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Ctenarytaina spatulata Taylor, 1997 (Hemiptera: Psyllidae): morphology, biology, dynamics, 

resistance and damage in Eucalyptus grandis Hill. Ex. Maiden

ABSTRACT - Ctenarytaina spatulata Taylor, 1997 was introduced in Brazil in the 90´s in eucalypt 

plantations.  Due to  the  importance  of  the  C. spatulata as  an  Eucalypt pest,  this  research  was 

developed in order to study morphology, the biology, dynamics and damage in Eucalyptus grandis 

and the preference of this psyllid for laying eggs and feeding in diferent species and identification 

of their natural enemies. The morphology was presented with details of the wings, the legs, the 

antennae and the genitals. With temperature of 20o C ± 2o, photophase of 12/12horas and relative 

humidity of the air of 80 ± 10% this species completed the life cycle, in 44.89 ± 1,187 days, and 7.0 

± 0,408 days of incubation of the eggs, 32.15 ± 1,146 days, of nymphs development and, 5.7 ± 

1,481 days adults' survival. In Eucalyptus grandis C. spatulata presented constancy index of 100% 

for  nymphs  and  eggs,  with  a  polyvoltine  pattern  and  population  picks  in  months  of  lowest 

temperature and smallest rainfall. Eggs and nymphs were more found on the upper part and the west 

side of the plants. The damage observed were black stain, proliferation of sooty mold, dead of the 

bud, deformation of the leaves, loses the apical dominance, over sprouting, decrease of the growth 

and anatomical modifications. The largest populations of C. spatulata was observed in E. robusta 

and E. pellita.  E. grandis  and E. resinifera however, presented the largest number of plants with 

symptom of damages. E. cinerea, E. cloeziana, E. benthamii, E. pilularis, E. nitens, E. viminalis, E.  

camaldulensis, E. dunnii and the native Myrtaceae didn't present infestation. Their potential natural 

enemies were Syrphidae, Dolichopodidae (Diptera), Chrysopidae (Neuroptera) and Coccinellidae 

(Coleoptera), besides spiders and the fungi Verticilium lecanii.

KEY WORDS -  Ctenarytaina spatulata,  Psyllidae, biology, morphology eucalypt pests., resistance, 

natural enemies.
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RESUMO GERAL - Ctenarytaina spatulata Taylor, 1997 foi introduzida no Brasil na década 

de 90 em plantios de eucalipto. Devido à importância desta espécie, o presente trabalho tem 

como objetivo estudar  a  morfologia  externa  das  ninfas  e  dos  adultos,  a  biologia,  danos  e 

dinâmica populacional  em  Eucalyptus grandis,  a  preferência  deste  psilídeo para postura e 

alimentação  em  diferentes  espécies  e  identificação  de  inimigos  naturais  potenciais.  A 

morfologia externa foi apresentada com detalhamento das asas, das pernas, das antenas e da 

terminália. Em temperatura de 20o C ± 2, fotofase de 12/12horas e umidade relativa do ar de 

80 ± 10 C. spatulata completou o ciclo de vida em 44,89 ± 1,187 dias, sendo 7,0 ± 0,408 dias 

para  incubação dos ovos, 32,15 ± dias, de desenvolvimento ninfal e, a sobrevivência dos 

adultos, em média de 5,7 ± 1,481 dias. Nas áreas analisadas C. spatulata apresentou índice de 

constância de 100% para ninfas e ovos, com um padrão polivoltino e picos populacionais nos 

meses mais frios e de menores precipitações. Ovos e ninfas foram mais freqüentes na parte 

superior da copa e posição oeste da planta. Observou-se como sintomas de injúrias manchas, 

deformações  e  fumagina  nas  folhas,  morte  de  ponteiros  e  perda  de  dominância  apical, 

superbrotação e deformações no tronco, perda de crescimento e modificações anatômicas da 

madeira. Maiores populações de  C. spatulata ocorreram em  E. robusta e  E. pellita, porém, 

apresentaram o maior número de plantas com sintoma de danos as espécies  E. grandis e E.  

resinifera.  E.  cinerea,  E.  cloeziana,  E.  dunnii,  E.  benthamii,  E.  nitens,  E.  viminalis,  E.  

pilularis, E.  camaldulensis  e nas  Myrtaceae  nativas  não  apresentaram  infestação  por  C. 

spatulata.  Os  inimigos  naturais  potenciais  observados  foram Syrphidae  e  Dolichopodidae 

(Diptera), Chrysopidae (Neuroptera), Coccinellidae (Coleoptera), além de aranhas e do fungo 

Verticilium lecanii.

PALAVRAS-CHAVE:  Ctenarytaina  spatulata,  morfologia,  biologia resistência, inimigos 

naturais pragas do eucalipto.
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Introdução geral

O  setor  florestal  brasileiro  contribui  para  o  desenvolvimento  do  País,  gerando 

rendas, tributos, empregos, divisas, melhoria na qualidade de vida e proteção ambiental. 

Com uma produção expressiva  em termos de  PIB,  o  setor  faturou mais  de  14 bilhões 

dólares em 2001, principalmente com a exportação de celulose e papel (SBS, 2003). 

Entre as espécies florestais mais utilizadas, no Brasil, estão algumas espécies de 

Eucalyptus que  encontraram  condições  climáticas  e  ecológicas  adequadas  ao  seu 

desenvolvimento. O eucalipto vêm sendo plantado desde o início do século, passado, sendo 

que em 2000, a área plantada (2.965.880 ha) correpondia a mais da metade dos plantios 

florestais existentes no Brasil (SBS, 2003). 

As áreas de reflorestamento com eucalipto formam extensos maciços homogêneos, 

adaptados  ao  clima,  mas  formando  um  ecossistema  com  pouca  biodiversidade, 

desequilibrado ecologicamente e sujeito à ocorrência de surtos de pragas e doenças. Ainda, 

a presença de várias mirtáceas nativas facilitou a migração e o estabelecimento de diversas 

pragas relacionadas a essa cultura. 

Além dos insetos já presentes na fauna brasileira, que se adaptaram ao eucalipto, 

vários outros, dentre elas os psilídeos, foram recentemente introduzidas no Brasil.

Os psilídeos apresentam sobreposição de gerações o que dificulta o seu controle com 

produtos químicos, pois sucessivas reinfestações requerem repetidas pulverizações tornando 

o processo trabalhoso com aumento nos custos de produção, o que torna recomendável uma 

definição de estratégias de manejo. Na literatura encontra-se dados biológicos e descritivos 

de algumas espécies, porém trabalhos de controle e a identificação de possíveis inimigos 

naturais são ainda incipientes. Algumas espécies de psilídeos constroem galhas, nas quais 
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permanecem por uma ou mais fases de seu desenvolvimento e, assim, são chamados de 

insetos galhadores (Burckhardt, 1994). 

Os  psilídeos  compreendem  cerca  de  2500  espécies  sendo  que  a  maioria  se 

desenvolve em plantas lenhosas, dicotiledôneas (Burckhardt, 1994). A origem de grande 

parte  das  espécies de Psyllidae é  australiana,  sendo estas encontradas  em eucaliptos  ou 

outras mirtáceas. Nesta família, Ctenarytaina Ferris e Klyver têm a mais ampla distribuição 

natural. Ctenarytaina spatulata Taylor, 1997 é originária do sudeste da Austrália tendo sido 

introduzida na Nova Zelândia, Estados Unidos (Califórnia) e Uruguai e, desde 1994 tem 

sido encontrada no Brasil (Santana et al., 1999b; Burckhardt et al, 1999). 

No Brasil, o gênero  Ctenarytaina  foi observado pela primeira vez em 1994, em 

plantações  de  Eucalyptus  grandis,  no  município  de  Arapoti,  PR  (Iede  et  al., 1997). 

Posteriormente, em 1998, foi observado em São Paulo e Santa Catarina por BURCKHARDT et 

al. (1999). 

Em  levantamentos  restritos  a  pequenas  áreas  do  Sul  e  Sudeste  do  Brasil,  três 

espécies da família Psyllidae foram encontradas: C. spatulata, foi observada em São Paulo, 

Paraná  e  Santa  Catarina;  Ctenarytaina  eucalypti (Maskell)  no  Paraná  e  Blastopsylla 

occidentalis Taylor em Goiás (Burckhardt et al., 1999). Em observações realizadas em casa 

de vegetação,  C. spatulata apresentou alto potencial de dano causando a diminuição no 

crescimento,  na  produção  de  biomassa,  distorções  e  descolorações  foliares  além  de 

propiciar o crescimento de fungos formadores da fumagina (Santana et al., 1999a).

O  presente  trabalho  se  faz  necessário  para  que,  através  do  conhecimento  da 

morfologia,  biologia  e  dinâmica  da  praga,  bem  como  a  caracterização  dos  danos  e 

hospedeiros  preferenciais  seja  possível  estabelecer  um  sistema  de  monitoramento  e, 

futuramente determinar métodos de controle de C. spatulata
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CAPÍTULO I

Morfologia externa de ninfas e de adultos de Ctenarytaina spatulata Taylor, 1997 

(Hemiptera: Psyllidae)
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Ctenarytaina spatulata Taylor, 1997 (Hemiptera: Psyllidae) adults and nymphs external 

morphology

ABSTRACT -  Ctenarytaina spatulata Taylor, 1997 was introduced in Brazil in the 90´s in 

Eucalypt plantations.  Due to  the  importance of  the  C. spatulata as  an  Eucalypt pest,  this 

research was developed in order to study the external morphology of the adults and of the 

nymphs, with special detail of the 5th ínstar nymphs. Considerable differences were observed 

among the ínstar nymphs, mainly in respect to the size and the characters of the antennae, the 

legs and the apex of the abdomen. The external adults morphology was presented with details 

of the wings veins, the characteristics of the legs, the antennae and the genitals. 

KEY-WORDS: Ctenarytaina spatulata, morphology, eucalypt pest, Psyllidae.
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RESUMO - Ctenarytaina spatulata Taylor, 1997 foi introduzida no Brasil na década de 90 em 

plantios  de  eucalipto.  Devido  à  importância  de  C.  spatulata como praga  de  eucalipto,  o 

presente  trabalho  tem  como  objetivo  estudar  a  morfologia  externa  das  ninfas,  com 

detalhamento daquelas no 5o ínstar  e  dos adultos.  Foram observadas diferenças marcantes 

entre  os  ínstares,  principalmente  quanto  ao  comprimento  do  corpo  e  aos  caracteres  das 

antenas, das pernas e do ápice do abdômen. A morfologia externa dos adultos foi apresentada 

com detalhamento  da  venação  das  asas,  das  características  das  pernas,  das  antenas  e  da 

terminália. 

PALAVRAS-CHAVE: Ctenarytaina spatulata, morfologia, pragas do eucalipto, Psyllidae 
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Introdução

Os  estudos  morfológicos  têm  como  objetivo  caracterizar  os  organismos  para  sua 

identificação, classificação e estudos filogenéticos. Os insetos geralmente são descritos a partir 

de exemplares adultos, sendo os caracteres dos jovens acrescidos como um detalhe à descrição 

da espécie. 

Para Psylloidea (Hemiptera), a classificação é baseada quase que exclusivamente em 

caracteres de adultos coletados no Hemisfério Norte, em regiões de clima temperado (Tuthill, 

1943,  Hodkinson,  1974,  1988).  WHITE &  HODKINSON (1985),  ao  estudarem  os  caracteres 

morfológicos das ninfas de 303, espécies  observaram uma grande variação, apresentaram e 

discutiram os caracteres mais adequados para estudos taxonômicos; apresentaram cladogramas 

e chaves para famílias, subfamílias e para alguns gêneros sugeriram, também, relacionamentos 

filogenéticos entre grupos estudados.  

Após os estudos de WHITE & HODKINSON (1985) e com a descoberta de novas espécies 

na região tropical, BURCKHARDT (1994) propôs uma nova classificação dividindo os Psylloidea 

em  seis  famílias:  Psyllidae  (incluindo  Aphalaridae  e  Spondyliaspididade),  Calophyidae, 

Phacopteronidae, Carsidaridae, Homotomidae e Triozidae. 

Na descrição original de Ctenarytaina spatulata Taylor, 1997 foram utilizados alguns 

caracteres  dos  adultos  e  para  as  ninfas  de  5o ínstar  a  descrição  foi  baseada  no  ápice  do 

abdômen. Posteriormente, BURCKHARDT et al. (1999) adicionaram novos caracteres num quadro 

comparativo entre  C. spatulata e  C. eucalypti (Maskell, 1890), sendo esta última a espécie 

mais estudada do gênero.
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Devido à importância de C. spatulata como praga de eucalipto, o presente trabalho tem 

como objetivo descrever a morfologia externa dos adultos e das ninfas, com detalhamento da 

ninfa de 5o ínstar. 

Material e Métodos

Para observação dos caracteres morfológicos foram coletadas partes apicais devárias 

espécies de  Eucalyptus tendo ovos, ninfas e adultos de  C. spatulata em Colombo-PR, São 

Miguel Arcanjo-SP e Mogi-Guaçu-SP. Alguns exemplares foram conservados em álcool 70% 

e  outros  foram  utilizados  para  infestar  mudas  de  eucalipto  na  casa  de  vegetação  e  no 

laboratório com objetivo de observar os espécimens vivos. 

As  medições  em  todos  os  estágios,  foram  realizadas  com  auxílio  de  ocular 

micrométrica, acoplada ao microscópio estereoscópico Olympus BX50.  

As ilustrações foram feitas a partir de material preparado em lâminas com glicerina 

líquida  e,  com  auxílio  de  câmara  clara  acoplada  ao  microscópio  Wild  M20,  fez-se  os 

desenhos.  

As ninfas foram descritas seguindo-se os critérios sugeridos por  WHITE & HODKINSON 

(1985).

As imagens de laboratório foram obtidas com auxílio de câmara fotográfica Olympus 

acoplada ao microscópio Olympus SZ 40. Para a captura direta de imagens foi utilizado o 

programa Asus. 
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Resultados e Discussão

Ovos

São  elípticos,  afilados  na  extremidade  superior,  em  forma  de  gota  (Figura  1A) 

Imediatamente  após  a  postura,  são  branco-translúcidos  e  vão  tornando-se  gradativamente 

amarelados até a eclosão, quando são totalmente amarelos com as manchas ocelares vermelhas 

na parte mais afilada do ovo. Possuem um pedúnculo hialino, curto, fino e pouco perceptível, 

que sai da parte inferior lateral do ovo que fica inserido na planta.

Apresentam comprimento médio igual a 0,28mm ± 0,005 e 0,13mm ± 0,003 de largura 

média, na parte mais globosa. 

Ninfas

Em todos os instares, o corpo é achatado dorsoventralmente(Figura 1B –1E), onde é 

possível  observar  a  linha de  sutura,  principalmente  aproxima a época da ecdise.  Segundo 

HODKINSON (1974),  a  forma  achatada  torna-as  muito  susceptível  à  perda  de  água, 

principalmente  em  altas  temperaturas  e  este  é  um fator  importante  que  contribui  para  o 

controle populacional.

O aparelho bucal é típico de Sternorrhyncha, ou seja, o ápice do clípeo estende-se até o 

mesotórax e  o  lábio possui  dois  artículos  sendo o apical  marrom-escuro.  Os estiletes  são 

bastante longos e finos (Figuras 2A-E).

Ninfa de primeiro ínstar

Corpo totalmente amarelo, exceto pelos pequenos olhos vermelhos. Antenas com três 

artículos e duas cerdas apicais; o primeiro artículo é mais largo do que longo e os dois apicais 
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mais longos do que largos; no ápice do artículo II existe uma pequena rinária (Figura 1F). 

Artículo apical marrom-escuro.

Perna constituída de coxa, fêmur e tíbia-tarso com unhas e duas longas cerdas apicais. 

Tarso não aparente. 

Abdômen arredondado com cinco setas lanceoladas de cada lado do poro anal.

O comprimento total do corpo é em média 0,37 ± 0,004 mm; a maior largura da cabeça 

é em média 0,16 ± 0,003 mm; largura na região das futuras tecas alares é em média 0,17 ± 

0,003 mm e o comprimento total da antena é de 0,06 ± 0,001 mm (n=10).

Ninfa de segundo ínstar

Semelhante na forma e coloração à ninfa de primeiro ínstar, porém, já se observa os 

primórdios alares como pequenas protuberâncias do tórax (Figura 1C). 

Antenas com três artículos e duas cerdas apicais; o primeiro artículo é mais curto e os 

dois últimos mais longos do que largos; no artículo II  observa-se nitidamente uma rinária 

apical (Figura 1G). Artículo apical marrom-escuro.

Pernas com coxa, fêmur e tíbia-tarso com unhas e duas longas cerdas apicais. Tarso 

não aparente.

Abdômen arredondado com oito setas lanceoladas de cada lado do poro anal.

O comprimento total do corpo é em média 0,52 ± 0,008 mm; a largura máxima da 

cabeça é em média 0,21 ± 0,005 mm; largura na região dos primórdios alares é em média 0,24 

± 0,006 mm e o comprimento das antenas é de 0,09 ± 0,002 mm (n=10). 
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Ninfa de terceiro ínstar

Corpo amarelo como nas ninfas de 1o e 2o ínstares, com os rudimentos ou brotos alares 

mais evidentes (Figura 1D). Alguns espécimens apresentam manchas marrom-claras que vão 

gradativamente escurecendo até marrom-escura, à medida em que se desenvolvem. 

Antenas com quatro artículos e duas cerdas apicais; os dois primeiros artículos são 

mais curtos e os dois apicais mais alongados; artículo III com duas rinárias, sendo uma apical 

e a outra subapical (Figura 1H). Artículo apical marrom-escuro.

Pernas com coxa, fêmur e tíbia-tarso com unhas e duas longas cerdas apicais. Tarso 

não aparente. 

Abdômen arredondado com 10 setas lanceoladas de cada lado do poro anal.

O comprimento total do corpo é em média 0,68 ± 0,007 mm; a largura máxima da 

cabeça é em média 0,27 ± 0,004 mm; largura na região das tecas alares é em média 0,36 ± 

0,006 mm e o comprimento das antenas é de 0,13 ± 0,002 mm (n=10). 

Ninfa de quarto ínstar

Corpo amarelado com escleritos marrons (Figura 1E); logo após a muda apresentam 

coloração totalmente amarela. 

Antenas com seis artículos e duas cerdas apicais; o primeiro, segundo e quarto artículos 

são mais largos do que longos  e os demais  mais longos do que largos; no artículo III observa-

se uma rinária apical; no artículo V observam-se duas rinárias sendo uma apical e a outra 

subapical. (Figura 1I). Coloração marrom-clara com artículo apical marrom escuro. 

Tecas alares mais desenvolvidas e bem visíveis.

Pernas com coxa, fêmur e tíbia-tarso com unhas e duas longas cerdas apicais. Tarso 

não aparente. (Figura 1J) Coloração marrom-clara, com tíbia-tarso marrom-escura.
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Abdômen arredondado com 11 setas lanceoladas de cada lado do poro anal.

