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SUMMARY

This work deals with the occurrence of Coleoptera borers on forest tree species,
specially on Eucalyptus spp.

The data concern to Coleoptera borers collected on: Eucalyptus alba, E.
tereticornis, E. saligna, E. grandis, E. citriodora, E. viminalis, E. robusta, E.
urophylla. Eucalyptus spp., Dalbergia sp. (Brazilian rosewood), Poinciana regia
(«flamboyant»), Trema micrantha (gunpowder wood or curindiba), Caesalpinia
peltophoroides (sibipiruna), C. ferrea (ironwood), Cedrela sp. (cedrela), Casearia
sylvestris (Indian coffee), Piptadenia communis (jacaré), Pinus sp. and Lonchocarpus
neuroscapha (embira of toad) .

1. INTRODUÇÃO

O campo da entomologia florestal no Brasil ainda se encontra em fase inicial de
desenvolvimento, o que se pode observar pela escassez de bibliografia nacional sobre o
assunto, principalmente aquela acumulada nos últimos anos.

O presente trabalho tem por objetivo acrescentar à bibliografia existente, dados
como danos e ocorrência de coleobrocas que atacam essências florestais, de modo especial
as de Eucalyptus spp., uma vez que o aumento crescente da área plantada com esta
Mirtácea enfatizou a necessidade do conhecimento dos insetos que são ou poderão vir a ser
problema para o desenvolvimento do eucalipto, ou durante seu armazenamento.

Estas observações serão de interesse para aqueles que se dedicam às pesquisas neste
campo, podendo-se ter uma idéia sobre a praga que deverá ser estudada com maior
urgência e detalhe, baseando-se na distribuição do inseto, época e intensidade de ataque,
bem como estudo da biologia e avaliação de danos.

Encontram-se aqui dados referentes a coleobrocas coletadas em: Eucalyptus alba,
E. tereticornis, E. saligna, E. grandis, E. citriodora, E. viminalis, E. robusta, E.
urophylla, Eucalyptus spp., Dalbergia sp. (caviuna), Poinciana regia («flamboyant»),
Trema micrantha (pau pólvora ou curindiba), Caesalpinia peltophoroides (sibipiruna),
C. ferrea (pau ferro), Cedrela sp. (cedro), Cesearia sylvestris (café de bugre), Piptadenia
communis (jacaré), Pinus sp. e Lonchocarpus neuroscapha (embira de sapo).

2. REVISÃO DA LITERATURA

Segundo IHERING (1911) Trachyderes thoraxicus {Col. , Cerambycidae) pode
causar a morte de figueiras. Diploschema rotundicolle (Col. , Cerambycidae) é citado
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como broca de pessegueiro, ameixeira, laranjeira e capichingui (Croton floribundus) por
BONDAR (1912).

ANDRADE (1928) assinalou diversas espécies de Cerambycidae atacando
essências florestais vivas, como ingazeiro, cinamomo, cangerana, cedro, caixeta, jacarandá,
araribá, jatobá, «flamboyant», açoita-cavalo, ipê amarelo, casuarina, Eucalyptus spp. e
guapuruvu.

BORGMEIER (1931) descreveu uma espécie nova de parasitos de pupa de
Oncideres dejeani (Col. , Cerambycidae) , mostrando ainda que esta coleobroca ataca
Cedrela brasiliensis no Paraná.

De acordo com ZIKAN (1933), D. rotundicolle é broca de cedro, capixingui e
cinamomo; o autor cita a afirmação de DAGERRA, de que esta coleobroca ataca apenas
ramos finos e não ramos grossos ou troncos, em se tratando de cinamomo.

Eurymerus eburioides (Col. , Cerambycidae) é uma séria broca de jaboticabeira
viva; as larvas causam danos sérios broqueando os galhos mais grossos e o tronco, as
galerias são numerosas e chegam a ocupar grande parte da porção lenhosa, podendo matar a
planta ou mesmo dizimar um pomar (FONSECA, 1934).

