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A palmeira Oenocarpus mapora Karsten. é nativa do Oeste da
Amazônia Oriental e está sendo objeto de pesquisa na EMBRAPA
Amazônia Oriental com vista a sua domesticação e melhoramento para
os mais diferentes fins. Na área experimental dessa instituição. em
Belém, Para, foi estudada a fauna entomolôgica existente em varias
plantas de bacaby, durante o ano de 1997. Verificou-se que algumas
inflorescências ainda fechadas apresentaram ataque de duas espécies
de Curculionidae: Dynamis borassi e Foveo/us aterpes, cujas larvas
alimentam-se das ráquilas. Larvas de Phi/eurus couturieri (Dynastidae)
foram registradas vivendo nas partes mortas deixadas pelos primeiros.
Outras espécies de insetos fitófagos e predadores foram encontradas
também, na espata danificada. No momento da maturação da segunda
espata ocorre a exposição da inflorescência e varias espécies de insetos
são atraídas. possivelmente polinizadores. Durante as ãnteses das
flores masculinas e femininas tem-se, dentre eles: o percevejo
Discocoris drakei (Thaumastocoridae) que cumpre seu ciclo biológico
completo na mesma inflorescência, o besouro Cyclophora distincta
(Dynastidae). a abelha Trigona sp. (Apidae) e os bicudos Teores sp. e
Anchylorhynchus bicarinatus. Três espécies de microlepidopteros
(Tineidae. Gelechiidae, Stathmopodidae) foram encontrados nas
ráquilas alimentando-se das flores masculinas. As fêmeas do pulgão
Cerataphis brasi/iensis (Aphidae) ovipoem na inflorescência. suas
colônias podem se desenvolver até a maturação dos frutos. nesse caso
a inflorescência fica envolvida por fumagina. A lagarta da mariposa
Herminodes longistriata (Noctuidae) roe a epiderme do estipe. As ninfas
dos últimos estádios e os adultos do gafanhoto Tropidacris collaris
(Acrididae) alimentam-se dos folíolos. Dos insetos encontrados podem
ser considerados pragas sérias o Dynamis borassi e Foveolus aterpes.
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