O comprimento total do corpo é em média 0,86 ± 0,009 mm; a largura máxima da 

cabeça é em média 0,33 ± 0,004 mm; largura na região das tecas alares é em média 0,50 ± 

0,004 mm e o comprimento total das antenas é de 0,19 ± 0,003 mm (n=10).

Ninfa de quinto ínstar

Corpo  amarelado  com  escleritos  marrons.  Cabeça  e  protórax  fundidos,  formando, 

segundo WHITE & HODKINSON (1985), o cefaloprotórax, onde se observam dois escleritos que se 

estendem desde a margem anterior da cabeça até a coxa protorácica (Figura 3A).

As  antenas  originam-se  na  da  margem anterior  da  cabeça,  com nove  artículos  de 

comprimento variável e duas cerdas apicais; nos artículos III, V, VII e VIII observa-se uma 

rinária apical (Figura 3B). Coloração marrom-clara sendo os três artículos apicais marrom-

escuros.

Mesonoto com e 2+2 pequenos escleritos livres, junto ao cefaloprotórax, 2+2 escleritos 

dorsais e 1+1 escleritos laterais. Metanoto com 2+2 escleritos dorsais e 1+1 escleritos laterais. 

(Figura 3A).

As tecas alares são bem desenvolvidas; as anteriores começam abaixo da linha dos 

olhos sem formar lóbulo humeral (Figura 3A). 

Pernas  amareladas com  coxa,  fêmur,  tíbia  e  tarso;  neste  com  unhas  bem 

esclerotinizadas, duas longas cerdas apicais e arólio (Figura 3C). Apenas neste instar há nítida 

diferenciação do tarso, que apresenta coloração marrom-escura.

Abdômen,  em  vista  dorsal,  com  os  primeiros  segmentos  delimitados  através  de 

escleritos livres dispostos em 1+1 por segmento, quando então se fundem formando a placa 

caudal. Em vista ventral, observa-se 1+1 escleritos livres e uma série de pequenas cerdas nos 
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segmentos à frente da placa anal. O ápice é arredondado, margeado por 11 setas lanceoladas de 

cada lado da abertura anal (Figura 3D). Abertura anal ventral é circundada por um anel de 

poros anais simples, de forma ovalada, (Figura 3D). Não foram observados poros adicionais 

ao longo da margem caudal.

O comprimento do corpo é em média 1,35 ± 0,061 mm; a largura máxima da cabeça é 

em média 0,48 ± 0,019 mm; largura na região das tecas alares é em média 0,79 ± 0,041 mm e 

o comprimento da antena é em média 0,32 ± 0,007 mm (n=10). 

Na  descrição  da  espécie,  TAYLOR (1997)  observou  22  setas  lanceoladas  no  ápice 

abdominal. No presente estudo foi observado esta mesma quantidade em alguns espécimens, 

porém este número não é constante, pois em alguns observa-se 20 setas sendo 10 de cada lado 

da abertura anal. 

Apesar de ser a espécie mais estudada do gênero, as descrições das ninfas de 5o ínstar 

de C. eucalypti são muito sucintas, o que dificulta sua comparação com C. spatulata.  

Segundo  WHITE &  HODKINSON (1985)  uma característica  das  ninfas  de  5o ínstar  de 

Psyllinae é a ausência de um lobo proeminente anterior nas tecas alares anteriores o que foi 

comprovado  em  C.  spatulata.  Neste  mesmo  trabalho,  observou-se  que  as  ninfas  com 10 

artículos antenais possuem rinária nos artículos IV, VI, VIII e IX e que as ninfas com um 

número menor de artículos, às vezes, apresentam finas suturas que podem sugerir a posição de 

uma futura divisão da antena. Em C. spatulata observa-se nitidamente nove artículos com a 

posição das rinárias diferente das observadas por WHITE & HODDKINSON (1985). 

BURCKHARDT et  al. (1999)  observaram  que  próximo  ao  ápice  do  abdômen  de  C. 

spatulata pode ocorrer uma pequena quantidade de poros adicionais, quando comparado com 

C. eucalypti onde observa-se uma grande quantidade destes poros.  Nos espécimens de  C. 

spatulata observados não foi constatado nenhum poro adicional.
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Figura 1. Ctenarytaina spatulata Taylor 1997. A. Ovo; B - E. Ninfas; B. 1o ínstar; C. 2o 

ínstar; D. 3o ínstar; E. 4o ínstar; F - I. Antenas; F. 1o ínstar; G. 2o ínstar; H. 3o ínstar; I. 4o 

ínstar; J. Perna metatorácica da ninfa de 4o ínstar.  
Co. Coxa; Fe. Fêmur; P. Pedúnculo; R. Rinária; TT. Tíbia-tarso; U. Unha.
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  B

Figura 2. Ninfas de  Ctenarytaina spatulata Taylor 1997, vista ventral. A. 1o ínstar; B. 2o 

ínstar; C. 3o ínstar; D. 4o ínstar; E. 5o ínstar. 
A.  Antena;  Aa.  Abertura  anal;  Cl.  Clipeo;  Est.  Estilete;  La.  lábio;  O.  Olho;  S.  Setas 
lanceoladas; Tca. Teca alar anterior; Tcp. Teca alar  posterior.
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Figura 3. Ctenarytaina spatulata Taylor 1997.  A. Ninfa de 5o ínstar; B. Antena; C. Perna 
metatorácica. D. Ápice do abdômen, ventral:
a. Antena; Aa. Abertura anal; Cl. Clípeo; Co. Coxa; Esc. Esclerito; Est. Estilete; Fe. Fêmur; 
La. Lábio; O. Olho; Pa. Placa anal; Pc. Placa caudal; PI.  Perna protorácica; PII. Perna 
mesotorácica; PIII. Perna metatorácica; Po. Poro anal; R. Rinária; S. Seta lanceolada; T. 
Tíbia; Ta.  Tarso; Tca. Teca alar anterior; Tcp. Teca alar  posterior;  U.Unha.
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PINZÓN et al.  (2002) caracterizaram sucintamente todos os ínstares de  C. eucalypti e 

nesta observa-se, como em C. spatulata, que os olhos são vermelhos em todos os ínstares  e 

que os rudimentos alares já são aparentes nas ninfas de 2o instar. 

Adultos

Os adultos machos e fêmeas são bastante parecidos, a não ser pela terminália e pelo 

tamanho levemente menor dos machos (Figura 4). 

Imediatamente  após  a  emergência  apresentam  coloração  amarelo-clara,  com  asas 

transparentes e esbranquiçadas (Figura 4A). Logo depois começam a escurecer passando para 

a coloração alaranjada (Figura 4B), com pequenas manchas marrom no tórax e no abdômen; 

estas, normalmente em faixas, dando um aspecto listrado (Figuras 4C). 

A cabeça, em vista dorsal, é mais larga do que longa. Coroa completamente dividida 

pela sutura coronal; ocelos em número de três sendo dois laterais, na margem posterior da 

coroa,  visíveis  de  cima  e  um  ocelo  mediano,  anterior,  delimitando  a  fronte;  olhos 

arredondados e proeminentes. Genas com ápices arredondados e uma coroa de cerdas apicais 

(Figura 5A). 
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Figura 4. Ctenarytaina spatulata A. macho recém emergido; B. Fêmea; C. Fêmea com 
abdômen listrado; D. Fêmea e macho, vista ventral;  E. macho, vista lateral. 
Cg. Cápsula genital. 

Antenas  com  duas  cerdas  apicais,  10  artículos  sendo  os  sete  artículos  distais 

semelhantes quanto à forma e (Figura 5B); artículos IV, VI, VIII e IX com uma rinária apical; 

superfície, exceto no escapo e pedicelo, ornada por pequenos anéis, que variam em número de 
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acordo  com  o  tamanho  do  artículo  (Figura  5C).  Coloração  amarelada,  escurecendo 

gradativamente para o ápice, com os três últimos artículos visivelmente mais escuros. 

Os escleritos e suturas do tórax de  C. spatulata são congruentes com a descrição de 

MATSUDA (1965: 250-261, Figs 106 A; 107 A).

As  asas  anteriores  são  transparentes  com fina  granulação.  As  veias  média  (M),  e 

cubital (Cu) estão fundidas com a rádio (R); estas se bifurcam formando dois ramos: o R e 

M+Cu. A R continua em uma pequena R1 enquanto que a  Rs (rádio setor) alcança o ápice. A 

área entre R e a costa (C) denomina-se pterostigma e geralmente apresenta uma granulação 

mais densa. A Cu bifurca-se em Cu1 e Cu2 formando a primeira célula marginal (ICM). A M 

bifurca-se, no ápice, em M1+2 e M3+4, formando a segunda célula marginal (IICM). A sutura 

claval  (Sc)  é  demarcada  por  uma área  transparente  sem nenhuma pigmentação.  No clavo 

observa-se  somente  uma veia  anal  (A)  (Figura  5D).  As  veias,  exceto  a  anal,  apresentam 

projeções espiniformes laterais (Pes) (Figura 5E).

Asas  posteriores  transparentes,  mais  granulada  e  menos  pigmentada  do  que  as 

anteriores. As veias Cubital (Cu), Média (M) e Rádio (R) fundem–se na base formando a ramo 

Cu+M+R. Após a bifurcação, a R continua como RS e a M como um único ramo até próximo 

ao ápice, quando tornam-se evanescentes. A Cu bifurca-se em Cu1 e Cu2, sendo esta levemente 

delimitada. O clavo é fracamente demarcado pela sutura claval onde se observa somente uma 

veia Anal (A) (Figura 5F).

Pernas com artículos típicos sendo que o trocânter aparece como um pequeno esclerito 

livre na membrana articular. Tíbias mesotorácicas com uma fileira de macrocerdas (Mc) no 

terço apical  (Figura 5G).  Ápice  das  tíbias posteriores com uma coroa  de cinco processos 

acúleoformes (Ac); ápice do tarsômero basal com um acúleo de cada lado e tarsômero apical 
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com um par de unhas (U) e Pulvilo (Pu) (Figura 5H). Entre os tarsomeros observa-se uma área 

membranosa com pequenas cerdas denominada “almofada tarsal” (Al) (Figuras 5G, 5H).

Os escleritos do abdômen de C. spatulata (tergitos, laterotergitos e esternitos) são 

congruentes com CRAWFORD (1914: 15-16, pl. 3). 

Os parâmetros  biométricos  médios  (n=  10)  observados  para  C.  spatulata foram 

comprimento total, da gena até o ápice das asas anteriores igual a 1,81± 0,037 e 2,22  ± 

0,035, comprimento das asas igual a 1,45 ± 0,026 e 1,74 ± 0,033, largura da cabeça igual a 

0,53  ± 0,008  e  0,63  ± 0,005  e  das  antenas  igual  0,49  ± 0,008  e  0,53  ± 0,010, 

respectivamente para machos e fêmeas.  Estes dados foram semelhantes aos obtidos por 

TAYLOR (1997).

CRAWFORD (1914)  denominou  como  sutura  mediana  a  sutura  que  divide  a  coroa 

longitudinalmente; no presente trabalho optou-se por chamar de coronal por ser um termo 

mais usual em morfologia. 

Na ilustração da cabeça de C. spatulata feita por BUCKHARDT et al. (1999) observa-se o 

ocelo anterior numa área mais ou menos triangular e uma “sutura” que se estende desde esta 

área até os ocelos laterais. Nos vários espécimens analisados em nenhum deles observa-se esta 

área e “sutura” como também não são observados na ilustração da descrição original.

As tíbias mesotorácicas apresentam uma fileira de macrocerdas, próxima ao ápice, o 

que é um caráter diagnóstico do gênero. TUTHILL & TAYLOR (1955) denominaram-na de pente 

de pequenas setas e BURCKHARDT et al (1999) de pente de cerdas. Optou-se pela denominação 

de  macrocerdas  para  diferenciá-las  das  demais  cerdas  e  setas  que  ocorrem  em  outras 

estruturas.  Nas  tíbias  metatorácicas  observa-se  cinco  estruturas  acúleoformes   que  foram 
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denominadas por TUTHILL & TAYLOR (1955) e por TAYLOR (1997) como setas pretas. Optou-se 

pelo termo aculeoformes devido ao aspecto de um acúleo que apresentam. 

Figura 5.  Ctenarytaina spatulata Taylor 1997. A. Cabeça dorsal; B. Antena; C. Ápice da 
antena; D. Asa anterior; E. Detalhe da veia M; F. Asa posterior; G.  Ápice da mesotíbia; H. 
Ápice da metatíbia. 
A. Veia anal; Al. Almofada tarsal; Cu. Veia cubital; Ac. Acúleos apicais; G. Gena; ICM. 1a 

célula  apical;  IICM. 2a célula  apical;  M. Veia  média;  Mc.  Macrocerdas;  O.  Olho;  Oc. 
Ocelo; Pes. Projeções espiniformes; Pt. Pterostigma; Pu. Pulvilo; R. Rinária; R. Veia radial; 
Rs. Veia radio-setor; Sa. Setas apicais; Sc. Sutura claval; St.  Sutura coronal; Tp. Tubérculo 
pré-ocular; U. Unha.
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CRAWFORD (1914) denominou as células apicais delimitadas por Cu1 e Cu2 e  M1+2 e M3+4 

de células marginais, terminologia adotada neste trabalho.

Alguns autores consideram a sutura claval como Cu2 enquanto Cu1 é dividida em Cu1a 

e Cu1b (Richards & Davies, 1977; Borror et al., 1981); BURCKHARDT et al. (1999) embora não 

tenham feito nenhuma indicação da venação na tabela comparativa de  C. spatulata com C. 

eucalypti, fazem menção quanto a forma de Cu1b. 

Terminália - Macho.

 Cápsula  genital  de  coloração  semelhante  ao  restante  do  corpo,  ou  levemente  mais 

escura,  voltada  para  cima,  tocando  as  asas  (Figura  4E).  Pigóforo  (Pg)  mais  ou  menos 

retangular com inúmeras cerdas na superfície e um processo dentiforme, ventro-apical. Tubo 

anal  (Tb)  estreito,  retangular,  quase  tão  longo  quanto  o  pigóforo;  ápice  oblíquo.  Placa 

subgenital (Psg) quadrangular. Conetivo (C) linear com o formato de uma fita (Figura 6B). 

Parâmeros  (Pr)  triangulares  com  as  bordas  sinuosas;  borda  interna  com  inúmeras  cerdas 

marginais e processos espiniformes esclerotinizados; borda externa com inúmeras setas, na 

superfície,  ao longo da margem e  cerdas  marginais  (Figura 6A,  B).  Edeago (Ed)  tubular, 

voltado para cima, mais longo que o pigóforo (Figura 6B); ápice alargado, mais ou menos 

elíptico, menos esclerotinizado do que a haste do edeago, com um pequeno processo, voltado 

para trás e para baixo (Figura 6C)
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Figura  6.  Ctenarytaina  spatulata Taylor  1997.  Genitália  do  macho.  A.  Parâmero;  B. 
Genitália, vista lateral; C. Ápice do edeago.  
Co. Conetivo; Ed. Edeago; Pg. pigóforo; Pr. Parâmero; Psg. Placa subgenital; Tb. Tubo 
anal.
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Terminália - Fêmea

Cápsula  genital  marrom-escura.  Pigóforo  (Pg)  triangular  com  várias  cerdas,  na 

superfície; abertura anal (Aa) de forma elíptica rodeada por um círculo de poros anais (Po) 

dispostos em duas fileiras, próximo a base (Figura 7A-C); aproximadamente na metade apical 

com duas fileiras de pequenas setas lanceoladas (S) (Figura 7D). Placa subgenital, também 

triangular, levemente menor que o pigóforo (Figura 7E). Ovipositor com três pares de valvas; 

a valva III ou dorsal (Vl3) é membranosa com ápice arredondado e textura rugosa; a valva I ou 

ventral (Vl1) é um pouco mais longa do que a dorsal, com ápice curvo e levemente serreado; a 

valva II ou média (Vl2) geralmente oculta pelas demais se apresenta fundida em quase toda 

sua extensão, uni-se a valva dorsal por uma barra esclerotinizada (Figura 7 E, F).

Alguns autores, tais como OSSIANNILSON et al. (1970),  TAYLOR (1997) e  BURCKHARDT et 

al. (1999) chamaram o pigóforo de “proctiger”. O termo “proctiger” na realidade significa o 

tubo anal onde no ápice encontra-se o ânus; na fêmea de  C. spatulata o ânus abre-se numa 

área membranosa, do pigóforo, sem, no entanto, formar um tubo. Segundo OSSIANNILSON et al. 

(1970) a válvula II ou média serve como bainha do ovipositor. 

Baseando-se nas descrições apresentadas para C. spatulata (Taylor, 1997; Burckhardt 

1999) e nas observações do presente trabalho e comparando com a descrição de C. eucalypti 

(Tuthill, 1952, Burckhardt 1999 e Pinzón 2002), pode se afirmar que adultos e ninfas das duas 

espécies  são muito  semelhantes  na forma,  tamanho e  no padrão de  coloração, porém,  C. 

eucalypti apresenta uma coloração mais escura (marrom-escuro a  preto).  O tubérculo pré-

ocular de C. spatulata é proeminente enquanto que em C. eucalypti é achatado. A veia Cu1 em 

C. spatulata é mais longa e mais ou menos paralela a  M e em C. eucalypti é mais curta e 

curva.  A segunda célula  marginal  em  C. spatulata é  mais longa e  estreita  do que em  C. 
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eucalypti. O parâmero em C. eucalypti não apresenta processos espiniformes na borda interna 

e ápice do edeago é maior e mais largo.  

Figura  7.  Ctenarytaina  spatulata Taylor  1997.  Genitália  da  fêmea.  A.  Pigóforo,  vista 
dorsal; B. Pigóforo, vista dorso-lateral; C. Detalhe do círculo de poros anais; D. Ápice do 
Pigóforo  com setas  lanceoladas;  E.  Pigóforo,  placa  subgenital,  valvas,  vista  lateral;  F. 
Valvas. 
Aa. Abertura anal; Pg. Pigóforo; Po. Poro anal; Psg. Placa subgenital; S. Setas lanceoladas; 
Vl1. Valva 1, Vl2. Valva 2; Vl3. valva 3.
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CAPÍTULO II

Biologia de Ctenarytaina spatulata Taylor, 1997 (Hemiptera: Psyllidae) em Eucalyptus 

grandis Hill. ex. Maiden
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Biology of Ctenarytaina spatulata Taylor, 1997 (Hemiptera: Psyllidae) in Eucalyptus 

grandis Hill.  ex. Maiden

ABSTRACT- The biology of Ctenarytaina spatulata Taylor, 1997 (Hemiptera: Psyllidae) 

was studied in Eucalyptus grandis plants  at  the Entomology laboratory of the National 

Center for Forestry Research (Embrapa Florestas), located in Colombo, PR, Brazil. This 

study was carried out in acclimatized room, with temperature of 20o C ± 2o , photophase of 

12/12horas  and relative humidity  of  the air  of  80 ± 10%. The eggs  wer  placed at  the 

insertion of the leave, in the tips of the sprouts when they are still closed, with the pedicel 

inserted in the plant. Nymphs of all stages form colonies in young plants or sprouts, staying 

most  of  the  time  with  the  probe  inserted  in  the  plant,  feeding.  The  excrements  are 

eliminated in form of bubbles or drops, also producing great amount of floculent waxes that 

disperse over the colony. Males are usually more active than the females, the first always 

take the initiative of beginning the sexual intercourse, that last around 44 minutes. Under 

these conditions  C. spatulata completed the life cycle, of egg to adult, in 44.89 ± 1,187 

days, and of this total, 7.0 ± 0,408 days were of incubation of the eggs, 32.15 ± 1,146 days, 

of nymphs development and, 5.7 ± 1,481 days adults' survival.