MONTE (1936) citou Oncideres ulcerosa (Col., Cerambycidae) sobre mangueira e
eucalipto cujos galhos atacados tinham diâmetro entre quatro e seis milímetros, mostrando
que as fêmeas serram os galhos e depois ovipositam; certas fêmeas podem aproveitar os
galhos já serrados por outras. A fêmea faz incisões com as mandíbulas para em seguida
colocar os ovos; podem atacar também araribá, jatobá, ipê amarelo, cedro, guaruvira,
urindeuva, sibipiruna, cabreúva e guapuruvu.

ARAÚJO (1937) assinalou Oncideres dejeani atacando casuarina e indicou como
medida de controle a incineração dos galhos cortados, encontrados no chão.

Eurymerus eburloides e Trachyderes thoraxicus são citados por MONTE (1938)
como brocas de jaboticabeira e 10 autor sugere a injeção de bissulfeto de carbono nos
troncos atacados, tapando-se, em seguida, os orifícios com cera ou barro.

FONSECA (1938) citou D. rotundicolle danificando tungue, capichingui, cedro,
saguaragy, sangue de drago, cangerana. caixeta e cinamomo, sugerindo que a caiação dos
troncos é uma eficiente medida preventiva.

Segundo ARAÚJO (1939). D. rotundicolle e T. thoraxicus são brocas de Citrus
spp. FONSECA (1941) citou a primeira espécie como broca de tungue e laranjeira,
afirmando ser aquela a principal praga das laranjeiras.

SILVA & ALMEIDA (1941) estudaram diversas coleobrocas encontradas em pau
brasil. pau ferro, sibipiruna, óleo vermelho, vinhático, teca da índia, amoreira branca,
angico vermelho e canela de cheiro.

Segundo MONTE (1944). Oncideres dejeani é broca de pereira. Esta coleobroca
também foi referida por ANÔNIMO (1949) em Hovenia dulcis (uva japonesa) e em
marmeleiro, em Minas Gerais.

BIEZANKO et alii. (1949), numa lista de insetos coletados nos arredores de Pelotas
(RS), assinalaram várias coleobrocas em algumas essências florestais como: acácia,
cinamomo, eucalipto.

Segundo ANÔNIMO (1951), O. dejeani ataca várias frutíferas como mangueira,
abacateiro e todas as rosáceas cultivadas, além de Acacia spp. e erva mate.

BUCK (1957) assinalou coleobrocas atacando acácia negra, angico e pereira.



Diploschema rotundicolle e Macropophora accentifer foram referidas como as
espécies de coleópteros mais nocivos às plantas cítricas no Brasil (PUZZI & ORLANDO,
1959).

AMANTE (1960) mostrou a distribuição e os meses de ocorrência de T. thoraxicus
em «flamboyant», citando como outros hospedeiros a casuarina, acácia negra, figueira,
Eucalyptus saligna, angico do campo, goiabeira, marmeleiro, ameixeira, pereira e
macieira.

PINHEIRO (1962) encontrou adultos de Chalcolepidius limbatus (Coleoptera,
Elateridae) sob casca de Eucalyptus sp., Passalus mancus ( Col. Passalidae) em toras de
Eucalyptus sp. além de diversas outras coleobrocas encontradas em Eucalyptus rostrata,
E. obliqua, E. viminalis, E. resinifera, E. saligna e E. oranensis.

3. MATERIAL E MÉTODOS

O presente trabalho foi desenvolvido no laboratório de Entomologia Florestal da
Escola Superior de Agricultura «Luiz de Queiroz», no período de março de 1973 a maio de
1974.

Foram feitos levantamentos, coletando-se os insetos manualmente; para os trabalhos
de campo, assim como para os de laboratório, utilizou-se de serrote, canivete, pinça, sacos
plásticos, lupa manual, de mesa, etc.

As coletas foram feitas nas seguintes localidades: parque da Escola Superior de
Agricultura Luiz de Queiroz (ESALQ) - Piracicaba, Horto Florestal de Tupi - Piracicaba,
Horto Florestal da Usina Monte Alegre - Piracicaba, Aracruz Florestal S .A. - Aracruz (E.
S.) , Companhia Cícero Prado - Pindamonhangaba e nos seguintes hortos, de propriedade
da Duratex S .A. - Indústria e Comércio: Horto da Mina - Itupeva, Horto do Ivã - Atibaia,
Horto Tafarelo -Jarinu, Horto Itavuvu - Sorocaba, Horto Inhandejara - Itupeva, Horto da
Capela - Atibaia, Horto Santa Maria - Salto e Duraflora - Lençóis Paulista. Foram feitas
coletas também nas seguintes localidades: Agudos, Santa Bárbara d'Oeste, Mogi-Guaçu e
São Carlos.

