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O gorgulho-da-goiaba, Conotrachelus psidii Marshall (Coleoptera: Curculionidae), é considerado 

uma das pragas que exercem maior impacto negativo na produção e comercialização da goiaba-

comum (Psidium guajava) em países como Brasil, Colômbia, Peru e Venezuela. Esse inseto-

praga é importante também na cultura da goiabeira-serrana Acca sellowiana (Berg.) Burret 

(Myrtaceae), onde os danos aos frutos podem chegar a 100%, porém poucos registros e estudos 

foram feitos nessa cultura. A principal forma de controle do gorgulho-da-goiaba tem sido a 

aplicação de inseticidas químicos sintéticos que, apesar da eficiência no controle da praga, são 

extremamente residuais para o meio ambiente e de risco para o consumidor. Uma das formas para 

reduzir o uso de agrotóxicos é o estabelecimento de métodos de amostragem que apresentem a 

distribuição de populações de insetos-pragas ao longo do tempo, visando a determinação correta 

da necessidade e do momento mais adequado para intervenções no pomar. Dentre os métodos 

utilizados para monitoramento de populações de gorgulhos está o uso de armadilhas teladas 

cônicas de emergência, que se destacam por detectarem a praga ainda durante o início do 

crescimento populacional. Desta forma, esta pesquisa teve como objetivo realizar o levantamento 

de adultos do gorgulho-da-goiaba em pomar de goiabeira-serrana, visando a obtenção de 

informações sobre a dinâmica populacional da espécie para estabelecimento de programa de 

manejo integrado. O presente estudo foi desenvolvido em pomar de goiabeira-serrana conduzido 

sob sistema agroecológico localizado na Estação Experimental da Epagri em Lages/SC durante as 

safras 2015/2016 (setembro/2015 a julho/2016) e 2016/2017 (agosto/2016 a julho/2017). O 

monitoramento da população de adultos de C. psidii foi realizado semanalmente pela coleta dos 

adultos no momento da sua emergência do solo, com armadilhas teladas cônicas de emergência. 

Em cada uma das dez árvores aleatoriamente selecionadas dentro do pomar foi posicionado uma 

armadilha telada cônica de emergência em cada ponto cardeal (norte, sul, leste e oeste) na 

projeção da copa, aproximadamente na metade da distância entre o tronco e o final da copa. Para 

a segunda safra foi feito o reposicionamento das armadilhas, selecionando-se aleatoriamente dez 
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árvores diferentes da primeira safra. Semanalmente, no período entre setembro de 2015 e julho de 

2017, cada armadilha era vistoriada e os adultos de C. psiddi eram coletados, sendo 

posteriormente depositados na coleção do Museu Entomológico do CAV/UDESC. No total, 

foram coletados 44 adultos de C. psidii, sendo 36 na safra 2015/2016 e 8 na safra 2016/2017. Os 

meses com maior número de adultos coletados foram outubro de 2015 e fevereiro de 2016, com 

12 indivíduos cada (Fig. 1). A emergência de adultos de C. psidii foi irregular durante as duas 

safras analisadas, havendo meses com grande quantidade de adultos coletados seguidos de meses 

sem coleta alguma (Fig. 1). Da mesma forma, foi observado um intervalo entre abril de 2016 

(safra 2015/2016) e outubro de 2017 (safra 2016/2017) sem nenhuma emergência de adultos de 

C. psidii, período este que coincide com a ausência de frutos de goiabeira-serrana no pomar. A 

frutificação da goiabeira-serrana no pomar agroecológico da Estação Experimental da Epagri em 

Lages/SC teve início em meados de novembro para a safra 2015/2016 e dezembro para a safra 

2016/2017, posteriormente às primeiras coletas de C. psidii com as armadilhas teladas cônicas de 

emergência para ambas as safras. Dessa forma, o monitoramento da emergência de adultos dessa 

praga permitiu a sua detecção no pomar antes do início do período de frutificação da goiabeira-

serrana. Esses resultados poderão auxiliar no desenvolvimento de um programa de manejo 

integrado do gorgulho-da-goiaba com a determinação do momento mais adequado para 

intervenções no pomar.  
 

 

 
Fig. 1 Número total de adultos de Conotrachelus psidii (Coleoptera: Curculionidae) coletados 

com armadilhas teladas cônicas de emergência em pomar agroecológico de goiabeira-serrana 

durante as safras 2015/2016 e 2016/2017. Estação Experimental da Epagri, Lages/SC 

 

  