KEY WORDS - Ctenarytaina spatulata, Psyllidae, biology, eucalypt pests.   
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RESUMO - A biologia de Ctenarytaina spatulata Taylor, 1997 (Hemiptera: Psyllidae) foi 

estudado em mudas  de  Eucalyptus  grandis no laboratório  de  entomologia  da  Embrapa 

Florestas, em Colombo, PR, em sala climatizada, com temperatura de 20o C ± 2, fotofase de 

12/12horas e umidade relativa do ar de 80 ± 10 %. Os ovos são colocados na axila dos 

primórdios foliares, nas pontas das brotações ainda fechadas, com o pedicelo inserido na 

planta.  Ninfas  de  todos  os  ínstares  formam  colônias  em  plantas  jovens  ou  brotações, 

permanecendo  a  maior  parte  do  tempo  imóveis,  com o  estilete  inserido  na  planta.  Os 

excrementos  são eliminados em forma de bolhas ou gotas e  produzem também grande 

quantidade de ceras floculentas formando uma franja no abdômem que se espalham sobre a 

colônia. Os machos são normalmente mais ativos que as fêmeas, sendo eles que iniciam a 

cópula, que dura em média 44 minutos. Nestas condições C. spatulata completou o ciclo de 

vida, de ovo a adulto em 44,89 ± 1,187 dias, sendo que deste total, 7,0 ± 0,408 dias foram 

de incubação dos ovos, 32,15 ± dias, de desenvolvimento ninfal  e, a sobrevivência dos 

adultos, em média de 5,7 ± 1,481 dias.

PALAVRAS-CHAVE – Ctenarytaina spatulata, Psyllidae,  biologia, pragas de eucalipto. 
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Introdução

Psilídeos adultos são insetos saltadores,  semelhantes a minúsculas cigarrinhas,  com 

comprimento variando de um mm a 10 mm, conhecidos, na Austrália, como “psyllids”. Neste 

grupo,  são  conhecidas  cerca  de  2.500  espécies  (Burckhardt,  1994)  sendo,  muitas  vezes, 

confundidos  com  pulgões,  mas  distinguem-se  destes  pelas  pernas  posteriores  fortes  e 

adaptadas para saltar; pela presença de 9 ou 10 artículos nas antenas (3 a 6 artículos, nos 

pulgões);  maior  esclerotinização  do  exoesqueleto  e  venação  das  asas  e  pela  ausência  de 

sifúnculos.

A duração do ciclo de vida e a determinação de formas estratégicas são em grande 

parte definidas pelos fatores climáticos, principalmente nas regiões temperadas. Nas regiões 

tropicais, muitas espécies são polivoltinas com sobreposição de várias gerações ao longo do 

ano (Burckhardt 1994), no entanto, sempre que estudados minuciosamente, apresentaram 

cinco  ínstares  (White  &  Hodkinson,  1985).  As  ninfas  dos  psilídeos  são  achatadas 

dorsoventralmente,  o que favorece a perda de água,  tornando-as sensíveis  as condições 

ambientais. Desta forma, algumas espécies induzem a formação de galhas, outras excretam 

ceras e “honeydew”, que servem como forma de proteção (Burckhardt, 1994). As ceras são 

produzidas por glândulas na base das setas presentes no ápice do abdômen (Carver et al., 

1991).  

Segundo TUTHILL (1943), todas as espécies são sugadoras e a grande maioria vive em 

árvores  ou  arbustos.  As espécies  variam na  quantidade  de hospedeiros,  sendo algumas 

limitadas a apenas um hospedeiro, e outras com um número variável de hospedeiros com 

graus variados de relacionamento. Os adultos podem se manter numa grande variabilidade 

de hospedeiros, mas as ninfas são limitadas a poucos ou a um só hospedeiro. Assim a 
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maioria dos autores considera como hospedeiro apenas as plantas em que as ninfas podem 

completar seu desenvolvimento.  O ciclo de vida mais comum dos psilídeos é  passar o 

inverno  na  forma  adulta,  sendo  os  ovos  depositados  na  primavera,  com uma ou  duas 

gerações durante o ano. Algumas espécies passam o inverno como ninfas. 

Ctenarytaina spatulata Taylor, 1997 é originária do sudeste da Austrália tendo sido 

introduzida na Nova Zelândia, Estados Unidos (Califórnia), Uruguai. No Brasil, o gênero 

Ctenarytaina,  foi  observado  pela  primeira  vez  em  1994,  por  IEDE et  al.  (1997),  em 

plantações  de  Eucalyptus  grandis Hill  ex  Maiden, no  município  de  Arapoti,  PR. 

Posteriormente, em 1998, foi observado em São Paulo e Santa Catarina por BURCKHARDT et 

al. (1999). 

Este trabalho, realizado através de observações em laboratório, casa de vegetação e 

campo, objetivou acompanhar a biologia de C. spatulata.
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Material e Métodos

A biologia de Ctenarytaina spatulata foi realizada no laboratório de entomologia da 

Embrapa Florestas, em Colombo, PR, em sala climatizada, com temperatura de 20o C ± 2 o 

C, fotofase de 12/12horas e umidade relativa do ar de 80 ± 10 %.

Para  obtenção  dos  ovos,  adultos  de  C.  spatulata foram  coletados  em  campo, 

chacoalhando os brotos apicais dentro de sacos plásticos de 5kg. Os sacos foram colocados 

abertos dentro de gaiolas de madeira de 30 x 40 x 50 cm, com uma janela frontal removível 

de “voil” e tampo superior de vidro (Figura 1A). Os adultos passaram voluntariamente para 

mudas de Eucalyptus grandis  Hill ex. Maiden, previamente colocadas dentro das gaiolas. 

Estes  adultos  não  foram  quantificados  antes  de  serem  colocados  nas  plantas,  pois  a 

manipulação dos mesmos resultou em alta  mortalidade e,  nos  casos  onde casais  foram 

isolados numa planta, as fêmeas não realizaram posturas. 

Após  24  horas,  as  mudas  foram  examinadas  em  microscópio  estereoscópico  e 

aquelas que estavam com ovos foram separadas, numeradas e acompanhadas diariamente, 

para avaliar o período de incubação. 

Estas mudas foram transferidas para gaiolas individuais de plástico, semelhantes às 

utilizadas por  MENSAH & MADENN (1991), na criação de Ctenarytaina thysanura (Ferris & 

Kliver). No entanto o desenvolvimento das plantas foi afetado pelo excesso de umidade 

dentro das gaiolas. Nos ensaios seguintes, as mudas foram deixadas em bandejas abertas 

sobre prateleiras, mantendo a fotofase de 12/12 horas (Figura 1B).

Logo após a eclosão, parte das ninfas de primeiro ínstar foi retirada das plantas e 

colocadas em discos de folhas de E. grandis, previamente desinfestados com hipoclorito de 

sódio a 0,1%. Os discos de folhas, com uma, três e cinco ninfas, foram colocados sobre 
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uma lâmina de água dentro de frascos de polipropileno de 2cm de diâmetro (Figura 1C e 

1D) e mantidos na sala climatizada até a emergência dos adultos. Os frascos permaneceram 

destampados até as ninfas alcançarem o quinto ínstar, quando foram fechados para evitar o 

escape dos adultos recém emergidos. 

Nas observações diárias, em microscópio estereoscópico, anotou-se o dia da muda, 

mudanças na forma e coloração, disposição e forma do “honeydew” e comportamento de 

ninfas e adultos.  Para evitar  a proliferação de fungos diariamente os “honeydews eram 

retirados” com auxílio de um pincel ou papel filtro. 

Para observar o comportamento das ninfas, algumas permaneceram nas plantas até a 

emergência dos adultos.

As  imagens  de  laboratório  foram  obtidas  com  auxílio  de  câmara  fotográfica 

Olympus acoplada ao microscópio Olympus SZ 40. As de campo e casa de vegetação com 

câmara Canon EOS-1V.
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Figura 1. Estrutura laboratorial para estudos biolígicos de  Ctenarytaina spatulata Taylor, 
1997. A. Gaiola de madeira de 30 x 40 x 50 cm, com uma janela frontal removível de 
“voil” e tampo superior de vidro com mudas de E.grandis; B. Bandeja plástica com mudas 
de E.grandis C. Frascos de acrílico; D. Detalhe dos frascos de acrílico.
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Resultados e Discussão

Ovos

São elípticos, afilados na extremidade superior, em forma de gota. Imediatamente 

após a postura são brancos translúcidos ou branco-leitosos (Figura 2A) e vão tornando-se 

gradativamente amarelados (Figura 2B) até a eclosão, quando são totalmente amarelos com 

as manchas ocelares vermelhas na parte mais afilada do ovo (Figura 2C). Possuem um 

pedicelo hialino, curto, fino e pouco perceptível, que sai da parte inferior lateral do ovo que 

fica inserido na planta (Figura 2D).

Os ovos são colocados na axila dos primórdios foliares, nas pontas das brotações 

ainda fechadas, com o pedicelo inserido na planta.  Não foram observados ovos no limbo 

foliar, pecíolo foliar, tampouco nos galhos.  No local da inserção fica um pequeno ponto 

escuro  (Figura  2D),  que  permanece  no  pecíolo  foliar  e  muitas  vezes  evolue  para  uma 

mancha maiore.  AZEVEDO & FIGO (1979), PHYLLIPS (1992),  e PINZÓN et al. (2002), também 

observaram que C. eucalypti oviposita nas axila dos primórdios foliares. 

Em ponteiros de  E. grandis,  coletadas no campo foi observado que os ovos são 

colocados  isolados  ou  em  grupos  de  até  35,  com  média  de  4,56 ovos  por  postura, 

semelhante ao observado por MENSAH & MADDEN (1993), para C. thysanura (1-30) embora 

MENSAH & MADDEN (1992) tenham afirmado que este número pode variar em função de 

temperatura, conteúdo nutricional da planta e até mesmo fatores ligados ao próprio inseto 

como densidade populacional ou pré-infestação. PINZÓN et al.  (2002) observaram que uma 

fêmea C. eucalypti pode colocar 10 ovos por dia com uma média de 160 ovos por fêmea. 

Neste  trabalho  os  ovos  não  foram  quantificados  em  laboratório,  visto  que  eles  são 

colocados  nas  brotações  ainda  fechadas  e  o  manuseio,  em  amostragem  prévia  com  a 
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abertura das brotações,  resultou na inviabilização da eclosão e  em alta mortalidade das 

ninfas no primeiro ínstar.

A B

C D

Figura 2 –  Ctenarytaina spatulata Taylor, 1997. A. Ovos recém colocados em brotação 
nova de Eucalyptus grandis; B. Ovos com três dias; C. Ovos com seis dias; D. Ovo com 
seis dias.
P. pedicelo; O. mancha ocelar.
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Quando  os  ovos  são  retirados  da  planta,  murcham,  secam  e  não  completam  o 

desenvolvimento  embrionário,  corroborando as  afirmações  de  WHITE (1968), HODKINSON 

(1974)  e  de  BURCKHARDT (1994),  em  que  o  pedicelo  é  essencial  ao  desenvolvimento 

embrionário, por realizar as trocas de água com a planta.

O período da incubação dos ovos foi estimado observando-se diariamente 760 ovos 

até  a  emergência  das  ninfas,  com um mínimo de  quatro  dias  e  máximo de  12  dias  A 

duração média do tempo de incubação foi de 7,0 ± 0,41 dias. Este período foi igual ao 

observado por ZONDAG (1982) para C. eucalypti (cerca de uma semana) e é bem inferior ao 

observado para C. thysanura (11,5 dias) por MENSAH & MADDEN (1993) e, por PINZÓN et al. 

(2002) para C. eucalypti (13 dias). 

Ninfas

   

Normalmente  as  ninfas  formam colônias  que  chegam a  mais  de 100 indivíduos 

numa mesma brotação; nestas são encontradas, com maior freqüência, ninfas de ínstares 

próximos, certamente oriundos de uma mesma postura. AZEVEDO & FIGO (1979) e CADAHIA 

(1980),  observaram que numa colônia  de  C. eucalypti,  algumas vezes,  são encontrados 

ovos, adultos e ninfas de todos os ínstares. Segundo  TAYLOR (1990), em contraste com a 

principal tribo de Spondyliaspidinae (Spondyliaspidini), onde as ninfas constróem galhas e 

são solitárias, as ninfas de Ctenarytainini são de vida livre formando colônias em plantas 

jovens ou brotações.

Em todos os ínstares, as ninfas, permanecem a maior parte do tempo imóveis, com o 

estilete  inserido  na  planta  e  quando  se  movimentam,  o  fazem com lentidão  e  sempre 
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acompanhando  o  crescimento  da  planta,  ou  seja,  à  medida  que  a  planta  emite  novas 

brotações, as ninfas se dirigem a elas. 

As ninfas em todos os ínstares excretam ceras que ficam, muitas vezes, aderidas ao 

abdômen formando uma franja (Figura 3A; 4D). À medida que vão sendo produzidas, estas 

vão  se  desprendendo  do  corpo  formando filamentos  que  se  espalham sobre  a  colônia. 

Segundo TAYLOR (1990), as ninfas de Ctenarytainini produzem grande quantidade de ceras 

floculentas.  PINZÓN et al.  (2002) observaram que a produção de cera, em  C. eucalypti é 

evidente apenas no 4o e 5o ínstares. 

Os excrementos são eliminados em forma de bolhas ou gotas.  Algumas vezes a 

bolha se liga ao inseto por um filamento longo (Figura 3B) ou curto (Figura 3C), ou fica 

ligada diretamente ao abdômen (Figura 3D). Quando a gota fica grande às vezes maior que 

a  ninfa,  esta  inicia  movimentos  oscilatórios  do  abdômen,  repetidas  vezes  até  o 

desprendimento da mesma. Quando a  ninfa não consegue se livrar da bolha, esta estoura e 

a ninfa fica presa nos próprios excrementos líquidos (Figura 4A). À medida que a ninfa se 

desenvolve,  formam-se várias  gotas  (Figura 4B) que  se  espalham sobre as  brotações  e 

folhas,  propiciando o  crescimento  de  fungos formadores  de  fumagina  que  dificultam a 

movimentação das ninfas e podem causar-lhe a morte. 

Ninfa de primeiro ínstar

Corpo totalmente amarelo, exceto pelos pequenos olhos  vermelhos e pelo ápice das 

antenas e tíbia-tarso que são marrons. Tão logo as ninfas de primeiro ínstar (Figura 4A) 

emergem, movimentam-se lentamente e se instala nos primórdios foliares ainda fechados. 

Desde o primeiro instar, começam a expelir o “honeydew” que se espalha pelas brotações e 

folhas novas.  Em média este ínstar durou 4,7± 0,62 dias. 
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A B

C
 
D

Figura 3 – Ctenarytaina spatulata Taylor, 1997. A. Ninfa de primeiro ínstar com franja de 
ceras abdominal; B. Bolha de honeydew presa a ninfa por um filamento longo; C. Bolha de 
honeydew presa à ninfa por um filamento curto; D; Bolha de honeydew presa ao abdômen 
da ninfa.
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Ninfa de segundo ínstar

Semelhante na forma e coloração a ninfa de primeiro ínstar porém já se observa 

primórdios alares como pequenas protuberâncias no tórax (Figura 4C).  Encontradas nas 

axilas das brotações novas e tenras e raramente são encontradas no limbo foliar. Este ínstar 

durou em média 6,23 ± 0,50 dias.

Ninfa de terceiro ínstar

Apresentam coloração e forma semelhantes às ninfas de 1o e 2o ínstares com brotos 

alares evidentes (Figura 6D); alguns espécimens apresentam manchas marrom-claras que 

vão  gradativamente  escurecendo  até  o   marrom-escuro  à  medida  que  se  desenvolvem. 

Encontradas nas axilas das brotações novas e tenras e raramente são encontradas no limbo 

foliar. Este ínstar durou em média 7, 4 ± 0,94 dias.

Ninfa de quarto ínstar

Corpo  totalmente  amarelado  com  escleritos  marrons;  olhos  vermelhos;  antenas 

marrom-claras com ápice marrom-escuro; pernas marrom-claras com tíbia-tarso marrom-

escuro. As tecas alares desenvolvidas e bem visíveis (Figura 5A). As ninfas deste ínstar são 

mais freqüentes nos ponteiros  , mas não raro são encontradas no limbo foliar e pecíolo da 

folha. Este ínstar durou em média 5,46 ± 0,42 dias
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A B

C D

Figura 4 - Ctenarytaina spatulata Taylor, 1997. A. Ninfa presa em bolhas de honeydew; B. 
Bolhas de honeydew expelidas pelas ninfas espalhadas sobre uma folha; C. ninfa de 2o 

ínstar; D. ninfa de 3o ínstar.
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Ninfa de quinto ínstar

Corpo amarelado com escleritos marrons. Cabeça e protórax fundidos, formando, 

segundo WHITE & HODKINSON (1985), o cefaloprotórax, onde se observam dois escleritos que 

se estendem desde a margem anterior da cabeça até a coxa protorácica. Antenas marrom-

claras  com  artículos  apicais  marrom-escuros.  Pernas  marrom-claras  e  tarsos  marrom-

escuros. Tecas alares bem desenvolvidas (Figura 5B). Juntamente com as demais, as ninfas 

de  5o ínstar  são freqüentemente  encontradas  nas  partes  mais  apicais  das  brotações.  No 

entanto são também encontradas no limbo foliar, pecíolo das folhas e partes ainda tenras 

dos galhos. Próximo à emergência dos adultos, permanecem paradas, preferencialmente nas 

nervuras das folhas (Figura 5C). Este ínstar durou em média 8,4 ± 0,59 dias.

Neste  ínstar  observa-se  uma variação muito grande  na  intensidade  da coloração 

encontrando espécimens amarelas, logo no início desta fase até um marrom-escuro quase 

preto, próximo a emergência do adulto. 

Os valores médios da longevidade de  C. spatulata foram bem menores do que os 

valores  observados  para  C.  eucalypti por  PINZÓN et  al.,  (2002).  Esta  diferença 

provavelmente pode ter sido em função da menor temperatura (15o  C), que estes autores 

utilizaram em seus estudos. 

