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RESUMO 

O objetivo deste trabalho foi conhecer aspectos relacionados à bioecologia da 

broca-dos-citros, Diploschema rotundicolle, com a finalidade de estabelecer um sistema 

de manejo integrado, através da catação manual de ramos atacados pelo inseto na época 

da oviposição (controle cultural) associado ao fungo Metarhizium anisopliae (controle 

biológico). Para o estudo da bioecologia utilizou-se 32 plantas de citros, (Citrus sinensis, 

da variedade Natal com 18 anos de idade, nas quais consideraram-se 3 partes (baixa, 

média e alta), para verificar se havia preferência das remeas, na ocasião da oviposição, 

por uma destas partes do vegetal. Os levantamentos foram semanais, durante um período 

de 3 anos e todos os ramos retirados com os sintomas de ataques do inseto foram levados 

ao laboratório, onde foram abertos para a constatação da presença da larva e possíveis 

ocorrências de inimigos naturais. Comparou-se em 2 experimentos de campo, 1989 e 

1990, a eficiência do controle cultural realizado pelo produtor com o da equipe de 

pesquisa, sempre associado ao controle biológico com M anisopliae. No primeiro, o 

fungo foi aplicado mediante a introdução de lagartas de Galleria mellonella infectadas 

(inseto vetor), no interior do canal aberto pela larva da broca-dos-citros e no segundo, 

comparou-se o efeito do patógeno aplicado na forma de pó. Os estudos da flutuação 

populacional evidenciaram um período de oviposição para D. rotundicolle, com maior 

freqüência entre os meses de março a junho e que as remeas preferem as partes baixas e 

medianas da planta para ovipositar, sendo que nestes locais a espécie apresentou maior 
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viabilidade larval. Os resultados das catações manUaiS realizadas pela eqUipe de 

pesquisadores, assim como o controle biológico mediante as 2 formas de aplicações do 

fungo, foram eficazes no controle de larvas de D. rotundicolle. Já o controle cultural 

realizado pelo citricultor não foi eficiente em nenhum dos experimentos 
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SUMMARY 

This research deals with the bioecology of the citrus borer, Diploschema 

rotundicolle, in order to establish a system of integrated control by using cultural 

practices associated to biological control with the fungus Metarhizium anisopliae Sorok. 

The experiment was set with 32 citrus plants (Citrus sinensis) and each pIant was divided 

into three parts: low, median and high, to observe the preference of the females for 

ovipositing in these parts. The samples were taken weekly during athree year period. The 

damaged twigs were taken to the laboratory for observing the occurrence of cerambycid 

larvae and natural enemies. It was observed that the oviposition period occurs from 

March to June and that the females prefer the low and median parts of the plant to 

oviposit. The fungus was introduced in the galIeries of the borer by using larvae of 

Galleria mellonella L., 1758 (Lepidoptera, Pyralidae) as vectors and by powdering it into 

the galleries. The resuIts have indicated that the integration of fungus plus cultural control 

was effective on the control of D. rotundicolle. 



I INTRODUÇÃO 

A grande expansão da cultura de citros no Brasil nas décadas de 70 e 80 implicou 

a interferência ambiental sobre milhares de hectares de terras, muitas delas anteriormente 

cobertas por vegetações perenes e dotadas de grande diversidade biológica. Estas 

alterações ambientais têm provocado mudanças sobre algumas populações de insetos, 

que até então eram endêmicos e considerados pragas esporádicas ou típicas de pomares 

velhos e abandonados. 

Em conseqüência da implantação desses sistemas de mono?ultivo e da eliminação 

dos hospedeiros naturais de alguns insetos, houve necessidade de maior demanda para o 

uso de produtos químicos, o que contribuiu para a diminuição de inimigos naturais nos 

agroecossistemas. Estas alterações causaram o aumento populacional de determinadas 

espécies de insetos e ácaros, tornando-os de importância econômica. Embora outros 

fatores possam estar diretamente correlacionados com surtos de pragas e doenças, a 

hipótese anterior é a razão pela qual se condena a monocultura, principalmente a partir de 

desmatamento. 

Na atualidade, dentre as principais pragas que ocorrem na cultura dos citros, 

encontram-se as coleobrocas, que eram consideradas até pouco tempo, pragas de 

importância secundária, cuja ocorrência estava restrita a pomares velhos e mal cuidados. 

A partir da década de 80, as coleobrocas passaram a ser observadas colonizando pomares 

bem conduzidos em termos agronômicos e em franca produção. 
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Dentre as principais espécies de coleobrocas registradas para a cultura dos citros 

no Estado de São Paulo destaca-se a espécie Diploschema rotundicolle (Serville, 1834), 

conhecida vulgarmente como broca-dos-ramos ou broca-dos-citros, e que se encontra 

distribuída pelas principais regiões produtoras, causando sérios prejuízos, até mesmo em 

pomares de 2 a 3 anos. 

Embora tenham ocorrido grandes avanços nos estudos entomológicos na 

citricultura, culminando com a implantação do Manejo Integrado de Pragas (MIP) para 

ácaros, moscas-das-fiutas e cochonilhas; no que diz respeito à broca-dos-citros pouco se 

sabe sobre sua bioecologia. Com relação ao controle, é bastante polêmica a eficiência dos 

métodos empregados, tomando-se necessária e urgente a busca de conhecimentos que 

viabilizem a contenção dessa praga. 

Para a aplicação de um programa de controle é de fundamental importância o 

conhecimento dos parâmetros bioecológicos do inseto visado, ressaltando aSSIm a 

flutuação populacional relacionada com os dados climatológicos. Estes fatores, 

constituem pontos básicos para determinar a variação da população do inseto no decorrer 

do ano, mostrando as épocas de aumento e diminuição, o que possibilita a implantação de 

medidas de controle mais efetivas e mais racionais. 

Com a erradicação de pomares nas principais regiões produtoras de citros do 

Estado de São Paulo, devido ao ataque de D. rotulldicolle, e dada a importância 

econômica e social da atividade citrícola no Brasil, houve necessidade de implementarem 

técnicas de proteção nos pomares atingidos. Dessa forma, este trabalho teve por objetivo 

conhecer os aspectos relacionados à bioecologia de D. rotundicolle, com vista a 

estabelecer um sistema de manejo integrado, através de prática cultural associada ao 

controle biológico. 
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2 REVISÃO BmLIOGRÁFICA 

2.1 Cultura dos citros 

A história da produção de citros no Brasil mostra que o País tem desfrutado da 

condição de principal produtor e exportador mundial. A expansão da área citricola 

ocorria no Brasil, até o ano de 1960, de forma cautelosa, marcada pela busca de 

exportação para os mercados europeu e canadense, em uma dificil competição com a 

citricultura de outros países. 

A catástrofe sofrida pelos americanos na forte geada ocorrida no inverno de 

1962/63 causou enormes prejuízos aos pomares da Flórida, EUA, o que acarretou uma 

súbita elevação dos preços do suco no mercado interno americano, culminando com a 

abertura da exportação do suco brasileiro, que obteve ótima aceitação naquele País. Com 

essa repercussão, empresas americanas começaram a se instalar no País, acelerando a 

expansão da atividade citrícola no território brasileiro. 

Segundo Maia et aI. (1996), os principais Estados produtores de laranja no Brasil, 

por ordem de importância são: São Paulo, Bahia, Sergipe, Minas Gerais, Rio de Janeiro, 

Rio Grande do Sul, Paraná e Goiás, que juntos representam 95% da área nacional. Para 

esses autores, a área plantada, considerando 260 plantas/ha, é de 896.075 ha, sendo que 

somente o Estado de São Paulo detém 668.075 ha. 
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Com relação às plantas cultivadas, de acordo com Figueiredo (1991), a laranja 

representa a espécie dominante, sendo plantadas as variedades Pêra, Natal, Valência, 

Hamlin, Baía, Baianinha, Barão, Rubi, Westin, Lima e Piralima. As tangerinas constituem 

a segunda espécie em ordem de importância e são cultivadas a Ponkan, Cravo e 

Mexerica; entre os híbridos de tangerina destaca-se a Murcote. Com relação às limas 

ácidas, vulgarmente chamadas de limões, destacam-se o Galego e o Tahiti. Entre os 

limões verdadeiros, os mais cultivados são o Siciliano e o Eureca. O cultivo de pomelos 

(grapefruit) pertencentes à variedade ''Mursh seedless" está restrito a alguns pomares, 

visando diretamente à exportação, por ser pouco apreciado pela população brasileira. 

Segundo Amaro et alo (1991), na atualidade encontram-se oficialmente 

registrados na Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo 

aproximadamente 1.000 viveiristas, que atuam na formação e comercialização de mudas 

de citros. 

A partir de 1985, foram plantadas no Estado de São Paulo cerca de 12 milhões de 

árvores cítricas por ano, tendo havido em 1987 o plantio de quase 30 milhões de pés 

(Moreira & Moreira 1991). Os Municípios de Bebedouro, Itápolis, Limeira, Taquaritinga, 

Monte Azul Paulista, Olímpia, Colina, Matão, Araraquara, Mogi Mirim e Itapira foram 

apontados como os maiores produtores por Amaro et alo (1991). 

Nos últimos anos, os maiores plantios ocorreram nos Municípios ao redor de São 

José do Rio Preto, Aguaí e Barretos. Neste último, a citricultura tem deslocado as 

pastagens e, de acordo com o Instituto de Economia Agrícola (IEA) I , o Estado possui na 

atualidade por volta de 221 milhões de plantas entre novas e velhas, distribuídas entre 

aproximadamente 20 mil produtores. A safra paulista, que representa 80% da produção 

brasileira, foi, no ano agrícola 93/94, de 274 milhões de caixas de 40,8 quilos ou ] 1,2 

milhões de toneladas (Maia et aL, 1996). 

I Informação pessoal 
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Segundo a Associação dos CitricuItores do Estado de São Paulo - ACIESp l
, a 

produção paulista de frutas cítricas gera 100 milhões de dólares de Imposto de 

Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), além de 600 mil empregos diretos. 

A produtividade média brasileira é baixa quando comparada com a de países do 

primeiro mundo, devido ao pequeno investimento tecnológico, onde em alguns anos, 

práticas culturais extremamente simples deixam de ser realizadas, dada à baixa 

rentabilidade oriunda de uma retração de mercado e de uma política agrícola defasada 

(Machado et alo 1992a). 

A implementação de tecnologia moderna envolvendo irrigação, adubação, 

limpezas e controle fitossanitário adequado toma-se premente, dada a importância dessa 

cultura no país. 

Com relação ao aspecto fitossanitário, doenças e pragas ocasionaram sérios 

prejuízos econômicos aos produtores ao longo da história da citricultura. Por volta do 

ano de 1937, uma doença denominada "tristeza", que foi diagnosticada por Moreira 

(1942), dizimou os pomares paulistas que tinham como porta-enxerto a laranja azeda 

(principal cavalo utilizado no Estado de São Paulo naquela época). Cerca de 10 milhões 

de plantas foram erradicadas, provocando a escassez de frutas até mesmo para o 

consumo interno (Moreira & Moreira 1991). Segundo relato dos mesmos pesquisadores, 

a situação foi contornada graças a trabalhos de pesquisas desenvolvidos pela Estação 

Experimental de Limeira, do Instituto Agronômico de Campinas, que caracterizou o 

limão cravo como porta-enxerto resistente à doença. 

De acordo com Matta (1980) o cancro cítrico, a gomose e o declínio, quando 

presentes em um pomar, são responsáveis pela eliminação de milhões de plantas em 

produção. Essas anomalias e mais recentemente a incidência da clorose variegada dos 

citros (CVC) têm sido a grande preocupação de produtores e cientistas do mundo todo. 

I Informação pessoal 
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No que se refere às pragas, os ácaros da ferrugem Phyllocoptruta oleivora 

(Ashmead, 1879) e da leprose Brevipalpus phoenicis (Geijskes, 1939) constituem sérios 

problemas à citricultura, uma vez que além de causar prejuízos diretos aos frutos, podem 

transmitir doenças, como é o caso da espécie B. phoenicis, transmissor da leprose 

(Chiavegato, 1991). Outras pragas, como as moscas-das-frutas [Ceratitis capitata 

(Wied., 1824) e Anastrepha fraterculus (Wied., 1830)] e as cochonilhas, quando 

presentes, podem causar grandes prejuízos aos pomares citrícolas, se não controladas. 

2.2 Coleobrocas comuns às plantas cítricas 

Na Ordem Coleoptera, diversas famílias apresentam larvas que VIvem abrindo 

galerias subcorticais ou nos tecidos lenhosos de troncos caídos (recém-cortados ou em 

avançado estado de decomposição), de vegetais silvestres e de plantas frutíferas 

COmerCIaIS. Cerambycidae e Curculionidae são as famílias mais importantes para a 

citricultura. 

2.2.1 Família Curculionidae 

Esta família tem apresentado apenas as coleobrocas do gênero Cratosomus como 

de importância para a citricultura. Silva et aI. (1968) referiram as espécies Cratosomus 

flavofasciatus Guerin, 1834, C. fasciatus Perty, 1830 e C. reidii (Kirby, 1818) como as 

que causam maiores prejuízos aos citricultores. Segundo esses mesmos autores, a espécie 

C. bombina bombina (Fabricius, 1787) também ocorre nas plantas cítricas. 
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No Estado de São Paulo, as espécies C. fasciatus e C. reidií foram observadas 

por Fonseca (1934) como as mais importantes para a cultura, sendo C. reidii a de 

ocorrência mais comum. 

Nascimento et alo (1986) citaram que, no Recôncavo Baiano, c.jlavofasciatus é a 

mais freqüente, infestando 100% dos pomares cítricos, e que a planta atrativa Cordia 

verbenacea intercalada em pomar de laranja exerce forte atração para essa espécie. Esses 

autores retiraram sistematicamente os besouros de dois ecossistemas cítricos, durante 3 

anos consecutivos, e obtiveram uma redução de 68,53% na população da praga. 

A ocorrência de C. sticticus Germar, 1824 foi registrada em um pomar, na região 

de Araras/SP, atacando os ramos e os galhos de laranjeiras das variedades Pera e Natal 

por Machado (1991). 

2.2.2 Família Cerambycidae 

Nesta família, várias espécies são referidas nos pomares cítricos. Bondar (1913, 

1915) citou como de importância para Citrus as espécies D. rotundicolle, Acrocinus 

accentifer, Rhopalophora collaris (Germar, 1824) e Trachyderes succintus (Linné, 

1758). Esse autor considerou A. accentifer a espécie mais prejudicial, podendo destruir 

totalmente um pomar em 3 a 4 anos. 