Os galhos e troncos nos quais eram encontrados orifícios e serragem eram levados
para o laboratório e acondicionados em sacos plásticos grandes (60 cm X 80 cm) com
janelas de pano (10 cm X 15 cm) e lá deixa- dos até que se observasse que os adultos
haviam emergido (figura 1). Os adultos eram então retirados, mortos e montados para
posterior identificação.

A identificação dos insetos foi feita por comparação com exemplares do museu do
Departamento de Entomologia da ESALQ e com o auxílio da seguinte bibliografia:
«Coleópteros do Brasil», de J. Guérin e «Insetos do Brasil», volumes 8, 9 e 10, de A. M. da
Costa Lima. Quando não havia possibilidade de identificação com os recursos acima os
insetos eram então enviados para o especialista U. R. Martins, do Museu de Zoologia da
USP, a quem os autores agradecem pela colaboração.

4. RESULTADOS

Abaixo seguem-se, para cada espécie de planta, o número de insetos coletados,
classificação dos mesmos, condições da planta atacada, data da coleta, local e outras
informações.

1) Eucalyptus alba.



1 Callipogon luctuosum (Cerambycidae - Prioninae). Larva coletada em 24/08/73 sobre
tronco seco. Adulto obtido em 28/11/73. Horto Florestal de Tupi.
6 Calymnus veslilus (Tenebrionidae - Bolitophaginae). Adultos coletados em 19/05/73 sob
casca morta. Quando deixados junto a um galho do qual saiam cotos de ramificações,
notamos que, em poucas horas eles penetravam neste galho, comendo os cotos. Santa
Bárbara d'Oeste.
1 Eurymerus eburioides (Cerambycidae - Cerambycinae). Adulto coletado em 4108173
dentro de galeria. Arvore morta, com aproximadamente 20 m de altura, caída e broqueada
desde a base até o ápice por insetos desta espécie. Horto Florestal da Usina Monte Alegre.
7 E. eburioides. Larvas coletadas em 12/06/73 sobre árvore recém caída, com diâmetro na
base de aproximadamente 30 cm, atacada em toda a extensão. Adultos obtidos entre
11/08/73 e 1109173. ESALQ.
5 Hammatostylus esau (Curculionidae - Otidocephalinae). Adultos coletados sob casca de
madeira seca em 02/74. Aracruz Florestal S. A. (Figura 2).
1 Macraspis cincta {Scarabaeidae - Rutelinae). Larva coletada em 11/73 sobre madeira
apodrecendo. Adulto obtido em 10/01/74. ESALQ.
1 Psiloptera cupreosparsa (Buprestidae - Chalcophorinae). Adulto coletado sobre árvore
viva em 12/05/73. Não vimos galeria. Horto Santa Maria.
1 Espécie de Curculionidae a se determinar, coletada sobre árvore seca, em 12/06/73.
ESALQ.
1 Espécie de Scolytidae a se determinar, coletada em 02/74 atacando árvores vivas e
inoculadas com o agente causal do cancro do eucalipto. Aracruz Florestal S .A.

2) E. citriodora.

1 E. eburioides. Larva coletada em 12/12/73 em galho seco, com diâmetro de 15 cm
aproximadamente. Adulto obtido em 22/12/73. Horto Itavuvu.
1 Platypus sulcatus (Platypodidae - Platypodinae). Adulto coletado em 4/08/73 dentro de
galeria, em árvore viva. Horto Florestal da Usina Monte Alegre.
1 Probatius ludicrus (Cerambycidae - Lamiinae). Adulto coletado em 10/12/73,
movimentando-se muito rapidamente sobre troncos secos. Horto Itavuvu .
1 Trachyderes thoraxicus (Cerambycidae - Cerambycinae). Várias larvas foram coletadas
em 4/08/73 em galhos de diâmetro entre 3 e 5 cm, cortados havia uma semana. Adulto
obtido em 18/02/74. Horto Florestal de Tupi .

