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ANÁLISE FAUNÍSTICA DAS ESPÉCIES DA FAMÍLIA CERAMBYCIDAE 
' . ; . : ...

( lNSECTA., COLEOPTERA). COLITADAS EM POMARES DE e i:t.11.u.1,

CONSERVADO E ABANDONADO 

Autor: �NTONIO HENRIQUE GARCIA 

Orientador: Dr. OCTÁVIO NAKANO 

RESUMO 

O presente trç1,ba:Lh.o consistiu em amostrar a

dultos da f arnília Cerambyciçae ( Insecta, Coleoptera) e foi 

conduzido em pomares de citros conservado e abandonado no ·Mu 

nicipio de Piracicaba, SP, no período de 1983/85. 

As amostragens desses insetos foram realiza

das semanal mente utilizando-se armadilhas confeccionadas com 
. .. 

. 
-� 

garrafas plasticas com melaço de cana-de-açúcar a 20%, num to-

tal de 10 armadilhas 

Foram 

abundância relativa, 

para cada pomar. 

estudados os 

constânciç1, 

- .,_r:,a.rai:ne 1..ros

dominância, 

faunisticos de 

frequência, di-

versidade, porcentage� de similaridade e quociente de simila 

ridade, bem como a flutua.çã_o popu'.l,acional das esr,écies dor.ü

nantes, correlacionanóo-as com os fatores meteoro16gicos. 

Coletou-se um total o.e 2309 cerambicídeos �er 

tencentes a 37 gãneros e 54 esp�cies, sendo que 564 indivl

duos (29 esp�cies) foram coletados no nomar conservado e 
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1745 indivíduos (41 esoécies) no oor.iar abandonado . 
.,.. . 

. 

,� . 

A anâlise ;f aunistica r.evelou 6 espécies mui

to abundantes no pomar conservado e 9 no abandonado; 4 espê 

cies foram constantes no �ornar conseivado e 9 no abandonado 

e 13 fora_m consideradas domina,ntes e co1nuns aos dois poma

res. 

o gênero T�a�hyde�e-6 representou 56,02% do 

número total de indivíduos coletados no pomar conservado e 

43,67% no abandonado. T11.ac.hydell.eh .t,Uc.c.inc.tu-0 in;te11.�uptu-0 Du 

pont, 1836 apresentou a mais alta frequência nos dois poma

res com 24,1% no primeiro e 29,6% no segundo, respectivamen 

te. 

A esp�cie Mac�opopho�a �c.eenti$e11. (Olivier, 

1795) foi a que apresentou a maior diferença no número de 

individuas coletados nos dois pomares; 8,77% no pomar con

servado e 91,23% no abandonado, 

As espécies T, · 4u.c.cinc.;tu.t, ln;te11.�upt.U-6 (19 1 4%) 

e M •. a.c.c.e.ntiôell. (14,35%) tora.Jn as Ç!Ue çi,presentaram as r.iaio

res frequências durant� o perlodo de observação. 

Para os inã:ices de similaridade obteve - se 

4,42 e 5,36 para os pomares conservado e abandonado, respe� 

tivamente. A simila·ridaç1e entre os dois pomaJ::"es ;foi conside 

ra_da boa. 

O teste de correlação entre as espécies sele 
.. 

cionadas e os fatores meteorológicos mostrou. que 53, 84% das 

esoêcies foram tnfluenciadas por um ou mais .;fatores ,. sendo 
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que a precipi tac;ão foi a var:iávei a.e maio:r influência sobre 

a flutuação das es;?êctes. 
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FAUMISTfC ANALYSIS OF SPEC.IOEf!S··'OF THE FAMILY CERAFiBYCIDAE 

( INSECTA.1 COLEÓPTERA) COLLECTED HJ. CULTIVATED AND 

UNCULTIVATED C.ITRUS ORCHARD 

. Auth.o;t:': ANTONIO ílEW:UQUE GARCIA 

Adviser: Pr. OCTÁVIO N,AIZANO

·SUMMARY

This research deals with the sampling of 

adults of Cerambycida� (Insecta, Coleoptera) in uncultivated 
. 

. · .

and cultivated citrus orchards, in the municipality of Pira-

cicaba, State of São P�ulo, Brazil, from 1983 to 1985. The 

samplings were weekly done by means of tra!)S made with 

plastic ·bottles cont�ining sugar cane syrup, using ten 

traps eaçh orchard condition. The following faunistic 

parameters were studied: relative abundance, constancy, 

dominancy, frequency, diversity, percentage of similarity, 

and index of similarity, as we).l as the fluctuation 

population of the dominant species corre).ated with the 

metereological factors. A total of 2,309 cerambycids 

belonging to 37 genera and 54 species were collected being 

564 individuals (29 species) from the cultivated orchard 

and 1,745 individuals (41 species) from the .uncultivated 
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one. The f a.unistic a.nal�;$iS indi.cç1.ted, that 6 species were 

abundant and 4 species were constant -in the cultivated 

orchard; 9 species were abundant and 9 species were constant 

in the.uncultivated orchard, while 13 species were dominant 

and common to both orchard conditions. The genus T11.ac.h yde,1u2..6 

represented 56.02% of the total number of individuals 

collected in· the cultivated orchard and 43.67% in the 

uncultivated one. T11.ac.hyde11.e,.6 .6UCc.lnc.tu.6 ln.�e,11.11.up�U.6 Pupont, 

18�6 presented the highest frequency in both orchard 

ôoriditions: 24.1% in the cultivated and 29.6% in th� 

uncultivated ones. The species Mac.11.opopho11.a ac.c.e,n�i6e!l. (Oli

vier, 1795) oresented the h.igh.est difference in th.e number 

of individuals collected: 8.71% in the cultivated orchard 

and 91.23% in the uncultivated one. Th,e s:9ecies T, .6Uc.c.in.c.

�u.6 in�e,11.11.uptu.6 and M. ac.ce���6e!1. presented the h.ighest 

frequencies, 19.40% and 14.35%,_�espectively, during the

period of collectings. The ind�ces of similarity obtained 

in this research were 4.42 for the cultivated orch.ard and 

5.36 for the. uncultivat�d one. The similarity between the 

two conditioµs of orch�rd was considered a good one. The 

test of correlation between the selected species and the 

metereological factors indicated that 53.84% of the species 

were influenced by one or �ore factors, among which rainfall 

was the one that most influenced on the suecies population . 



1. INTRODUÇÃO

As plantas cítricas (laranjeiras,limoeiios, 

tangerinas, limeiras, pomeleiros, cidreiras, toranjeiras, 

etc.·), são origin�rias das regiões 6midas tropicais e sub

tropicais do continente asiitico e ilhas adjacentes, tendo 

sido -levadas para os países europeus há séculos, - ·ánte·s da 

descoberta do novo continente. 

No Bra_sil, elas foram introduzidas pelas pri 

meiras expedições colonizadoras, provavelmente na Bahia, e 

em 1540 já existiam laranjais espalhados pelo litoral pau

lista,· sendo que Cananéia (SP) foi uma das regiões mais pro 

missaras. 

Encontrando no Brasil melhores condições na 
.. _ 

ra vegetar e produzir do que n�s pr6prias regiões de ori-

gem, as plantas cítricas se expandiram para todo ó paI.s,tor 

nando-se·até aparenteme�te "nativas", como em certas re

giões do Mato Grosso e Goiás. 

A citricultura brasileira participa com 70% 

das exportações mundiais de suco, constituindo-se no �egun 

·ao maior produtbr mundial de fruto- "in natura" e no primei

ro exportador de suco concentrado. As frutas cítricas res

pondem por cerca de 32% do valor de toda� as outras produ

zidas no Brasil. Entre os anos de 1974 e 1977,estimou - se_

um acréscimo de 52% na. produção de laranjas,· 35% de .limão
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e 19% de tangerinas .(PRATES, .19:8.Ó) •.

A. e_xpansão da citricultura brasileira (Tabe

la 1) pode ser medida por mais de pento e cinquenta milhões 

de plantas espalhadas por todos O$ Estados da Federação, 

com produção superio� a seis milh5es de toneladas de fru-

tos; sendo que o Estado de são Paulo detém mais de 70% da 

produção total de laranja, constituindo-se no principal pro

dutor brasileiro, seguido dos Estados do Rio Grande do Sul, 

Rio de Janeiro, Minas Gerais e Estados da Região Nordeste 

(P,ASSOS, 1979). 

Tabela 1 - Expans�o da área citricola no Estado de São Paulo e no Bra 

sil, 1980/84. 

Área coThide /JiaY ano 

São Paulo 1980 1981 1982 1983 1984 

Laranja 427.450 431.058 440.849 472.250 4740219 

Limão 14.378 14.454 15.991 17.396 17. 109
Tangerinà 19.693 21.702 23.308 24.355 26.025 

Brasil 

Laranja 575.247 575.249 589.967 624.367 632.122 

Limão 22.925 22.913. 24.670 26.959 28.051 
Tangerina 34.891 36.981 39.115 42.356 46.244 

Fonte: Anuário Estatístico do Brasil - IBGE · (1985). 
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No entanto, esta expansao implicou no desma 

tamento de milhares de hectares provocando grandes altera

ções ecológicas nessas regi6es. Alguns insetos que at� en 

tão eram considerados pragas esporádicas das plantas cítri 

cas ou que só atacavam plantas velhas e abandonadas, tive

ram alteradas as condições de seu meio, pela ausência de 

essências naturais que normalmente lhes serviam de alimen-
-·-

to e para reprodução, passaram a atacar com maior freqüên

eia e maior intensidade as plantas cítricas.

Outro fator provável de desequilíbrio ecoló 

gico, em função da expansão· da citricultura, é a diminui-

ção dos inimigos naturais daquelas pragas consideradas esp� 

rádicas em função do uso dos defensivos agrícolas. 

O desmatamento de grandes áreas para implag 

tação desses pomares cítricos e a diminuição dos inimigos 

naturais, provavelmente fizeram com que as coleobrocas au-

mentassem sua população em quase todas as áreas citrícolas 

do Estado de sâo Paulo .. Essas coleobrocas, consideradas a

té então, como sendo pragas esporádicas ocorrendo apenas 

em pomares velhos e abandonados, começaram a atacar plan

tas em franca produção. 

A preferência por plantas velhas e abandon� 

das pode ser explicada pelo fato destas estarem mais sujei-

tas à ação de microrganismos, produzindo, conseqüenterrien-
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te, fermentação qu_e atra,Iriam as coleobrocas, além de pos-. 

suírem. troncos e galhos com diâmetro maior, considerados mais 

adequados para o desenvolvimento da praga. 

No entanto, o que se tem observado nos últi 
,. mos anos, e que plantas novas e ainda produtivas, bem cui-

dadas e com troncos e galhos finos também estão sendo ata

cadas pelas coleobrocas, o que ,.tem causado· grande preocupa

ção entre os citxicultores, vist9 que estas pragas jà se 

encontram perfeitamente adaptadas às novas condições am

bientais. 

O número de pesquisas entomológicas no cam

po da citricultura.
_, 

no Brasil. é bastante significa.tiva, en-

. volvendo ·os mais variados campos de estudo como o controle 

de moscas, ácaros, cochonilhas, etc. Entretanto, os estu

dos relacionados com a. ocorr�n.cia, f.lutu<;1ç�o e comporta.me� 

to de coleobrocas da familia Cerambycidae sao muito escas

sos. 

O conhecimepto das esp�cies de coleobrocas 

e suas flutuações populacionais em_um pomar cítrico consti 
. .  

tui-se, num dos pontos básicos uma vez que vem indicar a 

va,.ria�ão da população durante o ano, possibilitando a de

terminação das épocas de s·eu aumento e diminuição, forne

cendo com isto, subsídios para aplicação de métodos de con 

trole mais racionais . 

. · Assim, o presente trabalho visou os segtli!!_·· 

·tes aspectos: 
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a) estudo da análise faunística em função

das espécies de cerambicíde os amostrádos em pomares cítri

cos conservado e abandonadoº 

b) estudo da flutuação populacional das es

pécies dominantes e de interesse econômico à citricultura. 

c) conhecimento da influãncia dos fatores

meteorológicos sobre as espécies economicamente importantes. 

O objetivo do presente trabalho foi, pois, 

reunir conhecimentos que permitam proteger, melhor, os po 

mares cítricos dos danos causados por coleobrocas. 
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2, REVISÃO DA LITERATURA 

.2,1, ARMADILHAS PARA AMOSTRAGENS DE COLEÓPTEROS 

Para o estudo da análise faunística de ar

. trópodos, tem-se utilizado os mais diferentes modélos de 

armadilhas para o leva.ntamen.to. das populações. 

Como não se dispõe de um tipo de armadilha 

que $irva para amostrar todas as espécies de insetos, para 

ca.da grupo tem sido utilizadas armadilhas que melhor se a

justam, em função das informações conhecidas e das ca·racte 

rísticas de cada um. 

Vários são os tipos de arma.dilhas utiliza

das na coleta de coleópteros. 

·Assim é que BRANDÃO FILHO ( 1944) , utilizan.

do arma.dilhas luminosas, amostrou a. população de alguns c� 

leópteros prejudiciaís à citricultura no Rio de Janeiro. 

Armadilhas -a.o tipo II janela II foram utilizadas 

em florestas por CHAPMAN e KINGHORN (J955) e as luminosas, 

também em floresta, por STEWA.RT e LAM (1970) e SOLOMON et 

alii (1972) para amostra9em de coleó9teros. 
. . 

GENUNG (1972), utilizando arma.dilhas lumino 

sas, estudou a flutuação populacio:p_çt_l de · el.aterídeos na 

Flórida (EUA}, enquanto que DAY et alii (1973) tentaram o 

controle de Con.ode.ll.lL6 óa.lLi, Lane, na Ca.rolina do Sul (EUA), 

com o mesmo tipo de armadilha. 
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O controle de Adofte�u� bicoloft Brenske, im

portante praga da videira na fndia, foi estudado por VEE

RESH (1974) .,através· de armadilhas _luminosas. 

Em Santa. Maria (RS), LINK (1976) estudou os 

aspectos faunísticos de abundância relativa e a fenologia 

de alguns Scarabaeoidea, através de armad�lhas luminosas 

coletando, em uma só noite, 12,9% do totai capturado. 

A.través do uso-de armadilhas luminosas, MES 
- .  . 

ZAROS et alii (1976) apresentaram os resultados de um est� 

do realizado em 1971 na Iugoslávia coletando várias espe-

cies, pertencentes às famílias Carabidae, Cerambycidae, Cur 

culionidae e Scarabaeidae. 

Realizando estudos faunísticos sobre inse

tos coletados em armadilhas luminosas em Jaboticabal {SP), 

BUSOLI ( 19 7 9) 'coletou um número elevado de coleópteros. 

Em cana-de-açúcar, CIVIDANES (1979) estudou 

a fauna de coleópteros através do uso de armadilhas lumino 

sas, enquanto que FEHN e BERTELS (1979), usando o mesmo ti 
. -

po de armadi_lha, anostraram a população de insetos em pesse-

gueiro, coletando um número eleva.do de coleópteros, sendo 

que a família Cerambycidae foi a que mais se destacou pelo 

número.de individues coletados. 

Para avaliar a entomofauna. em um pomar de 

citros, CHAGAS (1980) utilizou um coletor de sucção, cons 

tatando que entre as 132 espécies estudadas, 16,6% são pre 

dadoras, 2,2% são pragas, 7% são pragas em potencial e 74,�% · 
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não estavam associadas aos citros. Constatou também, que 

43,2% dos indivíduos capturados pertenciam à ordem Coleop-· 

tera, que a família Coccinelidae foi .ª mais abundante e que 

o método é válido para estudo da dinâmica populacional de

pequenos insetos em citros. 

Segundo YOUNAN e HAIN (1982), . a armadilha 

"buffed flight traps" é a mais eficiente quando comparada 

com outros quatro tipos, para coleta de várias famílias de 
. . . 

coleópteros em floresta de Pinu-0 spp. 

Utilizando o método do choque (knock - dow) 

com BHC a 2% em regime de rotatividade, BICELLI (1983) es

tudou a análise faunística de insetos das ordens Coleopte-

ra, Hemiptera e Homoptera, em cultura de cacau na 

de Altamira, Pará. 

região 

Armadilhas adesivas foram utilizadas por 

WALTER e HYCHE (1984), no Alabama, para levantamentos de 

cerambicídeos em pomares mortos ou estressados de Ac.Vl. spp., 

Liquidamba� �.ty!l.ac.iólua, Qu.e!l.eu.-0 nig!l.a, Q. ma!l.ilandic.a, Ca 

�ya c.o!l.dióo�mi-0 e Ny-0-0a Jylva.tic.a. Os autores coletaram 45 

espécies e subespécies de cerambicídeos pertencentes a 6 

subfamílias e 36 gêneros. 

CARVALHO (1984), utilizando armadilhas lumi 

nosas, estudou a análise faunística de coleópteros coleta-

dos em plantas de E u.c.a.iyp.tu.-0 U./l.o phyl.la. · e E. -0 etlig nçi, e:n Sal 

to, SP. 

Estudando a influªncia de alguns acaricidas 
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sobre a fauna de artrô�odos .existentes num pomar cítrico, 

com o uso de DDVP a 1% àe concentração, SECHSER (1985) co

letou vários c()leópteros, principalmente predadores. 

. 2 , 2 , O; :MELAÇO COMO ISCA 

A eficiãncia de uma·armadilha depende, en

tre muitos outros fatores, do efeito atrativo da isca·, uma 

vez que diferentes grupos de insetos respondem a diferen

tes atraentes. 

O melaço de cana tem sido utilizado por al

guns pesquisadores para melhorar a eficiência destas arma

dilhas na coleta de pragas de im�ortãncia econ6mica. 

Após concluirem seus estudos, PUZZI e ORLAN 

DO (1957b) verificaram que, entre os produtos economicamen

te mais v:i:áveis, o melaço de cana. foi o _que apresentou maior 

atratividade para mosca-das�frutas. 

A atratividade de algumas substâncias, co

res e formas de armadilhas foram estudados por SALGADO e 

NAKANO (1975), concluindo que o me�aço de cana a 7% e a 

proteína hidrolizada de milho a 1% foram bons atrativos p� 

· ra C e11.a.,t,,i.teõ c.a.pi.t.a..:ta. Wied.

DURIGAN et alii (1975), comparando a efi

ciência da atratividade d.e três composições d.e melaço de 

cana ("rico", "pobrell e "final"), com proteína hidrolizada 
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de milho, concluíram que o melaço tipo "pobre" atraiu maior 

número de C. capitat�, enquanto que a proteína hidrolizada 

foi a isca �en.os atrativa, embora os resultados não dife

rissem estatisticamente entre si. 

Segundo FEHN (1977), o suco de pêssego e o 

melaço de cana foram as iscas mais atrativas para tefrití

deos em pomares de pêssego. 

Estudando a atra.tividade do melaço de cana 

e da proteína hid.rolizaçJ.a de milho, ·na captura de coleobro 

cas em pomar de Cit�u4
1 

GARCIA e NAKANO (1984) constataram 

que o melaço a 10% � 34% mais atrativo que a proteína hi-

·drolizada a 4%.

Utilizando uma solução atrativa de melaço 

de cana a 7% em frasco caça-moscas, ARRIGONI (1984) estu

dou a dinâmica. populacional. de moscas-das-frutas em três 

regiões do Estado de São Paulo. 

SILVA (1985), estudando o comportamento da 

broca da bananeira Cd4mopolite4 �o�didu4, utilizou pseudo

caules tratados com 5 ml de· álcool 5° e 75ºGL e melaço a 

15, 20 e 25% e ·éoncluiu que não houve aumento de atrativi

dade nos pseudocaules tratados. 
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2,3, OUTRAS SUBSTôNCIAS ATRATIVAS PARA COLEÓPTEROS 

:Virias são as substâncias utilizadas pelos 

pesquisadores na coleta de insetos da Ordem Coleoptera e 

·vários trabalhos· têm sido desenvolvidos no sentido de indi

car qual substância· é a mais atrativa para uma determina

da espécie.

Estudando o comportamento da broca da bana

neira Co.õmopoli.te.-6 1.,011..d,i,du-0, em Paris, CUILLÉ (1950) veri 

ficou que a praga reagiu positivamente à mistura de álcool 

·etílico e extrato etireo de rizoma.

TASRIRO et alii (1964} çoncluiram que o sor 

bato butllico i um bom atraente para Amphlmallon 

li� mas que a atratividade-não se alterou quando acrescen

taram álcool etilico ao referido produto. 
-�-· 

.· Várias substâncias foram utilizadas nas arma-

. di_lhas pa.ra coleta de insetos da Ordem Coleoptera. o eta

nol foi utilizado por NORRIS e BACKER (1969), MOECK (1970, 

1971 e 1981), MADRID et alii (1972), ROLING e KEARBY {1975), 

McLEAN e BORDEN .{1977); GAGNÉ ·e KEARBY (1978) e 

(1985). 

ZELAYA 

SAMANIEGO e GAl:>..A (1970) constataram que be

souros dos gênerosXyle.bonu-0 e Pla..typu-0 foram f ortemente a

traídos por álcool etílico, principalmnete a 95%.

Durante o período de verão, quando a popula 

çao de Phona.ea.n.tha. · ✓.s e.mlpu.ne.ta.-.ta.· é mais abundante, ROOVERS 



e YANA (1971} conseguiram bons - resultados no centro-

le desta coleobroca ad.:tcionan0.o à Ptistura de fitel com flo

res de eucaliptos,o àielcJ.rin e o d;iclorvos (DDVP). 

VITÉ e RENWICK (1971) realizaram urna série 

de testes utilizando os feromônios brévicornin, frontalin, 

transverbenol e várias ipinas corno substâncias atrativas 

para escolitídeos, concluindo que o frontalin foi o mais a 

trativo. 

Realizando estudos prévios sobre a atrqção 

de escolitldeos por coriiferas, CHARARA_S ( 1976) deduziu que 

á primeira atração é causada pelos terpenos provenientes 

da árvore e também_ pelas condições fisiológicas desta. 

Produtos d� iermentação de árvores corta

das, corno aldeídos voláteis· ou ésteres são atraentes para 

os besouros da arnbrosia e da· casca, como ficou demonstrado 

po.r HINES e HEIKKENEN (1977)_quando trabalharam com arrnadi 

lhas luminosa_s em ;floresta de P ,lnu-6 spp. recém .... cortadas . 

. VITÉ e BAKKE ( 19 79) combinaram armadilhas 

cilíndricas per;furadas, tendo como -is�a o Lineatin, um fe

rornônio composto sintético,- e o etanol para estudos do com 

portarnento de escolitídeos. 