Moreira (1921) relatou que entre os cerambicídeos, as coleobrocas A. accentifer, 

D. rotundicolle e R. collaris são as mais nocivas à cultura do citros. Segundo Guimarães 

(1927), essas espécies são as mais comuns para a citricultura do Estado de São Paulo. 

Clausen (1931) relatou a espécie Melanauster chinensis como a principal 

coleobroca para os pomares cítricos no Japão, e que também ocorre nos pomares da 
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China e Coréia. Segundo o autor, essa espécie ataca tronco e galhos grossos, provocando 

a morte da planta devido às galerias abertas pelas larvas. 

Dentre as principais pragas que atacam as plantas cítricas no Brasil, Fonseca e 

Autuori (1932) relacionaram 6 espécies de cerambicídeos, distribuídas em vários Estados. 

Segundo esses autores, Macropophora accentifer (Olivier, 1795) é a espécie mais 

comum e ocorre em quase todos Estados; D. rotundicolle, Coleoxestia spinipennis 

(Serville, 1834)e R. collaris estão presentes em São Paulo, Minas Gerais e Rio de 

Janeiro; Leptostylus pleurosticus Bates, 1863 ocorre em São Paulo e Rio de Janeiro e T. 

succintus em São Paulo e Minas Gerais. 

A ocorrência de um número considerável de pragas nos pomares cítricos foi 

citada por Fonseca e Autuori (I933). Esses autores listaram 8 espécies de insetos 

atacando flores, 17 os frutos, 58 as folhas, 27 as hastes, 2 as raízes e 19 o tronco. Entre 

estas, 17 espécies pertencem a família Cerambycidae, sendo que D. rotundicolle e C. 

spinípennis atacam tanto o tronco como os ponteiros. Já R. col/aris, L. pleurosticus, T. 

succintus, Trachyderes thoracicus (Olivier, 1790) e M accentifer são referidas como 

pragas do tronco. Com relação aos prejuízos causados aos pomares, D. rotundicolle eM 

accent([er foram apontadas pelos autores como as espécies mais prejudiciais. 

Fonseca (1934), observando as principais pragas dos pomares cítricos no Estado 

de São Paulo, durante um período de três anos, constatou 4 espécies de cerambicídeos. 

D. rotundicolle e M accentifer foram citadas como de ocorrência em todas variedades 

de Citrus, Eurimerus eburoides Serville, 1833 como de ocorrência esporádica, enquanto 

que R. col/aris foi relatada como causadora da morte de várias laranjeiras na região de 

Lorena e Leme, Municípios de São Paulo. 

Autuori (1936) relatou que as plantas cítricas são atacadas por 9 espécies de 

coleobrocas e que D. rotundicolle eM. accentifer são as mais importantes para o gênero 

Citrus, devido aos grandes prejuízos que causam aos citricultores. 
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Araújo (1939) concluiu que as espécies M. accentifer, R. collaris, L. pleurosticus 

T. thoracicus, D. rotundicolle e T. succintus são comuns em pomares mal cuidados. 

Cerca de 35 espécies de coleópteros foram relacionadas atacando plantas de 

Citms no Brasil por Gomes (1940). Dessas, 15 são coleobrocas, sendo 10 de 

cerambicídeos, 3 de curculionídeos e 2 de escolitídeos. 

De acordo com Quayle (1941), Clytus devastor é uma importante coleobroca no 

sudoeste da Flórida, sendo citada desde 1836 como importante praga das plantas cítricas 

também em Cuba. Segundo este autor, tal cerambicídeo ataca galhos, troncos e raízes das 

plantas cítricas. 

Chen (1942) apontou o longicórneo Nadezhdiella cantori como causador de um 

prejuízo anual na produção dos pomares cítricos, na Província de Szechwan, na China, da 

ordem de 10%, e que o inseto prefere os pomares em fase de crescimento. 

A espécie M accentifer foi relatada por Fonseca (1943) como a causadora dos 

maiores prejuízos a citricultura paulista, pois provocou a morte de muitas laranjeiras. A 

mesma espécie também foi citada na região de CaraguatatubalSP, por Lepage e 

Figueiredo Júnior (1945). 

Bodenheimer (1951), no oriente médio, estudando coleópteros que atacam 

Citms, referiu-se aos cerambicídeos Macrotoma scutellaris e Stromatium fulvum, cujas 

larvas broqueiam troncos e galhos grossos dos pomares cítricos, na região de Dõrtiõl, na 

Turquia. 

No Vale do Rio Grande, Texas, Dean (1953) observou que as coleobrocasEburia 

mutica, Stenodontes da~ystomus, Archodontes melanopus serrulatus e Romaleum 

taeniatum abrem galerias em troncos e galhos das plantas cítricas, causando sérios 

prejuízos 
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Puzzi e Orlando (1957, 1958, 1959, 1962 e 1975) relataram a ocorrência de 

D. rotundicolle eM accentifer nos pomares cítricos de São Paulo. 

Costa Lima (1955) citou 8 espécies de coleobrocas, pertencentes à família 

Cerambycidae, como as mais importantes para as várias espécies do gênero Citrus no 

Brasil. 

As espécies M. accentifer, D. rotundicolle e C. spinipennis foram apontadas por 

Robbs (1956) como as coleobrocas mais nocivas às plantas cítricas da Baixada 

Flumínense. Segundo o autor, a fase adulta das três espécies ocorre de setembro a 

dezembro e as formas larval e pupal são comuns de janeiro a agosto. 

Dentre as principais pragas atacando Citrus, na Baixada Fluminense, Costa & 

Vieira (1957) citaram as coleobrocas D. rotundicolle, M accentifer, C. spinipennis e R. 

collaris. 

Zajciw (1968), estudando a fauna de longicórneos do Nordeste brasileiro, 

descreveu cerca de 33 espécies, dentre as quais, 4 são coleobrocas importantes para 

Citrus, na região Sudeste do País. 

Silva et aI. (1968) listaram por volta de 245 espécies de cerambicídeos que 

atacam as mais variadas espécies de plantas. Destas, cerca de 23 atacam as plantas 

cítricas. 

Segundo Robbs (1973), M accent?fer, Trachyderes spp. e C. spinipennis são as 

principais coleobrocas que ocorrem nos pomares cítricos do Estado do Rio de Janeiro. 

Esse mesmo autor destacou dentre essas coleobrocas, C. spillipenllis como a mais 

prejudicial à citricultura naquele Estado. 

Na Argentina, na região de Entre-Rios, D. rotundicolle e Xilomedes coronata 

foram referidas por Lello (1976) como as principais coleobrocas que atacam a cultura de 

Citrus. 
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As espécies D. rotundicolle e M. accentifer foram referidas por Campos (1976) 

como pragas de ocorrência secundária em citros e que esses cerambicídeos são comuns 

em pomares velhos e mal cuidados, localizados próximos de capoeiras, matas ou 

cerrados. 

Chemsak et aI. (1980) descreveram cerca de 157 espécies de cerambicídeos nas 

florestas de Honduras; dentre essas, a coleobroca Callipogon barbatum foi descrita pelos 

autores como praga dos pomares cítricos na região de La Ceiba. 

Puzzi (1964), Matta (1980 e 1985), Cabrita (1982 e 1983), Matta et aI. (1983), 

Suzanna et aI. (1983), Nakano (1984, 1985 e 1991), Assumpção & Souza (1985), 

Mariconi (1985), Santini (1985) e Faria et aI. (1987) alertaram os citricultores para o 

aumento considerável da população de coleobrocas nos pomares citrícolas de São Paulo 

e relataram que o controle convencional é bastante oneroso e ineficiente. 

Carrasco (1982), estudando os cerambicídeos de Apurimac, Madre de Dios e 

Arequipa no Peru, encontrou cerca de 56 espécies e referiu M accentifer em árvores de 

Citrus. 

Em estudo de análise faunistica de cerambicídeos em pomares conservados e 

abandonados, no Município de Piracicaba, SP, Garcia ( 1987) relatou 54 espécies, 

pertencentes a 37 gêneros relacionados as plantas cítricas. 

Segundo Machado et aI. (1992a), o elevado número de cerambicídeos citados 

como de importância para as plantas do gênero Citms talvez possa ser atribuído ao fato 

de que a fase adulta tenha sido tomada como base para os levantamentos. Para esses 

autores, adultos de algumas espécies dessa família são facilmente atraídos para os 

pomares, onde buscam alimentação nas essências florais e nos frutos maduros que estão 

nas plantas ou caídos sobre o solo. 

Amante (1960) observou T. thoracícus, na fase adulta, alimentando-se em frutos 

de goiaba, figo, café e pêssego. Com esse mesmo comportamento, Machado et. aI. 
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(1992a) constataram adultos de Dorcadocerus barbatus (Olivier, 1790) e T. thoracicus 

cortando cascas de frutos maduros de laranja com as mandíbulas. 

Durante levantamento semanal da ocorrência de larvas de coleobrocas em 112 

plantas de laranja da variedade Natal, em franca produção, conduzido no período de 

junho de 1988 a julho de 1990, em Araras, SP, Machado et. aI. (1990) constataram na 

família Cerambycidae apenas a incidência de D. rotundicolle e M accentifer, sendo que 

esta última ocorreu em troncos e galhos de plantas decadentes. 

Ao estudar os fatores que predispõem as plantas cítricas à ataques de coleobrocas 

em 60 pomares comerciais e 9 experimentais, nos municípios paulista de Botucatu, São 

Manoel, São Pedro, Limeira, Cordeirópolis e Araras, Schallenberger (1994) concluiu que 

os porta-enxertos limão cravo, laranja azeda, laranja caipira e limão volkameriano são 

muito susceptíveis às coleobrocas e que os pomares depauperados e com péssimo 

controle de invasoras são mais predispostos ao ataque desses insetos. O autor também 

referiu que a atividade da enzima peroxidase é alta em pomares depauperados e atacados 

por coleobrocas. 

2.2.2.1 Brocas dos ramos dos citros D. rotundicolle 

2.2.2.1.1 Ciclo de vida e aspectos comportamentais 

As primeiras observações do ciclo de vida de D. rotundicolle foram feitas por 

Sampaio (1909) e Bondar (1913 e 1915) que observaram uma fase larval de 

aproximadamente de 8 meses e pupal 71 dias, sendo que este último autor descreveu 

vários caracteres morfológicos e menCIOnou aspectos comportamentais de 

D. rotundicolle nas plantas cítricas. No que se refere à oviposição, foi relatado que as 

remeas, desde o mês de dezembro até abril, depositam os ovos nas extremidades dos 

ramos finos, fazendo para isso pequenas incisões. Já a respeito da fase larval, o autor 

relatou que a duração é de aproximadamente 8 meses e que as larvas abrem galerias que 
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atingem 2 a 3 metros de comprimento. Terminado o crescimento, a larva volta pela 

galeria, prepara um orificio de 12 a 13 mm para saída do adulto, e em seguida, alguns 

centímetros abaixo, o canal é tapado nas duas extremidades, formando um casulo de 08 a 

12 cm de comprimento, onde a larva com a cabeça voltada para cima transforma-se em 

pupa. No final do último estágio do desenvolvimento a larva mede por volta de 60mm de 

comprimento por 6 a 7 mm de largura. 

Com relação a oviposição, o mesmo comportamento de D. rotundicolle nas 

plantas cítricas observado por Bondar (1913), foi descrito por Autuori (1936), Araújo 

(1939), Bauke (1955), Costa (1958) e Puzzi & Orlando (1959). 

Comportamento semelhante de D. rotundicolle foi relatado por Fonseca (1938) 

para plantas de tungue~ segundo este autor os ovos foram colocados em leves escoriações 

efetuadas pelas fêmeas na casca da planta. 

Gallo et aI. (1988) repetiram as observações, sobre a oviposição de 

D. rotundicolle, citadas pelos autores acima referidos, acrescentado a elas o 

comportamento das fêmeas que, após as oviposições, secretam uma substância adesiva 

que protege o ovo. Esses autores referiram-se ao ciclo evolutivo completo de 

D. rotundicolle, assim distribuído: ovo 15 dias; larva 11 a 12 meses e pupa 1 a 2 meses, 

sendo portanto o ciclo completo de cerca de 1 ano. 

O mesmo comportamento de oviposição das fêmeas da broca-dos-citros foi 

também relatado por Nakano (1984, 1989 e 1991) e Link & Costa (1994), sendo que 

estes últimos autores, além de mencionarem o diâmetro do ramo utilizado para 

oviposição (15mm), referiram o anelamento em forma de espiral realizado pelas larvas. 

loneda et aI. (1985) observaram que em condições de laboratório as fêmeas de 

D. rotundicolle depositam ovos isolados, que ficam aderidos firmemente ao local da 

oviposição. De acordo com esses autores a fixação ocorre na região do opérculo, por 

meio de uma secreção esbranquiçada, sendo que momentos antes da eclosão, forma se 
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um halo úmido ao redor dos ovos, demonstrando que a larva libera uma substância que 

deve exercer influência na eclosão e penetração do inseto nos ramos das planta. Quanto 

ao ciclo de vida os autores relataram um período de longevidade para adultos de 8 a 45 

dias e incubação dos ovos de 21 a 25 dias. 

Kubo et aI. (1986) relataram que os adultos realizam as oviposições geralmente 

no ponto de convergência de dois ramos e que os ovos acabam por apresentar coloração 

semelhante à planta, podendo ser confundidos com gemas abortadas. 

Segundo Machado et al. (1992b), as remeas realizam a oviposição no vértice de 

dois ramos, ambos com 0,3 a 1,5cm de espessura, preferindo sempre as partes baixa e 

média do vegetal. As larvas recém-eclodidas perfuram a casca, atingindo o lenho, 

circundam o ramo, fazendo um trajeto em espiral, no sentido ascendente, o que impede o 

fluxo da seiva que chegaria até as folhas do vegetal. Em conseqüência, ocorre murcha e 

secamento desses ramos, constituindo-se no principal sintoma de ataque do inseto nas 

plantas cítricas. Após 20 a 25 dias da eclosão, as larvas, com mais ou menos 1 a 1,5cm de 

comprimento, vão broqueando o ramo no sentido descendente, em direção ao tronco da 

planta. Neste trajeto, abrem furos espaçados para eliminação da serragem e, em algumas 

regiões do Estado, ao atingirem um tamanho superior a 3cm de comprimento, realizam 

cortes transversais nos ramos, provocando a queda dos mesmos. Quando estiver medindo 

cerca de 6cm, a larva termina o seu desenvolvimento, retoma 30 a 40 cm pela galeria e, 

na região do tronco, alarga a mesma, preparando a câmara pupal, onde passa para as 

fases de pré-pupa, pupa e adulto, com a cabeça voltada para cima. O adulto corta, com 

suas mandíbulas, os fragmentos alongados de madeira usados pela larva para fechar a 

câmara pupal, caminha pela galeria, provocando o seu alargamento, até a região de união 

dos ramos adjacentes ao tronco, onde, normalmente, são realizados os orificios de saída 

para começar a vida livre. 



