continuidade dos trabalhos de 

investigação. A sementeira de milho de sequeiro tem o seu início em meados de 

Outubro e vai até finais de Novembro. Como zona de transição Centro-Noroeste com 

muito pouca geada nos meses mais frios, também é possível fazer-se a segunda 
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sementeira de milho em finais de Janeiro e princípios de Fevereiro. Os camponeses 

fazem a cultura de ‘olonaka’ nos meses de Junho-Agosto. As cultivares de milho 

predominantes nesta zona são ‘SAM3’, ‘Branco Redondo’ e ‘Dente de Cavalo’, sendo 

ainda utilizadas as cultivares ‘ZM521’, ‘ZM523’, ‘ZM611’, ‘ZM623’ e ‘ZM725’. O 

ciclo cultural varia com a cultivar utilizada, sendo normalmente de 110 a 120 dias.  

2.2.2.4. Estação Experimental Agrícola da Chianga  

A EEAC está situada a cerca de 13 km ENE da cidade do Huambo, Província do 

mesmo nome. Segundo Nogueira (1970) constitui um “morro” mais ou menos 

arredondado, com relevo ondulado suave e encostas de declive normalmente pequeno, 

raramente ultrapassando três a 7%, com altitudes compreendidas entre cerca de 1650 m 

e 1740 m (o ponto mais alto), as encostas do morro são cortadas por várias depressões 

(baixas) nas quais correm numerosos cursos de água (riachos e ribeiras), regra geral 

permanentes, os quais emboçam o rio culimaala, que serve de limite natural à EEAC 

pelo Sul e Sudoeste, com uma orientação sensivelmente este-oeste. A EEAC está 

enquadrada na Zona Agrícola 24 e a sua área é definida aproximadamente pelos 

paralelos de 12º 14’ e 12º 16’ de latitude Sul e pelos meridianos 15º 48’ e 15º 52’ de 

longitude Este de Greenwich.  

Os dados climáticos que a seguir apresentamos foram retirados da Carta de 

Solos do Centro de Estudos da Chianga (Nogueira, 1970). A temperatura média anual é 

de 18,8ºC e a sua variação é pequena. Nos meses de Maio, Junho e Julho a temperatura 

é acentuadamente inferior ao valor médio anual e que o mês de Junho é o mais frio, com 

15,7ºC. Os meses mais quentes (Setembro e Outubro), coincidem com o início da 

estação chuvosa, atingindo a temperatura média o valor máximo de 20,6ºC no mês de 

Outubro. O valor médio de temperaturas máximas é de 25,9ºC, sendo a média mais 

elevada a do mês de Setembro, com 28,9ºC, e a mais baixa a do mês de Junho, com 

24,6ºC. O valor médio de temperaturas mínimas é de 11,7ºC, atingindo o valor mínimo 

de 6,7ºC no mês de Junho e o valor máximo de 14,0ºC nos meses de Janeiro e Março. 

Normalmente ocorrem geadas nos meses de Junho e Julho.  

A precipitação média anual é de cerca de 1400 mm. O pequeno cacimbo ocorre 

geralmente entre finais de Novembro e meados de Fevereiro, surgindo no entanto com 

mais frequência nos meses de Janeiro e Fevereiro; a sua duração, em média de quinze 

dias, pode prolongar-se por mais de trinta dias.  



2. Monitorização das espécies de brocas do milho 

68 

 

O valor médio anual de humidade relativa do ar, às nove horas, é de cerca de 

62%. Os valores médios mais elevados verificam-se, como é natural, durante a época 

das chuvas, nomeadamente nos meses de Janeiro e Março, em que a humidade relativa 

atinge valores entre 79 e 80%. Os valores mais baixos da humidade relativa verificam-

se no cacimbo, nomeadamente no mês de Agosto, em que os valores médios são da 

ordem dos 35%. A humidade relativa do ar, a determinadas horas do dia e nesta época 

do ano, apresenta no entanto valores bastante mais baixos, frequentemente inferiores a 

10% e às vezes ainda menos. 

Os solos da EEAC, segundo a Missão de Pedologia de Angola (1961), 

distribuem-se dentro dos Ferralíticos por dois agrupamentos principais: Hb32, 

designados por Solos Ferrálicos Típicos Vermelhos, e Hb14, conhecidos como Solos 

Fracamente Ferrálicos Amarelados ou Avermelhados. Segundo a Carta Fitogeográfica 

de Angola de Barbosa (1970) a zona é quase integralmente ocupada pelo tipo de 

vegetação que se relaciona com bosques de ‘Miombo’ (B. spiciformis, J. globiflora e I. 

angolensis) e áreas de savana resultantes da degradação dos mesmos, incluindo também 

as formações de ‘ongote’ dos vales, e pelo tipo de vegetação que envolve as ‘anharas de 

alto’. 

O milho de regadio é semeado a partir de princípios de Agosto até finais de 

Setembro. Durante a época das chuvas fazem-se regas complementares quando 

necessário. A sementeira de milho de sequeiro inicia-se normalmente nos meses de 

Setembro-Outubro e pode prolongar-se o mais tardar até à primeira quinzena de 

Dezembro. O milho de ‘olonaka’ é feito em finais de Julho e princípios de Agosto. O 

ciclo cultural do milho no Planalto Central de Angola é de cerca de 120-130 dias, 

dependendo da cultivar. Dadas as maiores quedas pluviométricas que normalmente se 

verificam e devido a altitude elevada (acima dos 1500 m) são aconselháveis cultivares 

como ‘SAM3’, ‘Branco redondo’, ‘ZM523’, ‘ZM611’, ‘ZM623’ e ‘ZM725’. 

2.2.2.5. Estação Experimental Agrícola da Humpata  

A EEAH está situada a cerca de três km a Sul da vila da Humpata, capital do 

Município do mesmo nome e a cerca de 18 km a Sudoeste da cidade do Lubango, 

capital da Província da Huíla. Localizada na Zona Agrícola 30 – “Terras Altas da 

Huíla” que tem os seus pontos extremos coincidentes com as coordenadas 13º 52' e 16º 

7' de latitude Sul e 14º 8' e 16º 55' de longitude Este (Diniz, 2006). A região apresenta 
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duas estações bem definidas: a chuvosa e a do cacimbo. A precipitação média anual 

ronda os 1200 mm com dois máximos em Novembro e Março, sendo bastante variável a 

sua distribuição tanto ao longo do ano bem como de ano para ano e manifestando-se 

com inícios tardios e finais precoces. Ocorre um pequeno cacimbo em Janeiro-Fevereiro 

com duração de três ou mais semanas.  

Quanto à temperatura média anual, a Humpata, na sua cota mais elevada, está 

envolvida pela isotérmica dos 17°C. Porém, as temperaturas máximas anuais oscilam 

entre 25 e 27ºC, sendo as mínimas de 9 a 11ºC. A amplitude térmica anual atinge 

apenas cinco a 7ºC enquanto a diária, no período frio, pode atingir um valor de 30ºC. 

Nesse período, principalmente em Junho e Julho, é frequente a ocorrência de geadas 

(Diniz, 2006). 

A humidade média situa-se entre 50 e 60% e os valores mais baixos da 

humidade (25 a 30%) ocorrem no período em que se verificam temperaturas baixas 

enquanto os valores mais altos (60 a 80%) coincidem com a época quente com um pico 

no mês de Outubro.  

Os solos são Ferrálicos Argiláceos. A vegetação dominante da floresta aberta: B. 

spiciformis e Julbernardia paniculata (Benth.) Troupin (Fabaceae) (Diniz, 2006). 

A sementeira de milho de sequeiro começa em finais de Outubro princípios de 

Novembro, dependendo do início das chuvas. O milho de ‘olonaka’ é feito em finais de 

Julho e princípios de Agosto. O ciclo cultural de milho é de cerca de 125-135 dias, 

dependendo da cultivar. Até a década de 90 as cultivares de milho utilizadas 

principalmente no Norte da Província da Huíla eram o ‘Branco redondo’ e ‘Dente de 

cavalo’. A partir dos anos 93 a EEAH introduziu na área da Humpata a cultivar ‘SAM3’ 

que actualmente é a preferida pelos camponeses devido a sua resistência a seca. 

Também são utilizadas, para além de ‘SAM3’, cultivares como ‘Branco redondo’, 

‘Dente de cavalo’, ‘ZM611’, ‘ZM623’ e ZM725.  

Outras culturas como a massambala e o massango são importantes para os 

camponeses por serem culturas de terras marginais (pobres em matéria orgânica) e 

resistentes ao estresse hídrico. A massambala é semeada em Outubro-Novembro e o 

massango em Novembro-Dezembro. O ciclo cultural da massambala é de cerca de 150 

dias e o do massango de cerca de 120 dias.  

A zona da Humpata é também conhecida como zona vocaciona para as culturas 
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chamadas de ‘inverno’, nomedamente trigo, cevada (Hordeum spp.), centeio (Secale 

cereale) e aveia (Avena sativa), que são semeadas a partir do último decénio de Março e 

primeiro decénio de Abril. O ciclo cultural destas culturas é de aproximadamente 150 a 

180 dias.  

2.2.3. Delineamento experimental  

As armadilhas utilizadas na monitorização das populações das espécies de 

brocas estudadas foram do tipo funil (“international dry funnel trap”), tendo-se optado 

por armadilhas verde e transparente (balde transparente, funil e tejadilho verdes) 

comercializadas pela empresa Biosani (Figura 2.8). 

As feromonas sexuais utilizadas na monitorização das espécies B. fusca e C. 

partellus foram de duas origens, tendo sido adquiridas às empresas ‘Pherobank’ 

(Wageningen, Holanda) e ‘Insect Science’ (Tzaneen, África do Sul). Para a espéce S. 

calamistis apenas se dispôs de uma feromona, fornecida pela empresa ‘Pherobank’ 

(Quadro 2.2). Não se conseguiu obter a composição das feromonas utilizadas. 

Quadro 2.2. Feromonas sexuais utilizadas na monitorização das espécies Busseola fusca, Chilo partellus e Sesamia 

calamistis 

Espécie Feromona Origem 

Busseola fusca 
BUFU® ‘Pherobank’ 

M. S. B. PheroLure® ‘Insect Science’ 

Chilo partellus 
CHPA® ‘Pherobank’ 

S.S.B. Pherolure® ‘Insect Science’ 

Sesamia calamistis SECA® ‘Pherobank’ 

Em cada local de monitorização foram instaladas cinco armadilhas que foram 

colocadas com distâncias de 20 metros entre as armadilhas para espécies diferentes (B. 

fusca, C. partellus e S. calamistis) e 100 metros entre as armadilhas para a mesma 

espécie. As armadilhas foram postas a uma altura de aproximadamente 1,5 metro do 

nível do solo em suportes de ferro. Estes suportes tinham um formato de “L” invertido, 

tendo a parte maior um comprimento de 1,50 m e a menor de 0,50 m (Figura 2.9). 
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Figura 2.8. Armadilha do tipo funil verde e transparente 

utilizada na monitorização de brocas do colmo (original 

do autor). 

Figura 2.9. Armadilha utilizada na monitorização de 

brocas do colmo instalada no campo (original do autor). 

As armadilhas foram instaladas na bordadura da cultura de milho ou na 

vizinhança de campos cultivados com milho (Figuras 2.10 e 2.11) e numeradas de um a 

cinco. Em cada armadilha colocou-se uma pastilha insecticida DDVP (2,2-diclorovinil-

dimetilo fosfato) e a pastilha difusora com a feromona sexual, seguindo as instruções 

dos fabricantes. A substituição da pastilha difusora com a feromona e da pastilha 

insecticida foi feita de acordo com as recomendações que as acompanharam, tendo sido 

de 45 dias para as feromonas da empresa ‘Insect Science’, 90 dias para as feromonas da 

empresa ‘Pherobank’ e 120 dias para a pastilha do insecticida DDVP.  

  

Figura 2.10. Armadilha num campo de milho 

(Estação Experimental Agrícola do Cavaco) (original 

do autor). 

Figura 2.11. Armadilhas na vizinhança de um campo 

de milho (Estação Experimental Agrícola do 

Alto Kapaka) (original do autor). 

As armadilhas foram examinadas semanalmente e os insectos capturados foram 

recolhidos e acondicionados em caixas entomológicas contendo algodão, papel de filtro 

e naftalina. As caixas entomológicas com os insectos foram transportadas para o 

Laboratório de Entomologia do IIA na Estação Experimental Agrícola da Chianga, onde 

se procedeu à separação e contagem dos insectos e acondicionamento dos espécimes de 

lepidópteros para continuação dos estudos. 
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Os dados foram obtidos a partir de final de Setembro (ver 2.2.1) e estenderam-se 

a capturas efectuadas durante 52 semanas. Os dados foram registados em folhas de 

cálculo e expressos pelo número de adultos capturados semanalmente em cada uma das 

armadilhas e em cada um dos locais de amostragem. 

 Os parâmetros meteorológicos utilizados, temperatura e precipitação diárias, 

foram obtidos através de termómetros de máximas e mínimas e udómetros das Estações 

meteorológicas instaladas nas Estações Experimentais Agrícolas onde foram realizados 

os estudos. Porém, como a EEAK apenas possuía udómetro para a medição da 

precipitação não foram obtidos os dados das temperaturas. 

2.2.4. Análise dos dados 

 Para cada uma das espécies estudadas determinou-se, para cada 

armadilha/feromona e local, o total de machos capturados durante o período do estudo, 

resultado do valor da soma das capturas semanais. Para comparação da eficiência das 

feromonas da ‘Pherobank’ e da ‘Insect Science’ na monitorização das espécies B. fusca 

e C. partellus os dados de captura de uma e outra espécie com essas feromonas foram 

analisados pelo teste do qui-quadrado (com correcção de continuidade de Yates quando 

indicado). As diferenças encontradas foram consideradas significativas para p < 0,05. 

Na comparação das capturas nos cinco locais de estudo utilizou-se o teste não paramétrico 

de Kruskal-Wallis, considerando que não foram cumpridas as condições de normalidade. 

As curvas de voo foram determinadas para cada armadilha e local e foram 

construídas com os dados de capturas semanais. A estimativa do número de gerações foi 

feita considerando os picos do voo e os conhecimentos disponíveis sobre o número de 

gerações para a espécie na África Austral. 

A temperatura média diária (T) foi estimada a partir das temperaturas mínima 

(Tm) e máxima (TM) diárias: T = (Tm + TM) /2. 

Os valores médios de temperatura, correspondentes a cada intervalo de 

amostragem, foram calculados considerando o intervalo de tempo que inicia um dia 

após cada observação (j=1) e termina no dia da observação seguinte (j=k): 

  Ti = (ƩTj) /k j =1,2,…, k  

em que Ti é a temperatura média do intervalo de amostragem i e Tj é a temperatura do 

dia j. Como as observações foram, normalmente, efectuadas ao fim da manhã e se sabe 

que a actividade de voo dos machos de B. fusca, C. partellus e S. calamistis é sobretudo 
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à noite, é de esperar que as armadilhas no momento de cada observação contenham a 

maioria das capturas desse dia. Deste modo, os valores de temperatura registados no dia 

de cada observação foram considerados no cálculo da média de temperaturas 

correspondente ao intervalo de tempo da respectiva amostragem. 

 Relativamente à precipitação (P), foi calculado o somatório da precipitação 

diária registada durante o intervalo de tempo respeitante a cada amostragem. 

 As correlações entre o número de machos capturados de B. fusca, C. partellus e 

S. calamistis nas armadilhas sexuais e as médias das temperaturas mínima (Tm, ºC), 

máxima (TM, ºC) e média (T, ºC) e a precipitação (P, mm) nas quatro Estações 

Experimentais Agrícolas (Cavaco, Cela, Chianga e Humpata) foram efectuadas com 

recurso ao programa estatístico SPSS, versão 20.0. A comparação dos valores das 

capturas das espécies nos cinco locais de estudo, o estudo da correlação entre as 

capturas com a feromona da ‘Pherobank’ e as temperaturas mínimas abaixo e acima do 

limiar de 12,7ºC, valor adoptado tendo como base o estudo realizado por Rai & 

Wakgari (2011) na avaliação de parâmetros climáticos na interacção B. fusca e seus 

predadores e a comparação dos dois grupos de capturas em função do limiar de 

temperatura considerado, foram efectuados com recurso ao programa estatístico R, 

versão 3.0.2.  

2.3. Resultados e discussão 

2.3.1. Os valores das capturas nas armadilhas sexuais 

Na Figura 2.12 apresentam-se exemplares de machos das três espécies de brocas 

monitorizadas e que foram capturados nas armadilhas colocadas nos cinco locais de 

estudo. Os valores das capturas registadas durante o período da monitorização surgem 

nos Quadros 2. 3 a 2.7. 

   
(a) (b) (c) 

Figura 2.12. Espécies de brocas do colmo (machos) capturadas nas armadilhas com as feromonas da 

‘Pherobank’ e/ou ‘Insect Science’ (a) Busseola fusca, (b) Chilo partellus, (c) Sesamia calamistis (original do 

autor).
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Quadro 2.3. Capturas semanais de machos de Busseola fusca com a feromona da empresa ‘Pherobank’, entre Setembro/Outubro de 2011 e Setembro/Outubro de 2012, nas Estações 

Experimentais Agrícolas do Cavaco (Benguela), Alto Kapaka (Benguela), Cela (Kwanza Sul), Chianga (Huambo) e Humpata (Huíla) 
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Alto 

Kapaka 
0 8 0 10 5 4 8 16 25 5 0 1 3 0 6 10 10 7 9 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 4 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 140 

Cela 10 6 3 2 1 1 0 0 1 1 2 4 5 7 11 10 7 0 9 19 7 5 6 7 3 8 6 2 10 3 3 1 4 2 0 1 0 2 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 2 2 0 4 183 

Chianga 13 9 11 8 7 4 42 53 43 12 3 0 1 2 3 5 13 7 16 10 19 13 8 2 5 2 2 0 4 10 9 1 1 1 0 1 0 5 1 2 0 0 1 0 0 2 3 0 0 2 1 1 358 

Humpata 4 5 3 2 2 1 1 2 15 6 4 4 0 3 2 1 4 0 2 4 3 2 0 3 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 2 3 0 0 85 

 28 29 19 22 15 10 51 71 84 24 9 9 9 12 22 26 34 16 36 34 29 20 14 13 10 12 9 3 16 18 15 5 6 3 0 3 0 7 2 2 0 7 2 0 0 4 3 2 4 7 1 5 783 

Quadro 2.4. Capturas semanais de machos de Busseola fusca com a feromona da empresa ‘Insect Science’, entre Setembro/Outubro de 2011 e Setembro/Outubro de 2012, nas Estações 

Experimentais Agrícolas do Cavaco (Benguela), Alto Kapaka (Benguela), Cela (Kwanza Sul), Chianga (Huambo) e Humpata (Huíla) 
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Quadro 2.5. Capturas semanais de machos de Chilo partellus com a feromona da empresa ‘Pherobank’, entre Setembro/Outubro de 2011 e Setembro/Outubro de 2012, nas Estações 

Experimentais Agrícolas do Cavaco (Benguela), Alto Kapaka (Benguela), Cela (Kwanza Sul), Chianga (Huambo) e Humpata (Huíla) 
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Kapaka 
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 7 
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Quadro 2.6. Capturas semanais de machos de Chilo partellus com a feromona da empresa ‘Insect Science’, entre Setembro/Outubro de 2011 e Setembro/Outubro de 2012, nas Estações 

Experimentais Agrícolas do Cavaco (Benguela), Alto Kapaka (Benguela), Cela (Kwanza Sul), Chianga (Huambo) e Humpata (Huíla) 
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Quadro 2.7. Capturas semanais de machos de Sesamia calamistis com a feromona da empresa ‘Pherobank’, entre Setembro/Outubro de 2011 e Setembro/Outubro de 2012, nas Estações 

Experimentais Agrícolas do Cavaco (Benguela), Alto Kapaka (Benguela), Cela (Kwanza Sul), Chianga (Huambo) e Humpata (Huíla) 
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No Quadro 2.8 são apresentados os valores percentuais das capturas das três 

espécies de brocas nos cinco locais de amostragem. 

Quadro 2.8. Percentagens de espécimes das diferentes espécies nas capturas efectuadas nos locais estudados 

Local 
Total de insectos 

capturados 

Espécie (%) 

Busseola fusca Chilo partellus Sesamia calamistis 

Cavaco 114 21,1 28,9 50,0 

Alto Kapaka 205 76,6 8,3 15,1 

Cela 362 56,4 9,1 34,5 

Chianga 476 82,8 9,0 8,2 

Humpata 155 63,2 19,4 17,4 

2.3.1.1. Capturas da espécie Busseola fusca 

No conjunto dos locais onde se procedeu à monitorização das brocas do colmo o 

número total de machos de B. fusca capturados com a feromona sexual da ‘Pherobank’ 

foi de 783, tendo-se obtido apenas 94 insectos nas armadilhas contendo a feromona da 

‘Insect Science’ (Quadros 2.3 e 2.4). Os valores registados com estas duas feromonas 

diferiram significativamente em quatro dos cinco locais de amostragem (Quadro 2.9). 

Para ambas as feromonas o maior número de machos foi obtido na Chianga (1718 m), 

seguindo-se Cela (1318 m) e Alto Kapaka (1033 m). Os mais baixos valores de capturas 

foram encontrados em Cavaco (57 m) e na Humpata (1890 m). 

Quadro 2.9. Comparação das capturas de Busseola fusca com feromonas da ‘Pherobank’ e da ‘Insect Science’ nos 

cinco locais de estudo  

Local 
Nº de insectos capturados durante o período de observação  

Qui-quadrado p 
Total  ‘Pherobank’ ‘Insect Science’ 

Cavaco 24 17 7 3,375* 0,066 

Alto Kapaka 157 140 17 96,363 <0,001 

Cela 204 183 21 128,647 <0,001 

Chianga 394 358 36 263,157 <0,001 

Humpata 98 85 13 52,898 <0,001 

* com correcção de continuidade de Yates.  

Segundo Nye (1960) e Sithole (1989) a espécie B. fusca é em muitos países da 

África Austral a principal broca dos colmos dos cereais, sobretudo em altitude acima de 

900 m. Por sua vez, Cugala & Omwega (2001) registaram que a espécie pode ocorrer 

em zonas de média e alta altitude (acima de 800 m), referindo, no entanto, que é mais 

abundante em zonas com temperaturas mais baixas em altitude superior a 1400 m, o que 

foi corroborado por Kfir et al. (2002) e Tefera (2004) que consideraram que esta espécie 

se adapta melhor a altitudes acima de 600 m, tornando-se na broca mais importante 
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acima de 1500 m. Verifica-se, assim, que os resultados obtidos neste trabalho vão de 

encontro aos encontrados por outros autores, sendo os valores da Humpata (1890 m) 

aparentemente uma excepção. Porém, os estudos que se pretendem continuar poderão 

permitir explicar se na verdade a população tende a ser menor em altitudes acima de um 

limiar, tendo em conta que a Humpata se encontra a quase 1900 m de altitude. 

No conjunto das capturas das três espécies que foram monitorizadas, B. fusca 

contribuiu com 21,1% dos insectos obtidos no Cavaco, 56,4% na Cela, 63,2% na Humpata, 

76,6% no Alto Kapaka e 82,8% na Chianga (Quadro 2.8). Mais uma vez se mostra que B. 

fusca é dominante sobretudo em zonas de média e alta altitude, considerando que 

Cavaco se situa a 57 m do nível do mar e os outros locais acima dos 1000 m. 

O resumo dos dados das capturas de B. fusca nos cinco locais estudados constam 

nas Figuras 2.13 e 2.14. De acordo com o teste não paramétrico de Kruskal-Wallis 

(Anexo 14) os dados das capturas da Chianga com a feromona da ‘Pherobank’ diferiram 

significativamente dos do Alto Kapaka e da Humpata (p-value ˂ 0,05) e não diferiram 

dos da Cela (p-value ˃ 0,05). Os baixos valores das capturas registadas no Cavaco 

diferiram significativamente dos outros locais estudados. Por outro lado, os dados de 

captura do Alto Kapaka, da Humpata e da Cela não foram significativamente diferentes 

(p-value ˃ 0,05) (Figura 2.13; Anexo 14). Na comparação dos dados obtidos com a 

feromona da ‘Insect Science’ foram detectadas diferenças significativas apenas entre a 

Chianga e o Cavaco (p-value ˂ 0,05) (Figura 2.14; Anexo 14).  
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Figura 2.13. Comparação dos valores das capturas totais de 

Busseola fusca com a feromona da ‘Pherobank’ nos cinco 

locais de estudo. 

Figura 2.14. Comparação dos valores das capturas totais 

de Busseola fusca com a feromona da ‘Insect Science’ 

nos cinco locais de estudo. 

2.3.1.2. Capturas da espécie Chilo partellus 

Considerando de novo o conjunto dos locais onde se procedeu à monitorização das 

três espécies de brocas do colmo, os números totais das capturas de C. partellus foram 

de 81 e 75, respectivamente com as feromonas da ‘Pherobank’ e da ‘Insect Science’ 



2. Monitorização das espécies de brocas do milho 

79 

 

(Quadros 2.5 e 2.6). Como se pode verificar no Quadro 2.10 as diferenças no número 

total de insectos capturados entre os locais estudados foram pequenas e não foram 

detectadas diferenças significativas entre as duas feromonas utilizadas. 

Porém, para o total das capturas das três espécies nos diferentes locais de 

monitorização, C. partellus contribuiu com 9% a 28,9% dos insectos obtidos, sendo os 

valores da frequência da espécie nas capturas maiores no Cavaco (28,9%) e na Humpata 

(19,4%) (Quadro 2.8). Diversos autores registaram que esta espécie ocorre sobretudo 

em zonas quentes de baixa e média altitude (van Hamburg, 1979; Ndemah et al., 2007; 

Ong’amo, 2009; Khan et al., 2012), tendo Ofomata et al. (2000) afirmado que na África 

Oriental e Austral a espécie raramente surge em zonas com altitude acima dos 1500 m. 

No entanto, Ingram (1958), Bate et al. (1991) e Kfir (1997) registaram que 

esporadicamente a espécie pode ser encontrada em altitudes superiores a 1500 m. 

Assim, os resultados encontrados neste trabalho mostram que, aparentemente, esta 

espécie surge em todas as regiões de produção de cereais do país, podendo ter uma 

adaptabilidade a altitudes maiores da que é referida na bibliografia. 

Quadro 2.10. Comparação das capturas de Chilo partellus com feromonas da ‘Pherobank’ e da ‘Insect Science’ 

nos cinco locais de estudo 

Local 
Nº de insectos capturados durante o período de observação 

Qui-quadrado p 
Total  ‘Pherobank’ ‘Insect Science’ 

Cavaco 33 19 14 0,485* 0,486 

Alto Kapaka 17 7 10 0,235* 0,628 

Cela 33 17 16 0,029* >0,99 

Chianga 43 18 25 1,140 0,286 

Humpata 30 20 10 2,700* 0,100 

* com correcção de continuidade de Yates.  

Na comparação dos dados das capturas dos locais estudados pelo teste não 

paramétrico de Kruskal-Wallis verificou-se que os valores das capturas com a feromona 

da ‘Pherobank’ não diferiram significativamente para os cinco locais estudados (Anexo 14). 

No entanto, para os dados das capturas com a feromona da ‘Insect Science’, representados 

graficamente na Figura 2.15, registou-se que as diferenças foram significativas entre os 

valores das capturas da Chianga e do Alto Kapaka (p-value ˂ 0,05) (Anexo 14). 
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Figura 2.15. Comparação dos valores das capturas totais de Chilo 

partellus com a feromona da ‘Insect Science’ nos cinco locais de estudo. 

2.3.1.3. Capturas da espécie Sesamia calamistis 

Para a espécie S. calamistis o número total de machos capturados foi de 279 

(feromona da ‘Pherobank’), tendo variado entre 125 e 27 insectos (Quadro 2.7). Para o 

total das capturas das três espécies nos diferentes locais de monitorização, S. calamistis 

contribuiu com 50% dos insectos de Cavaco, 34,5% da Cela, 17,4% da Humpata, 15,1% 

do Alto Kapaka e 8,2% da Chianga (Quadro 2.8). Cugala & Omwega (2001) e Ong’amo 

(2009) referiram que S. calamistis se adapta a áreas de savana com uma estação seca 

bem definida e pode ocorrer a qualquer altitude. Considerando que a Estação do Cavaco 

se localiza numa zona agro-ecológica com o clima mais seco era de esperar maior 

abundância desta espécie nesse local, o que foi confirmado. Por outro lado, 95% dos 

insectos capturados na Cela foi obtido nas contagens efectuadas entre 28 de Março e 9 

de Maio, período mais quente se bem que não necessariamente mais seco nessa região. 

Verifica-se, assim, que os resultados encontrados em relação a esta espécie estão de 

acordo com as referências de que pode surgir a qualquer altitude. 

Na comparação dos dados das capturas pelo teste não paramétrico de Kruskal-

Wallis não foram detectadas diferenças significativas entre os locais de estudo (p-

value ˃ 0,05).  

2.3.2. Curvas de voo 

As curvas de voo para as espécies monitorizadas são apresentadas nas Figuras 

2.16 a 2.40. Porém, a baixa eficiência das feromonas da ‘Insect Science’ na 

monitorização das espécies B. fusca e C. partellus levaram a que a interpretação das 

curvas de voo fosse feita apenas com os dados das capturas feitas em armadilhas com a 

feromona da ‘Pherobank’. 

 



2. Monitorização das espécies de brocas do milho 

81 

 

2.3.2.1. Curvas de voo determinadas para a espécie Busseola fusca 

As curvas de voo obtidas para a espécie B. fusca nos diferentes locais e 

feromonas estudados são apresentadas nas Figuras 2.16 a 2.25.  

 

Figura 2.16. Evolução de capturas de machos de Busseola fusca com a feromona da ‘Pherobank’, entre Setembro  

de 2011 e Setembro de 2012, na Estação Experimental Agrícola do Cavaco (Benguela), e sua relação com a 

temperatura. 

 

Figura 2.17. Evolução de capturas de machos de Busseola fusca com a feromona da ‘Insect Science’, entre Setembro 

de 2011 e Setembro de 2012, na Estação Experimental Agrícola do Cavaco (Benguela), e sua relação com a 

temperatura. 

 

Figura 2.18. Evolução de capturas de machos de Busseola fusca com a feromona da ‘Pherobank’, entre Setembro de 

2011 e Setembro de 2012, na Estação Experimental Agrícola do Alto Kapaka (Benguela). 
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Figura 2.19. Evolução de capturas de machos de Busseola fusca com a feromona da ‘Insect Science’’, entre 

Setembro de 2011 e Setembro de 2012, na Estação Experimental Agrícola do Alto Kapaka (Benguela).  

 
Figura 2.20. Evolução de capturas de machos de Busseola fusca com a feromona da ‘Pherobank’, entre Setembro de 

2011 e Setembro de 2012, na Estação Experimental Agrícola da Cela (Kwanza Sul), e sua relação com a temperatura. 

 
Figura 2.21. Evolução de capturas de machos de Busseola fusca com a feromona da ‘Insect Science’, entre Setembro 

de 2011 e Setembro de 2012, na Estação Experimental Agrícola da Cela (Kwanza Sul), e sua relação com a 

temperatura. 
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Figura 2.22. Evolução de capturas de machos de Busseola fusca com a feromona da ‘Pherobank’, entre Setembro de 

2011 e Setembro de 2012, na Estação Experimental Agrícola da Chianga (Huambo), e sua relação com a temperatura. 

 
Figura 2.23. Evolução de capturas de machos de Busseola fusca com a feromona da ‘Insect Science’, entre Setembro 

de 2011 e Setembro de 2012, na Estação Experimental Agrícola da Chianga (Huambo), e sua relação com a 

temperatura. 

 
Figura 2.24. Evolução de capturas de machos de Busseola fusca com a feromona da ‘Pherobank’, entre Outubro de 

2011 e Outubro de 2012, na Estação Experimental Agrícola da Humpata (Huíla), e sua relação com a temperatura. 
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Figura 2.25. Evolução de capturas de machos de Busseola fusca com a feromona da ‘Insect Science’, entre Outubro 

de 2011 e Outubro de 2012, na Estação Experimental Agrícola da Humpata (Huíla), e sua relação com a temperatura. 