GALFORD (1980) estudou a eficiência de 40 

tipos de iscas acopl�das em baldes plásticos em pomar de 

Qu.e1tc.u,� ve..e.u..t-ln<t e Q. c.oc.c.-lne.a., para adultos de Ena.pha.lo

de� 1tu6ulu-0 durante o ano de 1979, em Ohi@. Devido ao lon-
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go periodo chuvoso ocorrido durante o experimento, apenas 

seis espécimes d.e E. IU.lôU..f.U.6 foram coletados, mas várias ou

tras espécies de cerambicídeos foram também atraídos pelas 

iscas. 

Cep:>s de 4 espécies de madeira dura recem

-cortados da floresta de Zâmbia foram utilizados como is

cas em armadilhas de vidro para coleta de cerambicldeos por 
.. 

LOYTTYNIEMI e LOYTTYNIEMI (198"3). Os autores coletaram 18 

espécies de cerambicldeos e verificara·m que o período- de 

vôo ocorre nos meses de setembro e outubro. 

Trabalhando com coletas de coleópteros que 

·vivem na casca das árvores de Que..11.c.u..6, em Connecticut ,·. MONT

·GoMERY e WARGO (1983) utilizaram .etanol, metanol, acetona

e aldeído acético associado a arma.dilhas de sucção. Con....,

cluídos os estudos, os autores observaram que o etanol a

traiu um grande número de cerambicídeos, escolitídeos e 

clerideos mas na.o foi atrativo para buprestldeos. Aldeído 

acético e acetona não atraíram algumas espécies de algumas 

familias, en�uanto que a mistura de etanol, metanol e al-

deldo a.cético não foi mais atrativo que o etanol puro. 

Os autores concluíram ainda que este tipo de armadilha mos 

trou-se eficiente na coleta de cerambicldeos e escolití

deos ma_s ine;ficiente quando comparada com armadilhas adesi 

vas para coletas çie buprestideos. 

CARVALHO (1984), utilizando- álcool 96ºGL em 

- uma_ armadilha luminosa modelo "Luiz de Queiroz" adaptada,
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coletou, em pomar d"e_ E u.c.a.l.yptuJ.. .& a..f..lg na e E. wwphyUa., 6. 283 

· cole6pteros pertencentes a 87 esp�cies,· sendo que 

consideradas importantes coleobrocas associadas 

·cias florestais ou a ãrvores frutlferas.

2.4. COLEOBROCAS DA FAMÍLIA_ CERAMBYCIDAE 

2,4,1. ASPECTOS GERAIS 

67 são 

a essen-

Entre os coleópteros, diversos sao os traba 

lhos pub�icados relatando a ocorr�ncia de _esp�cies conside 

radas "brocas" de grande importância econômica. Dentre es

tes, vários referem-se às "brocas 11 da família. Cerambyci-. 

dae atacando plantas cultivadas, principalmente, frutífe

ras e essências florestais além de plantas silvestres. 

Estud�ndo as principais coleobrocas que o

corr�m n�s árvores frutiferas � essências florestais, BON

DAR (1915a) :· relacionou as éspêcies Onc.,é.de.Jte.-6 amputado11., O.

hete1toc.e1t�, O, .6ag�, O. dejeani e Viplq.õc.hema /r..otu.ndic.ol 

le, como sendo pragas das mangueiras, pessegueiros·e goia

beiras e de algumas essências florestais. 

Efetuando levantamento na Guiana Inglesa, EOD 

KIN (1920) encontrou os cerambicídeos Ma.c.Jtodontia c.e.1tvlc.01t 

n-i.-6 atacando tronco de palmeiras, ChloJtida. ôe.-6.tiva. e 01ttho 

�ega-6 c.innamoneu.-6 em árvores do gênero H�vea, T1tac.hyde.1te.6 
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i,uc.c..ü1c..tu.6 atacando graminea�, St.e.l1ta..6.toma. de.plr.e..6.6Um em .co

co e Onc.ide.Jz.e.6 1te.panda.to1t em manga. 

Um possível ataque ele S. de.plÍe..6!:.Um e T • .6Uc. 

c.inc..tu.6 em troncos de cacau foi relatado por BONDAR (1922). 

ANDRADE (1928) elaborou uma. lista de inse

tos ·coletc;3.dos em essências florestais, em sua maioria co

leobrocas pertencentes às famílias Scolytidae, Pla�ypodi

dae e Cerambycidae, contribuindo com a entomologia flores

tal paulista. 

A presença �e T� �uc.c.lnc.iu.6 atacando arvo-
_..

:res de goiabeira. e rll.anguei:r.a, e citado pelo SERVICE AND REG

ULATOR.Y ANNOUNCEMENTS (1933). 

A ocorrência dos cerambicídeos N e.o c.ly.tu.õ !LU 

6u.6 e T • .6Uc.cinc..tu�, construindo galerias em madeiras emp! 

lhadas da. espécie Mo1ia·exc.e.l.6a em Trinidad Tobago, foi ve..., 

rificada por SWABEY (1"935). 

· SILVA. ( 1940) constat"ou o ataque de Mac.Jz.opo

pho!La ac.c.e.n.t.i6'e.tc. em Ale.u,'l.i.te.-6 moluc.c.a.n�, en:quanto que MEN 

bES (1940) relata a ocorrência di Bo.6.t!Lic.hop.61...6 une.inata, 

Ac.a.n.thode.Jz.e..6 ja.6pide.� e M� acc.e.nti$e.!L em iliangueira. 

Estudando a entomofauna do Itatiaia e daMan 

tiqueira, ZIKÁN·e. ZIKÁN (1944) encontraram cerca de 718 es 

pécies de cerambicídeos perten_centes a 265 generos. 

Um elevado número de cerambicideos atacando 

essências florestais em. v-â.:rias regiões do Brasil foram lis 
• 

tados por ZIKÁN e WYGODZINSKY (1948). 
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Os cerambicídeos do Rio Grànde do Sul e seus 

hospedeiros foram catalogados por BAUCKE (1955), enquanto 

que·BIEZANKO e· BOSQ (1956) levantaram as espécies de ceram 

bicídeos na região de Pelotas (RS), relatando seus hospe

deiros e o perlodo em que voam. 

· BERTELS (1956) coletou Tnac.hydelr..e.6 J.tnia.tu.6

at_acando árvores vivas de figueira. e árvores fi:utifê:tas, T na

c.hydelr..e.6 .tho1r..ac.ic.u.6 em planta� silvestres e frutíferas e 

C yleue a.cuia em figueira branca n -� AÍnérica do Sul. 

Diversas espécies de coleobrocas, atacando 

galho� de acácia negra e angico foram estudados por 

(1957), na região de Porto Alegre (RS). 

BUCK

Segundo LINSLEY (1959), o número de cerarnbi 

cideos conhecidos na região neotropical corresponde a

28,51% dos gêneros e a 9,98%_ das esp�cies conhecidas no 

mundo. 

Uma importante monografia sobre os estágios 

imaturos dos cerambicideos neotropicais foi escrita por 

DUFFY (1960). o autor citou ainda as principais 

hospedeiras e a distribuição geográfica de cada 

plantas 

espécie, 

dando breves descrições de adultos de algumas espécies, as 

sim como dados.relacionados à biologia das espécies. 

A biologia de T • .tho1r..ac.ic.uJ foi estudada por 

AMANTE (1960), encontrando um ciclo de 8 meses e 13 dias. 

ANDRADE (1961) cita a ocorrência de Tnac.hy

dell.e.J., dimJ.dia.tu�, T. .õtJr..ia..tu.6 e T. .6 uc.c.inc..t.uJ, atacando Eu 
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c.alyptu� sp. seco em algumas regiões do Estado de são Pau

lo. T. thonac.icu-0 foi.observado pel� autor atacando Euc.a

lyp:tu.6· Jaligna em Descalvado, são Pa�ló. 

Um grande núni.e;i:;-o a·e espêcies de coleópteros, 

na sua maioria coleobrocas, em diversas espécies de euca

lipto, foi relatada por PINHEIRO (1962). 

A. ja.6pJ.dea., conhecida vulgarmente como bro

ca do guapuruvu, foi citaaã. por VILA ( 1965/66) como sendo u

ma coleobroca do eucalipto. 

O coleóptero Phonac.antha -0emipunc.tafa, se

gundo D0UR0JEANNI (1967) ,· é broca de algumas espécies de 

Eu.c.alyptU.6 no Peru. CHATERJEE e SINGH (1968) ;registrar� a� 

. corrªncia de Celo.6te�na Jc.ab�atoft atacando tronco e raizes 

de eucaliptos na· Índià. 

Adultos·de T. -6Uc.c.inctu�, atacando frutos 

de jabuticabeiras, na região de Cordeiro (RJ) foi relatada 

por SALGADO (1968). 

NAKANO e ;Ll\RA NETO (1969) estudaram o efei

to de a.lguns inseticida.s no contro.le de T. :thonac.J..c.u-0, ob...;. 

tendo 94% de mortalidade das larvas com o uso de emulsão 

concentrada de heptaclOro e querosene. 

�a Bolívia, SQUIRE (1972) citou a ocorrência 

de um cerambicídeo do gênero Ptenoplata atacando o tronco 

de E uc.a-f.yptu,!. sp. , com resultados fatais devido ao 

grau de infestação. 

alto 

Segundo R0JAS (1972), os cerambicÍdeos Li�-
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.&ono;t.U,6 sp�, Anc.ylo.6_.:te.1t.nu1> .. m�lt.Í:O e T. ,6U.c.c..lnc.;t.u.ó foram ob

servados atacando abacaxis na �egião centro ocidental da 

Venezuela. 

Entre 701 espécies d·e · insetos coletados por 

SILVEIRA NETO (1972)
1 

em 9 localidades <lo Estado de S. Pau 

lo, · 13 são espécies de coleópteros da família Cerambycidae, 

sendo que, dentre estas, a maioria são importantes coleo

brocas dé essências florestais e de árvores frutíferas. 

MO;RAES e BERTI FILHO (1.974) observaram que 

as coleobrocas da familia Cerambycidae somente foram encon 

tradas em árvores do gênero Euc.alyp;t.u,6 spp. recém-cortadas 

ou mortas. 
.._

Efetuando um abrangente estudo sobre a fauna dos 

longicórneos (Coleopter,;i_-Cerambycidae) das florestas do Es 

tado do Espírito Santo·e principalmente da reserva biológi 

ca "Soóretama", ZAJCIW (1974) relatou cerca de 307 espe

cies pertencentes a 111 gêneros. 

No Brasil, ZAJCIW (1975) atriliuiu à baixo nu 

mero de espécies de cerarnbicideos descritos devido ao nume 

ro insignificante de pesquj_sado.res que trábalham com este 

grupo de coleópteros e a falta de interesse dos Órgãos es

pecializados em-publicar trabalhos faunisticos e zoogeogrã 

!icos relacionados com os longic6rnios.

Segundo relato de JORGE (1975), T. -6Uc.eine

:tu.& foi coletado atacando mudas de viveiro de Ac.a.c..la. ja.va.-
. . 

nic.a. (Ca.1>.6ia lep:tophyll�l na Bahia. 
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FERREIRA (1976) mostrou a distribuição geo-

grãfi�a de espécies _pertencentes ã família Cerambycidae, 

coletados durarite os anos 1972/14 em ·carbora Bassa, Moçam-

bique. 

Na região de Montenegro, Iugoslávia, MIKSIC

(1977) fez estudos faunísticos relativos a espécies perten 

centes às famílias Cerambycidae; Coccinelidae, Dytiscidae, 

Hydrophilidae e Meloidae, enquanto que BOSC ( 1 977) , na Fran 

ça, relatou a locali�ação e !�eg�ªAdia de esp�cies perten-

centes às famílias Carabidae, Cera.mbycidae e Scarabaeidae. 

A colonização de 12 esp�cies de Euc..alyptu� 

- pela coleobroca P. -6 e.mipunc..tata em Malawi, foi estudada por

POWELL (1978) concluindo que as espécies mais .. infestadas

foram Euc..alyp.:tu6 6�1.>tigiata e E. panic..ulata..

A biologia e a ontogenia de T. tho�ac..ic..u1.>,� 

tacando a leguminosa Ba.uhJ..n-la. va.�ie.gatà. 

DIAS ( 19 8 O) • 

foi descrita por 

BERTI FILHO (1981), estudando os insetos as

sociados a 22 esp�cies do gªnero Euc..alyptu1.>, em cinco esta 

dos bra.sileiros, encontrou' 35 e-spêcies de Cerambycidae ata 

cando ramos, galhos e tronco. 

Em poma;i::- çle Eu.c.a.1 yp.:tu1.> 1.>a.li9na. e E. u�ophy� 

la., CA.RVALHO ( 1984} coletOu 8 7 espécies de co.leópteros, se!! 

do que 67 são consideradas importantes coleobrocas associa 

das a ess�ncias florestais ou a &rvores frutíferas.Destas, 
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46 pertencem ã família Cerambycidae. 

2 .4, 2, EM POr:AR PE CfTROS 

Um pomar cítrico, por ser ;formado de plan

tas perenes, se constitui em um ecossistema bastante com

plexo, onde vivem algumas centenas de espécies de insetos 

nu111a interação permanente. Por s·er perene, o pomar cítrico 

oferece condiç5es favor�veis ao desenvolvimento de insetos 

de ciclo biológico longo como ocorre com as coleobrocas, 

principalmente da família Cerarnbyci.dae. 

BONDAR (1913, 1915b e 1929)· cita como princi 

pais coleobrocas dos pomares cítricos as esp�cies Viplo6-

chema �otundlcolle, Aekocinu� aeeenti6e�, Rhopalophoia coi 

la4e6, ��achyde4e� 6Ucclnetu� a C�ato6omu6 �eidli. Segundo 

afirma, A. aceenti6e� � a esp�cie que maiores danos causa 

aos citros, chegando a destruição total do pomar em três a 

quatro anos. A fêmea rea.liza posturas na primavera e ve

rão, o período larval dura apro�imadamente um ano, a pupa-

~ 

çao ocorre entre julho e setembro e os adultos emergem en-

tre agosto e outubro; na região de Piracicaba, em 1929, o 

autor constatou a destruição totàl áe um pomar de citros 

de 500 pés em apenas dois anos. 

Estudando as mais importantes pragas das la 

ranjeiras, MOREIRA { 1921) citou que entre os cerambicíàeos 
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as coleobrocas A. ac�enti6e�, V. ll.o:tundic.olle, R. c.oll�

n,l1:, e e .. ne,ldi,l são os roais nocivos 'à cultura. Os adultos 
,· 

de A. a.c. c.e.n.:t-lóe.ll. ocorrem de julho a outubro e R.

de dezembro a janeiro. 

A ocorrência de Mac.ll.opophoJLa ac. c.e.n:tióe.Jr., a

tacando troncos de C,l:t)Lu1:, medica·variedade cedll.a:ta, foi ob

servado por BONDAR (1926) •

. As coleobrocas A. ac.c.e.n:ti6e.�, V. ll.o:tund-lc.ol

le., R� c.ollall.i.1:, e C. ll.e-ldLi., segundo GUIMARÃES (1927), sao· 

as espécies roais comuns as plantas cítricas de são Paulo. 

O cerambicideo Me.lana.u.;.,.te.JL c.hinen1:,,l1:, foi cita

do por CLAUSEN ( 19 31) ·coroo sendo a principal coleobroca nos 

pomares citricos do J�9ão. Segundo o autor, esta praga 

comum também. nos pomares da China e Coréia. Esta espéc1e

ataca o tronco e galhos grossos, provocando a morte das ãr

vores devido ãs grandes galerias construidas por suas lar-

vas. 

Entre os principais insetos que atacam plan-

tas cítricas no Brasil, FO.NSECA e AUTUORI (1932) relacionaram: 

oito espécies de coleobrocas ocorrendo em vãrios estados. 

Segundo afirmam, M� ac.c.e.n-tlóe.ll. é-à espécie , mais comum e ocorre 

em quase todos os estados. V. 11..0:tundic.oll�, Cole.oxe..t,:t,la. 1:,pJ:: 

nipe.nnir.i e R. c.olla�if.i sao comqns em São Paulo, Minas Ge

rais e Rio de Janeiro. Lep:t.:01:,:tylu.1:, ple.uno1:,:tic..tu1:, ocorre em 

São Paulo e Rio de Janeiro. T. hUC.c.inc.:tu.t, foi observado em 

São Paulo e Minas Gerais, C. 11..e.idli em Minas Gerais, são 
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Paulo e Rio Grande do Sul, enquanto que C11..a.t.o-0omu-0 -0ub6a-0-

cia.t.u-0 ocorre.em Pernambuco. 

- FONSECA e AUTUORI, (1933) já citavam, naque

la época, um numero considerável de pragas ocorrendo em 

citros e listaram 8 espécies atacando as flores, 17 _os fru-

tos, 58 as folhas, 27 as hastesj 2 as raízes e 19 o t:ton-

co. Entre estas, 17 espécies pertencem à familia Cerambyci

dae e 2 à familia Curculionidae.·Entre os cerambicideos, as 

espécies V. 11..0.t.undic.olle. e C. 1.>pinipenni-0 são citadas ata-

cando tanto o tronco como as hastes. As espécies R. c.olla� 

11..i-0, L. pleuJL0-0.t.ic..tu{l, T. · tuc.c..i..nc..:tu.✓.s, T. :tho11..a.c.ic.U-6 e M. 

a.c.c.enti[ell.. são referidas como �ragas do tronco. V. 11..0:tundi-

c.olle eM. a.c.c.en:ti6e.11.. são c.ita.dos, entre os cerambJcídeos, 

como os que mais prejuízos causam aos pomares cítricos. 

As principais pragas dos pomares cítricos do 

Estado de são Paulo foram observadas, durante um período de 

três anos, por FONSECA (1934). Entre estas, quatro são ,;CQ

leobrocas pertencentes à família Cerambycidae e duas a Cur

culionidae. As espécies V. 11..0:tundic.olle e M. ac.c.en.t.i6e11.. fo

ram rêlatadas como sendo pragas de todas as variedades de 

Ci.t.11..u-6. Eu11..yme11..u-6 ebu11..ioide.1.> foi citada como de ocorrªncia 

�spor&dica em citros, enquanto que a es��cie R. c.olla.11..i-0, 

em 1932, causou a morte de muitas laranjeiras na região de 

Lorena e Leme no Estado de são Paulo. As duas espécies de
. 

.
-C�ulionidae, C. 11..e.idii e C. 6a1.>c.ia.t.u-0 também . ocorreram

nos laranjais paulista�
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AUTUORI (1936) relata que."as plantas do 

gênero Ci.:t.4U-0 são atacadas por nove diferentes espécíes de 

coleobrocas� sendo que as mais importantes são V. 40.:t.undi

c.olle e M. aec.en.:t.i6e4 pelos danos que causam. 

Os mesmos tipos de danos provocados por C. 

-0plnlpennl-0 em laranjeiras foi verificado por BONDAR (1938) 

em figueira cultivada. 

Estudando as pri�cipais brocas dos poma...,. 

res cítricos, ARAUJO (1939) concluiu que as espécies M. 

aec.entlóe4, C. 4eldll, e. óa-0c.iatu-0, V. 40.:t.undic.olle, R. 

c.olla4i-0, L. pleu40-0.:t.lc.:tu-6, T. :tho1wc.ic.u-0 e T. -0uc.ún_C--tM, 

sao comuns em pomares maltratados. Observou ainda que T.

-0uc.c.lnc..:t.u-0 apresenta uma certa preferência por limoeiros. 

GOMES (1940) relacionou cerca de 35 espe

cies de coleópteros, atacando plantas cítricas no Brasil. 

Destes, 15 espécies são coleobrocas, sendo 10 

deos, 3 curculionídeos e 2 escolitídeos. 

Segundo QUAYLE (1941), o 

cerambicí---

cerambicideo 

Clytu-0 deva-0:t.04 é a mais importante coleobroca dos galhos, 

troncos e raí.zes dos citros ino sudoeste da Flór.ida, sendo qué 

desde 1836, a espécie é citada como importante praga das 

plantas cítricas também em Cuba, enquanto que a espécie M.

c.hinen-0i-0 é a praga mais séria nos pomares cítricos do 

Japão, Coréia e China. 

O cerambicideo T. -0uc.c.lnc.tu-0 e uma impor-. 

tant� cóleobroca de virias .
. frutiferas como a goiabeira, la
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ranjeiras, limoeiros e de v&�ici� espécies de essencias flo 

restais (SILVA e ALMEIDA, 1941), 

O longic6rnio Nade�hdiella ean�o�i, segun

do CHEN (1942), é a mais séria prag� dos pomares cítricos 

na província de szechwan, China. Este cerambicídeo, causa um pre 

juizo de 10% na produção anual e prefere atacar os poma

res em fase de crescimento. As fêmeas da espécie realizam 

posturas entre maio e junho e os ovos são colocados em pe

quenas aberturas na casca dos troncos, o ciclo total leva 

aproximadamente dois anos. A obstrução das galerias das 

la.rvas com concreto ou substâncias adesivas, remoção dos o 

vos em maio, junho e·julho e das larvas em agosto, quando 

estas estão ainda na região subcortical do tronco, e a ca

tação manual de adultos em noites quentes e úmidas, sao os 

métodos recomendados pelo autor para controle desta coleo

broca. 

FONSECA (1943) afirma que a coleobroca M.

aeeen�ióe� é a que tem causado maiores prejuízos à citri-

cultura paulista, provocando a.morte de muitas 

ras. 

laranjei-

As "brocas" primárias são aquelas que vivem 

em plantas vivas e brocas secundárias as que se desenvol

vem em plantas decadentes, tecidos m�rtos ou na própria ma 

deira seca. Entre as primárias, destacam-se pelos danos 

que causam, V. �o�undieolle e M. �eeen�ifen em citros e 

-��ato-0omu-0 bombina em anonaceas (FONSECA, 1944).



Trabalhanão com armadilhas luminosas no Es

tado do Rio de Janeiro, BRANDÃO FILHO_ (1944), concluiu que 

o uso destai armadilhas não f oi eficiente para o controle

das coleobroca� M. ac.c.e.n:ti6e.Jz., V. Jz.a:tundic.olle., C . .  -0pini

pe.nni.6, R: c.ollaJz.iA, L. ple.uJz.0-6:tic.:tu-0 e C. Jz.eidii em perna-· 

res de citros. 

A ocorrência de M. aeee.n:tine.Jz., atacando ga= 

lho e troncos de citros na regiã6 de Caraguatatuba, Estado 

de são Paulo, foi relatada por LEPAGE e FIGUEIREDO JUNIOR 

(1945). 