15 

Segundo Machado (1988), duas dietas artificiais modificadas, sendo uma à base 

de milho e a outra de soja, possibilitaram a criação, de D. rotundicolle em laboratório, 

durante a fase larval. 

2.2.2.1.2 Distribuição Geográfica e Plantas Hospedeiras 

Os registros da ocorrência de D. rotllndicolle se limitam à região tropical. Bondar 

(1913) referiu-se a broca-dos-citros como um inseto da América do Sul, não ocorrendo 

em outras partes do mundo. 

A ocorrência de D. rotllndicolle como uma nova praga de florestas, fruteiras e 

Citrus sp., na Província de Buenos Aires, na Argentina foi relatada por Daguerre (1931), 

Bosq (1942) e LelIo, (1976). 

Segundo Miguel C. Zapater1 
, Professor da Universidade de Buenos Aires, 

Argentina, D. rotllndicolle em 1993 estava se convertendo em uma grave praga para 

Citrus naquele País. Nesse mesmo ano, o Pesquisador WiHy Ramon C. V azquez I
, da 

Facultade de Agronomia - Serviço de Proteção Agricola - do Uruguai, registrou ataques 

desta praga em culturas de limoeiros na República do Uruguai. 

No Brasil Guerin (1953) relatou que D. rotundicolle se distribui pelas regiões 

Centro e Sul do País. 

Silva et. aI. (1968) relataram que D. rotundicolle distribui-se pelos Estados do 

Amazonas, Bahia, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Santa 

Catarina, Pará e São Paulo. 

1 Informação pessoal 
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Com relação às plantas hospedeiras, Costa Lima (l955) citou D. rotundicolle 

como uma broca comum a várias plantas: caixeta (Tabebuia cossinoides), cangerana 

(Cabralea cangerana), capichingui (Croton floribundus), cedro (Cedrella fissilis), 

cinamomo (Melia azedarach), laranjeira (Citrus aurantium), limoeiro (Citrus medica), 

pessegueiro (Prunus persica), saboeiro (Sapindus divaricatus) saguaragi (Colubrina 

rufa), sangue de drago (Croton urucarana), sabragi (Erythroxylum pulchrum) e tungue 

(Aleurites fordii). 

Do mesmo modo, Silva et aI. (1968) mencionaram que a larva da broca dos ramos 

da laranjeira ataca arco de pipa, ameixeira, caixeta, cangerana, capichingui, caroba, 

cedrinho, cedro, cedro do brejo, cinamomo, Citrus spp. (ramos e troncos de laranjeiras, 

limoeiro, limeira e mexeriqueira), falsa caixeta, pessegueiro (tronco), saboeiro, saguaragi, 

sangue de drago e tungue (ramos). 

Link & Costa (1994), estudando o nível de infestação de D. rotundicolle em 

cinamomo e plantas cítricas, em Santa MarialRS, concluíram que há uma preferência para 

oviposição em citros e que a idade da planta não influenciou a oviposição, podendo este 

coleóptero atacar pomares com 4 até 53 anos de idade. 

A ocorrência de D. rotundicolle em pomares novos, com 2 a 3 anos de idade, 

também foi registrada por Machado (1992), no município de Araras/SP, sendo que ao 

examinar os ramos atacados, constatou uma mortalidade de 60% das larvas, em virtude 

do efeito da seiva do vegetal. Para esse autor, as mortalidades constatadas encontram-se 

associadas às diferenças na natureza dos ramos, pois a inexistência de tecidos lenhosos 

nos ramos das plantas novas impossibilita a formação de serragens, facilitando o 

escoamento da seiva através da galeria aberta pela larva. Essa seiva, pela sua consistência 

adesiva, acaba provocando a morte do inseto. 
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2.2.2.1.3 Métodos de controle e captura de D. rotundicolle 

A primeira constatação de D. rotundicolle como praga em pomares citrícolas, 

juntamente com orientação para o controle, foi feita por Sampaio (1909) e consistia de 

recomendações de visitas aos laranjais durante o ano todo, mais especialmente entre os 

meses de novembro a maio do ano seguinte, quando então deveria ser realizado o 

controle cultural, com a poda dos ramos atacados. 

Bondar (1913 e 1915), repetindo a orientação para o controle cultural, estipulou 

os meses de maio e junho para a realização de podas dos ramos broqueados e preconizou 

o uso de formicida (sulfureto de carbono), aplicado na dosagem de 3 a 5cm3 por furo, 

com auxilio de uma seringa, para o controle químico das larvas que já tinham atingido o 

tronco. Todos os furos laterais, assim como o orificio da aplicação, deviam ser tapados 

com barro amassado. 

Para Fonseca (1934), os ataques de coleobrocas diminuíam de intensidade, 

ficando restrito aos pomares antigos, à medida que se desenvolviam novas técnicas para 

os tratos culturais e defesa dos pomares. 

Ao abordar aspectos do comportamento da broca dos citros, Autuori (1936) 

recomendou o controle cultural entre os meses de abril a junho, com a incineração dos 

ramos retirados. Esse autor atentou para a importância do recolhimento dos galhos 

cortados pelas larvas, nos meses de setembro a janeiro, devendo ser queimados para 

evitar a saída do adulto. No caso dos galhos atacados que ficaram nas plantas, foi 

recomendado o uso do formicida sulfureto de carbono. 

Fonseca (1938) constatou D. rotundicolle em plantas de tungue e preconizou, 

como medida de controle, vistorias das árvores para a eliminação de ramos atacados e o 

uso de formicida (sulfureto de carbono), na dosagem de IOcm3
. Nos casos em que as 

larvas já tivessem atingido os galhos mais grossos, havia a necessidade de tapar com 
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barro ou cera o orificio por onde foi injetado o líquido. Como medida de caráter 

preventivo, esse autor recomendou a caiação do tronco e dos galhos e, se possível, as 

extremidades, com a mistura de 3 kg de cal virgem, 3 kg de enxofre em pó e 100 litros de 

água. 

o controle mecânico com a introdução de arame fino e flexível nas galerias 

confeccionadas pela broca foi recomendado por Araújo (1939), que ainda sugeriu a 

erradicação das árvores muito atacadas. 

Ao estudar armadilhas luminosas em pomares cítricos no Estado do Rio de 

Janeiro, Brandão Filho (1944) concluiu que o uso das mesmas não foi eficiente para o 

controle das seguintes coleobrocas: M. accentifer, D. rotundicolle, C. spinipennis, R. 

collaris, L. pleurosticus e C. reidii. 

Puzzi & Orlando (1959), ao relatarem as principais pragas dos pomares cítricos, 

mencionaram a espécie D. rotundicolle e recomendaram o uso de injeção de formicida ou 

gasolina nos orificios encontrados ou mesmo a introdução, neles, de pedaços de algodão 

embebido nesses produtos, tapando-se em seguida os orificios com barro ou cera. Estas 

mesmas recomendações foram repetidas por Puzzi (1964) ,quando, na ocasião o autor 

relatou que o grande problema dessa coleobroca, é a dificuldade encontrada pelos 

produtores para localizar os ataques nas plantas de citros. 

O uso de inseticidas fosforados visando o controle de D. rotundicolle foi 

estudado por Matta (1980), que não obteve resultados positivos, segundo o autor, devido 

ao fato da larva ficar protegida no interior do tronco. Na ocasião, o autor alertou para o 

aparecimento de surtos de coleobrocas que começavam a ocorrer nas principais regiões 

citrícolas de São Paulo. 

O pincelamento dos ramos com calda sulfocálcica ou a pulverização com 

Gusathion A Em., Folidol Em e Folithion Em, nas respectivas dosagens 150, 100 e 

200rnl/100 1 de água foi recomendado por Prates (1984) como medida preventiva. 
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Segundo esse autor, tais tratamentos têm como finalidade evitar que as remeas 

ovipositem nos ramos novos. Os produtos, quando injetados no interior da galeria, 

proporcionaram o seguinte controle: Gusathion A Em (15 a 20mII 10 I água) 40% , 

Folidol Em (20 a 30mIllO 1 água) 60% e Folithion em (20 a 30mIllO I de água) 50%. 

Nakano (1984) abordou alguns aspectos do comportamento de D. rotundicolle 

que podem proporcionar resultados insatisfatórios no controle químico. Entre esses, 

destaca-se o fato das galerias serem confeccionadas de cima para baixo e que a inclinação 

dessas galerias e das janelas de eliminação de serragem obedecem sentido contrário ao do 

desenvolvimento da larva. Esse autor indicou como medida de combate o uso de 

armadilhas, para capturas dos adultos, construídas a partir de garrafas plásticas, 

utilizando como atrativo o melaço de cana-de-açúcar a 10%. 

Pesquisas com a planta atrativa Cordia verbenaceae (maria-preta), utilizada no 

Estado da Bahia para o controle de C. flavofasciatlls, foram realizadas por Tozatti & 

Gravena (1986), que obtiveram resultados insatisfatórios. 

A existência de dois processos de controle para coleobrocas foi relatado por 

Nakano (1985), sendo eles a utilização de armadilhas com melaço de cana-de-açúcar a 

10% para atração dos adultos e a aplicação de fosfeto de alumínio (Gastoxin) na forma 

de pasta para a fase larval, aplicando-se 0,5g/furo, vedando o orificio com o próprio 

material. 

Faria et ai. (1987) realizaram estudos visando o controle do adulto de 

D. rotlllldicolle com dois tipos de armadilhas: luminosa (modelo Luiz de Queiroz) e 

frascos com atrativos (Moscatex-proteína hidrolizada, melaço de cana-de-açúcar e mel de 

laranja, todos nas concentrações de O, 25, 50, 75, e 100%, e um macerado da planta C. 

verbenaceae (Maria-preta). Como resultado, em relação à espécie D. rotllndicolle, foram 

capturados apenas 3 exemplares nas armadilhas com atrativos de melaço de cana 25 e 

50% e Moscatex 50%. Os demais atrativos e a armadilha luminosa mostraram-se 

totalmente ineficientes. Esses mesmos pesquisadores realizaram um experimento com 
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defensivos químicos, utilizando os seguintes produtos nas dosagens comerciais: a) 

phosmet 50 CE a 0,4%, b) fenitrothion 50 CE a 0,35%, c) carbaryl 85 PM a 0,24%, d) 

fenvarelate 20 CE a 0,08%, e) fosfina (Gastoxin 1/3 da bisnaga/planta). Do total de larvas 

examinados, apenas 37,8% encontravam-se mortos. Com esse resultado os autores 

concluíram que a eficiência dos inseticidas utilizados não era confiável. 

A suscetibilidade de larvas de D. rotundicolle a entomopatógenos, em condições 

de laboratório, foi estudada por Kubo et aI. (1986). Os resultados apontaram que os 

fungos Metarhizium anisopliae e Beauveria bassiana são altamente patogênicos a 

D. rotundicolle, sendo M anisopliae o mais agressivo. Os autores atentaram para a 

possibilidade destes patógenos serem estudados em nível de campo, visando ao combate 

da broca-dos-citros. 

Nos primeiros estudos de controle biológico da broca-dos-citros realizados em 

nível de campo, o fungo M anisopliae mostrou eficiência de 90%, tendo sido inoculado 

no interior da galeria da broca por intermédio de lagartas da traça-das-colméias Galleria 

mellonella, (Linnaeus, 1758) utilizadas como vetora do patógeno, que foram previamente 

contaminadas (Machado et alo 1991). 

Ao estudar o efeito de atração de armadilha luminosa, modelo "Luiz de Queiroz", 

(Silveira Neto, 1972), Machado et aI. (1992a) concluíram que a mesma não foi eficiente 

no controle de D. rotundicolle, embora tenham sido coletados 9 indivíduos adultos, no 

horário compreendido entre as 18:00 e 22:30h. Na mesma época, os autores estudaram 

também a eficiência de armadilhas atrativas, com melaço de cana-de-açúcar a 10%, por 

um período de 1 ano, constatando que as mesmas não exerceram nenhum efeito de 

atração para D. rotundicolle. Todavia, foram coletados 990 exemplares de cerambicídeos 

distribuídos entre 10 espécies, sendo mais freqüentes Compsocerus violaceus (German, 

1824) (788 exemplares) e lhelgetra latipenllis (Thomson, 1864) (128 exemplares). 



21 

3 MATERIAL E MÉTODOS 

o estudo da flutuação da broca dos citros Diploschema rotundicolle foi 

conduzido no núcleo Caio Prado, Município de Araras - SP. (latitude 22°21' S., longitude 

47°23' W e altitude 61Im), em pomar comercial, com aproximadamente 10 mil plantas de 

laranja, Citrus sinensis L. Osbeck, da variedade Natal, enxertadas sobre limão cravo, 

Citrus limonia Osbeck, com 18 anos de idade, de propriedade do Sr. Antônio Carlos 

Sanfelice, e que apresentava alto índice de infestação da broca. O Município de Araras 

fica localizado próximo à cidade de Limeira, umas das principais regiões citricolas do 

Estado de São Paulo. 

3.1 Preparação das plantas 

No início da pesquisa, as plantas selecionadas para a instalação do experimento 

foram inspecionadas para verificar o nivel de infestação. Essas observações foram feitas 

com base na existência de furos nas pernadas e troncos das plantas e a presença de 

serragem no solo. 

Devido às poucas informações bibliográficas, referentes à biologia e ao 

comportamento de D. rotundicolle, realizou-se, nos primeiros 7 meses do estudo (junho 
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a dezembro de 1988), a eliminação dos ramos secos das plantas procurando-se conhecer 

melhor a bioecologia do inseto. 

Foram utilizadas 32 árvores, distribuídas em 4 blocos de 8 plantas, com uma 

distância de 100m entre os blocos, sendo o primeiro localizado próximo a urna área de 

mata virgem. No bloco, cada planta ficou isolada por outras 8, que formaram uma 

bordadura. Este pomar nas laterais era circundado por áreas de cultivo de cana-de

açúcar. 

Os levantamentos foram semanais e os ramos com ataques do inseto foram 

levados ao laboratório, para avaliação do número de larvas de D. rotundicolle e de seus 

inimigos naturais. 

3.2 Flutuação populacional 

Devido à dificuldade da localização de adultos e ovos sobre as plantas cítricas, os 

levantamentos de D. rotundicolle consistiram da retirada dos ramos murchos ou secos, 

que são sintomas de ataques da broca (Figura 1), e foram realizados com freqüência 

semanal, durante um periodo de 3 anos (jan/89 a dez/9 I). 