Como se pode verificar, a análise das curvas de voo não permite definir com 

exactidão o número de gerações para esta espécie uma vez que se registaram para 

alguns dos locais capturas em todos os meses (Quadro 2.3). Porém, pode considerar-se 

que ocorreram vários períodos de voo. Na Estação Experimental Agrícola do Cavaco 

(57 m) o pico do primeiro voo surgiu em meados de Outubro, o do segundo voo em 

Janeiro e o do terceiro voo em Maio. Em Julho foi capturado na armadilha com a 

feromoma da ‘Pherobank’ apenas um adulto. Na Estação Experimental Agrícola do Alto 

Kapaka (1033 m), o pico do primeiro voo (Outubro-Dezembro) foi detectado em finais 

de Novembro, tendo o do segundo voo (Dezembro-Fevereiro) surgido em finais de 

Janeiro princípios de Fevereiro e o do terceiro em finais de Abril. As capturas da 

população da terceira geração estenderam-se por vários meses, podendo ter existido 

uma quarta geração. Na Estação Experimental Agrícola da Cela (1318 m) o pico do 

primeiro voo (Setembro-Novembro) foi detectado em princípios de Outubro e o do 

segundo voo (Novembro-Fevereiro) em meados de Fevereiro. Mais uma vez, as 

capturas da população da terceira geração estenderam-se por vários meses, podendo ter 

havido sobreposição com as de uma quarta geração. Na Estação Experimental Agrícola 

da Chianga (1718 m) o pico do primeiro voo (Outubro-Dezembro) foi detectado em 

finais de Novembro, o do segundo voo (Janeiro-Março) em finais de Fevereiro e o do 

terceiro voo (Abril-Maio) em finais de Abril. Na Estação Experimental Agrícola da 

Humpata (1890 m) a primeira geração poderá ter tido início em Agosto e prologou-se 

até Novembro, tendo o pico dos voos surgido na segunda quinzena de Outubro. A 

segunda geração terá tido o pico de voo em Dezembro e a terceira não mostrou 

evolução de capturas que permitisse definir um máximo.  

Os resultados mostram, assim, que o padrão de voo de B. fusca pode diferir entre 
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os diferentes locais. Observou-se um período prolongado de baixa captura, 

correspondendo a uma reduzida/nula actividade da população de B. fusca durante o 

cacimbo, entre Maio e Agosto no Alto Kapaka (Figura 2.18), entre Junho e Agosto na 

Cela (Figura 2.20), entre Maio e primeira semana de Setembro na Chianga (Figura 2. 

22) e entre Maio e Agosto na Humpata (Figura 2. 24). As diferenças verificadas na 

abundância de B. fusca em diferentes localidades de estudo com diferentes altitudes 

(Quadro 2.3) podem ser atribuídas à temperatura e outros factores ambientais. 

O número de gerações de B. fusca em África durante o ano varia de duas a 

quatro (Wahl, 1926; Usua, 1968; van Rensburg et al.,1985; Kfir & Bell, 1993; Kfir, 

1993, 1998, 2000; Krüger, 2006; ARC-GCI, 2007). Os primeiros estudos realizados 

sobre a biologia da espécie apontaram para três gerações/ano (Wahl, 1926) e os estudos 

de campo de Usua (1968) em Ibadan (Nigéria) mostraram que podia ter até quatro 

gerações, duas entre Abril e Julho, uma em Setembro-Outubro e outra em Novembro. 

Os resultados obtidos por autores que estudaram esta praga na Africa do Sul 

registam que naquele país existem dois a três picos de voo. Kfir & Bell (1993) ao 

monitorizarem a praga na Província de KwaZulu-Natal, durante seis campanhas 

agrícolas (1985/86 a 1990/91), encontraram dois períodos de voo, tendo o primeiro 

atingido o pico em meados de Novembro e o segundo, geralmente maior, em finais de 

Fevereiro. Por sua vez, Krüger (2006) referiu que na Província de Limpopo o primeiro 

pico de voo foi encontrado durante o mês de Outubro e o segundo no final do verão 

(Dezembro-Janeiro). O autor referiu que ocorre um período prolongado de nula ou 

baixa actividade da praga entre Maio e final de Agosto, o qual coincide com as 

temperaturas mais baixas das zonas subtropicais da África do Sul. Kfir & Bell (1993) 

registaram que na cultura da massambala a primeira geração teve o seu pico em meados 

de Janeiro e a segunda geração atingiu-o no início de Abril.  

Ainda na África do Sul, van Rensburg et al. (1985), no decurso de estudos 

realizados nas regiões de Potchefstroom, Bethal, Bethlehem, Belareyville e Vereeniging 

durante três campanhas agrícolas, registaram três gerações para B. fusca, surgindo a 

primeira entre Outubro e Dezembro, a segunda entre Janeiro e Fevereiro e a terceira a 

partir dos finais de Fevereiro até meados de Maio. Por outro lado, Kfir & Bell (1993) e 

Kfir (2000), em trabalhos desenvolvidos durante vários anos na Província de 

Mpumalanga, verificaram que o voo da primeira geração atingiu o pico em meados de 

Novembro, enquanto o da segunda e o da terceira geração foram observados na segunda 
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quinzena de Fevereiro e meados de Abril, respectivamente. Referiram que durante o 

inverno (Junho-Setembro) não houve capturas nas armadilhas.  

2.3.2.2. Curvas de voo determinadas para a espécie Chilo partellus 

As curvas de voo obtidas para a espécie C. partellus nas diferentes localidades e 

feromonas estudadas são apresentadas nas Figuras 2.26 a 2.35.  

 

Figura 2.26. Evolução de capturas de machos de Chilo partellus com a feromona da ‘Pherobank’, entre Setembro de 

2011 e Setembro de 2012, na Estação Experimental Agrícola do Cavaco (Benguela), e sua relação com a temperatura. 

 
Figura 2.27. Evolução de capturas de machos de Chilo partellus com a feromona da ‘Insect Science’, entre Setembro 

de 2011 e Setembro de 2012, na Estação Experimental Agrícola do Cavaco (Benguela), e sua relação com a 

temperatura. 

 

Figura 2.28. Evolução de capturas de machos de Chilo partellus com a feromona da ‘Pherobank’, entre Setembro de 

2011 e Setembro de 2012, na Estação Experimental Agrícola do Alto Kapaka (Benguela).  
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Figura 2.29. Evolução de capturas de machos de Chilo partellus com a feromona da ‘Insect Science’, entre Setembro 

de 2011 e Setembro de 2012, na Estação Experimental Agrícola do Alto Kapaka (Benguela). 

 
Figura 2.30. Evolução de capturas de machos de Chilo partellus com a feromona da ‘Pherobank’, entre Setembro de 

2011 e Setembro de 2012, na Estação Experimental Agrícola da Cela (Kwanza Sul), e sua relação com a temperatura. 

 
Figura 2.31. Evolução de capturas de machos de Chilo partellus com a feromona da ‘Insect Science’, entre Setembro 

de 2011 e Setembro de 2012, na Estação Experimental Agrícola da Cela (Kwanza Sul), e sua relação com a 

temperatura. 
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Figura 2.32. Evolução de capturas de machos de Chilo partellus com a feromona da ‘Pherobank’, entre Setembro de 

2011 e Setembro de 2012, na Estação Experimental Agrícola da Chianga (Huambo), e sua relação com a temperatura. 

 

Figura 2.33. Evolução de capturas de machos de Chilo partellus com a feromona da ‘Insect Science’, entre Setembro 

de 2011 e Setembro de 2012, na Estação Experimental Agrícola da Chianga (Huambo), e sua relação com a 

temperatura. 

  

Figura 2.34. Evolução de capturas de machos de Chilo partellus com a feromona da ‘Pherobank’, entre Outubro de 

2011 e Outubro de 2012, na Estação Experimental Agrícola da Humpata (Huíla), e sua relação com a temperatura. 
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Figura 2.35. Evolução de capturas de machos de Chilo partellus com a feromona da ‘Insect Science’, entre Outubro 

de 2011 e Outubro de 2012, na Estação Experimental Agrícola da Humpata (Huíla), e sua relação com a temperatura. 

Os dados e o padrão das capturas não permitiram definir o número de gerações 

desta espécie nas regiões estudadas uma vez que registaram-se capturas de um reduzido 

número de adultos com a feromona da ‘Pherobank’ e/ou da ‘Insect Science’durante 

quase todo o ano (Quadros 2.5 e 2.6). Esta situação foi igualmente encontrada nos 

trabalhos realizados na África do Sul por Krüger (2006), durante duas campanhas 

agrícolas. Segundo Bate et al. (1990) não existe uma delimitação precisa entre os 

diferentes períodos de voo e isto pode ser atribuído ao rápido aumento da população 

e/ou a gerações sobrepostas. Porém, Bate et al. (1991) e van den Berg (1997) referiram 

que na África do Sul C. partellus pode ter de duas a cinco gerações por ano. Estudos 

realizados por Kfir (1992b) nas regiões de Brits e de Warmbaths mostraram que as 

gerações desta espécie se sobrepõem umas às outras e que todos os estados de 

desenvolvimento são encontrados nos meses de verão (Novembro-Março). Porém, 

refere que a primeira geração ocorre durante Outubro a Novembro e que a terceira 

geração surge em Março-Abril, a qual origina as larvas que entram em diapusa. Nas 

áreas semiáridas do sul da Província do Limpopo van Hamburg (1979) registou que os 

voos desta espécie ocorrem durante a primavera (Setembro-Outubro) e no final do verão 

(Fevereiro-Abril). De acordo com Bate et al. (1991), em Potchefstroom são observados 

igualmente dois períodos de voo, o primeiro em Setembro-Dezembro e o segundo a 

partir de Janeiro-Maio. Por outro lado, vários autores registaram que nas regiões 

quentes de baixa altitude a espécie não tem diapausa, o que foi confirmado para as 

Províncias sul-africanas de KwaZulu-Natal (van Hamburg, 1976) e Mpumalanga (Kfir 

et al., 2002), para a Suazilândia (Way & Kfir, 1997) e para o sul de Moçambique 

(Berger, 1981).  

Verifica-se, assim, que os resultados obtidos por diversos autores em relação ao 
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número de gerações da espécie C. partellus não são concordantes. As dificuldades na 

determinação do número de gerações resultam na presença dos vários instares da 

espécie ao longo do ano, o que foi confirmado por van den Berg (1997) que registou 

que C. partellus pode ter até cinco gerações sobrepostas. 

2.3.2.3. Curvas de voo determinadas para a espécie Sesamia calamistis 

As curvas de voo para a espécie S. calamistis obtidas para as diferentes 

localidades estudadas são apresentadas nas Figuras 2.36 a 2.40.  

A observação das curvas de voo para os diferentes locais não dá uma percepção 

exacta do número de gerações uma vez que se registaram para alguns desses locais capturas 

em todos os meses (Quadro 2.7). No entanto, pode considerar-se que esta espécie teve 

várias gerações ao longo do período de estudo. Na Estação Experimental Agrícola do 

Cavaco (57 m) os primeiros adultos foram observados em princípios de Outubro e após 

 
Figura 2.36. Evolução de capturas de machos de Sesamia calamistis entre Setembro de 2011 e Setembro de 2012, na 

Estação Experimental Agrícola do Cavaco (Benguela), e sua relação com a temperatura. 

 
Figura 2.37. Evolução de capturas de machos de Sesamia calamistis entre Setembro de 2011 e Setembro de 2012, na 

Estação Experimental Agrícola do Alto Kapaka (Benguela). 
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Figura 2.38. Evolução de capturas de machos de Sesamia calamistis entre Setembro de 2011 e Setembro de 2012, na 

Estação Experimental Agrícola da Cela (Kwanza Sul), e sua relação com a temperatura. 

 

Figura 2.39. Evolução de capturas de machos de Sesamia calamistis entre Setembro de 2011 e Setembro de 2012, na 

Estação Experimental Agrícola da Chianga (Huambo), e sua relação com a temperatura. 

 
Figura 2.40. Evolução de capturas de machos de Sesamia calamistis entre Outubro de 2011 e Outubro de 2012, na 

Estação Experimental Agrícola da Humpata (Huíla), e sua relação com a temperatura. 

um período sem registos foram obtidas capturas entre Janeiro e finais de Fevereiro e 

entre meados de Março e finais de Maio. Voltaram a registar-se capturas em meados de 

Julho e em Agosto foi capturado apenas um adulto. Na Estação Experimental Agrícola 

do Alto Kapaka (1033 m), os primeiros adultos foram capturados igualmente em finais 

de Outubro, e as capturas persistiram até Janeiro, atingindo um máximo em princípios 
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de Janeiro. Registaram-se outros períodos de voo em Abril e em Maio, estendendo-se as 

capturas a partir de Maio até meados de Agosto. Na Estação Experimental Agrícola da 

Cela (1318 m) houve apenas um registo para Outubro e outro para Fevereiro e o período 

de capturas mais persistentes decorreu de Março a Maio, tendo havido máximos de 

capturas em princípios de Março e em princípios de Maio. Obteve-se um reduzido 

número de adultos em Junho e em Setembro. Na Estação Experimental Agrícola da 

Chianga (1718 m) as capturas de uma possível geração ocorreram entre Outubro e 

Novembro e as de ulterior geração a partir de Dezembro até quase finais de Janeiro. As 

capturas do que se pensa ser a terceira geração terá tido início em Fevereiro e a sucessão 

de pequenos períodos com e sem capturas estendeu-se até princípios de Junho. Após um 

período de seis semanas sem capturas os voos tiveram inícios em Julho e estenderam-se 

até Setembro. Na Estação Experimental Agrícola da Humpata (1890 m) os voos de uma 

das gerações poderá iniciar-se em Setembro e suceder-se até meados de Novembro. 

Uma outra geração poderá iniciar os voos em Dezembro, sobrepondo-se mais gerações 

até princípios de Maio. Após um período de possível diapausa na estação fresca, ainda 

com temperaturas relativamentene baixas poderá ocorrer o voo da primeira geração. 

Os resultados mostram que o padrão de voo de S. calamistis diferiu entre os 

diferentes locais onde foi feita a monitorização. De acordo com estudos realizados sobre 

a biologia de S. calamistis (IRAT-CIRAD, 1985) sabe-se que a espécie tem de cinco a 

seis gerações/ano nas regiões tropicais, tendo, porém, Ong’amo (2009) concluído que 

ocorre sobretudo em áreas com uma estação seca distinta e a qualquer altitude. No 

entanto, Krüger (2006), ao monitorizar esta espécie na Província do Limpopo, durante 

duas campanhas agrícolas (2004/2005 e 2005/2006), encontrou dois períodos de voo em 

2004/2005, tendo o primeiro ocorrido em Outubro-Fevereiro e o segundo em Abril-

Julho. Na campanha de 2005/2006 encontrou, igualmente dois períodos de voo, tendo o 

primeiro ocorrido em Dezembro-Janeiro e o segundo de finais de Janeiro até finais de 

Março. Contudo, registou que existiram diferenças quanto aos voos nos meses mais 

frios (Abril-Julho), tendo registado elevadas capturas em 2004/2005 e concluído que a 

população esteve em diapausa nesses meses em 2005/2006. Por sua vez, Usua (1968) e 

van den Berg & Drinkwater (2000) referem que S. calamistis desenvolve-se durante 

todo o ano, sem diapausa. Na Chianga e na Humpata, locais a altitudes mais elevadas e, 

portanto, com a estação fria mais marcada detectaram-se períodos de reduzida captura 

em Maio e Junho que podem ser associados a uma diapausa na espécie. 
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2.3.3. Efeito da temperatura nas capturas obtidas nas armadilhas sexuais 

A temperatura tem um papel determinante na flutuação populacional das brocas 

do colmo em África e o período de capturas nulas parece não resultar apenas de uma 

mera resposta fisiológica a determinado limiar de temperatura. Os dados das capturas 

mostraram que as baixas temperaturas registadas na estação fria (cacimbo) influenciaram a 

dinâmica das populações das espécies amostradas (Anexos 1 a 13) e que existiram 

correlações nalguns dos locais estudados com os valores das temperaturas. 

Os períodos sem captura que a seguir se apresentam para as espécies de B. fusca 

e C. partellus referem-se apenas aos dados obtidos com a feromona da ‘Pherobank’ 

dado o maior número de insectos capturados com esta feromona comparativamente a 

feromona da ‘Insect Science’. Na estação fria existiu um período sem capturas de 

machos de B. fusca, tendo sido de 12 semanas no Atlto Kapaka (Anexo 4), 11 semanas 

na Cela (Anexo 6), cinco semanas na Chianga (Anexo 9) e 16 semanas na Humpata 

(Anexo 11). A espécie C. partellus esteve 16 semanas sem actividade durante o 

cacimbo no Alto Kapaka (Anexo 5), 14 semanas na Cela (Anexo 7), 10 semanas na 

Chianga (Anexo 10) e 18 semanas na Humpata (Anexo 12). O Cavaco por ter 

temperaturas relativamente elevadas no cacimbo não foi considerado na delimitação do 

período de temperaturas baixas na captura das espécies B. fusca, C. partellus e S. 

calamistis. Para a espécie S. calamistis os períodos sem capturas de machos nas 

armadilhas sexuais foram de 10 semanas no Alto Kapaka (Anexo 3), 14 na Cela (Anexo 

8), 12 na Chianga (Anexo 8) e 16 na Humpata (Anexo 13).  

2.3.3.1. Correlação entre as capturas e os valores da temperatura  

As correlações entre o número de machos das espécies B. fusca, C. partellus e S. 

calamistis capturados nas quatro Estações Experimentais Agrícolas (Cavaco, Cela, 

Chianga e Humpata) e os parâmetros meteorológicos avaliados, Temperatura mínima - 

Tm, Temperatura máxima - TM, Temperatura média – T e Precipitação - P, são 

apresentadas nos Quadros 2.11 a 2.13.  

Verificou-se que com a feromona da ‘Pherobank’ na monotorização de B. fusca 

existiu uma correlação positiva e significativa (p ˂ 0,05) entre o número de machos 

capturados e a Tm nas Estações Experimentais Agrícolas da Humpata, Chianga e da 

Cela (r =0,173, r =0,342 e r =0,452, respectivamente) e entre o número de machos 

capturados e a TM na Estação Experimental Agrícola da Cela (r = 0,244) (Quadro 2.11). 



2. Monitorização das espécies de brocas do milho 

94 

 

De igual modo, existiu correlação entre o número de machos desta espécie capturados 

com a feromona da ‘Insect Science’ e a Tm nas Estações Experimentais Agrícolas da 

Cela e da Humpata (r = 0,337 e r = 0,391, respectivamente) (Quadro 2.11). 

Quadro 2.11. Coeficientes de correlação (r) entre o número de machos de Busseola fusca capturados em armadilhas 

sexuais com as feromonas da ‘Pherobank’ e da ‘Insect Science’ e a precipitação (P, mm), a média das temperaturas 

mínimas (Tm, ºC), a média das temperaturas máximas (TM, ºC) e a média das temperaturas (T, ºC). PM = parâmetro 

meteorológico e p = nível de significância  

Local Período PM 

Feromona 

‘Pherobank’ ‘Insect Science’ 

r p r p 

Cavaco 27-09-2011 a 25-09-2012 

Tm 0,102 >0,05 0,028 ˂0,05 

TM 0,258 >0,05 -0,046 ˃0,05 

T 0,186 >0,05 -0,011 ˃0,05 

P 0,070 >0,05 -0,078 ˃0,05 

Cela 28-09-2011 a 26-09-2012 

Tm 0,452 <0,05 0,337 ˂0,05 

TM 0,244 <0,05 -0,227 ˃0,05 

T 0,336 >0,05 0,222 ˃0,05 

P 0,204 <0,05 0,062 ˃0,05 

Chianga 24-09-2011 a 26-09-2012 

Tm 0,342 <0,05 0,243 ˃0,05 

TM 0,137 >0,05 -0,153 ˃0,05 

T 0,179 >0,05 0,888 ˃0,05 

P 0,158 >0,05 0,165 ˃0,05 

Humpata 03-10-2011 a 01-10-2012 

Tm 0,173 <0,05 0,391 ˂0,05 

TM 0,103 >0,05 0,014 ˃0,05 

T 0,156 >0,05 0,198 ˃0,05 

P 0,239 >0,05 0,070 ˃0,05 

Alto Kapaka 27-09-2011 a 25-09-2012 P 0,241 >0,05 0,140 ˃0,05 

Para a espécie C. partellus encontrou-se correlação significativa entre o número 

de machos capturados com a feromona da ‘Insect Science’ e a Tm nas Estações 

Experimentais Agrícolas da Chianga e da Cela (r = 0,286 e r =0,441, respectivamente), 

entre o número de machos capturados e a TM na Estação Experimental Agrícola do 

Cavaco (r = 0,272) e entre o número de machos capturados e a T na Estação 

Experimental Agrícola da Cela (r = 0,382) (Quadro 2. 12). Não se encontrou qualquer 

correlação entre o número de machos de C. partellus capturados com a feromona da 

‘Pherobank’ e as temperaturas. 

No que diz respeito à espécie S. calamistis, apenas foi encontrada correlação 

significativa entre o número de machos capturados com a feromona da ‘Pherobank’ e a 

Tm na Estação Experimental Agrícola da Humpata (r = 0,314) (Quadro 2.13).  

 Constata-se, assim, que a temperatura mínima foi a que mostrou mais 

frequentemente correlações positivas e significativas com o número de machos capturados 

das três espécies monitorizadas. A existência de um período durante o qual não é 

normalmente registada actividade de voo nas populações de machos de brocas do colmo 
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foi referida por vários autores. Kfir (1993, 1998) observou na Africa do Sul um período 

durante o inverno sem actividade de voos de machos de B. fusca e Kfir (1992b) detectou 

igualmente no inverno ausência de actividade de C. partellus. Krüger (2006), no mesmo 

país, verificou também para S. calamistis um período prolongado de nula/baixa 

actividade da espécie no inverno. Deste modo, os resultados deste trabalho estão de acordo 

com os encontrados por diversos autores e apontam no sentido de uma reduzida 

actividade da população destas espécies durante o período do cacimbo em Angola. 

Quadro 2.12. Coeficientes de correlação (r) entre o número de machos de Chilo partellus capturados em armadilhas 

sexuais com as feromonas da ‘Pherobank’ e da ‘Insect Science’ e a precipitação (P, mm), a média das temperaturas 

mínimas (Tm, ºC), a média das temperaturas máximas (TM, ºC) e a média das temperaturas (T, ºC). PM = parâmetro 

meteorológico e p = nível de significância  

Local Período PM 

Feromona 

‘Pherobank’ ‘Insect Science’ 

r p r p 

Cavaco 27-09-2011 a 25-09-2012 

Tm 0,169 >0,05 0,215 >0,05 

TM 0,200 >0,05 0,272 <0,05 

T 0,195 >0,05 0,257 ˃0,05 

P -0,091 >0,05 -0,089 ˃0,05 

Cela 28-09-2011 a 26-09-2012 

Tm 0,133 >0,05 0,441 ˂0,05 

TM 0,046 >0,05 -0,143 ˃0,05 

T 0,174 >0,05 0,382 <0,05 

P -0,065 >0,05 0,191 ˃0,05 

Chianga 24-09-2011 a 26-09-2012 

Tm 0,035 >0,05 0,286 <0,05 

TM 0,120 >0,05 -0,115 ˃0,05 

T 0,051 >0,05 0,148 ˃0,05 

P 0,152 >0,05 0,257 ˃0,05 

Humpata 03-10-2011 a 01-10-2012 

Tm 0,160 >0,05 0,191 >0,05 

TM 0,161 >0,05 -0,045 ˃0,05 

T 0,193 >0,05 0,057 ˃0,05 

P -0,051 >0,05 -0,003 ˃0,05 

Alto Kapaka 27-09-2011 a 25-09-2012 P -0,093 >0,05 0,025 ˃0,05 

Quadro 2.13. Coeficientes de correlação (r) entre o número de machos de Sesamia calamistis capturados em 

armadilhas sexuais com a feromona da ‘Pherobank’ e a precipitação (P, mm), a média das temperaturas mínimas (Tm, 

ºC), a média das temperaturas máximas (TM, ºC) e a média das temperaturas (T, ºC). PM = parâmetro meteorológico e 

p = nível de significância  

Local Período 
PM Feromona (‘Pherobank’) 

r p 

Cavaco 27-09-2011 a 25-09-2012 

Tm 0,016 >0,05 

TM 0,050 >0,05 

T 0,036 >0,05 

P 0,038 >0,05 

Cela 28-09-2011 a 26-09-2012 

Tm 0,083 >0,05 

TM 0,092 >0,05 

T 0,148 >0,05 

P -0,139 >0,05 

Chianga 26-09-2011 a 24-09-2012 

Tm 0,283 >0,05 

TM -0,043 >0,05 

T 0,193 >0,05 

P 0,317 <0,05 

Humpata 03-10-2011 a 01-10-2012 

Tm 0,314 <0,05 

TM 0,082 >0,05 

T 0,204 >0,05 

P 0,215 >0,05 

Alto Kapaka 27-09-2011 a 25-09-2012 P -0,027 >0,05 
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2.3.3.2. Limiar da temperatura mínima no estudo da correlação entre as 

temperaturas e as capturas com a feromona da ‘Pherobank’ 

Para testar a influência da temperatura mínima na captura dos adultos nas 

armadilhas, determinou-se a correlação entre os valores dos insectos capturados com as 

temperaturas míminas iguais ou inferiores a 12,7ºC e os valores dos insectos capturados 

com as temperaturas míminas superiores àqueles valores (Anexo 15). Como na Estação 

Experimental Agrícola do Cavaco as temperaturas mínimas observadas variaram entre 

12,9ºC e 24,8ºC e na Estação Experimental Agrícola da Humpata variaram entre 8,7ºC e 

13,1ºC não foi feito o estudo da correlação das capturas com as temperaturas mínimas 

nesses intervalos. Aliás, no caso da Humpata, fazendo a divisão das temperaturas 

mínimas naquele limiar, o grupo das temperaturas até 12,7ºC ficaria com 48 valores e o 

das temperaturas superiores 12,7ºC com quatro. 

Na Estação Experimental Agrícola da Cela para a espécie B. fusca verificou-se 

existir correlação positiva e significativa (p ˂ 0,05) entre os valores das capturas de 

machos de B. fusca (r = 0,509) e os valores das temperaturas mínimas (Figura 2.41; 

Anexo 15). 
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Figura 2.41. Correlação da temperatura mínima com o 

número de capturas de machos de Busseola fusca na 

Estação Experimental Agrícola da Cela. 

Figura 2.42. Comparação das capturas de machos de 

Busseola fusca na Estação Experimental Agrícola da 

Cela com base no valor da temperatura mínima 

(Tm ≤ 12,7ºC e Tm > 12,7ºC). 

Por outro lado, na comparação dos dados dos dois grupos de capturas em função 

do limiar de temperatura considerado para a análise (Tm ≤ 12,9ºC e Tm >12,7ºC) foram 

detectadas diferenças significativas entre as medianas dos grupos (p-value ˂ 0,05) 

(Figura 2.42; Anexo 15). Para os dados de capturas das espécies C. partellus e S. 

calamistis não foi registada qualquer correlação entre as capturas e os valores da 

temperatura mínima. 
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Na Estação Experimental Agrícola da Chianga determinou-se que existiu uma 

correlação positiva e significativa (p ˂ 0,05) entre os valores das capturas de B. fusca 

(r = 0,465) e os valores da temperatura mínima (Figura 2.43; Anexo 15). Na 

comparação dos dois grupos de capturas formados com base no limiar da temperatura 

mínima foram detectadas diferenças significativas (p-value ˂ 0,05) (Figura 2.44; 

Anexo 15).  
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Figura 2.43. Correlação da temperatura mínima com o 

número de capturas de machos de Busseola fusca na 

Estação Experimental Agrícola da Chianga. 

Figura 2.44. Comparação das capturas de machos de 

Busseola fusca na Estação Experimental Agrícola da 

Chianga com base no valor da temperatura mínima 

(Tm ≤ 12,7ºC e Tm > 12,7ºC). 
 

Ainda na Estação Experimental Agrícola da Chianga, a correlação entre os 

valores das capturas de S. calamistis e os valores da temperatura mínima foi baixa 

(r = 0,282) (Figura 2.45). No entanto, na comparação dos dois grupos de capturas em 

função do limiar de temperatura foram observadas diferenças significativas (p-value ˂ 

0,05) (Figura 2.46; Anexo 15). 

8 10 12 14 16

0
1

2
3

4
5

 

Temp min

N
º 

d
e

 i
n

s
e

c
to

s

 

 

Figura 2.45. Correlação da temperatura mínima com o 

número de capturas de machos de Sesamia calamistis na 

Estação Experimental Agrícola da Chianga.  

Figura 2.46. Comparação das capturas de machos de 

Sesamia calamistis na Estação Experimental Agrícola da 

Chianga com base no valor da temperatura mínima 

(Tm ≤ 12,7ºC e Tm > 12,7ºC). 
 

Para os dados de capturas de C. partellus não foi registada qualquer correlação 
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entre os valores das capturas e os valores da temperatura mínima.  

2.3.4. Efeito da precipitação 

 O estudo da relação entre as capturas de machos e a precipitação acumulada em 

igual período de tempo mostrou que este parâmetro meteorológico teve pouca influência 

sobre as capturas no período considerado (Quadros 2.11 a 2.13). Contudo, na análise 

global dos dados encontrou-se fraca correlação positiva e significativa (p ˂ 0,05) entre 

as capturas de B. fusca e a precipitação com a feromona da ‘Pherobank’ na Estação 

Experimental Agrícola da Cela e entre as capturas de S. calamistis e a precipitação com 

a feromona da ‘Pherobank’ na Estação Experimental Agrícola da Chianga. 

Vários autores mostraram que a precipitação influencia o ciclo de vida de brocas 

do colmo de cereais em África, determinando, sobretudo nalgumas espécies, o fim da 

diapausa (van Rensburg & Bate, 1987). Por outro lado, Vasco et al. (2007) mostraram 

que a sobrevivência das lagartas depende directamente da humidade e van Rensburg et 

al. (2013) registaram que as infestações das brocas do colmo são mais graves em anos 

com chuvas favoráveis. A campanha agrícola e os restantes meses do ano em que 

decorreu o presente estudo apresentaram reduzida ou quase nula precipitação (Anexos 1 

a 13), o que afectou a interpretação do efeito da precipitação na captura dos machos. 

2.3.5. Dinâmica populacional das brocas do colmo e a época de sementeira do milho 

Como referido, nalgumas zonas agro-ecológicas de Angola alguns camponeses e 

pequenos agricultores semeiam o milho nas zonas baixas (‘olonaka’) no final da época 

fria ou até ao mês de Setembro. Por outro lado, quer camponeses quer pequenos 

agricultores procuram semear o milho o mais cedo possível, no início da época das 

chuvas, Setembro-Outubro, tirando partido do conhecimento de que nas sementeiras 

feitas no cedo os prejuízos pelos ataques das brocas do colmo são normalmente 

menores. Este conhecimento vem de encontro aos trabalhos de Seshu Reddy (1990) que 

concluiu que a sementeira tardia não é aconselhável porque o rendimento das culturas 

feitas mais tarde é baixo mesmo quando a incidência das brocas é reduzida. 

Os dados obtidos na monitorização de B. fusca mostraram que os primeiros voos 

desta espécie decorreram entre Agosto e Novembro, tendo-se encontrado o máximo das 

capturas em Outubro ou Novembro, dependendo dos locais amostrados. Para a segunda 

geração da praga os picos de captura surgiram entre Janeiro e Fevereiro, com excepção 

da Humpata. A bibliografia sobre esta praga refere que a primeira geração tem pouco 
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impacto sobre a cultura, sendo a segunda geração a que provoca os maiores estragos 

(van Resburg et al., 1985; Kfir, 1993, 1998, 2000; Kfir & Bell, 1993). 

Segundo van Rensburg et al. (1989), as plantas jovens de milho são mais 

atractivas para a oviposição das fêmeas de B. fusca. Assim, ao surgir a segunda geração 

da praga o milho de ‘olonaka’, semeado de Junho a Setembro, e o milho semeado no 

cedo, entre Setembro e Outubro, sofrem poucos estragos ao contrário do milho de 

sementeiras tardias. 

Os dados obtidos na monitorização de C. partellus e S. calamistis não permitem 

discutir a evolução das capturas e o surgimento das diferentes gerações na incidência e 

na severidade dos ataques no milho em função da época de sementeira. 

2.4. Conclusões 

 As três espécies monitorizadas foram capturadas em todos os locais estudados, o 

que veio confirmar que têm uma larga distribuição em todo o território angolano. 

A espécie B. fusca foi dominante nas capturas efectuadas nos locais situados a 

alta ou a média altitude. 

Verificou-se que os valores das capturas da Chianga diferiram 

significativamente dos valores do Alto Kapaka e da Humpata e não foram diferentes dos 

da Cela. Por outro lado, as capturas do Alto Kapaka, da Humpata e da Cela não foram 

significativamente diferentes entre elas. Com a feromona da ‘Insect Science’ apenas foi 

encontrada diferença significativa entre as capturas da Chianga e do Cavaco. 

As capturas de C. partellus obtidas com a feromona da ‘Pherobank’ e com a 

feromona da ‘Insect Science’ não apresentaram diferenças significativas. No entanto, na 

comparação dos dados das capturas de C. partellus para os diferentes locais amostrados 

com a feromona da ‘Insect Science’ foram detectadas diferenças significativas entre os 

valores da Chianga e do Alto Kapaka. 

