
 

 

LABORATÓRIO DE ENTOMOLOGIA DE ECOSSISTEMAS 

 

 

 

 

 

 

Monitoramento de coqueirais em municípios do Estado do Amapá com 

feromônio sexual do besouro broca-do-olho-do-coqueiro  

Rhynchophorus palmarum (L., 1764) (Coleoptera: Curculionidae)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MACAPÁ 

2020 



IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 

Título do Projeto 

Monitoramento de coqueirais em municípios do Estado do 

Amapá com feromônio sexual do besouro broca-do-olho-do-

coqueiro Rhynchophorus palmarum (L., 1764) (Coleoptera: 

Curculionidae) 
Área de Conhecimento 

(Segundo CNPq) 
Agricultura-Fruticultura 

Laboratório Laboratório de Entomologia de Ecossistemas 

Resumo do Projeto 

Alguns insetos têm causado danos consideráveis em diversas 

plantas cultivadas em todo o mundo, inclusive no Estado do 

Amapá, tais como o besouro Rhynchophorus palmarum (L., 

1764) (Coleoptera: Curculionidae) ou broca-do-olho-do-

coqueiro. Entretanto o avanço da ciência pluridisciplinar tem 

possibilitado a modernização das técnicas de monitoramento e 

controle de insetos-praga. Tal como o controle biológico com a 

utilização de predadores, parasitoides e microrganismos, o 

controle cultural de baixo custo tal como uma condução e 

limpeza racionais de culturas agrícolas e também a utilização de 

semioquímicos, principalmente feromônio, para o 

monitoramento e controle de pragas. Este projeto tem o objetivo 

de aproximar produtores rurais do Estado do Amapá às 

inovações já disponíveis devido ao avanço da Ciência brasileira 

e mundial, uma técnica não poluidora que propicia uma 

melhoria da qualidade de vida do produtor, do consumidor, não 

é agressiva ao meio ambiente reduzindo o uso de inseticidas que 

causam contaminação ambiental como contaminação dos 

lençóis freáticos e deixando resíduos nos alimentos. Produtos a 

base de feromônios desenvolvidos por Centros de Pesquisas e 

Universidades serão avaliados nas condições locais e os 

resultados disponibilizados em publicações. Serão realizados 

dias de campo para mostrar aos agricultores a inovação à 

disposição dos produtores. Também serão demonstradas 

técnicas de manejo cultural, de baixo custo, de forma acessível 

a uma ampla quantidade de usuários e produtores. Espera-se 

assim, um avanço tecnológico do meio rural na cocoicultura de 

maneira a se aproximar de níveis de regiões com índices 

científicos mais elevados. 

Palavras-Chave Cocoicultura; fruticultura; praga agrícola; colônia agrícola; 

flutuação populacional. 

Duração do Projeto 24 meses. 

Referência da Chamada 

(Edital) 
Tesouro Verde - Governo do Estado do Amapá (GEA) 

Coordenador / Titulação Alexandre Luis Jordão / Doutor 

Dados do Coordenador 
aljordao@hotmail.com 

Celular: (96) 99138-3337 

Instituição Executora 

Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas do Estado do 

Amapá – IEPA / Diretoria de Pesquisa / Núcleo de 

Biodiversidade / Divisão de Zoologia 

Dados da Instituição: 

endereço, e-mail, 
Rodovia Juscelino Kubistchek, km 10, – Fazendinha 



 

telefone de contato 

Equipe Executora 

Componente Titulação Instituição 

Alexandre Luis Jordão Doutor IEPA 

Richardson Ferreira Frazão Mestre IEPA 

 

 

 



 

RESUMO 

 

Alguns insetos têm causado danos consideráveis em diversas plantas cultivadas em 

todo o mundo, inclusive no Estado do Amapá, tais como o besouro Rhynchophorus palmarum 

(L., 1764) (Coleoptera: Curculionidae) ou broca-do-olho-do-coqueiro. Entretanto o avanço da 

ciência pluridisciplinar tem possibilitado a modernização das técnicas de monitoramento e 

controle de insetos-praga. Tal como o controle biológico com a utilização de predadores, 

parasitoides e microrganismos, o controle cultural de baixo custo tal como uma condução e 

limpeza racionais de culturas agrícolas e também a utilização de semioquímicos, 

principalmente feromônio, para o monitoramento e controle de pragas. Este projeto tem o 

objetivo de aproximar produtores rurais do Estado do Amapá às inovações já disponíveis 

devido ao avanço da Ciência brasileira e mundial, uma técnica não poluidora que propicia 

uma melhoria da qualidade de vida do produtor, do consumidor, não é agressiva ao meio 

ambiente reduzindo o uso de inseticidas que causam contaminação ambiental como 

contaminação dos lençóis freáticos e deixando resíduos nos alimentos. Produtos a base de 

feromônios desenvolvidos por Centros de Pesquisas e Universidades serão avaliados nas 

condições locais e os resultados disponibilizados em publicações. Serão realizados dias de 

campo para mostrar aos agricultores a inovação à disposição dos produtores. Também serão 

demonstradas técnicas de manejo cultural, de baixo custo, de forma acessível a uma ampla 

quantidade de usuários e produtores. Espera-se assim, um avanço tecnológico do meio rural 

na cocoicultura de maneira a se aproximar de níveis de regiões com índices científicos mais 

elevados. 

