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Introdução
Pragas exóticas podem causar grandes problemas em
ecossistemas naturais, agrícolas e florestais, pois, quando
são introduzidas, se estabelecem e dispersam suas
populações em uma extensa área geográfica. Um dos
veículos responsáveis pelo aumento da freqüência de
introdução de pragas exóticas em vários países é o
comércio internacional. Exigências alimentares cada vez
mais altas, melhoria na qualidade de vida por parte dos
consumidores e abertura de novos mercados vêm gerando
um aumento no volume de embalagens e suportes de
madeira nesse comércio. Para dar apoio a este trânsito os
produtos florestais, entre eles as embalagens e suporte de
madeira, tiveram um aumento de quatro vezes, em termos
globais, com perspectivas de aumentar ainda mais nos
próximos anos. De acordo com a Organização das Nações
Unidas para Agricultura e Alimentação e Agricultura (FAO),
o comércio mundial de produtos florestais ultrapassou
US$ 250 bilhões no ano de 1999 (Hicks, 2000).
Através desses produtos, pragas exóticas de madeira
podem entrar em um país por diversas vias de ingresso,
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tais como estrados, tonéis, cintas, paletes, caixas, tábuas,
estojos e carretéis (Dwinell, 2000). Como exemplo, temos
o besouro cerambicídeo, Tetropium fuscum que foi
introduzido na Nova Escócia, EUA, oriundo da Europa, em
material de embalagem de madeira e se estabeleceu em
uma área de 75 ha de abetos vermelhos. Os especialistas
locais, para evitar a dispersão da praga para outras regiões
e diminuir o perigo para a indústria da madeira, que
movimenta um capital de US$ 1,5 bilhões por ano,
deverão cortar 10.000 árvores afetadas pelo besouro
(Oliveira et al., 2001).
Besouros da madeira atacam árvores em estágios
diferentes da planta - mortas recentemente, próximas da
morte, cortadas recentemente ou vivas. As espécies de
besouros que atacam madeira viva são as pragas mais
importantes. Elas são difíceis de serem detectadas na
árvore, tora ou produto de madeira, podendo sobreviver
no ambiente de 2 a 3 anos, e serem facilmente
transportadas ao redor do mundo (Haugen & Iede, 2000).
Entre os besouros quarentenários para o Brasil estão
aqueles que são pragas da madeira, por isso é necessário

2

Praga Quarentenária 8 Espécies exóticas de Monochamus spp. (Coleoptera, Cerambycidae), para o Brasil

ter sob controle oficial as espécies que ainda não estão
registradas no país. O gênero Monochamus é composto
de várias espécies de pragas de madeira, muitas delas
ainda não presentes no país. Uma revisão bibliográfica
desse gênero possibilitou agregar estas informações,
mostrando as diferenças de algumas espécies de pragas
quarentenárias. O objetivo deste trabalho é apresentar
algumas das particularidades mais relevantes de cada
espécie.

Características gerais da
bioecologia de Monochamus
O gênero Monochamus pertence à família Cerambycidae,
facilmente reconhecido pelas antenas compridas e o
ápice dos élitros arredondados e sem espinhos
(Duffy,1968). É um grupo composto de espécies
tropicais e subtropicais. A distribuição global desse
gênero revela que 59,3% de todas as espécies descritas
estão distribuídas na região Etiópica, 26% na Oriental,
8% na Neoártica e 6,7% na Paleártica e nenhuma na
Austrália e Neotropical (Qiao, 1988). Algumas espécies
biogeográficas da China, Taiwan, Índia, Indochina,
Sibéria e Europa são consideradas próximas, contudo,
existem raças endêmicas nestes países, que mesmo
cada um deles tendo sua própria fauna, restrições de
quarentena devem ser colocadas para material de
madeira circulando entre esses países (Qiao, 1988).
As fêmeas botam ovos em fissuras no tronco da árvore
hospedeira, e as larvas eclodem dentro de 4-12 dias
dependendo fundamentalmente da temperatura. As
larvas do primeiro ínstar começam a se alimentar na
zona subcortical do floema e no câmbio. A partir do
terceiro ínstar, as larvas iniciam uma galeria no alburno,
composta de uma porção horizontal em forma de S,
perpendicular ao eixo da árvore, e uma porção vertical
paralela ao eixo da árvore. A larva no último ínstar
completa a galeria formando uma câmara pupal larga na
porção vertical, cobre a abertura do túnel com a
serragem da madeira, começando o estado de pupa
(CAB International, 1999). O período larval é o que
provoca mais danos na madeira e, fundamentalmente, o
último ínstar que perfura a madeira fazendo galerias,
reduzindo, conseqüentemente seu valor comercial
(Harde, 1999). Este último pode durar até 19 dias e,
depois, o jovem adulto começa a mastigar o xilema para
emergir. O ciclo completo entre a eclosão do ovo e a
emergência do adulto, pode ser de 6-8 dias (CAB
International, 1999).
Os adultos recém-emergidos se alimentam dos extremos
das acículas de pinheiros e da casca dos ramos mais
finos (Bílý & Mehl, 1989). Essa fase inicial de
alimentação dura aproximadamente 10 dias, e é
essencial para a maturação sexual. Os adultos prontos