 As capturas da espécie S. calamistis com a feromona da ‘Pherobank’ nos cinco 

locais estudados não apresentaram diferenças significativas. O total das capturas dos 

insectos desta espécie não foi influenciado pela altitude dos locais estudados. 

Para S. calamistis verificou-se que a espécie apresenta várias gerações ao longo 

do ano. De acordo com os dados das capturas considerou-se que a primeira geração 

ocorreu entre os meses de Setembro e Outubro e no período em que se procedeu à 
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monitorização as capturas sucederam-se descontinuadamente durante todo o ano, apesar 

dos registos indicarem que foram influenciadas pelas baixas temperaturas registadas na 

época do cacimbo. Considera-se que esta espécie tem em Angola entre quatro a cinco 

gerações. 

As melhores correlações entre as capturas de machos de B. fusca, C. partellus e 

S. calamistis com as feromonas da ‘Pherobank’ e/ou da ‘Insect Science’ e as 

temperaturas, foram verificadas entre as capturas dessas espécies e as temperaturas 

mínimas. 

Verificou-se que existiu para alguns locais correlação positiva e significativa 

entre as capturas de B. fusca com a feromona da ‘Pherobank’ e valores da temperatura, 

sobretudo entre as capturas e a temperatura mínima na Cela (1318 m), na Chianga (1718 

m) e na Humpata (1890 m), tendo os coeficientes de correlação r sido de 0,452, 0,342 e 

0,173, respectivamente. Foi detectada uma correlação positiva e significativa entre as 

capturas de B. fusca com a feromona da ‘Insect Science’ e a temperatura mínima na 

Humpata e na Cela com os coeficientes de correlação r iguais a 0,391 e 0,337, 

respectivamente.  

Para a espécie C. partellus não foi detectada com a feromona da ‘Pherobank’ 

nenhuma correlação entre os valores das capturas e a temperatura mínima. No entanto, 

existiu correlação positiva e significativa entre as capturas com a feromona da ‘Insect 

Science’ e a temperatura mínima na Cela com r = 0, 441. 

No que se refere à espécie S. calamistis a única correlação significativa 

verificada entre os valores das capturas e a temperatura mínima foi encontrada na 

Humpata (r = 0,314). 

No estudo da correlação entre as temperaturas mínimas abaixo e acima do limiar 

de 12,7ºC (Tm ≤ 12,7ºC e Tm >12,7ºC) e os valores das capturas de B. fusca, C. partellus 

e S. calamistis com a feromona da ‘Pherobank’, considerando as situações em que 

existia correlação entre as capturas e as temperaturas mínimas, registou-se que para B. 

fusca as capturas foram influenciadas pelo valor da temperatura mínima na Cela e na 

Chianga, tendo as capturas obtidas com a temperatura mínima igual ou inferior a 12,7ºC 

e com a temperatura mínina superior a 12,7ºC apresentado correlações positivas e 

significativas (r = 0,509 e r = 0,465), respectivamente na Cela e na Chianga. 

Foi detectada uma correlação positiva e significativa (r = 0, 282) entre as 
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capturas de S. calamistis obtidas com a temperatura mínima igual ou inferior a 12,7ºC e 

com a temperatura mínima superior a 12,7ºC na Chianga, tendo-se verificado diferenças 

significativas na comparação das capturas dos dois grupos de insectos obtidos com as 

temperaturas mínimas. 

As elevadas temperaturas registadas durante todo o ano no Cavaco, com as 

mínimas habitualmente acima de 12,7ºC, e as baixas temperaturas mínimas na 

Humpata, quase sempre abaixo de 12,7ºC durante todo o ano, não permitiram fazer o 

estudo da correlação entre as capturas das três espécies amostradas com a temperatura 

mínima igual ou inferior a 12,7ºC e com a temperatura mínima superior a 12,7ºC. 

Em geral, a precipitação não afectou de forma significativa as capturas. Contudo, a 

análise global dos dados das Estações Experimentais Agrícolas da Cela e da Chianga 

com a feromona da ‘Pherobank’ mostrou que existiu fraca correlação positiva, mas 

significativa, entre as capturas de B. fusca na Cela e de S. calamistis na Chianga e a 

precipitação. Em anos chuvosos, a precipitação poderá ser um factor a considerar na 

dinâmica das populações destas duas espécies. 
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3. ENSAIOS DE GESTÃO DAS POPULAÇÕES DE BROCAS DO 

MILHO COM RECURSO AO SISTEMA ATRACÇÃO-REPULSÃO 

3.1. Introdução  

Como acontece com muitas espécies de insectos, na Natureza a preferência de 

oviposição das brocas indica que existe uma discriminação gradual entre plantas 

hospedeiras potenciais, mostrando as espécies clara hierarquia de preferência (Nylin & 

Janz, 1993). Esta preferência ocorre sobretudo em resposta a substâncias atractivas e 

repelentes presentes nas plantas hospedeiras (Renwich & Chew, 1994). O efeito que as 

plantas selvagens têm na sobrevivência das lagartas foi mostrado por Shanower et al. 

(1994) que registaram que a sobrevivência das larvas de S. calamistis e Eldana 

saccharina foi inferior a 10% em Panicum maximum, Sorghum arundinaceum, 

Pennisetum polystachion e P. purpureum, enquanto no milho se situou entre 19 e 30%. 

Por sua vez, Schulthess et al. (2001), Ndemah et al. (2002) e Komi (2009) referiram que 

em estudos feitos no Benim e nos Camarões as populações de brocas do colmo foram 

normalmente mais baixas nos campos de milho cercados por plantas hospedeiras 

selvagens dessas pragas. Nuñgulu et al. (2006) registaram que os ecótipos de P. 

purpureum podem influenciar a incidência dos ataques das brocas no milho quando 

utilizados como planta-isco, tendo encontrado, num ensaio de gestão de populações de 

brocas do colmo no milho, realizado no Huambo, incidência de 13,3% com o ecótipo 

‘Costa Rica’ e 25,6% com o ecótipo ‘Regional’, em tratamentos milho x P. purpureum 

x D. uncinatum. 

A aplicação do sistema atracção-repulsão tem mostrado ser uma mais-valia para 

os camponeses e apresenta vantagens sobre alguns outros meios de luta utilizados no 

combate às brocas do colmo. Em países onde tem sido implementado tem contribuído 

para o aumento da segurança alimentar das populações e permitido a fixação da 

população rural, uma vez que a melhoria da produção agrícola e pecuária reduz a 

motivação para a migração em busca de terra cultivável ou de outros meios de 

subsistência (Khan et al., 2001). Por outro lado, o sistema de atracção-repulsão mostrou 

impactos promissores de não só melhorar os rendimentos agrícolas mas também de 

diminuir o empobrecimento das mulheres rurais. Este sistema fornece ao camponês 

fontes alternativas de rendimento, como excedente de grãos de cereal e de forragem, e a 
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semente de desmódio pode ser vendida, aumentando os seus ganhos. 

No caso do milho, a consociação deste cereal com plantas repelentes e o uso de 

plantas-isco tem tornado possível o aumento das colheitas e contribuído para a 

segurança alimentar na África Oriental e Austral. Para além disso, ao levar à redução da 

erosão (por melhorar a cobertura do solo, caso de D. uncinatum) e ao aumentar a 

fertilidade do solo (fixação do azoto atmosférico, caso de D. uncinatum) permitiu 

recuperar terras marginais sobre-exploradas e abandonadas pelos camponeses com 

benefícios sobretudo em regiões onde já não existe suficiente terra para se depender do 

pousio como o único meio através do qual os solos restauram a sua fertilidade. Por 

outro lado, o sistema atracção-repulsão com combinações adequadas de plantas 

repelentes permite a redução da população de infestantes do género Striga (Khan et al., 

2001, 2008; Dovala et al., 2006; Hassanali et al., 2008). 

Em muitas zonas de produção de cereais em África a população explora gado e 

um dos maiores problemas que enfrenta na produção do leite é a escassez de alimento 

tanto em quantidade como em qualidade. Como forma de aumentar a produção de leite 

devem-se usar sistemas integrados pois garantem um uso múltiplo dos recursos 

especialmente para camponeses e pequenos agricultores (van den Berg & Khan, 2000). 

Com o sistema atracção-repulsão há fornecimento de forragem de qualidade para o gado 

das pequenas explorações dos camponeses e pequenos agricultores, melhorando a saúde 

das suas famílias, especialmente das crianças. 

Deste modo, o sistema de atracção-repulsão na gestão de inimigos dos cereais 

tem tido grande aceitação na região do Lago Victória (oeste do Quénia, no leste da 

Uganda e região do Lago do noroeste da Tanzânia) e em meados da primeira década do 

presente século mais de 25 mil agricultores haviam adoptado esta tecnologia, tendo 

Khan et al. (2008) previsto que rapidamente serão mais de 100 mil os que a utilizarão 

no futuro. Ainda nesta região, num trabalho de avaliação de impacto do sistema 

atracção-repulsão em 24 aldeias de 12 municípios concluiu-se que 19% dos camponeses 

das aldeias sob avaliação adoptou o sistema atracção-repulsão, citando os mesmos a 

eficácia da tecnologia para reduzir os prejuízos causados pelos principais inimigos dos 

cereais. Os camponeses mencionaram o baixo custo de implementação do sistema e as 

vantagens do uso do capim-elefante e do desmódio como forrageiras, entre outros 

factores de motivação para a adopção da tecnologia. No entanto, realçaram o trabalho 

exigido nos estágios iniciais da criação de campos sob o sistema atracção-repulsão e 
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apontaram que aplicando o pacote completo recomendado pelo ICIPE (milho x 

desmódio x capim-elefante) era excluída a integração de leguminosas comestíveis, 

como o feijão, e a natureza perene de desmódio dificultava a prática de rotação de 

culturas. Assim, mais tarde alguns camponeses fizeram algumas alterações na 

implementação do sistema atracção-repulsão, vindo a utilizar feijão, amendoim (Arachis 

hypogaea L.), soja (Glycine max), ervilhas (Pisum sativum L.) ou couves (Brassica 

spp.) como cultura intercalar (ICIPE, 2010). A maioria dos camponeses (76%) que 

utilizou o feijão em consociação com o milho referiu que a eficácia do sistema não foi 

afectada, no que diz respeito ao aumento de ataque de pragas (ICIPE, 2010). 

Conclui-se, assim, que os benefícios da utilização das plantas repelentes em 

consociação com o milho na gestão das populações das brocas do colmo dependem do 

equilíbrio entre a redução do custo na gestão das populações das brocas do colmo, das 

produções obtidas com a cultura intercalar, do aumento do custo de manutenção de uma 

consociação no campo e da possível redução da área útil para a produção da cultura 

principal. Os dados económicos que avaliam os retornos financeiros bem como os 

efeitos biológicos são, portanto, úteis na tomada de decisão sobre a utilização de plantas 

repelentes e plantas-isco para a gestão das populações das brocas do colmo. 

Os camponeses angolanos, à semelhança dos pequenos produtores de milho da 

África subsariana, produzem o milho sem recurso à rega e com baixo ou insuficiente 

uso de factores de produção. Os prejuízos causados pelos ataques de brocas podem ser 

muito elevados, sobretudo nas sementeiras tardias que acontecem frequentemente pelos 

atrasos das primeiras chuvas. As vantagens atribuídas ao sistema de atracção-repulsão 

fazem com que apresente um grande potencial de ser seguido em todo o país. Assim, no 

âmbito dos trabalhos desenvolvidos para o presente capítulo estabeleceram-se ensaios 

comparativos no sistema atracção-repulsão em que se usaram tratamentos com e sem 

plantas-isco e plantas repelentes com o objectivo de ser estudada a eficácia desta 

estratégia na gestão das populações das brocas do colmo no Planalto Central de Angola. 

Nos ensaios demonstrativos que foram estabelecidos procurou-se comparar a incidência 

e a severidade dos ataques das brocas do colmo, a produtividade e os custos de produção na 

cultura do milho quando utilizados os sistemas atracção-repulsão e milho estreme. 
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3.2. Material e métodos 

3.2.1. Locais de instalação dos ensaios comparativos e demonstrativos 

Os ensaios comparativos foram instalados na Estação Experimental Agrícola da 

Chianga (EEAC), situada a cerca de 13 km ENE da cidade do Huambo, Província do 

mesmo nome (ver 2.2.2.4). O ensaio da campanha agrícola de 2007/2008 foi instalado 

num solo do tipo HB 14 e os ensaios das campanhas agrícolas seguintes num solo HB 

32 (ver 2.2.2.4). 

Os ensaios demonstrativos foram igualmente instalados nos arredores da EEAC, 

porém numa parcela junto a lavras de camponeses (coordenadas 12º 42' de latitude Sul e 

15º 59' de longitude Este e altitude de 1700 m). Nos Anexos 16 e 17 apresentam-se as 

análises dos solos dos campos destinados aos ensaios demonstrativos. 

3.2.2. Delineamento experimental dos ensaios comparativos 

Usaram-se quatro tratamentos e as parcelas (repetições), em número de três, 

foram instaladas com delineamento estatístico de blocos completos casualizados. 

Tratamento 1: Milho x Desmodium uncinatum 

Tratamento 2: Milho x Pennisetum purpureum 

Tratamento 3: Milho x Pennisetum purpureum x Desmodium uncinatum 

Tratamento 4: Milho estreme (testemunha). 

Os ensaios decorreram nas campanhas agrícolas de 2007/2008, 2008/2009, 

2009/2010 e 2010/2011. 

3.2.3. Delineamento experimental dos ensaios demonstrativos 

Foram utilizados dois tratamentos em que num dos tratamentos utilizou-se milho 

consociado com planta repelente e com presença de uma bordadura de planta-isco e 

noutro dos tratamentos semeou-se milho estreme. 

Tratamento 1: Milho x Pennisetum purpureum x Desmodium uncinatum  

Tratamento 2: Milho estreme (testemunha) 

Para cada um dos tratamentos os dados da produção foram obtidos em toda a 

área semeada com o milho e os dados da incidência e da severidade dos ataques das 

brocas foram obtidos em nove parcelas com área de 8 m
2
 (1,6 m x 5 m) marcadas ao 

acaso. O delineamento estatístico considerado foi de blocos completos casualizados. 
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Os ensaios decorreram nas campanhas agrícolas de 2009/2010 e de 2010/2011. 

Nas Figuras 3.1 e 3.2 podem observar-se alguns aspectos gerais da instalação do 

ensaio demonstrativo. Na Figura 3.1 vê-se a implantação do desmódio no tratamento 

sistema atracção-repulsão e na Figura 3.2 a sementeira do milho no tratamento 

testemunha. 

  
Figura 3.1. Aspecto geral do tratamento atracção-

repulsão do ensaio demonstrativo.  

Figura 3.2. Aspecto geral do tratamento testemunha 

do ensaio demonstrativo.  

3.2.4. Origem do material vegetal dos ensaios comparativos e demonstrativos  

O material vegetativo utilizado, sementes e estacas de D. uncinatum, estacas do 

ecótipo ‘Regional’ de P. purpureum e sementes do milho SAM3, teve origem nos 

campos de cultura (sementes do milho SAM3) ou nas parcelas não cultivadas da EEAC 

(sementes e estacas de D. uncinatum e estacas do ecótipo ‘Regional’ de P. purpureum). 

3.2.5. Preparação do terreno dos ensaios comparativos 

Nos dois primeiros anos do ensaio (2007/2008 e 2008/2009) a preparação do 

terreno consistiu numa lavoura mecânica a uma profundidade de 25 cm e em duas 

gradagens cruzadas. Nos anos seguintes a preparação do terreno foi feita manualmente 

com recurso a enxadas. 

3.2.6. Preparação do terreno dos ensaios demonstrativos 

Na preparação do terreno para os ensaios demonstrativos foram feitas duas 

lavouras mecânicas a profundidade de 25 cm e posteriormente foram efectuadas duas 

gradagens cruzadas. 

3.2.7. Marcação das parcelas dos ensaios comparativos 

A área total dos ensaios foi de 3450 m
2 

(50,0 m x 69,0 m), sendo o tamanho das 

parcelas dos tratamentos com plantas-isco e plantas repelentes (milho x P. purpureum e 

milho x P. purpureum x D. uncinatum) de 139,1 m
2 

(11,4 m x 12,2 m). Cada parcela do 
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tratamento milho x P. purpureum foi formada por uma bordadura de três linhas de 

plantas-isco (P. purpureum) e sete linhas de milho, semeadas à distância de 0,80 m 

umas das outras. As parcelas do tratamento milho x P. purpureum x D. uncinatum 

estavam rodeadas por uma bordadura de três linhas de plantas-isco (P. purpureum) e 

linhas alternadas de plantas repelentes (D. uncinatum) e de milho, tendo as linhas de 

milho sido semeadas entre linhas de plantas repelentes. Assim, as parcelas ficaram 

constituídas por oito linhas de plantas repelentes e sete linhas de milho. As parcelas do 

tratamento milho x D. uncinatum foram formadas por linhas alternadas de plantas 

repelentes (D. uncinatum) e de milho, ficando constituídas por oito linhas de plantas 

repelentes e sete linhas de milho. As parcelas do tratamento testemunha (milho estreme) 

foram formadas por sete linhas de milho.  

A área útil das parcelas foi de 26,9 m² (5,6 m x 4,8 m), o que veio a permitir 

avaliar cerca de 112 plantas de milho. Todas as parcelas ficaram separadas umas das 

outras por uma distância de 10 metros, tendo em vista evitar-se a influência das plantas-

isco e/ou das plantas repelentes sobre as parcelas onde não haviam sido instaladas. As 

parcelas foram oportunamente delimitadas com estacas e identificadas com tabuletas. 

3.2.8. Marcação dos ensaios demonstrativos 

As parcelas dos ensaios demonstrativos tiveram uma área útil de cerca de 

5000 m
2
. Tal como nos ensaios comparativos, a parcela do tratamento com plantas-isco 

e plantas repelentes ficou separada da parcela testemunha por uma distância de 10 

metros, tendo em vista evitar-se a influência daquelas plantas na testemunha.  

3.2.9. Sementeira e plantação dos ensaios comparativos 

A plantação das plantas-isco e as sementeiras das plantas repelentes e do milho 

foram feitas manualmente depois de delimitadas as parcelas. As datas de plantação e de 

sementeira são apresentadas no Quadro 3.1. 

Quadro 3.1. Datas de plantação de Pennisetum purpureum e de sementeira de Desmodium uncinatum e do milho 

durante as campanhas agrícolas de 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011 (ensaios comparativos) 

Espécie 
Data plantação/sementeira 

2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 

Pennisetum purpureum (‘Regional’) 02/11/2007 15/10/2008 15/10/2008 15/10/2008 

Desmodium uncinatum 03/11/2007 17/10/2008 17/10/2008 17/10/2008 

Milho SAM3  18/12/2007 22/12/2008 07/01/2010 10/11/2010 

As plantas-isco e as plantas repelentes da campanha agrícola de 2008/2009 
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serviram para os ensaios instalados em 2009/2010 e em 2010/2011. Em ambos os 

ensaios (comparativos e demonstrativos), na instalação das plantas-isco foram utilizadas 

estacas de P. purpureum com três nós e com a parte de cima cortada em bisel, ficando 

depois dois nós enterrados. Foram instaladas de modo a formarem uma bordadura de 

três filas (Figura 3.3), tendo o compasso sido de 0,90 x 0,60 m. As plantas repelentes 

foram instaladas com o compasso nas entrelinhas de 0,80 m (Figura 3.4), havendo as 

suas sementes sido misturadas com areia fina para facilidade de distribuição. A 

sementeira do milho foi feita manualmente, colocando-se duas sementes nos covachos 

nas entrelinhas das plantas repelentes, ao compasso de 0,80 x 0,30 m. 

  
Figura 3.3. Pennisetum purpureum na bordadura de 

uma parcela do tratamento milho x Pennisetum 

purpureum x Desmodium uncinatum (original do 

autor). 

Figura 3.4. Desmodium uncinatum nas entrelinhas 

da cultura do milho numa parcela do tratamento 

milho x Desmodium uncinatum (original do autor). 

3.2.10. Sementeira e plantação dos ensaios demonstrativos 

As datas de plantação e/ou de sementeira das plantas-isco, das plantas repelentes 

e do milho dos ensaios demonstrativos são apresentadas no Quadro 3.2. Na campanha 

agrícola de 2009/2010 utilizaram-se estacas de desmódio (ver Figura 3.1) e na campanha 

agrícola de 2010/2011 utilizou-se 1 kg de semente de desmódio, à razão de 2 kg/ha. 

Quadro 3.2. Datas de plantação de Pennisetum purpureum e de plantação/sementeira de Desmodium uncinatum e 

sementeira do milho durante as campanhas agrícolas de 2009/2010 e 2010/2011 (ensaios demonstrativos)  

Espécie Tratamento 
Data plantação/sementeira Data plantação/sementeira 

2009/2010 2010/2011 

Pennisetum purpureum (‘Regional’) Atracção-repulsão 20/11/2008 20/11/2008 

Desmodium uncinatum Atracção-repulsão 20 /11/2009 4/11/2010 

Milho SAM3 
Atracção-repulsão 27/12/2009 8/11/2010 

Testemunha 28/12/2009 9/11/2010 

As plantas-isco foram plantadas de modo a formarem uma bordadura de três 

filas, tendo o compasso sido de 0,90 x 0,60 m. As plantas repelentes foram instaladas 
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com o compasso entre as linhas de 0,80 m e a sementeira do milho foi feita entre as 

linhas das plantas repelentes, sendo colocadas duas sementes em covachos distanciados 

a 0,30 m, o que levou a um compasso de 0,80 x 0,30 m. O capim-elefante utilizado nas 

duas campanhas agrícolas (2009/2010 e 2010/2011) foi plantado na campanha agrícola 

de 2008/2009. 

3.2.11. Adubação dos ensaios comparativos 

No primeiro ano de instalação das plantas para os ensaios, campanha agrícola de 

2007/2008 num solo do tipo HB 14 e campanha agrícola de 2008/2009 num solo HB 

32. A adubação de fundo foi feita distribuindo um adubo composto 12-24-12 nas linhas 

de sementeira das plantas repelentes e do milho, tendo-se aplicado o equivalente a 30 

g/m² de adubo. Para a adubação de cobertura do milho usou-se o sulfato de amónio na 

dose de 20g/m². As plantas-isco não foram adubadas e as plantas repelentes receberam 

apenas adubação de fundo. Nas campanhas seguintes (2009/2010 e 2010/2011 nas parcelas 

do ensaio de 2008/2009), as plantas repelentes não levaram qualquer tipo de adubação e 

para a adubação de cobertura do milho usou-se ureia, na dose de 12 g/m
2
. 

3.2.12. Adubação dos ensaios demonstrativos 

 Na adubação de fundo usou-se o adubo composto 12-24-12 nas linhas de 

sementeira do milho, tendo-se aplicado cerca de 350 kg/ha do adubo. Na adubação de 

cobertura usou-se a ureia na dose de 120 kg/ha.  

3.2.13. Amanhos culturais 

Durante as campanhas agrícolas, tanto nos ensaios comparativos como nos 

demonstrativos, foram realizados diversos amanhos culturais, nomeadamente sachas, 

retanchas de plantas-isco, ressementeiras de plantas repelentes, mondas manuais e 

cortes de plantas-isco e de plantas repelentes.  

A amontoa do milho realizou-se no momento da adubação, tendo sido ainda 

realizado o desbaste do milho de modo a ficar-se com apenas uma planta por covacho. 

3.2.14. Colheita, secagem e debulha do milho dos ensaios comparativos e 

demonstrativos 

A colheita do milho dos ensaios comparativos foi feita manualmente e a 

produção das parcelas foi colhida separadamente, tendo a secagem das espigas 

decorrido numa eira. Oportunamente procedeu-se à debulha manual das espigas e o grão 
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foi pesado, utilizando-se uma balança de 0,01 g de precisão. Determinou-se na altura o 

teor de água do grão. 

Para os ensaios demonstrativos a colheita do milho foi feita manualmente e as 

espigas das parcelas foram, igualmente, colhidas separadamente e postas a secar numa 

eira. Procedeu-se à debulha manual das espigas na campanha agrícola de 2009/2010 e à 

debulha mecânica na campanha agrícola de 2010/2011. O peso e o teor de água do grão 

foram igualmente determinados logo a seguir à debulha. 

3.2.15. Recolha de dados e análises estatísticas  

Nos dois tipos de ensaios (comparativos e demonstrativos) registou-se o número 

total de plantas infestadas, o número de furos, o número de galerias, mediu-se o 

comprimento das galerias nos colmos e determinou-se a produção de cada parcela dos 

diferentes tratamentos ensaiados. Com base no número de plantas infestadas, no número 

de furos, no número das galerias e no comprimento das galerias determinou-se a 

incidência e a severidade dos ataques de brocas do colmo. 

Para ambos os ensaios (comparativos e demonstrativos) o peso do grão para a 

avaliação do rendimento em grão foi corrigido para o teor de água de 13%. 

Como referido, no ensaio demonstrativo a incidência (número de plantas 

infestadas x 100/número de plantas de cada subparcela) e a severidade (número total de 

furos/número total de plantas infestadas) dos ataques das brocas foram determinadas 

com base nos dados obtidos em nove repetições formadas por subparcelas colhidas ao 

acaso com área de 8 m
2
 (1,6 m x 5 m). 

A interpretação estatística dos resultados da média da incidência, média do 

número de furos, número de furos por planta infestada, média do comprimento total das 

galerias, comprimento médio das galerias das plantas infestadas e da produção (apenas a 

produção dos ensaios comparativos) foi efectuada mediante análise de variância 

(ANOVA) com recurso ao programa estatístico SPSS, versão 20.0. 

3.3. Resultados e discussão 

3.3.1. Média da incidência, número de furos por planta de milho infestada, média 

do número de furos, média do comprimento total das galerias e comprimento 

médio das galerias das plantas de milho infestadas dos ensaios comparativos  

Os resultados são apresentados nos Quadros 3.3 a 3.8. Os Quadros das 
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respectivas análises estatísticas são apresentados nos Anexos 18 a 22. 

Quadro 3.3. Média da incidência, média do número de furos e número de furos por planta de milho infestada pelos 

ataques das brocas no milho nos tratamentos estudados em 2007/2008 (ensaios comparativos) 

Tratamento Nº de plantas 
Média da 

incidência (%) 

Média do nº de 

furos  

Nº de furos/ 

planta infestada  

Milho x Desmodium uncinatum  307 16,6a* 82,7 4,9ab 

Milho x Pennisetum purpureum  285 24,9b 86,0 3,6a 

Milho x Pennisetum purpureum x 

Desmodium uncinatum  
320 16,6a 68,0 3,9a 

Milho estreme (testemunha) 265 78,6c 479,3 6,9b 

*Por coluna, os valores afectados pela mesma letra não diferem estatisticamente (p = 0,05), segundo o teste deTukey HSD. 

Quadro 3.4. Média da incidência, média do número de furos, número de furos por planta de milho infestada, média 

do comprimento total das galerias e comprimento médio das galerias dos ataques das brocas no milho nos tratamentos 

estudados em 2008/2009 (ensaios comparativos) 

Tratamento 
Nº de 

plantas 

Média da 

incidência 

(%) 

Média do 

nº furos  

Nº de furos/ 

planta 

infestada  

Média do comprimento 

total das galerias 

(mm) 

Comprimento 

médio das galerias 

(mm) 

Milho x Desmodium uncinatum  300 30,5a* 75,0 2,5a 6058,0a 129,8a 

Milho x Pennisetum purpureum  295 38,9a 86,0 2,2a 9415,3a 138,2a 

Milho x Pennisetum purpureum 

x Desmodium uncinatum  
308 16,0a 51,7 3,2a 4207,3a 151,8a 

Milho estreme (testemunha) 264 69,4b 333,7 5,5b 17667,0b 146,8a 

* Por coluna, os valores afectados pela mesma letra não diferem estatisticamente (p = 0,05), segundo o teste deTukey HSD. 

Quadro 3.5. Média da incidência, média do número de furos, número de furos por planta de milho infestada, média 

do comprimento total das galerias e comprimento médio das galerias dos ataques das brocas no milho nos tratamentos 

estudados em 2009/2010 (ensaios comparativos) 

Tratamento 
Nº de 

plantas 

Média da 

incidência 

(%) 

Média do 

nº furos  

Nº de furos/ 

planta 

infestada  

Média do comprimento 

total das galerias 

(mm) 

Comprimento 

médio das galerias 

(mm) 

Milho x Desmodium uncinatum  296 46,7b* 107,0 2,3a 8210,7a 369,9a 

Milho x Pennisetum 

purpureum  
310 46,8b 112,3 2,3a 10604,7a 422,6a 

Milho x Pennisetum 

purpureum x Desmodium 

uncinatum  

316 23,4a 77,7 3,2a 4581,7a 380,1a 

Milho estreme (testemunha) 283 86,2c 612,3 7,5b 27519,7b 525,1a 

* Por coluna, os valores afectados pela mesma letra não diferem estatisticamente (p = 0,05), segundo o teste deTukey HSD. 

Quadro 3.6. Média da incidência, média do número de furos, número de furos por planta de milho infestada, média 

do comprimento total das galerias e comprimento médio das galerias dos ataques das brocas no milho nos tratamentos 

estudados em 2010/2011 (ensaios comparativos) 

Tratamento 
Nº de 

plantas 

Média da 

incidência 

(%) 

Média do 

nº de furos  

Nº de furos/ 

planta 

infestada  

Média do comprimento 

total das galerias 

(mm) 

Comprimento 

médio das galerias 

(mm) 

Milho x Desmodium uncinatum  325 19,7a* 42,3 2,0a 4769,3a 108,6a 

Milho x Pennisetum purpureum  309 18,5a 46,0 2,4a 3968,0a 105,6a 

Milho x Pennisetum purpureum 

x Desmodium uncinatum  
329 14,4a 51,7 3,3a 4400,7a 221,0a 

Milho estreme (testemunha) 297 41,0b 140,0 3,4a 19511,7b 231,1a 

* Por coluna, os valores afectados pela mesma letra não diferem estatisticamente (p = 0,05), segundo o teste deTukey HSD. 
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Comparando os dados ao longo dos anos em que decorreram os ensaios, 

verificou-se que a média da incidência foi significativamente maior na testemunha 

(milho estreme), tendo havido igualmente diferença significativa entre o tratamento 

milho x planta-isco x planta repelente e os tratamentos milho x planta repelente e milho 

x planta-isco (Quadro 3.7). No que diz respeito à incidência entre as campanhas, 

verificou-se que esta foi significativamente maior na campanha de 2009/2010, menor na 

campanha de 2010/2011, não tendo havido diferenças entre as campanhas de 2007/2008 

e 2008/2009 (Quadro 3.7). Como referido, a data de sementeira pode afectar a 

incidência dos ataques das brocas e os prejuízos na cultura, tendendo os mesmos a 

serem superiores em sementeiras tardias (Gounou et al., 1993; Wilkinson,1936; Harris, 

1962; Adeyemi et al., 1966; Girling, 1980; Carter, 1985; Aroga, 1988; Shanower et 

al.,1991; Youm et al., 1993; Nuñgulu, 2005). Os resultados sugerem que se fez sentir o 

possível efeito da sementeira tardia realizada na campanha de 2009/2010 (7 de Janeiro) 

e a sementeira realizada no cedo em 2010/2011 (10 de Novembro) (Quadro 3.1). 

Quanto à média do número de furos/planta infestada (Quadros 3.3 a 3.6), uma 

medida da severidade do ataque que permite relacionar o número de plantas infestadas 

com o número de lagartas que penetraram e tiveram crescimento no colmo, verificou-se 

que variou entre 2,0 furos/planta infestada no tratamento milho x D. uncinatum na 

campanha agrícola de 2010/2011 e 7,5 furos/planta infestada no tratamento testemunha 

(milho estreme) na campanha agrícola de 2009/2010. Em quase todos os anos e 

tratamentos o número de furos/planta infestada foi significativamente superior no 

tratamento milho estreme, comparativamente aos outros tratamentos. Assim, 

considerando que as fêmeas das brocas do colmo realizam posturas em placas, de 10 a 

40 ovos em S. calamistis, 10 a 80 ovos em C. partellus e de 30 a 150 ovos em B. fusca 

(IRAT-CIRAD, 1986), à maior incidência de ataque na situação de milho estreme 

associou-se maior número de lagartas com crescimento nos colmos infestados nesse 

tratamento. Entre as campanhas o número de furos/planta infestada foi 

significativamente maior em 2007/2008 (Quadro 3.7), consequência, sobretudo, do 

elevado número de furos no tratamento testemunha. 

Analisando a média do comprimento total das galerias entre os tratamentos, 

observou-se que foi superior no tratamento testemunha, o que está de acordo com as 

diferenças encontradas entre os valores da incidência e o número total de furos entre os 

tratamentos. Porém, a estatística do comprimento médio das galerias mostra que as 
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diferenças entre os tratamentos nas campanhas 2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011 não 

são significativas (Quadros 3.4 a 3.6). 

