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LEVANTAMENTO DE INSETOS NA REGIÃO DE POF.TO VELHO/
RONDÔNIA

MARIA ALICE SANTOS OLIVEIRA1.

INTRODUÇÃO

No Trópico Úmido pouco ainda se sabe ares
peito do numero de espécies de insetos que parasitam as cul

~ .turas amazon~cas.
SEFFER (1961), cita 11 espécies pragas de arroz

na Amazônia. Entretanto, este número é insignificante quando comparado'
aos reg í stros de COSTA LIMA (1968), que são 134 e ROSSETO et al (1970)
que enumeram 154 espécies coletadas nesta cultura.

Apesar do número elevado de insetos que parasitam'
as culturas, pouco sao os que provocam danos econômicos. Citando ainda
acul tura do arroz GAJ.,LC'et al ( 1970), consí.de ram como pragas apenas 30
insetos.

o Trópico Úmido apresenta condições climáticas e
densidade florística altamente favoráveis ao desenvolvimento de inúmeras
especies de inseto. Este estudo deverá fornecer um melhor conhecimento'
a respeito da ocorrência desses insetos, permitindo facilitar a defini-
ção de futuros programas de controle SILVA et al (1976). O levantamento
populacional de insetos tem sido motivo de estudos por inúmeros pesquis~
dores em todas as culturas de interesse econômico, (SILVEIRA.NETO,1976).
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"FINGLE'et al (1975) serviram-se de diversos tipos de

armadilhas para captura e levantamento populacional de Spodoptera frugiper
da e Spodoptera exígua.

SELMAN et al (1972), usaram armadilhas luminosas para
detectar a abundância e epoca de ocorrência de 12 especies de insetos pr~
judiciais as diversas culturas; DAY et al ( 1973) utilizaram esse tipo de

\

armadilha em levantamento para a determinação para a determinação de Cono-
derus falli em cultura de batata; CHALFANT et al (1974), realizaram levan
tamentos para a determinação das diferentes epocas de ocorrência de Tri-
choplusia ni, em couve, em diferentes l?calidades dos EUA. ,Em nosso meio,
estudos de levantamentos e flutuações populacionais utilizando-se armadi-
lhas luminosas foram iniciadas por WIENDL et al (1967) na região de Piraci:.
caba-SP. LARA (1976) observou a flutuação populacional de mais de 50 espe-
cies de noctuídecis nas regioes de Jaboticabal e Piracicaba". ( Citado por
LARA et al 1977).

Levando-se em consideração que a região em estudo, ofe-
rece condições ecológicas propicias ao desenvolvimento de insetos, propôs-
se realizar este trabalho com o objetivo de verificar os insetos que ocor-
rem nas culturas de arroz, feijão, milho, mandioca e cafe, na região de
Porto Velho/RO.

MATERIAL E MÉTODOS

O ensalO foi instalado em novembro de 1976, no campo ex
perimental da 1JEPAT/Porto Velho, onde predomina solo Latossol Amarelo.Uso~
se 5 culturas: arroz ( Cultivar IAC 1246), Feijão (Cultivar Rosinha),milho
(cultivar Maya), cafe ( cultivar Mundo Novo) e mandioca ( cultivar local),.
distribuidas em 1 ha, ocupando cada uma, areas de O,2ha, para o primeiro e
no segundo ano as culturas de arroz e milho foram plantadas consorciadas e
em rotaçao com a cultura do feijão. Efetuaram-se as prãticas culturais
normalmente recomendadas para cada cultura, exc etu ando+ se a aplicação de

insetisidas. Utilizou-se 3 armadilhas de Malaise com diâmetro basal de 2m;
5 armadilhas do tipo bandej as de 30 x 20 x 4 cm de cor amarela contendo em

seu interior uma emulsão de agua e sabão, elevadas a 20 centímetros do so
10; uma armadtlha luminosa tipo " Lu i.z de Queiroz", dotada de lâmpada ..:ul

violeta 'com filtro'BL de 15 armadilha de - dotada detra W' uma sucçao, asp~,
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rador com diâmetro de 27 cm.
As coletas foram feitas diariamente de acordo com o tipo

de armadilha. Os·insetos .coletados eram retirados das armadilhas, coloc~n-
do-os em vidros, contendo s~lução conservadora ( Dietrich) e em sacos pla~
ticos, contendo naftalina em pc, transportando-os para"o laboratorio onde'
se procedia a separação, identificação e contagem dos insetos pragas.

RESULTADOS E DrCUSSÃo

Pelo total de indíviduos coletados (4732), verifica-se'
pelo quadro 1. que a maior"percentagem de ocorrência foi das ordens Homopt~
ra, Coleoptera e Díptera. Dentre as especies ~ais"cóletad~spodemoS relácio:

nar:

COLEOPTERA

Fam: Chrysomelidae
Diabrotica speciosa (Germar, 1829)
Cerotoma sp
Omophoita sp
Cascocelis marginata (Fabricius, 1775)

Fam: Coccinellidae
Cicloneda sanguinea (Linn~,1763)
Epilactea paenulata (Germar, 1824)

Fam: Curculionidae
Rhinostomus barbinostris (Fabricius, 1775)



LEPIDOPTERA

Fam: Nympha1idae

Phyciodes sp.

Marpesia sp

Fam : Crambidae

Diatraea sachara11is (Fabricius, 1794)

Fam: Sphingidae

Erinnyis ello (Linne, 1758)

Phlegethontius ~exta paphus (Cramer, 1779)

Xylophanes sp.

