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INTRODUÇÃO 

   

No primeiro semestre de 2018, foi observado em uma plantação de quiabo 

(INCRA 9, próxima à Brazlândia, coord. 15°46'19.1"S 48°10'15.2"W) Macraspis 

morio Burmeister, 1844 (Coleoptera: Scarabaeidae) consumindo as flores das plantas, 

comprovando que existe ao menos uma cultura que sofre com a ação desse besouro, o 

que diverge das literaturas recentes, que afirmam que seu hábito alimentar se resume à 

saproxilofagia (alimentar-se de madeira em estado de decomposição), principalmente 

enquanto larvas (Oliveira et al., 2016). Porém, Lima (1939) mencionou a capacidade do 

espécie de consumir também flores de algumas plantas. Na cultura do quiabo, por 

exemplo, esse inseto não é citado com praga, conforme sugere Silva (2016). 

Desde a citação de Lima (1939) não ocorreram avanços nos estudos quanto a 

essa capacidade de causar prejuízo. Admite-se com esta pesquisa provar a possibilidade 

do M. morio de ser alimentar de outras culturas diferentes daquelas que vêm sendo 

afirmadas pela literatura. A principal hipótese desse trabalho é que há uma possibilidade 

grande de se provar que outras culturas servem de alimento para o inseto, 

principalmente flores, impedindo assim a formação de frutos e consequentemente 

causando perdas na produção. 

 

JUSTIFICATIVA 

 Com a realização desse trabalho será possível ter conhecimento sobre as 

principais plantas que podem servir de hospedeiro para esse besouro, e assim realizar 

um controle do inseto, sem necessariamente aplicar defensivos agrícolas, com uma 

simples rotação de cultura. Isso é de tal importância para o agricultor, principalmente 

aquele que visa uma produção com menos produtos químicos. 
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HIPÓTESES 

- Macraspis morio pode causar danos econômicos ao se alimentar de flores de 

quiabeiro. 

- O inseto se alimenta de outras culturas agronômicas importantes, sobretudo das flores 

das plantas. 

 

OBJETIVO 

Esse trabalho tem como objetivo relatar a ocorrência de M. morio em plantas de 

quiabo e avaliar a preferência alimentar do inseto em outras culturas de interesse 

agronômico. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Local de realização do experimento 

O experimento será realizado na Faculdade ICESP de Brasília, Campus Águas 

Claras (coordenadas: 15°51’12.5”S, 48°01’56.4”W), durante todo o ano de 2018 e no 

primeiro semestre de 2019. Serão utilizadas cinco caixas de MDF, que serão 

comportadas no Laboratório de Ciências Vegetais, onde os besouros viverão durante a 

pesquisa, e, além disso, pelo menos um canteiro será utilizado onde serão cultivadas 

algumas culturas para a alimentação dos insetos. 

 

Tratos alimentares 

 Serão fornecidos: flor de quiabo (intercalando as dietas), de abóbora (por cinco 

dias), folha e/ou flor de tomate (por cinco dias), resquícios de madeira seca 
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naturalmente (por cinco dias), folhas de alface (por cinco dias) e de couve (por cinco 

dias). 

 Cada dieta será fornecida por cinco dias e entre uma dieta e outra será fornecida 

a dieta base, que é aquela que os besouros foram encontrados inicialmente consumindo, 

flor de quiabo. 

 O período de cinco dias poderá ser prorrogado ou interrompido se verificado 

nenhuma diferença ou mudança brusca no período analisado. 

 

Análises estatísticas 

 Os dados obtidos serão submetidos ao teste de ANOVA e ao teste de Tukey com 

o uso do programa Assistat® e/ou Sisvar®. 

 

 

CRONOGRAMA  

 

ATIVIDADES 

2018 2019 
Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun 

Revisão de 
Literatura 

X X X X X X X X X X X X X 

Plantio das 
espécies vegetais 

  X X X X   X X X X  

Estudo do inseto   X X X X   X X X X  

Análise dos 
dados 

     X X     X X 

Elaboração de 
artigo científico 

           X X 
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