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RESUMO 

A bananicultura é uma das principais culturas frutíferas no Brasil, quinto maior 

produtor no mundo. O ataque de insetos praga se destaca entre os entraves que podem afetar a 

qualidade destes frutos. O ensacamento dos cachos, com o uso de sacos plásticos, é uma 

importante ferramenta para diminuir o ataque destes insetos em campo. Inimigos naturais dos 

tripes e outras espécies de pragas podem ser atraídos pela coloração do material utilizado no 

ensacamento. Os experimentos foram realizados na região produtiva no litoral norte 

catarinense. Para avaliar a atratividade dos diferentes materiais em campo, foram 

confeccionadas armadilhas adesivas, semelhantes às comercializadas para a captura de tripes 

(24,5 cm de altura x 10 cm de largura) e recobertas com cola entomológica. A armadilha de 

coloração amarela se mostrou a mais atrativa aos inimigos naturais, capturando uma média de 

8.75 insetos/armadilha (F = 21,67: P< 0,001), seguida pelas  armadilhas de coloração azul e 

amarela clara com, respectivamente, 5,25 e 4,75 insetos/armadilha. Ensacamento feito com 

sacos plásticos de coloração amarela, azul e amarelo claro podem atrair uma maior quantidade 

de inimigos naturais das pragas da bananeira para os cachos. Esta técnica pode colaborar para 

a melhoria dos serviços ecológicos prestados neste ambiente, contribuindo para a melhoria da 

qualidade dos frutos. 
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INTRODUÇÃO 

A bananicultura é uma das principais culturas frutíferas no Brasil, quinto maior 

produtor no mundo, com 6,67 milhões toneladas/ano, distribuídas em 465 mil hectares, com 

valor da produção de R$ 8,05 bilhões (EMBRAPA, 2017; IBGE, 2018).  

O estado de Santa Catarina detém 28 mil hectares plantados com esta cultura, com 

cerca de 3.400 bananicultores e safra estimada em 717,7 mil toneladas/ano (EPAGRI/CEPA, 

2019). A produção está concentrada no Norte do estado e Vale do Itajaí, principalmente nos 

municípios de Corupá, Jaraguá do Sul, Massaranduba e Luiz Alves. 

O ataque de insetos praga se destaca entre os entraves que podem afetar a qualidade 

destes frutos. O tripes-da-erupção-do-fruto, Frankliniella sp. (Thysanoptera: Thripidae), está 

entre os mais comuns em bananais brasileiros. Os adultos desta espécie causam danos, tanto 

nas flores femininas quanto masculinas, os quais são visualizados após o desenvolvimento do 



 

 

fruto, onde aparecem pequenas pontuações, de coloração marrom e áspera, que reduzem o 

valor comercial do fruto (CORDEIRO; MESQUITA, 2001). O ataque desta praga também 

diminui o tempo de prateleira dos frutos, uma vez que serve de porta de entrada para o fungo 

Colletotrichummusae, responsável pelo aparecimento de manchas negras no fruto maduro 

(GASPAROTTO; PEREIRA, 2016). 

O ensacamento dos cachos, com o uso de sacos plásticos, é uma importante 

ferramenta para diminuir o ataque destes insetos em campo (RODRIGUES et al. 2001). No 

mercado catarinense, estão disponíveis sacos plásticos para o ensacamento confeccionados em 

diversas cores e materiais. Contudo, como estes insetos são atraídos por determinadas cores, 

estes sacos podem resultar em um efeito contrário ao da proteção (HARO et al, 2019). 

Da mesma maneira, inimigos naturais dos tripes e outras espécies de pragas podem 

ser atraídos pela coloração do material utilizado no ensacamento. Isto facilitaria o controle 

biológico da população destes insetos fitófagos nestes ambientes, proporcionando um fruto de 

maior qualidade. 

Sendo assim, objetivou-se avaliar se as diferentes cores de sacos plásticos, 

disponíveis no mercado do litoral norte catarinense e utilizados para o ensacamento, podem 

atrair inimigos naturais das pragas da bananeira. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Local do experimento: os experimentos foram conduzidos nos bananais pertencentes 

ao Banco Ativo de Germoplasma (BAG) da Estação Experimental de Itajaí (EEI) da Empresa 

de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina (Epagri) (26°57'06,34''S, 

48°45'41,33''O, Itajaí-SC) e em unidade de referência técnica no município de Massaranduba-

SC. 