 

Palavras-chave: Cocoicultura. Fruticultura. Praga agrícola. Colônia agrícola. Flutuação 

populacional. 

 



 

ABSTRACT 

 

Some insects have caused considerable damage to several plants grown around the 

world, including in the State of Amapá, such as the beetle Rhynchophorus palmarum (L., 

1764) (Coleoptera: Curculionidae) or coconut eye borer. However, the advancement of 

multidisciplinary science has enabled the modernization of monitoring and control techniques 

for insect pests. As well as biological control with the use of predators, parasitoids and 

microorganisms, low-cost cultural control such as rational management and cleaning of 

agricultural crops and also the use of semi-chemicals, mainly pheromone, for the monitoring 

and control of pests. This project aims to bring rural producers in the State of Amapá closer to 

the innovations already available due to the advancement of Brazilian and worldwide Science, 

a non-polluting technique that improves the quality of life of the producer, the consumer, is 

not aggressive to the environment reducing the use of insecticides that cause environmental 

contamination such as contamination of groundwater and leaving residues in food. 

Pheromone-based products developed by Research Centers and Universities will be evaluated 

under local conditions and the results made available in publications. Field days will be held 

to show farmers the innovation available to producers. Low cost cultural management 

techniques will also be demonstrated, accessible to a wide range of users and producers. Thus, 

it is expected, a technological advance of the rural environment in coconut culture in order to 

approach levels of regions with higher scientific indexes. 

 

Key-words: Coconut crop. Fruit crop. Agricultural pest. Agricultural colony.  

Population fluctuation. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Caracterização do Problema: 

 

a) Broca-do-olho-do-coqueiro 

O besouro Rhynchophorus palmarum (L., 1764) (Coleoptera: Curculionidae) ou 

broca-do-olho-do-coqueiro quando adulto é um besouro preto de 45 a 60 mm de 

comprimento, de rostro desenvolvido, com 10 a 12 mm de comprimento e recurvado. Os 

élitros são curtos, não encobrem a extremidade do abdome e têm oito sulcos longitudinais. Os 

machos diferem das fêmeas por terem pêlos rígidos no lado dorsal do rostro. As fêmeas 

efetuam a postura em incisões na base do ráquis, pondo, cada fêmea, de 5 a 6 ovos por dia, 

perfazendo um total de até 250 ovos, durante sua vida. Decorridos 2 a 3 dias, eclodem as 

larvas, que fazem galerias nos tecidos das plantas, principalmente na gema apical, no pecíolo 

das folhas novas e no estipe mole. Branca, com a cabeça marrom-escura, a larva, 

completamente desenvolvida, atinge cerca de 70 mm de comprimento. Transforma-se em 

pupa, abrigando-se dentro de um casulo de fibras da própria planta, que mede 70 a 90 mm de 

comprimento. Atacam de preferência plantas em decadência, cuja seiva em fermentação exala 

um odor que atrai os besouros, ocorrendo o mesmo com ferimentos produzidos em plantas 

sadias. 

Este coleóptero é o vetor do nematóide Bursaphelenchus cocophilus, o agente causal 

da doença do anel vermelho, letal as palmáceas, como coco, dendê, acai, juçara etc. A 

proteção do coqueiro saudável da enfermidade do anel vermelho pode ser realizada evitando-

se o contato do coqueiro com o vetor do agente causal dessa doença. Os agricultores precisam 

eliminar as plantas doentes, fazer uma limpeza completa do local para evitar a dispersão do 

nematoide.  Esta é a importância de se controlar a população do besouro Rhynchophorus 

palmarum e também de impedir que aqueles remanescentes na cultura não entrem em contato 

com áreas vitimadas pela doença. Ocorre em todo o território nacional sendo o principal 

problema da cultura das palmáceas incluindo as de ornamentação (Fig. 1). 
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Figura 1 – Danos em coqueiro e adulto da broca-do-olho-do-coqueiro 

Rhynchophorus palmarum (Coleoptera: Curculionidae). 
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2 OBJETIVOS E HIPÓTESE (S) 

 

2.1 GERAL: 

- Introduzir e acompanhar com produtores rurais do Estado do Amapá métodos já 

existentes, modernos e de baixo custo, de amostragem e de controle dos insetos-praga 

Rhynchophorus palmarum (L., 1764) (Coleoptera: Curculionidae) ou broca-do-olho-do-

coqueiro. 

