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Introdução

A área de floricultura e plantas ornamentais tem 
apresentado nos últimos anos um grande crescimento
dentro do agronegócio mundial, sendo o principal 
mercado consumidor a União Européia e também o 
principal destino das exportações brasileiras. Neste 
contexto o setor vem se expandindo no Brasil, 
demonstrando ser uma nova alternativa de geração de 
emprego e renda no agronegócio nacional [1].

As helicônias são muito apreciadas entre as flores 
tropicais, sendo utilizadas em arranjos decorativos por 
ter um caráter exótico, grande durabilidade pós-
colheita, beleza e exuberância das inflorescências 
inconfundíveis pelo colorido e pela forma de suas 
brácteas [2].

As brácteas de Helicônias são estruturas das 
inflorescências que proporcionam beleza e 
consequentemente elevam seu valor comercial [3]. No 
entanto, favorecem o acúmulo de exsudados, água e 
partes florais, favorecendo a ocorrência de vários 
artrópodes associados, principalmente artrópodes [4].    

A ocorrência de artrópodes em inflorescências de 
helicônias pode vir a ser um fator limitante para a 
comercialização, principalmente para a exportação, 
uma vez que desde 1994 a Organização Mundial de 
Comércio (OMC) instituiu a adoção de barreiras 
sanitárias com o objetivo de garantir a qualidade 
fitossanitária dos produtos vegetais comercializados, a 
fim de evitar a entrada de pragas exóticas nos países 
importadores, mantendo-os livres de pragas. Este fato 
garante o comércio mundial de produtos vegetais [5]. 

Diante do exposto este trabalho teve como objetivo 
realizar a identificação de artrópodes associados às 
inflorescências de Heliconia bihai

Material e métodos

   Foram utilizadas hastes florais de H. bihai com 3 a 5 
brácteas abertas  colhidas em área de produção 
comercial em Paulista - PE. As hastes foram colhidas 
nas primeiras horas do dia e levadas para o laboratório 
de Floricultura da UFRPE.

As hastes foram ensacadas individualmente para evitar a 
fuga dos artrópodes, e mantidas em água destilada para 
favorecer a durabilidade.

 Após o período de dez dias os insetos e outros 
artrópodes presentes nos sacos plásticos e os coletados no 
interior das brácteas após dissecação foram acondicionados 
em recipientes com álcool a 70%. 

Os insetos foram identificados em nível de ordem e 
demais artrópodes no nível de classe. Foi realizado o 
cálculo do percentual de artrópodes por hastes florais, a 
média de artrópodes por hastes e as médias por brácteas.

Resultados e Discussão

Os resultados obtidos mostraram que 100% das hastes de 
H. bihai apresentaram infestação por artrópodes.  A ordem 
Diptera correspondeu a 93,8% dos artrópodes encontrados, 
a ordem Hemiptera por 4,48% e a ordem Hymenoptera 
0,5%. A classe Arachnida apresentou 1,22% de indivíduos 
ocorrendo em hastes florais de H. bihai (Tabela 1).  No 
México [6], catalogaram artrópodes das ordens Hemiptera 
e Diptera associados a brácteas de H. bihai.

Em Pernambuco, foi registrado que helicônias podem 
abrigar no interior de suas brácteas artrópodes como os 
pulgões (Hemiptera), que não causam injúria direta, mas 
depreciam o valor comercial das inflorescências 
dificultando a comercialização [7].
     As hastes com três brácteas apresentaram uma média de 
26,5 artrópodes, as com quatro 21,3 artrópodes e as com 
cinco 25,0 artrópodes (Tabela 2). A ocorrência de 
artrópodes está ligada com a fase de desenvolvimento da 
inflorescência, quanto mais tempo em campo maior o 
número de indivíduos e variedade de espécies [8].

A ordem Diptera apresentou a maior porcentagem entre 
os artrópodes coletados nas brácteas de H. bihai, seguido 
por Hemíptera, Arachnida e Hymenoptera (Tabela 3).

Em um trabalho de levantamento populacional e análise 
das características da comunidade de insetos associados às 
inflorescências de Heliconia spp em Pernambuco
demonstrou que a infestação por insetos ocorreu em mais 
de 50% dos meses avaliados, indicando ser necessária 
alguma forma de tratamento pós-colheita para eliminação 
dos insetos em suas brácteas [9].



 O conhecimento sobre os artrópodes em 
helicônias serve de subsídio para futuros estudos sobre 
o controle de insetos após colheita de helicônias, o que 
evitará o envio de materiais infestados, e ajudará na 
exportação pernambucana de helicônias para países 
europeus e Estados Unidos. 
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Tabela 1. Percentual de artrópodes coletados em hastes florais de H.bihai

Tabela 2. Número de artrópodes coletados por em hastes florais de H.bihai com 3 a 5 brácteas abertas

Número de 
brácteas/haste

Média de 
artrópodes/haste

Média de 
artrópodes/bráctea

3 26,5 8,8
4 21,3 5,3
5 25,0 5,0

Tabela 3. Percentual de artrópodes em hastes florais de H. bihai com 3 a 5 brácteas abertas

Número de 
brácteas/hastes

Díptera (%) Hemíptera (%) Hymenoptera (%) Arachnida (%)

3 89,6 10,4 - -
4 96,8 - - 3,2
5 97,4 - 1,3 1,3

Classe/ Ordem % 

Diptera 93,8
Hemiptera 4,48
Arachnida 1,22

Hymenoptera 0,50