Adultos

Os adultos machos e fêmeas são bastante semelhantes, a não ser pela terminália e 

pelo tamanho levemente menor dos machos. Imediatamente após a emergência apresentam 

coloração amarela-clara, com asas transparentes e esbranquiçadas. Logo depois começam a 

escurecer passando para uma coloração alaranjada,  com pequenas manchas marrons no 

tórax e no abdômen; estas, normalmente em faixas, dando um aspecto listrado. 
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Assim que emergem, permanecem por alguns minutos parados, próximos a exúvia 

(Figura  5D),  ou  se  movimentam lentamente  sobre  as  folhas  e  brotações.  Iniciam seus 

movimentos pelas antenas e asas ainda não completamente abertas. Logo depois vibram as 

asas até que estas estejam completamente esticadas quando, então, movimentam-se rápido e 

saltam quando tocados.  Quando em repouso,  permanece  com as asas  fechadas  sobre o 

corpo, em forma de telhado (Figura 6A) e, não raro, são observados acasalando (Figura 

6B). 

São encontrados normalmente nas brotações jovens e mais apicais, raramente em 

folhas adultas de E. grandis  ao contrário das observações de BRENAN & WEINBAUM (2001) 

onde os adultos sobrevivem mais tempo nas folhas adultas do que nas folhas jovens de E. 

globulus. Isto pode ser explicado pela ausência de heteroblastia em E. grandis e ausência de 

ceras nas suas folhas novas, enquanto que E. globulus apresentam nas folhas jovens uma 

grande quantidade de ceras.

A longevidade durou até 20 dias, com uma média de 5,7 ±dias em discos de folhas 

de  E. grandis,  resultado bastante  inferior ao observado para  C. eucalypti (70 dias)  por 

PINZÓN et al. (2002). 

Machos

São normalmente um pouco menores que as fêmeas, com abdômen mais afilado e 

cápsula  genital  inclinada  para  cima,  tocando  as  asas.  São  geralmente  mais  ativos,  se 

movimentando mais e mais rápido.
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A B

C D

Figura 5 –Ctenarytaina spatulata Taylor, 1997. A. Ninfa de 4o ínstar; B. ninfa de 5o ínstar; 
C. Emergência do adulto; D. Adulto recém emergido, próximo a exúvia
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No acasalamento, o macho é mais ativo, se aproxima e permanece ao lado de uma 

fêmea  parada,  inclina  o  abdômen  em  sua  direção,  segura  a  cápsula  genital  com  os 

parâmeros e finalmente gira o corpo se colocando em direções opostas. Em alguns casos, o 

macho tem sucesso na primeira tentativa porém, muitas vezes, ele se coloca ao lado da 

fêmea, inclina seu abdômen tentando agarra-la e ela se afasta. Assim os dois ficam por 

vários minutos girando até o macho conseguir agarra-la ou, a fêmea se afasta totalmente 

caminhando,  ou  empreendendo  vôos  curtos.  Neste  caso,  o  macho  parte  novamente  a 

procura  da  mesma,  ou  de  outra  fêmea.  A cópula  de  C.  spatulata demora  de  10  a  50 

minutos, sendo de dois a oito minutos o tempo de pareamento e de seis a 44 minutos, a 

cópula propriamente dita, permanecendo, em posições opostas (Figura 8B).  Um mesmo 

casal  isolado  em uma planta,  copulou  por  várias  vezes.  Segundo  HODKINSON (1974),  o 

macho, na maioria dos psilídeos, tem sucesso  na primeira tentativa e a cópula não dura 

mais que 30 minutos, embora para algumas, possa durar mais de 4 horas. 

Fêmeas 

As fêmeas são normalmente maiores que os machos e permanecem mais tempo 

paradas  provavelmente  se  alimentando.  Comportamento  semelhante  foi  observado  por 

WHITE (1970) para Cardiaspina densitexta Taylor.

Durante  a  postura,  ao contrário  do que ocorre no acasalamento,  a  fêmea parece 

inquieta e agitada. Percorre a planta toda, andando para baixo, para cima e dando voltas 

pela  planta.  Quando alcança  uma região  de  inserção  de  folhas,  nas  brotações,  tateia  a 

superfície com o ápice do abdômen,  como se estivesse procurando um local ideal para 

postura. Assim que o encontra, insere o ovipositor (Figura 6C) e aparentemente coloca um 

ovo. Rapidamente se movimenta colocando outro ovo e repete esta atividade por várias 
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vezes.  Após  um  pequeno  período  de  agitação,  se  aquieta  permanecendo  imóvel, 

provavelmente se alimentando. 

A B

C

Figura 6. Ctenarytaina spatulata Taylor, 1997. A. Macho em repouso, com asas em forma 
de telhado; B. Acasalamento;; C Fêmea realizando postura.
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Foi observado numa mesma brotação, ovos variando do branco ao amarelo intenso, 

indicando  serem de  idades  diferentes  provavelmente  oriundos  de  mais  de  uma fêmea. 

Segundo ZONDAG (1982), isto também foi observado para C. eucalypti.

Em média o ciclo total de vida de C. spatulata durou 44,89 ± 1,19  dias, sendo que 

deste  total,  7,0  ±  0,41  dias  foram  de  incubação  dos  ovos,  32,15  ±  1,5dias  no 

desenvolvimento ninfal e, a sobrevivência dos adultos, foi em média de 5,7  ± 1,48   dias, 

valores inferiores aos observados por  MENSAH & MADDEN (1993), para  C. thysanura (60 

dias) e PINZÓN et al. (2002) para C. eucalypti (149 dias) porém superiores aos observados 

por AZEVEDO & FIGO (1979), para C. eucalypti (cerca de um mês).
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CAPÍTULO III

Dinâmica populacional de Ctenarytaina spatulata Taylor, 1997 (Hemíptera: Psyllidae) 

em Eucalyptus grandis Hill. Ex. Maiden
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Population dynamics of Ctenarytaina spatulata Taylor, 1997 (Hemiptera: Psyllidae) in 

Eucalyptus grandis Hill. Ex. Maiden plantation

ABSTRACT - This study was developed in order to verify the influence of environmental 

factors  in  population  dynamics  of  Ctenarytaina  spatulata Taylor,  1997,  in  Eucalyptus 

grandis plantations  established  in  Colombo,   PR,  Mogí-Guaçu,  SP  and  São  Miguel 

Arcanjo, SP,  Brazil. Observations were made througt out the periods: October, 1997 to 

August, 1999 and June, 2001 to August, 2002. The studies demonstrated that C. spatulata 

was presented in all the samples, with index of constancy of 100% for nymphs and eggs. 

Their  presence was observed during all months of the year, for all stages, demonstrating a 

polyvoltine pattern, under the conditions considered. Population picks were observed in 

months  of  lowest  temperature  and  smallest  rainfall.  Their  potential  natural  enemies 

observed were insects of the families Syrphidae, Dolichopodidae (Diptera), Chrysopidae 

(Neuroptera)  and Coccinellidae (Coleoptera),  besides  spiders  and the  fungi Verticilium 

lecanii.  Eggs and nymphs  of  C.  spatulata are  rarely  found in  the  lower  tips,  and  the 

colonies  concentrated  on  the  upper  part  of  the  canopy.  A  larger  amount  of  eggs  and 

nymphs were found an the west side of the plants, demonstrating the influences of  wind in 

C. spatulata distribution and dispersion.

KEY WORDS: Eucalypt pest, natural enemies, Psyllidae.
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RESUMO - Este trabalho teve como objetivos estudar a influência dos fatores ambientais 

na  dinâmica  populacional  de  Ctenarytaina  spatulata  Taylor,  1997,  em  plantios  de 

Eucalyptus  grandis,  nos  municípios  de  Colombo-PR,  Mogi-Guaçu-SP  e  São  Miguel 

Arcanjo-SP, nos períodos de outubro de 1997 a agosto de 1999 e, junho de 2001 a agosto 

de 2002. Os estudos demonstraram que  C. spatulata ocorreu em todas as amostras, com 

índice de constância de 100% para ninfas e ovos. Sua presença foi observada durante todos 

os meses do ano, em todos os estágios demonstrando um padrão polivoltino, nas condições 

analisadas.  Apresentou  picos  populacionais  nos  meses  mais  frios  e  de  menores 

precipitações. Foram observados como inimigos naturais potenciais insetos das famílias 

Syrphidae  e  Dolichopodidae  (Diptera),  Chrysopidae  (Neuroptera),  Coccinellidae 

(Coleoptera),  além  de  aranhas  e  do  fungo Verticilium  lecanii.  Ovos  e  ninfas  de  C. 

spatulata foram raramente encontradas nas brotações inferiores, sendo que as colônias se 

concentram  na  parte  superior  da  copa.  Maiores  quantidades  de  ovos  e  ninfas  foram 

encontradas na posição oeste da planta, demonstrando a influência do vento na distribuição 

e dispersão de C. spatulata.

PALAVRAS CHAVE: Pragas do eucalipto, inimigos naturais, Psyllidae
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Introdução

Dentre  os  fatores  físicos  que  exercem  influência  sobre  os  insetos,  os  mais 

importantes são a temperatura, a umidade, luz e o vento. Quanto à temperatura, os insetos, 

de um modo geral, se desenvolvem melhor  em temperaturas próximas a 25o C, podendo, 

no entanto, viver numa larga faixa de temperaturas. Dentro da faixa favorável, os insetos 

apresentam estreitas faixas de melhor desenvolvimento. De forma análoga à temperatura, 

as  exigências  de  água  pelos  insetos  variam muito,  principalmente  devido  seus  hábitos 

alimentares. A luz é um dos fatores limitantes aos seres vivos, podendo influenciar na 

reprodução, dispersão, emergência e alimentação. O vento, além de afetar a temperatura e 

umidade  do  ambiente,  auxilia  os  insetos  nos  processos  de  dispersão  e  migração, 

principalmente  quando  procuram  novo  habitat,  para  alimentação  e  reprodução  (Lara, 

1979).

Segundo  WHITE (1971),  um grande  aumento  na  população  dos  psilídeos 

parece ser dependente da presença de folhas novas e tenras nas árvores. Ele observou que 

estes insetos se expandem colonizando também folhas maduras e quando isto acontece a 

infestação persiste em altas densidades por vários meses, embora este fato seja usualmente 

localizado. O autor verificou também que o estresse hídrico,  por falta ou por excesso, 

aumenta  o  conteúdo  de  nitrogênio  nas  folhas,  aumentando  também  a  população  de 

psilídeos. O papel da composição química da folha na infestação foi discutida pelo referido 

autor, onde argumentou que os surtos de insetos ocorrem como um resultado do aumento 

na qualidade de nutrientes disponíveis, especialmente compostos nitrogenados solúveis no 
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floema das folhas de plantas estressadas por falta ou excesso de água, considerando que 

estas param de crescer e conseqüentemente há um acúmulo de nitrogênio no floema.

CLARK & DALLWITZ (1974), estudando a abundância relativa de várias espécies de 

psilídeos  em  Eucalyptus camaldulensis, concluiu que a disponibilidade de folhas como 

fonte de alimento foi o principal fator ambiental que afeta a abundância de cada espécie e, 

os principais fatores que afetam a disponibilidade e qualidade do alimento foram: atividade 

reprodutiva da planta hospedeira, particularmente  a produção de frutos e idade das folhas; 

efeitos fisiológicos provocados pelas modificações na umidade do solo e as características 

inerentes a  cada espécie de psilídeo.  As caraterísticas dos psilídeos  que definem seus 

requerimentos  alimentares   e  habilidade  para  obter  alimento  também são  responsáveis 

pelas variações na sua abundância. 

DAHLSTEN et  al.  (1998),  estudando  a  dinâmica  populacional  de  C.  eucalypti 

verificaram que sua população aumentou significativamente em abril e maio quando o E. 

pulverulenta começou  a  brotar,  com  o  pico  populacional  máximo  em  julho,  caindo 

gradativamente até novembro.  

Segundo COLLET (2000), o número de gerações dos psilídeos por ano pode variar em 

função da espécie, temperatura e outras condições ambientais incluindo a disponibilidade 

de folhas para postura. A temperatura ótima para o crescimento e desenvolvimento dos 

psilídeos parece estar em torno de 25o C, mas eles se alimentam e se movem a temperaturas 

acima de 33o C e abaixo de 10o C. Existe uma grande variação nos padrões dos surtos dos 

psilídeos , quando as populações podem aumentar subitamente de acordo com as condições 

ambientais  incluindo,  abundante  e  suculenta  folhagem  requerida  para  C.  eucalypti ou 

folhagem  madura  para  C.  retator.  Fatores  tais  como  o  tipo  de  floresta  (mista  ou 
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monocultura), o conteúdo nutricional das folhas, a temperatura ambiente, umidade do solo 

e  o  baixo  nível  de  predadores  e  parasitóides  específicos  também  influenciam  nas 

populações. Segundo este autor, as pesquisas já realizadas sugerem haver uma correlação 

entre surtos de psilídeos em  E. camaldulensis e a sucessão de verões secos combinados 

com invernos  muito chuvosos  no  mesmo ano.  O mecanismo pelo  qual  o  declínio das 

temperaturas médias induzem o aumento das populações dos psilídeos, tem sido explicado 

em termos do efeito  desfavorável  das  baixas  temperaturas  nos  parasitóides  específicos 

(Chalcidoidea– Psyllaephagus).

Ctenarytaina  spatulata foi  descrita  com  exemplares  provenientes  da  Austrália 

sendo também reportada para Nova Zelândia, Estados Unidos (Califórnia) e Uruguai. No 

Brasil o gênero foi observado, em 1992, em plantações de  E. grandis, no município de 

Arapoti, Paraná (Iede et al., 1997. 

A maior parte das informações biológicas, ecológicas e econômicas sobre o gênero 

foi obtida da espécie C. eucalypti. Para C. spatulata, supõe-se que os dados biológicos e 

ecológicos  sejam  semelhantes,  no  entanto  por  se  tratar  de  uma  espécie  recentemente 

descrita, estas informações ainda não são conhecidas.  Desta forma, este trabalho tem por 

objetivos fornecer informações sobre a dinâmica populacional de Ctenarytaina spatulata 

em E. grandis.
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Material e Metodos

1. Flutuação populacional

Para avaliar a flutuação populacional de  Ctenarytaina spatulata  foram realizadas 

coletas  semanais   de  ponteiros  de  E.grandis num  plantio  experimental  da  Embrapa-

Florestas, no município de Colombo-PR, no período de 01/10/97 a 31/08/99. Neste plantio 

composto por 400 plantas (espaçamento 2m X 2m) foram coletados dois ponteiros do terço 

superior, sendo um deles distal e outro proximal em relação ao ápice, em 10 plantas ao 

acaso.  Estes  ponteiros  foram acondicionados  em sacos  plásticos  e  avaliados  sob  lupa, 

quantificando-se o número de ovos e ninfas de C. spatulata. Foram, também, observadas 

as  localizações  da  postura  e  das  ninfas,  presença  de  inimigos  naturais  e  danos  aos 

ponteiros. Em agosto de 1998, foram avaliadas duas plantas, com cerca de seis  metros de 

altura, , retirando-se 10 ponteiros  de cada, quantificando a  presença posturas e ninfas nas 

brotações apicais. 

No segundo período (2001/2002) foi utilizado o mesmo plantio, coletando-se um 

ponteiro  de  10  plantas  ao  acaso.  Neste  período  a  metodologia  foi  modificada  para 

possibilitar a coleta, além de ovos e ninfas, adultos e inimigos naturais. Para coleta dos 

adultos de  C. spatulata e  inimigos naturais, vários ramos,  com brotações novas, foram 

agrupados e chacoalhados 10 vezes dentro de sacos plásticos de 5kg  e posteriormente 

acondicionados em caixas de isopor com gelo, mantendo os espécimens vivos. 

No laboratório, os possíveis predadores foram separados e isolados em placas de 

Petri,  com papel  filtro.  No dia  seguinte  foram ofertados  adultos,  ninfas  e  ovos  de  C. 

spatulata para confirmar a predação e obtenção de imagens fotográficas.
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Os inimigos naturais, nas fases de ovo, larva e pupa foram criados até o estágio 

adulto. Posteriormente foram montados, etiquetados e encaminhados para identificação. 

Ninfas  com  suspeita  de  infecção  por  fungo  foram  colocadas  em  câmara  úmida  para 

favorecer a esporulação.

Crisopídeos  foram  identificados  pelo  Prof.  Dr.  Sérgio  de  Freitas,  UNESP-

Jaboticabal,  SP,  coleópteros,  pela  Profa.  Dra.  Lucia  Massutti  de  Almeida,  UFPR-PR. 

Fungos foram enviados a Dra. Mirian Tigano da Embrapa/Cenargen, para identificação, 

que os enviou ao Prof. Ludwing Pfenning, da UFLA-MG, quem os identificou. Sirfideos 

foram identificado pelo mestrando Gil Felipe Gonçalves Miranda, UFPR-PR 

Para a análise gráfica conjunta da flutuação populacional de C. spatulata e fatores 

climáticos (temperatura e precipitação), no segundo período, utilizou-se a média de ovos, 

ninfas  e  adultos  de  C.  spatulata,  sendo  tratados  como  “psilídeos”.  Os  dados  foram 

analisados estatisticamente através da correlação de Pearson a 5% de probabilidade. 

2. Distribuição na planta

Para avaliar a distribuição de C. spatulata na planta, foram amostradas 10 plantas 

de  E. grandis, com cerca de 2m de altura, sendo cinco em Colombo-PR e cinco em São 

Miguel Arcanjo-SP. As plantas foram escolhidas ao acaso, sendo retiradas quatro ponteiros 

de cada extrato (superior, médio e inferior) da copa sendo cada uma delas em uma direção 

(norte,  sul,  leste  e  oeste).  As  ponteiros   foram  acondicionadas  em  sacos  plásticos, 

colocados dentro de uma caixa de isopor, com gelo, transportadas para o Laboratório de 

Entomologia da Embrapa/Florestas e avaliados sob lupa,  quantificando-se o número de 

ovos e ninfas. Após a tabulação dos dados, estes foram analisados através do programa 

“statgraf”, e as médias comparadas pelo teste de Duncan. 
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 Os  dados  meteorológicos  (temperatura  média,  máxima  e  mínimas  mensais  e 

precipitação  média  mensal)  foram  fornecidos  pelo  Instituto  Tecnológico  do  Paraná  – 

Estação SIMEPAR – Pinhais, e a direção predominante do vento foi obtida de IAPAR 

(2003).

3. Constância

A constância foi calculada, conforme Lara  (1979), através da fórmula:  

C = (constância da espécie em %) =     P (= número de coletas contendo a espécie)     × 100

                                                               N (= Número de coletas realizadas)   

Resultados e discussão

1. Flutuação Populacional

O  método  de  amostragem  utilizado  no  primeiro  período  se  mostrou  bastante 

eficiente,  para ovos e ninfas,  mas não para adultos,  uma vez que durante a coleta dos 

ponteiros, os adultos voaram  dispersando-se rapidamente.