3) E. grandis

1 Eburodacrys vittata (Cerambycidae - Cerambycinae). Adulto coletado em 12/12/73
dentro de galeria em tronco com diâmetro de aproximadamente 8 cm, ressecado. Horto
Itavuvu .
1 Lampelis nistabilis (Buprestidae - Chalcophorinae). Adulto coletado sobre árvore viva
em 02/74. Aracruz Florestal S .A. .
1 Espécie de Curculionidae-Magdalinae a se determinar. Adulto comendo folha, coletado
em 02/74. Aracruz Florestal S .A.

4) E. robusta.



1 Espécie de Curculionidae a se determinar. Adultos e larvas coletados em 02/74. As
fêmeas fazem postura a 5-10 cm do ápice do broto, provocando a queda deste,
possibilitando o desenvolvimento da larvinha que broqueia então o ramo em direção ao
tronco. Os adultos podem ser vistos durante o dia alimentando-se sobre os ramos, onde
fazem perfurações transversais. Aracruz Florestal S .A.

5) E. saligna

4 Hesychotypa sp ( Cerambycidae - Lamiinae). Larva coletada em 07/73 sobre madeira
seca. Adultos obtidos em 22/09/73. Horto Tafarelo.
1 Paxillus sp (Passalidae). Adulto coletado em 8/01/74, em madeira seca. Horto Tafarelo.
35 Heilipus sp (Curculionidae - Hylobiinae). Adultos coletados em 28/12/73 (figura 3). As
observações para este caso são semelhantes às feitas sobre o curculionídio encontrado em
E. robusta, diferindo apenas no fato de que os adultos desta espécie não são vistos
alimentando-se durante o dia, permanecendo imóveis sob os ramos e folhas secas abaixo da
copa. Horto da Capela e Horto Tafarelo.
1 Espécie de Curculionidae a se determinar (mesma encontrada em E. robusta). Adultos e
larvas coletados em 02/74. Aracruz Florestal S .A.
1 Espécie de Curculionidae-Magdalinae a se determinar. Adulto coletado em 02/74,
comendo folha. Aracruz Florestal S.A.

6) E. tereticomis.

10 Eburodacrys sexguttata (Cerambycidae - Cerambycinae). Larvas coletadas em troncos
cortados havia mais ou menos dois meses. Adultos obtidos em 28/11/73. ESALQ.
1 Eurymerus eburioides. Conseguimos só um adulto a partir de larvas, embora se
tivessem coletado 38 delas abaixo da casca em 10/07/73, em galhos com diâmetro de
aproximadamente 40 cm, cortados havia mais ou menos trinta dias. Pela disposição inicial
das galerias nota-se que os ovos são postos em grupos, dando nascimento a mais ou menos
vinte larvinhas que perfuram a região do câmbio de tal forma a ficar certo número destas
perfurações em disposição paralela. Caminham sob a casca por aproximadamente 30 cm,
penetrando depois no cerne. Adulto obtido em 20/09/73. Santa Bárbara d'Oeste. (Figura 4).
1 E. eburioides. Larva coletada em 23/07/73 em árvore cortada havia mais ou menos dois
meses. Adulto obtido em 11/08/73. ESALQ.
2 Neoclylus pusillus (Cerambycidae - Cerambycinae). Adultos coletados dentro de galerias
em madeira seca, em 29/05/73. ESALQ.
4 N. pusillus. Larvas coletadas em 23/07/73 em árvores cortadas havia mais ou menos dois
meses. Adultos obtidos em 25 / 08 / 73. ESALQ.
1 Oxymerus nigricornis (Cerambycidae - Cerambycinae). Larva coletada em 11/07/73, em
galho com 5 cm de diâmetro, cortado havia mais ou menos trinta dias. Adulto obtido em
28/11/73. Santa Bárbara d'Oeste.
4 Passalus sp (Passalidae). Adultos coletados em 13/07/73 no interior de uma fresta em
madeira seca. Horto Florestal de Tupi.
4 Trachyderes thoraxicus. Larvas coletadas em 28/06/73 em galhos cortados havia mais
ou menos trinta dias. Adultos obtidos em 3/01/74. ESALQ.