ANÔNIMO (1949) .referiu-se à ivf. aeee.n:tióe.Jz. co 

mo sendo uma importante coleobroca dos citros e afirma que 

as fêmeas realizam posturas entre dezefubro e abril e que 
\ 

a melhor época para combate das là.rvas é de abril a junho .. 
• 

. f 

Algumas dezenas de coleópteros foram relata-

dos, por BODENHEIMER (1951) atacando, plantas cítricas de 

virias espécies no Oriente Médio. Entre estes, refere-se 

aos cerambicideos Ma.c.ll.o:toma -6 c.u.te.llaJz.L6 e S:tJz.oma:t.,é,um óul

vum cujas larvas broqueiam os troncos e galhos grossos dos 

pomares cítricos na região de Dõrtyõl na Turquia. 

Realizando estudos sobre as principais pra 

gas dos citros, no Vale do Rio Grande, no Texas, 

(1953) concluiu que as coleobrocas Ebull.ia mu:tiea, 

DEAN 

S.:te.no-

don:te.-6 da.óy-0:tomu-0, All.c.hodon:te.-6 me.lanopu-0 -0e.Jz.Jz.ula:tu-0 e Ro

male.um :tae.niatum constroem galerias em troncos e galhos cau 

sando sérios danos no desenvolvimento das plantas citri-
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cas. 

PUZZI e ORLANDO (1954,, 1957, 1958, 1959, 

1962 e 1975), fazem referências à ocorrência de V. ILo.tundi 

c.ol.le e M. a.c.c.en.tióelL nos pomares c.itricos do Estado de 

são Paulo e indicam que o melhor método de controle e o.u

so de form icida, gasolina, DDT ou BHC injetado nos orifí

cios das .larvas tapando-os, posteriormente,1 com cera ou bar 

ro. Segundo afirmam, a espécie M. ac.c.en.ti6elL é a que maio 

res prejulzos causa aos citros e quando em infestações al

�as, atacam. �ambém os galhos grossos além do tronco. 

Oito espécies de cerambicideos foram citados 

por COSTA LIMA (1955) como sendo _as mais importantes cole� 

brocas de várias espécies do gênero C-i...tlLU-0 no Brasil. 

Em levantamentos,realizados na zona citrlco 

la fluminense, ROBBS (1956) constatou que entre os cole6p

teros, as espécies M. ac.c.en.tióelL, V. ILo.tund,lc.olle e C. 

-0pin,lpenni-0 são as mais nocivas, atacando todas as espe

cies de Ci.t1Lu-0. Constatou também que a fase adulta das 

três espécies é comum de setembro a dezembro e as formas 

larvais e pupais ocorrem de janeiro a agosto. 

COSTA e VIEIRA (1957) citaram a -ocorrência 

das coleobrocas V.· IL,o.tund,lc.olle, M. a.c.c.en.t-ló elL, C. -0p.üii

penni-0 e R. c.olla.lLi-0, como sendo as principais pragas da 

ordem Coleoptera, atacando citros na baixada flu�inense . 

Entre as principais pragas das grandes cul� 

turas, GALLO e FLECHTMANN (1962) e MARANHÃO (j962) relacio 
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naram as coleobrocas V� ll.oiunditoll�, M. ac.centi6ell., T. 

:t.ho/l.ac.,lc.u.& e C. ll.eJ.dJ..i, como sendo as que causam 

danos ã citiicultura paulista. 

maiores 

Entre insetos e ácaros, COSTA ( 196 4) citou 

cerc� de 875 espécies atacando plantas cítricas nas dife

rentes partes do mundo� Dessas, entretantó, apenas 32 espé 

cies apresentam-se como mais nocivas sendo qué algumas o-

correm durante _todo o ano enquan�o que outras 

surtos esporádicos, mas sempre causando danos 

apresentam 

econômicos 

como ocorre com algumas espécies de coleobrocas das famí

lias Cerambycidae e Curculionidae. 

Medidas de controle para M. accentl6e'1. e 

V. ll.otund1..c.olle em pomar de citros como o uso de bissulfe-

to de carbono aplicado nas galer�as das larvas e a 
\. 

dos troncos e galhos grossos como medida preventiva, 

recomendados por PUZZI (1964). 

caiação 

foram 

PUZZI (1966) citou grande ocorrência das co-

leobrocas M. acc.entl6e'1. e V. notundic.�lle em citros na re 

gião do Vale do Paraíba, Estado de são· Paulo, sendo que o 

surto teve ori�em nas plantas silvestres da região. Afirma 

ainda que, em níveis de baixas infestações, o ataque passa 

despercebido pelo citricultor e que a espécie M. accenti-

6e'1..·ataca todas as espécies de C,lt//.U.6, preferindo as laran

jeiras e tangerineiras. 

Em estudos realizados sobre a fauna de lon-. 

gicórnios do nordeste brasileiro, ZAJCIW (1968) descreveu 
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cerca de 33 espécies entre �s qüa.is 4 são importantes .cb-:: 

leobrocas dos_citros na região �udeste do Brasil. 

Entre 236 espécies de cerambicideos, cita

dos por SILVA et alii (1968), cerca de 23 atacam plantas 

cltricas e encontram-se distribuídas praticamente por todo 
' 

território brasileiro, atacando também outras árvores fru-

tíferas e/ou essências florestais. 

Segundo BOING (1�72); as brocas mais impor

tantes das plantas citricas são V. !Lotundic.olfe, M. ac.c.en

ti6eJL e C. !Leidii e os orifícios de entrada das larvas fi

cam a mais ou menos 20 cm.de distância uns dos outros. 

Em um programa de controle integrado para 

pragas de CitlLU-6 em Taiwan, TAO (1973) utilizou dieldrin � 

plicado nos troncos e galhos,por um período de cinco a

nos, com bom controle das coleobrocas nas áreas experirnen-

·tais.

Estudando as principais pragas dos ci tros, 

ROBBS (1973) constatou que M. ac.c.enti6e�, TJLac.hydeJLe-6 spp. 

e C. 1.,pinipenni.6 são as princi-pais coleobrocas que ocor

rem. nos pomares cítricos dos Estados da Guanabara e Rio de 

Janeiro. Afirrrou ainda que as fêmeas de C . .ópinipenni.6 rea

liz�� posturas nas cicatrizes dos galhos podados e a lar

va, antes de empupar, faz incisões circundando a região a

tacada, constituindo-se na mais prejudicial espécies de co 

leobroca.das plantas cítricas naqueles ·estados.· 
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BROGDON e LAURENCE (1974) relataram que os 

coleópteros Pa.n:tom·oll.U-6 -c.e.·1tv:i:ti-u.� e Paehno eu.ó i..i:tu-6 são con

siderados p�agas esporádicas dos titros na costa oeste- da 

FlÓrida. As larvas dessas espécies {;Onstroem galerias nas 

raízes enquanto que os adultos dani ficam o limbo 

causando, por vezes, prejuízos consideráveis. 

foliár 

Os cerambicideos conhecidos como broca e 

br�qui_1ha dos gêneros V J..p{o-6 e.hem a e X ylomede.6 espécies ll.o -

:tund,lc.oi..-e.e e c.oll.ona:ta foram citados por LELLO (1976), como 

sendo os principais coleópteros que atacam citros na re

gião de. Entre-Rios na Argentina. Outro coleóptero que, por 

vezes, ataca citros na região e a VJ..abll.o:tic.a. .6pec.io-õa sen

do que o maior dano é causado em plantas de viveiro e espo 

radicamente raspam a casca dos frutos e as folhas. 

CAMPOS ( 1 9 7 6) referiu.:..se à V • ll.o:tundic.o.e..e. e 

e M. a.cc.en.tJ..óell. como sendo pragas de ocorrência secundária 

em ci tros. A.firnou ainda que estes cerambicídeos são mais 

comuns em pomares mal cuidados e P,rÓximos de capoeiras, ma 

tos ou serrados. Recomenda para o controle destas coleobro 

cas o uso de chumaços de algodão embebidos em cs2 intro-

duiidos nos orifícios construidos pelas larvas, tapando-os 

posteriormente com barro ou mastigue. 

Métodos de controle para as espécies V. 

são indicados por SUPLICY FILHO (1977) em pomar de citros. 

Cerca de 157 espécies de cerarobicídeos fo-
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ra.m descri tos por CHE.MSAK et alii ('1980_) , nas florestas de 

Honduras. Parte desta.s es9écies, ;fora_m observadas pela pri 

meira vez na região e a coleobro6a _Callipogon ba4batum 

foi descrita pelos autores como sen.do também praga, dos 

pomares cltricos na região de La C�iba. 

O número de coleobrocas nos pomares cítri

cos do E9tado de São Paulo, segundo MATTA (1980 e 1985),CA 

BRITA (1982 e 1983), MATTA et al1i (1983) , SUSANNA et alii 

(1983), NAKANO (1984), ASSUMPÇÃO e SOUZA (1985) e SANTINI 

(1985) vem aumentando consideravelmente nos filtimos anos, 

preocupando os citricultores porque o controle convencio

nal é bastante caro e ineficiente e, principalmente
t

por

que alguns talhões de-algumas fazendas citrícolas do Esta

do apresentam-se totalmente infe�tados pelas coleobrocas. 

De acordo com o ststema idealizado por 

Chan (1964), citado ppr STELLFELD e PRATES (1981), no ecos 

sistema dos c� tros ,_; as pragas podem ser enquadradas como 

primãrias, ocasionais e pragas não residentes no ecossiste 

roa citros. Neste sistema, as coleobrocas são classificadas 

como ocasionais e não residentes mas por vezes, el_as podem 

ocorrer como pragas pl;'imá.rias devido aos grandes prejuízos 

que causam. 

CAR.RASCO (1982), estudando os cerambicídeos 

de Apurimac, Madre de Dios e Arequipa no Peru, encontrou 

cerca de 56 espécies. Algumas destas espécies são de gran

de importância econômica e·apresentam uma grande distribui 



çao geogrãfica. P��and�a glabna foi co1etad� do nivel do 

mar até a uma altitude çl.e· 3�300m; Ste.nodon:te.1.i 1.ip.lni.�a'Jz.b,U, 

foi encontrado at�canão Va_lbe/1-9ia n-L9na; C. ó e.-0:t-Lva. em 

Aca.c-La. e manga; Ebu4ia p-Llo1.ia em madeiras de construção;M! 

gade�u-0 1.itigma constr6i galerias em postes de '.iluminação; 

Ac�oc1nu.t, long-Lmanu1.i atacando F-Lcu1.i, Lonc,oca�pu-0 e outras 

át'vores; M. accent-Lóe� em arvores de Clt�u-0 e 

o�bignyl e O�eode�a sp. em Fieu-0.

Taen-i.o.te-0 

Estudando a ocorrência de coleobrocas nos 

pomares de tangerina e pomares mistos (café e citros) no 

sul da índia, SINGH et alii (1983) verificaram que as espe 

cies Obe�ea la.teaplca.ll-0, Chelldonium a�gen.ta:tum, Vemonax 

llmonlae·e C�o�-00.ta�.t,u-0 sp. s�o sérias pragas das_tangeri

neiras. Para o controle dessas coleobrocas, os autores reco-

mendaram, o uso .de paration (O 
1
05%) 

1 
endosulfan (O ,05%) e 

carbaril (0-,2%) durante o perioç1_o de oviposição/ para con

trole das larvas no interior das galerias a aplicação de 

injeções de 15 rol de petr6leo ou solução contendo 0,1% de 

paration apresentou bons resultados •. 

Em pomar de citros abandonado, GARCIA e 

NAKANO (1984) coletaram 102 coleobrocas pertencentes a fa

mília Cerambycidae, incluídas em 6 gêneros e 11 espécies. 

NAKANO ( 1985, a e b) recanendou o uso de fos 

feto de alumínio, em forma de pasta, para o controle de 

larvas de coleobrocas no interior das galerias dos galhos 

e troncos das plantas c�tricas. 
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3. nf\TERIAL ·.E NÉTODOS

O trabalho foi conduzido na Chácara Santo 

Antonio de propriedade do Sr. Palmiro Osp, Município àe 

Pira�icaba, latitude 22° 43 1 30 11 e longitude 47°38'00", Esta 

do de São Paulo, no período de agosto de 1983 a agosto de 

1985. 

A chãcara conta com um pomar cítrico forma

do por plantas que apresentavam idades bem diferenciadas, 

variando entre 5 e 20 anos. 

O pomar é contínuo, mas dividido em duas á

reas bem distintas, sendo que uma encontrava-se em estado 

de abandono e a.outra em estado de conservaçao, o que pe�

mitiu estabelecer amostra�ens nas duas ãreas. 

O niimero de p�s de plantas cítricas assim 

como as variedades nos dois pomares em que foram realiza

dos as amostragens encontram-se na Tabel� 2. 
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Tabela 2 - Número e variedades de plantas cítricas nos dois :i;::omaresde

citros anostrados. Piracicaba, SP, 1983/85. 

Pomares 

Variedades abandonado conservado Total 

n9 de pés n9 de pés 

Natal - Cww.J:. .6ine.n.l,,U Osbeck 98 

Baianinha - Cilill6 .6ineJUÁ .. -t, ósbeck · 18 

Tangerina Cravo - Cili!.L6 Jietic.u..e.ata 17 

Tang·erina Rio - Cil!L!.L6 dwc.io.6a Tenore 4 

Tangor Sabará - Cili!.L6 tLe;tic.ula:ta Blanco x 3 

CW1..U.,6 .6ine.11.6M Osbeck

64 

30 

23 

3 

2 

Limão Cravo.�.C¼U-ó.Lúnor.úa.Osbeck.: .. ::.: .9.............. . 6. 

Total_ 149 128 

3,1, AMOSTRAGENS 

As amostragens foram realizadas semanalmen-

te, através de armadilhas confeccionadas com garrafas 

plásticas contendo, como isca, melaço de cana a 20%, num 

total de 10 armadilhas para cada pomar. 

As armadilhas foram preparadas com 

fas plásticas de água mineral de 1500 ml·e com 

garra

tampa. 

162 

48 

40 

7 

5 

15 

277 
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Em cada garrafa. foram feitas três aberturas laterais, 

medindo cada uma, 3cm d� largura .por 4cm de altura ·e a 

Sem de fundo da garrafa. 

)?ara confecção dessas aberturas foram fei

tos dois cortes longitudinais com 4cm cada um�a- uma distân 

eia de 3cm um do outro; a parte.superior, entre os dois 

cortes longitudinais, foi cortada transversalmente e a par 

te seccionada, em forma de 11 lingueta", foi dobrada para 

dentro da garrafa. Essa "lingueta" foi cortada pela metade 

não permitindo que uma entrasse em contato com as 

duas. 

outras 

As armadilh?s ficaram suspensa�atrav�s de 

um arame, na parte sombreada dos citros, a 50cm do solo 

e distribuídas equidistantemente umas das outras. 

Os insetos capturados nas armadilhas foram 

retirados dobrando-se uma das "linguetas" para fora da gar 

rafa. Antes, com auxilio de uma 11 pinceta 11
, colocava-se um 

pouco d 1 água dentro da armadi�ha pará facilitar a retirada 

dos insetos. 

A cada coleta, .as armadilhas. eram lavadas 
, 

com agua antes da renovação das iscas. o líquido resultan-

te das lavagens das armadilhas e da filtração dos insetos 

era jogado no solo sempre na direção da armadilha. 

No campo, o conteúdo.de ·cada armadilha .era 
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filtrado em um saco de n�lon com.malha de 1mm 2 e no labora 

tório os insetos eram lavados em uma peneira de nylon, 

também com malha de 1mm 2 -em água corrente e postos a se

car para posterior montagem, identificação e contagem. 

O melaço de cana-de-açúcar, utilizado como 

isca, foi o "mel final" (denominação técnica) que apos 

ser analisado pelo Prof. Dr. Afrânio A. Delgado,do Depart� 

menta de Tecnologia Rural da Escola Superior de Agricultu

ra "Luiz de Queiroz II apresentou a composição química cons-

tante na Tabela 3. 

Tabela 3 - Cqrposição química e p::ircentagem dos componentes do "mel 

final 11 utilizado como isca para coleta de cerambicídeos em 

pana:r: de citros. Piracicaba, SP, 1983/85 • 

Componentes Qulmicos 

Brix 

Po+ 

Pureza 

.Açúcares .Redutores 

Açúcares .Totais. 

. Mel .Final . 

83,33 

59;20 

71,04 

.8 ,61 

.76,58 
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3.2, IDENTIFICAÇ�C DAS ESPÉCIES 

As variedad�s de Ci��u� nos pomares conser

vado e abandonado foram identificadas pelo Prof. Dr. Célio 

Soares Moreira do Departamento de Horticultura da 

Superior de Agricultura •Luiz de Queiroz". 
✓ - . <" Ja as especies de cerambicideos 

Escola 

coletadas 

foram identificadas pelo Prof. Dr� s·inval Silveira 

do Departamento de Entomologia da ESALQ/USP e pelo 

Neto 

Prof. 

Dr. Ubirajara Ribeiro Martins de Souza do Museu de Zoolo

gia da Universidade de São Paulo. 

3,3. MEDIDAS DE FAUNA 

O numero total de cerambicideos coletados e 

identificados foi utilizado para o cálculo dos 

parâmetros:-

3.3,1. ABUNDÂNCIA RELATIVA 

seguintes 

Para o cálculo da abundância relativa das 

populações em cada área amostrada, utilizou-se uma medida 

de dispersão conforme SILVEIRA NETO et aiii (1976), deter

minado-se o intervalo de confi�nça (IC) e o teste "t" a 5% 
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e a 1% de probabilidade. Adotaram-se as seguintes classes 

para se estimar a abundância das espécies: 

rara {-) = n9 de indivlduos menor que o limite 

rior do IC a 1% de probabilidade; 

infe-

• dispersa (o) = n9 de indivíduos situado entre os limi-

tes inferiores do IC 1 g. • 
o I 

comum(=) = n9 de .indivíduos situado dentro do IC a 

5 9,. o, 

• abundante ( +) = n9 de ind.i via.uos situado entre. os limi

tes superiores do IC a 5 e 1% e

muito abundante (x) = n'9 de indivíduos maior que o li-

mite superior do IC a 1� º· •

3,3,2. CONSTÂNCIA 

Para a comparação da fauna de Cerambycidae, 

em termos de espécies, a constância foi calcul_ada segundo 

a fórmula: 

e - p·x· 100 

N 



onde: 

P = n9 de coletas contendo a espécie estudada; 

N = n9 total de coletas efetuadas 

.38. 

As espécies presentes nos levantamentos efe

tuados, foram separadas em categorias, conforme a classifi 

cação proposta por Bodenheimer (1955), citado por DAJÕZ 

(1973} :-

. W = espécies constantes: presentes em mais de 50% 

das coletas; 

• Y = espécies acessórias: nresentes em 25 a 50% das

coletas; 

.z = espécies acidentais: presentes em menos de 25% 

das coletas. 

3,3,3, DOMINÂNCIA 

Foi analisada para ambas as áreas, através 

do método de Kato·_ et alii ( 1952) citado por LAROCA e MIELKE 

(1975), utilizando-se as seguintes equa�6es:-



a) Limite Superior (LS)

LS -. 
n1Fo

100 

n2 + n1 Fo

onde: 

_n1 
= 2(K + 1 ) ;

n2 
= 2(N - K + 1 )

b) Limite Inferior (LI)

LI = ( 1 - 11 1 . Fo.
) • 1 O O

. n2 + .n1 
:Fo 

onde: 

·n 2(N - K + 1 ) ;
1 

n2 
= 2(K + 1 f i

N = n9 total de indivíduos capturados; 

K = n'< de indivlduos de cad.a espécie; 

• 39 •.

Fo. = valor obtido através da tabela de distribuiçãode 

·F, ao nivel de 5% de probabilidade, nos graus de

libe�dade estabelecidos de N1 e N2.

Os limites inferiores (LI) for.am comparados 

com os limites superiores (:LS) para K = O, sendo considera· 

da espécie dominante a9:uelé!i, oue ar,,resentou LI > ··.Ls, quando . 

K = O. 
,, 
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3,3,41 FREQUÊNCIA 

Foi calculada através das porcentagens de 

espécies e de indivíduos de cada espécie em relação aô to

tal de indivíduos, dentro de cada grupo considerado. 

3,3,5, ÍNDICE DE DIVERSIDADE 

A diversidade da. fauna de cerambicideos co

letados em ambos os pomares foi calculada através do índi

ce de diversidade (a) proposto por Margalef (1951), citado 

por SILVEI.RA NETO et alii (1976), sendo:-

onde: 

Ç(.. =

S .... 1 

LN 

S = n9 de espécies 

LN = logaritmo neperiano do nfimero de indivíduos 

. . 

3,3.6, PORCENTAGEM DE SIMILARIDADE 

O câlculo da porcentagem de similaridade en 

tre as espécies coleta.das em pomares de citros conservâdo ·º 

e abandonado foi determinado através da fórmula proposta 
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por Southwood (1971), citado por SILVEIRA NETO 

(1976), sendo:.-

et .alii 

S = � (a + b + • • • • • + n) 

onde: 

s = porcentagem de similaridade; 

·ª = menor porcentagem da espécie a observada no con-

fronta de dois locais; 

b = menor porcentagem da espéciê b observada no con--

fronta de· dois locç1.is; 

n = menor po:r.centagem dç1. espécie n observada no con-

.·fronto de dois locá.is. 

3,3,7, QUOCIENTE DE SIMIU-\RIDADE 

Com a finalidade de verificar a semelhança 

entre as duas comunidades foi calculado o quociente de simi 

laridade de acordo com a fórmuia estabelecida por Sorensen 

(1948), citado por SILVEIRA NETO et alii (1976), sendo:-

Q.S, =
2J 

a + b 
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onde: 

a = n9 õ.e espécies no habitat A; 

b = n9 de espécies no habitat B· 
,

de espécies ambos habitats = n9 em os 

3,4, FLUTUAÇÃO POPULACIONAL 

Para estudo da flutuação populacional dos 

cerambicídeos capturados, utilizou-se somente as espécies 

consideradas dominantes e que ocorreram simultaneamente nos 

dois pomares de citros amostrados. 

Os dados dos dois anos e dos dois pomares 

foram catalogados mensalmente, sendo plotados em grâficos 

para uma melhor visualização. 

3,5, CORRELAÇÃO COM FATORES METEOROLÓGICOS 

Para se deteetar as passiveis influências 

dos fatores meteorológicos, ,temperatura (ºe) , umidade rela 

tiva (%), precipitação (mm) e velocidade dos ventos {km/p) 

sobre a população de cerambiciàeos considerados dominantes 

nos dois pomares amostrados, foram obtidos os dados médios 

mensais desses fatores junto ao De9artamento de Fisica e 

Meteorologia da Escola Superior àe Agricultura "Luiz de 
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· Queiroz".