Observou-se que C. spatulata é de uma espécie polivoltina, ou seja, durante todo o 

ano  foram  encontrados  ovos,  ninfas  e  adultos  no  campo  (Figura  1),  semelhante  ao 

observado para  C.  eucalypti na  Nova Zelândia  (Zondag,  1982),  na  Espanha  (Cadahia, 

1980) e no Chile (Morey et al., 2002). 

Obteve-se uma correlação negativa, entre a quantidade de ovos e de ninfas (r =-0,59 

para ovos e r = -0,49 para ninfas) com a temperatura média. O mesmo pode ser observado 
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para a temperatura máxima (r = -049 para ovos e r = –0,49 para ninfas), o que permite 

inferir  que as  baixas  temperaturas  (temperaturas médias  em torno de 15oC) favorecem 

biologicamente a espécie, pois foi na época mais fria do ano que se obteve os maiores 

picos  populacionais,  corroborando  com  as  observações  de  MOREY et  al.  (1995)  para 

Ctenarytaina  sp., no Uruguai. Por outro lado, populações de  C. eucalypti na Califórnia 

(Dahlsten  et al., 1998), e na Espanha (Cadahia, 1980)  foram mais altas nos meses mais 

quentes,  pois  neste  caso,  as  temperaturas  extremamente  baixas  observadas  no  inverno 

destes países, possivelmente são limitantes ao desenvolvimento da espécie.  
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Figura  1.  Fatores  climáticos  e  número  de  ovos e  de  ninfas  de  Ctenarytaina spatulata 

Taylor, 1997, em plantas de Eucalyptus grandis, em Colombo, PR.

 A partir de outubro de 1997 a população começou a diminuir até abril de 1998 quando 

voltou a aumentar até junho de 1998. Durante o período de julho a setembro de 1998, foi 
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observada  uma expressiva  queda  no  número  de  ovos  e  ninfas  de  C.  spatulata.  Neste 

período, embora não quantificado, foi observado ninfas infectadas por fungo.  Em outubro 

de  1998 houve outro  pico  populacional  com população  decrescente  até  abril  de  1999, 

quando retornou seu crescimento atingindo outro pico em julho de 1999. 

Apesar  do  baixo  índice  de  correlação  entre  precipitação  pluviométrica  e  a 

população  de  C.  spatulata (-0,18  para  ovos  e  –  0,24  para  ninfas) observou-se  como 

tendência,  uma  influência  negativa  da  chuva  sobre  esta  população,  ou  seja,  os  picos 

populacionais  ocorreram  nos  períodos  de  menor  precipitação  (Figura  2).  Esta  baixa 

correlação  pode  ser  explicada  pela  influência  de  outros  fatores,  tais  como  mudanças 

fenológicas da planta, conforme sugerido por WHITE (1971) ou características inerentes aos 

psilídeos  que  definem  seus  requerimentos  e  habilidades  de  obter  alimentos  (Clark  & 

Dallwitz, 1974). Segundo estes autores, o principal fator ambiental que afeta a população 

do  psilídeo   Glycaspis spp.  em  Eucalyptus  blakelyi é  a  disponibilidade  de  alimento 

adequado, sendo que a qualidade deste alimento é determinada pela fenologia e fisiologia 

da planta, umidade do solo na estação de crescimento da planta e no período de oviposição 

e  temperatura  do  ar.  Entretanto  Clark  & Dallwitz  (1975)  afirmaram que  estes  fatores 

diferem em tipo e magnitude de um local para outro, sendo a severidade do ataque por 

inimigos naturais, em determinados locais, o principal fator a afetar a sobrevivência da 

espécie. 

Em  brotações  apicais  de  plantas  com  cerca  de  6  metros  de  altura  (avaliação 

realizada em agosto de 1998), foram encontradas em média, 6,2 ninfas e 4,1 ovos nestes 

ponteiros, sugerindo que apesar de C. spatulata não causar danos visíveis em plantas deste 

porte, podem deixa-la estressada e susceptível a outras pragas. Além disto, estas plantas 
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podem servir como hospedeiros permanentes dos psilídeos, sendo fonte de inóculo para os 

plantios novos. 
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Figura 2.  Precipitação,  número de ovos e  de  ninfas de  Ctenarytaina spatulata Taylor, 

1997, em plantas de Eucalyptus grandis em Colombo, PR.

Com  relação  à  temperatura,  no  segundo  período  avaliado,  a  população  de  C. 

spatulata apresentou o mesmo comportamento do período anterior, ou seja, maiores picos 

na  época  fria  (agosto  de  2001  e  2002)  e  populações  mais  baixas  nas  épocas  quentes 

(Figuras  3).  Para  a  precipitação,  os  resultados  também foram semelhantes  ao  período 

anterior, ou seja, os picos ocorreram na época de menores precipitações, com a população 

decrescendo na época chuvosa (Figura 4). 
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Figura 3. Temperatura mínima, média, máxima, número médio de psilídeos (adultos, ovos 

e ninfas de Ctenarytaina spatulata), em plantas de Eucalyptus grandis em Colombo, PR.

Foram observados como inimigos naturais potenciais insetos das famílias: 

Coccinellidae  (Coleoptera),  Chrysopidae  (Neuroptera),  Syrphidae  e  Dolichopodidae 

(Diptera), além de aranhas e fungos (Tabela 1, Figuras 5 -10). 

Foi observada a  predação de ninfas e adultos de  C. spatulata por larvas 

Coccinellidae (Figura 6 B), Chrysopidae (Figuras 7B e C) e Diptera, (Figuras 8D, E, F) As 

larvas de Chrysopidae foram as mais vorazes, se movimentando rapidamente e predando as 

ninfas em todos os ínstares. 
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Figura  4.  Precipitação,  número  médio  de  indivíduos  (ovos  +  ninfas  +  adultos)  de 

Ctenarytaina spatulata Taylor 1997, em plantas de Eucalyptus grandis em Colombo, PR.

Apesar de terem sido observados com freqüência ácaros, tripes e formigas, estes não 

foram  constatados  se  alimentando  de  ovos,  ninfas  ou  adultos  C.  spatulata.  Outro 

importante inimigo natural, que tem sido detectado com freqüência infectando ninfas de C. 

spatulata é  o fungo  Verticillium lecanii (Figura 9C),  também observado associado aos 

pulgões do gênero  Cinara em  Pinus  (Penteado, 2000, Embrapa florestas,  comunicação 

pessoal).  Harmonia  axyridis Pallas  (Coccinelliade)  (Figura  5E)  foi  recentemente 

introduzida no Brasil (Almeida & Silva, 2002) e observada nas coletas de agosto de 2002 

em  Colombo,  PR.  Embora  sejam  predadas  por  larvas  de  sirfídios,  coccinelídios, 

crisopídeos e principalmente por aranhas,  C. spatulata tem estado presente em todas as 

avaliações feitas até então. 
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Assim como observado por  CADAHIA (1980),  no Brasil  também foi  constatada  a 

presença dos predadores de pulgões e psilídeos nativos se alimentando de  C. spatulata. 

Apesar do grande número de predadores encontrados se alimentando de  C. spatulata, a 

maioria deles são generalistas e, segundo CASTLING (1970), existe pouca sincronia entre os 

predadores e os psilídeos não afetando significamente as populações dos psilídeos . 

MASCHIO et  al.  (1997)  observaram  larvas  de  crisopídeos  e  dípteros  predando 

Ctenarytaina sp, em E. grandis, no Paraná. Os predadores mais freqüentes associados a C. 

eucalypti são Coccinellidae e Chrysopidae (Zondag, 1982), larvas de Syrphidae, Tabanidae 

e Sciaridae (Azevedo & Figo, 1979), Coccinellidae, Chrysopidae, Reduviidae, aranhas e 

pássaros (Phillips, 1992)  e sirfídeos e panorpas (Cadahia, 1980). 

Durante  as  coletas  realizadas  no  campo,  foi  observado  a  presença  de  micro 

himenópteros em plantas de eucalipto, no entanto, não foi constatado nenhum parasitismo 

em  C.  spatulata por  estes.  Os  parasitóides,  ao  contrário  dos  predadores,  são  muito 

específicos e, provavelmente, o controle só ocorrerá com a introdução de algum parasitóide 

específico, visto que, até o momento, nenhuma espécie nativa, aparentemente, se adaptou a 

C. spatulata. Isto já foi verificado para  C. eucalypti  cujo controle, nos países onde foi 

introduzida, só foi possível com a introdução do parasitóide Psyllaephagus pilosus Noyes 

(Hymenoptera: Encyrtidae) (Dahlsten et al, 1998; Malausa & Girardet, 1997; Morey et al., 

2002; Paine & Millar, 2002).
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Tabela  1  –  Inimigos  naturais  coletados  associados  a  C.  spatulata Taylor,  1997.  Em 

Colombo PR (PR), São Miguel Arcanjo SP (SM) e Mogi-Guaçu-SP (MO).

Classe/ordem/Família Espécie Local de coleta Figura

Insecta
Coleoptera 

Coccinellidae

Coccinella ocelligera Crolch, 1874 SM (Figura 5A)
Curinus coeruleus Mulsant, 1850 PR (Figura 5B)
Cycloneda pulchella (Klug, 1829) SM
Cycloneda sanguinea Linnaeus, 1763 SM, MO,PR (Figura 5C)
Eriopsis connexa (Germar, 1824) SM,MO (Figura 5D)
Harmonia axyridis (Pallas, 1773) PR (Figura 5E)
Hyperaspis sp. SM
Hyppodamia convergens (Guerin, 1842) SM,MO,PR (Figura 5F)
Olla v-nigrum (Mulsant, 1850) SM,MO, PR (Figura 6A)
Scymnus (Pullus) sp. SM,PR (Figura 6B)
Larva de Coccinellidae PR,SM (Figura 6C)
Larva de Coccinellidae PR (Figura 6D)
Larva  de  Coccinellidae  predando  ninfa 
de C. spatulata

PR (Figura 6E)

Pupa de Coccinellidae PR (Figura 6F)

Insecta – Neuroptera
Chrysopidae

 

Chrysoperla externa  (Hagen, 1861) PR,SM (Figura 7A)
Ovo de crisopideo PR (Figura 7B)
Larva de crisopideo predando ninfa de C. 
spatulata

PR (Figura 7C)

Larva de crisopideo predando ninfa de C. 
spatulata

PR (Figura 7D)

Pupa de crisopideo PR, SM,MO (Figura 7E)
Insecta - Diptera 
Dolichopodidae

Sp01 ( não identificada) PR

Insecta
Diptera

Syrphidae

Allograpta exótica (Wiedemann, 1830) PR, SM (Figura 8A)
Pseudodorus clavatus (Fabricius, 1794) PR,SM (Figura 8B)
Syrphus phaeostigma Wiedemann, 1830 PR (Figura 8C)
Larva de Syrphidae predando ninfa de C. 
spatulata

PR (Figura 8D)

Larva de Syrphidae  predando ninfa de 
C. spatulata

PR (Figura 8E)

Larva de Syrphidae predando ninfa de C. 
spatulata

PR (Figura 8F)

Pupa de Syrphidae PR (Figura 9A)
Pupa de Syrphidae PR (Figura 9B)

Fungi Ninfa  de  C.  spatulata infectada  por 
Verticilium lecanii

PR (Figura 9C)

Aracnidae
Aranha Sp. 01 PR (Figura 10A)
Aranha Sp. 02 PR (Figura 10B)
Aranha Sp. 03 SM (Figura 10C)
Aranha Sp. 04 SM (Figura 10D)
Aranha Sp. 05 PR (Figura 10E)
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Somente  as  aranhas  foram amostradas  durante  todo o  ano em Colombo,  PR e, 

aparentemente,  seguiram  o  mesmo  padrão  de  flutuação  populacional  de  C.  spatulata 

(Figura 11). Os demais predadores foram muito inconstantes, tendo sido feita uma análise 

conjunta dos mesmos. 

Na flutuação populacional dos inimigos naturais totais e das aranhas observa-se que 

estes apresentaram um comportamento semelhante à de  C. spatulata, ou seja, quando a 

população de C. spatulata foi alta também foram altas as populações dos inimigos naturais, 

sugerindo  uma  associação  entre  estes  grupos  (Figura  11).  Resultado  semelhante  foi 

observado por CLARK (1964) na predação das ninfas de Cardiaspina albitextura Taylor por 

sirfídeos. Este autor observou que, o percentual de destruição das ninfas aumenta com a 

densidade do psilídeo. Porém, apesar das larvas de sirfideos destruírem mais de 35 % de 

ninfas eles são incapazes de reduzir a população do psilídeo, porque, como é usual em 

áreas de alta densidade de psilídeo, o percentual de mortalidade devido a predadores em 

geral  decresce com o aumento dos psilídeos ,  pois eles são incapazes de responder ao 

aumento populacional de C. albitextura.  

CADAHIA & RUPEREZ (1979) afirmaram que baixas temperaturas ou outros fatores 

promovem uma estagnação no crescimento das plantas e as mantém susceptíveis por mais 

tempo, ao ataque de C. eucalypti e, portanto, permitem um aumento de suas populações. 

No entanto, COLLETT (2000), baseado nos trabalhos de CLARK (1962 e 1964), sugerem que 

os mecanismos pelos quais as baixas temperaturas provocam um aumento nas populações 

dos  psilídeos  ,  podem  ser  explicadas  em  termos  de  desfavorecimento  destas  baixas 

temperaturas na sobrevivência dos inimigos naturais.
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A B

C D

E F
Figura  5.  Inimigos  naturais  de  Ctenarytaina  spatulata Taylor,  1997.  A.Coccinella  
oceligera Crolch,  1874 B.  Curinus  coeruleus Mulsant,  1850;  C.  Cycloneda sanguinea 
Linnaeus  1763; D. Eriopsis  connexa (Germar,  1824);  E.  Harmonia axyridis  Pallas;  F. 
Hyppodamia convergens Guerin 1842.
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D E

Figura 6.  Inimigos  naturais  de  Ctenarytaina spatulata Taylor,  1997.  A. Olla  v-nigrum 
(Mulsant  1850);  B Scymnus  (pullus) sp.;.C.  Larva  de  Coccinellidae;  D.  Larva  de 
Coccinellidae; E. Larva de Coccinellidae predando ninfa; F. Pupa de Coccinellidae 
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A B

C D

                    E

Figura  7.  Inimigos  naturais  de  Ctenarytaina  spatulata Taylor,  1997.  A  .Adulto  de 
Chrysoperla externa; B. Ovo de crisopídeo; C Larva de crisopídeo predando ninfa;  D. 
Larva de 1o ínstar de crisopídeo predando ninfa de 5o ínstar; E. Pupa de crisopídeo.
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Figura  8.  Syrphidae  inimigos  naturais  de  Ctenarytaina  spatulata Taylor,  1997.  A 
Allograpta exótica (Wiedemann,  1830);  B.  Pseudodorus clavatus (Fabricius,  1794);  C. 
Syrphus phaeostigma Wiedemann, 1830; D. Larva de Syrphidae predando ninfa; E. Larva 
de Syrphidae predando ninfa; F. Larva de Syrphidae predando ninfa.
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A B

               C

Figura 9. Inimigos naturais de Ctenarytaina spatulata Taylor, 1997. A Pupa de Syrphidae; 
B Pupa de Syrphidae; C. Ninfa de C. spatulata infectada por Verticilium lecannii
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C D

             E

Figura 10. Inimigos naturais de Ctenarytaina spatulata Taylor, 1997. A. Aranha sp 1; B 
Aranha sp 2; C. Aranha sp 3; D. Aranha sp 4; E. Aranha sp 5.
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Figura 11.  Número médio de adultos,  ovos e  ninfas de  Ctenarytaina spatulata  Taylor, 

1997, aranhas e número de inimigos naturais totais (médias de todos os inimigos naturais 

potenciais) por ponteiro, em Colombo, PR.

2. Distribuição na planta

Avaliando a distribuição de C. spatulata em plantas de eucalipto, constatou-se que 

ninfas de todos os ínstares se aglomeram nas folhas jovens ainda semi-fechadas, onde se 

alimentam  e  se  distribuem  gregariamente,  sobre  os  ramos  jovens,  sugerindo  assim, 

superposição de gerações, corroborando com as informações de  AZEVEDO & FIGO (1979), 

CADAHIA (1980) e ZONDAG (1982).
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Nas  avaliações  constatou-se  uma  diferença  significativa  na  preferência  pela 

oviposição nos ponteiros da parte superior da copa, (Apêndice 1), onde houve mais ovos e 

ninfas, que nos ponteiros da parte mediana e inferior da copa (Figura 12). Esta observação 

sugere  que  as  ninfas  não  migram,  ou  migram  pouco  pela  planta  durante  seu  ciclo, 

permanecendo próximas aos  locais  da oviposição ou,  se  migram, sua movimentação é 

predominantemente  ascendente.  Além  disto,  as  ponteiros   apicais  são  mais  tenras  e 

apropriadas a  alimentação das ninfas,  por  este  motivo mais utilizadas nas oviposições, 

semelhantemente  ao  observado  para  C.  eucalypti por  AZEVEDO &  FIGO (1979),  ZONDAG 

(1982), CADAHIA (1980)  e MOREY et al. (1995). 

Com  relação  aos  pontos  cardeais,  ovos  e  ninfas  de  C.  spatulata foram 

significativamente mais freqüentes nos ponteiros  localizadas no lado oeste das plantas, 

seguidas do lado sul (Apêndice 1, Figura 13). Conforme discutido por  LARA (1979) esta 

distribuição diferenciada pode ser causada pela incidência solar, temperatura ou ventos. 

0
2
4
6
8

10
12
14
16

Superior M édio Inferior

Extrato da copa

Colombo
São M iguel

  

0

0,5
1

1,5
2

2,5
3

3,5
4

Superior M édio Inferior

Extrato da copa

Colombo
São M iguel

Figura 12 - Amostragem de Ctenarytaina spatulata Taylor, 1997 quanto a sua distribuição 

na planta em Colombo, PR em 28/05/2002 e São Miguel Arcanjo, SP em 04/09/2002 em 

plantio de E grandis, com cerca de 2m de altura. Direção das linhas de plantio Norte/sul. 

Número médio de ovos e ninfas, por extrato (superior, médio e inferior) da copa.
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A dispersão dos psilídeos é, tanto a longas quanto a curtas distâncias, mediadas pela 

ação dos ventos (Hodkinson, 1974).  Sendo que a  direção predominante dos ventos,  na 

região analisada, é de leste para oeste, seguida de noroeste para sudeste (IAPAR, 2003), 

pressupõe-se  que  estes  ventos  estejam  influenciando  a  dispersão  e  a  distribuição  dos 

psilídeos  na planta.