4 T. thoraxicus. Larvas coletadas em 11/07/73 em galho com 5 cm de diâmetro cortado
havia mais ou menos trinta dias. Adultos obtidos em 2/01/74. ESALQ.

7) E. urophylla.

2 Lampelis nislabilis. Adultos colelados sobre árvores vivas em 02/74. Aracruz Florestal
S.A.
6 Psiloptera doncheri (Buprestidae - Chalcophorinae). Adultos coletados sobre árvores
vivas em 02/74. Aracruz Florestal S.A.
1 Espécie de Curculionidae a se determinar. Adulto coletado em 02/74, comendo folha.
Aracruz Florestal S. A.

8) E. viminalis.

1 Achryson surinamum (Cerambycidae - Cerambycinae). Larva coletada em 6/09/73.
Adulto obtido em 22/12/73. Coletado em árvore morta havia mais ou menos trinta dias
devido a problemas na raiz. Galho atacado, com S cm de diâmetro. Horto Inhandejara.
1 E. eburioides. Larva coletada em 6/09/73. Adulto obtido em 24/11/73. Inseto coletado no
mesmo lote correspondente à espécie anterior. Horto Inhandejara.
6 T. thoraxicus. Larvas coletadas em 6/09/73. Adultos obtidos entre 1/11/73 e 22/12/73.
Insetos coletados no mesmo lote correspondente à espécie anterior. Horto Inhandejara .
1 T. thoraxieus. Larva coletada em 25/08/73 em árvore com 3 cm de diâmetro na base,
com problemas na raiz. A galeria era em forma de espiral, cuja entrada estava a 10 cm do
solo. Adulto obtido em 20/12/ 73. Companhia Cícero Prado.

9) Eucalyptus spp.

1 Callipogon luetuosum. Larva coletada em 23 / 07 / 73 em um poste cuja madeira se
achava muito ressecada. Entrada da galeria a aproximadamente 1 m do solo, redonda, com
mais ou menos 1 cm de diâmetro. Pupa obtida em 28/09/73. Adulto obtido em 1/11/73.
ESALQ.
1 Chalcolepidius limbalus (Elateridae - Chalcolepidiinae). Adulto coletado em 11/06/73
sobre árvore viva. Não se observou nenhum indício de ataque. Santa Bárbara d'Oeste .
1 Compsibidion cleophile (Cerambycidae - Cerambycinae). Adulto coletado em vôo no
meio do talhão em 13/12/73. Aracruz Florestal S .A.
1 Compsocerus equestris (Cerambycidae - Cerambycinae). Adulto coletado em 1/06/73
sobre árvore viva. Não se observou nenhum indício de ataque. Santa Bárbara d'Oeste.
2 C. equestris. Larvas coletadas em 17/07/73 em galhos e troncos recém cortados. Adultos
obtidos em 22/12/73. Santa Bárbara d'Oeste.
14 E. eburioides. Larvas coletadas em 16/07/73 em troncos com diâmetro de mais ou
menos 10 cm, bastante úmidos. Adultos obtidos entre 10/08/73 e 25/08/73. ESALQ.
1 O. nigricornis. Adulto coletado em 1/06/73 sobre árvore viva. Não se observou nenhum
indício de ataque. Santa Bárbara d'Oeste.
2 Paramallocera hirta (Cerambycidae - Cerambycinae). Larvas coletadas em 6/12/73 em
galhos ressecados, com diâmetro entre 2 e 5 cm. Obteve-se um adulto em 22/12/73 e outro
em 5/01/74. ESALQ.