Para verificar a preferência das remeas durante a oviposição as plantas foram 

divididas em três regiões, de acordo com a altura da árvore, sendo consideradas três 

partes (terço inferior, médio e superior). Todos os ramos retirados foram levados para o 

laboratório, onde foram abertos para a constatação da presença de larvas e inimigos 

naturais de D. rotundicolle. 
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Figura 1. Planta cítrica com sintomas de ataque inicial de D. rotundicolle. 

3.3 - Fatores meteorológicos 

Para verificar as possíveis influências dos fatores meteorológicos [temperatura 

e C), umidade relativa do ar (UR%) e precipitação (mm)] sobre a população de 

D. rotundicolle, foram coletados os dados diários, junto ao Posto Meteorológico do 

Centro de Citricultura "Silvio Moreira" do Instituto Agronômico de Campinas, localizado 

em Cordeirópolis/SP, que se encontrava a uma distância de 19km da área onde os 

estudos foram realizados. 
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3.4 Ensaios visando o controle de D. rotundicolle 

3.4.1 Primeiro experimento - ano de 1989 

Com o objetivo de estabelecer um sistema de manejo integrado para o controle de 

D. rotundicolle, logo após os primeiros 7 meses de estudo da flutuação da broca, foram 

instalados ensaios para verificar o efeito da catação manual dos ramos atacados pelo 

inseto (controle cultural), associada ao fungo M anisopliae (controle biológico). Os 

experimentos foram conduzidos em área anexa àquela onde se estudava a flutuação. 

Assim, a primeira parte do controle foi realizada na época da oviposição e consistiu da 

prática cultural (catação dos ramos com sintomas). 

Após este período, as plantas foram observadas com base na eliminação de 

serragem pelas larvas e, ao constatar que as mesmas atingiram ramos com diâmetros 

entre 3 e 6cm, os quais, se cortados, comprometeriam a produção da planta, estudou-se o 

controle biológico por intermédio do fungo M anisopliae. 

Preliminarmente, procurou-se definir a metodologia para aplicação do fungo M 

anisopliae no interior das galerias abertas pelas larvas de D. rotundicolle. Dessa forma, 

lagartas da traça-das-colméias, G. mellonella foram utilizadas como vetoras, sendo 

infectadas pelo patógeno e introduzidas no último orificio que a broca realiza no ramo 

para eliminação de serragem. Em 11 plantas foram tratados 45 ramos, sendo utilizada 

uma lagarta por orificio (Figura 2). 

A avaliação foi realizada 20 dias após a introdução das lagartas infectadas, com 

os ramos sendo cortados 40cm abaixo do orifício, utilizado, sendo, posteriormente, 

levados ao laboratório para abertura dos mesmos e o exame da mortalidade de larvas de 

D. rotundicolle. 
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Com base nessas observações instalou-se o primeiro experimento de manejo da 

broca-dos-citros, no ano de 1989, o qual consistiu de 4 tratamentos, com 4 repetições, 

sendo cada uma formada por 5 plantas infestadas e com delineamento inteiramente 

casualizado: 

A) Catação manual executada pela equipe de pesquisa do Instituto 

Biológico (CM-P); 

B) Catação manual executada pela equipe do citricuItor (CM-C); 

C) Catação manual executada pela equipe de pesquisa do Instituto 

Biológico mais o uso do fungo M. anisopliae via inseto vetor 

(CM+FV); 

E) Testemunha (TEST.) 

Para o controle cultural, realizou-se catações manuais nos dias 11/05 e 12/07 de 

1989, datas que se encontravam 40 e 70 dias após o aparecimento dos ramos com 

sintomas de ataque da praga. A equipe do citricuItor, recebeu treinamento para a 

realização da catação manual dos ramos com sintomas de ataque da broca, sendo que o 

exame desses ramos, quanto à presença de larvas, foi realizado pela equipe de pesquisa. 

A exemplo da área onde se estudou a flutuação, foram consideradas 3 partes da planta 

(terço inferior, médio e superior). A aplicação de M anisopliae foi de responsabilidade 

da equipe de pesquisa, sendo efetuada 60 dias após a última catação manual. Nesta 

ocasião, verificou-se o número de larvas remanescentes à prática cultural, que se 

encontravam ativas expelindo serragem. 

A avaliação do experimento foi realizada 21 dias após a introdução da lagarta da 

traça-das-colméias contaminada nas galerias, tomando-se como critério a interrupção da 
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eliminação de serragem pela larva de D. rotundicolle e a invasão de formigas carnívoras 

nos orificios da aplicação. 

3.4.2 Segundo experimento - ano de 1990 

Uma vez que foi comprovada a alta patogerucidade de M anisopliae à larva de 

D. rotundicolle, em condições de campo, mediante a utilização do inseto vetor, no 

segundo experimento procurou-se adequar o uso do fungo a métodos convencionais de 

tratamentos fitossanitários. A expectativa era de uma melhor aceitação pelos produtores 

dado ao fato de poderem aproveitar a infra-estrutura já existente na propriedade no que 

diz respeito a equipamentos utilizados para as aplicações de agroquímicos. 

Preliminarmente, estudou-se o comportamento do patógeno sobre larvas de 

D. rotundicolle, sendo o fungo aplicado na forma de pó, por intermédio de uma 

polvilhadeira para formicidas com bico adaptado (Figura 3). Foram estudados 77 ramos 

afetados em 19 plantas; a metodologia adotada foi a mesma utilizada para o experimento 

com o inseto vetor, sendo aplicado 19 do patógeno.na concentração de 2xl06 esporos/g 

por orificio. 

As avaliações foram realizadas 20 dias após, sendo os ramos colhidos e levados 

ao laboratório, mediante a mesma metodologia adotada para o ensaio preliminar realizado 

no ano de 1989. 
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Figura 2. Introdução da lagarta de Galleria mellonella infectada com Metarhizium 

anisopliae no orifício de eliminação de serragem. 

Figura 3. Demonstração da aplicação do fungo M anisopliae na forma de pó. 
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A partir dessas informações realizou-se em 1990 um novo experimento 

acrescentando ao ensaio anterior um tratamento, o qual consistiu na utilização do fungo 

M anisopliae na forma de pó, associado à catação manual. Foram utilizadas 04 

repetições por tratamento, cada uma formada por 05 plantas, com delineamento 

inteiramente casualizado, sendo eles: 

A) Catação manual executada pela equipe de pesquisa do Instituto 

Biológico (eM-p); 

B) Catação manual executada pela equipe do citricultor (CM-C); 

C) Catação manual executada pela equipe de pesquisa do Instituto 

Biológico mais o uso do fungo via inseto vetor (CM+FV); 

D) Catação manual executada pela equipe de pesquisa do Instituto 

Biológico mais o uso do fungo na forma de pó (CM+FP); 

E) Testemunha (TEST.) 

o controle cultural foi realizado nos dias 27/05 e 1 1/07 de 1990, datas que se 

encontravam no meio e no final do período de ocorrência dos ramos atacados pelo inseto. 

A metodologia utilizada para essa fase do trabalho foi a mesma adotada para o 

experimento anterior. 

As aplicações do patógeno foram realizadas 60 dias após a última catação manual, 

sendo que nesta ocasião registrou-se o número de larvas remanescentes da primeira parte 

do ensaio, que se encontravam ativas eliminando serragem. A avaliação foi realizada 2 I 

dias após as aplicações do fungo, adotando-se o mesmo procedimento utilizado no 

experimento do ano de 1989. 
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3.5 Produção do fungo M. anisopliae 

A produção de M anisopliae foi realizada nos laboratórios da Seção de Controle 

Biológico das Pragas do Instituto Biológico (SCBPIIB), através da autocIavagem do 

arroz beneficiado, utilizado como meio de cultura para o desenvolvimento do fungo. 

Este arroz foi acondicionado em frascos de vidro (cap. 500mI) acrescido de água 

na proporção de 100g do sólido para 60ml do líquido. Em seguida os frascos foram 

tampados com algodão e colocados em autocIave por um período de 30 minutos. Na 

seqüência, os frascos foram resfriados e levados para o interior de uma câmara asséptica 

onde se procedeu à inoculação dos esporos do patógeno. 

Na operação de repicagem os esporos do fungo foram retirados das matrizes, por 

intermédio de uma pequena colher esterilizada, e transferidos para os frascos, contendo 

arroz. O crescimento do fungo se deu em laboratório com condições controladas 

(temperatura 28°C, umidade relativa 70% e fotofase de 12h). A cepa utilizada foi a CB 

47 pertencente à micoteca da SCBP, oriunda do isolado SPL-358 ESALQ, 

Piracicaba/SP. 

3.6 Impregnação de M. anisopliae. 

Para a obtenção de M anisopliae na forma de pó foi utilizado como inerte o fubá 

de milho e a impregnação foi obtida da seguinte forma: 

a) Com auxílio de uma pinça e algodão estéril, foi retirada a água condensada na parede 

do frasco utilizado para produção do fungo; 
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b) A seguir foram introduzidos em cada frasco 100g de fubá de milho; 

c) Posteriormente, com auxilio de uma espátula, foi feito o destorroamento do fungo 

(arroz + esporos), transferindo-o para o interior de uma bandeja; 

d) Na bandeja a impregnação do patógeno no fubá de milho foi feita manualmente; 

e) O produto obtido foi passado por uma peneira de malha ABNT - 20, após o que foi 

embalado em sacos plásticos em quantidades de 100g; 

f) Todas essas etapas foram realizadas no interior de uma câmara de vidro esterilizada. 

3.7 Contaminação da lagarta vetora G. mellonella com o fungo 

A contaminação das lagartas da traça-das-colméias foi realizada no campo, onde 

as mesmas foram colocadas no interior dos frascos contendo o fungo. As lagartas 

utilizadas no experimento eram provenientes de uma criação de laboratório existente na 

SCBPIIB, segundo a metodologia descrita por Machado (1988). 

Para evitar a exposição à luz solar, as lagartas e os frascos contendo o patógeno 

foram transportadas até o local do experimento no interior de caixas de isopor. A 

infecção com o fungo foi realizada momentos antes do início dos respectivos 

experimentos. 
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3.8 Criação artificial de D. rotundicolle 

3.8.1 Dieta artificial 

A criação em laboratório foi conduzida em uma dieta artificial, modificada com 

base na dieta de Burton (1970), utilizada para criar Helíothis zea As modificações foram 

proferidas na quantidade dos ingredientes, na substituição do complexo CSM ( Produto 

comercial contendo milho, farinha de soja e sólidos de leite) por fubá de milho e germe de 

trigo, e na redução do volume de água, para adequar a estrutura fisica do alimento, ou 

seja, a consistência, às condições do aparelho bucal da espécie. Na relação abaixo 

encontra-se os ingredientes da dieta modificada e suas respectivas quantidades: 

Ágar ................................................ . 

Fubá de milho .................................. . 

Levedura de cerveja ......................... . 

Germe de trigo ................................. . 

ácido ascórbico ................................ . 

Ácido benzóico ................................ . 

Metilparabenzoato (Nipagin) ............ . 

F ormaldeído (40%) .......................... . 

Água ................................................ . 

30g 

150g 

40g 

35g 

5g 

19 

19 

1,5ml 

800mI 

Para o início da criação foram coletadas larvas no campo, as quais foram 

adaptadas na dieta até a obtenção dos adultos no laboratório. A partir daí, procedeu-se as 

observações referente a biologia. 
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3.8.2 Preparo da dieta 

Após as pesagens dos componentes, os mesmos foram homogeneizados em 

liqüidificador, e levados ao fogo para um cozimento de aproximadamente 15 a 20 

minutos. Depois disso, a dieta foi transferida para um recipiente de PVC (modelo SCBP), 

similar a uma nhoqueira (Figura 4A), que permitiu a retirada do alimento em formato 

cilíndrico, acompanhando as dimensões dos tubos utilizados para a criação das larvas. A 

desidratação foi promovida por intermédio de uma secagem realizada no interior do forno 

de fogão a gás, por um período de 30 a 40 minutos. 

3.8.3 Procedimentos para a criação da fase larval e pupal 

A fase larval foi conduzida no interior de tubos de vidros (18cm de comprimento 

x 1,5cm de diâmetro) contendo 2/3 do seu comprimento com a dieta artificial. Para a 

inoculação das larvas recém-eclodidas, fez-se necessária a realização de um furo 

transversal na região central da dieta, onde o insetó foi colocado com a cabeça voltada 

para o alimento. Isto, porque as larvas de cerambicídeos possuem pernas atrofiadas, com 

pouca utilidade para locomoção. Inicialmente os tubos foram mantidos em posição 

horizontal, sendo que 5 a 10 dias após a inoculação, foram colocados em posição 

inclinada (Figura 4B), para que as larvas se desenvolvessem em condições semelhantes a 

de hábitat natural. Sempre que necessário, foi efetuada a troca de alimento, o que ocorreu 

dentro de um período variável de 30 dias no início do desenvolvimento e 5 dias no final. 

Ao atingirem a fase de pré-pupa, as mesmas foram retiradas do alimento e envolvidas por 

um canudo de papel filtro. dessa forma, foram mantidas em tubos de ensaios com 

extremidade cefálica voltada para o sentido ascendente (Figura 4C), até ocorrer a 
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metamorfose, passando para a fase de pupa. Estas foram pesadas e sexadas 24 horas após 

a transformação. 

3.8.4 Procedimentos para a criação de adultos e para a oviposição 

Os adultos foram conduzidos em gaiolas constituídas por um tubo de PVC 

transparente com 12,5cm de altura x 14cm de diâmetro, tendo as extremidades fechadas 

com placas de Petri (Figura 4D). Na parte basal foi colocado um papel filtro, onde eram 

realizadas as oviposições. Foi conduzido um casal por gaiola, não sendo necessário o 

fornecimento de alimento para os insetos nesta fase. Os ovos foram retirados diariamente 

e acondicionados em placa de Petri (1 Ocm de diâmetro) forradas na base com papel filtro 

umedecido, onde ocorreu a eclosão das larvas. 
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B 

A 

c D 

Figura 4. Sistema de criação de D. rotundicolle em laboratório. A - recipiente de PVC 

utilizado no preparo da dieta (modelo SCBP); B - criação da fase larval; C -

criação das fases de pré-pupa e pupa; D - criação da fase adulta . 
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4 - RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 Preparação das plantas 

Nas observações preliminares para a verificação da existência de furos nos 

troncos das plantas e presença de serragem no solo expelida pelas larvas de 

D. rotundicolle, constatou-se que todas as árvores selecionadas haviam sofrido ataque do 

inseto em anos anteriores. 