Quadro 3.7. Média da incidência em função do tratamento, média da incidência nas campanhas agrícolas e média do 

número de furos por planta de milho infestada nas campanhas agrícolas (ensaios comparativos)  

Tratamento 
Média da 

incidência (%) 
 Campanha 

Média da 

incidência (%) 
 Campanha 

Nº de furos/planta 

infestada 

Milho x Pennisetum purpureum x 

Desmodium uncinatum  
17,6a*  2010/2011 23,4a  2010/2011 2,8a 

Milho x Pennisetum purpureum  28,4b  2007/2008 34,2b  2008/2009 3,5a 

Milho x Desmodium uncinatum  32,2b  2008/2009 38,7b  2009/2010 3,8a 

Milho estreme (testemunha) 68,8c  2009/2010 50,8c  2007/2008 4,9b 

* Por coluna, os valores afectados pela mesma letra não diferem estatisticamente (p = 0,05), segundo o teste deTukey HSD.  

Porém, na campanha 2009/2010 o comprimento médio das galerias atingiu os valores 

mais altos, sendo ainda o reflexo da sementeira tardia realizada nessa campanha. 

Comparando ao longo dos três anos o comprimento médio das galerias, confirmou-se 

que foi maior na campanha 2009/2010, não tendo, no entanto, diferido 

significativamente da campanha 2008/2009 (Quadro 3.8). No que diz respeito ao 

comprimento médio das galerias em função dos tratamentos, a testemunha (milho 

estreme) destacou-se dos outros tratamentos, tendo o maior comprimento registado 

diferindo significativamente neste tratamento. Os valores mais baixos foram 

encontrados nos tratamentos em que se utilizou a planta repelente, tendo sido 

encontrada diferença significativa entre os tratamentos milho x P. purpureum x D. 

uncinatum e milho x P. purpureum (Quadro 3.8). 

Quadro 3.8. Comprimento médio das galerias no milho nas campanhas agrícolas e comprimento médio das galerias 

em função do tratamento (ensaios comparativos) 

Campanha 
Comprimento médio das galerias 

(mm) 
 Tratamento 

Comprimento médio das 

galerias (mm) 

2010/2011 46,1a*  
Milho x Pennisetum purpureum x 

Desmodium uncinatum  
30,0a 

2008/2009 69,1b  Milho x Desmodium uncinatum  54,6ab 

2009/2010 85,6b 
 Milho x Pennisetum purpureum  61,4b 

 Milho estreme (testemunha) 121,7c 

* Por coluna, os valores afectados pela mesma letra não diferem estatisticamente (p = 0,05), segundo o teste deTukey HSD. 

Vários estudos realizados em África referem a redução da incidência dos ataques 

das brocas na cultura do milho nas modalidades em que foi utilizado o sistema de 

atracção-repulsão, apesar de habitualmente não aparecerem referidos os valores 

registados entre as modalidades (Khan & Pickett, 2004; van den Berg, 2006; Midega et 

al., 2006; Khan et al., 2006a, 2007). No entanto, em estudos realizados no Quénia e na 
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Uganda, no período de 1998 a 2002 e apresentados por Khan et al. (2003), em que 

foram avaliados mais de 1500 campos de cereais, registou-se que nas modalidades com 

plantas-isco e plantas repelentes a incidência foi de 18 a 41% e que no milho estreme 

foi, em média, de 60%. Por sua vez, Reba & van den Berg (2001) registaram valores de 

incidência de 34% em talhões de culturas não ladeados por plantas-isco e concluíram 

que o capim-elefante foi mais eficaz que o capim-sudanês (S. vulgare var. sudanense) 

na redução dos ataques das brocas do colmo no milho, com valores de incidência de 18 

e 48%, respectivamente. Em ensaios de gestão de brocas realizados no Planalto Central 

de Angola, na campanha agrícola de 2004/2005, e discutidos por Nuñgulu et al. (2006), 

os autores registaram que nos tratamentos com plantas-isco e plantas repelentes a 

incidência dos ataques das brocas variou entre 13,3% no tratamento milho x P. 

purpureum (ecótipo ‘Costa Rica’) x D. uncinatum e 68,8%, na testemunha, milho 

estreme. Mostraram ainda que a utilização do ecótipo ‘Regional’ de P. purpureum levou 

a uma maior incidência dos ataques das brocas no milho e que os tratamentos em que o 

desmódio foi utilizado como planta repelente a incidência dos ataques das brocas foi 

menor do que nos tratamentos em que a planta repelente foi o capim-gordura. Por outro 

lado, em ensaios de combate às brocas do colmo no Planalto Central de Angola, Ferrão 

& Gouveia (1966) observaram que a incidência das brocas nas modalidades sem 

tratamento fitossanitário variou nos vários locais onde instalaram os ensaios entre 8% e 

66%. Verifica-se, assim, que os resultados obtidos no presente trabalho para a 

incidência dos ataques das brocas do colmo no milho estão de acordo com os 

encontrados por diversos autores.  

3.3.2. Média da incidência, média do número total de furos, número de furos por 

planta de milho infestada, média do comprimento total das galerias e comprimento 

médio das galerias das plantas de milho infestadas dos ensaios demonstrativos  

Os resultados obtidos são apresentados nos Quadros 3.9 e 3.10. Os Quadros da 

respectiva análise estatística são apresentados nos Anexos 23 a 25. 

Quadro 3.9. Média da incidência, média do número total de furos, número de furos por planta de milho infestada, 

média do comprimento total das galerias e comprimento médio das galerias dos ataques das brocas no milho nos 

tratamentos estudados em 2009/2010 (ensaios demonstrativos)  

Tratamento 
Nº de 

plantas 

Média da 

incidência 

(%) 

Média do 

nº de furos 

Nº de furos/ 

planta infestada 

Média do 

comprimento total 

das galerias (mm) 

Comprimento 

médio das 

galerias (mm) 

Milho x Pennisetum purpureum 

x Desmodium uncinatum  
343 36,4a* 52,9a* 3,8a 1628,4a* 131,1a 

Milho estreme (testemunha) 272 82,7b 112,1b 4,4a 4969,3b 102,5a 

*Por coluna, os valores afectados pela mesma letra não diferem estatisticamente (p = 0,05), segundo o teste t de Student. 
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Na campanha agrícola de 2009/2010 existiram diferenças significativas entre os 

tratamentos, no que se refere à incidência dos ataques das brocas, média do número total 

de furos e média do comprimento total das galerias (Quadro 3.9). A média da incidência 

no tratamento milho x P. purpureum x D. uncinatum foi de 36,4%, tendo atingido 

82,7% na testemunha. Quanto ao número de furos/planta infestada, os valores 

registados não diferiram significativamente entre os tratamentos. 

Na campanha agrícola de 2010/2011 as diferenças entre os tratamentos, no que 

se refere à incidência dos ataques das brocas, à média do número total de furos e ao 

número de furos/planta infestada não diferiram significativamente (Quadro 3.10). 

Quadro 3.10. Média da incidência, média do número total de furos, número de furos por planta de milho infestada, 

média do comprimento total das galerias e comprimento médio das galerias dos ataques das brocas no milho nos 

tratamentos estudados em 2010/2011 (ensaios demonstrativos)  

Tratamento 
Nº de 

plantas 

Média da 

incidência 

(%) 

Média do nº 

de furos 

Nº de furos/ 

planta infestada 

Média do 

comprimento total 

das galerias (mm) 

Comprimento 

médio das 

galerias (mm) 

Milho x Pennisetum purpureum 

x Desmodium uncinatum  
413 12,3a  21,2a 3,8a 862,9a* 97,8a 

Milho estreme (testemunha) 304 17,4a 18,2a 3,2a 2777,2b 365,1b 

*Por coluna, os valores afectados pela mesma letra não diferem estatisticamente (p = 0,05), segundo o teste de Student. 

A média da incidência foi de 12,3% no tratamento milho x P. purpureum x D. 

uncinatum e de 17,4% na testemunha. Porém, quanto à média do comprimento total das 

galerias e comprimento médio das galerias as diferenças foram significativas, tendo sido 

maior na testemunha. 

Na comparação dos resultados obtidos nas duas campanhas (2009/2010 e 

2010/2011) pode-se concluir que a incidência foi significativamente maior na campanha 

de 2009/2010 (Quadro 3.11), situação análoga à registada nos ensaios comparativos 

(Quadros 3.5 e 3.6). Nos ensaios comparativos a média da incidência nos tratamentos 

milho x P. purpureum x D. uncinatum e testemunha foi de 54,8% na campanha de 

2009/2010 e de 27,7% na campanha de 2010/2011. 

A data de sementeira poderá ter afectado o valor da incidência dos ataques das 

brocas uma vez que na campanha de 2009/2010 a mesma foi realizada em 27 e 28 de 

Dezembro e na campanha de 2010/2011 em 8 e 9 de Novembro. Por outro lado, no que 

se refere ao número de furos/planta infestada os valores determinados aproximaram-se 

dos que foram registados para os ensaios comparativos (Quadros 3.5 e 3.6). Assim, 

constata-se que a área útil dos tratamentos nos diferentes ensaios não influenciou quer 

a maior incidência no tratamento testemunha, comparativamente ao tratamento com 
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planta-isco e planta repelente, quer o valor médio de galerias/planta infestada. 

Na comparação do comprimento médio das galerias, a média dos valores da 

campanha agrícola de 2009/2010 diferiu significativamente da média dos valores da 

campanha agrícola de 2010/2011 (Quadro 3.11). Nos ensaios comparativos nesses 

anos os valores registados para os tratamentos milho x P. purpureum x D. uncinatum e 

testemunha foram de 452,6 e 226,0 mm, respectivamente para a campanha agrícola de 

2009/2010 (Quadro 3.5) e campanha agrícola de 2010/2011 (Quadro 3.6). Manteve-se 

assim a tendência para maior incidência e comprimento no ensaio semeado mais tarde, 

ou seja campanha 2009/2010. Considerando que a espécie mais abundante no Huambo é 

B. fusca e que os picos dos voos ocorreram em Novembro-Dezembro, Fevereiro-Março 

e Abril-Maio (ver capítulo 2), o cereal semeado no cedo encontra-se numa fase 

adiantada do ciclo ao surgir a 2ª geração da praga, o que poderá limitar o crescimento 

das lagartas no colmo. Situação semelhante poderá ser inferida para a espécie S. 

calamistis em que o voo da primeira geração teve início em Outubro e a geração 

seguinte surgiu a partir de Dezembro, com as capturas mais importantes nalguns locais 

entre Janeiro e Maio. A segunda geração destas espécies é, aparentemente, a que 

provoca mais estragos na cultura do milho na zona planáltica do Huambo, traduzidos 

sobretudo na extensão das galerias nos colmos infestados. 

Quadro 3.11. Média da incidência, número de furos por planta de milho infestada e comprimento médio das galerias 

em função das campanhas em que foram realizados os ensaios (ensaios demonstrativos) 

Campanha 
Média da incidência 

(%) 
Nº de furos/planta infestada Comprimento médio das galerias (mm) 

2009/2010 23,7a* 4,1a 231,5a 

2010/2011 8,1b 3,5b 96,8b 

*Por coluna, os valores afectados pela mesma letra não diferem estatisticamente (p = 0,05), segundo o teste de Student. 

3.3.3. Produção de milho dos ensaios comparativos nos tratamentos estudados  

Como referido, durante as quatro campanhas agrícolas a sementeira do milho nos 

ensaios comparativos foi feita em datas diferentes, entre Novembro (2010/2011) e 

Janeiro (2009/2010) (Quadro 3.1). A colheita foi efectuada em Maio para as campanhas 

agrícolas de 2007/2008, 2008/2009 e 2010/2011 e em Junho para a campanha agrícola 

de 2009/2010. Os valores das produções (peso corrigido para teor de água de 13%) nos 

tratamentos estudados constam dos Quadros 3.12 a 3.15. Os Quadros da respectiva 

análise estatística são apresentados nos Anexos 26 a 29. 
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Quadro 3.12. Produção de milho nos tratamentos estudados (2007/2008) (ensaios comparativos) 

Tratamento Média do tratamento (kg) Produção (kg/ha) Aumento da produção (%) 

Milho x Desmodium uncinatum  8,7a* 3 220 106,2 

Milho x Pennisetum purpureum  6,9b 2 570 64,3 

Milho x P. purpureum x D. uncinatum  10,0c 3 710 137,4 

Milho estreme (testemunha) 4,2d 1 560 - 

* Os valores médios afectados pela mesma letra não diferem estatisticamente (p= 0,05), segundo o teste de Tukey HSD. 

Quadro 3.13. Produção de milho nos tratamentos estudados (2008/2009) (ensaios comparativos) 

Tratamento Média do tratamento (kg) Produção (kg/ha) Aumento da produção (%) 

Milho x Desmodium uncinatum  9,0a* 3 350 71,1 

Milho x Pennisetum purpureum  7,4a 2 750 40,7 

Milho x P. purpureum x D. uncinatum  9,9a 3 680 88,0 

Milho estreme (testemunha) 5,3b 1 960 - 

* Os valores médios afectados pela mesma letra não diferem estatisticamente (p = 0,05), segundo o teste de Tukey HSD. 

Quadro 3.14. Produção de milho nos tratamentos estudados (2009/2010) (ensaios comparativos)  

Tratamento Média do tratamento (kg) Produção (kg/ha) Aumento da produção (%) 

Milho x Desmodium uncinatum  8,4a* 3 130 740,0 

Milho x Pennisetum purpureum  6,9a 2 580 594,0 

Milho x P. purpureum x D. uncinatum  11,8b 4 400 1 084,0 

Milho estreme (testemunha) 1,0c 370 - 

* Os valores médios afectados pela mesma letra não diferem estatisticamente (p = 0,05), segundo o teste de Tukey HSD. 

Quadro 3.15. Produção de milho nos tratamentos estudados (2010/2011) (ensaios comparativos)  

Tratamento Média do tratamento (kg) Produção (kg/ha) Aumento da produção (%) 

Milho x Desmodium uncinatum  11,9a* 4 410 39,8 

Milho x Pennisetum purpureum  11,8a 4 400 39,2 

Milho x P. purpureum x D. uncinatum  13,0a 4 800 53,0 

Milho estreme (testemunha) 8,5b 3100 - 

* Os valores médios afectados pela mesma letra não diferem estatisticamente (p = 0,05), segundo o teste de Tukey HSD. 

Regista-se que a produção da testemunha (milho estreme) variou entre 370 kg/ha, 

campanha de 2009/2010, e 3100 kg/ha, campanha de 2010/2011. Por outro lado, as 

médias das produções para o conjunto dos tratamentos foram de 2620 kg/ha, na 

campanha de 2009/2010, 2765 kg/ha, na campanha de 2007/2008, 2935 kg/ha, na 

campanha de 2008/2009 e 4177,5 kg/ha, na campanha de 2010/2011. Em todas as 

campanhas agrícolas a produção do tratamento testemunha (milho estreme), diferiu 

significativamente dos outros tratamentos em que foram utilizadas planta repelente e/ou 

planta-isco. 

Comparando os anos, verifica-se que os valores das produções nos ensaios das 

campanhas de 2007/2008 e 2008/09 foram semelhantes, não tendo havido, 

aparentemente, o efeito do tipo de solo na produtividade. Em 2007/2008 o ensaio havia 



3. Ensaios de gestão das populações de brocas 

118 

 

sido instalado num solo Hb 14 (Solo Fracamente Ferrálico Amarelado ou Avermelhado 

que na sua maioria possui laterite a profundidade menor do que um metro) que é 

ligeiramente menos fértil que o solo Hb 32 (Solo Fracamente Ferrálico Típico 

Vermelho) onde foram instalados os ensaios de 2008/2009 a 2010/2011 (Missão de 

Pedologia de Angola, 1961). Entre essas duas campanhas não houve diferenças 

significativas quer para os valores registados para a média da incidência quer para os 

valores do número de furos/planta infestada (Quadro 3.7). 

Ao analisar os valores das produções entre os tratamentos nas diferentes 

campanhas agrícolas, registou-se que na campanha de 2007/2008 os aumentos de 

produção em relação à testemunha foram de 64,3% no tratamento milho x P. 

purpureum, 106,2% no tratamento milho x D. uncinatum e 137,3%, no tratamento 

milho x P. purpureum x D. uncinatum (Quadro 3.12). Todos os tratamentos diferiram 

significativamente entre si (valores de significância ≤ 0,001, ver anexos 26 a 29) e os 

tratamentos com planta repelente tiveram as produções mais elevadas. Na campanha 

agrícola de 2008/2009 a produção da testemunha foi de 1960 kg/ha e as produções dos 

outros tratamentos diferiram significativamente da produção da testemunha. Apesar dos 

aumentos de produção terem variado entre 40,7%, no tratamento milho x P. purpureum, 

e 88,0%, no tratamento milho x P. purpureum x D. uncinatum, não existiram diferenças 

significativas entre os tratamentos em que foram instaladas plantas repelentes e/ou 

plantas-isco (Quadro 3.13). Na campanha agrícola de 2009/2010 a produção da 

testemunha foi muito baixa e os aumentos de produção nos tratamentos com planta 

repelente e/ou planta-isco foram de 594,0% no tratamento com planta isco, 740,0% no 

tratamento com planta repelente e 1084,0% no tratamento com planta-isco e planta 

repelente. Nessa campanha agrícola os valores da média da incidência e do número de 

furos/planta infestada foram elevados e diferiram significativamente dos valores das 

outras campanhas agrícolas (Quadro 3.7). Assim, a maior incidência dos ataques que foi 

associada a uma sementeira tardia teve repercussão na produção que se fez sentir 

sobretudo no tratamento testemunha, tendo este tratamento apresentado maior 

incidência de ataque de brocas e estragos (Quadro 3.5). Na campanha agrícola de 

2010/2011 registou-se a melhor produção média do ensaio, tendo os ganhos da 

produção em relação à testemunha sido significativos mas não diferindo entre os 

tratamentos. Nessa campanha agrícola a média da incidência havia sido 

significativamente inferior à média registada noutras campanhas agrícolas (Quadro 3.7), 
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o que permite concluir que a produção nos ensaios foi significativamente afectada pela 

incidência dos ataques de brocas. 

A produtividade do milho na região austral e central de África é relativamente 

baixa e para a maioria dos países da África subsariana situa-se abaixo dos 2000 kg/ha, 

situando-se actualmente perto dos 650 kg/ha em Angola (FAOSTAT, 2012). Porém, a 

produção que se pode obter no país pode ser elevada e ultrapassar as 6,6 t/ha (Melo-e-

Abreu et al., 2006) ou mesmo as 11,9 t/ha (Gesterra, 2011). Na Província do Huambo a 

média das produções nos anos mais recentes é de cerca de 700 kg/ha, tendo chegado a 

980 kg/ha na campanha de 2007/2008 (MINADERP, 2009a). Muito embora existam 

essas informações, o conhecimento exacto das produções do milho na zona planáltica 

do país são escassos. Em ensaios realizados na década de 60, do passado século, Ferrão 

& Gouveia (1966) referiram produções médias de milho de 1526 kg/ha em modalidades 

em que fora feita adubação. Num ensaio do comportamento de cultivares quanto ao 

rendimento e susceptibilidade a pragas e doenças na Província do Huambo, Henriques 

et al. (2010) obtiveram em regadio produções de 7000 a 8000 kg/ha nalgumas cultivares 

de alta produtividade introduzidas e em sequeiro de 3000 a 4000 kg/ha. Nesse ensaio a 

cultivar SAM3 produziu em sequeiro cerca de 4000 kg/ha. Nuñgulu et al. (2006) 

registaram num ensaio de gestão das populações de brocas do milho realizado no 

Planalto Central de Angola, em sequeiro e utilizando a cultivar SAM3, produções 

médias de 3200 kg/ha a 3800 kg/ha em modalidades com plantas-isco e plantas 

repelentes e 2100 kg/ha na testemunha (cultura estreme). Conclui-se, assim, que com 

excepção da campanha agrícola de 2009/2010 as produções do tratamento com milho 

estreme estiveram acima da média nacional e da região do Huambo, porém aquém das 

produções obtidas com a cultivar SAM3 noutros estudos (Melo-e-Abreu et al., 2006; 

Henriques et al., 2010). 

3.3.4. Produção de milho dos ensaios demonstrativos nos tratamentos estudados 

Os valores das produções de milho nos tratamentos estudados (produção corrigida 

para teor de água de 13%) constam dos Quadros 3.16 e 3.17. Na campanha agrícola de 

2009/2010 a produção da testemunha foi de 1970 kg/ha e na campanha agrícola de 

2010/2011 a produção foi de 2850 kg/ha. 

Considerando que na campanha de 2009/2010 a produção do tratamento sem plantas-

isco e plantas repelentes foi de 370 kg/ha no ensaio comparativo, atendendo que as 
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incidências dos ataques foram de 86,2% e 82,7%, respectivamente no ensaio 

comparativo e no ensaio demonstrativo, e que o comprimento médio das galerias foi de 

525,1 mm e de 102,5 mm, respectivamente, a diferença das produções entre estes dois 

ensaios pode ser explicada pela maior severidade dos ataques no ensaio comparativo 

(Quadros 3.5 e 3.9). 

Quadro 3.16. Produção de milho nos tratamentos estudados (2009/2010) (ensaios demonstrativos)  

Tratamento Produção 

(kg/ha) 

Aumento da produção 

(%) 

Milho x Pennisetum purpureum x Desmodium uncinatum  3 960 101,7 

Milho estreme (testemunha) 1 970 - 

Quadro 3.17. Produção de milho nos tratamentos estudados (2010/2011) (ensaios demonstrativos)  

Tratamento Produção 

(kg/ha) 

Aumento da produção 

(%) 

Milho x Pennisetum purpureum x Desmodium uncinatum  4 092 43,6 

Milho estreme (testemunha) 2 850 - 

A utilização das plantas-isco e das plantas repelentes permitiu aumentar a 

produção em 101,7% na campanha de 2009/2010 e em 43,6% na campanha de 

2010/2011 (Quadros 3.16 e 3.17). 

Num estudo realizado no Quénia verificou-se que a utilização de plantas-isco e 

plantas repelentes aumentou a produção em cerca de 600%, permitindo passar-se de 

cerca de 450 kg/ha para 2760 kg/ha (Cook et al., 2007). Njihia et al. (2004) registaram 

em ensaios demonstrativos realizados no Quénia com 25 agricultores, onde a incidência 

das brocas era de 29% e os prejuízos atingiam 20 a 80% da produção, aumentos de 

produção de cerca de 200%, ou seja de 2 t/ha para 6 t/ha. Os resultados ora obtidos 

confirmam a existência de diferenças na produção entre o tratamento milho estreme e o 

tratamento milho x planta-isco x planta repelente. 

3.3.5. Custos de produção nos ensaios demonstrativos nos tratamentos estudados 

Considerando que os benefícios da utilização das plantas-isco e das plantas 

repelentes em consociação com o milho na gestão das populações das brocas do colmo 

dependem do equilíbrio entre a redução do custo na gestão das populações das brocas 

do colmo, das produções obtidas com a cultura intercalar, do aumento do custo de 

manutenção de uma consociação no campo e da possível redução da área útil para a 

produção da cultura principal, apresentam-se no Quadro 3.18 e no Quadro 3.19 a análise 

dos custos de produção em função dos tratamentos e dos anos dos ensaios. 
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Na campanha agrícola de 2009/2010 os custos de produção foram de 

US$ 1478,57/ha na modalidade de atracção-repulsão (Quadro 3.18) e de US$ 1310,08/ha 

na testemunha (Quadro 3.19). Ao preço de venda do milho nos principais mercados de 

Angola em 2010, o aumento de produção de 1990 kg/ha equivaleria a um aumento de 

rendimento do camponês/agricultor entre US$ 616 e US$ 1232/ha, considerando que o 

milho em grão foi transaccionado entre 30 Kz/kg (US$1 = Kz 97), nos meses de maior 

oferta, e 60 Kz/kg, nos meses de maior procura. Na campanha agrícola de 2010/2011 os 

custos de produção foram de US$ 1345,00 no sistema de atracção-repulsão (Quadro 

3.18) e de US$ 1193,80 na testemunha (Quadro 3.19). O aumento de produção de 1242 

kg/ha registado originaria um ganho de rendimento do camponês/agricultor entre 

US$ 745 e US$ 869, atendendo que o preço do grão oscilou entre 60 Kz/kg e 70 Kz/kg. 

Os resultados obtidos justificam a vantagem da adopção da estratégia atracção-

repulsão. Acresce que as espécies utilizadas, capim-elefante e desmódio, são excelentes 

forrageiras, o que permitirá com a adopção desta tecnologia a implementação da 

produção pecuária nos sistemas de agricultura do Planalto Central de Angola, um dos 

objectivos visados para a segurança alimentar na região e no país. O facto de o sistema 

de atracção-repulsão levar a uma redução da área útil explorada com a cultura principal, 

devido à ocupação do terreno com as plantas-isco, não é necessariamente uma 

desvantagem para o camponês ou para o agricultor uma vez que a produção tende a ser 

significativamente superior e melhora-se a sustentabilidade do sistema de produção 

(redução da erosão do solo e aumento da biodiversidade na exploração). Sabido que 

uma bordadura de três linhas de P. purpureum protege entre 0,5 e 1,0 ha, perdendo o 

utilizador do sistema entre cinco e 10% da área útil da cultura principal, o aumento da 

produção, superior a 1000 kg/ha registado neste estudo e confirmado por vários autores 

(ICIPE, 1996; Njihia et al., 2004; Cook et al., 2007), compensa claramente a utilização 

da estratégia de utilização milho x plantas-isco x plantas repelentes por camponeses cuja 

produtividade é normalmente baixa e não utilizam a luta química na gestão das 

populações das brocas do colmo.  
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Quadro 3.18. Custos de produção do ensaio demonstrativo (milho x Pennisetum purpureum x Desmodium 

uncinatum) – Campanhas agrícolas 2009/2010 e 2010/2011 

Item Actividade 

2009/2010 2010/2011 

Quantidade 
Preço (USD) 

Quantidade 
Preço (USD) 

Unitário Total Unitário Total 

1 Lavoura (nº da operação) 2 100,00 200,00 1 80,00 80,00 

2 Gradagem (nº da operação) 2 62,00 124,00 1 60,00 60,00 

3 Destorroamento (homem/dia) 18 4,12 74,16 18 4,80 86,40 

4 Plantação de capim-elefante (homem/dia) 12 4,12 49,44 - - - 

5 Plantação de desmódio (homem/dia) 10 4,12 41,20 - - - 

6 Aquisição de semente de desmódio (kg) - - - 2 40 80 

7 Sementeira de desmódio    4 4,80 19,20 

8 Sacha capim-elefante (homem/dia) 12 4,12 49,44 3 4,80 14,40 

9 Corte desmódio (homem/dia) 4 4,12 16,48 4 4,80 19,20 

10 Corte capim-elefante (homem/dia) 6 4,12 24,72 6 4,80 28,80 

11 Adubo12.24.12 (kg) 316,1 1,24 391,96 316,1 1,24 391,96 

12 Marcação/abertura de sulcos (homem/dia) 10 4,12 41,20 10 4,80 48,00 

13 
Adubação e sementeira de milho 
(homem/dia) 

12 4,12 49,44 12 4,80 57,60 

14 Sacha do milho e do desmódio (homem/dia) 24 4,12 98,88 24 4,80 115,20 

15 Adubo ureia (kg) 108,4 1,03 111,65 108,4 1,04 112,74 

16 
Desbaste, adubação de cobertura e amontoa 
(homem/dia) 

18 4,12 74,16 18 4,80 86,40 

17 Colheita e transporte de milho (homem/dia) 20 4,12 82,40 20 4,80 96,00 

18 Debulha manual (homem/dia)* 12 4,12 49,44 - - - 

19 Aluguer da debulhadora* - - - 1 49,10 49,10 

TOTAL    1478,57   1345,00 

* - Debulha manual em 2009/2010 e debulha mecânica em 2010/2011. 

Quadro 3.19. Custos de produção do ensaio demonstrativo (Testemunha) – Campanhas agrícolas 2009/2010 e 

2010/2011 

Item Actividade 

2009/2010 2010/2011 

Quantidade 
Preço (USD) 

Quantidade 
Preço (USD) 

Unitário Total Unitário Total 

1 Lavoura (nº da operação) 2 100,00 200,00 1 80,00 80,00 

2 Gradagem (nº da operação) 2 62,00 124,00 1 60,00 60,00 

3 Destorroamento (homem/dia) 18 4,12 74,16 18 4,80 86,40 

4 Adubo12.24.12 (kg) 350 1,24 434,00 350 1,24 434,00 

5 Marcação/abertura de sulcos (homem/dia) 10 4,12 41,20 10 4,80 48,00 

6 
Adubação e sementeira de milho 

(homem/dia) 

14 4,12 57,68 14 4,80 67,20 

7 Sacha do milho (homem/dia) 22 4,12 90,64 22 4,80 105,60 

8 Adubo ureia (kg) 120 1,03 123,60 120 1,04 124,80 

9 
Desbaste, adubação de cobertura e 

amontoa (homem/dia) 

18 4,12 74,16 18 4,80 86,40 

10 
Colheita e transporte de milho 

(homem/dia) 

14 4,12 57,68 14 4,80 67,20 

11 Debulha manual (homem/dia)* 8 4,12 32,96 - - - 

12 Aluguer da debulhadora* - - - 1 34,20 34,20 

TOTAL    1310,08   1193,80 

* - Debulha manual em 2009/2010 e debulha mecânica em 2010/2011. 
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3.4. Conclusões 

Nos ensaios comparativos foram detectadas diferenças significativas quanto à 

incidência e à média do número total de furos entre o tratamento testemunha e os 

tratamentos em que se usou o sistema de atracção-repulsão em todas as campanhas 

agrícolas do estudo. Existiram diferenças significativas quanto à média do comprimento 

total das galerias entre os tratamentos do sistema atracção-repulsão e a testemunha nas três 

campanhas agrícolas em que foi estudada a severidade dos ataques das brocas do colmo. 

Ao longo dos anos em que decorreram os ensaios comparativos a média da 

incidência foi significativamente maior na testemunha, tendo havido igualmente 

diferença significativa entre o tratamento milho x planta-isco x planta repelente e os 

tratamentos milho x planta repelente ou milho x planta-isco. 

A incidência dos ataques entre as campanhas foi significativamente maior na 

campanha de 2009/2010 e menor na campanha 2010/2011. 

O número de furos por planta infestada nos ensaios comparativos foi 

significativamente superior no tratamento testemunha. 

Os valores mais baixos para o comprimento médio das galerias nos ensaios 

comparativos foram encontrados nos tratamentos em que se utilizou a planta repelente, 

tendo sido encontrada diferença significativa entre os tratamentos milho x P. purpureum 

x D. uncinatum e milho x P. purpureum. 

Nos ensaios comparativos a produção da testemunha diferiu significativamente 

dos tratamentos em que foram utilizadas planta repelente e/ou planta-isco, tendo variado 

entre 370 kg/ha, na campanha de 2009/2010, e 3100 kg/ha, na campanha de 2010/2011. 

Os custos de produção do sistema atracção-repulsão foram superiores aos da 

testemunha. No entanto, os aumentos de produção registados para o tratamento com 

plantas-isco e plantas repelentes compensaram o maior custo de produção deste tratamento. 

Apesar dos valores apresentados neste trabalho serem provisórios por não terem 

sido contabilizados os ganhos com o potencial de valorização do desmódio e do capim-

elefante, o sistema atracção-repulsão mostrou impactos promissores de não só melhorar 

os rendimentos agrícolas mas também de diminuir o empobrecimento das populações 

rurais. Este sistema fornece fontes alternativas de rendimentos, como excedente de 

grãos de cereal, forragem e a semente do desmódio que pode ser vendida. 
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4. O CAPIM-ELEFANTE COMO PLANTA HOSPEDEIRA DAS 

BROCAS DO COLMO NALGUMAS ZONAS DA CULTURA DO 

MILHO EM ANGOLA 

4.1. Introdução 

Muitas espécies de brocas do colmo mostram clara preferência alimentar por 

plantas cultivadas e na África subsariana os seus principais hospedeiros são o milho 

(Zea mays), a cana-de-açúcar (Saccharum officinarum), o arroz (Oryza sativa) e a 

massambala (Sorghum bicolor) (Tams & Bowden, 1953; Harris, 1962; Bleszynski, 

1970; Mathez, 1972; Brenière, 1976; Harris & Nwanze, 1992; Maes, 1998; Ong’amo, 

2009). No entanto, como referido, as brocas do colmo em África alimentam-se duma 

vasta gama de poáceas, ciperáceas e tifáceas, de entre as quais Andropogon gayanus, 

Arundo donax, Brachiaria mutica, Carex chlorosaccus C. B. Clarke, Cyperus spp., 

Eleusine coracana, Hyparrhenia rufa, Panicum maximum, Pennisetum purpureum, P. 

trachyphyllum, Phragmites sp., Rottboellia exaltata, Sorghum arundinaceum, S. 

versicolor, S. verticilliflorum, Setaria splendida, S. megaphylla, Typha domingensis 

Pers., Tripsacum laxum e Vossia cuspidata (Maes, 1998; Mailafiya et al., 2010; 

Ong’amo et al., 2013). 