CLARK (1962), obteve resultado semelhante, onde o maior número de psilídeos foi 

coletado em armadilhas com a face voltada para a direção de onde o  vento vem, com 

maior  freqüência.  Segundo  o  autor,  tanto  a  direção  quanto  à  velocidade  do  vento, 

influenciaram a dispersão dos psilídeos . 
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Figura 13 - Distribuição de Ctenarytaina spatulata Taylor, 1997 em E grandis em relação 

a direção predominante dos ventos, em Colombo, PR em 28/05/2002 e São Miguel, SP em 

04/09/2002 

3. Constância

80



Como C. spatulata esteve presente em todas as amostras obtêm-se uma constância 

de 100% para ovos e ninfas. Segundo LARA (1979), quando se obtém o índice de constância 

maior que 50%, a espécie é considerada constante.  Portanto,  C. spatulata  já pode ser 

considerada como uma espécie constante na área estudada. 

Esta permanente constância, enfatiza mais uma vez o padrão polivoltino da espécie, 

sugerindo que, os fatores climáticos não devem ser limitantes ao desenvolvimento de  C. 

spatulata, na região analisada. 
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CAPÍTULO IV

Resistência de espécies de Eucalyptus e de outras mirtáceas a Ctenarytaina spatulata 
Taylor, 1997 (Hemiptera: Psyllidae).
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Resistance of Eucalyptus species and other Myrtaceae to Ctenarytaina spatulata Taylor, 

1997, (Hemiptera: Psyllidae).  

ABSTRACT  -  Ctenarytaina  spatulata Taylor,  1997,  (Hemiptera:  Psyllidae),  originally 

from Australia, was detected in Brazil in 1994.The occurrence of this insect was observed 

in  a  E.  grandis plantation  located  in  the  Northern  part  of  the  State  of  Paraná,  Brazil, 

associated with the drought of sprouts. In order to verify the preference of this psyllid for 

laying eggs and feeding were observed in a green house, twenty Eucalyptus species, three 

Corymbia species and five native Myrtaceae. As a result of the tests, the largest populations 

of  C. spatulata was observed in  E. robusta  and E. pellita.  E. grandis  and E. resinifera 

however, presented the largest number of plants with symptom of damages. E. cinerea, E.  

cloeziana,   E.  benthamii,  E.  pilularis,  E.  nitens,  E.  viminalis,  E.  camaldulensis and E.  

dunnii didn't present infestation for C. spatulata. Among the Corymbia species, just in C. 

citriodora with adult leaves were observed eggs of  C. spatulata. None of the species of 

native Myrtaceae presented eggs or nymphs of C. spatulata.

KEY WORDS: Eucalyptus, forest pests, Psyllidae, resistance
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RESUMO -  Ctenarytaina  spatulata  Taylor,  1997,  (Hemiptera:  Psyllidae),  originária  da 

Austrália,  foi detectada no Brasil em 1994. Sua ocorrência foi inicialmente observada em 

E. grandis no Norte do Paraná associada a seca dos ponteiros. Com o objetivo de verificar a 

preferência  deste  psilídeo  para  postura  e  alimentação  foram  analisadas,  em  casa  de 

vegetação, vinte espécies do gênero Eucalyptus, três do gênero Corymbia e cinco mirtáceas 

nativas. Como resultados dos testes observou-se que as maiores populações de C. spatulata 

ocorreram em  E.  robusta e  E.  pellita.  No entanto,  foram as  espécies  E.  grandis  e  E.  

resinifera que apresentaram o maior número de plantas com sintoma de danos. As espécies 

E. cinerea, E. cloeziana, E. dunnii, E. benthamii, E. nitens,  E. viminalis, E. pilularis e E.  

camaldulensis  não  apresentaram  infestação  por  C.  spatulata.  Entre  as  espécies  de 

Corymbia,  apenas  em C.  citriodora com folhas  adultas  foram observados  ovos  de  C. 

spatulata.  Em nenhuma das  espécies  de  Myrtaceae  nativas  foram observados  ovos  ou 

ninfas de C. spatulata. 

PALAVRAS CHAVE: eucalipto, pragas florestais, Psyllidae, resistência.
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Introdução

O efeito da planta hospedeira no desenvolvimento dos psilídeos  pode variar de uma 

planta para outra ou mesmo dentro da mesma planta, dependendo do seu estado nutricional, 

ou seja, algumas espécies podem ser mais adequadas que outras para determinada espécie 

de psilídeo. Em Paratrioza cockerelli, por exemplo, a fecundidade e sobrevivência ninfal 

são maiores em batata e tomate do que em beringela (Pletsh, 1947). 

Segundo Castling (1969) e White (1969) a seiva do floema não é uma fonte de 

alimento  altamente  nutritiva  para  os  psilídeos,  pelo  seu  baixo  teor  de  nitrogênio.  No 

entanto, as mudanças na sua qualidade, principalmente na concentração de aminoácidos, 

pode  rapidamente  afetar  o  desenvolvimento  dos  psilídeos.  O  aumento  na  fonte  de 

nitrogênio solúvel associado com estresse da planta hospedeira aumenta a sobrevivência 

das ninfas.

O papel da composição química da folha, infestada por psilídeos , foi discutido por 

WHITE (1971), que argumentou que plantas estressadas por falta ou excesso de água param 

de crescer e, consequentemente, há um acúmulo de nitrogênio no floema dos ponteiros. 

Este  aumento  na  qualidade  de  nutrientes  disponíveis,  especialmente  compostos 

nitrogenados solúveis, na seiva do floema das folhas,  resulta numa maior sobrevivência 

dos insetos. 

O aumento na quantidade de brotações faz aumentar a sobrevivência  e a taxa de 

crescimento  ninfal  (Castling,  1971,  Pande,  1972),  enquanto  que  o  decréscimo  na 

concentração de nitrogênio solúvel causa uma redução na fecundidade diminuindo o ciclo 

de vida da Psylla pyri (L.) (Thanh-Xuan, 1972). 
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Dentro de uma mesma planta hospedeira, a adequação para o desenvolvimento dos 

psilídeos  está  diretamente  relacionada  com a  qualidade  e  disponibilidade  da  seiva.  Em 

Stropingia  ericae (Curt.)  apenas  20%  da  seiva  ingerida  é  assimilada  e  o  “honeydew” 

excretado é quase carboidrato puro. Quando os psilídeos  estão vivendo numa planta pobre 

em nutrientes o ciclo de  vida é grandemente aumentado (Hodkinson, 1973). 

A especificidade para o hospedeiro é bem diferenciada entre adultos e ninfas, ou 

seja, o adulto pode se alimentar em plantas que não são adequadas ao desenvolvimento das 

ninfas, conforme afirmou HODKINSON (1974). Este autor constatou a ocorrência de adultos de 

Paratrioza cockerelli (Sulc) em 54 espécies de plantas de 12 famílias, enquanto que as 

ninfas foram encontradas apenas em Solanaceae.

Uma  planta  pode  ser  definida  como  hospedeira  quando  o  psilídeo  é  capaz  de 

completar  seu  desenvolvimento.  A  maioria  dos  psilídeos  possui  um  número  bastante 

limitado de hospedeiros. Um exemplo disso foi observado por  VONDRACEK (1957),  apud. 

HODKINSON (1974),  que analisou 110 espécies,  onde mais de 78% delas utilizaram apenas 

plantas  de  um  mesmo  gênero  e  41%  apenas  uma  dó  espécie.  Nenhuma  das  espécies 

analisadas utilizou como hospedeiro mais de uma família de plantas. No entanto, existem 

exceções  como  Paratrioza  cockerelli e  Trioza nigricornis Forst,  que  tiveram  seus 

hospedeiros expandidos devido a atividade agrícola. 
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WOINARSKI & CULLEN (1984) verificaram que a abundância de artrópodes pode sofrer 

variações sazonais com uma menor frequência no inverno e estar, ainda, correlacionada 

com o as questões climáticas e edáficas, com a espécie vegetal e sua fenologia. Os autores 

verificaram  que  de  uma  maneira  geral  a  folhagem  do  subgênero  Symphyomyrtus 

apresentava  uma  maior  densidade  de  artrópodes,  principalmente  algumas  espécies 

Psyllidae, do que o subgênero Monocalyptus.  

O gênero Eucalyptus é composto por cerca de 500 espécies, várias delas adaptadas 

as mais diferentes condições edáficas e climáticas, ocupando desde áreas quase desérticas 

de solos pobres ou salinos, até florestas úmidas de solos férteis. Dentro do gênero há uma 

grande variabilidade genotípica e fenotípica com espécies que variam do porte arbustivo até 

árvores altíssimas com mais de 100 m de altura, como o E. regnans. (Boland et al, 1985). 

Com esta variabilidade, é de se esperar uma diferenciação das  espécies com relação a sua 

predisposição  ao  ataque  dos  insetos.  O  “híbrido  cambijú”,  utilizado  experimental  e 

comercialmente nas regiões de Ponta Grossa e Campo do Tenente, PR é um híbrido natural, 

constituído a partir de sementes  de origem desconhecida. Provavelmente participam de sua 

constituição as espécies  E. grandis, E. saligna, E botryoides e  E. urophylla. Este híbrido 

apresenta alta plasticidade às condições edafoclimáticas, tolerância a geadas, crescimento 

rápido e uniforme (Embrapa, 1986).

A  seleção  de  hospedeiros  por  Heteropsylla  spinulosa Muddiman,  Hodkinson  & 

Hollis,  1992  foi  estudada  em  laboratório  por  WILSON & GARCIA (1992).  Estes  autores 

verificaram  a  oviposição  em 19  das  100  espécies  plantas  ofertadas,  mas  as  ninfas  se 

alimentaram e desenvolveram  apenas em  Mimosa invisa Von Martius (Mimosaceae).

89



NEHLIN et  al.  (1996)  estudaram  a  relação  entre  a  proporção  de  monoterpenos 

presentes  na  família  Apiaceae  e  a  preferência   de Trioza  apicalis para  oviposição, 

observando  que  plantas  com  maior  teor  de  sabineno  e  α-pineno  foram  as  preferidas, 

embora o significado destes monoterpenos para a espécie não tenha sido definido.

TAYLOR (1997) descreveu  exemplares de C. spatulata coletados em E. viminalis, E.  

leucoxylon, E. saligna, E. camaldulensis, E. grandis, E. ovata, E. longifolia,  E. nitida, E.  

roswayi  e E. pauciflora. Segundo o autor,  C. spatulata difere da maioria das espécies do 

gênero  por  ter   sido  encontrada  numa  grande  gama  de  espécies  botanicamente  não 

relacionadas.

STONE  et al. (1998) estudaram o impacto de insetos herbívoros e fungos patogênicos 

em  Eucalyptus dos  subgêneros  Symphyomyrtus,  Monocalyptus e  gênero  Corymbia e, 

observaram que os subgêneros Monocalyptus e  Corymbia sofrem menos danos do que as 

espécies de  Symphyomyrtus. Através de análises multivariadas demonstraram haver uma 

maior afinidade entre Monocalyptus e Corymbia do que em  Symphyomyrtus, em termos de 

nível de danos causados por insetos e fungos. 
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Segundo SATCHELL (1999), C. spatulata foi introduzida na Nova Zelândia sem seus 

inimigos  naturais  causando  sérios  danos  as  espécies  de  Eucalyptus  (Symphyomyrtus) 

especialmente as seções Transversaria, Maidenaria e Exertaria. O autor comentou que os 

danos de C. spatulata na região de Northland têm se tornado aparentes nos últimos anos, 

sendo observados sintomas tais como a deformação e queda precoce de folhas, manchas em 

folhas e galhos. Ataques moderados no norte da Nova Zelândia, no verão, podem causar 

senescência e queda prematura das folhas resultando no raleamento da copa. As brotações 

de  inverno  sofrem menos  ataques,  com alguma  distorção  e  manchas  foliares.  O autor 

suspeitou que C. spatulata possa contribuir para uma perda geral de vigor do eucalipto. 

No Brasil,  C. spatulata foi introduzida na década de 1990, e a sua ocorrência está 

relacionada à seca dos ponteiros do E. grandis.(Burckardt et al., 1999; Santana et al. 1999a; 

Santana et al. 1999b; Andrade et al., 2000).

COLLETT (2000)  revisou  a  biologia  e  controle  de  algumas  espécies  da  família 

Psyllidae  e  as  possíveis  causas  do  desfolhamento  em  E.  camaldulensis,  no  sudeste  da 

Austrália  e  comentou  que  os  psilídeos  são  insetos  devastadores  e  afetam  florestas  de 

eucaliptos nativas e plantadas no sudeste da Austrália.  Eles se alimentam numa grande 

variedade de espécies, sendo algumas espécies de psilídeos restritos a uma única espécie de 

Eucalyptus ou a um grupo de espécies relacionadas. Os efeitos de fenóis como inibidores 

não estão bem estudados,  mas segundo o autor,  existe uma correlação positiva entre a 

concentração de fenóis e a mortalidade dos psilídeos . O florescimento da árvore tem um 

papel importante em tornar a folhagem menos atrativa aos psilídeos , pois redireciona os 

nutrientes e afetam a qualidade da folha.
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BRENNAN et al.  (2001a) estudaram a  resistência de 21 espécies de  Eucalyptus ao 

psilídeo  Glycaspis  brimblecombei Moore  no  norte  da  California,  e  classificaram como 

resistentes ou tolerantes as espécies E. cinerea, E. cladocalyx, E. fiscifolia, E.  globulus, E.  

grandis,  E.  paniculata,  E.  platypus,  E.  polyanthemus,  E.  pulverulenta,  E.  robusta,  E.  

saligna, E. sideroxylon e E. viminalis. Quatro espécies foram classificadas como tolerantes 

(E.  diversicolor,  E.  leucoxylon,  E.  macrandra  e E.  viminalis)  Apenas  as  espécies  E. 

camaldulensis, E. rudis  e tereticornis exibiram alto desfolhamento e foram consideradas 

como  moderadamente  a  altamente  susceptíveis.  Os  autores  sugeriram  que  as  ceras 

epicuticulares estejam envolvidas nesta resistência.  

BRENNAN et al.  (2001b), estudaram a heterofilia de  E. globulus  e seus efeitos no 

comportamento reprodutivo de C. spatulata e C. eucalypti. Os autores verificaram que esta 

heterofilia  tem  um  efeito  significativo  no  comportamento  reprodutivo  dos  insetos 

estudados, sendo que C. eucalypti preferencialmente acasala e somente oviposita em brotos 

com folhas juvenis. O oposto ocorre com C. spatulata, que somente acasalou e ovipositou 

em brotos com folhas adultas.

A performance  de  três  espécies  de  psilídeo,  em folhas  juvenis  e  adultas  de  E. 

globulus foi avaliada por BRENNAN & WEINBAUN (2001) que verificaram que folhas juvenis 

de  E.  globulus são  resistentes  a  C.  spatulata  e Glycaspis brimblecombei,  mas  são 

susceptíveis a C. eucalypti. O contrário ocorre com as folhas adultas. Os autores concluíram 

que as ceras das folhas juvenis reduzem a adesão de C. spatulata e G. brimblecombei, mas 

não afetam C. eucalypti devido suas estruturas tarsais mais adaptadas.
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Devido  à  importância  econômica  do  gênero  Eucalyptus no  Brasil  e a  recente 

introdução  de  C.  spatulata,  foi  realizado  o  presente  estudo,  que  teve  como  objetivo, 

verificar as espécies potencialmente resistentes a este  psilídeo. 

Material e Métodos

Este trabalho foi realizado na casa de vegetação da Embrapa-Florestas, Colombo, 

PR, em 2000 e 2001, em dois experimentos, conforme especificado abaixo:

1. Experimento em tubete:

As mudas de  Eucalyptus  spp. e Corymbia  spp. foram produzidas em tubetes, no 

verão de 2000, no viveiro da Embrapa Florestas. Na casa de vegetação foram separadas, 

numeradas  de  acordo  com  a  espécie,  pulverizadas  com  hipoclorito  de  sódio  a  1%  e 

colocadas em suportes. Em cada suporte foram colocadas 50 mudas, sendo 10 mudas de 

cada espécie. Em baixo dos suportes foram colocadas bandejas com água e uma solução 

nutritiva,  conforme  descrito  por  SARRUGE (1975).  A  solução  nutritiva  foi  trocada 

semanalmente  até  o  final  do experimento.  O experimento foi  inteiramente casualizado, 

constituído por 20 espécies de eucalipto e 10 repetições (Tabela 01). Cada repetição foi 

composta por uma planta.

Para infestar as plantas com C. spatulata, foram coletadas no campo, ponteiros  de 

E. grandis  contendo em média 3,1 ninfas e 1,2 ovos sendo colocados dois ponteiros em 

cada planta.  Os suportes com as bandejas foram colocados dentro de quatro gaiolas de 

“voil”, sendo as espécies identificadas e distribuídas aleatoriamente. 
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Quando a população de  C. spatulata estava bem estabelecida (inverno de 2000) e 

algumas espécies já apresentavam danos, as plantas foram avaliadas quanto a presença de 

C. spatulata,  sendo quantificados o número de ovos e ninfas em uma ponteira de cada 

planta.

Tabela 1. Relação das mudas de eucalipto em tubetes, estudadas, segundo Pryor & Johnson 

(1971), exceto para Eucalyptus benthamii, (Johnson & Hill, 1990) e gênero Corymbia (Hill 

& Johnson, 1995), estudadas para a valiar a resistência à C. spatulata. 

Espécie Subgênero Seção

Cambiju (híbrido entre E. grandis e E. urophylla) Symphyomyrtus Transversaria
Corymbia citriodora Hook Ochraria
Corymbia maculata Hook Ochraria
Eucalyptus benthamii Maiden & Cambage Symphyomyrtus Maidenaria
Eucalyptus camaldulensis Dennh Symphyomyrtus Exsertaria
Eucalyptus cinerea F. Muell ex Benth. Symphyomyrtus Maidenaria
Eucalyptus cloeziana F. Muell Idiogenes Gimpiaria
Eucalyptus deanei Maiden Symphyomyrtus Transversaria
Eucalyptus dunnii Maiden Symphyomyrtus Maidenaria
Eucalyptus grandis Hill. Ex Maiden Symphyomyrtus Transversaria
Eucalyptus microcorys F. Muell Symphyomyrtus Adnataria
Eucalyptus nitens Maiden Symphyomyrtus Maidenaria
Eucalyptus pellita Smith Symphyomyrtus Transversaria
Eucalyptus pilularis Smith Monocalyptus Renantheria
Eucalyptus resinifera Smith Symphyomyrtus Transversaria
Eucalyptus robusta Smith Symphyomyrtus Transversaria
Eucalyptus saligna Smith Symphyomyrtus Transversaria
Eucalyptus tereticornis Smith Symphyomyrtus Exsertaria
Eucalyptus urophylla S. T. Blake Symphyomyrtus Transversaria
Eucalyptus viminalis Labill Symphyomyrtus Maidenaria

2. Experimento em sacos plásticos.

As mudas de Eucalyptus spp., Corymbia spp. e de mais cinco espécies de mirtáceae 

nativas foram semeadas em bandejas com vermiculita, no inverno de 2000 e, em casa de 

vegetação  foram  repicadas  para  sacos  plásticos,  separadas,  identificadas  e  distribuídas 

94



aleatoriamente.  A  infestação  foi  realizada  no  verão  de  2000/2001,  colocando-se  uma 

ponteira com ovos e ninfas de C. spatulata em cada planta. Dentro da casa de vegetação, 

foram distribuídas, também aleatoriamente, 200 mudas de E. grandis infestadas, facilitando 

assim  um  aumento  mais  rápido  de  sua  população.  O  experimento  foi  inteiramente 

casualizado, constituído por 20 espécies de eucalipto e 10 repetições de uma planta (Tabela 

02).