Durante os 27 levantamentos realizados no ano de 1988, visando a eliminação dos 

ramos murchos ou secos, foram retirados 716 ramos atacados por D. rotundicolle, 

evidenciando uma média de 22,4 larvas por planta (Tabela 1). Ao examinar estes ramos 

no laboratório, constatou-se que 507 (70,81%) continham larvas vivas, com 

possibilidades de completarem o ciclo evolutivo na planta. O número de ramos contendo 

larvas mortas foi de 209 (29,19%), sendo esta mortalidade atribuída a própria 

constituição do vegetal. 
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Tabela 1. Totais de ramos coletados atacados por D. rotundicolle e a viabilidade larval, 

em 32 árvores de laranja, da variedade Natal, no Município de Araras/SP (Jun. 

à Dez. de 1988). 

Bloco Total Vivo % Viabilidade 

1 207 143 69,08 

2 217 155 71,43 

3 168 118 70,24 

4 124 91 73,39 

Total geral 716 507 70,81 

A oviposição é realizada na convergência dos ramos finos (Figura 5A) e a larva, 

ao eclodir, efetua um corte entre a casca e o lenho, com trajeto em espiral, no sentido 

ascendente, circundando o ramo (Figura 5B), o que provoca extravasamento da seiva 

com a conseqüente interrupção da translocação para as folhas d? vegetal (Figura Se). 

Toda serragem produzida nesta fase fica depositada no interior da galeria, impedindo o 

contato da seiva com a larva. Em conseqüência, os ramos murcham e secam, sendo que a 

larva vive nesta parte do vegetal por volta de 20 a 25 dias, atingindo aproximadamente 1 

a 1,5 em de comprimento. Estes ramos constituem-se em um dos principais sintomas de 

ataque da praga aos pomares. Só após a necrose completa do ramo é que a larva irá abrir 

galerias no sentido descendente, prosseguindo o seu desenvolvimento em direção às 

pernadas, tronco e sistema radicular da planta. Este comportamento constitui-se em um 

dos principais mecanismos da espécie para conseguir colonizar as plantas cítricas. Porém, 

nas situações em que a seiva escorre pela galeria aberta pela larva recém-eclodida, dada a 

sua consistência adesiva acaba por impregná-la e causar a sua morte (Figura 5D). 
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A 
B 

c D 

Figura 5. Início da infestação na planta por D. rotundicolle. A - Aspecto da oviposição em 

condições de campo; B - corte no ramo realizado pela larva recém-eclodida; C -

seiva extravasada em função do corte; D - Larva morta pelo efeito da seiva. 
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Os resultados aqui apresentados discordam de Bondar (1913), Autuori (1936), 

Fonseca (1938), Araújo (1939), Bauke (1955), Costa (1958), Gallo et alo (1988), Nakano 

(1984, 1985 e 1991) com relação à incisão escavada pelo inseto para a realização das 

oviposições. Quanto à substância secretada pelas remeas para cobrir o ovo recém

ovipositado, as observações permitiram concluir, que a própria seiva do vegetal extravasa 

no momento em que a larva inicia sua atividade biológica, discordando das afirmações de 

GaBo et alo (1988), Nakano (1984, 1989 e 1991), Link & Costa (1994) e Ioneda (1985). 

As larval prosseguem o desenvolvimento caminhando no sentido descendente, 

abrindo galerias no interior da madeira, e realizando furos espaçados (0,5cm de distância 

na fase inicial e até 50cm na fase final do desenvolvimento), por onde eliminam grandes 

volumes de serragens. Estas aberturas estão sempre em um ângulo de aproximadamente 

45°, em relação a galeria principal, o que dificulta a penetração de água no interior das 

mesmas. 

Outro aspecto etológico importante constatado é o individualismo das larvas, pois 

as galerias abertas nunca se cruzam, e as larvas, quando são colocadas juntas no interior 

de uma mesma galeria, apresentam comportamento canibal. 

No mesmo local onde o experimento foi realizado, 5 árvores cítricas foram 

arrancadas, sendo as mesmas abertas com auxílio de moto-serra e machado, constatando

se que algumas larvas conseguiram perfurar até 70cm abaixo do colo da planta, atingindo 

o sistema radicular do vegetal. 

Com relação à distância da galeria aberta pela larva, houve uma variação, de 

acordo com o tamanho do ramo atacado, de 1,5 até 4 metros de comprimento. No que se 

refere ao comportamento e a duração da fase larval, as observações aqui apresentadas, 

concordam com Bondar (1913). Entretanto, diferem de Link & Costa (1994), que 

observaram uma fase larval de 20 a 22 meses, atribuindo uma paralisação da atividade da 

larva no período mais frio do inverno e mais quente do verão, em pomares da região de 

Santa Maria/RS. 
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Outra constatação importante, durante esses estudos iniciais, foi a preferência das 

fêmeas de D. rotundicolle para realizar as oviposições nas partes baixas e medianas da 

planta, região em que a maioria dos ramos apresentam a formação dos tecidos lenhosos, 

com os vasos de transporte da seiva localizados entre a casca e o lenho. 

Após o término da fase larval, a mesma passa para fase de pré-pupa, 

transformando-se, posteriormente, em pupa no interior de uma câmara pupal realizada na 

própria galeria e tampada com fragmentos alongados de serragem (Figura 6). Após a 

emergência, o adulto, alarga a galeria e normalmente na região das pernadas realiza um 

furo de saída (Figura 7). 

Nesta fase inicial do estudo não foi observada a ocorrência de inimigos naturais 

sobre as larvas de D. rotundicolle. 

4.2 Flutuação populacional - Ano de 1989 

As observações referente a flutuação populacional foram de fundamental 

importância para o estabelecimento do sistema' de manejo de D. rotundicolle. A 

descoberta do comportamento da larva em seu estágio inicial de desenvolvimento e a 

caracterização da época do ano em que ocorre a maior intensidade dos ramos com 

sintomas de ataques do inseto, facilitou a orientação aos citricultores, no sentido da 

realização da prática cultural que consiste na catação manual dos ramos com sintomas de 

ataques da broca-dos-citros. 
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Figura 6 - Aspecto da câmara pupal de D. rotundicolle no interior do ramo da planta 

cítrica. 

Figura 7 - Orificio de saída de adultos de D. rotundicolle do interior da planta cítrica. 
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Durante o ano de 1989 foram realizadas 51 coletas, retirando um total de 1750 

ramos atacados pela broca-dos-citros (Tabela 2), o que proporcionou um número médio 

de 54,69 ataques por planta. Na averiguação destes ramos, observou-se que 1455 

continham larvas vivas de D. rotundicolle, indicando que 83,14% conseguiram escapar 

do efeito da seiva do vegetal, encontrando-se em condições de prosseguir seu 

desenvolvimento em direção às pernadas do tronco e das raízes da planta. Semelhante ao 

que ocorreu nas observações de 1988, para as larvas mortas, que foram em número de 

295 (16,86%), constatou-se que novamente o fator preponderante da mortalidade foi a 

seiva do vegetal, pois nas observações em laboratório não foi registrada a ocorrência de 

inimigos naturais. 

No que diz respeito à posição dos ramos retirados em relação às alturas 

estudadas, comprovou-se que as remeas de D. rotundicolle preferiram os terços médios e 

inferiores do vegetal para realizar as oviposições. Desses locais foram retirados 81,9% 

dos ramos atacados, com valores semelhantes entre si e diferentes estatisticamente do 

terço superior da planta (Tabela 2). 

Quanto à viabilidade larval (Tabela 3) a mesma foi maior para as oviposições na 

parte baixa e média do vegetal, diferindo significativamente daquelas que foram efetuadas 

na parte alta das plantas. 

Ao analisar a distribuição dos ramos murchos e secos durante o ano observou-se 

que a maior incidência foi entre os dias 29/03 e 06/07, quando houve a coleta de no 

mínimo um ramo infestado por planta na semana. 
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Tabela 3. Viabilidade larval de Diploschema rotundicolle, de acordo com a posição dos 

ramos coletados, considerando-se 3 partes na plantas (baixa, média e alta), em 

32 árvores cítricas, da variedade Natal, no Município de Araras/SP (jan. a dez. 

de 1989, 1990 e 1991). 

Posição na 

planta 

Terço inferior 

Terço médio 

Terço superior 

Total geral na 

planta 

cv 

% de viabilidade larval 

Ano de levantamento 

1989 1990 1991 Total 

90,27 aA 91,39aA 86,01aA 89,22a 

82,57 aA 81,38bA 75,41bA 79,78b 

68,92 bA 58,14cB 52,74cB 59,93c 

83,14 A 84,12 A 76,96 B 81,41 

21,4% 

Médias seguidas por letras distintas minúsculas na coluna>e maiúsculas na linha, diferem entre si 

ao nível de 5% de significância pelo teste de Tukey. 

Os picos máximos de ataques atingidos nos levantamentos relativos ao ano de 

1989 foram nos dias 17/05 e 21/05 (Figura 8), quando se evidenciou um número médio 

de ataques por planta da ordem de 5,36 e 5,53 respectivamente. Nas demais épocas do 

ano a incidência sempre esteve abaixo de um ataque por planta, sendo bastante reduzido 

entre o início de Setembro até o final de outubro, quando, na ocasião, registrou-se um 

pico com uma média de 0,94 ramos atacados por planta. A partir daí, novamente, 
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observaram-se reduções drásticas do ataque, até o final do mês de março. Essas 

observações evidenciaram um período de ocorrência de ramos atacados por 

D. rotundicolle bem característico no decorrer do ano, concordando com Autuori (1936) 

que recomendou controle cultural, com base na catação dos ramos murchos e secos a ser 

realizados nos meses de abril à junho. 

4.2.1 Fatores climáticos - ano de 1989 

Neste pnmeIro ano de estudo da flutuação populacional de D. rotundicolle, 

observou-se que a incidência dos ramos atacados ocorreu durante o outono e o inverno 

(Figura .8). A análise diária da pluviosidade mostrou que essa época foi um período seco 

do ano, pois, além da baixa intensidade das chuvas nesses meses (abril à agosto), tivemos 

menos dias chuvosos. A quantidade de chuvas ocorridas ficou 67,3mm a menos que a 

metade das chuvas que ocorreram no primeiro trimestre do ano, que foi de 644mm. O 

surto de ramos atacados no dia 29/10 também coincidiu com um mês em que se registrou 

um período de seca. Durante o mês de outubro ocorreram apenas 3 chuvas, sendo as 

mesmas de baixa intensidade (21,lmm). A pluviosidáde registrada durante o ano de 1989 

foi de 1464,7mm. 

Para a umidade relativa do ar, embora não tenha apresentado variações drásticas 

para o período em que ocorreu a maior incidência de ataques, os valores médios diários 

registrados foram inferiores aos ocorridos nos meses de janeiro, fevereiro e março o que 

comprovou a ocorrência de seca nesta época do ano. Para o ano de 1989 a umidade 

relativa llÚnima registrada ocorreu nos meses de julho (67,2%). Já o extremo maior foi 

alcançado no mês de fevereiro, (84,2%). 
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Com relação à temperatura, ocorreram nesta época do ano as menores médias 

mensais, sendo registrado os seguintes valores abril (22,0°C), maio (l7,goC), junho 

(16,8°C),julho (16,45°C) e agosto (18,3°C) (Figura 8). 

4.3 Flutuação Populacional - ano de 1990 

Foram realizados no ano de 1990, sobre as mesmas plantas estudadas no ano 

anterior, 52 levantamentos, sendo coletados 1209 ramos com sintomas de ataques de 

D. rotundicolle, o que proporcionou uma média de 37,78 ramos infestados por plantas 

(Tabela 2). 

Quanto à presença de larvas vivas, o resultado foi semelhante ao ocorrido em 

1989. Do número total de ramos retirados, 1017 foram positivos, ou seja, 84,12% das 

larvas prosseguiriam o seu desenvolvimento em direção às pernadas, troncos e raízes das 

plantas. Já os ramos coletados em que as larvas haviam morrido, foram em número de 

191 e, a exemplo do ocorrido no ano anterior, não se constatou a incidência de inimigos 

naturais. Portanto, os 15,88% de mortalidade verificados, foram atribuídos ao efeito da 

seiva do vegetal. 

No que diz respeito à localização desses ataques na planta, em relação às 3 alturas 

consideradas, verificou-se que no ano de 1990 as mesmas diferiram significativamente 

entre si e a preferência do inseto para oviposição obedeceu uma ordem decrescente no 

sentido contrário à altura do vegetal (Tabela 2). Do total de ramos coletados com 

sintomas, 86,60% encontravam-se nas partes baixas e medianas do vegetal. 
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Figura 8. Flutuação populacional de D. rotundicolle sobre 32 plantas de laranja, da 

variedade Natal, no Município de Araras/SP, comparada com os fatores 

meteorológicos Gan. - dez. 1989). 
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Pelos valores referentes à viabilidade larval (Tabela 3), nota-se que os mesmos 

diferiu estatisticamente entre si nas 3 alturas estudadas. Sendo que, a exemplo do 

ocorrido em 1989, as oviposições realizadas pelo inseto, na parte baixa e média do 

vegetal, foram as mais viáveis. 

Com relação à distribuição dos ramos atacados no ano de 1990, basicamente 

verificou-se o ocorrido em 1989. No periodo compreendido entre os dias 29/03 até 

21/06, foi quando coletou acima de 1 ataque por planta, constituindo-se na época de 

maior ocorrência de ramos com sintomas de ataque do inseto ( Figura 9). Os picos 

máximos de ataques ocorreram nos levantamentos dos dias 02 e 09 de maio, obtendo-se 

um número médio de ataques por planta de 4,6 e 4,0 respectivamente. Esses valores 

foram inferiores aos registrados no ano de 1989, e ocorreram na primeira quinzena do 

mês de maio, mostrando assim, uma pequena variação no ciclo do inseto. Com relação ao 

surto ocorrido no final do mês de outubro de 1989 (Figura 8b), neste ano de 1990 não foi 

constatado. 

