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REGISTRO DA INCIDÊNCIA DE Costalimaita ferruginea EM VIVEIROS
CLONAIS DE EUCALIPTO NO ESTADO DO MARANHÃO
LIMA, Roldão Carlos Andrade1; SILVA, Felipe Ferreira da2; FREITAS, Adriana de Sousa3;
ALMEIDA, Mauricélia Ferreira4; BATISTA, Michela Costa5; TUELHER, Edmar Souza4

RESUMO (REGISTRO DA INCIDÊNCIA DE Costalimaita ferruginea EM VIVEIROS CLONAIS
DE EUCALIPTO NO ESTADO DO MARANHÃO) – Costalimaita ferruginea é o principal
coleóptera desfolhador de eucalipto do Brasil. O ataque desta praga é caracterizado pela preferência
alimentar por plantios jovens e brotações, principalmente de Eucalyptus spp., causando furos nas
folhas e assim reduzindo o potencial fotossintetizante. Quando o ataque ocorre no viveiro pode causar
a morte das mudas ou inviabilizar o seu plantio no campo. O objetivo foi relatar a incidência deste
inseto em viveiros de produção comercial de mudas de eucalipto no estado do Maranhão, onde foram
identificadas incidência em diversas variedades de mudas.
Palavras chave: Praga, Morte, Mudas.

ABSTRACT (REGISTER OF THE INCIDENCE OF Costalimaita ferruginea in SEEDLING
CLONAL OF EUCALYPTUS IN THE STATE OF MARANHÃO) – Costalimaita ferruginea is the
main eucalyptus defoliator coleopteran in Brazil. The attack of this pest is characterized by the
preference of feeding young plants and shoots, mainly of Eucalyptus spp., causing holes in the leaves
and thus reducing the photosynthetic potential. When the attack occurs in the nursery can cause the
death of the seedlings or prevent their planting in the field. The objective was to report the incidence
of this insect in nurseries of commercial production of eucalyptus seedlings in the state of Maranhão,
where incidence was identified in several varieties of seedlings.

Keywords: Pest, Death, Seedlings.
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produção comercial de mudas de eucalipto

2. DESENVOLVIMENTO
O trabalho foi conduzido entre os

no estado do Maranhão (Figura 1).

anos de 2016/2017, em três viveiros de

Figura 1. Localização das cidades com incidência de C. ferruginea em viveiros clonais de eucalipto
no estado do Maranhão.

O primeiro viveiro localiza-se na
cidade

de

coordenadas

Açailândia-MA

sob

04º53’26,25”S

as

clonal, casa de vegetação e praça de
rustificação/expedição.

e

O segundo viveiro localiza-se na

47º23'57,35"O, com altitude de 240 m,

cidade

Clima tropical e variação entre estações, a

coordenadas

estação seca e a estação chuvosa segundo a

47º26’21,77”O, com altitude de 167 m. O

classificação climática de Köppen-Geiger:

clima da região é classificado como Aw

Aw (VELOSO et al., 2015). A produção

Clima tropical, com característica bastante

desse viveiro atende a demanda florestal de

estável, estação seca bem definida com

uma siderúrgica, possuindo estrutura física

duração entre quatro a cinco meses,

setorizada

geralmente de maio a setembro, que

composta

por:

minijardim

de

Carolina-MA,

sob

07º20’29,47”S

Re.C.E.E.F., v.33, n.1, Fev., 2019.

50

as
e

LIMA et al.
Registro de incidência de Costalimaita ferruginea.

influencia as características da vegetação

inverno

do

A

AQUINO, 1999). Esse viveiro produz

produção desse viveiro atende a demanda

mudas para atender uma fábrica de

florestal de uma fábrica de celulose da

celulose, possuindo em sua estrutura:

região, com estrutura física setorizada

minijardim clonal, casa de vegetação e

composta por: minijardim clonal, casa de

praça de rustificação/expedição.

cerrado

(AB’SABER,

2003).

seco

(LIMA;

OLIVEIRA;

enraizamento/nebulização,

casa

de

Os espécimes encontrados foram

vegetação/sombreamento,

setor

de

coletados manualmente e armazenados em

de

garrafas plásticas perfuradas a fim de

aclimatação

e

praça

rustificação/expedição.

garantir a circulação de ar. O material

O terceiro viveiro localiza-se na

coletado foi encaminhado ao Laboratório

cidade de Grajaú-MA sob as coordenadas

de Entomologia Agrícola da Universidade

geográficas 05º53’30,79”S e 46º03’47,96”

Estadual

O, com altitude de 172 m. O regime de

Maranhão (UEMASUL) para identificação

precipitação, segundo a classificação de

(Figura 2).

da

Região

Tocantina

do

Köppen, é o Aw com verão chuvoso e

Figura 2. A: Presença de Costalimaita ferruginea em mudas de eucalipto; B: Armazenagem dos
insetos em garrafas plásticas perfuradas; C: Insetos alfinetados para identificação em laboratório.

Exemplares de C. ferruginea foram
encontrados
avaliados.

em
No

todos
primeiro

os

viveiros

viveiro,

as

variedades de eucalipto mais atacadas
foram os híbridos de E. urophylla x E.
grandis e E. torelliana x C. citriodora. No
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segundo viveiro, constatou-se que as
variedades mais atacas foram C. citriodora
e os híbridos de E. urophylla x E. grandis.
Já no terceiro e último viveiro avaliado no
estado as variedades com maior incidência

BOTELHO, A.C.; ALMEIDA, J.G.;
FERREIRA, M.G.R. O avanço dos
“eucaliptais”: análise dos impactos
socioambientais em territórios camponeses
no leste maranhense. Revista Percurso –
NEMO, Maringá, v. 4, n. 2, p. 79- 94,
2012.

foram E. urophylla, C. citriodora, E.
camaldulensis e E. grandis.
3. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Conclui-se que há a incidência de
C. ferruginea no estado do Maranhão
atacando diversas variedades de mudas de
eucalipto

em

viveiros

comerciais,

demandando pesquisas adicionais para
identificação de métodos de controle
adequados para o controle do inseto.
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