Erinnyis a10pe (Drury 1773)

Fam: Lyonetiidae

Perileucoptera coffeel1a (Guer - Henev, 1842)

Fam : Noctnidae

Anticarsia. f!.ernrnatalis(Huebner, 1818)

Anonis illita (Cuenee, 1852)

Heliothis zea (Bod, 1850)

Spodoptera frugiperda (Smith e Abbot, 1797)

Fam: Hesperiidae

Urbanos proteus (Li.nrie , 1758)

Apaustes menes (Stoll, 17812

Fam: Arctiidae

Utetheisa ornatrix (Linne, 1758)

Fam : . Phycitidae

Elasmopalnus lignosellus (Zeller, 1848)
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REMIPTERA

Fam: Pyrrhoeoridae

Dysdereus spp

Fam: Coreidae

Fam: Pentatomidae

Edessa meditâbunda (Fabricius, 1794)

Oebâ1us poeei1us (Da11as, 1851)

Aroeera sp

Fam: Miridae

Roreias sp

DIPTERA

Fam: Tephritidae

Anastrepha striata (Sehiner, 1868)

Anastrepha manihoti (Lima, 1934)

Anastrepha spp

Fam: Stratio~ydae

Hemetia Il.Lu cens (Linnê, 1758)

Fam: Ceeidomyiidae
Jatrophobia brasi1iensis (Rllbsaamen,1907)

RYMENOPTERA

Fam: Vespidae

PciLybiaspp

7:~taabdomina1e
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,Apoica pallida

PoLyb La liliacea

Faro: Chalcididae

Spilochalcis morleyi CLordello, 19..521-

Faro: Sphecidae

Crabonini sp

Brachygastra sp .

HOHOPTERA

Faro: Cercopidae

Deois incompleta (Walk) .:

Faro: Orthoziidae

Ortezia s,p

Faro: Membracidae-

Membracis foliata (Linnê, 1767)

ORTHOPTERA

Faro: Gryllotalpidae

Gryllotalpa oxydactyla (Perty, 1832)

NEUROPTERA

Faro : 'Chrysopidae

Chrysopa sp

'I
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QUADRO ,.- .. Levantamento de insetos no período experimental:
Ju lho/79.

7 •

Novembro 76/

ORDENS % de - .ocorrenC1a
$

Homoptera 30,72

Coleoptera 23,81

Diptera 20, l3

Hymenoptera 14,66

Lepidoptera 5,72

Herní p t era 4s37

Orthoptera 0,48

Neu r op t e r a 0',06 .

CONCLUSÕES:

Atraves deste trabalho podemos concluir que as especies
que ill2lS ocorreram nas culturas trabalh~oas, for~:

Andrector arcuatus (Cerotoma spl

Diabrõtica speciosa

Elasmopalpus lignosellus

Spodoptera frugiperda

Oebalus poecilus

Jatrophobia brasiliensis

, AGRADECIMENTOS:

Agradecemos ao Pesquisador Dr. Antonio de Brito e Silva
da EMBRAPA-CRATU, pela colaboração e orientação na execução do trabalho.



..

•

COMUNICADO TECNICO ----,

LITERATURA CONSULTADA:

1. GALLO,D. Manuàl de Enromologia. são Paulo, Agroceres, 1970. 858p.

2. LARA, F.M; BORTOLI, S.A.DE; OLIVEIRA, E.A. Flutuações populacionãis de
alguns insetos a'ssoc í ados ao Citrus sp e suas correlações com fatores

\
meteorológicos. Científica, 5 (2): 124-43, 1977.

3. ROSSETO, C.J.; SIL\~IRA, N.S.; LINK, D; GRAZIA, J; AMANTE, E; SOUZA, D.
M; BANZATTO, N.V & OLIVEIRA, A.M. Pragas do arroz no Brasil. In:
REUNIÃO DOCOMITE DE ARROZ PARA AS &~RICAS, 2. Pelotas, 1970, p.149-
238.
Separata do trabalho contribuições tecnicas da delegação brasileira.

4. SILVA, A.G. d'A; GONÇALVES, C.R; GALVÃO, D.M; GONÇALVES, A.J.L.; GOMES,
J.; SILVA,M.N & SIMONI, L. Quarto catalogo dos insetos que vivem nas
plantas do Brasil, seus parasitos e predadores;' inse'tos'h6spedeir.óse
inimigos naturais. Rio de Janeiro, M.A. 1968, 622pp. (Parte 11 - To
mo 1).

5. SEFFER, E.; Catalogo dos insetos que atacam as plantas cultivadas da Ama
zonla. BoI. Tec. do Inst. Agron. do NJrte, Belem, (43): 23-53, 1961

6. SILVElRA, NETO. S.; Manual de Ecologia dos insetos. Piracicaba, Agrono-
mica Ceres, 1976. 419p.

7. Silva, A. de B. SANTOS, M.À.L. & CARNEIRO, J.da S. Levantamento, identi.
ficação e flutuação populacional dos insetos parasitas das culturas '
de arroz, feijão, milho, mandioca, malva, guarana e cafe, em diversos
locais do trópico úmido. In: Projeto recursos naturais. Belem
EMBRAPA/CPATU, 1976. p. 1-21.

O~~-.ET OENa.a-TOP

8.



(O) EMBRAPA

(O)EMBRAPA
, EMPRÉSTIMO DE FOLHETOS

AUTOR OJ./rV&IR.A J m. A . S-

I TíTULO lo~ A Ln-

CEP [[ ,

r

,

•

O~F-S~T GENESE-ToP