4.3.1 Fatores climáticos - ano de 1990 

Nos dados relativos às condições climáticas ocorridas no ano de 1990 (Figura 9), 

observa-se que foi registrado o menor índice pluviométrico, quando comparado com os 

demais anos estudados. No período que concentrou o maior número de ramos atacados, 

choveu apenas 1 14,8mm, constatando-se uma baixa intensidade com poucos dias 

chuvosos, o que caracterizou uma época de seca. A pluviosidade durante o ano de 1990 

foi de 1329,2 mm, sendo que 39,9% das chuvas concentraram-se no primeiro trimestre 

do ano. 
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Figura 9. Flutuação populacional de D. rotundicolle, sobre 32 plantas de laranja, da 

variedade Natal no Município de Araras/SP, comparada com os fatores 

meteorológicos Gan. - dez. 1990). 
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Os menores valores da umidade relativa do ar registrados no ano de 1990 foram 

para os meses de agosto (69,9%), setembro (71,0%), e outubro (72,2%). No período da 

incidência dos ramos com sintomas de ataque do inseto, a UR apresentou poucas 

variações. Com relação à temperatura, o período de maior ocorrência de eclosão das 

larvas coincidiu com uma época de transição de clima quente para frio, como foi 

observado em 1989. As temperaturas médias registradas para os meses de maior 

incidências dos ramos com ataques da praga foram abril (27,7° C), maio (17,85° C) e 

junho (17,35° C) (Figura 9). 

4.4 Flutuação Populacional - ano de 1991 

O período em que se registrou mais de um ataque por planta, no ano de 1991, foi 

entre os dias 04/04 a 20/06, portanto coincidindo com o observado para os anos 

anteriores. O que confirmou ser o outono e o inverno os períodos do ano de maior 

incidência de ramos atacados pela broca-dos-citros. 

No ano de 1991 foram realizados 51 levanta~entos, sendo coletados 1176 ramos 

atacados por larvas de D. rotundicolle. Após a abertura dos ramos nos laboratórios, o 

percentual de insetos vivos constatado, foi de 76,96%, ou seja, em 905 casos as larvas 

estavam em atividades. O número de larvas mortas foi de 271, o que proporciona um 

descarte natural da ordem de 23,04%, valor maior que o registrado nos anos de 1989 e 

1990. Similar ao ocorrido nos outros dois anos de estudos, não se constatou a presença 

de inimigos naturais nesta fase de desenvolvimento de D. rotundicolle. 

Pelos dados relativos aos levantamentos realizados em 199] (Tabela 2), observa

se que: os ramos situados nas partes baixas e médias das plantas foram preferidos por 

D. rotundicolle. Dessas regiões retirou-se 84,69% de toda prole deixada pelo inseto na 

planta durante esse ano de estudo. A análise de variância para as 3 alturas estudadas foi 
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significativa, sendo semelhante ao ocorrido em 1990 quando essas regiões diferiram 

significativamente entre si, com maior quantidade nos terços inferior e médio da planta. 

No que se refere à viabilidade larval, os resultados obtidos em 1991 foram 

similares aos ocorridos no ano de 1990. Houve diferença estatística significativa para as 3 

alturas, sendo que a mesma decresceu do terço inferior para o superior do vegetal, 

constatando-se pelo terceiro ano consecutivo, que nas partes inferior e média foi onde o 

inseto conseguiu maior sucesso nas oviposições (Tabela 3). 

Pela distribuição dos ramos atacados durante o ano de 1991 verifica-se o mesmo 

comportamento dos anos anteriores (Figura 10). Considerando um valor minimo de um 

ataque por planta, o período de incidência dos ramos atacados foi entre os dias 04/04 e 

20/06. Época compreendida entre o outono e o inverno. Nos levantamentos dos dias 03 e 

09/05 foi conseguido o pico máximo de ataques, com uma média de 4,62 e 3,91 ataques 

por plantas, respectivamente. 

4.4.1 Fatores climáticos - ano de 1991 

Foram registrados os dados relativos às condições climáticas ocorridas durante o 

ano de 1991 (Figura 10). Com relação à precipitação foi observada uma intensidade de 

chuvas de 227,7mm no período de maior ocorrência dos ramos atacados, caracterizando 

um período de seca, como foi observado para os anos de 1989 e 1990. A pluviosidade 

registrada durante o ano de 1991 foi maior que os demais anos estudados (1664,5mm), 

sendo que, 53,3% desse total ocorreu no primeiro trimestre do ano. Época da ocorrência 

dos insetos na fase adulta. 

A umidade relativa do ar (Figura 10), foi observada apenas para o prImeiro 

semestre do ano, não sendo registrada nesse período variação drástica. 
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Já a temperatura acompanhou a tendência dos anos estudados anteriormente, ou 

seja, ocorreram na época de maior incidência de ramos atacados pela broca as menores 

médias mensais: abril (20,90°C), maio (18,75°C), junho (18,50°C) e julho (16,35°C) 

(Figura 10). 

4.5 Comparação da flutuação populacional de D. rotundicolle entre os 3 anos de 

estudos (1989, 1990 e 1991). 

Foi realizado o teste de variância para média de tratamento, considerando-se as 3 

partes na planta (inferior média e superior), durante os 3 anos de estudo (Tabela 2). 

Observa-se que houve diferença significativa entre as partes das plantas estudadas, 

confirmando ocorrer uma preferência do inseto para ovipositar nos terços inferior e 

médio do vegetal. Dessas regiões foram retirados durante os 3 anos de estudos 84,27% 

dos ramos coletados com ataques da broca-dos-citros. 

Na viabilidade larval dos ramos cofetados durante os 3 anos de estudos, pelo teste 

de variância aplicado, também ocorreu diferença significativa entre as 3 partes 

consideradas (Tabela 3), sendo que a mesma cresceu no sentido contrário a altura do 

vegetal. 

Este comportamento deve estar ligado ao fato de que na copa do vegetal, devido 

'a maior incidência de luz, as folhas são mais ativas em relação à fotossíntese, 

promovendo melhor crescimento da planta. Nesta região os ramos possuem menor 

quantidade de tecidos lenhosos formados, apresentando constante condições de rebrota. 

Portanto, com uma atividade fisiológica mais acentuada. 

Já a parte baixa e média do vegetal, além de apresentarem ramos com maior 

quantidade de tecidos lenhosos formados; ocorrem nessas regiões 2 tipos de 
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sombreamento (Rodriguez, 1991): o das folhas que se sobrepõem, e o de uma planta 

sobre a outra. Assim, a menor incidência de luz nessas áreas do vegetal deve influenciar 

na eficiência fotossintética das folhas, promovendo menor crescimento e 

concomitantemente, menor atividade fisiológica. Desta forma, a seiva constitui-se no 

principal mecanismo de defesa do vegetal em relação ao inseto. 

Outro aspecto importante, com relação à fenologia da planta cítrica quanto aos 

fatores climáticos é que, de acordo com Ortolani et aI. (1991), em baixas temperaturas a 

planta reduz sensivelmente o metabolismo e, em condições de deficiência hídrica, as 

folhas se cruzam, reduzindo a área de transpiração. Dependendo da intensidade da seca, 

ao atingirem o ponto de murchamento permanente (PMP), as plantas paralisam o 

crescimento afetando folhas, ramos e frutos. Para esses autores, em 90% do Estado de 

São Paulo, predominam climas tropicais de altitudes ou mesotérmicos úmidos, com duas 

estações bem distintas: o verão mais úmido, de outubro a março com meses de transição 

(abril, maio), seguido de uma estação seca de inverno (junho a agosto). 
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Figura 10. Flutuação populacional de D. rotundicolle, sobre 32 plantas de laranja, da 

variedade Natal, no Município de Araras/SP, comparada com os fatores 

meteorológicos (Jan. - Dez. 1991). 
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Cada fase do ciclo biológico de D. rotlllldicolle foi comparada com a fenologia da 

planta de laranja, da variedade Natal, e com os fatores climáticos obtidos com base nos 

valores médios próximos de 30 anos de dados, relativos ao período compreendido entre 

1961 a 1990 (Figura 11). A constatação durante os 3 anos estudados foi que a maior 

incidência de larvas eclodidas ocorreu nos meses de transição (abril - maio), seguido de 

uma estação seca de inverno Gunho a agosto). Este período coincide com uma época de 

repouso do vegetal, estando o mesmo com o crescimento vegetativo paralisado, 

ocorrendo nesta época, crescimento e maturação de frutos. Assim, o alto grau de 

sincronismo ocorrido na freqüência de distribuição dos ramos atacados durante os 3 anos 

de estudos, e a preferência de D. rotundico/le pelas partes baixas e médias das árvores de 

laranjeira, associada à maior viabilidade larval nessas regiões, mostra uma provável 

adaptação desse inseto com as plantas cítricas. 

Confirmando essa interação inseto - planta, Machado et aI. (1992c) estudaram o 

comportamento de adultos de D. rotllndicolle, em pomares cítricos, de 2 idades 

diferentes (10 plantas com 8 anos e 10 plantas com 21 anos),· no que se refere à 

preferência para a oviposição com a conseqüente viabilidade larval. Esses autores 

demonstraram que o inseto preferiu as plantas mais velhas, onde foram constatados 46 

ataques, dos quais 21,74% encontravam-se inviáveis. Nas plantas com 8 anos a 

inviabilidade foi maior, 58,33%, e o número de ataques observados foi menor (12), o que 

atesta, que a espécie D. rotllndicolle possui mecanismo de reconhecimento para 

encontrar a planta adequada para realizar suas oviposições. 

Por outro lado, foi possível constatar uma grande variabilidade no ciclo biológico 

deste inseto, em condições naturais, uma vez que a presença de ramos atacados foi 

constante durante o ano todo. A partir disso, com base nas informações de laboratório, 

onde o período de incubação do ovo em temperatura ambiente (22 a 26° C), variou de 10 

até 20 dias, infere-se que há presença de besouros nos pomares o ano todo, e o ciclo 

biológico da espécie apresenta uma variabilidade, podendo ser de 6 até 15 meses. 
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Durante o estudo, também foi alvo de observações o broqueamento de 

coleobrocas em outras plantas nativas, na área de mata, próxima ao local de experimento, 

não sendo constatado outro hospedeiro para D. rotundicolle. Já em relação a variedades 

de citros atacadas, embora não tenha sido realizado nenhum estudo com relação à 

preferência, constatou-se a ocorrência da broca-dos-citros em pomares de laranja da 

variedade Valência, Pêra, Natal, e Lima, tangerinas, Ponkan, Cravo e Murcote, limas 
ácidas, Tahiti e Galego e limões, Cravo e Siciliano. 

Pelos resultados da análise de variância, para as médias dos anos, dentro dos 

fatores baixo, médio e alto, nota-se que ocorreu diferença significativa apenas na parte 

baixa do ano de 1989, quando foi retirada menor quantidade de ramos com ataques em 

relação aos anos de 1990 e 1991 (Tabela 2). 

No que diz respeito à viabilidade larval (Tabela 3) durante os 3 anos estudados, a 

mesma apresentou diferença significativa na parte alta, no ano de 1989, quando essa 

região teve menor viabilidade que a observada nos anos de 1990 e 1991. 

Com relação à quantidade de ramos coletados em cada ano de estudo (Tabela 2), 

nota-se que a maior quantidade, ocorreu no ano de 1989, quando foram retirado 1750 

ramos atacados. Embora não tenha sido possível análise comparativa entre os anos 

estudados, devido à discrepância dos dados, observou-se que houve uma redução da 

infestação na área tratada, de 1989 para 1990, da ordem de 30,9%. Este fato pode ter 

ocorrido em função de que, a partir de 1988, o proprietário, onde se realizava o 

experimento, assim como os vizinhos, passaram a adotar as catações manuais para o 

controle do inseto, o que pode ter interferido na dinâmica populacional da espécie. 

Todavia, observa-se que o mesmo não ocorreu entre os anos de 1990 e 1991 (Figura 12). 

Neste período, a redução observada, com relação à população de D. rotundicolle foi 
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Figura 12. Número total de ramos atacados por larvas de D. rotundicolle durante os 3 

anos (1989, 1990 e 1991) de estudo da flutuação populacional com as 

respectivas viabilidades larvais, em pomar de laranja, da variedade Natal, no 

Município de Araras/SP. 

de apenas 2,73%. A quantidade de ramos broqueados, retirados durante os 3 anos de 

estudo da flutuação populacional, foi de 413 5, nos quais constatou-se uma inviabilidade 

larval de 18,59%. Convém ressaltar que, nesta fase de desenvolvimento do inseto, não foi 

registrada a ocorrência de inimigos naturais. 
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4.6 Ensaios visando o controle da broca-dos-citros 

4.6.1 Primeiro experimento - ano de 1989 

Pelos resultados da observação preliminar, na qual estudou-se o comportamento 

de M. anisopliae sobre larvas de D. rotundicolle, utilizando o inseto vetor como meio de 

aplicação (Tabela 4), observa-se que o fungo M anisopliae confirmou uma alta 

patogenicidade a larvas da broca-dos-citros em condições de campo. 

Dos 45 ramos que foram tratados, em apenas 4 as larvas tinham prosseguido o 

desenvolvimento, inclusive, ultrapassando os 40cm do ramo que foi tomado como base 

para a observação. No restante, em 5 casos constatou-se a presença das 2 larvas 

(D. rotundicolle e G. mellonel/a) (Figura 13), no interior das galerias. Em 21, 

encontraram-se apenas larvas de D. rotundicolle, as quais foram-colocadas em câmara 

úmida no laboratório, sendo constatada a extrusão do patógeno. Já em 15 ramos as larvas 

não foram encontradas, sendo possível, em alguns casos, observar restos dos tecidos 

I arvai s. Nestes casos, foi freqüente a presença de fo~gas carnívoras dentro das galerias. 

Pelos valores obtidos na primeira parte do ensaio definitivo (controle cultural) 

observa-se que em todos os tratamentos o maior número de ramos foi retirado das partes 

baixas e médias da planta, concordando com o observado nos estudos da flutuação 

populacional (Tabela 5). 
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Tabela 4. Número de larvas vivas e mortas de Diploschema rotundicolle observadas em 

ramos de laranjeira, Varo Natal, 20 dias após a inoculação das galerias com 

lagartas de Galleria mellonella irifectadas com o fungo Metarhizium 

anisopliae, Araras, SP, 1988. 

Avaliação 

Plantas N-1 de ramos tratados Larvas vivas Larvas mortas 

1 1 1 

2 6 1 5 

3 4 4 

4 1 1 

5 3 3 

6 3 3 

7 8 1 7 

8 6 6 

9 4 1 3 

10 4 3 

11 5 5 

Total 45 4 41 

Controle 91,11% 
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Com relação ao número de larvas remanescente ao controle cultural e que 

encontravam-se ativas eliminando serragens (Tabela 7) observa-se pelos resultados que o 

número de larvas presentes na testemunha e no tratamento realizado pelo produtor eram 

superiores àqueles que sofreram interferência da equipe de pesquisadores. 

Tabela 6. Número médio de ramos atacados por D. rotundicolle coletados em plantas de 

laranja da variedade Natal, no Município de Araras/SP (ano de 1989). 

