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Ocorrência de Chlamisus sp. (Coleoptera: Chrysomelidae) em aceroleira no 

Estado de Pernambuco 

Reginaldo SARROS1; Geraldo Pereira de ARRUDA FILHO2; Rosimar dos Santos MUSSER3 

RESUMO: Foi relatada a ocorrência do crisomelideo pertencente ao Gênero Chlamisus na Estação Experimental de Cana-de- 
açúcar do Carpinr em Carpina - PF Os danos são decorrentes do anelamento dos ramos da planta provocados pelas larvas, 
ocasionando com isso o bloqueio do floema resultando na seca dos ramos da planta. Este é o primeiro registro da ocorrência 
da praga em aceroleira em Pernambuco, Brasil. 

Palavras chave: Chlamisus, acerola, Malpighia glabra, Fulcidacinae 

INTRODUÇÃO no Quarto Catálogo dos Insetos que Vivem nas 
A acerola, Malpighia glabra (L.), foi Plantas do Brasil (Silva ef a/., 1968) onde estão 

introduzida em Pernambuco no ano de 1956, citadas vinte e cinco espécies todas do Estado 
trazida de Porto Rico. Na década de 80 de São Paulo sobre murici. quaresmeira, 
despontou como cultura comercial devido ao vassourinha e goiabeira do mato. Borror & 
grande "marketing" em relação aos elevados DeLong (1969) fazem referências aos 
teores de vitamina C (ácido ascórbico). O volume fulcidacíneos citando seu comportamento de 
da produção brasileira no período 1994 a 1997 quando perturbados encolherem as patas e 
foi estimada em 150 mil toneladas e o Nordeste caírem no solo permanecendo imóveis. A 
contribuiu com 64% desta produção. No Brasil a espécie de Chlamisus knochi (Kolar, 1824) foi 
área plantada supera os 7.000ha, sendo referida por Cavalcante (1983), ocorrendo sobre 
cultivada praticamente em todo território folhas de goiabeira em São Paulo. Por se tratar 
nacional, o que coloca o país como o maior de um grupo de insetos pouco conhecido na 
produtor mundial da cultura.(Oliveira et ai., Coletânea de Nomes Populares de Insetos do 
1998). Brasil (Buzzi, 1994), não ha citação de 

São vários os registros de insetos, denominação vulgar para este grupo, 
pertencentes a várias Ordens, associados a O inseto coletado atacando ramos de aceroleira 
acerola em diversas locais do mundo (Lendim, de um Banco de Germoplasma localizado na 
1958; Cavalcanti Filho & Barras, 1991; Warumby Estação Experimental de Cana-de-açúcar do 
et ai., 1995; Oliveira et ai, 1998; Sá et ai. Carpina (EECAC), em Carpina - PE, pertencente 
1998a). a UFRPE, foi identificado como um coleoptera da 

Costa ef a/., (1993); Soglia ef a/, (1997); Família Chrysomelidae, Sub-família 
Martinelli & Martins, (1998); Sá et ai (1998b) Fulcidacinae, do Gênero Chlamisus, pelo Dr. 
observaram a ocorrência dos coleópteros Geraldo Pereira de Arruda, o qual reúne 
Costalimaita ferruginea vulgafa, Lagria Vilosa, pequenos besouros de aspecto bem 
Physocoryna scabra e Antonomnhus acerolae e característico apresentando coloração metálico 
mencionaram que esses insetos tem potencial escura brilhante com rugas ou saliências na 
para tomarem-se pragas da cultura. Nenhuma superfície do corpo e freqüentemente há 
menção foi feita ao crisomelideo Chlamisus em presença de manchas avermelhadas ou 
aceroleira. amareladas. São robustos, mais ou menos 

A Família Chrysomelidae em sua Sub- cilíndricos e apresentam a cabeça escondida no 
família Fulcidacinae reúne um grupo de besouros protórax, prostemo com sulcos laterais onde se 
da região tropical com aspecto morfológico bem alojam as antenas quando em repouso, pronoto 
típico e pouco conhecidos. As citações na restringido na parte anterior com lobo basal largo 
literatura são escassas, talvez pelo fato de, até e saliente, élitros tuberculados com cristas 
então, não terem sido encontrados causando irregulares. As larvas movem-se carregando uma 
danos em plantas cultivadas e também por carapaça feita com seu próprio excremento que 
passarem despercebidos e camuflados em seus serve de abrigo chamado habitáculo, esta 
hospedeiros. Uma das mais antigas citações na proteção excremental tem uma forma 
literatura nacional é a de Guerin (1953) onde são aproximada de um coração de ponta estreita e 
relacionadas vinte espécies do gênero obtusa, recurvada para cima e para frente. A 
Chlamisus todas ocorrendo na região Central e fase de pupa ocorre dentro do habitáculo de 
Sul do Brasil. Lima (1955) se refere as onde emerge o inseto adulto após ter 
descrições de várias espécies de Chlamisus completado a metamorfose (Figura 1). 
neotropicais e esclarece a validade do nome da Recentemente, Braga Sobrinho et ai (1999) 
Sub-familia Fulcidacinae criada anteriormente a relatam a ocorrência da espécie Fulcidax 
Chlamisinae. O maior número de representantes coelestina Lac. atacando severamente ramos 
desse gênero que ocorre no pais, foi encontrado 
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laterais e principal de plantas de acerola no 
Estado do Ceará. 

ABSTRACT 

Occurrence of Chamisus sp. (Coleoptera: 
Chrysomelidae) on indian west cherry in State of 

Pernambuco 

We report the occurrence of lhe Chlamisus sp. in Carpina, 
Pernambuco State. This insect was observed causing injuries 
in buds of west Indian cherry Malphighia glabra. This is the 
first record of this insect in west Indian cherry in Pernambuco, 
Brasil. 
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Figura 1. Chlamisus sp A) Larvas do inseto no interior do habitáculo provocando 
anelamento em ramos; (B) Adultos, e (C) ramos laterais secos devido ao anelamento 
ocasionado pelo inseto. 
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