para o acasalamento são atraídos pelo cheiro das árvores
debilitadas ou pelos troncos recém-derrubados.
Monoterpenos e ethanol são substâncias que atraem os
Monochamus para esta região da planta onde nova
descendência será formada (Yamasaki et al., 1997). A
alimentação dos adultos acontece durante o dia, porém, o
acasalamento e a oviposição são realizados à noite. A fêmea
escava com as mandíbulas um orifício cônico na casca e
deposita um ovo. Normalmente, há um ovo por orifício,
embora existam muitos orifícios que não contêm ovos. As
fêmeas podem viver até 83 dias, e a oviposição acontece
durante todo o período de vida e são colocados,
aproximadamente, de 60 a 215 ovos (CAB International,
1999).
Na China, cinco espécies de besouros representam séria
ameaça para as coníferas, entre eles, M. bimaculatus, M.
alternatus, M. urossovii, M. sutor e M. saltuarios (Qiao,
1988). Na África Central, Leste e Sul, por mais de 110
anos, M. leuconotus é considerado como uma das pragas
mais sérias dos cafézais, atacando principalmente Coffea
arabica (Schoeman & Pasques, 1993). Na Finlândia, M.
sutor ataca Picea abies e Pinus sylvestris; M.
galloprovincialis em P. sylvestris e M. urossovi, o pinheiro
da noruega (Tomminen & Leppänen, 1991).
Os adultos de Monochamus são vetores de nematóides da
madeira dos pinheiros, o besouro pode carregar em seu
corpo, aproximadamente, 100.000 formas juvenis de
nematóides (Togashi, 1989). Nos troncos também estão
presentes os fungos patogênicos da madeira morta
(Ophiostoma sp. e Trichoderma spp.), assim quando o adulto
emerge da madeira e procura um hospedeiro sadio, este é
infectado (Togashi, 1989). As formas juvenis dos
nematóides encontram-se nas traquéias e na superfície do
corpo dos besouros recém-emergidos. A transmissão dos
nematóides pelo vetor adulto pode ser por duas vias, através
da alimentação da casca de galhos pequenos, saudáveis ou
doentes, da sua planta hospedeira ou através da oviposição
sobre árvores doentes ou recém-mortas. O nematóide
patogênico B. xylophilus pode matar árvores sadias de P.
densiflora e P. thunbergii, e, quando ele é disseminado
através da alimentação, uma população pode ser estabelecida
na planta hospedeira. Ao contrário, B. mucronatus é menos
patogênico sobre as mesmas espécies de Pinus, e somente
estabelece uma população sobre árvores debilitadas ou
recém-mortas utilizando qualquer uma das vias de
transmissão citadas anteriormente (Jikumaru & Togashi
1996; Togashi & Jikumaru, 1996).
As tabelas 1, 2 e 3 mostram as características comparativas
entre os adultos, os hospedeiros, a distribuição geográfica e
a biologia de algumas espécies de Monochamus exóticas ao
Brasil.
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Tabela 1. Características comparativas entre o comprimento, número de hospedeiros, distribuição e gerações de algumas
espécies de Monochamus.
Espécies

Adulto/
comprimento (mm)

Hospedeiro

Distribuição

Gerações

M. alternatus

18-31(6)

Ásia e Europa (5)

M. carolinensis

15-28 (30)

América do Norte (5)