Tabela 2. Relação das mudas em sacos plásticos de  Eucalyptus, Corymbia  e Myrtaceae 

nativas estudadas (Pryor & Johnson, 1971; Johnson & Hill, 1990; Hill & Johnson, 1995), 

para avaliar a resis. 

Espécie Subgênero Seção
Cambiju (híbrido entre E. grandis e E. urophylla) Symphyomyrtus Transversaria
Corymbia citriodora Hook Ochraria
Corymbia toreliana F. Muell Ochraria
Eucalyptus alba Reinw. ex Blume Symphyomyrtus Transversaria
Eucalyptus camaldulsensis Dennh Symphyomyrtus Exsertaria
Eucalyptus cloeziana F. Muell Idiogenes Gimpiaria
Eucalyptus deanei Maiden Symphyomyrtus Transversaria
Eucalyptus dunnii Maiden Symphyomyrtus Maidenaria
Eucalyptus grandis Hill ex Maiden Symphyomyrtus Transversaria
Eucalyptus microcorys F. Muell Symphyomyrtus Adnataria
Eucalyptus nitens Maiden Symphyomyrtus Maidenaria
Eucalyptus paniculata Smith Symphyomyrtus Adnataria
Eucalyptus pellita Smith Symphyomyrtus Transversaria
Eucalyptus pilularis Smith Monocalyptus Maidenaria
Eucalyptus resinifera Smith Symphyomyrtus Transversaria
Eucalyptus robusta Smith Symphyomyrtus Transversaria
Eucalyptus saligna Smith Symphyomyrtus Exsertaria
Eucalyptus tereticornis Smith Symphyomyrtus Exsertaria
Eucalyptus urophylla S. T. Blake Symphyomyrtus Transversaria
Eucalyptus viminalis Labill Symphyomyrtus Maidenaria
Hexaclames edulis = Cerejeira do Rio Grande do Sul Myrtaceae nativa
Marlieria edulis = Cambucá Myrtaceae nativa
Myrtaceae = Guamirim Myrtaceae nativa
Plinia trunciflora = Jabuticabeira Myrtaceae nativa
Psydium sp. = Araça de Alagoas Myrtaceae nativa
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No  final  do  experimento  foi  retirada  a  ponteira  apical  de  cada  planta,  sendo 

avaliados o número de ovos e ninfas, número de plantas apresentando manchas foliares, 

fungos e folhas deformadas.

Os dados resultantes foram analisados e as médias comparadas pelo teste de Duncan 

5%.  As  espécies  de  plantas  foram  classificadas  como  suscetível,  altamente  suscetível, 

resistente e altamente resistente. Nas análises da correlação e regressão, as espécies com 

valores médios iguais a zero foram excluídas dos cálculos.

Resultados e Discussão

 Em ambas as condições experimentais,  as  populações de  Ctenarytaina spatulata 

foram suficientemente  altas  para  discriminar  a  sua  preferência  em relação  às  espécies 

avaliadas. No entanto no primeiro experimento, onde a infestação foi realizada no inverno, 

a população foi bem mais elevada, evidenciando sua melhor adaptação ao clima mais frio. 

Apesar  das  diferenças  populacionais,  os  resultados  de  ambos  os  experimentos  foram 

semelhantes (Tabelas 03 e 04). 

Eucalyptus grandis apresentou altos índices de infestação, tanto para ovos  quanto 

para ninfas, em ambos os experimentos confirmando sua adequabilidade como hospedeiro. 

O  E. grandis foi a única espécie com todos os tipos de sintomas, com 80% das plantas 

apresentando algum tipo de dano. Este resultado era esperado para  E. grandis, pois esta 

espécie já foi reportada como hospedeira de  C. spatulata (Taylor, 1997; Maschio,  et al, 

1997; Iede,  et al.  1997; Santana  et al.  1999 e Burkhardt  et al,  1999). No entanto o  E. 

robusta,  E.  urophyla e  E. pellita e  o  híbrido  cambiju apresentoaram infestações  ainda 

maiores que o E. grandis nos dois experimentos. 
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Apesar do E. robusta, E. urophyla e  E. pellita suportarem  altas populações de C. 

spatulata,  apresentando algum  sintoma  de  dano,  foram  as  espécies  E.  grandis  e  E.  

resinifera que  apresentaram o  maior  número  de  plantas  com sintomas  como  manchas 

foliares pretas e/ou necróticas, deformações foliares e presença de fumagina nos ponteiros 

e  folhas  novas,  conforme  descrito  por  SANTANA et  al.  (1999)  e  SATCHELL (1999), 

demonstrando possivelmente maior sensibilidade destas plantas ao ataque. 

O híbrido cambiju, também, apresentou alta população de C. spatulata porém não 

foram observadas injúrias neste híbrido.

No experimento 02 ocorreu uma baixa incidência de  C. spatulata em E. Alba, no 

entanto esta espécie apresentou sensibilidade à praga, resultando em 40% de plantas com 

sintomas de danos. 

O  Corymbia citriodora, apenas no primeiro experimento, apresentou um pequeno 

número de ovos em folhas com características adultas, não sendo encontrados em ponteiros 

com folhas  juvenis,  demonstrando  os  efeitos  da  heteroblastia,  isto  é,  a  transformação 

drástica na morfologia das folhas e brotações do estado juvenil para adulto, diminuindo a 

quantidade de pêlos, mudando a forma da folha e quantidade de ceras, concordando com 

BRENNAN et  al.  (2001b).  Apenas  uma  ninfa  de  primeiro  ínstar  foi  encontrada  em  C. 

citriodora demonstrando  que,  apesar  da  fêmea  ovipositar,  esta  planta  não  se  mostrou 

adequada  ao  desenvolvimento  de  C.  spatulata,  portanto,  não  sendo  considerada  como 

planta hospedeira, semelhante ao observado por WILSON & GARCIA (1992) para Heteropsylla 

spinulosa.

No segundo  experimento,  onde  todas  as  plantas  de  C.  citriodora apresentavam 

características juvenis, não foram encontrados ovos e ninfas sugerindo que plantas 

97



Não apresentaram infestação por C. spatulata as espécies, E. cinerea, E. cloeziana,  

E.  dunnii,  E.  benthamii,  E.  pilularis, E.  nitens  e  C.  maculata (experimento  01),  e  E. 

viminalis, E. pilularis, E. camaldulensis, E. dunnii, além de C. citriodora (experimento 02).

C. spatulata ovipositou em  E. paniculata,  E.  cloeziana e  E.  viminalis, mas  não 

foram observadas ninfas,  indicando que estas plantas  podem não ser  adequadas ao seu 

desenvolvimento. Comportamento semelhante foi observado por WILSON & GARCIA (1992) 

para Heteropsylla spinulosa, onde a mesma ovipositou em 19 plantas, mas as ninfas só se 

alimentaram e se desenvolveram em uma. 

As espécies Eucalyptus com maior abundância de C. spatulata foram observadas no 

subgênero  Symphyomyrtus,  principalmente  na  seção  Transversaria.  Neste  subgênero 

WOINARKI & CULLEN (1984) e STONE et al. (1998), também, verificaram maior abundância de 

artrópodes, ao contrario dos subgêneros Monocalyptus e Corymbia. 

Dentre as espécies testadas, encontram-se algumas de grande importância para o 

setor florestal brasileiro, com extensas áreas plantadas em monoculturas, como é o caso do 

E. grandis e  do  E.  urophylla.  Estes  maciços  puros,  associados  a  presença  contínua  de 

plantios novos facilitam a dispersão da praga. Considerando a recente entrada no Brasil e o 

histórico das espécies desta família associado ao depauperamento de  florestas na Austrália, 

(White, 1971; Collett,  2000) e também sua associação com a seca dos ponteiros do  E. 

grandis no Brasil ( Maschio et al., 1996; Iede, et al, 997; Burckhardt, et al., 1999; Santana 

et al., 1999; Andrade,  et al. 2000; Santana, 2001) sugere–se que este inseto deve receber 

atenção especial por parte das autoridades científicas e governamentais no Brasil.
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Tabela 03. Experimento 01. Quantidade média de C. spatulata observadas em mudas 

de Eucalyptus spp. em casa de vegetação, aos 180 dias após infestação. 

Espécie Ovos Duncan5% Ninfas Duncan5% Resistência

E. robusta 50,9 a 39,2 a Altamente susceptível

E. pellita 23,9    b 12,5     b Susceptível

E. urophylla 21,4    b 10,1     b Susceptível

E. grandis 16,1    bc 6     bc Susceptível

E. resinifera 7,5      cd 5,1     bc Susceptível

híbrido  cambiju 16,1    bc 2,5       c Resistente

E. deanei 8,8      cd 2,4       c Resistente

E. saligna 3,5        d 1,5       c Resistente

E. tereticornis 3,5        d 1,2       c Resistente

E. microcorys 3,8      cd 1,1       c Resistente

E. viminalis 0,1        d 0,4       c Resistente

E. camaldulsensis 1,3        d 0,3       c Resistente

C. citriodora 0,7        d 0,1       c Resistente

C. maculata 0        d 0       c Altamente Resistente

E. cinerea 0        d 0       c Altamente Resistente

E. cloeziana 0        d 0       c Altamente Resistente

E. dunnii 0        d 0       c Altamente Resistente

E. benthamii 0        d 0       c Altamente Resistente

E. pilularis 0        d 0       c Altamente Resistente

E. nitens 0        d 0       c Altamente Resistente

Em nenhuma das espécies de Myrtaceae nativas foram observados ovos ou ninfas 

de C. spatulata, indicando a princípio, sua associação apenas com o eucalipto. Apesar do 

pequeno  número  de  espécies  de  Myrtaceae  testadas,  pode  se  dizer  que  existe  pouca 

probabilidade de que C. spatulata possa e adaptar e causar algum tipo de danos a espécies 

nativas.
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Tabela 04. Experimento 02. Número de  C. spatulata (ovos e ninfas), número de plantas 

com manchas foliares, com folhas deformadas e com fungos,  observados em mudas de 

eucalipto e Myrtaceae nativas, em casa de vegetação. Colombo 19/02/2001 

Espécie Ovos Duncan
5%

Ninfas Duncan5
%

Manchas Deformação Fumagina Total Resistência

E. robusta 10,4 a 14,1 a 3 0 1 4 A Susceptível

E. resinifera 5,6 abcd 9,6  b 9 0 5 9 Susceptível

E. grandis 6,5 abc 8,6  bc 2 3 7 8 Susceptível

E. urophylla 7,5 abc 6,7  bcd 0 1 1 2 Susceptível

E. pellita 10,3 a 5,3    cd 1 0 0 1 Susceptível

E. deanei 3,4   bcd 4,6      de 1 1 1 3 Resistente

híbrido cambiju 9,5 ab 3,7      de 0 0 0 0 Resistente

E. microcorys 2,2     cd 0,5        ef 0 0 0 0 Resistente

E. saligna 0,1  d 0,4         f 0 0 0 0 Resistente

E. alba 1,4     cd 0,3        ef 4 3 0 4 Resistente

E. tereticornis 1,1     cd 0,1      ef 0 0 0 0 Resistente

E. nitens 0  d 0,1         f 0 0 0 0 Resistente

C. toreliana 0  d 0,1         f 0 0 0 0 Resistente

E. paniculata 0,1  d 0         f 1 0 0 1 A Resistente

E. cloeziana 0,1  d 0         f 0 0 0 0 A Resistente

E. viminalis 0  d 0         f 0 0 0 0 A Resistente

E. dunnii 0  d 0         f 0 0 0 0 A Resistente

E. camaldulsensis 0  d 0         f 0 0 0 0 A Resistente

C. citriodora 0  d 0         f 0 0 0 0 A Resistente

E. pilularis 0  d 0         f 0 0 0 0 A Resistente

Marlieria edulis 0  d 0         f 0 0 0 0 A Resistente

Psydium sp. 0  d 0         f 0 0 0 0 A Resistente

Hexaclames edulis 0  d 0         f 0 0 0 0 A Resistente

Plinia trunciflora 0  d 0         f 0 0 0 0 A Resistente

Myrtaceae (sp. não 
identificada) 

0  d 0         f 0 0 0 0 A Resistente
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As mirtáceas nativas,  juntamente com  C. maculata,  E.  cinerea,  E.  cloeziana, E.  

dunnii,  E.  benthamii,  E.  pilularis, E.  nitens,  E.  viminalis  e E.  camaldulensis  não 

apresentaram nenhum ovo ou ninfa de C. spatulata. Apesar de TAYLOR (1997) ter observado 

a  ocorrência  de  adultos  de  C. spatulata  em  E. viminalis  e E.  camaldulensis,  este  fato, 

porém,  não  significa  que  estas  sejam hospedeiras  adequadas,  conforme  observado  por 

Hodkinson (1974), onde o autor coletou adultos de Paratrioza cockerlli em 54 espécies de 

plantas, mas as ninfas só foram observadas em uma espécie de solanácea.

O coeficiente de correlação de Pearson entre ninfas do experimento 01 e 02 foi 0,80 

e entre ovos o resultado foi 0,84 demonstrando que as espécies estudadas comportaram-se 

de maneira semelhante nos dois experimentos, em termos de incidência do C. spatulata. 

Também foram altos os coeficientes de correlação entre ninfas e ovos, sendo 0,95 e 

0,79  para  experimentos  01  e  02,  respectivamente.  A  significância  estatística  dos 

coeficientes  de  determinação  das  regressões  lineares  entre  estas  variáveis  (Figuras  3), 

indicam que em futuras avaliações, o número de ninfas poderá ser estimado através da 

amostragem  do  número  de  ovos,  principalmente  quando  a  população  for  alta,  cujo 

coeficiente de determinação foi o maior.
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Figura  1.  Regressão  linear  do  número  de  ninfas  em  relação  a  número  de  ovos  no 
Experimento 1.   Ninfas = -2,348 + 0,  7165 ovos – R2 = 0,90**  e no Experimento 2. 
Ninfas= 0,3144 + 0,8747 ovos – R2 = 0,63*.  R2 = coeficiente de correlação de Pearson
* e **  significativo ao nível de 5% e 1%, respectivamente
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CAPÍTULO V

Injúrias causadas por Ctenarytaina spatulata Taylor, 1977 (Hemiptera: Psyllidae) em 

Eucalyptus grandis Hill. Ex Maiden
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Eucalyptus grandis Hill.ex. Maiden damage of Ctenarytaina spatulata Taylor.

ABSTRACT - The damage of  Ctenarytaina spatulata  Taylor,  1977, were characterized 

through  observations  in  field,  laboratory  and  green  house.  The  first  damages  of  C. 

spatulata in the Eucalyptus grandis are provoked at the moment of oviposition. In the place 

where the egg is inserted, a small black stain, that it develops for larger stains, causing the 

dead of the bud. The species excrete great amounts of  honeydew, that they accumulate on 

leaves  and  apical  parts,  propitiating  the  proliferation  of  sooty  mold,  besides  fungi 

fitopatogenic.  Leaves of the attacked plants  became deformed, smaller  than the normal 

ones, distorted, or with flaws among the ribs and with sooty mold reducing the fotossintetic 

capacity. With the damages provoked by the bites, for the oviposition, for the sooty mold 

accumulation and for the fungi opportunists' emergence, the sprout die, the plant loses the 

apical dominance and it happens a over sprouting in the place where the plant suffered the 

attack. In addition, the attack of C. spatulata causes a decrease of the diameter of the plants 

and also provokes the formation of very shorter internodes, causing a larger fragility in the 

area where this is developed. Anatomical cuts of the wood, infested with C. spatulata show 

that the internal part of the log, in the area where there was a super sprouting, presented a 

larger number of gelatinous fibers, with less lignin. These fibers produce a less resistence 

making them fragile and susceptible to break in function of strong winds or even for the its 

weight. Besides, the attacked plants presented anatomical modifications with relationship to 

the arrangement of the pores and the larger bark.  

WORDS - KEY - Ctenarytaina spatulata, Eucalyptus pests, Psyllidae 
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RESUMO -  As injúriasde  Ctenarytaina spatulata Taylor, 1977 foram caracterizados em 

observações realizadas em campo, laboratório e casa de vegetação. As primeiras injúrias de 

C. spatulata no  Eucalyptus grandis são provocados pela postura. No local onde o ovo é 

inserido, fica uma pequena mancha preta, que evolui para manchas maiores, podendo levar 

a seca da gema. Os espécimens excretam grandes quantidades de fezes ricas em açúcares 

“honeydew”, que se acumulam sobre folhas e ponteiros ,  propiciando a proliferação de 

fungos formadores de fumagina e fungos fitopatogênicos. As plantas atacadas ficam com as 

folhas deformadas, menores que as normais, encarquilhadas, com falhas entre as nervuras e 

com  fumagina.  Conseqüentemente,  a  capacidade  fotossintética  diminui.  Com  As 

injúriasprovocados  pelas  picadas,  pelas  posturas,  pelo  acúmulo  de  fumagina  e  pelo 

aparecimento  de  fungos  oportunistas,  os  brotos  apicais   morrem,  a  planta  perde  a 

dominância apical e ocorre uma  superbrotação no local onde a planta sofreu o ataque. O 

ataque de C. spatulata além de causar uma diminuição do diâmetro das plantas, provoca o 

encurtamento dos internódios,  ocasionando uma maior fragilidade na área onde há esta 

formação. Cortes anatômicos da madeira,  infestadas com C. spatulata mostram que a parte 

interna  do  lenho,  na  região  onde  houve  um  superbrotamento  apresentam  grande 

concentração  de  fibras  gelatinosas,  que  são  menos  lignificadas.  Estas  fibras  conferem 

menor resistência à madeira, tornando-a frágil e susceptível a quebra em função de ventos 

fortes  ou  mesmo  pelo  próprio  peso.  Além  disto,  as  plantas  atacadas  apresentaram 

modificações anatômicas quanto ao arranjo dos poros e maior espessamento da casca.

PALAVRAS- CHAVE - Ctenarytaina spatulata, pragas do eucalipto, Psyllidae

109



Introdução 

Os insetos  atacam as  plantas  causando  injúrias  desde  as  raízes  até  os  frutos  e 

sementes.  A intensidade  dAs  injúriaspode  variar  dependendo  da  espécie,  da  densidade 

populacional,  da duração do ataque,  do estágio de desenvolvimento e  estrutura  vegetal 

atacada além da susceptibilidade da planta e fatores Ambientais. 