1 Parecatus opacus (Tenebrionidae - Asidinae). Adulto coletado em 12/73 dentro de
galeria, em madeira apodrecendo. ESALQ.
1 Passalus sp (Passalidae). Adulto coletado em 12/73 sobre madeira apodrecendo. ESALQ.
1 Passalus sp. Adulto coletado em 7/12/73 sobre tronco ressecado. Horto do Ivã .
1 Periboeum latericlum (Cerambycidae - Cerambycinae). Adulto coletado em 13/12/73
em vôo no meio do talhão. Aracruz Florestal S .A.
1 Psiloptera cupreosparsa. Adulto coletado em 04/74. Duraflora.
1 Psiloptera dives (Buprestidae - Chalcophorinae). Adulto coletado em 25/08/73 sobre
árvore viva. Não se observou nenhum indício de ataque. ESALQ.
1 Tauroceras aries (Tenebrionidae - Tenebrioninae). Adulto coletado em 12/73 dentro de
galeria, em madeira apodrecendo. ESALQ.
1 T. thoraxicus. Larva coletada em 08/73 broqueando galho ressecado com diâmetro entre
4 e 6 cm. Adulto obtido em 22/12/73. Horto da Mina.
3 Stephanoderes obscurus (Scolytidae - Ipinae). Adultos coletados em 02/73. Mogi-
Guaçu.
1 Espécie de Curculionidae-Cryptorrhynchinae a se determinar. Adultos coletados em
7/12/73 sobre galhos secos. Horto do Ivã.
1 Espécie de Scolytidae a se determinar. Adulto coletado em 13/07/73 sobre árvore seca.
Horto Florestal da Usina Monte Alegre.
3 Espécies de Scolytidae a se determinar. Adultos coletados em 01/74. Infestação intensa
de quatro metros cúbicos de madeira recém cortada. Agudos.

10) Caesalpina ferrea

7 Chrysoprasis hipocrita (Cerambycidae - Cerambycinae). Adultos muito ativos coletados
em 01/74 quando se movimentavem e se acasalavam sobre galhos cortados havia mais ou
menos vinte dias. ESALQ.
3 Trachyderes dimidiatus (Cerambycidae - Cerambycinae). Adultos coletados em 01/74
alimentando-se da resina que escorria dos ferimentos de uma árvore. ESALQ.

11 ) C. peltophoroides.

1 A. surinamum. Larva coletada em 20/07/73 sobre madeira cortada havia mais ou menos
trinta dias. No mesmo galho havia também infestação de Scolytidae. Adulto obtido em
28/11/73. ESALQ.
1 C. equestris. As mesmas observações anteriores são válidas para este caso. Adulto obtido
em 29/11/73. ESALQ.

12) Casearia sylvestris

2 Engyum quadrinotatum (Cerambycidae - Cerambycinae). Larvas coletadas em 04/74
em galhos com diâmetro de 2 cm, cortados por Oncideres sp. .Adultos obtidos em 06/74.
Horto da Mina.
-Xyleborus retusus (Scolytidae - Ipinae). Adultos coletados sobre galhos secos em 11/73.
Horto da Mina.
-Xyleborus spinulosus (Scolytidae - Ipinae). Adultos coletados sobre galhos secos em
11/73. Horto da Mina .



13) Cedrela sp.

3 Diplochema rotundicolle (Cerambycidae - Cerambycinae) .Larvas coletadas em 6/ 12/73
em árvore viva, cujo diâmetro na base era de 8 cm e cuja altura era de aproximadamente 3
m. Notou-se que as larvas fizeram inicialmente as galerias no sentido longitudinal,
passando depois a fazê-las no sentido transversal, causando a queda do tronco. Horto do
Ivã.

14) Dalbergia sp.

2 C. equestris. Larvas coletadas em 23/07/73 sobre galhos secos de 4 cm de diâmetro.
Adultos obtidos em 28/11/73. ESALQ.
1 Ommata sp (Cerambycidae -Cerambycinae). Larva coletada em 23/07/73 sobre galhos
secos de 4 cm de diâmetro. Adulto obtido em 21/11/73. ESALQ.
1 Ophistomis sp (Cerambycidae - Cerambycinae). Larva coletada em 23/07/73 sobre
galhos secos de 4 cm de diâmetro. Adulto obtido em 20/11/73.
- Scolytus submarginatus (Scolytidae - Scolytinae). Adultos coletados em 8/08/73.
ESALQ.
2 Tropidion pictipenne (Cerambycidae - Cerambycinae). Larvas coletadas em 23/07/13
em galhos L secos. Adultos obtidos em 28/11/73. ESALQ.
4 Espécies de Buprestidae a se determinar. Coletadas em 23/07/73 sobre galhos secos de 4
cm de diâmetro. Adultos obtidos entre 19/11/73 e 29/11/73. ESALQ.