As· médias mensais dos fatores meteorológi-

'� cos e os dados �ensais das espãcies s�lecionadas foram cor 

relacionados através de uma regressão linear múltipla, mo

delo 1
1 Stepwise 11

, desenvolvido pelo Dr. Carlos Henrique 

Mattiolli do Centro de Informática na Agricultura {CIAGRI) 

da Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz", visaE_ 

do a determinação de possíveis inflUªncias dos referidos 

fatores sobre o comportamento populacional dessas especies 

de cerambicídeos. 
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4, RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4·,1i IDENTIF�CAÇÃO DAS ESPÉCIES 

As esp�cies de cerambicideos coletados nos 

pomares de citros conservado e abandonado encontram-se na 

Tabela 4, representando os totais mensais de indivfduos ca.e 

turados no período de 1983/85. 

Do n6mero total de cerambicideos coletados 

foram identificadas 54 es�écies, num total de 2309 indivi

duas, sendo 564 (24,43%) coletados no pomar conservado e 

1745 (75,57%) no pomar abandonado. Essas esoécies perten

cem a 37 gêneros, sendo 29 espécies coletadas no pomar con

servado e 4 1 no pomar abandonado. 
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Ta.bela 4 - Anostragens JT\811Sais de _cer�TTI}Jic�deos coletadosnos pomares de 
citros conservac:o (C) e abànd.ona�o (A). Piracicaba, SP, 1983/ 
/85. 

A.mostrbgens Mcnea l& 
E_spéclos 

kp Set C>..!t - C.,z Jan rev l\>.r :.br lhlo Jun Jul 
A e A e ·Ã e A e >. ·e ,. e A e A e >. e A e ,. e: A e A 

Acan.t/utdttt.4 ja.,p;d,a (Gcurwc, 1824) 3 2 6 6 2 e 8 23 
Ã«Mi<4 <rulU<tn.l (Kl"'J, 18251 

1 
#.ncyloct-14 <a'l<Un.1l.i.6 (Dal.man, 1821) 
#.t4ÚA Kig•WU.i.A 1h::Ir.son, 1868 1 
C•co•toltl "P· 
c;/'t.U<Dltl 60.ú.i,1.ta (1hcm.sm, 1860) 
Ch!o-tida. 6<4üv• (LIMaclJs, 17581 5 ·; ; 15 1 12 Íl 34 
Cotoboth,a b;',uUt( GahM, 1889 1 1 • 2 
Co"'P'••u� violl•cc� Mute, 1853) s 38 9 (8 10 73 1J 2 6 2 • 28 180 
c.,,;odion •P• 1 1 
Vo'lCtt<WlJ ktbat� (Ollvler, \790) � 2 12 2 16 2 (0 e -61 3 2 2 19 139 
V�yoct<nu •Mupulo•� (G>=, 16241 1 i 
f b..<cdac-ty• sp. 1 

E, lt>JuWta (i;m,,,rc, 1_8851 .1 1 ·1 
f. ,ubu56ir:.U 1'hlte, 1853 1 1 

. f. vi,lt,J.la (Blan::Mrd, 1844) 
1 

Eutt!l1'<'""' doft.1•4' (Germll', 18241 

, Gnonib;dion 6utv;pc. (To:m.scn, 1865) 2 2 2 5 
H <mi tcp/,<,4 "P • . 1 
locl"'4toclu ,tadcni (C,ahan, 1903) . 1 

lophopot.l.1/JI túibouvae L�ro, 1884 ( � 6 

1«,o.u,b-ta,;UMu.s b,Ud.to,t (1\.-,.<e,:ville, 183() 
l!a,,.,.popfui'" •c«nli6H (Olivier, 1795) 1 10 3 9 5 S8 E 10ó'( C7 4 21 2 21 14 ; 2 10 1 6 3 23 302 

Na.!LD•"''" ,anatv.i (Sahl.te.rg, 18231 . 1 1 

lltgacyUv,< •cu.to(c,,m.rr, 18211 10 18 12 ;s 9 36 3 8 2 • ·\ 3-S * 

U. cor.9t11t,1 (VlpOrt e Q:Jry, 1835) 1 , 

U. talai. (Che\-rolat, 16621 1· 
Meplp.U,i, di•boV.<"' tt�=, 1890! 

,a 66 1/coclyt� ""'"'at� (Gcnrar, 1821) 4 18 i 30 s 16 1 1 
Odor,toctM. -6útv-icauda Bate•, 1873 1 1 
0-ttodttit op. ; 
O. O-Ai.Ua. Mclzer, 1932 1 

0-.tfui,che,,a vent,<1lt !Genrar, 18241 
21 ·2 10 ' 1 2 73 lOÍ 0:ufr.<-l"4 4Cultatu• r,,.,prnt, 18)8 8 ' 8 10 15 30 30 23 

O. 1»,aUJ (Dal.JMn, 1823) 1 1 

ft,t;b,,,.,,, tt� (l'!rroud, 18551 
1 ltap.\iptWl rwclilua /.-ScrVil.le, -1835 

• 1 
Ekop<tlopho-\d cotla.<ü (Getmar, 182C) 

1 Spfu,U"'"" •P• 
Stinodontu •pini��,:., !Llnnaeus, 17581 
Sttn!,i� CN"'1Ct ... hhit", 1855 
S,te,.,�tc!tli'.l htvC (SUlzer, 17761 

1 $, """"°w""' !'Ih�, 18221 
S. at.wüan<tfu mrivilllWi, 1908 
S. 4tr.lw Pascoe, 1666 

u 173 f"1tÃ(ldt.\U d.wdi.a.tlu, (Fabr1clus, 17871 1 19 33•11 16 20 58 3 3 

36 3 16 43 f • .W{ipu (Fabclc.l'-"', 1787) 2 1 3 3 10 
T, 4-l911<1t� (Ofllenha.l,1817) ,. 

3 2 2 ·lll Sl J, 4t,,.ia.(u., (Fabricius, 17871 16 15 44 2 16 10 12 
T. ,ucc..int.tu.4 w,.tJUJ.p.tu.5 �t, 3 .. 3 e 20 21 31 83 67 136 2 ., 3 11 136 312 1836 

18 ' 30 28 'º 15 37 s n us J. t/loJUtci<Ud(Olivier, 17901 2 1 2 ·4 1 3 

2 T, va-tiega.t"' �. 1834 
1 · 3 TJL<cftcp1",""4 eüJtinc.t� 11.-,,,nan,. 1840 

T, W,.,wgA.tior,.i.6 BJ.ar.:hard, 1843 2 
1 

11 116 15 45 13 35 9 45 30 SO 16 o ' �no 'l'o-t•h 8 30 28 59 102 276 140 48618S 551 
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4,2, MEDIDAS DE FAUNA 

4.2,1. ABUNDÂNCIA RELATIVA 

Os resultados de abundância relativa encon

tram-se nas Tabelas 5 e 6, respectivamente para os pomares 

conservado e abandonado. 

4.2.1.1� Pomar conservado 

As esp�cies Megac.ylle.ne ac.uta, Oxyme.lLU.6 ac.u

.teatu.6, T nac.hydelLe:6 dimldia.tu1-i, T ILa.c.h ydelLel> -6.ttL,i.,atu...6, T fl.a

. c.hyde.ri.e.-6 l.) uc.c.inc..tu..1.:, inie.11.ll..up:t.u.6 e T ll..a.c.h yde.fle.1.:, .thoJLac.,[c.ui nos 

trarai11-se muito abundantes, indicando que _as mesmas ocorre

· ram. durante ·todo o ano em elevado numero de indivíduos, in-

dicando-a� como pragas de grande potencial. Essas espé-

cies estiveram presentes na maioria das coletas realizadas,

devido serem fortemente atraídas pelo melaço de cana ou por

ocorrerem em altas populações.

Como comuns ao pomar conservado surgiram 

as espécies Ac.anthodene..6 jd.6pide.a, Chloflida 6e.Jtiva, Comp6� 

e efl.U.6 v,lolla.c.e.u-0, V 01Lc.a.c.e.1Lu,6 bale. ba.tu.o , M ac.Jto p o p hona a.e. e. en

ti 6 efL, Neoc.lytu.6 c.ufl.vatu.6 e Tll.a.c.hydene.6 nuóipe.-.s, indicando 
. - . 

que essas espécies ocorrem em ªpeca distintas do ano, poden 
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do se constituir em pragas potenciais devido ·à abundância. 

As espécies �nomibldion 6ulvipe..6 e Lopho-

poe.um .tlmbouvae, foram de ocorrência dispersa, enquanto que 

as demaxs espécies apresentaram .... se como raras. 

No geral, observou-se no. pomar de 

conservado a ocorrência de 14 espécies raras, 2 

citros 

dispersas, 

. 7 cormms e 6 espécies muito abundantes (Tabela 7) • 

4.2�1,2 i �amar abandonado 

As espécies Me.gac.ylle.ne..ac.u.ta, Oxyme.�u� ac.u-

le.a.tu.6, T�ac.hyde.�e..6 dlmldia.tu�, T • .6.t�la.tu-0, T.

lnt���up.tu� e T . .thon.ac.lc.Cl.6 mostraram-se muito 

confirmando a presença nos.dois pomares, o que 

sérios danos econômicos à citricultura, embora o 

abundantes, 

representa 

numero. 

de indivíduos no pomar conservado tenha sido menor que no pomar, 

abandonado. Jã as espécies Comp-0oce.11..u4 viollaeeu.6, V 011..c.a, . 
.. 

c.e.!iu-0 ban.ba.tu.6 · e Ma.c.ll.opopho/1.a. a.ec.e.n.tlôeti. surgiram também como 

muito abundantes, enquanto que no pomar conservado as três 

ocorreram como espécies comuns, indicando uma nreferência 

para proliferação em citros abandonado. Por estarem presen-
. . 

tes na maioria das coletas e pelo nfimero de indivíduos cole 

tados, as espécies acima encontram-se associadas à cultura 

dos citros. 

A exemplo ão que ocorreu no pomar de citros 



..• 4 8. 

conservado, as espécies Ac.an.thodelle-0 jahpldea Chlollida óe-0-

.ti.v<;i, N e.oc.ly.tu-6 c.u/Lva.tu-6 e T ILac.hydeJz.e.-6 ILUói.pe.6 surgiram ta� 

bém como espécies comuns no pomar abandonado, confirmando 
. .

as condições de espécies que podem causar danos econômicos 

a pomares de citros nas duas condições, conservado e abando 

nado. Embora essas espécies tenham sido de menores ocorren

cias pode-se afirmar também q�e encontram-se associadas aos· 

citros. 

A espécies Gnomibidlon óulvipe-6.que ocorreu 

como dispersa no pomar· conservado, apresentou.no pomar a

bandonado uma ocorrência rara, juntamente com as demais es-. 

pécies. 

Através da Tabela 7, pode-se observar a ocor 

rência a.e· 28 espécies raras, :1 comuns e 9 espécies muito a

bundantes no pomar de citros abandonado. 

No cômputo geral� observou-se que 60% das es 

pécies coletadas nos dois pomares representam as espécies 

raras, 2,8% as dispersas, 15,8% as comuns e 21,4% as espe-

cies muito abundantes, b que significa que estas espécies 

de cerambiclâeos estão associadas à cultura de citros, o 

que pode representar grandes prejuízos à economia citríco -

la. 
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Tabela 5 - Número e porcentagem de espécies de cerambicídeos classifi

cados quanto à abundância relativa no pomar de citros con-: 

servado. Piracicaba, SP, 1983/85. · 

Espécies 

Aean;thodeAu jMpidea 
A eAe.súc.a eane.1.> eenõ 
Aneyfo e eKa eaJLd),nal.,u 
Cac.01.>.t.o.ta. sp. 
e he.011..,i.dâ. 6 e.1.>:ti..va 

· C omp-6 o eeAll6 v ioilaeel.ló
· Vo1icaceAl.ló baJLba.tU-6
Ebwwdacny.6 sp.
E •. .6 exgu.:t.a:t:ta
E u:tnypanU-6 doM aLi../2,
Gnomibidion 6u1vipu
U em,il.o phU-6 sp.
Lochmae.oúe.1.> 1.>lade.sú
Lophopoe.um .:Umbouvq.e
Mac//..opophona a.c.cen;t[6eJt
Ma,U.o.6oma zona.tum
Megac.(file.ne acu:ta
M ep hlUX.U-6 cüaboUcl.ló
N eoúy.tU-6 c.1./Jl.v a:tU-6
O Jdh o-ti eh ema v en;t,'1.ai.e
O xyi;1 eAU-6 ac.ulea:tU-6
S.tenodon.:te/2 1.>pinibaJLb,i_,6
S::tenyg ✓'.í.a c.01.imoc.eAa
T 4ac.hydelie.1.> cüm1CÜatU-6 .

T. lt.Uóipu
. T. .6:t/J,,i_atf.ló
T • .6Uc.c.,i.ne:t.U-6 in.t.eMup.tU-6
T. thonauc.U-6
· Tiúc.ho phoJz.U-6. fu.ü.nct0.i

Total 
Média 

. . Lirn.i.tes 

*C = categ.oria 
Legenda: (-) raro 

(O) disperso

N? 

08 
01 
01 
01 
13 

· 28
19
01
01
01
04
01
01
06
29
01
36
01
18
01
73
01
01
63
16
38

136
63 
01 

564 
19,44 

Pomar conservado 

% 

1,40 
o, 18 
O, 18 
O, 18 
2,30 
4,96 
3,36 
o f 18 
O, 18 
O, 18 
0,70 
·º, 18
o, 18
1,06
5, 15
0,18
6,40
O, 18
3,20
O, 18

12,95
0 t 18 
O, 18 

. 11,17 
2,84 
6 72 

24, 10 
11, 17 
o, 18 

100 

95%.= ±. 11,6 99% = .± 15,7 

• 
.(=) comum 
(x) muito abundante

C* 

= 

:-

= 

= 

o 

o 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
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Tabela 6 - Nún12ro e porcentagem de espécie de cerambicídeos classifica 

dos quanto à abundância relativa Yio pomar de ci tros abando

nado. Piracicaba, SP, 1983/85. 

Espécies 

Acan:thodeJr.u jcv.,pi,dea. 
Amw ti :<f1 Jútcuu,.w 
Cipwr.o.ea. 6cwc.-i.a.ta. 
ChfoJúda. 6v.d,i.va. 
Colobothea. bti.uU.e,i. 
Comp6oc.e11.w., v.i.oUa.c.ew., 
C/Úod.i.on sp

Vo1tc.ac.eJr.l¼ ba.Jr.b�tiv.. 
V11.yoc.te11M Jc!r.upul.oJw., 
E bwwda.c..�!f6 é exgu.ta..tta 
E. éUba.66,í.n.i.6
E. vilia.ta.
Gnom.i.b.i.d.ion 6u1.v..ipu
Ma.c/Z.ob1tcv.i.il .. i.a.nu.,� be.e.e.a.t.011.
Ma.CJ1.opopho.1ta a.c.c.e.nü6ek
Me.gac.yUene. ·ac.u.ta.
M. e.eng e.ne11. .

-M. 6a.l!ia.
Ne.odytw., c.1utva.tw.,
Odóntoc.eJr.a. 6-tav.i,c_auda.
011.e.odua.. sp. .
011.e.odvw. o"mu.M
Oxyme.JLw., ac1tle1.t:tLLb
. .O • bcv., a.Ué
Pe./Úboe.um te1ur..i.na.tu.n1

. Ra.ph.i.pteJr.a. nod.i.� e,w.. .
Rhopal.uplio1ta. cole.a.tú.6
Spha.Ue11um sp.

· S.teJr.cv.,toma. bJte.ve.
S. ma11mo1ta.tum
S • rr.e.Jú d.i.o nal..i.é
S. UelUo
T 1tachy d eJr. e.é cli.m.i.d.i.a.tw.,
T. 11.uM,pe.&
T. é-i.g na.tw.,
T • é:t r..i.a.tw.,
T. · éUc.c..i.nc.tU6 -i.ntellll.up.tw.,
T. .thoha.C-i.cUé
T. vMiega.tUé

'TJLi.c.hopho11.iv.. çli,�.Unc.tt.t.õ
T. in:tellll.oga..t.i.on.i.6

Total 

Limites 

* = C-categoria
Iegenda: (-l raro 

(=) CO!:Tuill 

Panar abaridonado 

23 

01 

01 
34 

02 

180 
01 

139 
01 
01 
01 
01 
07 
01 

302 
94 
01 
01 
66 
01 

01 

01 

109 
01 

01 

01 
01 

01 

01 
01 
01 
01 

17J 
43 

01 
_93 

312 
138 
02 
03 
02 

174-5 

42,56 

_95% = ± 25 ,04 

1,32 
0,06 
0,06 
1,95 
o, 1 ., 

10,31 
0,06 
7,96 
0,06 
0,06 
0,06 
0,06 
0,40 
0,06 

17,30 
5,38 
0,06 
0,06 
3,7$ 
0,06· 
0,06 
0,06 
6,23 
0,06 
0,06 
O,Oõ 
0,06. 
0,06 
0,06 
0,06 
0,06 
0,06 
9,90 
2,46 
0,06 
5,33 

17,90 
7,90 
o, 11 
o, 17 
o, 11 

100 

99% = ± 33,48 

• 

(x) miito abunlante

C* 

=· 

X 

X 

== 

X 

X 

X 

X 

X 
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Tabela 7 - Nturero e rorc�tagem de es�cie� de cerarnbicídeos classifi
cados quanto às classes de abundância nospomares de citros 

conservado e abandonado. Piracicaba, SP, 1983/85 • 

Pomares .... . Total 

Espécies conservado .abandonado 2 anos 

N9 % N9 % N9 % 

Raras 14 48,3 28 68,3 42 60,0 

Dispersas 02 6,9 00 02 2,8 

Comuns 07 24,2 04 9,7 1 1 .15, 8 

Muito abundante 06 20,6 .09 22,0 15 21 ,4 

Totais 29 100 41 100 70 10Ó 

4,2,2, CONSTÂNCIA 

Os números e as porcentagens de espécies de 

cerambicídeos coletadospos pomares de citros conservado e 

abandonado, assim como o total ·durante o período, 1983/85, 

e a classificaç�o quanto à constância encontram-se na Tabe 

la 8. 

Do total de 29 esoécies coletadas no pomar 

de citros conservadoi as espécies Oxymell.U-6 �culea.tu-6, TJz.a

c.hydell.e-6 d,i,m,ld,la.tu-6, T 1tachydeJz.e-ó -ó ucci.nc.tu-6 in.te1tJz.up.tu.6 e. 
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T ll.ac.h yde.lLe.-0 :tho11.a.c..ic.u1:, apresenta_ram-se .:,CQnO constantes, enquan 

to que Ma.c.ll.opopholl.a. a.c.c.e.n:t1..6e.ll., Me.ga.c.ylle.ne. a.c.u;ta. e Tll.ac..h y-
. . 

de.ll.e.-0 -0:t1Liatu1:, ocorreram como acessórias1 as demais 

cies surgiram como acident.ais. 

espe-

Entre 41 espécies de cerambicídeos captura

dos no pomar abandonado, as espécies classificadas como cons 

tantes foram Comp-0oc.e.1Lu-0 viollac.e.u.6, Vo1Lc.a.c.e.1Lu1.:, ball.ba.tu1.:,, 

M. a.c.c.e.nti6e.11,, M. a.c.uta, Ne.oc.tytu-6 c.u11.va.:tu1.:,, O. a.c.ule.a.,tu1.>,

T. dimidia:tu1.>, Tll.a.c.hyde.ll.e..6 .6:t.11.iatu-0 e T • .6Uc.c.inc.tu1.> 1..nte.ll.-

1iup;tu1.> foram constantes também no Domar conservado. Entre

tanto, as espécies M. ac.c.e.n:ti.óe.lL, M. a.c.u.;ta. e T .. 1.>:t.Júa:tll.6 que 

ocorreram como espécies acessórias no �ornar conservado en

•Contraram no pomar.abandonaqo melhores condições para desen 

volverem e surgiram cor.to. espécies constantes. 

Áinda no pomar abandonado, as espécies Ac.an-

T. :tholl.a.c.ic.u1.> apresentaram-se como acessórias, enquanto que

as demais surgiram.como espécies acidentais . .

A êspécie A. ja.1.:,pi.de.a., ·acidental no pomar de 

citros conservado e acessória no pomar abandonado, é citada 

por CARVALHO (1984) entre 74 espécies de cerambicídeos col� 

tados em Euc.a,e.yp:tu.6 1.iati9na. e E. ull.ophylla., como espécie 

constante. Jã N. c.unva.:tu.6
1 

de pcorr�ncia acidental e cons-
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tante nos pomares conservado e abandonado� respectivamente, 

também é citado por CARVALHO (1984) como constante nos dois 

pom�res de eucaliptos. Comparando-se os níveis de constân

cia obtidos com os de CARVALHO (1984), para todas as espe

cies de cerambicídeos coletados em pomar de E. �aligna e 

E. «IL� phylla, pode-se constatar que as espécies A. ja-0pidea

e N. c.unva.t«-0 estão perfeitamente adaptadas aos três ecos

sistemas, enquanto que as demai� espécies de cerambicídeos 

apresentaram uma maior constância nos pomares de citros. 

Entre 24 espécies de cerambicldeos estudados 

por CIVIDANES (1979}, em três regiões canavieiras do Estado 

de são Paulo, e citadas como espécies acidenta.is, apenas 

A. ja-0 p,Lde.a, VIL!fO c.._.te.ne-0 -0 c.nupuloJ.i u-0 e T Jc.ic.ho pho1w1.i ,Ln:te.fLILO

gà.tio niJ.i foram comuns às espécies coletadas em citros, indi 
. 

. 

-

cando uma grande diversidade da fauna desses cerambicldeos 

nos dois ecossistemas, c�na e citros. 

A Tabela 9 mostra que a maioria das espécies 

foram classificadas como acidentais, 76% no pomar conserva

do e 68,3% no pomar abandonado. 

Uma das possivei·s · explicações para o fato 

dessas espécies terem ocorrido poucas vezes no total de a

mostras do levantamento, pode ser devido à própria caracte

rlstica dos ecossistemas subtropicais de possuírem uma gra� 

de diversidade de espécies mas com :i?equeno número de indiví 

duos. Outra possível explicação para o grande número de es� 



· .. 54 •

.. 

- pécies classificadas como acio.enta.is esta no longo ciclo 

biológico dos cerambicídeos e de uma possível emergência de 

seus adultos em épocas muito próximas, favorecendo algumas 

coletas com um número elevado de indivíduos, como pôde con� 

tatar LINK (1976), quando coletou em uma só noite, 12,9% 

do total de Scarabaeiodea em Santa Maria, RS, atravês de 

armadilhas luminosas. Dado semelhante ;foi observado por CI

VIDANES (1979), quando analisou a fauna de coleópter�s em 

três regiões canavieiras do Estado de Sã.o Paulo. 
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- Constância, numero e porcentagem de espécies de cerarnbicídeos

coletados nos panares de citros conservado e abandonado e to-

tal deste período. Piracicaba, SP, 1983/85.