No Quénia, em trabalhos realizados para identificar as principais poáceas 

hospedeiras das brocas do colmo, em zonas agro-ecológicas de clima semiárido, os 

investigadores Mathez (1972), Seshu Reddy (1983), Khan et al. (1997) e Songa et al. 

(2002) verificaram que os hospedeiros silvestres mais frequentes das brocas do colmo 

eram P. purpureum, P. trachyphyllum, P. maximum e S. versicolor. Por sua vez, 

Randriamananoro (1996) registou que S. versicolor foi de entre as poáceas que estudou 

a espécie com maior incidência de ataque de brocas do colmo. 

Mais tarde, ainda no Quénia, Ong’amo (2009), num estudo utilizando 34 

espécies de plantas hospedeiras de brocas do colmo para comparação da diversidade, 

ecologia e dinâmica das espécies que nelas ocorrem, verificou que P. purpureum foi a 

planta hospedeira que apresentou maior nível de infestação, seguido de P. maximum. 

As espécies de brocas mais frequentes em poáceas silvestres em África são S. 

calamistis, C. partellus e B. fusca (Ong’amo et al., 2006a; Ong’amo, 2009). Segundo 

Ndemah et al. (2001) S. calamistis é a mais polífaga de entre estas espécies. Os autores 
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referiram que B. fusca foi a espécie menos frequente em todas as espécies de 

hospedeiros silvestres, indicando que os dados anteriores sobre a predominância desta 

espécie de praga em plantas silvestres teriam possivelmente resultado de erros de 

identificação. 

Num estudo sobre a ocorrência de brocas do colmo do milho em plantas 

hospedeiras silvestres que cresciam nas proximidades de campos cultivados, Ong’amo 

(2009) registou que S. calamistis foi encontrado em 13 plantas hospedeiras diferentes 

pertencentes às famílias Poaceae (9) e Cyperaceae (4), nomeadamente E. coracana, 

Panicum porphyrrhizos Steud., S. arundinaceum, Paspalidium geminatum Stapf, V. 

cuspidata e Cyperus distans L. f., e B. fusca em apenas quatro espécies de poáceas, A. 

donax, P. purpureum, Setaria megaphylla e S. arundinaceum. O autor referiu que C. 

partellus esteve principalmente em S. arundinaceum, P. purpureum, Rottboellia 

cochinchinensis (Lour.) Clayton e P. maximum. Por outro lado, referiu que a espécie C. 

orichalcociliellus foi encontrada numa zona restrita de baixa altitude em sete plantas 

hospedeiras diferentes, S. arundinaceum, P. purpureum, P. maximum, Digitaria 

milanjiana (Rendle) Stapf, Euchlaena mexicana Schrad., Panicum deustum e 

Hyperthelia dissoluta (Nees) Clayton, a espécie E. saccharina em duas espécies de 

Cyperaceae, Cyperus dives Fenzl ex Steud. e C. alopecuroides Rottb., e uma espécie do 

género Manga foi encontrada em P. maximum. 

De entre as brocas que atacam o capim-elefante destacam-se as espécies B. fusca 

(Randriamananoro, 1966; Harris & Nwanze, 1992; Ong’amo et al., 2006a,b; Le Rü et 

al., 2006; Ong’amo, 2009), C. partellus (Khan et al., 2000, 2006a, 2007; Ong’amo et 

al., 2006a,b; Birkett et al., 2006; Chamberlain et al., 2006; van den Berg, 2006; 

Ong’amo, 2009), C. orichalcociliellus (Mathez, 1972), Coniesta ignefusalis (Maes, 

1998), S. calamistis (Tams & Bowden, 1953; Harris, 1962; Ong’amo et al., 2006a,b; Le 

Rü et al., 2006; Ong’amo, 2009), S. penniseti (Harris, 1962), S. poephaga (Tams & 

Bowden, 1953), Poeonoma serrata (Hampson) (Ndemah et al., 2007) e Busseola 

quadrata Bowden (Ndemah et al., 2007). Ndemah et al. (2007) registaram num trabalho 

realizado no Quénia que P. serrata foi a broca predominante no capim-elefante, 

constituindo 70-96% de todas as espécies de brocas observadas. 

Em trabalhos realizados no Quénia, tendo em vista a avaliação da preferência da 

espécie de broca do colmo C. partellus, envolvendo o capim-elefante (P. purpureum), o 

capim-braquiária (B. mutica), o milho e a massambala, Birkett et al. (2006) concluíram 
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que o capim-elefante foi a espécie preferida para a oviposição, seguida pelo capim-

braquiária. A preferência pelo capim-elefante e não pelo milho e pela massambala não 

está na base da adequação da planta para a sobrevivência e desenvolvimento das larvas 

das brocas, uma vez que Chamberlain et al. (2006) mostraram que a sobrevivência das 

larvas é mais baixa no capim-elefante e no capim-braquiária do que no milho e na 

massambala. 

Segundo Orodho (2006), o capim-elefante pode ser explorado como forragem de 

corte, podendo em ambientes quentes e húmidos permitir um corte por mês e na estação 

seca de dois em dois meses. Durante a colheita a toiça é rebaixada para 10 a 15 cm 

(Orodho, 2006), o que permite, no caso de ataques de brocas, eliminar a maioria das 

lagartas presentes nas galerias dos colmos. O capim-elefante em Angola pode ser 

plantado no início das chuvas e o primeiro corte realiza-se entre Dezembro e Fevereiro. 

Numa possível exploração do capim que cresce espontaneamente nos ecossistemas onde 

se faz a cultura de cereais, o primeiro corte pode ser feito igualmente nesse período e os 

cortes seguintes, durante a fase de crescimento dos cereais, podem ser realizados com a 

periodicidade de 30 a 60 dias. Sabido que os picos dos voos da 2ª geração das brocas do 

colmo em Angola ocorrem entre Dezembro e Maio, dependendo da espécie e da região 

do país (ver capítulo 2) e que esta geração destas pragas provoca os maiores estragos na 

cultura do milho (van Rensburg et al., 1985; Kfir & Bell, 1993; Kfir, 1993,1998, 2000), 

o corte do capim-elefante em momentos oportunos poderá eliminar parte da população 

das brocas do colmo, principalmente quando o corte é feito a 10-15 cm do nível do solo. 

Os objectivos deste capítulo consistiram em: i) comparar a incidência e a 

severidade dos ataques das brocas do colmo no capim-elefante nas cinco Estações 

Experimentais Agrícolas em estudo (Cavaco, Alto Kapaka, Cela, Chianga e Humpata) e 

ii) comparar a incidência e a severidade das brocas do colmo de B. fusca, C. partellus e 

S. calamistis no capim-elefante e nas modalidades de milho com e sem planta atractiva 

e planta repulsiva nos ensaios realizados na Estação Experimental da Chianga durante a 

campanha agrícola de 2010/2011. 

4.2. Material e métodos 

4.2.1. Locais de colheita do material do capim-elefante e do milho   

  Os locais de recolha do material do capim-elefante e do milho inserem-se em 

zonas agro-ecológicas reconhecidas em Angola onde existe a tradição da cultura do 
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milho e conhecimento de prejuízos por ataques de brocas do colmo e zonas tidas como 

prioritárias pelos organismos oficiais de Angola para a produção de cereais. Na 

Figura 4.1 são sinalizados os locais onde foram efectuados os estudos. 

4.2.2. Delineamento experimental 

Foram considerados cinco tratamentos, correspondendo às Estações 

Experimentais Agrícolas do Cavaco, Alto Kapaka, Cela, Chianga e Humpata e quatro 

repetições. As amostras estudadas foram constituídas por quatro grupos de 25 colmos de 

capim-elefante (quatro repetições) colhidos ao acaso em cada local, durante a campanha 

agrícola de 2010/2011. Os locais de colheita estavam o mais perto possível de campos 

de milho e quando possível dos pontos onde haviam sido instaladas as armadilhas 

sexuais de monitorização (ver Cap. 2). No Cavaco e no Alto Kapaka o capim-elefante 

constituía a bordadura de uma cultura do milho, na Cela o capim-elefante encontrava-se 

num ensaio de forragicultura, a cerca de 100 metros da cultura do milho, e na Chianga e 

na Humpata o capim-elefante estava a cerca de 60 metros da cultura de milho. 

  
Figura 4.1. Locais de recolha do material do capim-elefante e do milho. 

Para comparação da incidência e da severidade das brocas do colmo em 

Pennisetum purpureum e no milho, considerando a situação do milho estreme e do 

milho com e sem planta atractiva e/ou planta repulsiva, ensaio realizado na Estação 

Experimental Agrícola da Chianga, consideraram-se cinco tratamentos: 
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Tratamento 1: Milho x Desmodium uncinatum  

Tratamento 2: Milho x Pennisetum purpureum  

Tratamento 3: Milho x Pennisetum purpureum x Desmodium uncinatum  

Tratamento 4: Milho estreme (testemunha) 

Tratamento 5: Pennisetum purpureum 

Os dados utilizados para a comparação da incidência e da severidade das brocas 

do colmo no milho foram os obtidos no ensaio comparativo da campanha agrícola de 

2010/2011. 

4.2.3. Avaliação dos resultados 

 Com base no número de plantas com furos, número total de furos, número total 

de galerias e comprimento total das galerias das plantas infestadas avaliou-se a 

incidência e a severidade dos ataques nas plantas infestadas. Como vários furos podem 

ser conducentes à mesma galeria é comum o número de furos ser superior ao número de 

galerias. 

  De acordo com o teste de Shapiro-Wilk, verificou-se que foi cumprida a 

condição de aplicabilidade da normalidade das amostras. De igual forma averiguou-se a 

condição referente ao teste de homogeneidade de variâncias, tendo-se verificado que a 

mesma foi cumprida. De seguida, procedeu-se à verificação da existência de diferenças 

nos cinco tratamentos, através do procedimento ANOVA.  

A interpretação estatística dos resultados foi efectuada mediante análise de 

variância (ANOVA), com recurso ao programa estatístico SPSS, versão 20.0. 

4.3. Resultados e discussão 

4.3.1. Incidência e severidade dos ataques das brocas do colmo nas plantas 

infestadas do capim-elefante nas Estações Experimentais Agrícolas estudadas 

Os resultados constam dos Quadros 4.1 e 4.2. Os Quadros da respectiva análise 

estatística são apresentados no Anexo 30. 

Como se pode verificar (Quadro 4.1), a média da incidência dos ataques das 

brocas do colmo estudadas no capim-elefante foi de 14% no Cavaco, 17% na Humpata, 

26% na Cela, 33% na Chianga e 48% no Alto Kapaka. Na análise estatística dos dados, 

verificou-se que os valores obtidos no Cavaco e na Humpata apresentaram diferenças 
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significativas (p ˂ 0,05) em relação ao valor que foi registado no Alto Kapaka. Porém, 

os valores obtidos na Cela e na Chianga não diferiram significativamente dos valores 

obtidos em qualquer outra estação. Considerando a altitude dos locais onde foi feito o 

estudo pode constatar-se que os valores mais baixos da incidência foram registados nas 

estações com valores extremos de altitude (Cavaco com 57 m de altitude e Humpata 

com 1890 m de altitude). 

Quadro 4.1. Número de plantas infestadas, incidência e média da incidência dos ataques das brocas no capim-

elefante (Pennisetum purpureum) nos tratamentos estudados 

Tratamento 

Repetição 
Nº de 

plantas 

Plantas 

infestadas 

Incidência 

(%) 

Média da incidência 

(%) Estação Agrícola 
Altitude 

(m) 

Cavaco 57 

A 25 4 16 

14a* 
B 25 3 12 

C 25 3 12 

D 25 4 16 

Alto Kapaka 1 033 

A 25 10 40 

48b 
B 25 10 40 

C 25 16 64 

D 25 12 48 

Cela 1 318 

A 25 14 56 

26ab 
B 25 2 8 

C 25 4 16 

D 25 6 24 

Chianga 1 718 

A 25 5 20 

33ab 
B 25 6 24 

C 25 8 32 

D 25 14 56 

Humpata 1 890 

A 25 8 32 

17a 
B 25 2 8 

C 25 1 4 

D 25 6 24 

* Os valores das percentagens médias afectados pela mesma letra não diferem estatisticamente (p = 0,05), segundo o teste deTukey HSD. 

Foram registadas diferenças significativas no número de furos encontrados nas 

plantas infestadas, tendo a média do número de furos/planta infestada sido de 1,54 no 

Cavaco, 3,48 no Alto Kapaka, 2,99 na Cela, 2,99 na Chianga e 2,45 na Humpata 

(Quadro 4.2). Relativamente ao número de furos versus número de galerias encontrados 

no colmo, registou-se que variou entre uma média de um furo para cada galeria na 

planta infestada no Cavaco e 2,59 furos/galeria nas plantas infestadas no Alto Kapaka. O 

valor do número de furos/planta infestada pode ser tomado como uma medida da 

severidade do ataque que permite relacionar o número de plantas infestadas com o 
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número de lagartas que penetraram e tiveram crescimento no colmo e pode variar com a 

espécie envolvida nos ataques. De acordo os dados encontrados em estudos realizados  

Quadro 4.2. Número total de furos, número de furos por planta infestada, número total de galerias por número total 

de furos, comprimento total das galerias e média do comprimento total das galerias dos ataques das brocas do capim-

elefante (Pennisetum purpureum) nos tratamentos estudados 

Local Repetição 
Nº de 

furos 

Nº de furos/planta 

infestada Nº de 

galerias 

Nº de furos/nº de 

galerias 
Comprimento 

total das 

galerias (mm) 

Comprimento 

das galerias/ 

nº de furos 

(mm) N  N  

Cavaco 

A 9 2,25 

1,54a* 

9 1,00 

1,00a 

593 

116,3a 
B 4 1,33 4 1,00 288 

C 4 1,33 4 1,00 970 

D 5 1,25 5 1,00 425 

Σ 22   22     

Alto 

Kapaka 

A 37 3,70 

3,48b 

13 2,85 

2,59b 

510 

23,0b 
B 19 1,90 11 1,73 460 

C 65 4,06 21 3,10 1858 

D 51 4,25 19 2,68 1300 

Σ 172   64     

Cela 

A 67 4,79 

2,99b 

40 1,68 

1,63ab 

2280 

51,1b 
B 7 3,50 3 2,33 170 

C 6 1,50 5 1,20 130 

D 13 2,17 10 1,30 1620 

Σ 93   58     

Chianga 

A 8 1,60 

2,99b 

6 1,33 

1,78b 

302 

59,1b 
B 23 3,83 9 2,56 1380 

C 26 3,25 16 1,63 1720 

D 46 3,29 29 1,59 3325 

Σ 103   60     

Humpata 

A 29 3,63 

2,45b 

11 2,64 

2,01b 

1840 

64,6b 
B 4 2,00 2 2,0 375 

C 1 1,00 1 1,00 45 

D 19 3,17 8 2,38 1067 

Σ 53   22     

* Por coluna, os valores afectados pela mesma letra não diferiram significativamente (p = 0,05), segundo o teste deTukey HSD. 

no IRAT-CIRAD (1985) e nos trabalhos de Davies et al. (1995), nos ataques de S. 

calamistis é normal encontrar-se apenas uma lagarta no colmo infestado. Porém, nos 

ataques de B. fusca e de C. partellus é frequente unirem-se mais de duas galerias na 

alimentação das lagartas, o que faz aumentar os estragos nos colmos infestados (IRAT-

CIRAD, 1986; IRAT-CIRAD, 1989; Kfir, 2000; Omwega et al., 2006). 

No que diz respeito ao comprimento das galerias/ número de furos, verificou-se 

que variou entre 23,0 mm na Estação do Alto Kapaka e 116,3 mm na Estação do 

Cavaco. Este (Cavaco) por ter tido menor incidência, menor número de furos/planta 
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infestada e menor número de furos/número de galerias acabou por apresentar maior 

comprimento das galerias/número de furos, diferindo significativamente dos outros 

locais (Quadro 4.2). Os valores mais baixos foram encontrados no Alto Kapaka, não 

havendo, contudo, diferença significativa com Cela, Chianga e Humpata. 

4.3.2. Incidência e severidade dos ataques das brocas do colmo em Pennisetum 

purpureum e no milho nos tratamentos com e sem planta atractiva e/ou planta 

repulsiva na Chianga 

Os resultados da incidência e da severidade dos ataques das brocas do colmo em 

P. purpureum e no milho nos tratamentos com e sem planta atractiva e/ou planta 

repulsiva na Chianga constam do Quadro 4.3 (alguns valores provêm do Quadro 3.6). 

Os Quadros da respectiva análise estatística são apresentados no Anexo 31. 

Como se pode verificar, a incidência dos ataques no milho variou entre 14,4%, 

no tratamento milho x P. purpureum x D. uncinatum e 41,0% no milho estreme. A 

incidência em P. purpureum foi de 33,0% (Quadro 4.3), não tendo diferido 

significativamente da incidência no tratamento milho estreme. Por outro lado, ao 

comparar-se a incidência das brocas no milho nos ensaios comparativo da campanha de 

2010/2011 (milho x planta-isco x planta repelente e milho estreme) (ver capítulo 3), 

verifica-se que o valor da incidência foi menor em P. purpureum do que no milho em 

qualquer dos tratamentos do ensaio comparativo. 

Na monitorização das espécies de brocas na Chianga com recurso a feromonas a espécie 

B. fusca foi a mais frequente, tendo a espécie C. partellus sido capturada em número  

Quadro 4.3. Média da incidência, número de furos por planta de milho infestada ou de Pennisetum purpureum, 

número total de galerias por número total de furos, média do comprimento total das galerias e comprimento médio 

das galerias nos tratamentos estudados 

Tratamento 

Média da 

incidência 

(%) 

Nº de 

furos/planta 

infestada 

Média do nº 

de galerias 

Nº total de 

galerias/nº total 

de furos 

Média do 

comprimento 

total das 

galerias (mm) 

Comprimento 

médio das 

galerias (mm) 

Milho x Pennisetum  

purpureum  x 

Desmodium uncinatum  

14,4 a 3,3a 22,0 0,4 a 4 400,7a  221,0a 

Milho x Desmodium  

uncinatum  
19,7 ab* 2,0a 44,0 1,0 b 4 769,3a  108,6a 

Milho x Pennisetum  

purpureum  
18,5 ab 2,4a 37,0 0,8 ab 3 968,0a  105,6a 

Milho estreme 

(Testemunha) 
41,0 b 3,4a 83,3 0,6 ab 19 511,7b  231,1a 

Pennisetum purpureum 33,0 ab 3,1a 18,0 0,6 ab 1 681,8a  106,5a 

* Por coluna, os valores afectados pela mesma letra não diferem estatisticamente (p = 0,05), segundo o teste deTukey HSD. 



4. O capim-elefante como planta hospedeira das brocas do colmo 

132 

 

muito inferior. O campo onde decorreram os ensaios comparativos e onde foram 

colhidos os colmos de P. purpureum distou cerca de 5 km do local onde se instalou o 

ensaio demonstrativo e onde se instalaram as armadilhas sexuais. Segundo Ndemah et 

al. (2001), de entre as habituais brocas do colmo dos cereais B. fusca é a espécie menos 

frequente em plantas hospedeiras silvestres, incluindo P. purpureum. No entanto, 

Birkett et al. (2006) registaram num estudo de preferência de hospedeiros para a postura 

que o capim-elefante foi a espécie preferida por C. partellus. Assim, considerando os 

valores das capturas destas duas espécies, os resultados obtidos mostram que nem 

sempre a população das lagartas é maior em P. purpureum, independentemente da 

preferência das fêmeas pelas diferentes poáceas para a realização da postura e que 

podem existir diferenças entre os locais na incidência dos ataques e, eventualmente, na 

diversidade de espécies das brocas. 

Quanto ao número de furos/planta infestada e quanto ao comprimento médio das 

galerias entre o milho nos tratamentos do ensaio comparativo e P. purpureum não foram 

registadas diferenças significativas. Porém, a média do comprimento total das galerias 

de P. purpureum foi inferior à média do comprimento total das galerias no milho, 

diferindo significativamente para o tratamento milho estreme (Quadro 4.3). A média do 

comprimento total das galerias no milho variou entre 3968,0 mm, no tratamento milho x 

P. purpureum, e 19511,7 mm no milho estreme. A média do comprimento total das 

galerias em P. purpureum foi de 1681,8 mm. Comparando a média do comprimento 

total das galerias no milho nos ensaios comparativos da campanha de 2010/2011 (milho 

x planta-isco x planta repelente e milho estreme) (ver capítulo 3), nota-se que o valor da 

média do comprimento total das galerias foi menor em P. purpureum do que no milho 

em qualquer dos tratamentos do ensaio comparativo. Verifica-se, assim, que os 

resultados encontrados neste trabalho vão de encontro às conclusões de outros autores 

que registaram que as lagartas das brocas não sobrevivem ou têm reduzido crescimento 

no capim-elefante devido a uma série de factores, incluindo a pobre composição de 

nutrientes e a composição da seiva (Khan & Pickett, 2004; Midega et al., 2006; Khan et 

al., 2007). 

4.4. Conclusões 

 Em Angola o capim-elefante vegeta em todas as zonas onde foi feita a 

monitorização das populações das brocas do colmo e surge como planta silvestre junto 
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dos campos de cultura de cereais, nomeadamente nas linhas de água. 

 O capim-elefante é planta hospedeira de brocas do colmo e a sua vegetação 

durante todo o ano permite que muitas espécies de brocas do colmo dos cereais nele 

sobrevivam mesmo na ausência de culturas. 

Registaram-se ataques de brocas nos colmos do capim-elefante em todos os 

locais amostrados.  

Na análise estatística dos dados verificou-se que existiram diferenças 

significativas na incidência dos ataques das brocas, tendo os valores mais baixos sido 

encontrados no Cavaco e na Humpata, respectivamente os locais amostrados em altitude 

mais baixa (57 m) e em altitude mais elevada (1890 m). 

Quanto ao número de furos/planta infestada Cavaco apresentou valor mais baixo 

que diferiu significativamente dos valores registados noutros locais estudados. 

O capim-elefante é uma importante forrageira e tem grande importância nos 

sistemas de produção onde o gado surge como fonte de subsistência ou de receita para 

os camponeses. Contudo, devido ao seu padrão de crescimento contínuo forma um 

habitat muito mais estável do que os hospedeiros cultivados para diversas espécies de 

brocas do colmo e seus inimigos naturais. Todavia, pouco se sabe sobre a dinâmica 

populacional das brocas nesse hospedeiro pelo que deverá dar-se continuidade aos 

estudos sobre as espécies de brocas do colmo que atacam o capim-elefante nos 

diferentes ecossistemas do país. 
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5. CONCLUSÕES GERAIS E PERSPECTIVAS 

 Com a realização deste trabalho propusemo-nos contribuir para o conhecimento 

da bioecologia das principais espécies de brocas do milho em Angola através da 

monitorização de Busseola fusca, Chilo partellus e Sesamia calamistis, da utilização da 

estratégia atracção-repulsão, ou seja a utilização de plantas-isco e plantas repelentes na 

gestão das populações destas pragas e do estudo sobre o capim-elefante como planta 

hospedeira das brocas do colmo nalgumas zonas da cultura do milho em Angola. 

 A estratégia atracção-repulsão é um bom exemplo de como a investigação pode 

contribuir para o aumento da produtividade agrícola e melhoria no uso sustentável dos 

recursos naturais em Angola. A estratégia proporciona vários benefícios, directa ou 

indirectamente contribuindo para a subsistência das famílias rurais, tais oportunidades 

incluem melhoria da segurança alimentar, redução da erosão do solo e aumento da 

fertilidade do solo, aumento da biodiversidade, produção animal e saúde humana, 

protecção de ambientes frágeis e geração de rendimento para os camponeses e pequenos 

agricultores e capacitação do género. 

O capim-elefante é uma importante forrageira e tem grande importância nos 

sistemas de produção onde o gado surge como fonte de subsistência ou de receita para 

os camponeses. Contudo, devido ao seu padrão de crescimento contínuo forma um 

habitat muito mais estável do que os hospedeiros cultivados para diversas espécies de 

brocas do colmo e seus inimigos naturais.  

A monitorização das populações das três espécies de brocas foi feita nas zonas 

agro-ecológicas das Estações Experimentais Agrícolas do Cavaco (Benguela), Alto 

Kapaka (Benguela), Cela (Kwanza Sul), Chianga (Huambo) e Humpata (Huíla) com 

recurso a feromonas da ‘Pherobank’ e ‘Insect Science’. Os ensaios comparativos para a 

gestão das brocas do colmo do milho foram instalados na Estação Experimental 

Agrícola da Chianga, utilizando como planta-isco o capim-elefante (Pennisetum 

purpureum) e como planta repelente desmódio (Desmodium uncinatum) e os ensaios 

demonstrativos foram instalados junto às lavras dos camponeses nos arredores da 

Chianga, utilizando as mesmas espécies de plantas do sistema atracção-repulsão usadas 

nos ensaios comparativos.  

As principais conclusões que se podem tirar são:  
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 as três espécies de brocas do colmo que foram monitorizadas, B. fusca, C. 

partellus e S. calamistis, ocorreram em todos os locais estudados; 

 das capturas totais efectuadas nos locais estudados, B. fusca contribuiu com 83% 

dos insectos obtidos na Chianga, 77% no Alto Kapaka, 63% na Humpata, 56% 

na Cela e 21% no Cavaco. C. partellus contribuiu com 29% no Cavaco, 19% na 

Humpata, 9% na Cela e na Chianga e 8% no Alto Kapaka. S. calamistis com 

50% no Cavaco, 35% na Cela, 17% na Humpata, 15% no Alto Kapaka e 8% na 

Chianga; 

 a comparação das três espécies de brocas monitorizadas nos cinco locais de 

estudo permitiu verificar diferenças significativas dos dados das capturas de B. 

fusca com a feromona da ‘Pherobank’ da Chianga com os locais do Alto Kapaka 

e da Humpata. Os valores das capturas do Cavaco diferiram dos valores dos 

outros locais amostrados. Na comparação dos valores das capturas com a 

feromona da ‘Insect Science’, apenas foram encontradas diferenças significativas 

entre a Chianga e o Cavaco; 

 os dados das capturas de C. partellus com a feromona da ‘Insect Science’ 

apresentaram diferenças significativas entre a Chianga e o Alto Kapaka. Com a 

feromona da ‘Pherobank’ não foram registadas quaisquer diferenças 

significativas entre as capturas nos diversos locais; 

 os dados das capturas de S. calamistis não se diferenciaram entre os locais; 

 os resultados da monitorização sugerem que ocorreram três períodos de voo para 

a espécie B. fusca no Alto Kapaka, Cela, Chianga e Humpata, os quais poderão 

ser de três gerações na Chianga e na Humpata e de quatro gerações no Alto 

Kapaka e na Cela. No Cavaco poderão ocorrer igualmente quatro gerações. No 

Cavaco, a primeira geração foi detectada em Outubro e o pico desse primeiro 

voo em meados do mesmo mês, a segunda geração em Janeiro-Fevereiro e o pico 

em Janeiro, a terceira geração em Março-Maio e o pico em Maio e a quarta 

geração em Julho, sem no entanto mostrar evolução de capturas que permitisse 

definir um máximo. A primeira geração no Alto Kapaka surgiu em Outubro-

Dezembro e o pico desse voo em finais de Novembro, a segunda geração em 

Dezembro-Fevereiro e o pico em finais de Janeiro princípios de Fevereiro, a 

terceira geração em Março-Maio e o pico em Abril e a quarta geração em Junho-
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Julho, sem evolução para definir um pico. Na Cela, a primeira geração foi 

verificada em Setembro-Novembro e o pico desse voo em princípios de Outubro, 

a segunda geração em Novembro-Fevereiro e o pico do voo em meados de 

Fevereiro, a terceira geração em Fevereiro-Julho e a quarta geração em 

Setembro-Outubro sem, contudo, estas últimas duas gerações terem mostrado 

evolução de capturas que permitisse definir os máximos. Na Chianga a primeira 

geração surgiu em Outubro-Dezembro e o pico do primeiro voo em finais de 

Novembro, a segunda geração em Janeiro-Março e o pico dessa geração em 

finais de Fevereiro e a terceira geração em Abril-Maio e o pico em finais de 

Abril. A Humpata apresentou a primeira geração em Agosto-Novembro e o pico 

na segunda quinzena de Novembro, a segunda geração em Novembro-Janeiro, o 

pico em Dezembro e a terceira geração em Janeiro-Maio que não mostrou 

evolução de capturas que permitisse definir um máximo; 

 a espécie C. partellus apresentou actividade de voo durante quase todo o ano;  

 para S. calamistis verificou-se que a espécie apresenta várias gerações ao longo 

do ano. De acordo com os dados das capturas considerou-se que a primeira 

geração ocorreu entre os meses de Setembro e Outubro e no período em que se 

procedeu à monitorização as capturas sucederam-se descontinuadamente durante 

todo o ano, apesar dos registos indicarem que foram influenciadas pelas baixas 

temperaturas registadas na época do cacimbo. Considera-se que esta espécie tem 

em Angola entre quatro a cinco gerações; 

 foi verificada a importância das datas de sementeira do milho no Planalto Central 

de Angola para evitar infestações graves de B. fusca. Contudo, esta prática não 

pareceu tão importante para as espécies C. partellus e S. calamistis; 

 verificou-se que nalguns casos, as capturas das três espécies monitorizadas com 

armadilhas sexuais, mostraram ser afectadas pela temperatura, tendo-se 

detectado a existência de correlação positiva e significativa entre estas duas 

variáveis;  

 no estudo da correlação entre as temperaturas mínimas abaixo e acima do limiar 

de 12,7ºC (Tm ≤ 12,7ºC e Tm > 12,7ºC) e os valores das capturas de B. fusca, C. 

partellus e S. calamistis com a feromona da ‘Pherobank’, considerando as 

situações em que existia correlação entre as capturas e as temperaturas mínimas, 



5. Conclusões gerais e perspectivas 

_____________________________________________________________________________________ 

137 

 

registou-se que para B. fusca as capturas foram influenciadas pelo valor da 

temperatura mínima igual ou inferior a 12,7ºC e com a temperatura mínima 

superior a 12,7ºC apresentando correlações positivas e significativas na Cela e na 

Chianga. Como resultado dessa correlação, foram detectadas diferenças 

significativas na comparação entre os dois grupos de insectos capturados com 

temperaturas mínimas nos dois locais;  

 foi detectada uma correlação positiva e significativa (r = 0, 282) entre as 

capturas de S. calamistis obtidas com a temperatura mínima igual ou inferior a 

12,7ºC e com a temperatura mínima superior a 12,7ºC na Chianga, tendo-se 

verificado diferenças significativas na comparação das capturas dos dois grupos 

de insectos obtidos com as temperaturas mínimas; 

 não se verificou qualquer correlação entre as capturas das três espécies 

amostradas com a temperatura mínima igual ou inferior a 12,7ºC e com a 

temperatura mínima superior a 12,7ºC no Cavaco e na Humpata devido a 

temperaturas mínimas elevadas observadas no primeiro caso e a temperaturas 

mínimas muito baixas encontradas na Humpata; 

 em geral, a precipitação não afectou de forma significativa as capturas de 

machos. Contudo, a análise global dos dados das Estações Experimentais 

Agrícolas da Cela e Chianga mostrou existir fraca correlação positiva, mas 

significativa, entre as capturas e a precipitação. Em anos chuvosos, o efeito da 

precipitação poderá ser um factor a considerar; 

 na gestão das populações de brocas foram detectadas diferenças significativas, 

nos ensaios comparativos, quanto à incidência e à média do número total de 

furos entre o tratamento testemunha e os tratamentos em que se usou o sistema 

de atracção-repulsão em todas as campanhas agrícolas do estudo; 

 ao longo dos anos em que decorreram os ensaios comparativos a média da 

incidência foi significativamente maior na testemunha, tendo havido igualmente 

diferença significativa entre o tratamento milho x planta-isco x planta repelente e 

os tratamentos milho x planta repelente ou milho x planta-isco;  

 a incidência dos ataques, nos ensaios comparativos, entre as campanhas foi 

significativamente maior na campanha de 2009/2010 e menor na campanha 

2010/2011; 
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 o número de furos por planta infestada nos ensaios comparativos foi 

significativamente superior no tratamento testemunha; 

 os valores mais baixos para o comprimento médio das galerias nos ensaios 

comparativos foram encontrados nos tratamentos em que se utilizou a planta 

repelente, tendo sido encontrada diferença significativa entre os tratamentos 

milho x P. purpureum x D. uncinatum e milho x P. purpureum; 

 nos ensaios comparativos a produção da testemunha diferiu significativamente 

dos tratamentos em que foram utilizadas planta repelente e/ou planta-isco, tendo 

variado entre 370 kg/ha, na campanha de 2009/2010, e 3 100 kg/ha, na 

campanha de 2010/2011; 

 nos ensaios demonstrativos, verificaram-se diferenças significativas entre os 

tratamentos na campanha agrícola 2009/2010, no que se refere à incidência dos 

ataques das brocas, média do número de furos e média do comprimento total das 

galerias. Na campanha agrícola 2010/2011 foram detectadas diferenças 

significativas entre os tratamentos quanto à média do comprimento total das 

galerias e comprimento total das galerias;  

 na comparação dos resultados obtidos nas duas campanhas (2009/2010 e 

2010/2011), ensaios demonstrativos, pode-se concluir que a incidência foi 

significativamente maior na campanha de 2009/2010. A data de sementeira 

poderá ter afectado o valor da incidência dos ataques das brocas uma vez que na 

campanha de 2009/2010 a mesma foi realizada em 27 e 28 de Dezembro e na 

campanha de 2010/2011 em 8 e 9 de Novembro; 

 na comparação do comprimento médio das galerias, ainda nos ensaios 

demonstrativos, a média dos valores da campanha agrícola de 2009/2010 diferiu 

significativamente da média dos valores da campanha agrícola de 2010/2011; 

 nos ensaios demonstrativos a produção da testemunha foi de 1 970 kg/ha na 

campanha agrícola de 2009/2010 e de 2 850 kg/ha na campanha agrícola de 

2010/2011. Os aumentos de produção com a utilização de plantas-isco e de 

plantas repelentes foram de 102% na campanha de 2009/2010 e de 44% na 

campanha de 2010/2011; 

 os custos de produção do sistema atracção-repulsão foram superiores aos da 

testemunha. No entanto, os aumentos de produção registados para o tratamento 
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com plantas-isco e plantas repelentes compensaram o maior custo de produção 

deste tratamento;  

 apesar dos valores apresentados neste trabalho serem provisórios por não terem 

sido contabilizados os ganhos com o potencial de valorização do desmódio e do 

capim-elefante, o sistema atracção-repulsão mostrou impactos promissores de 

não só melhorar os rendimentos agrícolas mas também de diminuir o 

empobrecimento das populações rurais. Este sistema fornece fontes alternativas 

de rendimentos, como excedente de grãos de cereal, forragem e a semente do 

desmodium que pode ser vendida; 

 no estudo do capim-elefante como planta hospedeira verificou-se que existiram 

diferenças significativas na incidência dos ataques das brocas, tendo os valores 

mais baixos sido encontrados no Cavaco e na Humpata, respectivamente os 

locais amostrados em altitude mais baixa (57 m) e em altitude mais elevada 

(1890 m); 

 verificou-se diferença significativa entre o tratamento P. purpureum e o 

tratamento milho estreme quanto à média do comprimento total das galerias. 