15) Lonchocarpus neuroscapha.

11 A. surinamum. Larvas coletadas em 25/08/73. Tronco e galhos totalmente broqueados
por estes insetos. associados a várias outras espécies. A árvore estava morrendo na ocasião
da infestação. Adultos obtidos entre 22/12/73 e 12/01/74. ESALQ.
1 Chlorida festiva (Cerambycidae - Cerambycinae). Larva coletada em .25/08/73 sobre a
mesma árvore referente à espécie anterior. Adulto obtido em 25/08/73. ESALQ.
12 C. equestris. Larvas coletadas em 25/08/73 sobre a mesma árvore .referente à espécie
anterior. Adultos obtidos entre 1/01/74 e 12/01/74. ESALQ.
21 Megacyllene acuta (?) (Cerambycidae - Cerambycinae). Larvas coletadas em 25/08/73
sobre a mesma árvore referente à espécie anterior. Adultos obtidos entre 3/01/74 e
10/01/74. ESALQ.
1 Sphecomorpha murina (Cerambycidae - Cerambycinae). Larva coletada em 25/ 08/73
sobre a mesma árvore referente à espécie anterior. Adulto obtido em 22/11/73. ESALQ.
1 Thelgetra latipennis (Cerambycidae - Cerambycinae). Larva coletada em 25/08/73 sobre
a mesma árvore referente à espécie anterior. Adulto obtido em 28/11/73. ESALQ.
7 T. thoraxicus. Larvas coletadas em 25/08/73 sobre a mesma árvore referente à espécie
anterior. Adultos obtidos entre 27/11/73 e 12/01/74. ESALQ.
1 Tropidion s. signatum (Cerambycidae - Cerambycinae). Larva coletada em 25/08/73
sobre a mesma árvore referente à espécie anterior. Adulto obtido em 28/11/73. ESALQ.
1 Espécie de Ostomatidae a se determinar. Larvas coletadas em 25/08/73 sobre a mesma
árvore referente à espécie anterior. Adultos obtidos em 19/11/73. ESALQ.



16) Pinus sp.

- Xyleborus afiinis (Scolytidae - Ipinae). Adultos coletados em 05/73. São Carlos .
- Xyleborus ferrugineus (Scolytidae - Ipinae). Adultos coletados em 05/13. São Carlos.

17) Piptadenia communis.

6 Chrysoprasis aurigena (Cerambycidae - Cerambycinae). Larvas coletadas em galhos
secos em 05/14. Estes galhos tinham diâmetros entre 2 cm e 5 cm. Adultos obtidos entre
10/06/74 e 20/06/14. ESALQ.
5 Temnopsis megacephala (Cerambycidae - Cerambycinae). Larvas coletadas em 05/74.
Esta espécie e a anterior ocorriam em grande quantidade e no mesmo galho. ESALQ.
(Figura 5).

18) Poinciana regia.

1 D. rotundicolle. Larva coletada em 24/08/73 em galho vivo com diâmetro de 2 cm,
derrubado na noite anterior pela ação do vento, devido ao enfraquecimento causado pela
galeria longitudinal. Adulto obtido em 24/11/73. ESALQ.
- Oncideres sp (Cerambycidae - Lamiinae), Adulto serrando tronco com diâmetro de 4 cm,
a aproximadamente 2 m do solo. Não chegou a serrar totalmente, dando chance à reação da
planta. (Figura 6).

19) Trema micrantha.

2 Oncideres suga (Cerambycidae - Lamiinae). Adultos coletados em 29/11/73, pela
manhã, sobre árvore ainda viva, com diâmetro de 5 cm na região serrada pelo inseto, a 30
cm do solo. Da região serrada até 2 m acima, encontramos 222 fendas longitudinais
correspondentes às posturas. Foram obtidos vários adultos a partir de
ovos, utilizando-nos de dieta artificial.