�ies 

AcanthodeJteó j1Up-i.dea 
Av,.en-i.ca. canuce»ô 
AncytoceM. CMdln<i.Ui, 
A.to:x.ú. n.i9Jz.Ua.-�ú .l 
Cacoõ.tola sp. 
C.ipWcola 6iucittta. 
C/il.o/t.UÍa 6uüva. 
Colobo.thea. b1tu.Ue,i 
CompoõoceJtLU. v.ioUacew, 
ClL.lodion sp. 
Vo-tcaCCILll.6 b1aba.ttt6 
V11.yoctenu 6C1J.11pu.lo..iLU. 
E bWLOda.cJt!,'6 sp. 
E. õexguta.tta 
E. 6Uba.6 6-in.u 
E. vilia.ta. 
Emypamlô doMa.U.6 
Gncm.i.b,id.ion 6u.l.v.ipu 
li emllo phlló sp. 
Loclima.eocl.u &l.adeni. 
LophopoWnr .lin1ba4u«e 
1-laCtLo b1t1U.i ,Uamu 11 etla.tc,11. 
MaCII.OpophoM accen{.i6et. 
1-!aUou•ma zo1w.tum 
l-legacyUene ac.,,.ta 
U. congenCIL 
JI. {oüa. 
tlep/,�.i.tr.u, cüa.boücw, 
Neccl.yM CLL'l.va..tw. 
Odon-toceJta. 6tav.icalLda. 

. Ollé.oclC/1.o. sp. 
0. onú.6M 
Ouhcu.Mma. veJWLa.le 
OxymC11.1L6 ac.u.l.ea.tltô 
0, bMa.Uô 
Pelt.ibocum .te,'unÚ1a..tun, 
Raph-i.pteJta nod.i5e1ta 
Rhopalopholt.tl ccUa;w, 
SplutUenum sp. 
Stenodon.te� -6p-i.n-i.baltb.i6 
Steny911.a co-6mocua 
S.tvuu..toma. b11.e,•e • 
s. DIMmcll.a.tum 
S, rne-'Licüona.Uô 
S. 4teU.io 
111.a.c/iydCAU cüm.i.cüa.tllô 
T. 1t«62pú 
T. õ.igna..t!ló 
T. 4.tlr..uttlló 
T. 4ucc-i.nc.t,t.1 .inteMuptu4 
T, .tl1011.o.c..i.c.UJ 
T. vdll..icga.tu.� 
Tlt,(ch<'rlr('�!ló clütb1e,tu,i 
T, .intcMogo.t-i.c>nil> 

Totais 

Cons t.âncL-l 1 · . 

PaMrCS 

.Ca1s. l\b.:Ú-à. 

z y 
z 

z 

z 

· Z

z 

z 
- z

z " 
z 

. z w 
z 

2 .. 
2 z 

z 
2 

z 
z z 
z 
z 
z 

z 
y w 

z ,.. 

y ,., 

z 
.z 

z .. 
z w 

z 
•Z . 

z
z 

w w 
z 

z 

z 
z 

z 

z 

·z

z 

z 

:z: 

z· 

"' w 

z y 
z 

y w 

w w 

w y. 
z 

z z 

z 

Total colet.ildo 

Par.tir�s 

(;(r..servado ,\E:m,lonado 

T \ T ' 

8 1,40 23 1,32 
1 o, 18 
1 o, 18 

1 0,06'· 
1 o, 18 

1 0,06 
13 2,30 34 1,95 

2 0,11 
28 4;96 180 10,31 

19 3,36 
1 

1)9
0,06J 
7,96 

1 0,06 
1 0,18 
1 o, 18 1 0,06 

1 0,06 
1 0,06 

1 o, 18 
4 0,70 7 0,40 
1 0,18 
1 o, 18 
6 1,06 

1 0,06 
29 s, 15 302 17,30 

1 ·0,18
36 6,40 94 5,38 

1 0,06 · 
1 . 0,06 

1 o, 18. 
18 3,20 66 3,78 

1 0,06 
1 0,06 
1 0,06 

1 o, 18 
73 ·12,95 109 6,23 

1 0,06 
1 0,06 
1 0,06 
·1 0,06 

·- 1 0,06 
1 6, 18 
1 o, 18 

, 0,06 
,. 0,06 
1 0,06 
1 0,06 

63 11,17 173 9,90 
16 2,84 43 2,46 

1 0,06 
38 6,72 93 5,33 

.136 24,10 312 17,90 
63' 11, 17 13$ 7,90 

2 0,11 
t. 0,18 3 0,17· 

2 0,11 

100 100 
S64 174S 

1caistãncia " z - acidentais, W - c:cnst.,n�c, y - acessórias 

anos 

T ' 

31 1,35 
1 0,04 
1 0,04 
1 o·,04 
1 0,04 
1 0,04 

47 2,03 
2 0,08 

208 9,00 
1 0,04 

158 6,85 
1 0,04 
1 0,04 
2 0,08 
1 0,04 
1 0,04 
1 0,04 
,., 0,50 

1 0,04 
1 0,04 
6 0,26 
1. 0,04

331 H,35 
1 0,04 

130 5,65 
1 0,04 
1 0,04 
1 0,04. 

84 3,64 
1 0,04 
1 0,04 
1 0,04 
1 0,04 

182 7,88 
1 0,04 
1 0,04 
1 0,04 
1 0,04 
1 0,04 
1 0,04 
1 0,04 
1 0,04 
1 0,04 
1 0,04 
1 0,04 

236 10,23 
59 2,60 

1 0,04 
131 5,70 
448 19,40 
201 8,71 

2 0,08 
4 0,17 
2 0,08 

100 
2309 
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Tabela 9 - NÜrre:i;-o e porce.ntagem .de esp§c;Les constante ·· acessórias e a

cidentais de cerambicideos coletados nos pomares de citros 

conservado e abandonadoe Piracicaba, SP, 1983/85. 

. .Pomares Total 
anos 

Categorias Conservado .Abandonado 

N9 % N9 % N9 % 

Constantes 4 13,7 9 21,9 13 18,6 

Acessór.ias 3 10,3 4. 9,8 .7 10,0 

Acidentais 22 76,0 28 68,3 50 . 71 , 4 

Totais 29 100 41 100 70 100 

4,2,3, DOMINÂNCIA 

O número, porcentagem e espécies de cerambi

cídeos classificados quanto à dominâncianos pomares de ci

tros conservado e abandonado, no periodo de 1983/85, encon

tra-se na Tabela 10. 

Pela Tabela 10, verifiça-se·que entre 29 es

pécies coletadas em pomar de citros conservado, 14 espécies 

(48,27%) foram assinaladas como dominantes, enquanto que, 

em pomar abandonado, também foram consideradas 14 espécies 

dominantes (34,14%) entre 41 espécies coletadas. 

. .
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Das espécies cole_tadas e consideradas domi-
. . 

nantes nos dois pomares Lophopoeum .t.lmbouvae foi dominante 

apenas no pomar conservado e Gnomlbldlon 6ulvlpe-6 apenas no 

abandonado; as demais espécies foram dominantes nos dois po 

mares de citros (Tabela 11). 

As observações concordam em parte com CARVA

LHO (1984), que estudou 74 espécies de cerambfcídeos e elas 

sificou como dominantes as espécies Ac.an.t.hode�e-6 ja-0pidea, 

C hlo�ida ó e-0.t.iu a e N e.o c.ly.tu-6 eu�va.t.u-0 em pomar de Euc.alyp,tu◊ 

�allgna e E. u�ophylla e Comp-0�c.e,�u-0 vlollac.eu-6, Ebu�oda-

c.ny-0 vi.t..t.a.t.a e T�ac.hydehe-6 .t.hohac.ic.u-6 em pomar de E. -0alig

na. Já, em canaviais, CIVIDANES (1979) classificou A. ja-0-

pldea como de ocorrêncta não dominante. 

Pelos resultados obtidos, pode-se verifi-

car que as espécies classificadas como dominantes represen 

tam uma séria �meaça econômica aos pomares cítricos. 
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Tabela 10 - Número, p:ircenta� e espécies de cerarnbicídeos classifica

dos quanto a donunância nos pomares de ci tros conservado e 

abandonado. Piracicaba, SP, 1983/85. 

Pulares 
Espécies 

Caiservado .. � 

m ' LI m \ LI .  

Acan..thode1tu jMp.úJ.M 08 1,40 0,84 ., 23 1,32 0,98 
AVr.e.r..i.c.a canuce.,u. 01 o, 18 0,06 
Anci;locM.a. co.ArLi.Jmi..U 01 . 0,18 . 0,06 
A tfU.i.a n.i.g /1..i..t.M.!..i_ J - 01 0,06 0,02 . C a.COA.tola. sp. 01 o,1s· 0,06 
C.i..p,..Uc.ola. 6t1.1,WJ...ta 01 0,06 0,02 
CliM1i.Wa 6u.ü.va. 13 2,Jq 1,50 * . 34 1,95 1,59 .. 

Colobot.he.a. b.ii.u.lle-i. 02 o, 11 0,04 
CompohoceJtJlJ> v.ioUaeeuJ 28· 4,96 3,11 * 180 10.a1 10,00 ., 

C1i..fodi.on sp. Ó1 0,06 0,02 
V01,cnce/t.U.6 bMba:t:i.u. 19 3,36 2,3S * 139 7,96 7,66 * 

V11.yoe,te.nu hC/UJpu.lohw, 01 0,06 0,02 
EbWUJdctCJuJh sp. 01 0,18 0,06 
E • .6 exg u:ta..ttD. 01 0,18 0,06_ .01 0;06 0,02 
E • .61tbo.66.i.n.i.h 01 0,06 0,02 

. E . vil.ta.ta. 01 0,06 0,02 
E«.vu;pa11U4 doMtl.ÜÃ 01 0,18 0,06 
Gnom.i.b.i..d.i..on 6u.lv.i.pe.6 04 0,70 0,35 07 0;40 2,02 *

Hemil.op/w,6 sp. 01 o, 18 0,06 
Locl1maeoc.lu 1,Wen.i.. 01 0, 18 0,06 
Lophopoeum .ümbau,uae 06 1,06 0,58 

, MaCJt.O b!iaú,liar.<l.l, li ella.to.'t 01 0�06 0,02 
tla.u-..opophol!.<t accen-t,:6C11. 29 _5,15 3,84 * 302 17,30 16,92 .. 

llaU.oAoma z ono...tum º' O, 18 0,06 
Me9a.cyU.e.ne aCI,..tfl. 36 6,40 5,22 * 94 5,38 . 4,96 * 

U. ccng eneJt 01 0,06 0,02 
J.1. {,ol&a. 01 0,06 0,02 
tlephti.i..tr.u. d.i..aboU.cw, 01 0,18 0,06 
ll eocl. !fÚl.!> CMva.tu.A 18 3,20 2!23 * 66 3,78 3,27 • 

OdontoCCl!.a 6la.vJ..cauda 01 0,06 0,02 
014?.cdv,.a sp. 01 0,06 0,02 
O. om.i..ua. 01 0,06 0,02 
011.t.hoA eh ema. v e.n.tM.le 0T 0,18 Ô,06 
OxymeJtllh acu.lett.tu.6 73 12,95 11,57 * 1Ó9 6,23 S,85 * 

O. bcu,a_w 01 0,06 0,02 
PM..i.boeum .teJi.m.i.na..tum 01 0,06 0,02 
Ra.p/Lip.tVttt nod.i..6 eJta. 01. 0,06 0,02 
Rhopa.lopho'1..ll coUo.JúA 01 0,06 0,02 
Splia.U.e.nÚm sp. - 01 0,06 0,02 
Stenodon..tu l>p.i..n.i..bMb.i..6 01 0,18 0,06 
S.teny91Ut C06mocvr.a. 01 .. 0,18 0,06 

01 Stvuu,tcma b11.e v e . 0,06 0,02 
S. ma.llmoM.tum 01 - 0,06 0,02 
s; meli.i.d.i..ona.l.lh 01 0,06 0,02 
s. JlteU..i.o. 01 0,06 0,02 
TJi.a.chzJdCJtu dJ..m.i..d.i..a.:tw, 63 11, 17 9,60 * 173 9,90 9,61 * 

T� 1tu6:ipu 16 2,84 l,99 * 43 2,36 2,00 *

T, .6.ig� 01 0,06 0,02 
T • .6.t/L.Ül.tU6 38 6,72 5,54 * 93 S,33 4 ,91 * 

T. 4ucc,inc.tt.l.6 .ú:.teM.uptU.6 136 24, 10 22,98 * 312 17,90 17,48 * 

T, tho1i11 c.,i CU.6 63 . 11,17 9,60 • 138 .7,90 7,60 *

T. vM.i.ega.tU.6 02· o, 11 0,04 
T.\.lche>rhMU-6 cl,iAtb1c.tU.6 01 0;1s 0,06 03 0,17 0,07 
t. b1teN1.t'9a.-Uon.i...6 02 o, 11 0,04 

Total· 564 100 1745 100 

IS fpara K=0I o,sJ 0,18 
* " espécies danin..'llltes
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Tabela 11 - Relação das· espécies de· óerambicídeos dcrninantes associa-

dos à citx_-icultura ocorrentes siim.lltaneamente em pomares 

conservado.e abandonado. Piracicaba, SI?, 1983/85. 

· . : Núriero. de. Indivíduos

Esp2cies 
. Panares 

Conservado 

Acan:thodeJLu jU1.:,p,i,de,a 3-

Cheotúda óu:tiva 13 

Comp-0oceJLU1.:, vioUace,UI.:, 28 

V 011..c.ac.eJLU1.:, bMbatU1.:, 19 

MaCJLopophoM ac.c.enti6eJL 29 

Me_gac.yUene, ocu:ta 36 

- N eoc.R.y;tU1.:, c_r111;v a;tw.:, 18 

- O xym eJLUI.:, ac.ul eatU1.:, 73 

. T ILac.hydeAu clúnidia:tm 63 

T 11..ac.hydeJLe.1.> 11..uóipu 16 

T 11.achydeJLu -6:tJúa,tU-O 38 

T 11.ac.hydeJLu -0uc.c.inc.:tU1.> in:teJLJiup:tu..s \ 136

T 11..ac.hydeJLu ;tho1Lac.ic.U1.> . 

Total. 

.. 63 . . . -

..... : . : .. : : 540 ........ . 

Abandonado 

23 

34 

·180

139.

302

94 

66 

109 

173 

43 

93 

312 

138 

.1706 
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4.2.4. FREQUÊNCIA 

Os valores ref.erentés às frequências _para 

as diferentes espécies de cerambicíqeos amostrados nos poro� 

r�s de citros conservado e abandonado encontram-se na Tabe

la. 12. 

Durante o periodo das amostragens, foi cons

tatada uma variação de 0,18 a 24,10% para as espécies no 

pomar· conservado e de 0,06 a 17,9% no pomar abandonado, en

quanto que nos dois pomares a variação foi d� 0,04 a 19,4%. 

No pomar de citros conservado, T 11.ac.hyde1ie.1 

.6Uc.c.ln�tu-0 inte11.11.uptu-0 apresentou a mais alta frequência 

(24,1%), muito superior� Oxymell.U.6 aculeatu.6 (12,95%), 

T11.ac.hyde11.e-0 dlmldlatu-0 e T. tho11.ac.lc.u-0 (11,17%), T. -0t11.ia

tu-0 (6,72%), Megac.yllene ac.uta (6,4%) e Mac.11.opopho11.a ac.c.en

tlóell. (5,15%). Das espécies restantes, sete delas apresenta 

ram frequências de 1 a 5% e as demais mostraram·valores in

feriores a 1%. 

Já, no pomar_ abandonado, as maiores frequên

cias foram apresentadas por T. .6 uc.c.inc.tu.6 ,lnt.eMuptU.6. (17 ,90%) 

e M. ac.c.entl6e11. (17,30%). Em seguida, aparecem as espécies 

Comp-0oc.e11.u-0 ·vlÔllac.eu-0 (10,31%), T. dlml4latll.ó (9,9%), Voll.-

caée11.u-0 ba11.batu-0 (7,96%), T. tho11.ac.lc.u-0 (7,9%), · 

culeatu-0 (6,2j%), M. ac.uta (5,38%) e T. -0t11.latu-0 

o •. a,_

(5,33.%). 

Quatro das espécies restantes rr.ostraram frequências de 1 a 

5% e as demais com valores inferiores a 1% .• 
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As espécies T. J.iUC.é.{,/'l.e:tllô irz.teM..uptUJ., . ( 19 ,4%) e M. ac..

c.e.móeJr. (14, 35%) foram as que apresentaram as maiores frequên 

cias durante o período de amostragem,· sendo portanto, as e� 

pécies que maiores problemas poderão causar ã citricultura. 
. 

. 
* .  

No .. pomar de citros conservado, foram coleta

dos 564 cerambicídeos incluídos em 24 gêneros e 29 espécies 

enquanto que no pomar aband_onaµo fo:r:-am capturados 1745 ce

rambicídeos pertencentes a 25 g�neros e 41 espécies. 

·no total de .2309. cerambicideos, coletados 

nos dois pomares de citros, 24,43% ocorreram em pomar con

servado e 75,57% no abandonado. 

O gênero T1c.ac..h yde.�e.-0 foi o que apresentou o 

maior número de espécies no pomar conservado (62,5%), segu� 

do do gênero Ebu1c.odac..1c.y-0 (25%); os demais gêneros (12,5 %) 

foram repiesentados por apenas uma espécie (Tabela 13 e Fi

gura 1). O gênero T1c.ac.hyde.�e..6 representou ainda 56,02% do 

número total de indivíduos coleta.dos no pomar conservado e 

43,67% no abandonado. 

No pomar abandonado, o gênero T /l,ac.hyde.�e.-0 

(29,6%) também se destacou com uma frequência bem acima dos 

demais; em seguida aparece o gênero S.te.1c.cu.toma (16,66%), Me 

ga.c.ylle.ne. (12, 5%), Ebu.1c.odac.1c.y-0 (12,5 %), T1c.ic.hopho1c.u-0 (8,34%), 

Oxyme.ll.U.6 (8,34%) e One.ode.ll.a. (8,34%). Os demais 

(4,16%) fol'..'am repr�sentados por apenas uma espécie 

13 e Figura 2). 

generos 

(Tabela 
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. �· - � --�---,.,_ espécie M. a.c.c.e.ri.t.ló en. foi a que apresentou 

a maior diferença no número de individu�s coletados nos 

dois pomares; 8,77% no pomar conservado e 91,23% no abando

nado. Em seguida, aparece V. ·ban.ba.tu-0 com 12,03% no pomar 

cpnservado e 87,97% no abahdonado, demonstrando uma grande 

preferãncia dessas �spfcies para proliferar-se em plantas 

-·cttricas abandonadas.

Com relação aos númer9s totais de indivíduos 

(Tabela 4) observa-se que a técnica utilizando armadilhas 

confeccionadas com garrafas plásticas mais melaço de cana, 

foi bastante eficiente para amostrar várias espécies de 

cerambicídeos, entre as quais, algumas consideradas sérias 

_pragas dos pomares cítricos. 
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Tabela 12 Frequências obtidas para as diferentes espécies de cerambi 

-cid.eos coletados nos pon1a,res de c,itros conservado e abando

nado e totai do período. Piracicaba, SP, 1983/85.

F.spécies Conseivaclo 

T %' 

l.cnnti:odVLr-& jMp-<.dea. 8 1,40 
Auer.irn canuccr� 1 o, 18 
Ancyl�cVl!l CMCÜr.aLi.6 1 O, 18 
l..tati.a ru91t.UM.!,il> 
C1tct>J..Ccla sp. o, 1� 
C-<.plt.ücola tíMcia.ta 
C h!o1twa éu.Uva 13 2,30 
Cotcbc.tltca b1ti.Uu 
CompOlOCCA14, v.ioltaceiu. 
Cl/.,(,od.frn sp. 

28 4,96 

V�tcacCAl.l.!J ba�ba.tu.& '19 3,36' 
V11.yocli11u .1c1tupu.Cc�u.& 
E bu.11.od.J.CA!'6 sp. o, 18 
E. u1:mta.:lut 0,18 
E • .1ub.166i� 
E. vWat.a.
fuv,.yp.m� do1t.&,1lú, 1 o, 18 
Gnom.ib«üon tíu.lv,ipu 4 0,70 
llcm.ü cpluu sp. 1 o, 18 
locl:mc:eoc.le.ó 6.iade.n.i 1 0,18 
Lopl1opc!!Um .üir.b�vu.e 6 1,06 
Mo.t;11.ob-taúli11n'1.ó b.cUa.toJJ.
Ua.CJJ.oprpltNct o.ccen.titíVL 29 5,15 
J!t1.Uo6 cm z o na;tu,71 · l o, 18

. llegncyUene am.tt: ·
· M. ccn;e.nVt

36 6,40 

JI. (.oüa -

l!crl!Ji.U� d-<.a.bo.U.cl.l.!J 1 O, 18 
llcocly.t;l.ó cUJtva..tu.� 18 3,20. 
OdontocC/1.ll tíi'.tr.v,icauda
011<1.odCJta sp. 
O. om.ú.·Ja -, 

OJt.tlioJcl,.ema ven.tlr.ttle , 0,18 
OXLJtnVl.u.& acu.Cra.t.U.ó 

. O. baMU.ó 
73 12,95 

Pelt.iboeLJm teJrn,i.na.tum 
Raplti.p-tv,.a nocü6e1t.a 
Rhopalcpho11.a cot� 
Splutllu.um sp. 
S.tcnodcr..t.u Jpúz.ibM.b-<..ó o, 18 
S.tenygM CO.lmOCVUt 0,18 
Str.l'..tl.6.tc.,:a b11.ev e . 
S. ..vu,,c JUt.tum ·
S. ml'.'J..d.i.orw.?i.,\
S. �-tel.üc

- T1t.1tc.hydv.u CWl'-<.d<JLtU.ó 63 11,fl 

T. 11.ú{ipu 16 2,84 
T. �-<.9�
T. Ul'...icf..W.. 38 6,72 
T. �ucw.c..tU.ó .inteJt.Jt.up.tt.L.ó 136 24,10 
T • .tho,'ttl.Ci.CU.ó 63 11,17 
T. v1t1t.,<.r�:ttu.ó
T1t.-<.chc��;�U.ó �-<.�í-<.ncJ:u.t
T • .inteN'..Of]ltÜOM.ó 

o, 18 

'fut:.ais 
100 

564 

Parores 

Am.ooonado 

T ·  

23 

1 

34 
2 

180 
• 1

139
1 

1 

1 

1 

7 

1 
302 

94 
1 
1 

66 
1 

1 

1 

109 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

, 

173 
43 

1 
93 

312 
138 

2 
3 
2 

1745 

% 

1,32 
- .