PERSPECTIVAS 

Sem prejuízo do interesse da avaliação de outras técnicas de combate às brocas 

do colmo dos cereais em Angola, como a introdução de cultivares resistentes ou luta 

química ou biológica, os resultados obtidos no presente trabalho levam a equacionar 

programas que permitam: 

 realizar a monitorização das espécies de brocas em outras zonas agro-ecológicas 

e zonas tidas como prioritárias pelos organismos oficiais do Governo onde existe 

a tradição da cultura do milho e de outros cereais, nomeadamente massambala, 

massango e arroz, e a avaliação dos prejuízos por seus ataques nos diferentes 

sistemas de produção; 

 testar novamente as feromonas utilizadas nesta monitorização se na verdade a 

feromona da ‘Pherobank’ é mais eficiente que a da ‘Insect Science’ na captura de 

B. fusca; 
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 testar o lançamento em massa dos inimigos naturais (parasitóides) das brocas do 

colmo como Cotesia spp. para suprimir os seus números e limitar os seus 

prejuízos à cultura tradicional de milho e de outros cereais; 

 continuar a realizar os estudos que venham a confirmar a adaptação e a 

importância das espécies de brocas dos cereais a diferentes altitudes e sua 

distribuição nas províncias de Angola com base na altitude. Para Chilo partellus, 

espécie tida como ocorrendo preferencialmente em regiões quentes de baixa e 

média altitude, confirmar a adaptabilidade da espécie a altitudes maiores das que 

são referidas na bibliografia. A espécie foi repetidamente capturada na Humpata 

que se encontra a quase 1900 m de altitude, apesar de não ter sido a espécie 

dominante na região; 

 testar outras plantas-isco como Sorghum vulgare var. sudanense e a var. ‘Bana 

grass’ do híbrido de Pennisetum purpureum x P. typhoides e plantas repelentes 

como Desmodium intortum (Mill.) Urb. e Melinis minutiflora; 

 quantificar os prejuízos causados por brocas do colmo nos cereais em diversas 

zonas agro-ecológicas do país; 

 mostrar a viabilidade económica do sistema atracção-repulsão nos vários locais e 

sistemas de produção de cereais do país; 

 mostrar às instituições do Governo Angolano, nomeadamente o Ministério da 

Agricultura, o interesse de se dar continuidade aos trabalhos de monitorização 

das brocas do colmo dos cereais, tendo em vista a gestão das suas populações 

com base na determinação das melhores datas de sementeira das culturas; 

 encorajar os camponeses a adoptar a estratégia de gestão das populações das 

brocas do colmo com recurso às plantas-isco e às plantas repelentes. Esta acção 

envolverá diversas instituições do Governo, Organizações-Não-Governamentais 

e o Sector Privado; 

 dar continuidade aos estudos sobre as espécies de brocas de colmo que têm o 

capim-elefante como planta hospedeira e sobre a dinâmica populacional dessas 

espécies nesse hospedeiro e o papel que o mesmo tem na sobrevivência das 

brocas do colmo nas épocas em que as culturas de cereais não se encontram 

instaladas no terreno;  
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 levar ao reconhecimento da estratégia atracção-repulsão na segurança alimentar 

nas zonas de produção de cereais e nos sistemas de produção de gado que 

utilizam os cereais ou seus produtos (restolho) na alimentação dos animais; 

 levar ao reconhecimento da necessidade de criação de incentivos aos camponeses 

e aos pequenos agricultores que venham a utilizar a estratégia atracção-repulsão 

no sistema de produção de cereais. 



Referências bibliográficas 

_____________________________________________________________________________________ 

142 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Abu, J. F. (1986) Biology and Control of the Insect Pests of Sorghum in the Southern Guinea Savana 

Zone of Nigeria. Institute for Agriccultural Research. Samaru, Zaria, Nigeria, 23 pp.. 

Adenuga, A. O. (1977) Comparative methods and the economics of control of stem borers (Lepidoptera: 

Noctuidae and Pyralidae) on local maize, Zea mays. In Proceedings of the Annual Conference of 

Nigeria Society of Plant Protection (NSPP), 7
th

. Ocasional Publication, Nigerian Society of Plant 

Protection, pp. 52-53. 

Adesiyun, A. A. (1983) Some effects of intercropping sorghum, millet and maize on infestation by 

lepidopterous stalk-borers, particularly Busseola fusca. Insect Science and its Application 4: 387-391. 

Adesiyun, A. A. (1986) Control of the stem borer, Busseola fusca, on sorghum with granular insecticides. 

Samaru Journal of Agricultural Research 4: 35-43. 

Adesiyun, A. A. & Ajayi, O. (1980) Control of the sorghum stem borer, Busseola fusca, by partial 

burning of the stalks. Tropical Pest Management 26: 113-117. 

Adeyemi, S. A. O.; Donelly, J. & Odetoyinbo, J. A. (1966) Studies on chemical control of stem borers of 

maize. Nigerian Agricultural Journal 3: 61:66. 

Ajayi, O. (1991) Yield reduction in sorghum caused by Busseola fusca (Fuller) and Sesamia calamistis 

Hampson. Conference African Associety, Insect Science 9
th

, Accra, Ghana. 

Ajala, S. O. (1993) Population cross diallel among maize genotypes with varying levels of resistence to 

the spotted stem borer Chilo partellus (Swinhoe). Maydica, 38: 39-45. 

Ajala, S. O.; Saxena, K. N. & Chiliswa, P. (1995) Selection in maize (Zea mays L.) for resistence to the 

spotted stem borer [Chilo partellus (Swinhoe)]. Maydica 40: 137-140. 

Ajayi, O. (1987) Insecticidal control of the sorghum stem borer. In: Cereals Research Programme. 

Cropping Scheme Report, 1987. Institute for Agricultural Research, Samaru, Zaria, Nigéria, pp. 

35-38. 

Ajayi, O. (1998) Sorghum: West In: Polaszek, A. (Ed.) African Cereal Stem borers; Economic 

Importance, Taxonomy, Natural Enemies and Control. CAB International in association with the 

ACP-EU Technical Centre for Agricultural and Rural Co-operation (CTA), pp. 39-45.  

Ajayi, O. (2000) Le sorgho en Afrique occidentale. ICRISAT, Sabo Bakin Zuwo Road, P. M. B. 3491, 

Nigeria, Kano. In : Polaszek, A. & Delvare, G. (Eds.) Les foreurs des ties de céréales en Afrique. 

Importance économique, systématique, ennemis naturels et méthodes de lutte. CIRAD, CTA, 

Postbus 380, 6700 Aj Pays-Bas, France, Toulouse, pp. 41-47. 

Amaro, P. (2003) A Protecção Integrada. ISA Press. Tapada da Ajuda, Lisboa, 446 pp.. 

Ampofo, J. K. O.; Saxena, K. N.; Kibuka, J. G. & Nyangiri, E. O. (1986) Evaluation of some maize 

cultivars for resistance to the stem borer Chilo partellus (Swinhoe) (Lepidoptera: Pyralidae) in 

western Kenya, Maydica 31: 379-389. 

Ampong-Nyarko, K.; Seshu Reddy, K. V.; Nyang’or, R. A. & Saxena, K. N. (1994) Reduction of the pest 

attack on sorghum and cowpea by intercropping. Entomologia, Experimentalis et Applicata 70: 

179-184.  



Referências bibliográficas 

_____________________________________________________________________________________ 

143 

 

Anderson, T. J. (1929) Control of maize stalks borers. Bulletin of Department of Agriculture of Kenya, 

7F, 5 pp.. 

António, R. J.; Sousa, P. L. & Serralheiro, R. P. (2006) Protecção da qualidade da água na agricultura de 

Angola. In: Moreira, I. (Org.) Angola. Agricultura, Recursos Naturais e Desenvolvimento Rural, 

ISA Press, Lisboa 2: 353-374. 

Appert, J. (1970) Insects Harmful to Maize in Africa and Madagascar. Madagascar Institute of 

Agronomic Research (cit.Bosque-Pérez & Schulthess, 1998). 

ARC-GCI (Agricultural Research Council-Grain Crops Institute) (2007) Seasonal flight activity of the 

maize stak borer, Busseola fusca (Fuller) (Lepidoptera: Noctuidae), in Lesotho. Disp. em 

http://www.arc.agric.za/institutes/gci/main/divisions/cropprotection/pests.htm. Acedido em 10 de 

Outubro de 2009. 

Archer, T. L.; Patrick, C.; Schuster, G.; Cronholm, G.; Bynum Jr, E. D. & Morrison, W. P. (2001) Whorl 

and stalk damage by european and southwestern corn borers to four events of Bacillus 

thuringiensis transgenic maize. Crop Protection 19: 181-190. 

Aroga, R. (1988) Entomologie des céréales. In: Raport d’activités: années 1987 et 1988. Cameroun 

National Cereals Research Extension Project. 

AS-DAFF (2012) Agricultural Statistics, Department of Agriculture, Forestry and Fisheries. Disponível 

em www.nda.arc.za/docs/AMCP/Maize MVCP 2010-2011.pdf. Acedido em 12 de Dezembro de 2012. 

Atkinson, P. R. (1979) Distribution and natural hosts of Eldana saccharina Walker in Natal, its 

oviposition sites and feeding patterus. Proceedings of the South Africa: Sugar Technology and 

Association 53: 111-115.  

Atkinson, P. R. (1980) On the biology, distribution and natural host-plants of Eldana saccharina Walker 

(Lepidoptora: Pyralidae). Journal of the Entomological Society of Southern Africa 43: 171-194. 

Azevedo-Filho, W. S. & Prates-Júnior, P. H. de S. (2005) Técnicas de Coleta & Identificação de Insectos. 

Edipucrs 2. Porto Alegre, Brasil, 45 pp..  

Baker, P. B.; Shelton, A. M. & Andaloro, J. T. (1982) Monitoring of diamondback moth (Lepidoptera: 

Yponomeutidae) in cabbage with pheromones. Journal of Economic Entomology, Lanham 75: 

1025-1028. 

Banco de Angola (1974) Situação Económica e Financeira de Angola. Relatório e Contas. Exercício de 

1973, 356 pp.. 

Barbosa, L. A. G. (1970) Carta Fitogeográfica de Angola. Luanda, Instituto de Investigação Científica de 

Angola, Luanda (cit. Diniz, 2006). 

Barrow, M. R. (1987) The effect of first generation maize stalkborer, Busseola fusca (Fuller) 

(Lepidoptera: Noctuidae), on yield of diferente maize genotypes. Journal of the Entomologinal 

Society Southern Africa 50: 291-298. 

Barry, B. D.; Darrah, L. L.; Huckla, D. L.; Antonio, A. Q.; Simith, G. S. & O'Day, M. H. (2000) 

Performance of transgenic corn hybrids in Missouri for insect control and yield. Journal of 

Economic Entomology 93: 993-999. 

http://www.arc.agric.za/institutes/gci/main/divisions/cropprotection/pests.htm
http://www.nda.arc.za/docs/AMCP/Maize%20MVCP%202010-2011.pdf


Referências bibliográficas 

_____________________________________________________________________________________ 

144 

 

Bate, R.; Giliomee, J. H. & van Rensburg, J. H. (1991) Distribution and occurrence of the stem-borer 

Chilo partellus (Swinhoe) (Lepidoptera: Pyralidae) on maize in South Africa. Journal of African 

Zoology 105: 11-15. 

Bate, R.; van Rensburg, G. D. & Giliomee, J. H. (1990) Moth flight pattern of Chilo partellus (Swinhoe) 

(Lepidoptera: Pyralidae) in the Western Transvaal. Journal of the Entomological Society of 

Southern Africa 53: 109-111. 

Beevor, P. S.; Hall, D. R.; Nesbitt, B. F.; Dyck, V. A.; Arida, G.; Lippold, P. C. & Oloumi-Sadeghi, H. 

(1977) Field trails of the synthetic sex pheromones of the striped rice borer, Chilo suppressalis 

(Walker) (Lepidoptera: Pyralidae), and of related compounds. Bulletin of Entomological Research 

67: 439-447. 

Beg, M. N. & Inayatullah, C. (1980) Studies on Apanteles flavipes a parasite of graminaceous borers, 

Pakistan. Journal of Agricultural Research 1: 50-53. 

Bellows, T. S. & Fisher, T. W. (1999) Handbook of biological control. Academic Press, 1046 pp.. 

Berger, A. (1981) Biological Control of the Spotted Stalkborer, Chilo partellus (Swinhoe) in maize by Using 

the Bacteria Bacillus thuringiensis. Annual report 1979/1980. INIA. Project UNDP/FAO MOZ/75/009, 

Mozambique, 19 pp.. 

Betbeder-Matibet, M. & Malinge, P. (1968) Un success de la lute biologique: contrôle de Proceras 

sacchariphagus Boj. Borer ponctué de la canne à sucre à Madagascar par un parasite introduit: 

Apanteles flavipes Cam. L’Agronomie Tropicale 22: 1196-1220. 

Birkett, M. A.; Chamberlain, K.; Khan, Z. R.; Pickett, J. A. & Toshova, T. (2006) Electrophysiological 

responses of the lepidopterous Chilo partellus and Busseola fusca to volatiles from wild and cultivated 

host plants. Journal of Cheminal Ecology 32: 2475-2487. 

Blair, B. W. & Read, J. S. (1969) A preliminary report on the sex pheromone of the maize stalk-borer Busseola 

fusca (Fuller), (Lepidoptera: Noctuidae). Rhodesia Journal of Agricultural Research 21: 327-334. 

Blanco Metzler, H. (2004) Las feromonas y sus usos en el manejo integrado de plagas. Manejo Integrado de 

Plagas y Agroecologia (CATIE) 71: 112-118. 

Bleszynski, S. (1970) A revision of the world species of Chilo Zincken (Lepidoptera, Pyralidae). Bulletin 

of the British Museum (Natural History) (Entomology series) 25: 101-195. 

Bogdan, A. V. (1977) Tropical posture and folders plant, London and New York, 167 pp.. 

Bonhof, M. J.; Overholt, W. A.; van Huis, A. & Polaszek. A. (1997) Natural enemies of cereal stem 

borers in east Africa: a review. Insect Science and its Application 17: 19-35.  

Bonzi, M. (1982) Chilo diffusilineus J. de Joannis (Lepidoptera: Pyralidae) borer des tiges de céréales en 

culture irrigues et pluviales en Haute Volta. L'Agronomie Tropicale 37: 207-209. 

Bosque-Pérez, N. A. & Mareck, J. H. (1990) Distribution and species composition of lepidopterous maize 

borers in southern Nigeria. Bulletin of Entomological Research 80: 363-368. 

Bosque-Pérez, N. A. & Mareck, J. H. (1991) Effect of the stem borer Eldana saccharina (Lepidoptera : 

Pyralidae) on the yield of maize. Bulletin of Entomological Research 81: 243-247. 

Bosque-Pérez, N. A. & Schulthess, F. (2000) Le maїs en Afrique occidentale et centrale. In: Polaszek, A. 



Referências bibliográficas 

_____________________________________________________________________________________ 

145 

 

& Delvare, G. (Ed.) Les foreurs des tiges de céréales en Afrique. Importance économique, 

systematique, ennemis naturels et méthodes de lutte. CIRAD en association avec ACP-EU. Centre 

technique de cooperation agricole et rurale (CTA), pp. 11-25. 

Brenière, J. (1971) Les problèmes des lepidoptères foreurs des graminées en Afrique de l'Ouest. Annales 

de Zoologie et Ecologie Animale 3: 287-296. 

Brenière, J. (1976) Reconnaissance des principaux lépidoptères du riz de l'Afrique de l'Ouest. 

L'Agronomie Tropicale 31: 212-231.  

Brenière, J. (1983) The Principal Insect Pests of Rice in West Africa and Their Control. WARDA, 

Liberia, Monrovia, 87 pp.. 

Brito-Teixeira, J. (1968) Algumas sugestões para a protecção das encostas do Vale do rio Cavaco. VIII 

Jornadas Silvo-Agronómicas. Ecologia Agrícola e Florestal e Temas Livres, 30 de Maio a 7 de 

Junho de 1968, Nova Lisboa, Angola, 12 pp.. 

CABI (1989) Chilo partellus (Swinh.) Distribution Maps of Pests, Series A (Agriculture) Nº 184, 

International Institute Entomology, London «www.cabi.org/cpc/».  

Cabral, M. T. (1992) Utilização de Bacillus thuringiensis em protecção integrada. Simp. Aux. Prod. 

Fitop., Maio 91, Oeiras. Revista de Ciências Agrárias 15: 133-141. 

Campion, D. G. & Nesbitt, B. F. (1983) The utilization of sex pheromones for the control of stem-borers. 

Insect Science and its Application 4: 191-197. 

Campos, L. C. A.; Castelo-Branco, M. & Junqueira, A. M. R. (1997) Susceptibidade de três populações 

de traça-das- crucíferas a Bacillus thuringiensis. Horticultura Brasileira. Brasília 15: 40-42. 

Carbonovo (2009) Germplasm Resources Laboratoy, Bettsville, Maryland. Disponível em 

http://www.carbonovo.com/capim-elefante/. Acedido em 8 de Agosto de 2013. 

Carter, A. O. (1985) An evaluation of the importance of stem borers and their control on maize grown in 

south eastern Nigeria. MSc thesis. Univ. Reading, UK, 57 pp.. 

 Chamberlain, K.; Khan, Z. R.; Pickett, J. A.; Toshova, T. & Wadhams, L. J. (2006) Diel periodicity in 

the production of green leaf volatiles by wild and cultivated host plants of stemborer months, 

Chilo partellus an Busseola fusca. Journal of Chemical Ecology 32: 565-577. 

Chigumira, P. (1992) The potencial for extruded sorghum food products in Zimbabwe and the regional 

market. In: Gomez, M. I.; House, L. R.; Rooney, L. W. & Dendy, D. A. V. (Ed.) Utilization of 

Sorghum and Millets, pp. 89-94. Institute for the Semi-Arid Tropics, Patancheru, Andhra Pradesh, 

India. 

Chinwada, P. & Overholt, W. A. (2001) Natural enemies of maize stemborers on the Highveld of 

Zimbabwe. African Entomology 9:67-75. 

CIBA (1993) Agree
®

/Turex
®
 (Bacillus Thuringiensis GC-91): a biological product for the control of 

harmful caterpillars in grapes, vegetables and field crops. Technical product information. 

Biological and natural products. CIBA Basel, Plant Protection Division, Basel, 29 pp.. 

CIE (CAB International Institute of Entomology) (1988). Busseola fusca (Fuller). Distribution Maps of 

Pests. Séries A (Agriculture) nº 499. Internacional Institute of Entomology, London, 2 pp.. 

http://www.carbonovo.com/capim-elefante/


Referências bibliográficas 

_____________________________________________________________________________________ 

146 

 

CIMMYT (Centro Internacional para Mejoramiento de Maiz Y Trigo) (2012) Seed Systems Specialis’ 

Meeting. Data Management Workshop (Breeders). Annual Collaborators’ Meeting. Maize CRP-

Africa Meeting. DTMA III Annual Meeting. Disponível em htt://dtma.cimmyt.org. Acedido em 17 

de Maio de 2013. 

Conlong, D. E. (1990) A study of pest parasitoid relationships in natural habitats: an aid towards the 

biological control of Eldana saccharina (Lepidoptera: Pyralidae) in sugarcane. Proceedings South 

Africa: Sugar Technical Association 64: 111-115. 

Cook, S. M.; Khan, Z. R. & Pickett, J. A. (2007) The use of ‘Push-Pull’ strategies in integrated pest 

mamagement, Annual Review of Entomology 52: 375-400. 

Critchley, B. R.; Hall, D. R.; Farman, D. I.; McVeigh, L. J.; Mulaa, M. A. & Kalama, P. (1997) 

Monitoring and mating disruption of the maize stalkborer, Busseola fusca, in Kenya 

withpheromones. Crop Protection 87: 25-36. 

Cugala, D. & Omwega, C. (2000) Manual do curso intensivo em controlo biológico das brocas dos 

cereais em Moçambique, UEM/ICIPE, Zambézia, 46 pp.. 

Cugala, D. & Omwega, C. O. (2001) Cereal Stemborer distribution and abundance, and introduction and 

establishment of Cotesia flavipes Cameron (Hymenoptera: Braconidae) in Mozambique. Insect 

Science and its Application 21: 281-287. 

Cugala, D.; Overholt, W. A.; Giga, D. & Santos, L. (1999) Performance of Cotesia sesamiae and Cotesia 

flavipes (Hymenoptera: Braconidae) as biological control agentes agentes against cereal 

stemborers in Mozambique. African Crop Science Journal 7: 497-502.  

Davies, G.; Cumbi, S. & Tocoro, C. (1995) Brocas do milho. Uma contribuição para o seu estudo no 

Planalto de Lichinga, Niassa. INIA. Série de Investigação nº 21, Moçambique, 40 pp.. 

De Bach, P. & Rosen, D. (1991) Biological control by natural enemies. Second edition. Cambridge 

University Press, Cambridge, 323 pp.. 

Delobel, A. (1975) Chilo orichalcociliellus Strand (Lepidoptera: Pyralidae), fôreur des tiges du sorgho et 

du mais à Madagascar II. Premières données biologiques. ORSTOM Série Biologique 10: 11-16. 

Diniz, A. C. (1998) Angola. O Meio Físico e Potencialidades Agrárias. Instituto da Cooperação 

Portuguesa (ICP). 2ª Edição Revista, 189 pp.. 

Dinz, A. C. (2006) Características Mesológicas de Angola. Descrição e correlação dos aspectos 

fisiológicos, dos solos e da vegetação das zonas agrícolas angolanas. (2ª Ed.) Instituto Português 

de Apoio ao Desenvolvimento (IPAD), Lisboa, 546 pp.. 

Dovala, A.; Monteiro, A.; Tomás, A. A. & Moreira, I. (2006) Striga na cultura do milho em Angola. 

Combate com adubações azotadas e plantas-armadilha. In: Moreira, I. (Org.) Angola. Agricultura, 

Recursos Naturais e Desenvolvimento Rural, ISA Press, Lisboa 2: 141-160. 

Dryer, M. (1987) Field and laboratory trials with simple nem products as protectans against pests of 

vegetables and field crops in Togo. Proceedings 3
rd

 International Neem Conference, Nairobi, 

Kenya, 1986, pp. 431-447.  

Duerden, J. C. (1953) Stem borers of cereal crops at Kongwa, Tanganyika, 1950-1952. East of Africa. 



Referências bibliográficas 

_____________________________________________________________________________________ 

147 

 

Agriculture and Forestry Journal 19: 105-119. 

du Plessis, C. & Lea, H. A. (1943) The maize stalk borer, Calamistis fusca (Hampson). 

Bulletin.Department of Agriculture and Forestry, Union of South Africa 238, 51 pp.. 

Ebenebe, A. A.; van den Berg, J. & van den Linde, T. C. (1999) Effect of planting date of maize on 

damage and yield loss caused by the stalk borer, Busseola fusca (Fuller) (Lepidoptera: 

Noctuidade) in Lesotho. South Africa Journal Plant Soil 16: 180-185. 

Endrody-Younga, S. (1968) The stem borer Sesamia botanephaga Tams & Bowden (Lepidoptera: 

Noctuidae) and maize crop in central Ashanti, Ghana. Ghana Journal of Agricultural Science 1: 

103-131. 

FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations) (1995). FAO Production yearbook. 

Rome, Italy, 235 pp.. 

FAO (Food and Agriculture Organization United Nations) (2013). FAO statistical yearbooks – World and 

agriculture. Rome, Italy, 289 pp.. 

FAOSTAT (2012) Database Results. Disponível em http://faostat.fao.org. Acedido em 10 de Maio de 

2013.  

FAOSTAT (2013) Database Results. Disponível em http://faostat.fao.org. Acedido em 18 de Novembro 

de 2013. 

Fargues, J. (2001) La lutte biologique avec des micro-organismes contre les insects ravageurs des 

cultures: constraints, bilan et perspectives. 2ª Conf. Int. Moyen Lutte contre Organismes nuisibles 

aux Végétaux, Lille, Mars 02, Sessions plenaires, pp. 49-61. 

Federici, B. A. (1999) Bacillus thuringiensis in biological control. In: Bellows, T. S. & Fisher, T. W. 

(Ed.) Handbook of biological control. Academic Press, Inc. San Diego, pp. 575-593. 

Félix, A. E.; Genestier, G.; Malosse, C.; Calatayud, P.-A.; Le Rü, B.; Silvain, J.-F. & Frérot, B. (2009) 

Variability in pheromone communication among different haplotype populations of Busseola 

fusca. Journal of Chemical Ecology 35: 618-623. 

Ferrão, A. P. S. F. & Gouveia, J. A: A. (1966) Ensaio de combate às brocas do caule do milho. 

Comunicação às Jornadas Silvo-Agronómicas, 7
as

 Jornadas. Lourenço Marques, 7 pp.. 

Figueiredo, E. T. L. (1997) Entomopatogénios e bio-insecticidas. Provas de Aptidão Pedagógica e 

Capacidade Científica, UTL, ISA, Lisboa, 355 pp.. 

Flexner, J. L. & Belnavis, D. L. (1998) Microbial insecticides. In: Rechcigl, J: E: & Rechcigl, N: A. 

(Eds.) Biological and biotechnological control of insect pests, pp. 35-62. 

Franco, J. C. (1997) Contribuição para Protecção Integrada em Citrinos – Caso das cochonilhas-

algodão (Hemiptera, Pseudococcidae). Tese de doutoramento. Instituto Superior de Agronomia, 

Universidade Técnica de Lisboa, 369 pp.. 

Frizzas, M. R. (2003) Efeito do milho Geneticamente Modificado MON810 sobre a Comunidade de 

Insectos. Tese de Doutoramento, Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”, Universidade 

de São Paulo, Brasil, Piracicaba, 192 pp..
 

Gahukar, R. T. (1984) Insect pest of pearl millet in West Africa: a review. Tropical Pest Management 30: 

http://faostat.fao.org/
http://faostat.fao.org/


Referências bibliográficas 

_____________________________________________________________________________________ 

148 

 

142-147. 

Gahukar, R. T. (1989) Pest and disease incidence in pearl millet under different plant density and 

intercropping patterns. Agriculture, Ecosystems & Environment 26: 69-74. 

Gebre-Amlak (1988) Survival of maize stalk borer, Busseola fusca (Fuller) in crop residues in Ethiopia. 

Crop Protection 7: 183-185. 

Gebre-Amlak, A.; Sigvald, R. & Petterson, J. (1989) The relationship between sowing date, infestation 

and damage by the maize stalkborer, Busseola fusca (Noctuidae), on maize in Awassa, Ethiopia. 

Tropical Pest Management 35: 143-145. 

Gebrekidan, B. (1985) Breeding sorghum for resistance to insects in eastern Africa. Insect Science and its 

Application 6: 351-357. 

Gesterra (2011) Gestão de Terras Aráveis. Histórias. Projectos. Resultados.Fazenda Pungo Andongo. 

Disponível em www.gesterra-angola.com/resultados.php. Acedido em 26 de Dezembro de 2012.  

Girling, D. J. (1978) The distribution and biology of Eldana saccharina Walker (Lepidoptera: Pyralidae) 

and its relationship to other stemborers in Uganda. Bulletin of Entomogical Research 68: 471-488. 

Girling, D. J. (1980) Eldana saccharina as a crop pest in Ghana. Tropical Pest Management 26: 152-156. 

Goraya, A. A.; Mushtaque, M. & Attique, M. R. (1982) Suitability of Apanteles flavipes (Cameron) 

(Hymenoptera: Braconidae) as a biocontrol agente for graminaceous stemborers in Pakistan. 

Lahore: Pakistan Soc. Sugarcane Technol. Proceedings of the Annual Convent., Pakistan Society 

of Sugar Technology, 18th, Rawalpindi, pp. 177-182.  

Gossweiller, J. (1953) Nomes indígenas de plantas de Angola. I parte – Lista dos nomes indígenas; II 

parte – Descrição das espécies. Agronomia Angolana, Luanda 7, 587 pp.. 

Gounou, S.; Hammond, W. N. O.; Olaleye, I.; Schulthess, F.; Shanower, T.; Hammond, W. N. O.; 

Braima, H.; Olaleye, I.; Cudjoe, A. R.; Adjakloe, R. & Antwi, K.K. (1993) Stem and Ear Borers of 

Maize in Ghana. Plant Health Management Division, Research Monograph, International Institute 

of Tropical Agriculture, Nigéria, Ibadan, 84 pp.. 

Grob, K. & Ziincher, F. (1976) Stripping of organic trace substances from water. Equipament and 

procedure. J. Chromatogr. 117: 285-294. 

Guterrez, A. P.; Caltagirone, L. E. & Meikle, W. (1999) Evaluation of results. Economics of biological 

control. In: Bellows, T. S. & Fisher, T. W. (Eds.) Handbook of biological control, pp. 234-252. 

Hall, D. R.; Beevor, P. S.; Cork, A.; Lester, R.; Nesbitt, B. F.; Nyirenda, G. K. C.; Phiri Nota, D. D.; 

Blair, B. W. & Tannock, J. (1981) The female sex pheromone of the maize stalk-borer, Busseola 

fusca (Fuller) (Lepidoptera: Noctuidae): identification and initial field trials. Zimbabwe Journal of 

Agricultural Research 19: 111-122. 

Hallett, R. H.; Angerilli, N. P. D. & Borden, J. H. (1995) Potencial for a sticky trap monitoring system for 

the diamondback moth (Lepidoptera: Yponomeutidae) on cabbages in Indonesia. International 

Journal of Pest Management, London 41: 205-207. 

Hansson, B. S.; Blackwell, A.; Hallberg, E. & Löfqvist, J. (1995) Physiological and morphological 

characteristics of the sex pheromone detecting system in male corn stemborers, Chilo partellus 

http://www.gesterra-angola.com/resultados.php


Referências bibliográficas 

_____________________________________________________________________________________ 

149 

 

(Lepidoptera: Pyralidae). Journal of Insect Physiology 41: 171-178. 

Harris, K. M. (1990) Bioecology and Chilo species. Insect Science and its Application 11: 467-477. 

Harris, K. M. (1962) Lepidopterous stem borers of cereals in Nigeria. Bulletin ofEntomological Research 

53: 139-171. 