PARASITOS OBTIDOS.

1 Espécie de Braconidae parasitando larvas de E. eburioides coletadas em 25/08/73. A ser
determinada. Santa Bárbara d'Oeste.
1 Espécie de Asilidae predando larvas de E. eburioides coletadas em 25/ 08/73. A ser
determinada. Santa Bárbara d'Oeste.
2 Espécies de microhimenoptero parasitando larvas de E. eburioides coletadas em
18/07/73. Santa Bárbara d'Oeste.

5. DISCUSSÃO E CONCLUSÕES

Observando-se os resultados obtidos nota-se que, com relação ao eucalipto os
Cerambycidae só foram encontrados em árvores recém cortadas ou mortas, e portanto ainda
verdes, e em árvores secas, com exceção de Oncideres sp. , sintomas de ataques desta
espécie foram verificados em E. alba, em fevereiro de 1974, na Aracruz Florestal S/A.



Não se conseguiu coletar larva de Buprestidae em eucalipto. As espécies
encontradas já estavam na fase adulta e não se observou galerias feitas por elas.

Dentre os Cerambycidae, as espécies mais encontradas, em ordem decrescente de
intensidade, foram: E. eburioides, T. thoraxicus e Neoclytus pusillus, sendo que o
primeiro ocorre em muito maior quantidade que qualquer um dos outros. Os meses de
ocorrência são, respectivamente: agosto, setembro, novembro, dezembro - dezembro.
janeiro, fevereiro - maio e agosto.

Danificando árvores vivas foram encontradas larvas de Hellipus sp., e de um outro
Curculionidae, bem como várias espécies de Scolytidae, todas ainda a determinar. O
eucalipto é muito susceptível ao ataque de Scolytidae, quando o corte é efetuado nos meses
chuvosos.

A espécie Heilipus sp., que danificava árvores vivas de E. saligna no Horto da
Capela e no Horto Tafarelo, chegou a preocupar os responsáveis pela parte de defesa
fitossanitária, devido aos enormes danos que estava causando. Plantas com até 1 m de
altura eram as preferidas, sendo atacados quase todos os seus brotos. Situação semelhante
se deu com outro Curculionidae que apareceu na Aracruz Florestal S/A. apenas que os
danos foram bem menores.

6. RESUMO

Este trabalho atenta para a ocorrência de coleobrocas em essências florestais, de
modo especial às de Eucalyptus spp.

Os dados apresentados referem-se a coleobrocas coletadas em: Eucalyptus alba, E.
tereticornis, E. saligna, E. grandis, E. citriodora, E. viminalis, E. robusta, E.
urophylla, Eucalyptus spp., Dalbergia sp. (caviuna), Poinciana regia («flamboyant»),
Trema micrantha (pau pólvora ou curindiba), Caesalpinia peltophoroides (sibipiruna),
C. ferrea (pau ferro), Cedrela sp. (cedro), Casearia sylvestris (café de bugre), Piptadenia
communis (jacaré), Pinus sp. e Lonchocarpus neuroscapha (embira de sapo).



Figura 1. - Sacos plásticos, com janelas de pano, usados para observação da emergência dos
adultos de coleobrocas.

Figura 2. - Adulto de Hammatostylus esau (Curculionidae, Otidocephalinae), coletado em
Aracruz, ES.



Figura 3. - Adultos de Heilipus sp. Curculionidae, Hylobiinae), coletados em Atibaia-SP e
Jarinu-SP.

Figura 4. - Danos causados por Eurymerus eburioides (Cerambycidae, Cerambycinae) em
Eucalyptus tereticornis.



Figura 5. - Danos causados por Temnopsis megacephala (Cerambycidae, Cerambycinae) e
Chrysoprasis aurigena (Cerambycidae, Cerambycinae) em Piptadenia communis.
Observa-se ainda a larva de Temnopsis em dieta artificial de Hensley & Hammond.

Figura 6. - Poinciana regia danificada por Oncideres sp., mostrando a reação da árvore
com brotações abaixo da região atacada e o maior diâmetro do tronco acima dessa região.
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