0,06 

0,06, 
1,95 
O, 11 

10,31 
0,06 
7,96 
0,06 

0,06 
0,06 
0,06 

0,40 

0,06 
17,30 

5,38 
0,06 
0,06 

3,78 
0,06 
0,06 
0,06 

6,23 
0,06 
0,06 
0,06 
0,06 
0,06 

0,06 
0,06 
0;06 
0,06 
9,90 
2,46 
0,06 
5,33 

17,90 
7,90 
0,11 
o, 17 
o, 11 

100 

Total 

2 p:irares 

T % 

31 1,35 
1 0,04 
1 0,04 
1 0,04 
1 0,04 

1 0,04 
47 2,03 

2 0,08 
208 9,00 

1. 0,04
158 6,85

1 0,04
1 0,04 
2 0,08
1 0,04 
1 0,04 
1 0,04

11 0,50
1 0,04
1 0,04 
6 0,26
1 .0,04

331 14,35 
1 0,04

130 5,65 
1 0,04 
1 0,04 
1 0,04 

34 3,64
1 0,04
1 0,04 
1 0,04 
, 0,04

182 7,88
1 0,04 
1 0,04 
1 0,04 
, 0,04
1 0,04 
1 0,04 
1 0,04 
, 0,04 
, 0,04 
, 0,04 
1 0,04 

236 10,23 
59 2,60 
; 0,04 

131 5,70 
448 . 19,40 
201. 8,71

2 0,08 
4 0,17 
2 0,08 

100 
·2309 



Tabela 13.- F;reauências obtidas oara 
- � . 

dae coletados _n�s fOmares

P.iracicaba ,· SP, 1983/85. 

.64. 

os · diferentes gêneros de Cerant>yci 
: ·. ·  

. . � 

ae·citrQs conservado e abandonado. 

Fr€qtlência 
.. · ·Panares

· conservar..o abandonado 
Gêneros Espécies Indivlduos·. .Espécies Indivíduos 

... N9 % N<? . % N9 % N9 % 

Acan:t.hoduv., 01 3,45 08 1,40 01 _2,44 23 1 ,32 

Ae1t.etú..c.a 01 3,45 01 o t 18
_Anc.lJ.f.oc.Vl.a. 01 3,45 01 p,18 
Atu.x.,la 01 2,44 01 0,06 
C ac.oJ:t.ota. 01 3,45 01 O, 18 

- 01 C ,ipl(.,{)., C.Ofu 2,44 01 .O ,06 
. ChtOJc..,i..da. 01 3,45 13 2,30 01 2,44 34 1 ,96 

Co.tobo:the.a. -

CompMc.eJtlJ.6 01 3,45 
CMocü.on 
V oitc.ac. eJLlL6 01 3,45 
V-'l.yoc.:te.nu 
E bwwdaCll.yli 02 6,85 
E u.:(/typanw., 01 3·,45 
Gno,nib.icü.on 01 3,45

- fl enúl.o p h UJ.i 01 3,45 
Loc.hmae.octu 01 3,45 
Lophopoe.um 01 3,45 

· MaCJLO b,'l.lt,l,ilianUJ.i
Ma.Cll.opophotr.a .01 3,45 
Ma.UM oma. 01 3,45 
Meg a.c.y.Uene. 01 3,45 
M e.pf Vtli.lJ.6 01 3,45 
Ne.ocl..y:tlJ.6 01 3,45 
Odow..oc.eJta. 
0Jt.e.odvw. 
OtL:thoJ c.hema. 01 3,45 
Oxyr.1e1tu.� . 01 3,45 
Pelll.bol'..Ll.flt 
Ra.ph-lptetut 
Rhopal.opfiotr.a. 
SphaU.e.num -

Stenodon.tu 01. 3,45
S:tenygJta. 01 3,45
S.tV!.a.&tcm,a. -

-

T Ji.o.cliydvr.u 
T Mchopho1tUJ.i 

0517 ,25 
· .. 01 3,45". 

Totais 29 100 

28 4,96 
-

19 3,36 

02 0,36 
01 o, 18 
04 ·0,10
01 o 118
01 o, 18 
06 1,06 

29 5, 15 
01 o, 18 
36 6,40 
01 O, 18 
18 3,20 

01 O, 18 
73 12,95 

01 . o·;,a 
.01 o, 18 

316 Sç,00 
... 01 .. 0,18, 

564 100 

01 
01 
01 
01 
01 
03 

01 

01 
01 

03 

01 
01 
02 

02 
01 
01 
01 
01 

04 

2,44 
2,44 
2,44 
2,44 
2,44 
7 ,31 

2,44 

2,44 
2,44 

7,31 

2,44 
2,44 
4,87 

4,87 
2,44 
2,4.4 
2,44 
2,14 
··-·, 

9,75: 

02 
180 
01 

139 
01 
03 

07 

01 
302 

96 
. - .

66 
01 
02 

110 
01 
01 
01 
01 

04 
0717,10 -762 

: . '• : : 02 .4 ;87 . 05 

41 100 1745 

o t 11 
10,31 
0,06 

7,95 
0,06 
O, 17 

O ,40 

0,06 
17,30 

5,50 
.;. 

3,80 
0,06 
O, 11 

6,30 
0,06 
0,06 
0,06 
0,06 

0,22 
43,67 

0,28 

100 



I 

62,5% 

� Outros gên_eros 

� E butz.oda.c.1ty.6 

D 
T 1ta.c.hyde.1te.6

.65. 

·•· 

Figura 1 - Comparações percentua..:!$ o.e gêperos de Cerambycidae coletados 
. . 

._ no panar de citros conservado. Piracicaba, SP, 1983/85. 



� outros generos 

llilIIIl]] 0 ll. e.ô d VLa 

� OxymVLlló 

� : : : J T lc.ic.hophotLlló 

Wj E bwz.odac.tLy-6 

• • •  1 

: · : : Me.ga�yll.e.ne. 

� S-teJLMtoma 

D T1La.c.hyd0u 

.66. 

4, 16% 

8,34% 

8,34% 

8,34% 

12,5% 

12,5% 

29,6% 

Figura 2 Ca:nparações percentuais de gêneros de Cerairu:=>yciàae coletados 

. no panar de citros abandonado. Pira�j.caba, SP, 1983/85. 
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4.2.5. ÍNDICE DE DIVERSIDADE 

Os dados refere;ntes aos índices de diversid•a 

de das·auas comunidades estudadas encontram-se na Tabela 

14. 

Pelos resultados, observa-se que o índice 

de diversidade (a).-de 4,42, obtido para o pomar de citros 

conservado, é bem próximo dos 5,36 calculado para o pomar 

abandonado. No entanto, esses índices são bem inferiores dos 

obtidos por CIVIDANES (1979) que estudou os coleópteros re-
. . 

lacionados com a C!-,lltura da cana-de-açúcar em 3 reg-iões .do 

Estado de São Paulo, obtendo um Índice de 15,51 para Barra 

Bonita, 13,74 para Pradópolis. e 14,42 em Assis; difere tam-· 

bém dos índices calculados por CARVALHO (1984) para a fauna 

de coleópteros em pomar de fuealyp�uJ �aligna e E.unophylla 

obtendo, respectivamente, Índices de diversidade 8,79 e 

9, 17. 
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Tabela 14 - Nlunero de espécies (S_} ·, nÜµ-tero · de indivíduos (N) e índice

de divers�dade' (a) da fauna da farníl.ia Cerambycidae nos � 
res de citros conserilado e abandonado. Piracicaba, SP.,1983/' 

/85. 

· Parâmetro

s 

N 

Ci. 

·.Conservac'l.o

29 

564 

4,42 

Pomar 

4,2,6, PORCENTAGEM DE SIMILARIDADE 

Abandonado 

41 

1745 

5,36 

A porcentagem de similaridade calculada cara 

se comparar as espéci·es comuns aos pomares de c.i tros conser 

vado e abandonado encontra-se na Tabela 15. 

O valor de 75,67% pode ser considerado bom 

quando comparado com o observado por CIVIDANES (1979) que 

estudou a anãlise faunistica de coleÕ�teros em 3 regiões c� 

navieiras do Esiado de são Paulo obtendo um índice de 72,4% 

para as regiões de Assis e Barra Bonita, 77,1% entre Assis 

e Prad6polis e 77,6% para Barra Bonita e Prad6polis; 

.Valor quase sempre semelhante foi observado 

por CARVALHO (1984) calculando uma porcentagem de 74,81%, 
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_após estudos da análise faunistica de coleópteros em pomar 

de Eucalyp�u4 Jaligna e E. u�ophylla em Salto, SP. 

4,2.7. QUOCIENTE DE SIMILARIDADE 

O quociente de similaridade calculado foi 

de 0,46 um pouco abaixo dos 0,79 observado por CARVALHO 

(1984) para a fauna-de coleópteros em Eucalyp�U4 4ali9na e 

E. u�ophylla, e mais pr6xi�o dos r�sultádos obtidos por CI

VIDANES (1979) quando obteve 0,63 para as regiões de Assis 

e Barra Bonita, 0,54 entre Assis e Pradópolis e 0,57 para 

.Barra Bonita. e Pradópolis s9bre a fauna de coleópteros cole 

tados em cultura de cana-de-açficar nas trfs regiões do E§ta 

do de São Paulo'acima citadas. 
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Tabela 15 - Porcentagem (S) das espécies comuns aos p::,mares de citros 

conservado e·abandonado. Piracicaba; SP, 1983/85. 

Espécies 

Ac.anthod�tv., jMpidea 

C he.otil..da. 6 v.,üva 

Comp-0oc.e.JziL6 vio.U.ac.eU/2 

V oll.c.ac.ell.lló bM.ba.tlló 

E bUll.odac.ll.y-0 -0 exgu:ta:tta 

Gnomib.i,d.íon 6ulvipe1> 

Mavwpopho.1l.a a�c.enti6 VL 

Mega.c.yUe.ne. ac.um 

Pomar 

Conservado 

(%) 

1,40. 

2,30 

4,96 

3,36 

o, 18 

0,70 

5, 15 

6,40 

N e.o c.1..y:tu.,!J c.u1iv atw., 3 , 20 

O xymVLLV.. ac.ulea.:tw., 12 , 9 5 

· T /i.ac.hy:frAv., cUn1.ú:Üa.tlló 11 , 17 

T 11..ac.hyde.ll.e/2 ll.lln,[pv., 2, 84 . 

T Mc.hydeJLv., -0:tlúa.tw., 6, 72 

T ll.aC.hydeJLU> -0lJ.C.CÁY!.c.:tlló intetll1.Uptu-6. 24, 1 O 

T 1ia.c.hyde1Lv.,_ :thoM.c.ic.w., 11 , 70 

Tti.i..c.hopholl.lló clú.i.:U..nc.:tw., 0,18 

s = 75,67 

Panar 

Abandonado 

(%) 

1,32 

1,95 

10,31 

7,96 

0,06 

0,40 

17,30 

5,38 

3,78 

6,23 

9,90 

2,46 

5,33 

17,90 

7,90 

.O ,17 
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· 4. 3, · FLUTUAÇÃO POPUI.J\CIONAL E CORREU\CÃO COM OS FATORES

METEOROLÓGICOS

O estudo das flutuações populacio?ais das 

espécies de cerambicideos considerados dominantes e de ocor 

rência simultânea nos pomares de citros conservado e abando 

nado encontram-se nas Figuras 3 a 15. 

O número total dê cerambicídeos coletados men 

saimente nos dois pomares, assim como os dados percentuais 

mensais estão contidos na Tabela 16, enquanto que os dados 

médios dos fatores meteorológicos de te�peratura <
º
e), umi

dade relativa (%), ::;.,recipitação pluviorrétrica (inm) • e ventos (km/ 

/h)� constam na Tabela 17. 

Os resultados obtidos nas análises de regres 

são linear múltipla "stepwise", demonstram que a população 

de 53,84% das espécies de cerrunbicideos considerados domi

nantes e de ocorrência simultânea nos pomares de citros con 

servado e abandonado, foram influenciados por um ou mais fa 

tores meteorológicos estudados. 

Na anãlise da flutuação populacional das es

pécies e da influência dos fatores meteorológicos sobre as 

mesmas, concluiu-se.que:-
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Tabela 16 R,el,ação total das espécies·ae cerambicídeos coletados rren

salm2.nte nos dois panares de citros (conservado e abandona

do), total do período e porcentagem mensal. Piracicaba.·, 
. 

1983/85. 

E5i:i--cies 

Acnnthode1tu ja-!>p-ldea 
Avr.en.ica. cane..ic.e•t.6 
Ancyloce;ia. CMdúta.U1, 
A.tax..i.o. 1tig/t.UJl.U,i.6 . 
Caco6tola: sp. 
C,ip11.ü,cota. 64,!,c,i.o..to. 
C lilo!u.d,t 6e6.t.iva 
Cotot,o.thc.o. blúLU.ei 
C ompohoce11.r.u, v.icUaccw. 
Cltiod.i.011 sp. 
Vo-\CO.CCAW. bo.1tbtt.tw. 

. V.\yoc.tenu 1,C1tu.pulo1,r.u, 
E bu.1t0dctc.\!f1, sp. 
E. 1,exgu.to..t,ta 
E. 1,uba56-ULll, 
E. viUata. 
Eutl!!f/'A"r.u, do,\,!,a.l.i.J, 
G11oir.ib,'.dion 6t,lv,ipeA 
f/em.i.torliu.,!, s;,. 
Loclitna."-odu 1,/.aJen;,, 
l.opl1opoc11Jn ün:ba.u,oa.e 
J.!ae,,ob,,1.1i.U.a.11w. bc.Ua.toll.. 
J.laCllc)'opholl.4 accc1!.U�Vt 
MaUohon.:t zo•�""' 

-J.lc9acyli<'.ne aci,.u: 
,1. co,:gc11u 
li. f,oü,t 
Mc,-,J,�.<.tr.u, dia.boUcw. 
Neocf.ytu.� c11.1tva.tu..• 
Odon.tocua 6la.vh:auda 
0Jt,.,.ode/Ul. sp. 
O. cnú.&ha. 
011.,d,01,cl:cma vcrttllal.e 
Oxyme,u'-! acu.lca.ti.u, 
O. bo.,!,aU1, 
PC,'!Jboc11m tcJur�natwn 
RaplúptC/1.a. nod.i � C,M 
ll.lio1'(1.lcpl:c.\a colC a.tú.6· 
Splia.Urr.i,,,, sp. 
Stcnodcn(c.& �pi.niba.\b.i.� 
Stenm1,;n. CNmoccJta 
St�tcmn. bi:cvc . 
s. ,r,G./11'101',A(LJ.1" 

S. meti dicr.a.lú.
s. UclUo 
Tltachy,k1:.u cwnidi.a.tui, 
r. 11u{,pu 
r. .a.i.g na..tul, 
T. -4.tJúa.t1i4 

T, Aucc..foctli4 .i.ntvvw.p,tui, 
T. ,tho11.ac-icU4 
T. uM.( cgatui. 
T/IÃclaorhMM rlüUrac.tu� 
T, .i.n.te1111.ogo1.üoni1, 

TotiliS 
' 111cnsill 

Total mensal 

-A 

3 

s 

11 

9 

7 
3 

38 

s o 

4 

12 

43 

H 18 

4 

i2 63 

213 

22 

14 2S 

4 52 

3 

1 
2S 59 

11 41 

6 ·4

N D 

8 10 
1 

. 1 

1 

1 

1 

22 13 
1 

57 83 
1 

42 69 
1 
1-
2 
1 

. 1 
4 7 

1 
1 

2 
1 

112 51, 
40 45 

1 
1 

1 

37 21 

1 
1 

. 1 
1 

60 50 
1 

1 

1 -
1 
·1 
1
1
1•
1 

1 , 
93 78 
6 46 

18 22 

120 203 

. 
. 

2 
4 
2 

J 

1. 
14 

4 

1 

25 

11 

2 

12 

6 

3 

3 
51 

87 378 626 736 133 

1,65 3, 76 27, 1 5,76 
16,38 31 ,87 

F M A M J J 

2 4 

8 3 

3 3 

13 15 7 12 7 3 

li 

1 

9 2 

1 2 

1 

4 
14 1 

·23 39 68 52 6 

6G 48 54 80 59 10 
2,-08 2,353,46 2,55 0,43 

2,60 

Total 

2 anos 

3l 

1 
47 

:208 
1 

158 

11 

1 
331 

1 
130 

1 ,. 
1 

84 

1 
1 

1 
1 

182 
1 
1 
1 

1 
1 

1 

1 
1 
1 

1 

1 
236 
59 

1 

131 
448 
201 

2 
4 
2 
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Tabela 17 - Dados cl:unáticos nédios -de teJnr..eratura 

Mês 

Agosto 

Setembro 

Outubro 

Novembro 

Dezembro 

Janeiro 

Fevereiro 

_Março 

Abril 

Maip 

Junho 

Julho 

. � 

va· "(%), precipità.ção pluviqretrica. 
racicaba, 1983/85� 

. . . . . ' · · • .... ...... 

Teuperatura. Unidade 

<
º
e> (%) 

18,8 67,6 

19,8 73,4 

22,8 , _68,� 

23,8 "69,7 

23,9 78,5 

24,7 78, 1 

26,4 75,0 

24.,8 . 76,0 

23,0 77 ,1 

20,3 76,9 

. 17,8 70,8 

.·17, 7 64,3 

(filll) 

.73. 

(oC), umidade relati 

e ventos (km/h). Pi 

Precipitação Ventos 

(mm) 

. 57, 1

143.,9 

78,5 

144,7 

178,7 

11,6 

68�6 

125, 1 

93,0 

44 2 
., . 

34,2 

5,2 

(km/h) 

10,0 

9, 7 

10,8 

9,5 

9 ,3. 

9,4 

6,6 

8, 1 

8;2 

6,9 

7,7 

9,4 

Fonte: Departarrento de Física e ?-ieteorologia da ESALQ/USP. 
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�. Ac.anthode.1te.1.> j'a.6pi..de.4 (Germar, 1824) 

Ocorreu em maiores populações nos meses·de a 

gosto, outubro, novembr.o, dezembro é abril no pomar de ci

tros· abandonado, havendo urna certa estabilização da popula-
, 

çao nos meses de novembro e dezembro (Figura 3). 

Em pomar conservado, ocorreram picos popula-

cionais nos meses de dezembro e março, sendo que o numero 

de inset.os coletados nesse pomar foi menor que no pomar a

bandonado. 

A espécie não foi colefada nos meses de feve 

reiro., maio, junho e julho em ambos os pomares. 

No m�s de março, a espécie ocorreu somente 

no pomar conservado e no roes de abril só no pomar abandona

do. 

As observações concordam em parte, com os 

dados de .BIEZANKO e BOSQ (1956) que.citam os meses de janei 

ro e  abril e de outubro a dezembro como sendo o período de 

vôo dessa espécie, com SILVEIRA NETO _{1972) que const�tou, 

em várias regiões do Estado de são Paulo, essa coleobroca o 

correndo praticamente durante todo o ano e com CARVALHO 

(1984) que verificou a flutuação da espécie no período de 

setembro a fevereiro em pomar de Euc.alyptu1.> 1.>ali..gna e E. 

Uftoph ylla em Salto, são Paulo. 

Não houve correlação da espécie, em nenhum 

dos pomares de citros, com os fatores meteorológicos estuda 
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dos conforme mostrçi.Jn os resultaçl.os da. análise de regressao 

múltipla nap Tabelas 18 e 19, e discorda do observado • por 

CARVALHO (1984), quando correlacionou a flutuação da espe

cie com alguns fatores climáticos em pomar de Eucalyptu◊ �a 

ligna e E. u�ophylla. 

Tabela 18 - Valores de F e do coeficiente de determinação (R2 ) c1as dife 

rentes variáveis nas equaçÕ2s de regressão para explicação 

da variação populacional de AcanthodeJLv., ja.1.:ipide_a. (Gennar,

1824).ri.o pomar de citros conservado. Piracicaba, SP, 1983/ 

/85. 

Variáveis de 
Regressão 

X1 

X1, X4 

X1, X3, X4 

:X1 , · X2 , . X3, X4 

o X1 = temperatura ( C)

X2 = umidade ( %) 

X3 = precipitação (mm) 

X4 = ventos (km/h) 

F 

1,43 

1,69 

1, 16 

. o, 7.7 ...

R2 
.. (%) 

12,54 

27,32 

30,37 

30,56 
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Tabela · 19 - Valores de F e do coeficiente de deter,ninação (R2 ) das dife 

rentes variáveis nas equações de regressão para explicação 
. . .

da variação i;x:>pulacional de Ac.anthode11.v., ja,ópidea (Ge:rrnar, 

1824) no· i;x:>mar de citros abandonado. Piracicaba, SP, 1983/ 

·as.

·Variáveis de
Regressão 

X4 

X3; X4 

X2, X3, X4 

X1, X2, X3, X4 

X1 t t (.ºe> = empera ura 

X2 = umidade (%) 

X3 = precipitação (mm) 

X4 = ventos (km/h) 

. F.'. 

3,53 

3,29 

2,51 

1, 77 

R2 
(%) 

26,09 

42,98 

48,51 

50,40 
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2. Chlo�ida 6eJtiva(Linnaeus, 1758)

Apresentou, nos dois pomares de c.itros, uma 

ocorrência no período de outubro a janeiro, com um acme po

pulacional no mês de novembro em ambos os pomares. Nos de

mais meses do ano não foi constatada a ocorrência da espe-

cie em nenhum dos pomares amostrados (Figura 4) � 

O período de ocorrência de C. 6e�tiva ?bser

vado nos pomares de citros conservado e abandonado, difere 

do constatado por BIEZANKO e BOSQ (1956) que citaram a ocor 

rêhcia da espécie em Pelotas (RS) nos meses de março e a-

bril e também de CARVALHO (1984) _que cita a presença da 

espécie em pomar de Euealyptu� �align� e E. Uftophylla no 

mês de fevereiro. 

A flutuação da espécie observada em pomar de 

citros concorda parcialmente com SILVEIRA NETO (1972) que 

coletou alguns exemplares da espécie em Assis (SP), nos me

ses de janeiro e abril e, em Pindamonhangaba (SP), em outu-
,• 

bro. 

A flutuação da espécie, nos dois pomares a

mostrados, não foi correlacionada estatisticamente com ne

nhuma das variáveis meteorológicas estudadas através da 

análise de regressão múltipla (Tabelas 20 e 21). Entretan

to, ao examinar a. Figura 4 � ·verifica-se uma ligeira tendên-• 

eia da população em acompanhar as variações da precipitação 

pluviomé�ric;:a. 
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Tabela 20 - Valores de F e do c02f iciente de detenninação (R2 ) das dife 

rentes variáveis nas equações de regressão para explicação 

da variação populacional de C htoiúda 6 e/2:tlva (Linnaeus, 

1758) no pomar de citros conservado. Piracicaba, SP, 1983/ 

85. 