Harris, K. M. (1989) Recent advances in sorghum and pearl millet stem borer research. In: International 

Workshop Sorghum Stem Borers, ICRISAT, Patancheru, India, 1987, pp. 63-73. 

Harris, K. M. & Nwanze, K. F. (1992) Busseola fusca (Fuller), the African Maize Stem Borer: a 

Handbook of Information. Information Bulletin 33. International Crops Research Institute for the 

Semi-Arid Tropics (ICRISAT), Patancheru. India and CABI Oxon U.K, 84 pp.. 

Hassanali, A.; Herren, H.; Khan, Z. R.; Pickett, J. A. & Woodcock, C. M. (2008) Integrated pest 

management: the push-pull approach for controlling insect pests and weeds of cereals, and its 

potencial for other agricultural systems including animal husbandry. Philosophical Transactions of 

the Royal Society B: Biological Sciences 363: 611-621. 

Hellpap, C. (1995) Practical resultats with nem products against insect pests, and probability of 

Development of resistence. Pest of selected field crops. Corn. In: Schmutterer, H. (Ed.) The Neem 

tree-Source of Unique Natural Products for Integreted Pest Management, Medicine, Indrustry and 

other Purposes, pp. 385-389.  

Henriques, I. C. F. (2008) Gestão de Infestantes em Culturas Agrícolas de Angola. Casos de Estudo – 

Milho e Batata na Província do Huambo. Dissertação de Doutoramento, Instituto Superior de 

Agronomia, Lisboa, 220 pp.. 

Henriques, I. C.; Moreira, I. & Monteiro, A. (2010) Comportamento de cultivares de milho quanto ao 

rendimento e susceptibilidade a pragas e doenças na Província do Huambo (Angola). Revista de 

Ciências Agrárias [online]. 33: 244-254. Disponível em 

http://www.scielo.gpeari.mctes.pt/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0871-

018X201000022&Ing=pt&nrm=iso. Acedido em 10 de Outubro de 2011. 

Holloway, J. D. (2000) Famille Noctuidae. International Institute of Entomology. Department of 

Entomology, the Natural History Museum, London SW7 5BD, Royaume-Uni. In: Polaszek, A. & 

Delvare, G. (Eds.) Les foreurs des ties de céréales en Afrique. Importance économique, 

systématique, ennemis naturels et méthodes de lutte. CIRAD, CTA en association avec ACP-EU. 

Centre technique de cooperation agricole et rurale (CTA), France, pp. 81-89. 

Howse, P. E.; Jones, O. T. & Stevens, I. D. R. (1998) Insect pheromones and their use in pest 

management, London, Chapman & Hall, 369 pp..  

Iankov, B. I. (1982) Breves Referências sobre as Plantas das Famílias de Gramíneas e Leguminosas 

difundidas no Mundo e os resultados de algumas delas no Instituto de Investigação Agronómica, 

Chianga, Huambo, Angola, 227 pp.. 

IAR (1984) Institute for Agricultural Research. Sorghum. Science and Technology Briefing, Lagos, 

December 1984. IAR, Samaru, Zaria, Nigeria (cit. Ajayi, 2000). 

ICIPE (International Centre of Insect Physiology and Ecology) (1996) Can Vetiver Grass be Used to 

http://www.scielo.gpeari.mctes.pt/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0871-018X201000022&Ing=pt&nrm=iso
http://www.scielo.gpeari.mctes.pt/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0871-018X201000022&Ing=pt&nrm=iso


Referências bibliográficas 

_____________________________________________________________________________________ 

150 

 

Manage Insect Pests on Crops? In: van den Berg, J.; Midega, C.; Wadhams, L. J. & Khan, Z. R. 

(Ed.) Understanding the role of the wild habitat in stemborer invasion of cereal crops. Annual 

Report, ICIPE, Nairobi, Kenya, pp. 254-264. 

ICIPE (International Centre of Insect Physiology and Ecology (2010) Impact assessment of push-pull’ 

technology developed and promoted by icipe and pactners in eastern Africa. Full Report. Martin 

Fisher Intercooperation, Switzertand, 25 pp.. 

IIA-DBMP (2003) Plano para o Quinquénio 2004-2009. Programa de Investigação dos Cereais. 

Departamento de Botânica e Melhoramento de Plantas. XVI Conselho Científico Alargado do 

Instituto de Investigação Agronómica, Luanda, 20 pp.. 

IITA (International Institute of Tropical Agriculture (1990). Final Technical Republic IITA/USAID/Zaire 

Application of Agricultural Research Outreach Project IITA. Annual Report 1989/90. Ibadan, 

Nigeria, 92 pp.. 

Ingram, W. R. (1958) The lepidopterous stalk-borers associated with Gramineae in Uganda. Bulletin of 

Entomological Research 68: 471-488. 

Ingram, W. R. (1983) Biological control of graminaceous stem-borers and legume pod borers. Insect 

Science and its Application 4: 205-209. 

Ingram, W. R.; Irving, N. S. & Roome, R. E. (1973) A Hand book on the Control of Agricultural Pests in 

Botswana. Gaberone. Government printers, 129 pp.. 

IRAT-CIRAD (1989) Busseola fusca (Fuller). Entomologie, BP 5035, 34032, Montpellier Cedex 1. 

France, 2 pp.. 

IRAT-CIRAD (1986) Chilo partellus. Division de Defense des Cultures, BP 5035, 34032, Montpellier 

Cedex, France, 2 pp.. 

IRAT-CIRAD (1987) Coniesta (= Acigona) ignefusalis Hampson. Division de Defense des Cultures, BP 

5035, 34032, Montpellier Cedex, France, 2 pp.. 

James, C. (2004) Global status of commercialized Biotech/GM Crops: 2004. International Service for the 

Acquisition of Agri-Biotech Applications (ISAAA) Brief Nº 32. ISAAA: Ithaca, NY, 241 pp..  

James, C. (2006) Global status of comercialized biotech/GM Crops: 2006. International Service for the 

Acquisition of Agri-Biotech Applications (ISAAA) Brief. ISAAA: Ithaca, NY, 441 pp.. 

James, C. (2010) Global status of commercialized biotech/GM Crops: 2010. International Service for the 

Acquisition of Agri-Biotech Applications (ISAAA) Brief Nº 42. ISAAA: Ithaca, NY, 1352 pp..  

James, C. (2012) Global status of commercialized biotech/GM Crops: 2012. International Service for the 

Acquisition of Agri-Biotech Applications (ISAAA) Brief Nº 44. ISAAA: Ithaca, NY, 308 pp..  

Jepson, W. F. (1954) A Critical Review of the World Literature on the Lepidopterous Stalk Borers of 

Tropical Graminaceous Crops. CIE, London, UK, 127 pp.. 

Jönsson, P. & Anderbrant, O. (1993) Weather factors influencing catch of Neodiprion sertifer 

(Hymenoptera: Diprionidae) in pheromone traps. Environmental Entomology 22: 445-452. 

Juma, G. (2010) Basis of host plant recognition and acceptance by Busseola fusca (Fuller) (Lepidoptera: 

Noctuidae) larvae. PhD thesis. Jomo Kenyatta University of Agriculture and Technology, Nairobi, 



Referências bibliográficas 

_____________________________________________________________________________________ 

151 

 

Kenya, 166 pp..  

Jutsum, A. R. & Gordon, R. F. S. (1989) Pheromones: Importance to insects and role in pest 

management. In: Jutsum, A. R. & Gordon, R. F. S. (Ed.) Insect pheromones in plant protection. 

New York: J. Wiley, pp. 1-16. 

Karlson, P. & Luscher, M. (1959) Pheromones: a new term for a class of biologically active substances. 

Nature 183: 55-56. 

Kaufmann, T. (1983) The behavioral biology, feeding habits and ecology of three species of maize stem 

borers, Eldana saccharina, Sesamia calamistis and Busseola fusca in Ibadan, Nigeria, West 

Africa. Journal of Georgia Entomology 18: 259-272. 

Kfir, R. (1992a) Alternative, non-chemical control methods for the stalk borers, Chilo partellus 

(Swinhoe) and Busseola fusca (Fuller), in summer grain crops in South Africa. Technical 

Communication, Department of Agricultural Development, Republic of South Africa 232: 99-103. 

Kfir, R. (1994) Attempts at biological control of the stem borer, Chilo partellus (Swinhoe) (Lepidoptera: 

Pyralidae), in South Africa. African Entomology 2: 67-68. 

Kfir, R. (1993) Diapause termination in Busseola fusca (Lpidoptera: Noctuidae) in the laboratory. Annals 

of the Entomological Society of America 86: 273-277. 

Kfir, R. (1998) Maize and grain Sorghum: Southern Africa. Plant Protection Research Institute, South 

Africa, Pretoria. In: Polaszek, A. (Ed.) African Cereal Stem borers; Economic Importance, 

Taxonomy, Natural Enemies and Control. CAB International in association with the ACP-EU 

Technical Centre for Agricultural and Rural Co-operation (CTA), pp. 29-37. 

Kfir, R. (1997) Natural control of the cereal stemborers Busseola fusca and Chilo partellus in South 

Africa. Insect Science and its Application 17: 61-68. 

Kfir, R. (1991a) Non-chemical control of grain stalk borers. Plant Protection News, pp. 23-24. 

Kfir, R. (1990) Prospects for cultural control of the stalk borers, Chilo partellus (Swinhoe) and Busseola 

fusca (Fuller), in summer grain crops in South Africa. Journal of the Entomological Society of 

Southern Africa 53: 41-47. 

Kfir, R. (1992b) Seasonal abundance of the stem borer Chilo partellus (Lepidoptera: Pyralidae) and its 

parasites on summer grain crops. Journal of Economic Entomology 85: 518-529. 

Kfir, R. (2000) Seasonal occurrence, parasitoids and pathogens of the African stem borer, Busseola fusca 

(Fuller) (Lepidoptera: Noctuidae) on cereal crops in South Africa. African Entomology 8: 1-14. 

Kfir, R. (1991b) Selecting parasites for biological control of lepidopterous stalk borers in summer grain 

crops in South Africa, Redia 74: 231-236. 

Kfir, R. & Bell, R. (1993) Intraseasonal changes in populations of the African stem borer, Busseola fusca 

(Fuller) (Lepidoptera: Noctuidae) and its parasitoids in Natal, South Africa. Journal of African 

Zoology 107: 534-553. 

Kfir, R.; Gouws, J. & Moore, S. D. (1993) Biology of Tetrastichus howardi (Olliff), a facultative 

hyperparasite of stem borers. Biocontrol Science and Technological 3: 149-159. 

Kfir, R.; Overholt, W. A.; Khan, Z. R. & Polaszek, A. (2002) Biology and Management of Economically 



Referências bibliográficas 

_____________________________________________________________________________________ 

152 

 

Important Lepidopteran Cereal Stem Borers in Africa. Annual Review of Entomology 47: 701-731. 

Khan, Z. R. & Hassanali, A. (2003) Habitat management strategies for control of stem borers and striga 

weed in cereal based farming systems in Eastern Africa. ICIPE. Annual Scientific Report. Kenya, 

Nairobi, 16 pp..  

Khan, Z. R. & Pickett, J. A. (2004) The ‘push-pull’ strategy for stemborer management: a case study in 

exploiting biodiversity and chemical ecology. In: Gurr, G. M., Wratten, S. D. & Altieri, M. A. 

(Eds.) Ecological Engineering for Pest Management: Advances in Habitat Manipulation for 

Arthropods. CABI Publishing, CABI, Wallingford, Oxon, UK, pp. 155-164. 

Khan, Z. R.; Ampong-Nyarko, K.; Chiliswa, P.; Hassanali, A.; Kimani, S.; Lwande, W.; Overholt, W. A.; 

Pickett, J. A.; Smart, L. E.; Wandhams, L. J.; & Woodstock, C. M. (1997) Intercropping increases 

parasitism of pests. Nature 388: 631-632. 

Khan, Z. R.; Hassanali, A.; Pickett, J. A. (2006a) Managing polycropping to enhance soil system 

productivity: a case study from Africa. In Uphoff, N.; Ball, A. S.; Palm, C.; Fernandes, E.; Pretty, 

J.; Herren, H.; Sanchez, P.; Husson, O.; Sanginga, N.; Laing, M. & Thies, J. (Eds.) Biological 

Approaches to Sustainable Soil Systems. CRC Press, Taylor and Francis, Boa Raton, Florida, pp. 

575-586. 

Khan, Z. R.; James, D. G.; Midega, C. A. O. & Pickett, J. A. (2008) Chemical ecology and conservation 

biological control. Biological Control 45: 210-224. 

Khan, Z. R.; Midega, C. A. O.; Amudavi, D. M.; Hassanali, A. & Pickett, J. A. (2008) On-farm 

evaluation of the ‘push-pull’ technology for control of cereal stemborers and Striga weed in 

western Kenya. Field Crops Research, in press 106: 224-233.  

Khan, Z. R.; Midega, C. A. O.; Hutter, N. J.; Wilkins, R. M. & Wadhams, L. J. (2006b) Assessment of 

the potencial of Napier grass (Pennisetum purpureum) varieties as trap plants for management of 

Chilo partellus. Entomologia, Experimentalis et Applicata 119: 15-22. 

Khan, Z. R.; Midega, C. A. O.; Pittchar, J.; Bruce, J. A. & Pickett, J. A. (2012) ‘Push-Pull’ Revisited: the 

Process of Successful Development of a Chemical Ecology Based Pest Management Tool. In: 

Gurr, G. M.; Wratten, S. D.; Snyder, W.E. & Read, D. M. Y. (Ed.) Biodiversity and Insect Pests: 

Key Issues for Sustainable Management. First Edition. Jhon Wiley & Sons, Ltd, pp. 259-275. 

Khan, Z. R.; Midega, C. A. O.; Wadhams, L. J.; Pickett, J. A. & Mumuni, A. (2007) Evaluation of Napier 

grass (Pennisetum purpureum) varieties for use as trap plants for the management of African 

stemborer (Busseola fusca) in a ‘push-pull’ strategy. Entomologia, Experimentalis et Applicata 

124: 201-211. 

Khan, Z. R.; Muyekho, F.; Pickett, J. A. & Wadhams, L. (2001) Habitat management strategies for the 

control of cereal stem borers and striga in maize in Kenya. Insect Science and its Application 21: 

375-380. 

Khan, Z. R.; Ng'eny-Mengech, A. & Overholt, W. A. (2003) Integrated pest management case studies 

from ICIPE. In: Maredia, K. M. & Dakouo, D. (Eds.) Integrated Pest Management in the Global 

Arena. CABI International, UK, pp. 375-380. 



Referências bibliográficas 

_____________________________________________________________________________________ 

153 

 

Khan, Z. R.; Pickett, J. A.; van den Berg, J.; Wadhams, L. J. & Woodcock, C. M. (2000) Exploiting 

chemical ecology and species diversity: stemborer and Striga control for maize and sorghum in 

Africa. Pest Management Science 56: 957-962. 

Kimball's Biology Pages (2012) Bacillus thuringiensis (Bt). Disponível em 

http://users.rcn.com/jkimball.ma.ultranet/BiologyPages/B/B.thuringiensis.html. Acedido em 23 de 

Setembro de 2013. 

Kogan, M. (1994) Plant resistance in pest management. In: Metcalf, R. L. & Luckmann, W. H. (Ed.) 

Introducion to insect pest management 3: 73-128. 

Komi, A. (2009) Developing and testing plant health management options against the maize cob borer, 

Mussidia nigrivenella Ragonot (Lepidoptera: Pyralidae) in West Africa. Dissertation to obtain the 

Ph. D. degree in the Faculty of Agricultural Sciences, Georg-Aust- University Gӧttingen, 

Germany, 119 pp.. 

Koziel, M. G.; Beland, G. L.; Bowman, C.; Carozzi, N. B.; Crenshaw, R.; Crossland, L.; Dawson, J; 

Desai, N.; Hill, M.; Kadwell, S.; Launis, K.; Lewis, K.; Maddox, D.; Mcpherson, K.; Meghji, M. 

R.; Merlin, E.; Rhodes, R.; Warren, G. W.; Wright, M. & Evola, S. V. (1993) Field performance of 

elite transgenic maize plants expressing an insecticidal protein derived from Bacillus thuringiensis. 

Bio/Technology 11: 194-200. 

Krüger, W. (2006) Ecology of maize stemborers in irrigated subsistence farming systems in the Limpopo 

Province. Dissertation submitted in partial fulfilment of the requirements for the degree Master of 

Environmental Science at the North-West University (Potchefstroom Camps), South Africa, 105 pp.. 

Kumar, K. A. (1989) Pearl millet: current status and future potencial. Outlook on Agriculture 18: 46-53. 

Labatte, J. M.; Meusnier, S.; Migeon, A.; Chaufaux, J.; Couteaudier, Y.; Riba, G.; & Got, B. (1996) Field 

evaluation of and modeling the impact of three control methods onthe larval dynamics of Ostrinia 

nubilalis Lepidoptera: Pyralidae). Journal of Economic Entomology 89: 852-862. 

Lawani, S. M. (1982) A review of the effects of various agronomic practices on cereal stem borer 

populations. Tropical Pest Management 28: 266-276.  

Le Rü, B. P.; Ong’amo, G. O.; Moyal, P. et al. (2006) Geographic distribution and host plant ranges of 

East African noctuid stem borers. Annales de la Société Entomologique de France Nouvelle série 

42: 353-361.  

Leuschner, K. (1990) Sorghum and millet entomology in the SADCC region 1988/89. In: Proceedings of 

the Sixth Regional Workshop on Sorghum and Millets for Southern Africa, 18-22 September 1989. 

ICRISAT, Bulawayo, Zimbabwe, pp. 105-117. 

Libby, J. L. (1968) Insect Pests of Nigerian Crops. Research Bulletin Nº 289, University Wisconsin, 

Madison, Wisconsin (cit. Bosque-Pérez & Schulthess, 1998). 

Luck, R. F.; Shepard, B. M. & Kenmore, P. (1999) Evaluation of biological control with experimental 

methods. In: Bellows, T. S. & Fisher, T. W. (Eds.) Handbook of biological control, pp. 225-242. 

Lynch, R. E.; Wiseman, B. R.; Plaisted, D. & Warnick, D. (1999) Evaluation of transgenic Sweet corn 

hybrids expressing CryIA (b) toxin for resistance to Corn earworm and fall armyworm 

http://www.google.pt/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDcQFjAB&url=http%3A%2F%2Fusers.rcn.com%2Fjkimball.ma.ultranet%2FBiologyPages%2FT%2FTOC.html&ei=39DrUr7TOcOw7Aba3oCgBw&usg=AFQjCNHvHfLVPM8GeZOVh5B768Kic75kCg&sig2=FgOM_9cLfVRrTSzkL3E9zw
http://users.rcn.com/jkimball.ma.ultranet/BiologyPages/B/B.thuringiensis.html


Referências bibliográficas 

_____________________________________________________________________________________ 

154 

 

Lepidoptera: Noctuidae). Journal of Economic Entomology 92: 246-252. 

Maes, K. V. N. (1998) Pyraloidea: Crambidae, Pyralidae. Operations and Programe Manager, Department 

of Invertebrate Zoology, National Museums of Kenya. In: Polaszek, A. (Ed.) African Cereal Stem 

borers; Economic Importance, Taxonomy, Natural Enemies and Control. CAB International in 

association with the ACP-EU. Technical Centre for Agricultural and Rural Co-operation (CTA), 

pp. 87-98. 

Mailafiya, D. M.; Le Rü, B. P.; Kairu, E. W.; Calatayud, P.-A. & Dupas, S. (2010) Factors affecting stem 

borers parasitoid species diversity and parasitism in cultivated and natural habitats. Environmental 

Entomology 39:57-67.  

Mailafiya, D. M.; Le Rü, B. P.; Kairu, E. W.; Calatayud, P.-A. & Dupas, S. (2009) Species diversity of 

lepidopteran Stem borer parasitoids in cultivated and natural habitats in Kenya. Journal of Applied 

Entomology 133: 416-429. 

Mally, C. W. (1920) The maize stalk borer Busseola fusca (Fuller). Bulletin of the Department of 

Agriculture of South Africa 3, 111 pp.. 

Maniania, N. K.; Ouna, E.; Ahuya, P.; Frérot, B.; Félix, A.-E.; Le Rü, B. & Calatayud, P.-A. (2011) 

Dissemination of entomopathogenic fungi using Busseola fusca male as vector. Biological Control 

58: 374-378.  

Marcelino, F. A. B. (1963) Milhos híbridos, sintéticos e cultivares de polinização livre. Resultados de 

alguns ensaios. In: IV Jornadas Silvo-Agronómicas. Chianga, Nova Lisboa, Angola 3: 1-13. 

Marcelino, F. A. B. (1973) Zonagem do milho de sequeiro em Angola. Primeira aproximação. Instituto 

de Investigação Agronómica de Angola, Série Científica, nº 29, 7 pp.. 

Marcelino, F. A. B. (1974) Notas sobre a cultura do milho. Instituto de Investigação Agronómica de 

Angola, Chianga, 41 pp.. 

Marks, R. J. (1978) The influence of pheromone trap design and placement on catch of the red cotton 

bollworm of cotton. Diparopsis castanea. Bulletin of Entomological Research 68: 31-46. 

Martinez, S. S.; Meneguim, A. M. & Silva, F. A. C. (2001) Acção do Neem, Azidirachta indica A. Juss., 

na sobrevivência e desenvolvimento predador Cycloneda sanguinea (L.) (Coleóptera: 

Coccinellidae). II Simpósio de Pesquisa dos Cafés do Brasil, Resumos, 131 pp.. 

Matama-Kauma, T. (2000) Yield losses caused by stem borers on maize and establishment of Cotesia 

flavipes Cameron (Hymenoptera: Braconidae) in Eastern Uganda. MSc thesis. Makerere 

University, Kampala, 98 pp.. 

Mathews, M. & Jago, N. D. (1993) Millet Pests of the Sahel. An Identification Guide. Natural Resources 

Institute, Chatham, UK, 80 pp.. 

Mathez, F. C. (1972) Chilo partellus (Swinhoe), Chilo orichalcociliella Strand (Lpidoptera: Crambidae) 

and Sesamia calamistis Humpson (Lepidoptera: Noctuidae) on maize in the Coast Province, 

Kenya. Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellscaft 45:267-289. 

Matos, E. (2003) A Gestão dos Recursos Fitogenéticos em Angola. In: Colóquio Agricultura e 

Desenvolvimento sustentado, Huambo, Angola (cit. Henriques et al., 2010). 



Referências bibliográficas 

_____________________________________________________________________________________ 

155 

 

Matthee, J. J. (1974) Pests of Graminaceous Crops in South Africa. Entomology Memoir, Department of 

Agricultural Technical Services, Republic of South Africa Nº 40. Pretoria, 24 pp.. 

Matthee, J. J.; Bedford, E. C. G.; Brown, H. D.; Lombard, J.; Meyer, M. P. K.; van Rensburg, N. J. & 

Walter, S. S. (1974) Pests of graminaceous crops in South Africa. Department of Agricultural 

Technical Services. Entomology Memoir 40: 1-23. 

Mchowa, J. W. (1990) The effect of planting date on the incidence of the stalk borers, Busseola fusca 

(Fuller) (Lepidoptera: Noctuidae) and Chilo partellus (Swinhoe) (Lepidoptera: Pyralidae) in two 

varieties of sorghum. Proceedings of the Regional Workshop Sorghum Millets South Africa, 

SADCC Conf., 6
th

 1989. ICRISAT, Bulawayo, Zimbabwe, 1989, pp. 154-159. 

Medvecky, B. A.; Zalon, F. G. & Williams, W. A. (1992) Traps and lures for a pheromone-based 

monitoring system for the maize stalk borer, Busseola fusca, in Kitale, Kenya. Tropical Pest 

Management 38: 70-74. 

Meijerman, L. & Ulenberg, S. A. (2000) Les chenilles. Morphologie. In: Polaszek, A. & Delvare, G. (Ed.) 

Les foreurs des ties de céréales en Afrique. Importance économique, systématique, ennemis 

naturels et méthodes de lutte. CIRAD, CTA, Postbus 380, 6700 Aj Pays-Bas, France, Toulouse, 

pp. 105-119.  

Melo-e-Abreu, J. P. (2000) Doenças do milho. Programa NovoMilho, 22 pp.. 

Melo-e-Abreu, J. P.; Sousa, P. L.; Paulo, N. & Faria, P. (2006) NovoMilho, um programa de 

desenvolvimento para o combate à fome e à pobreza. In: Moreira, I. (Org.) Angola. Agricultura, 

Recursos Naturais e Desenvolvimento Rural. ISA Press, Lisboa 2: 335-351. 

Midega, C. A. O.; Khan, Z. R.; Pickett, J. A. & Nylin, S. (2010) Host plant selection behavior of Chilo 

partellus and its implication for effectiveness of a trap crop. Entomologia Experimentalis et 

Applicata 138: 40-47. 

Midega, C.A.O.; Khan, Z. R.; van den Berg, J.; Ogol, C. K. P. O.; Pickett, J.A. & Wadhams, L. J. (2006) 

Maize stemborer predator activity under ‘push-pull’ system and Bt-maize: a potencial component 

in managing Bt resistance. International Journal Pest Management 52: 1-10.  

Milaire, H. G. (1982) Luta biológica por meio de microrganismos entomopatogénicos. Luta 

microbiológica. In: Amaro, P. & Baggiolini, M. (Eds.) Introdução à protecção integrada, pp.74-

78. 

MINADER (Ministério da Agricultura e do Desenvolvimento Rural) (2005). Culturas: área semeada por 

cultura, produção e rendimento. Campanhas Agrícolas de 2000/2001 a 2003/2004, Luanda, 8 pp.. 

MINADERP (Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas) (2009a). Resultados da 

Campanha Agrícola 2007/2008. Portal do Cidadão. Governo da República de Angola. Disponivel 

em <http:// www.cidadao.gov.ao/publicacoesd. Aspx?codigo=515>. Acedido em 29 de Janeiro de 2012. 

MINADERP (Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas) (2009b). Plano bienal 

do sector agrário 2010-2011. Luanda, Setembro de 2009. Disponível em 

http://www.countrystat.org/country/ago/documents/docs/plan. Acedido em 05 de Fevereiro de 2012. 

MINADERP (Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas) (2010). Culturas: área 

http://www.countrystat.org/country/ago/documents/docs/plan


Referências bibliográficas 

_____________________________________________________________________________________ 

156 

 

semeada por cultura, produção e rendimento. Campanha Agrícola de 2008/2009. Luanda. 

Disponível em http://www.countrystat.org/country/ago/documents/docs/plan. Acedido em 08 de 

Fevereiro de 2011. 

Minja, E. M. (1990) Management of Chilo spp. infesting cereals in eastern Africa. In: Sect Science and its 

application 11: 489-499. 

Missão de Pedologia de Angola (1961) Carta Geral dos Solos de Angola. 2. Distrito do Huambo. 

Memórias da Junta de Investigações do Ultramar, Nº 27 2ª série. Missão de Pedologia de Angola, 

Lisboa, 275 pp.. 

Mohyuddin, A. I. (1971) Comparative biology and ecology of Apanteles flavipes (Cam.) and A. sesamiae 

(Cam.) as parasite of graminaceous borers. Bulletin of Entomological Research 61: 33-39. 

Mohyuddin, A. I.; Inayatullah, C. & King, E. G. (1981) Host selection and strain occurrence in Apanteles 

flevipes (Cameron) (Hymenoptera: Braconidae) and its bearing on biological control of 

graminaceous stemborers (Lepidoptera: Pyralidae). Bulletin of Entomological Research 71: 575-581. 

Moreira, I. (2004) Protecção das Plantas Agrícolas. Variedades transgénicas benéficas ou perigosas? 

Seminário de Agricultura em Angola, Desafios e Perspectivas, Lubango, Angola, pp. 58-81.  

Mostafa, F. F. (1992) Morphological and mouth parts sensilla of the last larval instar of Chilo 

agamemnon Bles. (Lepidoptera: Crambidae). Assiut Journal of Agricultural Science 23: 141-150. 

Moyal, P. (2006) History of the systematics of the Sesamia sensu lato group of African noctuid stem 

borers of monocotyledonous plants (Lepidoptera). Annual Society Entomology of France  42: 285-

291. 

Moyal, P. (1988) Les foreurs du maїs en zone des savanes de Côte d'Ivoire. Collection Etudes et Thèses, 

ORSTOM, Paris, 367 pp..  

Moyal, P. & Le Rü, B. P. (2006) From population to species: morphological and molecular diversity in 

east African stem borer species on the genus Manga (Lepidoptera: Noctuidae). Annales de la 

Société Entomologique de France 42: 293-307. 

Moyal, P. & Tran, M. (1992) Chilo partellus (Lepidoptera: Pyralidae), a stem borer of maize in Côte 

d'Ivoire. Bulletin of Entomological Research 82: 67-72. 

Murlis, J.; Elkinton, J. S. & Cardé, R. T. (1992) Odor plumes and how insects use them. Annual Review 

of Entomology 37: 505-532.  

Muyango, S. (1987) Les Chenilles foreuses des tiges du maïs et du sorgho: écologie et lute. In: Séminaire 

sur les maladies et les ravageurs des principles cultures vivrières d’Afrique Centrale. 

Ede/Wageningen: Centre Tech. Crop. Agric. Rurale (CTA), pp. 117-126. 

 Nagarkatti, S. & Nair, K. R. (1973) The influence of wild and cultivated Gramineae and Cyperaceae on 

populations of sugarcane borers and their parasites in North India. Entomophaga 18: 419-430. 

Ndemah, R.; Gounou, S. & Schulthess, F. (2002) The role of wild grasses in the management of 

lepidopterous stem-borers on maize in the humid tropics of Western Africa. Bulletin of 

Entomogical Research 92: 507-517.  

Ndemah, R.; Schulthess, F.; Le Rü, B. & Bame, I. (2007) Lepidopteran cereal stem borers and associated 

http://www.countrystat.org/country/ago/documents/docs/plan


Referências bibliográficas 

_____________________________________________________________________________________ 

157 

 

natural enemies on maize and wild grass hosts in Cameroon. Journal of Applied Entomology 131: 

658-668. 

Ndemah, R.; Schulthess, F.; Poehling, M.; Borgemeister, C. & Goergen, G. (2001) Natural enemies of 

Lepidopterous borers on maize and elephant grass in the forest zone of Cameroon. Bulletin of 

Entomological Research 94: 1434-1444.  

Nesbitt, B. F.; Beevor, P. S.; Cork, A.; Hall, D. R.; Lester, R.; Blair, B. W. & Tannock, J. (1980) 

Identification of the female sex pheromone of the maize stalk borer, Busseola fusca: a preliminary 

note. Tropical Pest Management, pp. 26:327. 

Nesbitt, B. F.; Beevor, P. S.; Hall, D. R.; Lester, R. & Dyck, V. A. (1975) Identification of the female sex 

pheromones of the moth, Chilo suppressalis. Journal of Insect Physilogy 7: 355-359. 

Neto, J. F. C. (2008) Angola: Agriculturas e Alimentação. Instituto Português de Apoio ao 

Desenvolvimento, Lisboa, 327 pp.. 

Neves-Martins, J. (2006) Conservação genética de germoplasma para Angola, e o uso no melhoramento 

de plantas. In: Moreira, I. (Org.) Angola. Agricultura. Recursos Naturais e Desenvolvimento 

Rural. ISA Press, Lisboa 2: 3-23. 

Njihia, S.; Musembi, F. J.; Khan, Z. R. & Muyekho, F. (2004) Control of maize stem borers using push-

pull technology in Central Kenya, 5 pp. 

Nogueira, M. D. (1970) A Carta de Solos do Centro de Estudos da Chianga. Série Científica, nº 14, Nova 

Lisboa, Instituto de Investigação Agronómica de Angola (cit. Diniz, 2006).  

Nonveiller, G. (1984) Catalogue commenté et illustré des insects du Cameroun d’itérêt agricole 

(appartitions, repartition, importance). Institut pour la Protection des Plantes, Belgrade, Mémoires 

15: 1-210. 

Norris, R. F.; Chen, E. P. C. & Kogan, M. (2003) Concepts in integrated pest management. Person Educ. 

New Jersey, 586 pp.. 

Nuñgulu, A. T. N. (2005) Brocas do milho em Angola. Gestão das populações de brocas com recurso a 

plantas-isco e plantas repelentes. Dissertação de Mestrado em Agronomia e Recursos Naturais. 

Faculdade de Ciências Agrárias, Universidade Agostinho Neto. Instituto Superior de Agronomia, 

Universidade Técnica de Lisboa, 60 pp.. 

Nuñgulu, A. ; César, J.; Sito, F.; Moreira, I. & Lima, A. (2005) Gestão das populações das brocas do 

milho com recurso a plantas-isco e plantas repelentes no Planalto Central de Angola. In: Cunha, 

M. J. M. (Coord.) A Produção Integrada e a Qualidade e Segurança Alimentar. Actas do VII 

Encontro Nacional de Protecção Integrada. Dezembro de 2005. Edições Inovar Para Crescer (IPC). 

