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IMPACTO DO ALDICARBE NA ENTOMOFAUNA NO INTERIOR DO SOLO DO AGROECOSSISTEMA DO
CAFEEIRO
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As plantas de café são atacadas por grande número de insetos - pragas que conduzem à adoção de táticas de
controle. O controle químico é a tática mais usada e difundida, devido a seu efeito rápido. O Aldicarbe está
entre os inseticidas mais usados devido a seus efeitos em muitas pragas do cafeeiro como o bicho mineiro
Leucoptera coffeella (Guérin-Mèneville & Perrottet, 1842) (Lepidoptera: Lyonetiidae) e as cigarras (Hemiptera:
Cicadellidae), além do seu efeito nematicida. Esse produto tem atividade sistêmica e é comercializado como
grânulos. Uma vez aplicado no solo é translocado na planta via xilema e mostrando sua atividade inseticida.
Uma vez no corpo do inseto liga-se a acetilcolinesterase bloqueando a ação desta enzima que não pode quebrar
a acetilcolina levando a sua acumulação na sinapse que continua a interagir com seus receptores levando a
hiperexcitação do sistema nervoso. O Aldicarbe é um inseticida com toxicidade alta à mamíferos, fazendo
dele potencial causador de efeitos adversos à grande número de organismos. Uma das preocupações nas
últimas décadas tem sido os estudos sobre parâmetros das comunidades dos ecossistemas para avaliar efeitos
de impacto de substâncias químicas nos ecossistemas. Esses estudos têm aumentado sua importância devido
as maiores preocupações com os aspectos ambientais. Assim este estudo foi conduzido com a finalidade de
avaliar o impacto do Aldicarbe sobre a entomofauna que ??? no interior do solo de cafezais. Este estudo foi
conduzido em plantação de café da variedade Catuaí Vermelho na Universidade Federal de Viçosa, o qual foi
composto por três tratamentos (controle, uma aplicação de 10 g de Aldicarbe/planta e duas aplicações de 10
g de Aldicarbe/planta) e quatro blocos, avaliados uma data antes da aplicação do inseticida e 13 dias após a
aplicação do inseticida. Para analise da comunidade de artrópodes as amostras de solo coletadas foram
delimitadas em um volume de 20 cm (largura) x 20 cm (altura) x 20 cm (profundidade) que corresponderia a
uma amostra de aproximadamente 2 Kg. As amostras foram armazenadas em sacolas plásticas identificadas
e trazidas para laboratório onde foram colocados em funis berleze. As amostras assim permaneciam durante
24 horas e ao final deste período eram retirados os recipientes plásticos com os artrópodes e armazenados no
laboratório para avaliação futura. Verificou-se impacto do Aldicarbe sobre a comunidade de artrópodes do
solo de café. As parcelas que receberam uma e duas aplicações de Aldicarbe não diferiram na abundância de
artrópodes entre si. A principal espécie impactada foi uma espécie de ácaro.
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