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INTRODUÇÃO

A madeira serve de alimento para uma série de 
organismos denominados xilófagos. Embora 
possam causar prejuízos econômicos, também 
atuam em relevantes processos ecológicos. 
Dentre esses organismos, os grupos Scolytinae, 
Platypodinae e Bostrichidae, ocorrem em árvores 
estressadas e madeira recém-abatida, construindo 
galerias para alimentação e reprodução. Desse 
modo, o monitoramento populacional é parte 
das estratégias para auxiliar no manejo dessas 
pragas florestais, visando avaliar a dinâmica 
populacional. Armadilhas iscadas com etanol 
são comumente utilizadas para realizar o 
monitoramento desses grupos. Portanto, entende-
se como relevante desenvolver armadilhas que 
sejam eficientes e de baixo custo. Logo, proceder 
alterações estruturais nesses equipamentos pode 
aumentar a eficiência de captura. Carvalho & 
Trevisan (2015) descrevem um equipamento 
com essas características, sendo o objetivo deste 
trabalho realizar modificações estruturais neste, 
para otimizar sua eficiência.

MATERIAL E MÉTODOS

O experimento foi realizado em duas fases, 
onde, na primeira, adotou-se como estratégia 
para aperfeiçoar a eficiência de captura da 
armadilha Semifunil descrita por Carvalho & 
Trevisan (2015), a incorporação de elementos 
de madeira, que por ser higroscópica, poderia 
aumentar a volatilização do álcool. Utilizou-se 
ripas de madeira de Eucalyptus urophylla e tiras 
laminadas de Cedrela spp., que foram colocadas 
em contato com o álcool do frasco coletor e 
no interior da mangueira porta isca. Coletas 
semanais foram realizadas entre maio a setembro 
de 2018. Na segunda, a estratégia foi aumentar 

a área de interceptação do voo da armadilha 
Semifunil (área=480 cm²) incorporando-se um 
painel de captura extra, configurando a Semifunil 
modificada (área =1200 cm²). Também, como 
forma comparativa, considerou-se outro modelo 
de armadilha, descrito por Murari (2012), a Pet- 
Santa Maria (área=550 cm²). Coletas semanais 
foram realizadas entre dezembro de 2018 a 
abril de 2019. Nas duas fases foram utilizadas 
seis armadilhas, sendo duas de cada modelo 
descrito. Todos os indivíduos coletados nas 
duas fases, foram destinados ao Laboratório 
de Biodeterioração da Madeira da UFRRJ 
para identificação entre os grupos: Scolytinae, 
Platypodinae e Bostrichidae. A normalidade foi 
conferida pelo teste de Lilliefors a 5% e devido à 
ausência de distribuição normal, os dados foram 
comparados mediante teste de Kruskal-Walls (p < 
0,05), através do programa BioStat® 5.3 (AYRES 
et al., 2007). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Na primeira fase do experimento capturou-se 
886 brocas de madeira, sendo 869 escolitineos 
(98,1%) e 17 bostriquídeos (1,9%). As armadilhas 
modificadas com a incorporação da ripa de 
madeira, as com ripa e a fita de madeira e as 
sem modificação, capturaram 7,8±6,2; 7,7±5,0; 
7,3±3,8 escolitineos médios, respectivamente. 
Esses valores, quando comparados pelo teste de 
Dunn (p<0,05) não apresentaram diferença, o que 
evidencia que nenhuma dessas estratégias serviu 
para agregar eficiência de captura à armadilha. Na 
segunda fase do experimento capturou-se 3632 
insetos, sendo a subfamília Scolytinae a mais 
coletada com 3485 (96%) indivíduos, seguido 
de Bostrichidae com 139 (3,8%) e Platypodinae 
com 8 (0,2%) indivíduos coletados. A armadilha 
Semifunil modificada capturou 42,7±20,5 
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escolitineos médios, já a armadilha Semifunil 
modelo original capturou 28,6±12,6 e a armadilha 
modelo Pet-Santa Maria capturou 20,4±10,4 
indivíduos. Esses valores, quando comparados 
pelo teste de Dunn (p<0,05) apresentaram-
se diferentes, evidenciando que a estratégia 
de ampliar a área da armadilha foi eficiente 
para otimizar a captura dos insetos no modelo 
Semifunil. Evidencia, ainda, que a armadilha 
Semifunil, mesmo sem modificação, demonstrou-
se mais eficiente em comparação ao modelo Pet- 
Santa Maria.

CONCLUSÃO

Nas condições em que os experimentos foram 
realizados, conclui-se que a estratégia de 
incorporar elementos de madeira na armadilha 
Semifunil, visando o aumento da eficácia de 
captura, com a maximização da volatilização do 
álcool, não se mostrou efetiva. Já a estratégia de 
ampliar a área de intercepção dos insetos, através 
da incorporação de mais um painel de captura, 
demonstra ser um procedimento eficiente para 
aumentar o número de brocas capturadas pela 
armadilha.
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