Instituto Politécnico de Coimbra, Portugal 1: 318-326. 

Nuñgulu, A. ; Lima, A. & Moreira, I. (2011) A gestão das brocas do milho em Angola com recurso ao 

sistema de atracção-repulsão. In: Pereira, L. S.; Varennes, A.; Oliveira, C. & Ferreira-Dias, S. 

(Ed.) Engenharia dos Biossistemas. Cem Temas de Investigação no Centenário do ISA. Edições 

Colibri e CEER. Lisboa, Abril de 2011, pp. 225-228.  

Nuñgulu, A. T.; Lima, A. & Moreira, I. (2006) Brocas do milho no Planalto Central de Angola. Gestão 



Referências bibliográficas 

_____________________________________________________________________________________ 

158 

 

das suas populações com recurso a plantas-isco e a plantas repelentes. In: Moreira, I. (Org.) 

Angola. Agricultura, Recursos Naturais e Desenvolvimento Rural, ISA Press, Lisboa 2: 125:140. 

Nwanze, K. F. (1989) Insect pests of pearl millet in Sahelian West Africa 1. Acigona ignefusalis 

(Lepidoptera: Pyralidae): distribution, population dynamics and assessment of crop damage. 

Tropical Pest Management 35: 137-142. 

Nwanze, K. F. & Mueller, R. A. E. (1989) Management options for sorghum stem borers for farmers in 

the semi-arid tropics. International Workshop Sorghum Stem Borers, ICRISAT, 1987. Patancheru, 

India, pp. 105-114. 

Nye, I. W. R. (1960) The insect pests of graminaceous crops in East Africa. Colonial Research Studies 

31. Her Majesty’s Stationery Office, London, 48 pp.. 

Nylin, S. & Janz, N. (1993) Oviposition preference and larval performance in Polygonia c-album 

(Lepidoptera: Nymphalidae) – the choice between and worse. Ecological Entomology 18:394-398. 

Ofomata, V. C.; Overholt, W. A.; Lux, S. A.; van Huis, A. & Egwuatu, R. I. (2000) Comparative studies 

on the fecundity, egg survival, larval feeding and development of Chilo partellus (Swinhoe) and 

Chilo orichalcociliellus Strand (Lepidoptera: Crambidae) on five grass. Annals of the 

Entomological Society of America 93: 492-499. 

Ogedah, K. O. (1999) Evaluation of the impact of Cotesia flavipes Cameron (Hymenoptera: Braconidae) 

and indigenous parasitoids on stemborer populations in southwestern Kenya. MSc thesis. 

Kenyatta University, Nairobi, 71 pp.. 

Ogol, C. K. P. O.; Spence, J. R. & Keddie, A. (1998) Natural enemy abundance and activity in maize-

laucaena agroforestry system in Kenya. Environmental Entomology 27: 1444-1451. 

Oloo, G. W. & Ogeda, K. (1990) The incidence of Chilo partellus (Swinhoe) (Pyralidae) and the 

contribution of natural enemies to its mortality under intercropping systems in Kenya. Insect 

Science and its Application 10: 243-251. 

Omwega, C. O.; Kimani, S. W.; Overholt, W. A. & Ogol, C. K. P. O. (1995) Evidence of the 

establishment of Cotesia flavipes Cameron (Hymenoptera: Braconidae) in continental Africa. 

Bulletin of Entomological Research 85: 525-530. 

Omwega, C. O.; Muchugu, E.; Overholt, W. A. & Schulthess, F. (2006) Release and establishement of 

Cotesia flavipes Cameron (Hymenoptera: Braconidae) an exotic parasitoid of Chilo partellus 

(Swinhoe) (Lepidoptera: Crambidae) in East and Southern Africa. Annales de la Société 

entomologique de France (Nouvelle série) 42: 511-518. 

Omwega, C. O.; Overholt, W. A.; Mbapila, J. C. & Kamani-Njogu, S. W. (1997) Establishment and 

dispersal of Cotesia flavipes Cameron (Hymenoptera: Braconidae), an exotic endoparasitoid of 

Chilo partellus Swinhoe (Lepidoptera: Pyralidae) in northern Tanzania. African Entomology 5: 71-75. 

Ong’amo, G. O. (2009) Diversity, Ecology and Population dynamics of Lepidopteran Stem borers in 

Kenya. PhD thesis. Kenyatta University, Nairobi, 144 pp.. 

Ong’amo, G. O.; Le Rü, B. P.; Calayud, P.-A. & Silvain, J.-F. (2013) Composition of stem borer 

Communities in selected vegetation mosaics in Kenya. In: Arthropod-Plant Interactions 7: 267-275.  



Referências bibliográficas 

_____________________________________________________________________________________ 

159 

 

Ong’amo, G.O.; Le Rü, B. P.; Dupas, S.; Moyal, P.; Calayud, P.-A. & Silvain, J.-F (2006a) Distribution, 

pest status and agroclimatic preferences of lepidopteran stem borers of maize and sorghum in 

Kenya. Annales de la Société entomologique de France (Nouvelle série) 42: 363-370.  

Ong’amo, G. O.; Le Rü, B. P.; Dupas, S.; Moyal, P.; Muchugu, E.; Calatayud, P-A & Silvain, J-F (2006b) 

The role of wild host plants in the abundance of lepidopteran stem borers along altitudinal gradient 

in Kenya. Annales de la Société Entomologique de France (Nouvelle série) 42: 171-177. 

Orodho, A. B. (2006) The role and importance of Napier grass in the smallholder dairy industry in Kenya. 

Disponível em http://www.fao.org/ag/agp/agpc/doc/Newpub/napier_kenya.htm. Acedido em 31 de 

Janeiro de 2014. 

Overholt, W. A. (1998) Biological control. In: Polaszek, A. (Ed.) African Cereal Stem borers; Economic 

Importance, Taxonomy, Natural Enemies and Control. CAB International in association with the 

ACP-EU Technical Centre for Agricultural and Rural Co-operation (CTA), pp. 349-362. 

Overholt, W. A.; Ngi-Song, A. J.; Kimani, S. K.; Mbapila, J.; Lammers, P. & Kioko, E. (1994) Ecological 

considerations of the introductions of Cotesia flavipes Cameron (Hymenoptera: Braconidae) for 

biological control of Chilo partellus (Swinhoe) (Lepidoptera: Pyralidae), in Africa. Biocontrol 

News Information 15: 19-24. 

Overholt, W. A.; Ngi-Song, A. J.; Omwega, C. O.; Kimani-Njogu, S. W.; Mbapila, J. et al. (1997) A 

review of the introduction and establishment of Cotesia flavipes Cameron (Hymenoptera: 

Braconidae) in East Africa for biological control of cereal stemborers. Insect Science and its 

Application 17: 19-35. 

Overholt, W. A.; Songa, J. M.; Ofamata, V. & Jeske, J. (2000) The spread and ecological consequences of 

the invasion of Chilo partellus (Swinhoe) (Lepidoptera: Crambidae) in Africa. In: Invasive Species 

in Eastern Africa: Proceedings of the Workshop ICIPE, 2000, pp. 52-58. 

Päts, P. (1991) Activity of Chilo partellus (Lepidoptera: Pyralidae): eclosion, mating and oviposition 

time. Bulletin of Entomological Research 81: 93-96. 

Päts, P. (1992) Reproductive biology of the cereal stemborers Chilo partellus. PhD thesis. Swed. 

University of Agriculture Science, Uppsala, Swed, 97 pp.. 

Päts, P. (1996) Management of crop residues to reduce the aestivating population of stemborers in maize. 

International Journal Pest Management 42: 151-156. 

Päts, P.; Ekbom, B. & Scovgård, H. (1997) Influence of intercropping on the abundance, distribution and 

parasitism of Chilo spp. (Lepidoptera: Pyralidae) eggs. Bulletin of Entomological Research 87: 

507-513. 

Perkins, J. H. & Garcia, R. (1999) Social and economic factors affecting research and implementation of 

biological control. In: Bellows, T. S. & Fisher, T. W. (Eds.) Handbook of biological control: 

principles & applications of biological control, Lavoisier S. A. S., pp. 993-1009.  

Phipps, R. H. (2009) Safety for human consumption. In: Ferry, N. & Gatehouse, A. M. R. (Ed.) 

Environmental Impact of Genetically Modified Crops. CAB International, Wallingford, oxon, UK, 

Ch. 13, pp. 278-295. 



Referências bibliográficas 

_____________________________________________________________________________________ 

160 

 

Pingali, P. L. &Pandey (2000) Meeting world maize needs: Tecnological opportunities and priorities for 

the public sector. In: Pingali, P. L. (Ed.) CIMMYT 1999-2000 World Maize Needs: Technological 

Opportunities and Priorities for the Public Sector. CIMMYT: Mexico, D. F.: Mexico, pp. 5-10. 

Polaszek, A. (1998) African Cereal Stem Borers. Economic Importance, Taxonomy, Natural Enemies and 

Control. CABI, CTA, Postbus 380, 6700 Aj, Pays-Bas, Wageningen, 530 pp.. 

Polaszek, A. & Walker, A. K. (1991) The Cotesia flavipes species complex: parasitoids of cereal 

stemborers in the tropics. Redia 74: 335-341. 

Pomar-Sasot, J. M. (2003) La biotecnología en el futuro de la agricultura. In: La biotecnología vegetal en 

el futuro de la Agricultura y la Alimentación. Ediciones Mundi-Prensa, pp. 77-89. 

Pyke, B.; Rice, M.; Sabine, B. & Zalucki, M. P. (1987) The push-pull strategy-behavioural control of 

Heliothis. Australian Cotton Grower 4: 7-9. 

R-3.0.2 (2013) R statistical software. Disponível em http://www.r-project.org. Acedido em 10 de Outubro 

de 2013. 

Rai, A. K. & Wakgari, M. (2011) Effect of weather factors on Busseola fusca (Lepidoptera: Noctuidae) 

and its effective predator, Oenopia conglobatta (L.) (Coccinelidae) on Sorghum in Ethiopia. 

Indian Journal of Entomology 74:331-337. 

Randriamananoro, J. J. (1996) Behavioural and physiological responses of the cereal stalk borer 

Busseola fusca (Fuller) (Lepidoptera: Noctuidae) to selected cultivated and wild host plants. PhD 

Dissertation. University of Madagascar, 241 pp..  

Rajabalee, M. A. & Govendasamy, M. (1988) Host specificity and efficacy of Apanteles flavipes (Cam.) 

and, A. sesamiae (Cam.) (Hymenoptera: Braconidae) parasites of sugar cane moth borers in 

Mauritius. Review Agric. Sucr, Ile Maurice 67: 78-80. 

Reba, M. & van den Berg, J. (2001) Use of wild grasses in a stem borer habitat management system. The 

ESA 2001. Annual Meeting, San Diego, CA D0111, pp. 254-264. 

Renwich, J. A. A. & Chew, F. S. (1994) Oviposition behaviour in Lepidoptera. Annual Review of 

Entomology 39: 377-400. 

Revington, J. (1986) This borer spreads rapidly through crops of maize and sorghum on the Highveld, but 

it can be controlled. Farmer’s weekly, 24 October (cit. Kfir, 1998). 

Risch, S. J.; Andow, D. & Atieri, M. A. (1983) Agrosystems diversity and pest control: data, tentative 

conclusions and new research directions. Environmental Entomology 12: 625-629. 

Rocha, F. (2006) Retrospectiva sobre os recursos genéticos vegetais angolanos. In: Moreira, I. (Org.) 

Angola. Agricultura. Recursos Naturais e Desenvolvimento Rural, ISA Press 2: 25:37. 

Rosas, N. M. (2009) Biopesticide production from Bacillus thuringiensis: an environmentally friendly 

alternative. Recent Pat Biotechnology 3: 28-36. 

Sagnia, S. B. (1983) Possible integrated pest management tools for the effective control of cereal stem 

borers in the Gambia. Insect Science and its Application 4: 217-219. 

Salton, J. C. & Kichel, A. N. (1998) Milheto, uma alternativa para cobertura do solo e alimentação 

animal. Revista Plantio Direto 45: 41-43. 



Referências bibliográficas 

_____________________________________________________________________________________ 

161 

 

Scheibelreiter, G. K. (1980) Sugar-cane stem borers (Lepidoptera: Pyralidae and Noctuidae) in Ghana. Z. 

Angew. Entomology 89:87-99. 

Scheltes, P. (1978) Ecological and physiological aspecto of aestivation-diapause in the larvae of two 

Pyralid stalk borers of maize in Kenya. PhD thesis. Landbouwhogeschool. Wageningen, 110 pp.. 

Schulthess, F.; Chabi-Olaye, A. & Georgen, G. (2001) Seasonal fluctuations of Noctuid stem borer egg 

parasitism in Southern Benin with special reference to Sesamia calamistis Hampson (Lepidoptera: 

Noctuidae) and Telenomous spp. (Hymenoptera: Scelionidae) on maize. Biocontrol Science and 

Technology 11: 745-757. 

Scovgård, H. & Päts, P. (1996) Effects of intercropping on maize stemborers and their natural enemies. 

Bulletin of Entomological Research 86: 599-607. 

Segeren, P.; van den Oever & Compton, J. (1994) Pragas, Doenças e Ervas Daninhas nas Culturas 

Alimentares em Moçambique. Instituto Nacional de Investigação Agronómica. Ministério da 

Agricultura. Maputo, 258 pp.. 

Seshu Reddy, K. V. (1983) Sorghum stem borers in eastern Africa. Insect Science and its application 4:3-10. 

Seshu Reddy, K.V. (1985) Integrated approach to the control of Sorghum stemborers. Proceedings of the 

International Entomology. Workshop, Tex. 1984. Patancheru, India: ICRISAT, pp. 205-215. 

Seshu Reddy, K. V. (1988) Assessment of on-farm yield losses in Sorghum due to insect pests. Insect 

Science and its application 9: 679-685. 

Seshu Reddy, K. V. (1990) Cultural control of Chilo spp. in graminaceous crops. Insect Science and its 

application 11: 703-712. 

Seshu Reddy, K. V. (1998) Integrated pest management. In: Polaszek, A. (Ed.) African Cereal Stem 

borers; Economic Importance, Taxonomy, Natural Enemies and Control. CAB International in 

association with the ACP-EU Technical Centre for Agricultural and Rural Co-operation (CTA), 

pp. 39-45. 

Seshu Reddy, K. V. (2000) Le maїs et le sorgho en Afrique orientale. Crop Pests Research Programme, 

International Centre of Insect Physiology and Ecology, Kenya, Nairobi. In: Polaszek, A. & 

Delvare, G. (Eds.) Les foreurs des ties de céréales en Afrique. Importance économique, 

systématique, ennemis naturels et méthodes de lutte. CIRAD, CTA, Postbus 380, 6700 Aj Pays-

Bas, France, Toulouse, pp. 27-29.  

Seshu Reddy, K. V. & Sum, K. O. S. (1991) Determination of economic injury level of the stem borer, 

Chilo partellus (Swinhoe) in maize, Zea mays L. Insect Science and its application 12: 269-274. 

Seshu Reddy, K. V.; Sum, K. O. S. & Lubega, M. C. (1989) Empirical models for predicting yield loss in 

sorghum caused by Chilo partellus (Swinhoe). Discovery and Innovation 1: 90-94. 

Shanower, T. G.; Schutthess, F. & Bosque-Pérez, N. A. (1994) The effect of larval diet on the growth and 

development of Sesamia calamistis Hampson (Lepidoptera: Noctuidae) and Eldana saccharina 

Walker (Lepidoptera: Pyralidae). Insect Science its Application 14: 681-685. 

Shanower, T. G.; Schulthess, F. & Gounou, S. (1991) Distribution and Abundance of Some Stem and Cob 

Borers in Benin. Plant Health Management Division, Research Monograph Nº 1, IITA, 



Referências bibliográficas 

_____________________________________________________________________________________ 

162 

 

République du Bénin, Cotonou (cit. Bosque-Pérez & Schulthess, 1998). 

Sharma, H. C. & Davies, J. C. (1988) Insect and Other Animal Pests of Millets. ICRISAT, Índia, 

Patancheru, tables and plates, 86 pp.. 

Sibanda, S. (1985) The use of sorghum and millets for feeding livestock. In: Proceedings of the Second 

Regional Workshop on Sorghum and Millets for Southern Africa, 23-27 September 1985, 

Gaborone, Botswana. ICRISAT, pp. 228-247. 

Silva, G. M. & Milaire, H. G. (1982) Os meios de luta biotécnica. Feromonas. In: Amaro, P. & 

Baggiolini, M. (Ed.) Introdução à Protecção Integrada, pp. 104-105. 

Singer, J. W.; Hecman, J. R.; Ingerson Mahar, J. & Westendorf, M. L. (2000) Hibrid and nitrogen source 

affect yield and European corn borer damage. Journal of Sustainable Agriculture 16: 5-15. 

Sithole, S. Z. (1994) Distribution and economic importance of sorghum stem borer in Zimbabwe. PhD 

thesis, University of Zimbabwe, Harare (cit. Chiwada & Overholt, 2001). 

Sithole, S. Z. (1989) Sorghum stem borers in southern Africa. In: International Workshop on Sorghum 

Stem Borers, 17-20 November 1987. ICRISAT, India, Patancheru, pp. 41-47. 

Sithole, S. Z. (1987) The effect of date of planting on shootfly and stem borer infestations on sorghum. 

In: Proceedings of the Third Regional Workshop on Sorghum and Millets for Southern Africa, 6-

10 October 1986, Lusaka, Zambia. ICRISAT, Patancheru, pp. 174-183. 

Sithole, S. Z. & Makombe, G. (1989) Economic analysis for the application of dipterex 2.5 percent 

granules to control stemborers attacking sorghum in the communal areas of Zimbabwe. In: 

Proceedings of the Fifth Regional Workshop on Sorghum and Millets in Southern Africa, 21-23 

September 1988, Maseru, Lesotho. ICRISAT, Patancheru. India, pp. 204-211.  

Skoroszewski, R. W. & van Hamburg, H. (1987) The release of Apanteles flavipes (Cameron) 

(Heymenoptera: Braconidae) against stalk-borers of maize and grain-sorghum in South Africa. 

Journal of the Entomological Society of Southern Africa 50: 249-255.  

Smithers, C. N. (1960a) Moisture and pupation in Busseola fusca (Fuller) Lepidoptera: Noctuidae). 

Journal of the Entomological Society of Southern Africa 23: 225-227.  

Smithers, C. N. (1960b) Some recent observations on Busseola fusca (Fuller) (Lepidoptera: Noctuidae) in 

Southern Rhodesia. Bulletin of Entomological Research 50: 809-819. 

Songa, J. M. (1999) Distribution, importance and management of stem borers (Lepidoptera) in maize 

production systems of semi-arid eastern Kenya with emphasis on biological control. PhD thesis. 

Kenyatta University, Nairobi, 251 pp..  

Songa, J. M.; Overholt, W. A.; Mueke, J. M. & Okello, R. O. (2002) Regional distribution of lepidopteran 

stemborers and their parasitoids among wild grass in the semi-arid eastern Kenya. African Crop 

Science Journal, pp. 183-194. 

SPSS (2011) SPSS for Windows Grad Pack 20.0 release 20.0.0 SPSS, and IBM Company, Chicago.  

Srivastava, C. P. & Srivastava, R. P. (1989) Comparison of Heliothis armigera moth catches in light and 

pheromone traps at Udaipur, Rajasthan, India. Insect Science and its Application 10: 565-568. 

Starks, K. J. (1969) Some cereal crop insects in east Africa. East African Agriculture and Forestry 



Referências bibliográficas 

_____________________________________________________________________________________ 

163 

 

Research Organisation, Serere Research Station, Uganda, 423 pp.. 

Swaine, G. (1957) The maize and sorghum stalkborer, Busseola fusca (Fuller), in peasant agriculture in 

Tanganyika territory. Bulletin of Entomological Research 48: 711-722. 

Tams, W. H. T. (1932) New species of African Heteroptera. Entomologist 65: 1241-1249. 

Tams, W. H. T. & Bowden, J. (1953) A revision of the African species of Sesamia Guenée and related 

genera (Lepidoptera: Agrotidae). Bulletin of Entomological Research 43: 645-678. 

Taneja, S. L. & Nwanze, K. F. (1989) Assessment of yield loss of Sorghum and pearl millet due to stem 

borer damage. International Workshop Sorghum Stem Borers, Patancheru 1984. ICRISAT, 

Patancheru, India, pp. 95-104. 

Tavakilian, G. (1977) Le genre Chilo en Côte d’Ivoire. Cah. ORSTOM Série Biologique 12: 47-54. 

Távora, L. (1951) O Melhoramento de milho em Angola. Agronomia Angolana 5: 111-127. 

Tefera, T. (2004) Lepidopterous stem borers of sorghum and their natural enemies in eastern Ethiopia. 

Tropical Science 44: 128-130.  

Teixeira-Neto, M. L. (2002) Efeito de espécies vegetais para cobertura, no sistema plantio direto na 

região dos cerrados, sobre as propriedades do solo. Dissertação de Mestrado, Escola de 

Agronomia e Engenharia de Alimentos, Universidade Federal de Goiás, Brasil, Goiânia, 151 pp.. 

The Pherobase (2013) The Pherobase: Detabase of Pherobase and Semiochemicals. Disponível em 

http://www.pherobase.com. Acedido em 20 de Outubro de 2013. 

Tran, M. (1981) Reconnaissance des principaux foreurs des tiges du riz, du maïs et de la canne à sucre en 

Côte d'Ivoire. Initiations Documentations Techniques, ORSTM 48 (cit. Meijerman & Ulenberg, 2000).  

Unnithan, G. C. & Seshu Reddy, K. V. (1989) Incidence, diapause and carryover of the cereal stem borers 

in Rusinga Island, Kenya. Tropical Pest Management 35: 414-419. 

Usua, E. J. (1968) The biology and ecology of Busseola fusca and Sesamia species in South-Western 

Nigeria. I. Distribution and population studies. Journal of Economic Entomology 61: 830-833. 

Uvah, I. I. & Ajayi, O. (1991) Chemical control of sorghum stem borers in the Nigerian savanna. 

Presented at the SAFGRAD Inter-Networks Conference 7-14 March 1991, Niamey, Niger, 14 pp.. 

van den Berg, J. (2006) Oviposition preference and larval survival of Chilo partellus (Lepidoptera: 

Pyralidae) on Napier grass (Pennisetum purpureum) trap crops. International Journal of Pest 

Management 52:39-44. 

van den Berg, J. (1977) Stem borers in sorghum. ARC-Crop Protection Series nº 3. Potchefstroom, South 

Africa, 4 pp..  

van den Berg, J. & Drinkwater, T. W. (2000) Pink stemborer. Plant Protection series nº 20. ARC Grain 

Research Institute, Private Bag X1251, Potchefstroom, 2520, South Africa (cit. Krüger, 2006). 

van den Berg, J. & Khan, Z. R. (2000) Habitat Management. Southern African Stemborer Management 

Programme. Planning Workshop 10
th

-21
st
 September 2000. Pretoria & Potchefstroom, South 

Africa, 12 pp.. 

van den Berg, J. & Nur, A. F. (1998) Chemical control. In: Polaszek, A. (Ed.) African Cereal Stem 



Referências bibliográficas 

_____________________________________________________________________________________ 

164 

 

borers; Economic Importance, Taxonomy, Natural Enemies and Control. CAB International in 

association with the ACP-EU Technical Centre for Agricultural and Rural Co-operation (CTA), 

pp. 319-332. 

van den Berg, J. & van Rensburg, J. B. J. (1991) Infestation and injury levels of stem borers in relation to 

yield potencial of grain sorghum. South Africa Journal of Plant and Soil 8: 127-131. 

van den Berg, J.; Nur, A. F. & Polaszek, A. (1998) Cultural control. In: Polaszek, A. (Ed.) African Cereal 

Stem borers; Economic Importance, Taxonomy, Natural Enemies and Control. CAB International 

in association with the ACP-EU Technical Centre for Agricultural and Rural Co-operation (CTA), 

pp. 333-347. 

van den Berg, J.; Rebe, M; de Bruyn, A. J. M. & van Hamburg, H. (2001) Development habitat 

management systems for graminaceous stem borers in South Africa. Insect Science and its 

Application 21: 381-388. 

van den Berg, J.; van Rensburg, J. B. J. & Pringle, K. L. (1991a) Comparative injuriousness of Busseola 

fusca (Lepidoptera: Noctuidae) and Chilo partellus (Lepidoptera: Pyralidae) on grain sorghum. 

Bulletin of Entomological Research 82: 137-142. 

van den Berg, J.; van Rensburg, J. B. J. & van den Westhuizen, M. C. (1991b) The effect of single and 

mixed populations of Busseola fusca (Lepidoptera: Noctuidae) and Chilo partellus (Lepidoptera: 

Pyralidae) on damage to grain sorghum. Journal of Entomological Society of Southern Africa 8: 85-87. 

van den Berg, J.; van Rensburg, J. B. J. & Pringle, K. L. (1990) Damage caused by Chilo partellus 

(Swinhoe) (Lepidoptera: Pyralidae) to various cultivars of grain sorghum, Sorghum bicolor (L.) 

Moench. South African Journal of Plant and Soil 7: 192-196. 

van den Berg, J.; van Rensburg, J.B.J. & van der Westhuizen, M. C. (1993) Status of resistance to Chilo 

partellus (Lepidoptera: Pyralidae) in South African grain sorghum hybrids. South African Journal 

of Plant and Soil 10: 174-177. 

van Hamburg, H. (1976) Die bionomie en ekonomiese belangrikheid van die greansorghum-stamruspe, 

Chilo partellus (Swinhoe) (Lepidoptera:Pyralidae). DSc thesis. University of Pretoria. Pretoria, 299 pp.. 

van Hamburg, H. (1979) The grain-sorghum stalk-borer, Chilo partellus (Swinhoe) (Lepidoptera: 

Pyralidae): seasonal changes in adult populations in grain sorghum in the Transvaal. Journal of the 

Entomological Society of Southern Africa 42: 1-9. 

van Hamburg, H. (1980) The grain sorghum stalk-borer, Chilo partellus (Swinhoe) (Lepidoptera: 

Pyralidae); survival and location of larvae at different infestation levelsin plants of different ages. 

Journal of the Entomological Society of Southern Africa 43: 71-76. 

van Rensburg, G. D. J. & Bate, R. (1987) Preliminary studes on the relative abundance and distribution of 

the stalk borers Busseola fusca and Chilo partellus. Technical Communication, Department of 

Agriculture and Water Supply, Republic of South Africa 212: 49-52. 

van Rensburg, J. B. J.; van Rensburg, G. D. J.; Giliomee, J. H. & Walters, M. C. (2013) The influence of 

rainfall on the seasonal abundance and flight activity of the maize Stalk borer, Busseola fusca in 

South Africa. South Africa Journal of Plant and Soil 4: 183-187. 



Referências bibliográficas 

_____________________________________________________________________________________ 

165 

 

van Rensburg, J. B. J.; Walters, M. C. & Giliomee, J. H. (1985) Geographical variation in the seasonal 

moth flight activity of the maize stalkborer, Busseola fusca (Fuller), in South Africa. South African 

Journal of Plant and Soil 2: 123-126. 

van Rensburg, J.B.J.; Walters, M. C. & Giliomee, J. H. (1988a) Plant population and cultivar effects on 

yield loss caused by the maize stalk borer, Busseola fusca (Lepidoptera: Noctuidae). South African 

Journal of Plant and Soil 5: 215-218. 

van Rensburg, J. B. J.; Walters, M.C. & Giliomee, J. H. (1988b) The comparative abundance and in-

season distribution of larval infestations of Busseola fusca (Fuller) (Lepidoptera: Noctuidae) and 

Chilo partellus (Swinhoe) (Lepidoptera: Pyralidae) on maize. Journal of the Entomological 

Society of Southern Africa 51: 138-140. 

van Rensburg, J. B. J.; Walters, M. C. & Giliomee, J. H. (1989) Selective oviposition by the maize stalk 

borer, Busseola fusca (Fuller). Journal of the Entomological Society of Southern Africa 52: 105-108. 

van Rensburg, J. B. J.; Walters, M. C. & Stemmet, G. P. (1978) A preliminary study on the application of 

carbofuran granules to the soil for the control of grain sorghum pests. Phytophylactica 10: 28-30. 

van Rensburg, N. J. & van Hamburg, H. (1975) Grain sorghum pests: an integrated control approach. In: 

Proceedings of the 1
st
 Congress. Entomological Society of Southern Africa. Entomological Society 

of Southern Africa, Pretoria, pp. 151-162. 

Vermeulen, J. B.; Krause, M.; Nel, A.; Hollings, N. & Greyling, J.; (1992) A Guide to the Use of 

Pesticides and Fungicides in the Republic of South Africa. Department of Agriculture, 

Government Printer, Pretoria (cit. Kfir, 2000).  

Vilela, E. F. & Della Lucia, T. M. C. (2001) Feromônios de insectos: biologia, química e emprego no 

manejo de pragas, Viçosa: UFV, Brasil, 206 pp..  

Wahl, R. O. (1926) The maize stalk-borer. Farming in South Africa. Potchefstroom, South Africa. 

Wall, C. (1989) Monitoring and spray timing. In: Jutsun & Gordon (Eds.) Insect pheromones in plant 

protection, pp. 39-66. 

Walters, M. C. & Drinkwater, T. W. (1975) Preliminary studies on the application of systemic 

insecticides to the soil for the control of the maize stalk borer, Busseola fusca (Fuller) 

(Lepidoptera: Noctuidae), Phytophylactica 7: 121-123. 

Warui, C. M. & Kuria, J. N. (1983) Population incidence and the control of maize stalk-borers Chilo 

partellus (Swinhoe), C. orichalcociliellus Strand and Sesamia calamistis Hampson in Coast 

Province, Kenya. Insect Science and its Application 4: 11-18. 

Way, M. J. & Kfir, R. (1997) The stem borer Chilo partellus (Swinhoe) in sugarcane in Southern Africa. 

African Entomology 5: 170-172. 

Weinzieri, R. A. (1998) Botanical insecticides. Soaps and oils. In: Rechcigl, J. E. & Rechcigl, N. A. 

(Eds.) Biological and biotechnological control of insect pest, pp. 101-121. 

Wilkinson, H. (1936) Report of the Entomogical Section. Representative 2, Department of Agriculture 

Kenya, 1935 2: 60-70. 

Williams, W. P.; Davis, F. M.; Overman, J. L. & Buckley, P. M. (1999) Enhancing inherent fall 



Referências bibliográficas 

_____________________________________________________________________________________ 

166 

 

armyworm (Lepidoptera: Noctuidae) resistance of corn with Bacillus thuringiensis genes, Florida 

Entomologist 82: 271-277. 

Yitaferu, K. & Gebre-Amlak, A. (1994) Phenology and survival of the maize stalk borer, Busseola fusca 

in eastern Ethiopia. Insect Science and its Application 15: 177-184. 

Youdeowi, A. (1989) Major arthropod pests of food and industrial crops of Africa and their economic 

importance. In: Yanninek, J. S. & Herren, H. R. (Eds.) Biological Control: A Sustainable Solution 

to Crop Pest Problems in Africa. Ibadan, Nigeria: International Institute for Tropical Agriculture 

(IITA), pp. 51-60. 

Youm, O. & Beevor, P. S. (1995) Field evaluation of pheromone-baited traps for Cotesia ignefusalis 

(Lepidoptera: Pyralidae) in Niger. Journal of Economic Entomology 88: 65-69. 

Youm, O.; Beevor, P. S. & Hall, D. R. (1993) Trap design studies with the pheromone of Cotesia 

ignefusalis, in subsaran Africa, International Organisation for Biological and Integrated Control of 

Noxius Animals and Plants, West Palaeartic Regional Section (IOBC/WPRS) Bulletin 16: 58-63. 

Zagatti, P.; Hamadoun, A.; Lettere, M.; Bordat, D.; Gallois, M. & Malosse, C. (1988) Sex pheromone of 

Sesamia calamistis (Hampson) (Lepidoptera: Noctuidae). Comptes Rendus de l’Académie des 

Sciences. Série 3, France 307: 837-840. 

Zhou, G.; Baumgartner, J. & Overholt, W. A. (2001) Impact of an exotic parasitoid on stemborer 

(Lepidoptera) populations’ dynamics in Kenya. Ecology and its Application 11: 1554-1562.  

Zhou, G.; Overholt, W. & Kimani-Njogou, S. W. (2003) Species richness and parasitism in assemblage of 

parasitoids attacking maize stem borer in coastal Kenya. Ecological Entomology 28: 109-118. 

Zilahi-Balogh, G. M. G.; Angerilli, N. P. D.; Borden, J. H.; Meray, M.; Tulung, M. & Sembel, D. (1995) 

Regional differences in pheromone response of diamondback moth in Indonesia, Interrnational 

Journal of Pest Management, London 41: 201-204. 



167 

 

 


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14

