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A Amazonia apresenta a maior biodiversidade do mundo e sua flora arbórea é 
a grande coqueluche do momento, entretanto a falta de direcionamento técnico e a 
conscientiza<;:ao ecológica na explora<;:ao dos recursos florestais t8m acarretado prejuízos 
irreparáveis. Espécies de grande valor estao amea<;:adas de extin<;:ao, e, entre estas, a 
mais conhecida mundialmente é a Swietenia macrophy//a King, identificada popularmente 
como mogno, pertencente a família Meliaceae. 

A atividade madeireira é considerada como principal causa da extin<;:ao do 
mogno, devido ao desmata mento acelerado e incontrolado ocorrido nas florestas tropicais, 
deixando de assegurar a sustentabilidade do mogno para Amazonia. Na tentativa de 
minimizar tais erros, vários projetos de reflorestamento com mogno foram implementados, 
entretanto com fracasso. 

O aspecto que mais chama aten<;:ao nos sucessivos fracassos do plantio de 
mogno em escala comercial é o ataque da broca das Meliáceas, conhecida mundialmente 
por Hypsipy/a grande/la, tida como principal problema na silvicultura em todo o trópico 
americano, pois o emprego de plantios puros de mogno tem apresentado limita<;:6es, 
provenientes do ataque da broca que come<;:a no viveiro e se estende até o plantio 
definitivo. A mariposa dessa espécie é atraída pelo cheiro atrativo da planta, ovoposita 
sobre a mesma, su as lagartas eclodem, e se alimentam do broto novo, causando sérios 
danos, como superbrota<;:ao, retardamento do crescimento e, as vezes, até a morte das 
plantas. 
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Considerando esse fator limitante como uma grande ameaya para o 
desenvolvimento de 'projetos de reflorestamento em áreas exploradas e degradadas, 
urge a necessidade de se pesquisar combinay6es de métodos de controle que sejam 
eficientes no combate a broca H. grande//a para que se possa reduzir a pressao 
exploratória sobre a populayao do mogno, a fim de que essa meliácea possa ser cultivada 
comercialmente na Amazonia. A soluyao ideal para o controle de pragas florestais é a 
criayao de variedades resistentes (Balch, 1958'). Com relayao a broca do mogno, Grijpma 
& Roberts ( 1975 ) observaram que H. grande/la é atraída, e ovoposita em T. ciliata, e 
as lagartas sao estimuladas a se alimentar desse hospedeiro, apesar da sua toxicidade, 
atuando, ass im, como uma planta armadilha para essa praga. Assim , este trabalho tem 
como objetivo controlar a broca do mogno através da preferencia da ovoposiyao pela 
mariposa de H. grande/la sobre T. ci/iata plantada em consórcio com S. macrophy//a. 

O experimento foi instalado no município de Igarapé-Ayu, plantando-se 
T. ciliata em consórcio com S. macrophy//a. Realizou-se a contagem dos ovos de 
H. grande/la em todas as plantas de T. ciliata e de S. macrophy//a da área experimental 
com o auxílio de uma lente de bolso de dez vezes de aumento, durante um período de 
30 dias. 

Foi observado que as mariposas de H. grande/la ovopositaram 112 ovos sobre 
T. ciliata e somente 20 ovos sobre o S. macrophy//a, em média, para cada cem plantas 
examinadas. Estes resultados revelaram uma nítida preferencia de H. grande/la em 
ovopositar mais em T. ciliata do que no S. macrophy//a. A Fig. 1 ilustra muito bem essa 
preferencia, onde percebe-se que ocorreu uma postura 5,5 vezes maior em T. ciliata do 
que em S. macrophy//a. 
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FIG. 1. Número médio de ovos de Hypsipy/a grande/la por cem plantas de Swietenia 
macrophy//a e Toona ci/iata plantadas em consorcio . 

A preferencia de ovopositar em T. clJiata é devido a algum mecanismo olfativo, 
cujos odores, principalmente dos óleos essenciais das folhas, tem um importante papel 
como mensageiro químico para a localizayao do habitat e ovoposiyao de H. grande/la. 
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A ocorrencia da maior ovoposi<;:ao em T. ci/iata reduziu o número de ovos que 
poderiam ser depositados sobre o mogno consorciado. Isto indica que T. ci/iata funciono u 
como uma barreira biológica que reduziu e, consequentemente, controlou o ataque da 
praga sobre o mogno através da ovoposi<;:ao. A Fig. 2 mostra a eficiencia de controle da 
postura de H. grande//a exercida pela T. ci/iata, e que foi eficiente para todos os 
espa<;:amentos estudados com um mínimo de 82% e um máximo de 87% de controle 
das posturas. 
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FIG. 2. Percentual de eficiencia de controle sobre as posturas de H. grande/la em Swietenia 
macrophy//a consorciado com Toona ciliata em diferentes espa<;:amentos. 

Esses resultados indicam que a espécie T. ci/iata funcionou como uma planta 
armadilha para H. grande/la, controlando grande percentagem das posturas desta praga 
sobre o mogno. Portanto, T. ciliata pode ser recomendada no plantio consorciado com 
o mogno por reduzir o ataque da broca do mogno, entretanto como o controle é parcial 
( 82 a 87%), esta técnica de controle deve ser combinada com outra(s) medida(s) para 
se obter alta eficiencia de controle. 
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