X2, 

X1, 

X1, 

X1 

Variáveis de 
Regressão 

X3 

X2, X3

.X2, X3, X4 

= temi.:i:2ratura 

X2 = umidade (%) 

(
º
e) 

X3 = precipitação (rrnn) 

X4. = ventos (km/h). 

2,69 

1,86 

· 1,23

R2 
(%) 

37,49 

41, 14 

4·1 ,39 
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rrabela 21 � Valores de J; e do coeficiente de determinação (R2 ) das dife 

rentes variáveis nas equações de regressão para explicaçiio 

da variação ):X)pUlacional de C hto!L-Lcla ü e.6.Üva (L:L1maeus ,-

1758) ,no panar de citros abandonado. Piracicaba, S.P,. 1983/

/85. 

Variáveis de 
F 

R2

Regressão {%) 

X3 2,56 20,39 

X2, X3 2,82 38,59 

Xl, X2, X3, X4 2, 18 45,00 

X1 == teJTlf€r atura (°e) 

X2 = umidade {%) 

X3 = precipitação (mm)

X4 = ventos (km/h) 
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: 3. C on.1p� o c.e.1Lu1.:, viol.la..c.e.tll.:i (White, 1853) 

A flutuação dessa espécie nos dois pomares, 

deu-se nos meses de outubro a março (Figura 5). 

No pomar de citros conservado, observou-se a 

ocorrência de dois picos populacionais, um em dezembro e ou 

tro em fevereiro. 

Já, no p.omar abandonado,_ o pico populacional 

ocorreu no mes de dezembro decrescendo nos meses seguintes, 

sendo que os últimos exem9lares foram coletados em março. 

Não se constatou a presença da espécie nos 

meses de .maio a setembro em nenhum dos dois pomares de ci

tros. 

Os ,resultado�:; da análise de regressao múl ti

pla mostra que a população da esp�cie, nos dois pomares de 

citros, não Íoi correlacionada com nenhum àos fatores me

teorol6gicos estuda�os (Tabelas 22 e 23). Apesar disso, o 

exame da Figura 5, mostra uma ligeira tendência da popula

ção, nos dois pomares, em conc�ntrar na faixa de maior au

mento da precipitação pluviométrica. 
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Tabela 22 - Valores de Fedo coeficiente de determinação (R2) das dife 

rentes variáveis nas equações de regressão para explicação 

da variação [úpulacional de Comp.óoC.eAll6 v,i_oUac.e.U.6 (Müte, 

1853) no pc,nar de citros conserva.do. Piracicaba, SP. 1983/ 

/85. 

Variáveis de 
Regressão. F 

R2 

( % ) 
---------------------:----------�----·-·--

X3 

X2, X3 

X1, X2, X3 

X1, X2, X3, X4 

X1 = temperatura (
º

e) 

X2. = umidade ( % ) 

X3 :: precipitação (mm) 

X4 = ventos (km/h) 

3,10 

2,44 

2,90 

1 , 9 O 

23,66 

35,16 

52 , 11 

52 1 18 
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Ta.b21a 23 - Valores de F e do coef icie ... nte de determinação {}� i ) das dife 

rentes variáveis nas equações de regressão para explicação 

da variação pJpUlacional de ConipJ.ioC.ell.U.ó vioUac.e.UJ.i (White, 
1853) __ no.p:rnar de citros abandonado. Piracicaba, SP, 1983/ 
/85. 

Variáveis de 
Regressão 

X� . .

X1, X4 

X1, X3, X4 

X 1 , X2, .X3, X4 

X1 - temperatura 

X2 = umj_dade ( % )

X3 = precipitação

<
º

e) 

(mm) 

X4 = ventos (km/h)

F 

3,01 

2,69 

1 , 7 4 

1.,22 

_R
2.

( % ) 

23, 17 

37,44 

39,57 

41,23 
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4. Vo�cace�u� ba�batu4 (Olivier, 17�0)

Essa espécie foi coletada por um período 

considerado longo, agosto a abril, �m ambos os pomares (Fi

gura 6) • 

pico no ·mes 

No pomar ab�ndonado, a população teve seu 

de dezembro, enquanto que no pomar conserva-

do a espécie apresentou dois pic6i um em dezembro e outro 

no m�s de março, sendo que os �ltimos exemplares foram cole 

tados em abril, nos dois pomares. 

No pomar conservado, a população manteve - se 

�itãvel no período de setembro a novembro e nos meses de 

janeiro e fevereiro, sendo que ap6s estes dois perlodos de 

estabilizaçâo observou�se um aumento consider�vel na popula 

ção da espécie. 

Nos meses de maio, junho e julho, nao se 

constatou a presença de V. ba�batu� em nenhum dos pomares 

cítricos amostrados. 

As observações concordam e� parte com BIEZAN 

KO e BOSQ (1956) que citam os meses de janeiro, março; a-

bril e outubro como sendo o período de voo dessa espécie 

em Pelotas (RS) e c�m SILVEIRA NETO (1972) que coletou es-

sa espécie em Valinhos (SP) nos meses de outubro e 

bro. 

novem-

A popula�ão do pomar conservado ftlOstrou-se 
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influ�nciada pela precipitação (X3) com um coeficiente de 

dete�minaçã� de 40,44% (Tabela 24). 

A melhor ex�licação � dada pela 

precipitação (X3), cuja equação de regressao e: 

Y = 0,0727 + 0,0215 . X3 

variável 

A an&lise de v�riância atrav�s do teste F a

presentou significância (a = 0 1 05) para a regressao obtida 

e o coeficiente da vari&vel X3 foi estatisticamente signif� 

cativo ao nivel de 95% de probabilidade com erro 

0,0083. 

padrão = 

Embora os resultados da anãlj_se de regressão 

mfiltipla não indiquem a influªncia significativa dos fato

�es meteorol6gicos estudado� sobre a população coletada 

em pomar abandonado, ao observar a Figura 6, nota-se um au

mento da população nos períodos de maior precipitação plu

viométrica. 
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_ Tabe1a·24 - Valo;i:-es de F e ô.o coeficiente de determinação (R2) das dife 

rentes variáveis nas equações de regressão para explicação 

dá variação pJpulacional de Vo��a�eAU-6 bCUtba;tLu.i (Olivier, 

1790) ,.nó p:,mar de citros conservado. Piracicaba, SP 1983/ 

/85. 

Variáveis de 
F 

R
2 

Regressão ( %) 

X3* 6,79* 40,44 

X1, X3* 3,84 : 46 ,09 

X1, X2, X3* 2,57 49, 11 

X1, X2, X3, X4 1, 71 · 49 ,51

* Significativo ao nível de 5% de nrobabilidade.

X1 = temperatura (
º

e)

X2 = umidade (%')

X3 = precipitação (rrm)

X4 = ventos (km/h
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Tabela 25 - Valores de Fedo creficiente de determinação (R2 ) das dife 

rentes variáveis nas equações de regi--essão para explicação 

da variação p:>pulacional de VaJc.c.ac.eALl6 baJLba.tM (Olivier, 

1790) no· p::mar de citros abandonado. Piracicaba, SP, · 1983/ 

/85. 

Variáveis de 
Regressão 

X3 . 

X3, X4 

X2, X3, X4 

X1, X2, X3, X4 

X1 t t (ºe) = emp2ra ura 

X2 = umidade ( % ) 

X3 = precipitação (nun) 

X4 •= ventos (km/h) 

F 

3,70 

2,85 

1,94 

1 ,27. 

R2 
{%) 

27,01 

38,79 

· 42, 19

· 42,23
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5; Mac.11..opopho1rn a.c.c.e..nti.óe.1i. (OU.vier, 1795) 

M. ac.c.e.ntióe11.., em ambos os pomares, ocorreu 

durante todo o ano. No pómar abandonado, o maior pico popu

lacional ocorreu no roes de nov�mbio e em março e maio a po

pulação apresentou dois novos �icos� sendo que o menor nume 

ro de indivíduos foi coletado nos meses de junho e 

(Figura 7). 

julho, 

Já, no pomar conservado, o acme da população 

ocorreu no roes de novembro; um novo pico foi registrado . no 

mês de maio e, em abril, coletou-se o menor número de indi

viduas . .

As observaç6es concordam com as afirmações 

de MOREIRA (1921) que cita a ocorrência da espécie no perío 

do de julho a outubro; FONSECA e AU'IUOF:.I (1932) constataram a 

presença de M. ac.c.e.ntióe.11.. em citros no período de julho a. 

dezembro e BIEZANKO e BOSQ (1956) consideram janeiro e feve 

reiro como sendo o período de vôo da espécie em Pelotas 

(RS), enquanto que CARVALHO (1984) coletou alguns exempla-

res no mes de abril em pomar de Euc.alyptu� u11..oph yla em Sal

to, SP. 

Os resultados da análise de regressao (Tabe

·la 26) mostram que a variável precisütação' (X3) influenciou

significativamente a flutuação da es�écie coletada no po-

mat cónservado, com u� coeficiente de determinação de
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42,99%, cuja equ�ção �e regressão 
. ... 

e:

Y = 1,0141 + 0,01�9 .• X3 

A análise de variância (Teste F) apresentou 

sign1ficância (a. = 0,05) _para a regressão obtida e o coefi

ciente da variável X3 foi estatisticamente significativo ao. 

nível de 95% de probabilidade com erro �adrão = 0,0073. 

A população da espécie; no pomar abandonado, 

nao foi influenciada por nenhum dos fatores meteorológicos 

estudados conforme indica a análise de regressao 

constante na Tabela 27. 

• 

múltipla 
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Tabela 26 - Valores de Fedo coeficiente de detenninação (R2 ) das dife 

rentes variáveis nas equações de regressão para explicação 

dà variação r,opulacional de MaCAopopholl.a. ac.c.e.nüóeJt (Oli

vier, 179 5) . !.1>0 pcmar de ci tros conservado. Piracicaba, SP , 

·1983/85.

Variáveis de 
F .Regressão 

X3* 7 ,54* 

X2, X3** 5,69* 

X1, X2, X3** 5,60* 

X1, X2*, X3**, X4 4, 19* 

** Significativo ao nível de 1% de probabilidade 

* Significativo ao nível de 5% de probabilidade

X1 = temperatura (
ºe)

X2 = umidade ( % )

X3 = precipitação (nrn)

X4 = ventos (km/h)

R
2 

(%) 

42,99 

55,86 

67,74 

70,58 
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Tabela 27 - Valores de p· edo coefici.�nte de detenninação (R2 ) das dife 

rentes variáveis nas equações de regressão para �licação 

da. variação populacional de Ma.CA9popho1r..a ac.c.e.h.ü.óeJt (Oli-

vier, 1795) nó p:>rnar de citros abandonado. Piracicaba_, SP, 

1983/85. 

Variáveis de 
F 

R2
Regressão (%) 

X4 3,49 25,92 

X1 3,2,0 24 1 27 

X1, X2 3 ,31 42,41 

X1, X2, X3 2,91 52, 19 

X1, X2, X3, . X4 2,30 56,81 

X1 = teIT1p2ratura (
º
e)

X2 = umidade ( %)

X3 = precipitação (mm) 

X4 = ventos (km/h)
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6. Megacyllene acuta -(�ermar, 1�i1) ·

A população apresenta, _em ambos os po�ares 

de citros, uma flutuação que oscila.entre os meses de outu

bro e março- (Figura 8). 

No pomar abandonado, o pico populacional o

correu no roes de dezembro, enquanto que no pomar conservado 

o acme populacional foi observado em novembro.

Nos meses de abril e agosto, não se regis

trou a presença da espécie em nenhum dos pomares amostra

dos. 

Estas flutuações sao parcialmente semelhan�e 

às observadas por BIEZANKO e BOSQ (1956) que coletaram adul 

tos da espécie de fevereiro a abril e de outubro a dezembro 

na região de Pelotas (RS) e também com as de SILVEIRA NETO 

(1972) que coletou a espécie nos meses de agosto, setembro 

e outubro e discorda de CARVALHO (1984) que registrou a 

flutuação dessa espécie nos meses de agosto e sete�bro em 

pomar de Eucal yptu� �aligna e E. unoph ylia, em Salto, SP. 

A flutuàção populacional de M. acuta, nos 

dois pomares de citros, não sofreu a influência dos fato

res meteorológicos estudados, conforme mostram os resulta

dos da análise de regressão múltipla nas Tabelas 28 e 29; 

entretanto ao examinar a Figura 8 observa-se um aumento po

pulacional da espécie, nos dois pomares, nos meses de outu

bro a dezembro, perlodo em que se registraram também as lllaio

res precipitações pluviométricas. 
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Tabela.28 - Valores d.e Fedo coeficiente de determinação (R2 ) -das dife 

rentes variáveis nas equ�ç�s de regressão para 

da variação p:::>rulacional de Me.gac.yUe.ne. ac.u..t.a 
explicação 

(Gemar, 

1821) no p:mar de citros conservado. Piracicaba, SP, 1983/ 
/85. 

Variáveis de 
Regressão 

X3 

X2, X3 

X1, X2, X3 

X1, X2, X3,.X4 

X1 t t (ºe) = ei--np2ra -ura 

X2 = umidade (%) 

X3 = precipitação (mm) 

X4 = ventos (km/h)

F 

3, 12 

3,43 

3,64 

.2,40 

. ..

R2 
(%) 

23,79 

43,29 

57,75 

.57,86 
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Tabela 29 � Valores de F e óo creficiente de detenninação (R2 ) das dtfe 

xentes variáveis nas equações de regressão para explicação 

da variação l_X)pulacional de /vie.ga.c.yUene. ac.u;ta (c.enrar, 

1821) no p::mar de citros abandonado. Piracicaba, SP, 1983/ 

/85. 

Variáveis de R
2 

Regressão F (%) 

Xl 3,24 24,48 

X1, X4 2,97 39,82 

X1, X3, X4 1,97 42,58 

X1, X2, X3, X4 1,37 43,99 

X1 = temp8ratura (
º

)

X2 = umidade (%) 

X3 = precipitação (mn)

X4 == ventos (km/h) 

. . 
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7. Neoilytu.6 c.u1tvatu-0 (Germar, ��21)

Pela�- curva de flutuação (Figura 9) , nota-se 

que, em pomar abandonado, as espécies ocorreram de ofitubro 

a fevereiro apresentando um pico durante o mês de novembro, 

sendo que nos meses de outubro e dezembro �ambém foi coleta 

do um numero elevado de indivíduos. 

Na mesma figura, observa-se que, em pomar 

conservado, o período de ocorrência se estende até março, 

com o pico ocorrendo também em novembro e com uma ligeira 

estabilidade nos meses de janeiro e fevereiro. 

Durante os meses de março a setembro, nao 

foi registrada a presença da esuécie em nenhum dos dois po-

mares. 

·Esses resultados assemelham-se, em parte, aos

de BIEZANKO e BOSQ (1956) que observaram a espécie, na re

gião de Pelotas (RS), durante os meses de fevereiro, março, 

abril e dezembro, como sendo o período de v6o da espécie na 

quela região. 

Já, CARVALHO (19'84) verificou a ocorrência 

dessa espécie em pomar de Euc.alyptu.6, em Salto (SP), duran

te todos os meses do ano; dois �icos populacionais, março e 

setembro, fora.m observados pelo autor em E uc.alyptu,s ulto

phylla e tr�s picos em E. -0aligna nos meses de março, setem 

bro e novembro. 

Os resultados da análise de regressao múlti-
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pla não mostraram nenhtirna significância estatistica dos fa-

tores rneteorolÕgicos estudados sobre� população da espe-

cie no pomar de citros conservada e abandonado (Tabelas 30 

e 31) • 

Tabela 30 - Valores de Fedo coeficiente de deternunação (R2 ) das dife 

rentes variáveis nas equações de regressão para explicação 

da variação populacional de Neocl.y;tu1.:, c.WLva.tM �Gemar, 

1821) no pomar de citros abandonado. Piracicaba, SP, 1983/ 

/85. 

Variáveis de 
Regressão 

X3 

X2, X3 

X1, X2, X3 

X1, X2, X3, X4 

X1 = te.'l!f)E:!ratura 

X2 = umidade ( % ) 

X3 = precipitação 

c
º
c)

(mn) 

X4 = ventos (km/h) 

F 

2,61 

2,98 

3,08 

2,04 

R2 
(%) 

20,74 

39 ,87 

53,67 

53,84 
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Tabela.31 - Valores de F e éio_coeficiente de determinação (R2 ) das di

ferentes variáveis nas equações de regressão para explica

ção da variação :r?Opulacional de Neoclijtt..v., cWr..vax.M (Ger

mar, 1821) no panar de citros abandonado. Piracicaba, SP, 

1983/85. 

Variáveis de 

Regressão 

X1, X2 

X1, X2, X3 

X1, X2, X3, X4 

X1 t t (ºe) - en�ra ura 

X2 = tnnidade ( % ) 

X3 = precipitação (rrm) 

X4 ventos (km/h)

-F

3,24 

.2,7.7 

2, 11 

41,90 

50,98 

54,7.5 
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8. Ox.yme.nu1., ac.u.R..e.axv-6 pu:.'ont, 1838

A espicie .apresentou, �o pomar conservado, 

uma flutuação de agosto a abril com dois picos populacio

nais, um em novembro, com um número mais elevado de indiví

duos, e o outro no mês de março (Figura 10). 

No pomar abandonado, a flutuação ocorreu em 

um período mais longo que no pomar conservado, agosto e 

maio, apresentando também dois picos bem evidentes, 

um em novembro e o outro no mês de abril. 

sendo 

Nos meses de junho e julho, nao foi coletado 

nenhum exemplar da espécie. 

Não houve nenhuma correlação da população 

da espécie, em pomar conservado, com os fatores meteorol6gi 

cos estudados, confor�e mostra a anãlise de regressão (Tabe 

la 32); no entanto ao analisar a Figura 10 observa-se uma 

certa tendência entre a variação da população com os perío

dos de maior precipitação pluviométrica. 

Nota-se,· pelos resultados da anãlise de 

regressão múltipla (Tabela 33), que as variáveis precipita

çã6 (X3) e ventos (X4) foram as que mais influenciaram a 

população no pomar abandonado, contribuindo com urna porcen

tagem de explicação _de 58,13%, expressa pela seguinte equa

ção de regressão: 

Y = -32 ,8955 + O ,0692 X3 + 3,9012 . X4



. 1 O 5. 

A anãlise de Yãitãncia, atrav�s do teste 

F, apresentou significância (a = 0,05) para a regressao, 

sendo significativos a 95% de probabilidade os coeficien

tes de X3 e X4. 

Tabela 32 - Valores de F e dci coeficiente de d.eterminaçã.o (R2 ) das dife 

rentes variáveis nas equações de regressão para explica

ção da variação populacional de O xymeALL6 ac.ule,â.;tLL6 Dupont, 

1838 no panar de citros conservado. Piracicaba, SP, 
1983/85. 

Variáveis de 
Regressão 

X3 

X2, X3 

X1, X2, X3 

X1, X2, X3,. X4 

X1 = temperab.l(a (ºe) 

X2 = umidade ( % )

X3 = precipitação (mm) 

X4 = ventos (km/h)

F 

4,27 

. 3-,86 

2,80. 

1,90. 

. R2 
(%) 

29,96 

46,18 

51,27 

.52,07. 
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Tabela. 33 - Valores de P e do ccef i.ciente de deter.minação (R2 ) das dife 
rentes variáveis nas equações de regressão para explicação 

da vàriaç;ão populacional de O xym�U.L6 ac.uí.eaxll.-6 Dupont, 1838 

no p:war de citros abandonado. Piracicaba, SP, 1983/85 • 
. , 

Variáveis de 
'lf' . . Regressão 

X3*, X4* 6,24* 

X1, X3, X4* 4,07* 

X1, X2, X3, X4 2,80 

* Significante ao nível de 5% de probabilidade

X1 = _ternperatura (°e)

X2 = umidade (%)

X3 = precipit.ação (m:n)

X4 = ventos (km/h)

R2 

. (%) . 

58, 13 

60,42 

61,54 
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9. T1tac.hyde.1te.-6 dÃ..midia.:t.LL6 (Fabricius, 1787)

A flutuaçâo de T. dlmldia:tu-6 em pomar d� ci

tros abandonado se àeu- em dué;!s épocas - distintas (Figura 11) . 

A primeira flutuação ocorreu de setembro a .fevereiro com 

acme populácional no mês de novembro, sendo que os Últimos 

exemplarés foram coletados em fevereiro. Na segunda flutua

ção, a espécie apareceu nos meses de abril e maio com pico 

em abril, nao ocorrendo nos meses de março, junho,. julho e 

agosto. 

· No pomar conservado, a população ocorreu de

setembro a março, apresentando dois picos, um em outubro e 

outro em dezembro; os Últimos exemplares foram coletados em 

março, não se constata�do a presença da espécie nos meses 

de abril a agosto neste pomar de citros. 

Esses.resultados assemelham-se dos observa

dos por BIEZANKO e BOSQ ( 1956) quando consta.taram que os 

·meses de janeiro a março e de outubro a dezembro são os pe

r"Íodos mais propícios para o vôo dessa es.pécie de cerambicí

deos em Pelotas (RS) e com CARVALHO (1984) que coletou a

espécie em pomar de Euc.alyp:tu6 u1tophylla nos meses de outu

bro a dezembro, em ,Salto (SP).

A variãvel precipitação (X3) foi, entre to

das as analisadas através da equação de regressão múltipla 

(Tabela 34), a de maior influ�ncia na flutuação da espécie 
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no pomar de citros conservado, com um coeficiente de deter

minação de 39,03% e cuja equação de regressão é dada por: 

Y. = - 0,2927 + 0,0789 . X3

A análise de variância, através do teste F, 

apresentou �ignificãncia para á regr�ssão· (a = 0,05). o coe 

ficiente da vari&vel X3 foi estatisticamente significativo 

. � . . -

ao nivel de 95% de probabi_lidade. com erro padrao =-= 0,0312. 

Já, no pomar abandonado, não houve interfe -

r�nciil dos fatores meteorol&gicos sobre a flutuação da espf 

cie conforme se verifica através da análj.se de regressão mú1:_ 

tipla_ na �abela 35.
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Tabela. 34 - Valores de F e do coeficiente de detenninação (Ri ) das di.fe . 

rentes variáveis nas equações de regressão para explica

ção da variação populacional de T 1tac.hydeJLu dhnh.üa:t.LV.i (Fa--

X3*

X2, 

X1,

X1, 

bricius, 1787) no' 'p)mar de citros conservado. 

SP, 1983/85. 