As injúrias podem ser diretas quando atacam o produto a ser comercializado (ex.: 

sementes ou madeira) ou indiretos quando atacam outras estruturas (ex.: folhas e raízes) 

alterando os processos fisiológicos da planta afetando a qualidade e/ou a quantidade do 

produto (Gallo et al., 2002). 

Segundo  SILVEIRA (1981), os fungos da família Capnoidaceae (como os do gênero 

Capinodium spp.)  crescem sobre os excrementos açucarados de insetos, formando sobre as 

folhas  um revestimento preto pulverulento,  composto pelo micélio  denso e  escuro,  que 

cobre os órgãos atacados e, é denominado fumagina.

As espécies de Psyllidae são todas sugadoras causando danos indiretos pela extração 

da seiva, injeção de substancias tóxicas e transmissão de viroses. Dentre as espécies de 

Psyllidae que atacam o eucalipto estão as do gênero  Ctenarytaina Ferris e Klyver, 1932 

presentes nos brotos e folhas novas, onde passam todo o seu desenvolvimento. 

Os psilídeos sozinhos raramente causam a morte da planta, mas ataques severos 

afetam o crescimento e diminuem o vigor,  deixando a planta susceptível ao ataque por 

outros  insetos,  tais  como  desfolhadores  e  coleobrocas.  Ataques  leves  resultam  na 

descoloração,  manchas e  distorção de folhas enquanto que nos  ataques severos causam 

descoloração na copa, manchas e necroses nas folhas e posteriormente desfolhação parcial 
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ou total,  morte de ponteiros, brotações laterais, declínio na produção de semente e por fim 

a morte da planta (COLLETT, 2000)

As  picadas  sucessivas  e  a  extração  da  seiva  causam  deformações  e 

encarquilhamento das folhas. Em altas populações debilitam a planta pela extração direta 

da  seiva  causando  a  morte  dos  brotos  terminais,  perda  de  dominância  apical, 

superbrotamento de galhos laterais e deformações e quebra do fuste. Além de produzirem 

uma grande quantidade de excrementos açucarados (honeydew), propiciando o crescimento 

de fungos formadores de fumagina, cobrindo as folhas, afetando a fotossíntese e acelerando 

a morte dos brotos apicais (Cadahia, 1980; Zondag, 1982; Meza & Baldini, 2001).

Devido  às injúrias  provocadas  por  Ctenarytaina spatulata Taylor,  às  árvores de 

Eucalyptus grandis Hill. Ex Maiden este trabalho teve como objetivo descrever as injúiras 

causadas na parte aérea como, também, as injúrias causadas diretamente à madeira através 

de uma análise das modificações anatômicas. 

Material e Métodos

As injúriasforam caracterizadas pela observações em campo, laboratório e casa de 

vegetação. No campo foram observadas e analisadas visualmente, plantas em Colombo PR, 

Arapoti, PR, Suzano, SP e São Miguel Arcanjo, SP. 

Adultos  de C. spatulata adultos foram coletados em um plantio experimental de E. 

grandis, em Colombo, PR e colocados em 20 mudas no laboratório, com temperatura de 

20oC, umidade de 80 ±10% e fotofase de 12/12horas. Após a postura, os adultos foram 

retirados, sendo as mudas observadas diariamente durante 45 dias. Após todas as ninfas 

terem passado para o  estágio adulto,  as  plantas foram levadas  para  casa  de vegetação. 

Outras 20 plantas foram mantidas nas mesmas condições, porém, sem a presença do inseto. 
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Estas mudas (com e sem C. spatulata) foram levadas para  casa de vegetação onde foram 

acompanhadas semanalmente pelo período de um ano.

Para o estudo da anatomia da madeira, quando as mudas retomaram o crescimento, 

na casa de vegetação, foi retirado uma seção transversal do caule, na região com maior 

intensidade  de  galhos  isto  é  onde  ocorreu  a  injúria.  Da  mesma forma,  também foram 

retiradas  amostras  de  plantas  sem a  presença  do  inseto.  Estas  foram armazenadas  em 

recipientes, contendo solução de álcool 50%, para posterior processamento em laboratório.

No laboratório de Tecnologia da Madeira da Embrapa-Florestas foram montadas 

lâminas  permanentes,  com  os  cortes  histológicos  das  seções  transversais,  com  e  sem 

inserção de galhos, coloridas com solução safra-blau. As lâminas foram fotografadas com 

câmara Canon EOS-1V e máquina digital acoplada ao microscópio.

Resultados e discussão

l. Injúrias causadas na parte aérea da planta

As primeiras injúrias de  C. spatulata no  E. grandis foram causadas pela genitália da 

fêmea adulta, no momento da postura. No local onde o ovo é inserido, fica uma pequena 

mancha preta (Figura 1A), que pode evoluir para manchas maiores (Figura 1B), podendo 

levar ao secamento da gema (Figura 1C). 

Os  espécimens  excretam  grande  quantidade  de  fezes  ricas  em  açúcares 

(“honeydew”), que se acumulam sobre as folhas (Figura 1D) e os ponteiros  (Figura 2A) e , 

propiciam  a  proliferação  de  fungos  formadores  de  fumagina, além  de  fungos 

fitopatogênicos como o Cladosporium sp, que é citado por MASCHIO et al. (1997), como um 

dos agentes que causam a seca dos ponteiros do E. grandis. 
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A

Figura 01- Danos de Ctenarytaina spatulata Taylor, em Eucalyptus  grandis  Hill ex. 
Maden: A. Ponto preto no local da postura; B. Mancha preta no broto; C. gema seca; D. 
Folha com fumagina. 
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A presença  de  fumagina  diminui  a  capacidade  fotossintética  da  planta  além de 

diminuir o valor comercial devido aos danos estéticos nas folhas (Porcile, 1998 apud Meza 

&  Baldani,  2001;  Dahlsten  et  al.,  1996).  A  disseminação  da  fumagina  ocorre 

principalmente pela ação do vento e pelas formigas quando se locomovem de uma área para 

outra.

As plantas atacadas ficam com as folhas deformadas e geralmente menores que as 

normais; algumas vezes as folhas ficam encarquilhadas ou com falhas entre as nervuras 

(Figura 2B). O menor tamanho das folhas, juntamente com a fumagina diminem a área 

foliar exposta aos raios solares, podendo prejudicar a capacidade fotossintética.

Com  As  injúrias  provocadas  pelas  picadas,  pelas  posturas,  pelo  acúmulo  de 

fumagina e pelo aparecimento de fungos oportunistas, os ponteiros apicais muitas vezes 

morrem (Figura 2C). Conseqüentemente a  planta perde a dominância apical (Figura 2D), 

compensando esta perda com a formação de vários brotos, num espaço curto de tempo, 

causando uma diminuição da distância entre um ramo e outro (Figura 3A). Ou seja, ocorre 

uma superbrotação no local onde a planta sofreu o ataque (Figura 3B). 

A  maioria  dos  trabalhos  relacionados  com  danos  provocados  por  psilídeos em 

eucalipto refere-se a  Ctenarytaina eucalypti (Maskell, 1890) cujo ataque tem provocado 

sérios prejuízos aos cultivos. Neste sentido, DAHLSTEN et al. (1998) reportaram uma redução 

de 30% na produção de folhagens de E. pulverulenta, na Califórnia em 1991, quando esta 

praga foi introduzida cujos prejuízos foram calculados em aproximadamente 30 milhões de 

dólares.  Segundo  os  autores,  As  injúriascausados  por  altas  populações  de  C.  eucalypti 

foram a inibição da formação de novos brotos, distorção e deterioração das folhas por causa 

do acúmulo de fumagina. Estes mesmAs injúriasforam observados na França, por MALAUSA 
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&  GIRARDET (1997)  e  na  Nova  Zelândia,  por  ZONDAG (1982),  sendo  que  este  último 

acrescentou que, ao sugar a seiva, o psilídeo causa manchas, morte e queda das folhas.

A B

C D

Figura 02- Injúrias de  Ctenarytaina spatulata  Taylor, 1997 em Eucalyptus  grandis   Hill 
ex.  Maiden:  A.  Ponteira  com fumagina;  B.  Deformação e  diminuição  do  tamanho das 
folhas; C. Morte da ponteira apical; D. Perda de dominância apical
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MEZA &  BALDINI (2001)  relataram  que  As  injúriassão  mais  severos  quando  o 

crescimento da planta é mais lento e prolonga a presença de folhas juvenis. Neste caso, os 

brotos tenros chegam a secar, gerando bifurcações do tronco e retardando o crescimento da 

planta.

Por outro lado, COLLET (2000) sugeriu que os danos de C. eucalypti são mais severos 

quando as populações são altas, favorecidas pela abundante e suculenta folhagem, presente 

nas brotações nos períodos de maior crescimento das plantas.

BURCKHARTD et al.  (1999) constataram que  C. spatulata, em E. grandis na casa de 

vegetação, causou redução no desenvolvimento das plantas, distorção e descoloração das 

folhas e, pela grande quantidade de “honeydew” produzido, propiciou o aparecimento de 

fumagina.

Blastopsylla  occidentalis,  assim  como  espécies  do  gênero  Ctenarytaina,  se 

alimentam das brotações novas e as ninfas excretam grande quantidade de ceras em forma 

de filamentos brancos (Taylor, 1997; Burckhardt  et al. 1999). Segundo  MEZA & BALDINI 

(2001), com seu aparelho bucal sugador, B. occidentalis penetra os tecidos vasculares e 

parênquima das folhas obtendo seu alimento debilitando e retardando desenvolvimento da 

planta e consequentemente comprometendo a produtividade. 

As injúriasprovocados por C. spatulata são muito semelhantes aos descritos para C. 

eucalypti na Nova Zelândia, por ZONDAG (1982), na França por MALAUSA & GIRARDET (1997) 

e por  DAHLSTEN et al., 1998 na Califórnia. Apesar de pouco detalhado, os danos descritos 

por  TAYLOR (1997)  para  B. occidentalis,  também são semelhantes  aos  causados por  C. 

spatulata.

Nos  países  onde  a  espécie  C.  eucalypti foi  introduzida,  causou  sérios  danos 

principalmente em E. pulverulenta  cuja folhagem destina-se a ornamentações. Entretanto 
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C. spatulata não causou grandes  danos,  possivelmente porque o  E. pulverulenta não é 

muito susceptível ao seu ataque. No Brasil, a espécie mais plantada é E. grandis, uma das 

preferidas por C. spatulata e, desta forma, é de se esperar que os danos possam se tornarem 

maiores.

2. Danos causados à madeira

Quando da morte da ponteira apical, a planta geralmente retoma seu crescimento 

através  de  brotações  laterais,  provocando  um  entortamento  do  fuste, desvalorizando  a 

árvore do ponto de vista comercial. Além das deformações e fragilidade o ataque de  C. 

spatulata diminui  consideravelmente  o  crescimento  da  planta  (Figura  3C), afetando  a 

produção de madeira. Esta perda de crescimento também foi observada por SANTANA et al. 

(1999).

O ataque de  C. spatulata além de causar uma diminuição na altura das plantas, 

provoca,  também,  a  formação  de  galhos  muito  próximos  uns  dos  outros,  ou  seja,  um 

superbrotamento, o que poderá ocasionar futuramente uma maior fragilidade na área onde 

há esta formação. 
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Figura 03- Danos de Ctenarytaina spatulata Taylor, 1997 em Eucalyptus  grandis  Hill ex. 
Maiden: A. Encurtamento de internódios; B. Superbrotação C. Deformação do fuste; D. 
Perda de crescimento.
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Cortes  anatômicos  da  madeira,  de  plantas  testemunhas  (Figuras  4A  e  4C)  e 

infestadas com C. spatulata (Figuras 4B, 4D e 4E) mostram que a parte interna do lenho, na 

região onde houve um superbrotamento apresentam um maior número de fibras gelatinosas 

(fg), que são menos lignificadas (Figura 4B). Além disto, as plantas atacadas apresentaram 

modificações  anatômicas  quanto  ao  arranjo  dos  poros  e  maior  espessamento  da  casca 

(Figura 4B, 4D e 4E). A formação de mais de um galho no mesmo eixo, a presença de 

maior  porosidade  e  de  fibras  gelatinosas  poderá  conferir  menor  resistência  à  madeira, 

tornando-a frágil e susceptível a quebra em função de ventos fortes ou mesmo pelo próprio 

peso.

No Brasil  os  plantios  de  E.  grandis se  destinam principalmente  a  produção  de 

madeira para energia e celulose, ocupando milhares de hectares. Apesar de  C. spatulata 

estar presente em vários Estados, inclusive em São Paulo, principal produtor de celulose de 

eucalipto,  seus  danos  no  campo  ainda  não  foram  avaliados.  A  julgar  pelas  injúrias 

observadas em laboratório e casa de vegetação, e pela imensa área plantada, acredita-se que 

esta praga possa causar perdas expressivamente alatas na produção de madeira, a cada ano.
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Figura 04-  Cortes histológicos de madeira de  Eucalyptus grandis   Hill  ex.  Maiden:  A. 
Testemunha,  na  região  de  inserção  do  galho;  B.  Com  danos  de  Ctenarytaina 
spatulataTaylor, 1997, na região de inserção de galhos; C. Testemunha, fora da região de 
inserção dos galhos. D. Com danos de C. spatulata, fora da região de inserção dos galhos; 
E. Com danos de C. spatulata, na região de inserção de um galho.
fg. Fibras gelatinosas
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Figura 05. Cortes histológicos transversais do caule de Eucalyptus grandis infestados com 
C. spatulata (A e C) e sem ataque (B e D). A e B. porosidade; C e D. espessura de casca. 
Foto: Mattos & Botosso
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CONCLUSÕES GERAIS

Os resultados deste trabalho permitiram as seguintes conclusões:

 Ctenarytaina spatulata apresenta fronte reduzida, limitada ao ocelo anterior e gena 

separada do vértice por uma leve depressão. Asa anterior com pterostigma ao longo 

da margem costal  e sutura claval tênue, muitas vezes errôneamente chamada de 

Cu2.

 O macho apresenta pigóforo com tubo anal distinto. O pigóforo da fêmea apresenta 

um círculo duplo de poros anais.

 A oviposição é acompanhada de um ritual, onde a fêmea empreende caminhadas 

rápidas  por  toda  a  planta  e  com  movimentos  constantes  do  abdômen  tatea  a 

superfíce até a escolha do local ideal para a postura. 

 O ciclo de vida de  Ctenarytaina spatulata se completa em 44,89 dias, com sete dias 

para a incubação dos ovos, 32,14 dias para a fase ninfal e 5,7 dias de longevidade 

dos adultos.

 As ninfas são gregárias e excretam grande quantidade “honeydew” e ceras, que se 

acumulam sobre as folhas e brotações, muitas vezes causando sua própria morte.

 Os machos são mais ativos que as fêmeas, inclusive durante o acasalamento, que 

dura em média 44 minutos. Antes do acasalamento há um comportamento de corte, 

onde o macho se aproxima e se pareia a fêmea.

 As posturas  são colocadas  em brotações  ainda  fechadas  e,  mais  frequentemente 

encontradas na parte superior da copa e lado oeste da planta.

 Ctenarytaina  spatulata é  um inseto  constante  na  área  amostrada,  polivoltino  e 

apresenta sobreposição de gerações, com picos populacionais na época fria e seca.
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 Vários inimigos naturais de insetos nativos se adaptaram a C. spatulata, no entanto, 

nenhum parasitóide foi  observado. Dentre os inimigos naturais,  observou que as 

larvas de Chrysopidae foram as mais vorazes. 

 Eucalyptus robusta apresentou  as  mais  altas  populações  de  C.  spatulata,  sendo 

considerado altamente susceptível.

 As espécies E grandis, E. urophylla, E. pellita, as mais plantadas no Brasil, foram 

consideradas susceptíveis à Ctenarytaina spatulata.

 As mirtáceas nativas, juntamente com  C. maculata, E. cinerea, E. cloeziana, E.  

dunnii,  E. benthamii, E. pilularis, E. nitens,  E. viminalis  e E. camaldulensis  não 

apresentaram nenhum ovo ou ninfa de C. spatulata e portanto foram consideradas 

como altamente resistentes.

 C.  spatulata causa  danos  ao  E.  grandis,  com deformação das  folhas,  morte  do 

ponteiro  apical,  perda  de  dominância  apical,  encurtamento  de  internódios, 

superbrotação, perda de resistência da madeira, quebra das ponteiros , deformação 

do fuste e perda de crescimento em E grandis.

 A qualidade da madeira é afetada pelo aumento do número de fibras gelatinosas, 

maior porosidade e saída de galhos muito próximos, ou opostos. 

 C.  spatulata apresenta  picos  populacionais  em épocas  mais  frias  indicando  sua 

adaptação  a  este  clima,  o  que  pode  ser  considerado mais  um fator  negativo  ao 

plantio de E. grandis na Região Sul.

Apêndice 1
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Amostragem  de  Ctenarytaina  spatulata quanto  a  sua  distribuição  em   plantas  de 
Eucalyptus grandis. Colombo, PR  28/05/2002. LN = logaritmo neperiano (número de ovos 
ou ninfas).
Valores  médios. Médias  seguidas  pela  mesma  letra  na  vertical,  não  diferem 
estatisticamente, a nível de 5% pelo teste de Duncan.

Direção Média ovos Média de ninfas Média ovos LN Média de ninfas 
LN

Norte 4,6    a 1,8    a 1,077 a 0,8082 a
Sul 5,46  a 0,86  a 1,017 a 0,3878 a

Leste 4,86  a 1,2    a 0,874 a 0,5413 a
Oeste 12,8     b 6,6        b 1,167    b 0,8307    b

Extrato Média ovos Média de ninfas Média ovos Média de ninfas
Superior 11,5 a 3,55  a  2,200 a 1,3310 a
Médio 2,65    b 0,75    b 0,777   b 0,4217   b
Inferior 0,25       c 0,25      c 0,1242    c 0,1733    c

Amostragem de Ctenarytaina spatulata quanto a sua distribuição na planta. São Miguel, SP 
em   04/09/2002. Plantio de Eucalyptus grandis, sementes monoclonais em Fevereiro/2002. 
Direção das   linhas  Norte/sul.  LN = logaritmo neperiano (número de ovos ou  ninfas). 
Médias seguidas pela mesma letra na vertical, não diferem estatisticamente, a nível de 5% 
pelo teste de Duncan.

Direção Média ovos Média de ninfas Média ovos LN Média de ninfas 
LN

Leste 3,2 a 0,33  a 0,8817 a 0,1535 a
Norte 7,0   b 0,73    b 1,4236    b 0,3583    b
Sul 7,2   b 0,60    b 1,5133    b 0,3235    b

Oeste 11,1     c 0,93       c 1,5456       c 0,4778       c

Extrato Média ovos Média de ninfas Média ovos LN Média de ninfas 
LN

Superior 15,5 a 1,4  a 2,381 a 0,6814 a
Médio 5,7      b 0,55   b 1,517    b 0,3034    b
Inferior 0,2         c 0,0       c 0,124      c 0,0000      c
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