1 geração/ano ou 1
geração/2 anos (4)
1 geração/ano (1)

M.galloprovincialis

12-26 (6)

Coniferae
Pinaceae (4, 5)
Pinaceae
Coniferae (5)
Pinaceae
Coniferae (5)
Coffea arabica
(5, 14)
Coniferae (10)

Europa (6)

1 geração/ano (1)

*Coniferae
Pinaceae (5)
Betulaceae
Coniferae
Pinaceae (4)

América do Norte (16),
Ásia e Europa (5,16)
Europa, Japão (4)

M. leuconotus
M.saltuarius

11-20 (6)

M. sutor

15-25 (16)

M.urossovii
geração/2 anos (4)

15-35 (4)

África (5)
Japão e Europa
(9, 10)

1geração, com ciclos uni e
semivoltinos que podem
demorar até 2 anos (10, 3)
1 geração/ano (16)
1 geração/ano ou 1

*) Números entre parênteses se referem a referência bibliográfica.

(

Tabela 2. Características biológicas comparativas entre algumas espécies de Monochamus.
Espécies

Ínstar/
larva

Emergência/adulto

Hibernação/diapausa

M. alternatus

4 (18)

Meados ou final de junho (15)
dependendo da temperatura,
umidade e hospedeiro (7).

M. carolinensis

3-8 (5)

Efeito da estação do ano sobre
a reprodução da espécie (2)
Na Europa ocorre entre
junho-setembro (11)
podendo variar (6)
Na Europa ocorre entre
junho-setembro(6) e no
Japão entre maio-junho (10)
Na Europa ocorre entre
junho-setembro (9, 6)
Na Europa ocorre entre
junho-setembro (4, 6)

Hiberna 1ro-2do ínstar larval (ciclo de 2 anos)
Hiberna 1ro-2do ínstar larval (ciclo de 2 anos)
ou hiberna no 3ro-4to ínstar larval, +
diapausa no 4to ínstar (último) (ciclo 1/ano)
(18).
Pode ou não hibernar (5)

M.galloprovincialis

M.saltuarius

M. sutor
M urossovii

*) Números entre parênteses se referem a referência bibliográfica.

(

Larva do último ínstar entra em diapausa
(10)
Larva em qualquer ínstar (16)
Semelhante à M. sutor (4)
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Tabela 3. Características comparativas do ciclo de vida e da preferência de oviposição de algumas espécies de
Monochamus.
Espécies

Ciclo de vida

M. alternatus

No laboratório, depois de incubar,
o ciclo demorou 290 graus-dias (14).
1 ciclo por ano ou 1 em 2 anos,
dependendo da hibernação larval
(17, 24).
8-12 semanas (6). Os ovos são
colocados na primeira quinzena de
julho, porém, quando colocados mais
tarde, o ciclo de vida pode se estender
por um ano (1, 28)

M.carolinensis

M.galloprovincialis

M.saltuarius

M. sutor

M urossovii

Os locais de oviposição podem variar de
acordo com a grossura da casca.
Geralmente, é na porção média e superior do
tronco. São relatadas preferências
diferenciadas entre as espécies de Pinus
(19, 2). Os adultos se alimentam de galhos
jovens e de cascas. A larva se desenvolve,
principalmente em pinheiros,
semelhantemente a M. sutor (11).
Os besouros são encontrados em árvores
caídas ou doentes e ocasionalmente em
galhos com diâmetro menor que 2 cm (30).

A duração média requerida pelas larvas
para emergir como adultos decresce
quando a temperatura aumenta de 16
até 28 °C. Em condições de laboratório,
em temperatura constante de 10,1 °C, o
desenvolvimento foi de 243,9 graus dias
(250,0 graus dias para as fêmeas e 238,1
graus dias para os machos) (2).
1 ano (4)
Os besouros são encontrados em coníferas
mortas ou semi-mortas, embaixo da casca
(11) e em árvores semi-queimadas. Também
se alimentam das cascas de galhos jovens
Os ovos são colocados na casca em buracos
profundos e as larvas ao eclodirem cavam
túneis em forma de U no tronco.
1 ciclo por ano ou 1 em 2 anos,
Semelhante à M. sutor (4).
dependendo da hibernação larval (4)

*) Números entre parênteses se referem a referência bibliográfica.

(

Preferência oviposição/
alimentação
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