Variáveis de 
Regressão 

x3-1:

X2, X3*

X2, .X3, X4 

·p

6,40* 

s, 13* 

. 3 87 
I 

... 2,63 

*·Significativo ao nível de 5% de probabilidade

Xl = terrrrx=ratura (ºe)

X2 = umidade ( % )

X3 = precipitação (mm)

X4 = ventos (km/h)

Piracicaba, 

R2

(%) 

39 ,03 

53,27 

59,25 

60,08 
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Tabela 35 - Valo1,--es de F e do coeficiente de dete:r.minação (Ri ) das dife 

rentes variáveis nas equações de regressão para explicação 

da variação popul.acional de T 11..ac.hyde.ll.eó clúnhÜ.a;tU,f., (Fabri

cius, 1787) no. p:xnar de citros abandonado. Piracicaba, SP, 

1983/85. 

Variáveis de 
.Regressão 

X3 

X2, X3 

X1, X2, X3 

X1, X2, X3, X4 

X" t t (ºe)1 = empera ura 

x'2 = umidade ( % ) 

X3 = precipitação (mm) 

X4 = ventos (km/h) 

F 

2,82 

2,98 

2,27 

1,71 

R2 

(%) 

·22,00

39,85

46,05

49,49
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10. T�a�hyde�e6 �u6ipe6 (Fabricius,·1787)

Essa 
.. . especie apresentou, no pomar abandonado 

Uma populaçâo que flutuou entre 6s_meses de outubro e feve

reiro, apresentando um pico no mês de dezembro (Figura 12). 

No pomar conservado, a populaç�o ocorreu de 

outubro a março, apresentando· dbis picos populacionais, um 

em dezembro e o segundo no mês �e fevereiro. 

Não foi constatado nenhum exemplar �o pomar 

abandonado, de março a seteinbro, enquanto que no pomar con

servado o período de nao ocorrência da esp&cie foi de abril 

a setembro. 

A população dessa esp�cie, nos dois pomares, 

nao apresento� correlação estatística com nenhum dos fato

res meteorol6gicos estudadoe atrav�s da �nãlise de regres

são múltipla, conforme consta nas Tabelas 34 e 35. 

Apesçir de não haver correlação estatística 

com nenhum dos fatores meteorol6gicos, ao analisar a Figura 

12 observa-se que a esp�cie, nos dois pomares, apresentou 

maiores picos nos perioctos ae tem�eratura mais elevadas. 



180 ,1\ 90 ;;:; 

ri 150 
. y 

,2 120 

!l 90
,,-j o.. 
-.-1 '60 � 
& 30 

35 
--

o� 30

E 
25 

20 
� 

J
·.15

10 

50 

40 

30 

r-

+ 20

X 

E" 
'.10 

8 
7 

� 6 
Ul 

.I 4 

� 3 

2 

�7 
I ' I 

/ \ I 
\ , 

I \ I 
I \ I 

I V 
I 

I 

;' \ 
; ' 

\ 
\
' 

'I, ' ' ' 
,/ 

I 
I 

,, .. 
I ' . 

I ._, 

\ ' ' '
-- umidade relativa (%) .... __ , 

,, .. ---- precipitação (mm)

--ventos (km/h)
-----temperatura (ºC)

� 
. ------------,,, 

____ ,.,,,_ 

\ 

-·
.,,,.,, ....... .,,,. ....... . 

.............. 
.... ,

...... , 
.... __ 

-- conservado 

- - - - abandonado

' 

\ 
\ 

\ 

---

- 75

60

45

30

15

11 

10 

8 

7 

6 

.,· -<---..----+--,----,--,--
1 

A s o N D J F M ]\ M J J 

neses 

Figura 12 - Flutt.:ação populacional de T
n
.a.c.hqdeJt.e,� ltU.Ó-Í.pU (Fabricius_

1787) em panares de citros conservado e $manado corre-
_l.acion:1da can dados clirr.âticos rrédios._ Piracicaba·� SP,
1983/85. 

,u 
:,. 

..-j 

til 

&! 

j 
� 

;§: 
g 
Ul 
o 
.µ 

� 

• 114.



•• 115.

Tabela 36 - Valores de F e do coeficfente de determinação (R2) das di
ferentes variâveis nas equaçõe; de regressão para explica
ção da. variação p:::>pulacional ,de T 11.à.c.hydvuu 11.u6J...pv., (Fabri
cius, 1787) no pom:tr de citros conservado. Piracicaba, SP, 
1983/85. 

··� 

Variáveis de 
F 

R
2 

Regressão (%) 

X3 3,32 24,94 

x·1, X3 1,98 30 ,ú6 

X1, X2, X3 1 36 
. , 

33,88 

X1, X2, X3, X4 O 90-
. , 33,97 

X1 = temperatura (
º

e)

X2 = umidade (%) 

X3 = precipitação (nmi)

X4 = ventos (km/h)

..· ... ••· 
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•ra.J::ela. 37 - Valo:res de F e .do coeficiente de dete;oninação (Ri ) das dife

rentes variá.veis nas equações de regressão par.a explicação 

da variação p::1pulacional de T !Lac.hydeJtv., ILUóipv., (Fabricius, 

1787) _no p:,niar de citros abandonado. Piracicaba, SP, 1983/ 

785. 

Va1.Fiveis de 
. Rc,gressão. 

X3 

X3, X4 

X1, X3, X4 

.X1, X2, X3, X4

X1 = temperatura 

X2 = umidade (%) 

X3 = precipitação 

(
°

e) 

(mm) 

X4 = ventos (km/h) 

F 

2,27 

1 , 11 

0,70 

. O ,51 

R2 

. (%) . 

18,53 

19,88 

20,95 

22,80 



. 117. 

11. Tnaehyde!Le6 l.:t�iatu6 (Fabricius, 1787)

Em ambos os poma;r:es de

correu no período de setembro a março 

No pomar abandonado, o 

citros ,· T. l:, .:ttL,i.,a.:tu.,!> o 

(Figura 1 3) •

acme .populacional e 
. 

J..0]_ 

verificado.no mes de outubro, havendo um decrªscimo no nume 

ro de indivíduos coletados nos meses seguintes, sendo que 

os Últimos exemplares foram captúrados em 1na.rço. 

Tr�s picos populacionais da esp�cie foram 

observados no pomar conservado durante as amostragens. O 

pr�meiro pico ocorreu no mªs de outubro; em novembro houve 

um decréscimo populacional e em dezembro o segundo pico da 

esp�cie. Entre os meses de janeiro e março constatou-se no

vamente a presença da espécie, ocorrendo o terceiro pico no 

mãs de fevereiro, sendo que os filtimbs exemplares foram co

letados em março. 

A espécie nao esteve presente nas coletas 

nos meses de abril a agosto em ambos os pomares amostrados. 

As observações concordam parcialmente com 

as de BIEZANKO e BOSQ (1956), que coletaram adultos de T. 

l:,.:t!L,la.:tu.6 nos meses de janeiro a abril e de outubro a dezem

bro, nos arredores de Pelotas (RS). 

Os meses de ocorr�ncia da referida espécie 

em pomar de citros fo�am os mesmos constatados por SILVEIRA 

NETO (1972) que coletou alguns exemplares em fevereiro -e 
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outubro, em Pindamonhagaba e Valinhos (SP), respectivamen

te. 

O mesmo período de ocorrencia .foi observado 

por CARVALHO ( 198 4) que, estudando a fauna de coleópteros em 

pomar de E uc.a'.typ.tu.6, capturou a espécie nos. meses de setem•

bro, novembro e dezembro em E, utLoph yLC..a, em Salto (SP). 

A população da espécie, no pomar de citros 

cotiservado, mostrou-se correlacionada significativamente 
. ' 

com a variãvel precipitação (X3), apresentando, através da 

anãlise de regressão miilti�la (Tabela 38), uma contribuição 

de 60,92% na explicação da v�riação populacional da espe-

cie, cuja equação de regressão é: 

Y = - 1,2009 + 0,0622 . X3 

A anãlise da variãncia (Teste F) apresentou 

significância (a = 0,01) para a regressão obtida e o co�fi

ciente da variãvel X3 foi estatisticamente significativo a 

99% de probabilidade com erro padrão = 0,0157. 

Jã no pomar de citros abandonado, a popula

çao de T • .6ttLiatu.6 correlacionou-se estatisticamente com as 

vari�veis temperaturas (X1) e umidade (X2) conforme mos-

tram os resultados da análise de reg1:essão contidos na Tabe 

la 39, apresentando um coeticiente de determinação 

69,82%, expressa pela seguinte equação de regressao: 

Y = 96,4481 + 3,5475 . X1 - 2,2301 . X2 

de 



• 11 9 •

A an&li�e de variãncia, atrav�s do teste F, 

apresentou significância, para a reg�ess�o (a = 0,01).

Tabela 38 - Valores de Fedo coeficiente de detenninação (R2 ) das díf� 

' rentes variá.veis nas equações de regressão para 
. .

da variação populacional de T 11.aç.hydeJLu 1.>vúc,.;tw.:, 

e.xplicaç�o 

(Fabri-

cius, 1787) no p::m3r de citros conservado. Piracica,ba, SP, 

1983/85. 

Variáveis de 
Regressão 

X3**

X2, X3**

X2, X3*, X4 

X1, X2, X3*, X4 

F 

15,59**.

9 00**
, 

5,56* 

3,65 

** Significativo ao nível de 1 % de probabilidade 

* Significativo ao nível de 5% de probabilidade

X1 = temperatura (
º

e)

X2 = umidade (%)

X3 = precipitação (nm)

X4 = ventos (km/h

R2

(%) 

60,92 

66,67 

67,59 

67,64 
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Tabela 39 - Valores de Fedo coeficiente de determinação (R2 ) das dife 
· , . --

rentes variáveis nas equaçê.es de regressão para explicação ·

da variaç�o l_X)pul.acional de_ T!La.c.hydeJLe/2 1.ibúa.tUJ.i (Fabri-
cius, 1787) rto pom3.r de citros abandonado. Piracica.bà, SP, 

1983/85. 

Variáveis de 
Regressão 

x1·a, X2** 

x1 *, x2·k, x4 

X1**, X2*, X3, X4 

p ·  

10,41**·. 

7 ,36* 

6,22* 

** Significativo ao nível de 1% de probabilidade 

* Significativo ao nível de 5% de probabilidade

X1 = temperatura (
º

e)

X2 = umidade ( %)

X3 = precipitação (nm)

X4 =· ventos (km/h)

R2 

(%) 

69,82 

· 73 ,42

78,04
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FoL a espécie coletada em maiór abundância 

nos dois pomares de citros, ocorrendo de agosto a março no 

pomar abandonado e de agosto a abril no pomar conservadp 

(Figura 14). 

No pomar abandonado, ocorreu um aumento popu 

lacional da rspécie a partir do mês de agosto atingindo o 

pibo· em dezembro, sendo que os 61timos exemplares foram cap 

turados em março. 

A espécie apresentou dois picos populacio-

nais no.pomar conservado, um no mês de dezembro e outro em 

fevereiro, e em abril coletaram-se os Últimos individuas. 

Hã uma certa concordância dos dadós observa

dos com as informações de SALGADO (1968) que cita a. ocorrên 

eia dessa espécie _ em Cordeiro CRJ) no mês de dez.embro a-ta 

cando frutos de jaboticabeira, com SILVEIRA NE'l'O (1972). que 

coletou alguns exemplares da espécie nos 1t1eses de setembro 

e novembro, em Campinai (SP) e, em outubro, em Mococa (SP) 

e com CARVALHO (1984) que capturou essa espécie em pomar de 

Eucalypzu� u�ophylla em janeiro e fevereiro, em Salto (SP). 

Através da análise de regressão múltipla, ve 

rificou-se que a população da espécie, no pomar conservado, 

não apresentou correlação significativa com qualquer dos fa 

tores meteorológicos estudados, como se nota na Tabela 40. 
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pla contidos na Tabela 41 , ·. mostram qµe a população da espé

cie coletada em pomar abandonado foi influenciada significa 

tivamente pela var5�vel· precipitação (X3) com um coeficien

te de determinação de 33,17% e cuja equação de regressão da 
. �, 

d?t é:

Y. - - 10,8311 +· 0,3450 �3 

A anãl�se de variância (Teste F) apresentou 

significância (a = 0,05) para a regressão obtida e o coefi

ciente da vari&vel X3 foi estatisticamente significatj.vo ao 

nivei de 95% de probabilidade com erro padrão = 0,1548. 
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Tal,ela 40 - Valores de F e do coeficiente de detenn:ina.ção (R2 ) das dife 

rentes variáveis nas equações de regressão para explicação 
' ' 

da variação populacional de T 1tac.hyde1t..e1i ;.,uc.undllJ.) 'in.:t.eJlJLU 
. .

p;tu;., Dur:ont, 1836 !1º pamr de citros conservado. Piracica -

-ba, SP, 1983/85 . 

. . ' . . ' . .  ' . '  ' ...... ' ' ' . '  . . . . . • . . .  · . .

X3 

Variáveis de 
Regressão. 

X2, X3 

X1, X2, X3 

X1, X2, X3, X4 

X1 = temperatura (ºe)

X2 = umidade (%)

X3 = precipitação (mm) 

X4 = ventos (km/h 

F 

4, 13 

2,43 

1,92 

....... 1 ,26 ... 

. R2 
(%) 

29,23 

35,06 

41,94 

41,97 
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Tabela 41 - Valor�s de F � do coeficiente a.e detenninação (Ri } das dife 

rentes variáveis nas equações de regressão p:rra explicação 

da. variação populacional de Y.11.ac.hyde.Jr...e/2 1:,uc.undlló bt.teNLLl

p.:tJM Duront, 1836 no· porrar de. ·citros abandonado. Piracicaba, 

SP, 1983/85. 

Variáveis de F Regressão 

X3* 4,96* 

X3, X4 3,74 

X2, X3, X4 2,.28 

X1, X2, X3, X4 1,50 

* Significativo ao nível de 5% de probabilidade

X1 t tu (
º

e)·· = empera ra

X2 = umidade ( % ) 

X3 = precipitação (mn) 

X4 =. ventos (km/h) 

R2 
(%) 

33, 17 

45,41 
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13. · � 11.ac.hydcuLe.6 .thQ1ta.c.,lc.tL.6 ( Olivie:c, 17 90)

A espécie T • .tho�ac.ic.u-6 apresentou, nos dois 

pomares, duas flutuações bem distintas e diferentes das de

mais espécies {Figura 15). 

No pomar de ci tros abandonado, a espécie o--
. 

. 

correu de agosto a novembro apresentando um pico populacio-

nal no mês de setembro, sendo que-os �ltimos exemplares fo

ram capturados em novembro. Uma, nova ocorrência deu-se de 

fevereiro a julho com a população atingindo o acme nos me-

ses de maio e junho, decaindo nos meses seguinte. 

Já, no porna·r conservado, também ocorreu 

população de agosto a novembro mantendo-se estável nos 

ses de agosto e setembro, com os 6ltimos individuas 

uma 

me--

sendo 

coletados em novembro. A s�gund� flutuação da esn�cie nesse 

pomar deu-se de fevereiro a julho com oido bem evidenciado 

no mês de maio. 

Nos meses de dezembro a fevereiro,.não se 

observou a presença da espécie em nenhum dos dois 

amostrados. 

pomares 

Os resu.ltactos obtidos assemelham-se parcj_al

mente aos observad�s por BIEZANKO e BOSQ (1956) que citam 

os meses de janeiro a abril como o período de voo da espe

cie na região de Pelotas {RS). 
� 

· .As flutuações da espécie em questão nos poma
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res de citros ab�ndonado e conservado são semelhantes as 

registrada por SILVEIRA. NETO ( 19 72) que coletou alauns exem 

plares! atrav�s de armadilhas luminosas, em Piracicaba (SP)

nos meses de abril, maio, agosto e outubro e tamb�m dos re

sultados obtidos por CARVALHO (1984) que constatou a ocorrên 

eia de T. thoh�eleu� em pomar de Euealyptu� tali9na e E. U

hophylla nos meses de juiho e a�osto, em Salto (SP). 

De acordo com os resultados da anãlise de re 

gressao múltipla, pç1.ra a populaç�o do pomar de citro s con

servado (Tabela 42), as variãveis umidade (X2) e precipita

ção (X3) foram estatisticamente significativas apresentando 

um coeficiente de determinação de 72,03% e cuja equaçao de 

regressao e a seguinte: 

Y = - 59,7217 + 1,4023.X2 - 0,1077.X3 

A anãlise de variância, attav�s do teste F, 

apre�entou significância para a regressão (a = 0,01). 

Para a população de T. tho�acicu� em pomar 

de citros abandonado a anãlise de regress�o rnfiltipla reve

lou que a variável ventos (X4) apresentou urna. correlação sig 

nificativa com a flutuação da �sp�ci� (Tabela 43) com um 

coeficiente de det�rminação de 53,09%, apresentando a se� 

guinte equação de regressão: 

Y = 80,8442 - 7,8208 • •X4 
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A análise de variânc�a, atravãs do teste F' 
I 

apresentou significância (a =  0,01) para a regressão, sendo 

significa ti vos a 9 9 % de probabilidade com erro padrão = 2 ,32. 

Tabela 42 - Valores de F e do creficiente de detenn.i.nação (R2 ) das dife 

rentes variáveis nas equações de regressão para explicação 

dá variação popul.acionaJ, de T 11.a.c.hydeJLV.. .th.911.ac.ic.Ll-6 (Oli-• 

vier, 1790) _no. romar de·citros conservá.do. Piracicaba, SP,

1983/85. 

Variáveis de 
. Regress-30 

X2**, X3** 

X1*, X2*, X3,.X4 

F 

6,86* 

5,86* 

** Significativo ao nível de 1% de probabilidade 

* Significativo ao nível de 5% de probabilidade

X1 = temperatura (
º
e)

X2 = umidade . ( % )

X3 = precipitação (mn)

X4 =-= ventos (ki:n/h)

R2 

(%) 

72,03 

77,02 
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Tabela. 43 - Valo;res de :Fedo coeficiente de determinação (R2 ) das dife 

rentes variá.veis nas equaç�s de regressão para explicação 

ela variação populacional de Tiwc.hydVLe/2 .thotLaCÁ..C.U/2 (Oli

vie_r, 1790) _ no pomar de ci tros abandonado. Piracicaba, SP, 

,, 1983/85, 

..... ' . '  .. ' ... ' ... -..... . 

Variáveis de 
Regressão_ 

X4** 

X1, X4** 

X1, X2, X3, X4* 

F 

11,32**

7 34* 
, 

2,89 

** Significativo ao nível de 1% de probabilidade 

* Significativo ao nível de 5% de probabilidade

X1 t t (
º
e)= empera ura 

X2 = umidade ( % )

X3 = precipitação (mn)

X4 = ventos (km/h)

• 

R2

(%) 

53,09 

62,02 

62,34 
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5, CONCLUSÕES 

Com base na metodologia utilizada, nas condj 

çoes climáticas locais e nos resultados obtidos, 

concluir que: 

pode-se 

1) O pomar abandonado apresenta maior •infes

tação de cerambicídeos que o pomar conservado na proporçao 

de 75,57% para 24,43%, respectivamente, num total de 

cerambicídeos coletados, 

2309 

2) Em n6mero de espécies o pomar abandon�do

apresenta 41 espécies e o con�ervado 29, num total de 54 es 

pfcies incluídas em 37 g&neros. 

3) Das espfcies coletad�s, 6 sao muito abun

dantes no pomar conserv.ado e 9 no abandonado, f ornecen.do a-

dultos por um período mais longo e em maior número, 

portant� mais prejudiciais. 

sendo· 
,

4) As espécies Comp�ocenu� vlollaceu�, Vonca

cenu� banbatu� e Macnopophona accentl6en são classificadas 

como espécies comuns no pomar de citros conservado, enquan-

to que, no pomar abandonado, ,surgiram como espécies muito 
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abundantes. 

5) Em relação ao nivel de const�ncia, apenas

4 espécies são constantes no pomar conservado e 9 no pomar 

abandonado. As demais esp�cies sao consideradas acess6ria� 

ou acidentais. 

6) Das esoécies coletadas, 14 sao considera

da� d6minantes nos pomares conservado e abandonado. Lopho

poeum tlmbouvae é dominante no pomar conservado e Gno�lbl

dlon 6ulvlpel no pomar abandonado. As demais esp�cies sao 

dominantes nos dois pomares. 

7) Para a frequ�ncia, os dados acusam uma 

variação de 0,18 a 24,1% para as esp�cies do pomar conserva 

do e 0,06 a 17,9% para as do po�ar abandonado sendo que nos 

dois pomares a variação é de 0,04 a 19,4%. 

8) O genero Tll.�c.h ydell.el representa 56,02% do

total de individuas coletado no pomar �onservado e 43,67% 

no abandonado. Apresenta também o maior número de espécies 

nos dois pomares7 6�
1
5% no oomar conservado e 29,6% no aban 

danado. 

9) No pomar de ci tros conservado T ll.ac.h yd e.Jr..el

-0uc.c.lnc.tul lntell.ll.Uptul apresenta a mais alta frequência 
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(24,1%) o mesmo ocorrendo no po�ar �bandonado (29,6%). 

10) A esp�cie M. accenti6en � a que apresen-

ta a maior diferença no n6mero de individuas coletado nos 

doi� pomares; 8,77% no pomar conservado e 91,23% no abandci

nado, seguida da espécie V. ba�batu� com 12,03% no conserva 

do e 87,9.7% no abandonado,· indicando uma grande preferfncia 

dessas espécies em reproduzir em plantas cítricas abandona 

das. 

.11) As esp�cies T. �uccinctu� 

(19,4%) e M. accenti6eft (14,35%) são as que apresentam as 

maiores frequências durante as-a_mostragens, sendo portan

to, as que representam maior potencial de danos h citricul-· 

tura. 

.· 

12) Os índices de diversidade obtidos, 4,42

para o pomar de citros conservado e 5,36 para o abandonado, 

indicam uma boa diversidade de espécies da família Cerarnby'."" 

cidae nas duas·comunidades; 

13) Pode ser considerada boa a similaridade

entre as espécies de cerambicldeos existentes nos dois poma 

res de citros amostrados. 
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14) A popuiação de 53,S4% das esp�cies de 

cerambicideos considerados dominantes e de ocorr�ncia �imul 

tânea nos dois pomares de �itros, s�o influenciadas por um 

ou mais fatore� meteorol6gicos, �endo_ que a precipitação i

a variável de maior influência sobre a flut_uação das espe-:

cies. 

15)· Todas as 13 esp�dies consideradas domi

nantes e comuns aos dois �ornares, apresentam um numero 

bem mais elevado de individuas no pomar abandonado, indican 

do uma grande preferência desses cerambicideos em prolife

rar em ambientes com vegetação mais densa. 
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