Data da catação manual 

Tratamentos] 11/05/89 12/07/89 

CM+FV 72,75 a 52,00 a 

CM-P 64,50 a 45,50 a 

TEST. 49,75 ab - 45,25 a 

CM-C 35,00 b 32,00 a 

CV(%) 24,17 32,57 

Médias seguidas por letras distintas diferiram entre si ao nível de 5% de significância pelo teste de 

Tukey. 

I Observações: 

CM+FV - Catação manual executada pela equipe de pesquisa do Instituto Biológico mais o 

uso do fungoM anísopliae via inseto vetor; 

CM-P - Catação manual executada pela equipe de pesquisa do Instituto Biológico; 

CM-C - Catação manual executada pela equipe do cítricultor; 

TEST - Testemunha. 
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Tabela 7. Número de larvas de D. rotundicolle, remanescente às 2 catações manuais 

realizadas em plantas de laranja, da variedade Natal, no município de 

Araras/SP - (12/09/1989). 

Tratamentos l 

Repetições CM-P CM-C CM+FV TEST. 

01 16 28 19 20 

02 16 34 16 28 

03 14 40 24 44 

04 14 24 20 39 

Total 60 126 79 131 

1 Observações: 

CM+FV - Catação manual executada pela equipe de pesquisa do Instituto Biológico mais 

o uso do fungo M anisopliae via inseto vetor; 

CM-P - Catação manual executada pela equipe de pesquisa do Instituto Biológico; 

CM-C - Catação manual executada pela equipe do CÍtricultor; 

TEST - Testemunha. 

No resultado final do experimento (Tabela 8) observa-se que o tratamento 

realizado pelo produtor provocou uma redução larval, em relação à testemunha de apenas 

3,82%, não alcançando diferença significativa. A catação manual realizada pela equipe de 

pesquisa proporcionou um nível de redução larval da ordem de 54,20%, diferindo 

significativamente da testemunha e da catação realizada pelo produtor. A maior redução 

larval foi conseguida no tratamento onde associou-se à prática cultural, o controle 

biológico por intermédio do fungo M anisopliae. Nesse tratamento, obteve-se uma 

supressão na população de larvas da ordem de 94,66%, em relação a testemunha. 
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Tabela 8. Números médios de ramos atacados por D. rotundicolle remanescentes à 

prática cultural (catação manual) associada ao controle biológico com o fungo 

M anisopliae (via inseto vetor) em pomar de laranja da variedade Natal no 

Município de Araras/SP (03/10/1989). 

Tratamentosl Nº médio de larvas % de redução 

TEST. 32,75 a 0,0 

CM-C 31,50 a 3,82 

CM-P 15,00 b 54,20 

CM+FV 1,75 b 94,66 

CV 32,20% 

Médias seguidas por letras distintas diferiram entre si ao nível de 5% de significância pelo teste de 

Tukey. 

) Observações: 

CM+FV - Catação manual executada pela equipe de pesquisa do Instituto Biológico mais o uso 

do fungo M anisopliae via inseto vetor; 

CM-P - Catação manual executada pela equipe de pesquísa do Instituto Biológico; 

CM-C - Catação manual executada pela equipe do citricultor; 

TEST - Testemunha. 

Outra observação realizada foi referente à eficiência do controle (cultural e 

biológico), considerando a mortalidade registrada em relação ao número total de ataques 

encontrados nas plantas. Efetuou-se a análise de variância (Tabela 9) onde se observa que 

na testemunha ocorreu um descarte natural da ordem de 73,61%, sendo superior ao 

ocorrido no tratamento realizado pelo produtor (66,22%), mostrando, novamente, a 

ineficiência das catações realizadas por esses trabalhadores. Convém ressaltar que parte 

deste descarte registrado na testemunha foi em decorrência do efeito da seiva no 
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momento da eclosão da larva. Pois, para os tratamentos, nos quaIs os ramos foram 

abertos para verificação da viabilidade larval, detectou-se uma mortalidade que variou de 

12,53 a 22,43% (Tabela 5). Se for tomada como base uma mortalidade média de 18,87%, 

obtida entre os 3 tratamentos, como de provável ocorrência na testemunha, a redução 

larval ocorrida naturalmente após a prática cultural foi de 54,74%. Este elevado nível de 

descarte natural foi atribuído a 2 fatores que foram observados no decorrer da 

experimentação, sendo eles: 

1 - Na testemunha foi observada grande quantidade de ramos que foram cortados 

pelo próprio inseto nos quais haviam larvas, sendo as mesmas eliminadas. 

2 - Ocorrência de inimigos naturais pertencentes às ordens: Diptera, família 

Tachinidae (Figura ] 4A) e Hymenoptera família Braconidae - Braconinae, na qual 

observaram-se os gêneros Compsobracon sp. (Figuras 14B) e Digonogastra sp. (Figura 

14C). A predação de adultos da broca-dos-citros por um percevejo o Arilus carinatus 

(Hemiptera, Reduviidae) (Figura 14D) e de larvas por aves do grupo dos pica-paus 

(Figura 14E), também foi constatado. 

Outro aspecto importante é que a quantidade de ramos derrubados pelas larvas, 

foi menor nos tratamentos que sofreram a interferência das catações manuais. Isto 

possibilitou a interpretação de que, além deste comportamento servir para facilitar a saída 

do adulto do interior da planta - uma vez que os cortes transversais nos ramos são 

realizados quando as larvas atingem os últimos estágios do desenvolvimento (setembro a 

janeiro). Pode estar relacionado a aspectos de competição intra-específica. Desta forma, 

as larvas que se desenvolvem primeiro, eliminam as retardatárias, diminuindo o número 

de larvas que alcançariam o tronco da planta. 
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Tabela 9. Eficiência da prática cultural (catação manual) associada ao controle com o 

fungo M anisopliae (via inseto vetor) no combate a broca-dos-citros 

D. rotundicolle em pomar de laranja da variedade Natal, no Município de 

Araras/SP (1989). 

Tratamentos I % de eficiência 

CM+FV 98,75 a 

CM-P 87,33 b 

TEST. 73,61 c 

CM-C 66,22 d 

CV 8,99% 

Médias seguidas por letras distintas diferiram entre si ao nível de 5% de 

significância pelo teste de Tukey. 

I Observações: 

CM+FV - Catação manual executada pela equipe de pesquisa do Instituto Biológico 

mais o uso do fungo M anisop/iae via inseto vetor; 

CM-P - Catação manual executada pela equipe de pesquisa do Instituto Biológico; 

CM-C - Catação manual executada pela equipe do citricultor; 

TEST - Testemunha. 
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A c 
B 

E 

Figura 14 - Inimigos naturais de D. rotundicolle. A - Diptera - Tachinidae; B -

Compsobracon sp. (Hymenoptera: Braconidae); C - Digonogastra sp. 

(Hymenoptera: Braconidae); D - Arilus carinatus (Hemiptera: Reduviidae); 

E - Abertura realizada nos ramos por aves do grupo dos pica-paus para 

predação de larvas de D. rotundicolle. 
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A catação manual realizada pela equipe de pesquisadores diferiu 

significativamente da testemunha, promovendo um incremento no descarte natural 

registrado, da ordem de 13,72%. Embora este percentual seja relevante em termos de 

controle do inseto, ressalta-se que pelo alto poder destrutivo da broca na planta cítrica 

torna-se necessária a implementação de medidas complementares de controle. A maior 

eficiência na redução da população do inseto foi obtida no tratamento em que se 

utilizaram os 2 métodos de controle. Neste, o percentual de incremento atingido em 

relação ao descarte natural verificado na testemunha foi de 25,14%. 

4.6.2 - Segundo experimento - ano de 1990 

Da mesma forma que o ocorrido quando se utilizou o inseto vetor, o nível de 

controle registrado mediante a aplicação de M anisopliae, na forma de pó, foi promissor 

(Tabela 10). Dos 77 ramos tratados com o fungo, em 57 casos as larvas foram 

paralisadas pelo efeito do patógeno (Figura 15). 

Figura 15 - Aspecto de larva de D. rotundicolle morta pelo fungo M anisopliae aplicado 

na fornla de pó. 
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Tabela 10. Observação do fungo M anísoplíae impregnado em fubá de milho para o 

controle da broca-dos-citros D. rotundícolle em nível de campo. Araras/SP -

1989. 

Avaliação 

Plantas ~ de ramos tratados Larvas vivas Larvas mortas 

4 1 3 

2 2 

3 12 11 

4 2 1 1 

5 6 1 5 

6 2 1 

7 4 1 3 

8 3 1 2 

9 6 2 4 

10 3 1 2 

11 4 1 3 

12 3 2 

13 ° 
14 ° 
15 6 1 5 

16 5 1 4 

17 5 1 4 

18 6 5 

19 2 

Total 77 20 57 

% Controle 74,03 
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No que diz respeito às larvas mortas, em 18 casos foi possível recuperá-Ias e 

observar a extrusão do fungo. Já em 39 ramos, as larvas desapareceram, sendo possível 

observar, em alguns casos, apenas restos de tecidos larvais. Nesses casos, foi freqüente a 

presença de fonnigas carnívoras. Nos 20 ramos, cuja larvas encontravam se ativas, 

eliminando grande volume de serragem, constatou-se que, em apenas 6, as larvas não 

tinham ultrapassado os 40cm tomados como referência para a coleta dos mesmos. 

Com os dados registrados relativos ao controle cultural, que foi a primeira etapa 

do experimento a ser realizada (Tabela 11), observa-se que, semelhante ao ocorrido na 

pesquisa do ano anterior, as posições baixa e média da planta foram as mais infestadas, 

em todos os tratamentos, evidenciando a preferência do inseto por estas regiões da 

planta. Com relação à viabilidade larva1, apenas no tratamento realizado pelo citricultor, a 

mesma, pela primeira vez, foi superior na parte alta. 

Com o auxílio da análise estatística sobre esta fase do estudo (Tabela 12), pode 

observar que, em todos os tratamentos, o número médio de ramos atacados pelo inseto, 

coletados na segunda catação manual, foi inferior em relação à primeira, semelhante ao 

observado durante os estudos de 1989. Isto, provavelmente, deve se ao fato de que a 

primeira catação manual foi sempre realizada dentro do período de maior incidência dos 

ramos com sintomas de ataques da broca. 

Com relação ao tratamento, cUjas catações manuaIS foram realizadas pelo 

produtor, não ocorreu diferença significativa em relação aos tratamentos efetuados pelos 

pesquisadores. Entretanto, o número médio de ramos atacados, retirados por esses 

trabalhadores, foi sempre inferior. 
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Observando o número de larvas remanescentes das catações manuaIS, que 

atingiram ramos que, se cortados, comprometia a produção da planta (Tabela 13), pode 

se verificar que, no tratamento realizado pelo citricultor, foram encontradas quantidades 

de larvas muito próximas ao da testemunha, mostrando baixa eficiência em relação 

àqueles que foram realizados pela equipe de pesquisadores. 

Tabela 12. Número médio de ramos atacados por D. rotulldicolle coletados em plantas 

de laranja da variedade Natal, no Município de Araras/SP (ano de 1990). 

Data da catação manual 

Tratamentos l 27/05/90 11/07/90 

CM-P 76,00 a 61,25 a 

CM+FV 75,75 a 63,25 a 

CM-C 66,50 a 40,00 a 

CM+FP 66,50 a 41,00 a 

TEST. 60,50 a 32,75 a 

CV 27,90% 34,80% 

Médias seguidas por letras distintas diferiram entre si ao nível de 5% de significância pelo teste de 

Tukey. 

1 Observações: 

CM-P - Catação manual executada pela equipe de pesquisa do Instituto Biológico: 

CM+FV - Catação manual executada pela equipe de pesquisa do Instituto Biológico mais o uso do 

fungo M. anisopliae via inseto vetor; 

CM-C - Catação manual executada pela equipe do citricuItor; 

CM+FP - Catação manual executada pela equipe de pesquisa do Instituto Biológico mais o uso do 

fungo M. anisopliae na forma de pó; 

TEST - Testemunha. 
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Tabela 13. Número de larvas de D. rotundicolle remanescentes às 2 catações manuais 

realizadas em plantas de laranja, da variedade Natal, no município de 

Araras/SP - (11109/1990). 

Tratamentos I 

Repetições CM-P CM-C CM+FV CM+FP 

01 9 27 9 30 

02 11 21 24 14 

03 13 28 13 11 

04 20 33 23 32 

Total 53 108 67 87 

1 Observações: 

CM-P - Catação manual executada pela equipe de pesquisa do Instituto Biológico~ 

CM-C - Catação manual executada pela equipe do dtricultor; 

TEST. 

26 

30 

37 

25 

118 

CM+FV - Catação manual executada pela equipe de pesquisa do Instituto Biológico mais o uso do 

fungo Ai. anisopliae via inseto vetor; 

CM+FP - Catação manual executada pela equipe de pesquisa do Instituto Biológico mais o uso do 

fungoM. anisopliae na forma de pó; 

TEST - Testemunha. 

Através da análise de variância dos resultados relativo à redução larva! obtidas no 

experimento (Tabela 14), observa-se que não ocorreu diferença significativa entre os 

tratamentos, em que o fungo M anisopliae foi utilizado, mediante as 2 formas de 

aplicações (inseto vetor e polvilhamento), criando a expectativa da utilização do 

patógeno por intermédio deste novo método. 
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Tabela 14. Número médio de ramos atacados por D. rotundicolle remanescentes à prática 

cultural (catação manual) associada ao controle biológico com o fungo M. 

anisopliae (via inseto vetor e impregnado em pó) em plantas de laranja da 

variedade Natal no Município de Araras/SP (02/1 0/1990). 

Tratamentos l Nº médio de larvas % de redução 

TEST. 29,50 a 0,0 

CM-C 27,25 a 7,63 

CM-P 13,25 b 55,05 

CM+FP 1,75 c 94,07 

CM+FV 1,00 c 96,61 

CV 27,60% 

Médias seguidas por letras distintas diferiram entre si ao nível de 5% de significância pelo teste de 

Tukey. 

I Observações: 

CM+FV - Catação manual executada pela equipe de pesquisa do Instituto Biológico mais o uso do 

fungo M. anísopliae via inseto vetor: 

CM-P - Catação manual executada pela equipe de pesquisa do Instituto Biológico~ 

CM-C - Catação manual executada pela equipe do citricultor; 

CM+FP - Catação manual executada pela equipe de pesquisa do Instituto Biológico mais o uso do 

fungoM. anísoplíae na forma de pó; 

TEST - Testemunha. 