Confecção de armadilhas: Para avaliar a atratividade dos diferentes materiais em 

campo, foram confeccionadas armadilhas adesivas, semelhantes às comercializadas para a 

captura de tripes (24,5 cm de altura x 10 cm de largura) e recobertas com cola entomológica 

BioTrap® (BioControle, São Paulo).  

Determinação das cores: Para a determinação precisa das cores contidas nos sacos 

plásticos para ensacamento, foi utilizado o software Color Name AR (VLAD POLYANSKIY, 

2019) e descritos abaixo (Tabela 1). 

Coleta dos insetos e contagem dos insetos: As coletas foram realizadas distribuindo 

oito armadilhas de cada cor testada, aleatoriamente, nos bananais da EEI. As armadilhas 

foram fixadas nas folhas de bananeira, 40 cm de distância do pseudocaule, em plantas com 

cachos recém emitidos. 

Após uma semana, as armadilhas foram retiradas, os insetos foram contados e 

retirados para montagem de lâminas de identificação, segundo metodologia apropriada 

(SILVEIRA; HARO, 2016). 

Análises estatísticas: de maneira preliminar, foi feito um pré-ajuste do modelo normal 

aos dados e verificada a normalidade dos resíduos com o teste de Shapiro-Wilk (Shapiro e 

Wilk, 1965), bem como a homogeneidade de variâncias com o teste de Bartlett (Bartlett, 



 

 

1937). Satisfeitas às condições, o número médio de indivíduos atraído pelas armadilhas foi 

submetido a análise de variância (ANOVA). 

 

 

Tabela 1 – Cores das armadilhas comerciais e dos sacos plásticos utilizados na 

confecção das armadilhas para captura de inimigos naturais em campo. Itajaí-SC, 2022.  

 

Material avaliado 
Nome da cor 

RGB CMYK 
Comum Oficial 

Sacos plásticos Azul  Bleu de France 49. 140. 232 79, 40, 0, 9 

Rosa claro Light Coral 233. 128. 146 0, 45, 37, 9 

Rosa  Mauvelous 239. 164. 169 0, 31, 29, 6 

Amarelo Flavescent 247. 233. 142 0, 6, 43, 3 

Branco White Smoke 245. 245. 245 0. 0. 0. 3 

Metálico AshGrey 178. 190. 181 6, 0, 5, 25 

Verde claro Pearl Aqua 136. 216. 211 37, 0, 2, 15 

Amarelo claro Beige 248. 230. 223 0, 7, 10, 3 

 
 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A armadilha de coloração amarela se mostrou a mais atrativa aos inimigos naturais, 

capturando uma média de 8.75 insetos/armadilha (F = 21,67: P< 0,001) (Figura 1), seguida 

pelas  armadilhas de coloração azul e amarela clara com, respectivamente, 5,25 e 4,75 

insetos/armadilha. Este resultado era esperado, uma vez que estas cores são largamente 

utilizadas e recomendadas para o manejo destes insetos (CAMPOS; PEREIRA; 

SCHOEREDER, 2000). 

As demais colorações testadas não diferiram estatisticamente entre si, atraindo entre 

0,37 a 1,25 inimigos naturais por armadilha. 

Dentre as principais espécies coletadas nas armadilhas, destacamos espécies variadas 

de joaninhas, tripes e percevejos predadores, aranhas e parasitoides de diversas pragas. Desta 

forma, a atratividade dos sacos de coloração amarelas e azuis, pode estar contribuindo para o 

aumento dos serviços prestados por estes insetos, controlando, por exemplo espécies de tripes 

causadores de danos nos frutos. Este manejo pode evitar perdas de qualidade e valor de 

mercado na produção (CORDEIRO; MESQUITA, 2001).  

 

 



 

 

 

Figura 1. Atratividade de diferentes colorações de sacos plásticos utilizados para 

ensacamento aos inimigos naturais das pragas da bananeira. Colorações idênticas as utilizadas 

no experimento, segundo a escala RGB. Itajaí-SC, 2022. 

 

CONCLUSÕES 

Ensacamento feito com sacos plásticos de coloração amarela, azul e amarelo claro 

podem atrair uma maior quantidade de inimigos naturais das pragas da bananeira para os 

cachos. Esta técnica pode colaborar para a melhoria dos serviços ecológicos prestados neste 

ambiente, contribuindo para a melhoria da qualidade dos frutos. 
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