- Determinar a flutuação populacional da broca-do-olho-do-coqueiro R. palmarum em 

diversos coqueirais do Estado do Amapá. 

 

2.2 ESPECÍFICOS 

 

Determinar a ocorrência de Rhynchophorus palmarum (L., 1764) (Coleoptera: 

Curculionidae) em coqueirais do Estado do Amapá. 

Avaliar a diferença sazonal da ocorrência de R. palmarum. 

Determinar o estado fitossanitário de coqueiros do Estado do Amapá em relação a R. 

palmarum. 

Propor a utilização de feromônio aos agricultores do Estado do Amapá como 

ferramento ao seu monitoramento. 

Desenvolver a Entomologia da Cocoicultura no Laboratório de Entomologia de 

Ecossistemas do IEPA. 

Aumentar a sanidade de coqueiros do Estado do Amapá devido a redução de 

infestação por R. palmarum. 

Aumentar a qualidade dos frutos de cocos colhidos no Estado do Amapá. 

Aumetar a renda dos cocoicultores do Estado do Amapá. 

Melhor a qualidade dos cocos consumidos no Estado do Amapá. 
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5 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

– TÉCNICAS, INSTRUMENTOS DE PESQUISA E ANÁLISE DE DADOS 

 

Feromônio 

 Feromônios são substâncias químicas voláteis que transmitem uma mensagem de 

comportamento e são recebidas pelo olfato. De acordo com VILELA & DELLA LUCIA 

(1987), são considerados como sendo substâncias “mensageiras” entre indivíduos. 

Atualmente já se tem a identificação da composição química do feromônio de atração 

sexual entre machos e fêmeas de diversas espécies, assim como R. palmarum. O produto 

comercial pode ser encontrado na forma sintética. Será utilizado em armadilhas de captura, 

sua utilização correta irá apresentar baixa toxicidade e têm ação intra-específica, isto é agem 

somente sobre a espécie alvo, neste caso R. palmarum. 

 

Amostragem 

 As amostragens serão realizadas pelo monitoramento das espécies, sendo 

recomendado colocar-se cinco iscas atrativas por hectare. O monitoramento será importante 

para se conhecer o nível populacional da praga e também saber se o método de controle está 

sendo eficiente. O nível de infestação de acordo com a quantidade encontrados serão 

avaliados de acordo com a Tabela 1. 

 

Tabela 1: Quantidade de insetos encontrados nas iscas atrativas e sua respectiva avaliação 

quanto ao grau de infestação. 

Nível de infestação (adulto/isca/semana) 

Baixa Média Alta 

0-5 5-20 mais de 20 
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6 PRODUTOS ESPERADOS 

 

Ao final do projeto teremos repassado ao agricultor a técnica do controle dos insetos-

praga Rhynchophorus palmarum (L., 1764) (Coleoptera: Curculionidae) ou broca-do-olho-do-

coqueiro; sendo realizado pelo uso de feromônios, reduzindo drasticamente o uso de 

inseticidas. 

O projeto estimula a consolidação do núcleo de pesquisa voltado às demandas do 

campo, e propiciará desenvolvimento e extensão em tecnologia voltada à área da agricultura 

com inovação tecnológica e social com consolidação de novos processos produtivos.  

O projeto propicia novas tecnologias visando a melhoria produtiva e inserção social e 

contribui para a redução das desigualdades sociais, com valorização da Ciência, Tecnologia e 

Inovação para a Inclusão e Desenvolvimento Social. O produtor rural terá ao final do projeto 

acesso a novas formas de manejo de pragas para os sistemas de produção com base ecológica, 

tecnológica. 

A proposta tem como maior contribuição tecnológica o desenvolvimento de uma 

metodologia de controle de pragas por feromônio, uma tecnologia avançada, eficiente e 

moderna. 

O avanço no controle de pragas pela tecnologia com feromônios vai permitir que se 

use substancias de ação especifica sobre um indivíduo alterando seu comportamento sem 

afetar as demais espécies presentes no ambiente, isto tem uma importância enorme por 

exemplo sobre os organismos polinizadores. O agricultor vai poder ofertar um produto livre 

de agrotóxico, o meio ambiente estará mais protegido, a saúde do trabalhador será preservada 

e a competitividade do agricultor será maior pois o mercado consumidor local, nacional e 

internacional é exigente quanto ao problema de resíduos de pesticidas e agrotóxicos nos 

alimentos. 