Com relação ao tratamento realizado pelo citricultor, embora tenha dobrado a 

eficiência em relação ao ensaio de ] 989, o mesmo não alcançou níveis relevantes de 
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redução larval (7,63%), portanto, não diferiu significativamente da testemunha. Convém 

ressaltar que estes resultados obtidos nos 2 experimentos, no que se refere ao trabalho 

executado pela equipe do citricultor, trazem a necessidade do aumento do número de 

catações manuais a serem realizadas dentro da época de ocorrência dos ramos afetados. 

Outro aspecto importante é com relação a capacidade da visualização dos ramos com 

sintomas, por parte dos trabalhadores. Durante a realização dos 2 experimentos o número 

de ramos retirados nas catações realizadas pela equipe do citricultor foi inferior aos níveis 

alcançados pelos pesquisadores. Isto evidencia que, além do treinamento para o pessoal, 

toma se necessário utilizar operadores que possuam boa capacidade para a visualização 

dos sintomas de ataques. O aumento do número de catações manuais, além do aspecto 

econômico, pode ser dificultado para plantios extensivos, tomando-se agronomicamente 

inviável. 

Já as catações realizadas pela equipe de pesquisa reduziu em 55,05% o número de 

larvas em relação a testemunha, da qual, diferiu significativamente. Embora seja relevante 

este índice de controle, os resultados obtidos nos tratamentos em que se utilizou o fungo, 

96,61% via inseto vetor e 94,07% via o polvilhamento, foram os mais efetivos no 

combate da broca, alcançando diferença significativa dos demais tratamentos como 

ocorreu no experimento de 1989. 

Através dos resultados referentes a eficiência da associação dos 2 métodos de 

controle (cultura e Biológico) considerando o número total de ramos coletados nas planta 

cítricas (Tabela 15), conclui-se que não ocorreu diferença significativa entre as 2 formas 

de aplicação do patógeno, assim como no controle cultural executado pelos 

pesquisadores. Todavia os percentuais obtidos foram maiores para os tratamentos que 

envolveram o fungo M anisopliae, 98,86% via inseto vetor, 98,37% via o polvilhamento 

e 90,79% para as catações manuais. Todos esses tratamentos, pela a análise de variância, 

diferiram significativamente em relação à testemunha e ao tratamento realizado pelo 

produtor. 
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Tabela 15. Eficiência de controle da prática cultural (catação manual) associada ao 

controle biológico com o fungo M. anisopliae (via inseto vetor) no combate a 

broca-dos-citros D. rotundicolle em pomar de laranja da variedade Natal no 

Município de Araras/SP (1990). 

Tratamentos % de eficiência 

CM+FV 98,86a 

CM-FP 98,37a 

CM-P 90,79a 

TEST. 73,05b 

CM-C 72,39b 

CV 10,77% 

Médias seguidas por letras distintas diferiram entre si ao nível de 5% de 

significância pelo teste de Tukey. 

J Observações: 

CM+FV - Catação manual executada pela equipe de pesquisa do Instituto Biológico mais o uso do 

fungo M. anísoplíae via inseto vetor; 

CM+FP - Catação manual executada pela equipe de pesquisa do Instituto Biológico mais o uso do 

fungoA1. anísoplíae na forma de pó. 

CM-P - Catação manual executada pela equipe de pesquisa do Instituto Biológico; 

TEST - Testemunha; 

CM-C - Catação manual executada pela equipe do citricuItor; 

Com relação à testemunha, observou-se que ocorreu praticamente o mesmo nível 

de descarte natural verificado no experimento realizado em 1989 (73,05%). O efeito da 
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seiva do vegetal sobre o inseto, naqueles tratamentos em que estudou-se a viabilidade 

larval, provocou, em média, uma mortalidade da ordem de 24,39%. Fator que pode ter 

ocorrido na testemunha. Assim, observa-se que o descarte natural ocorrido com as larvas 

remanescentes, neste experimento, foi de 48,66%. 

A exemplo do experimento anterior, as catações realizadas pelo produtor não 

obtiveram diferenças significativas em relação à testemunha, mostrando a necessidade de 

um melhor desempenho por parte deste trabalhadores para conseguir eficiência no 

controle de D. rotundicolle. 

Os resultados registrados durante os 2 experimentos, evidenciam a alta 

patogenicidade de M anisopliae no combate a larvas de D. rotundícolle, criando uma 

alternativa eficaz para o controle deste inseto. Convém ressaltar a importância do 

controle cultural no manejo do inseto, uma vez que, o período das oviposições ocorre em 

uma época definida do ano em que os sintomas de ataques podem ser facilmente 

visualizados na planta cítrica. Outro fator relevante para a realização do controle cultural 

é o local da ocorrência das oviposições de D. rotundicolle, partes baixa e média da 

árvore cítrica, pois na parte alta do vegetal faz-se necessário a utilização de ganchos de 

ferro adaptados em cabo de madeira para alcançar os ramos atacados. 

4.7 Criação artificial e aspectos biológicos de D. rotundicolle 

Foram obtidas em condições de laboratório, com auxílio de uma dieta artificial, as 

fases do ciclo biológico da broca-dos-citros com suas respectivas durações, sendo os 

valores médios apresentados baseados em 25 insetos de cada sexo (Tabela 16). Verifica

se que os machos de D. rotundicolle tiveram uma duração de fase larval mais curta que 

as fêmeas, evidenciando que os mesmos alcançam a vida livre primeiro que as fêmeas. 
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Entretanto, apresentaram uma maior longevidade, o que proporcIOnou no final, uma 

duração semelhante do ciclo de vida para os 2 sexos. 

Os ovos medem de 2 a 3mm de diâmetro (Figura 16A) e foram colocados de 

forma espalhada, sendo que, na ocasião da oviposição, os mesmos possuíam uma 

coloração branca opaca, tornando-se amarelado fosco no decorrer do desenvolvimento 

embrionário. Próximo à eclosão da larva, devido à presença de quitina na região da 

cabeça da mesma, foi possível visualizá-Ia no interior do ovo, mediante uma área mais 

escurecida,. No instante da eclosão a larva perfurou, com as mandíbulas, o córion do 

ovo, assim como o papel filtro, onde o mesmo havia sido ovipositado (Figura 16B). 

As larvas recém-eclodidas mediram aproximadamente 3mm de comprimento 

(Figura 16C), sendo que no final do desenvolvimento atingiram entre 50 e 60 mm de 

comprimento x 5 a 7mm de diâmetro (Figura 16D), Nesta fase, apresentavam pernas 

atrofiadas e as principais características para a identificação, nesse estágio são: 

a) Presença de 8 placas levemente esclerotizadas de coloração marrom, situadas 

na região da cabeça, sendo 4 dorsais e 4 ventrais. 

b) Presença de tubérculos em forma de espinhos na região terminal do abdome, 

dispostos de forma triangular. 

No final do desenvolvimento larval foi observado um estágio de pré-pupa (Figura 

16E) com as seguintes características: afinamento na região cefálica, segmentos do corpo 

mais evidentes, mudança na coloração (mais amarelada) e movimento em espiral. Nesta 

fase não ocorreu a ingestão de alimento. 

Com relação a fase pu paI (Figura 16F), a duração média foi pouco variável entre 

machos e remeas (18,8 e 19,6 dias respectivamente), sendo que, nessa fase, foi possível 

caracterizar um dimorfismo sexual. A sexagem em pupas foi realizada mediante a 

observação da porção terminal do abdômen, onde, na região ventral, as remeas 

apresentam 2 lobos ovais, estruturas não encontradas nos machos (Figura 17 A e B). Este 
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fato colaborou com o sucesso da criação, uma vez que estes insetos apresentaram grande 

incompatibilidade de confinamento de indivíduos do mesmo sexo. 

Outro aspecto importante, que pode auxiliar a identificação do sexo, é o peso da 

pupa. Normalmente, as pupas remeas de D. rotundícolle são mais pesadas que os machos 

(Tabela 16). O peso médio dos machos foi de 1,83g, valor inferior ao registrado paras as 

remeas que atingiram 2,05g. 

Os adultos de D. rotundícolle (Figura 16G) dificilmente são vistos na natureza, 

pois, durante um período compreendido entre jul. de 1986 até o ano de 1991, apenas 6 

exemplares foram observados sobre as plantas cítricas. Possuem hábito, noturno e grande 

habilidade no exercício do vôo. Nesta fase apresentam vários caracteres que permitem a 

identificação do sexo, sendo eles: os machos apresentam pronoto e mandíbulas maiores 

que a remea, além disso, a porção terminal do abdômen do macho é côncava, com a 

terminação dos élitros de forma arredondada, sendo possível observar um espinho na 

parte interna dos mesmos (Figura 17D e F). 

As remeas apresentam o abdômen maior que o dos machos, sendo que a porção 

final é bilobada (convexa), apresentando na região terminal dos élitros, 2 espinhos, sendo 

1 na parte interna e outro na parte externa. o que confere um formato arqueado (Figura 

17C e E). 

Em condições de laboratório, os adultos não ingeriram alimento, sendo que, em 

alguns casos, roeram o papel filtro colocados no fundo da placa de Petri para a realização 

das oviposições. Os acasalamentos ocorreram sempre no horário compreendido, entre as 

18,00 e 22,00 horas, sendo que as Iemeas apresentaram um período de pré oviposição 

variável de 5 a 7 dias, colocando, durante a longevidade, um total de 30 a 65 ovos. 

Houve ocasião em que a remea ovipositou, em um único dia, entre 5 a 8 ovos. 
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Figura 16. Fases do desenvolvimento de D. rotundicolle . A - ovo; B - eclosão da larva; 

C - larva recém-eclodida; D - larva em final de desenvolvimento; E - pré-pupa; 

F - pupa; G - adulto. 
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Outro comportamento importante, ocorrido em condições de laboratório, foi que 

as remeas recém-emergidas não aceitaram o macho para a realização da cópula, devendo 

existir um periodo de pré acasalamento, o qual não foi quantificado. Por outro lado, os 

machos não foram capazes de reconhecer esse comportamento das remeas, e quando 

colocados juntos em condições de confinamento, mutilaram pernas e antenas das mesmas 

realizando, posteriormente, o acasalamento. Este comportamento não deve ocorrer em 

condições naturais de campo. O número de remeas fecundadas por um único macho foi 

variável entre 3 a 5. 

Tabela 16. Duração das diferentes fases do ciclo biológico e peso de pupas de 

D. rotundicolle, criado em dieta artificial, no laboratório. 

Duração (dias) - remeas Duração (dias) - machos 

Fase do ciclo Média Máxima Mínima Média Máxima Mínima 

biológico 

Ovo 13,15 18 10 14,2 19 ]0 

Larva 206,87 324 114 183,73 263 50 

Pré-pupa 10,6 15 7 10,5 18 7 

Pupa 19,6 27 ]5 18,8 22 15 

Adulto 38,73 54 19 56,27 86 15 

Total 288,95 438 165 283,50 408 97 

Peso 2,05g 2,66g 1,07g 1,83g 2,38g 0,75g 
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Figura 17 - Dimorfismo sexual de D. rotundicolle: extremidade posterior da pupa da 

fêmea (A) e do macho (B); vista ventral da extremidade do abdome da fêmea 

(C) e do macho (D); vista dorsal da extremidade dos élitros da fêmea (E) e 

do macho (F). 
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4.8 Prejuízos ocasionados pela broca-dos-citros D. rotundicolle 

Os danos diretos provocados por larvas de D. rotundicolle nas plantas cítrica, 

podem ser classificados em 3 aspectos: 

1 - Ataque inicial das larvas recém-eclodidas (Figura 1) que, ao realizar o corte 

em espiral no ramo, provoca a queda de frutos. 

2 - Desenvolvimento larval, no qual, após superar o efeito da seiva, a larva se 

desloca no sentido descendente, abrindo galeria no interior da madeira, podendo atingir 

até o sistema radicular do vegetal (Figura 18). 

3 - Corte transversal de ramos de 5 até 15cm de diâmetro, entre os meses de 

setembro a janeiro, realizado por algumas larvas, ao atingirem o final do desenvolvimento 

(Figura 19). 

Este último comportamento foi bastante acentuado na região de Limeira/SP, 

durante o decorrer do experimento, e foi o mais prejudicial para os citricultores, pois, 

além da queda de frutos e a inutilização de partes das plantas anualmente, tornou-se 

necessária a mobilização de trabalhadores para a retirada dos galhos derrubados, uma vez 

que os mesmos dificultavam o trânsito de tratores utilizados para a execução dos tratos 

culturais nos pomares. 

Com relação aos danos indiretos, as galerias abertas pelas larvas, após a 

inutilização, normalmente são tomadas por formigas e outros organismos, que utilizam 

como hábitat. Estes seres, ao transitarem pelo ambiente externo, acabam por introduzir 

no interior da planta, microrganismos, muitos dos quais, são agentes etiológicos de 

doenças, tendo outros, propriedades que aceleram a degradação do vegetal. 



84 

.. 

Figura 18. Galerias abertas por larvas de D. roLundicolle, na altura do colo da planta . 

.. ~ 

Figura 19. Caule de planta cítrica secionado por larvas de D. rotundicolle. 
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Plantas com ataques de coleobrocas apresentam-se depauperadas, com secamento 

e morte de ramos, muitas delas não respondendo aos tratos culturais, em termos de 

produtividade. O ataque sucessivo de D. rotundicolle em um pomar cítrico, por um 

período de 3 a 4 anos, acaba por inviabilizar a produção da planta, trazendo a 

necessidade da erradicação da cultura (Figura 20), para posterior renovação. 

Figura 20. Remoção de plantas cítricas atacadas por D. rotundicolle. 
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5 CONCLUSÕES 

- O período de maior freqüência da oviposição de D. rotundicolle é entre os meses de 

março a junho, sendo que os maiores picos ocorrem na primeira quinzena de abril; 

- As partes baixa e média da planta são as preferidas para a oviposição, sendo que, nelas, 

a prole deixada pelo inseto apresenta maior viabilidade larval; 

- A seiva do vegetal constitui-se no principal entrave para D. rotundicolle atacar as 

plantas CÍtricas; 

- O efeito do controle cultural por intermédio das catações manuais é eficiente no 

combate à broca-dos-citros e está diretamente relacionado com a capacidade dos 

trabalhadores em observar os sintomas de ataque na~ plantas CÍtricas; 

- O fungo M anisoplíae é eficiente no controle de D. rotundicolle e a aplicação na forma 

de pó proporciona maiores facilidades, por eliminar a necessidade da criação do inseto 

vetor em laboratório; 

- F oi desenvolvida uma técnica para a criação de D. rotundicolle em condições de 

laboratório, utilizando dieta artificial, sendo com isso possível determinar o seu ciclo 

biológico. 
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