 As contribuições científicas são bem próximas das contribuições tecnológicas e vão 

desde o avanço no conhecimento da biologia dos insetos, do seu comportamento, nas práticas 

agrícolas, no manejo das pragas, etc. Vai contribuir de forma importante no avanço das 

ciências agrárias que irá contar com este conhecimento e adaptar técnicas modernas, 

eficientes e elegantes no controle de pragas. Com isto teremos uma maior produção agrícola, 

de melhor qualidade e mais eficiente. 
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7 INFRA-ESTRUTURA DE APOIO EXISTENTE PARA EXECUÇÃO DO PROJETO 

7.1 INSTALAÇÕES FÍSICAS E LABORATÓRIOS 

 

 O Laboratório de Entomologia de Ecossistemas tem participado de projetos 

significativos e contribuído com outras instituições locais e fora do Estado do Amapá. Desta 

forma a infraestrutura e os recursos disponíveis tem se ampliado, de maneira colaborar com o 

trabalho proposto. 

 Condicionador de ar tipo Split. 

 Duas câmaras tipo BOD climatizada com alternância de temperatura. 

 Estereomicroscópio binocular. 

 Impressora e copiadora SCX 4200 Samsung. 

 GPS Map Garmin. 

 Três microcomputadores completos. 

 Uma balança analítica de precisão. 

 Umidificador de ambiente. 

 

7.2 VEÍCULOS / EMBARCAÇÕES 

 

 

7.3 EQUIPAMENTOS 

 

 

 

7.4 OUTROS RECURSOS MATERIAIS 
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8 CRONOGRAMA FÍSICO DE EXECUÇÃO 

Ordem ATIVIDADES 

Cronograma de execução em meses 

2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 Aquisição de feromônios   X                      

 Visita a coqueirais em Porto Grande    X                     

 Visita a coqueirais em Mazagão     X                    

 Visita a coqueirais em Macapá      X                   

 Visita a coqueirais em Santana       X                  

 Visita a coqueirais em Ferreira Gomes        X                 

 Visita a coqueirais em Porto Grande         X                

 Visita a coqueirais em Mazagão          X               

 Visita a coqueirais em Macapá           X              

 Visita a coqueirais em Santana            X             

 Visita a coqueirais em Ferreira Gomes             X            

 Visita a coqueirais em Porto Grande              X           

 Visita a coqueirais em Mazagão               X          

 Visita a coqueirais em Macapá                X         

 Visita a coqueirais em Santana                 X        

 Análises e Redação do artigo científico                   X X X X X X 
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9 EQUIPE EXECUTORA DO PROJETO 

 

Nome Completo Instituição Formação/Titulação 
Função/Atividades 

no Projeto 

Alexandre Luis Jordão IEPA Engenheiro 

Agrônomo, Mestre e 

Doutor em 

Entomologia 

Coordenador 

Richardson Ferreira 

Frazão 

IEPA Biólogo, Mestre em 

Desenvolvimento 

Regional 

Colaborador 
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10 CRONOGRAMA FINACEIRO DETALHADO 

a) DIÁRIAS 

 

Destino 

 

Mês/Ano 

 

Objetivo 

Nº 

Pessoas 

Nº 

Dias 

Valor 

Diária 

(R$) 

Valor 

Total  

(R$) 

Mazagão, Santana, 

Ferreira Gomes, 

Porto Grande 

mensais Instalação e avaliação de armadilhas 2 60 72,00 8.640,00 

       

       

TOTAL DE DIÁRIAS 8.640,00 

NS: Nível Superior 

NM: Nível Médio 

b) MATERIAL DE CONSUMO 

 

Discriminação 

Aquisição 

 (mês/ano) 

 

Unid. 

 

Quant. 

Valor 

Unitário 

(R$) 

Valor 

Total 

(R$) 

Cápsulas de feromônio Março 

2020 

un 18 14,00 252,00 

Cápsulas de feromônio Agosto 

2020 

un 18 14,00 252,00 

Cápsulas de feromônio Dezembro

2020 

un 18 14,00 252,00 

Cápsulas de feromônio Maio 2021 un 18 14,00 252,00 

Cápsulas de feromônio Outubro 

2021 

un 18 14,00 252,00 

Combustível Março 

2020 

L 300 3,91 1173,00 

Combustível Agosto 

2020 

L 300 3,91 1173,00 

Combustível Dezembro

2020 

L 300 3,91 1173,00 

Combustível Maio 2021 L 300 3,91 1173,00 

 Outubro 

2021 

L 300 3,91 1173,00 

      

      

TOTAL DE MATERIAL DE CONSUMO 7125,00 
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f) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 

 

Discriminação 

Aquisição 

 (mês/ano) 

 

Unidade 

 

Quant. 

Valor 

Unitário 

(R$) 

Valor 

Total 

(R$) 

Computador 4GB memíra Ram conforme o orçamento 

apresentado 

Abril 2020 un 1 6.674,02 6.674,02 

      

      

      

      

TOTAL DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 6.674,02 
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