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RESUMO 

COSTA, Sarah Stéphane Diamantina. INSETOS E CRESCIMENTO DE 
TERMINALIA ARGENTEA MART & ZUCC (COMBRETACEAE) 
FERTILIZADA COM LODO DE ESGOTO DESIDRATADO. 2018. 47 p. 
(Dissertação - Mestrado em Produção Vegetal) - Universidade Federal dos Vales do 
Jequitinhonha e Mucuri, Diamantina, 2018. 
 

O bioma Cerrado tem sua vegetação natural fragmentada a cada dia, devido a 

desmatamentos que reduzem a qualidade do solo, a diversidade e tamanho de 

populações nativas de animais e vegetais, alterando o habitat de espécies de insetos e 

plantas. Tais impactos podem ser minimizados por meio da utilização de 

condicionadores orgânicos de solo, como o lodo de esgoto. Outra alternativa para 

recuperação de áreas degradas é o reflorestamento com espécies de plantas adaptadas 

como a Terminalia argentea Mart. & Zucc (Combretaceae). Nesse contexto, a avaliação 

da presença de insetos bioindicadores podem contribuir para identificação alterações 

ecológicas em sistemas sob recuperação de áreas degradadas. Assim o presente trabalho 

avaliou o crescimento da T. argentea e a presença de espécies de hemípteros fitófagos, 

seus inimigos naturais e formigas protocooperantes após a adubação com lodo de esgoto 

em área com solo degradado. O delineamento foi inteiramente ao acaso com dois 

tratamentos (aplicação de 20 dm3 por planta de lodo de esgoto desidratado e sem lodo 

de esgoto desidratado) com 24 repetições. Os números de insetos fitófagos e inimigos 

naturais foram contabilizados, quinzenalmente, em 48 árvores da espécie durante o 

período experimental. O uso do lodo de esgoto desidratado utilizado nas plantas de T. 

argentea, proporcionou condições favoráveis para o desenvolvimento da espécie, sendo 

assim, as plantas adubadas apresentaram maiores números de folhas/galho, 

galhos/planta e porcentagem de cobertura do solo (serapilheira, plantas herbáceas e 

gramíneas) comparada às plantas não adubadas. Plantas de T. argentea adubadas com 

lodo apresentaram maiores índices de diversidade, riqueza de espécies e abundância de 

formigas protocooperantes, índices de riqueza de espécies e abundâncias de Hemiptera 

fitófagos e predadores de Sternorryncha (Hemiptera). Dos Hemiptera fitófagos, Aphis 

spiraecola (Patch) (Aphididae) e Fulgoridae destacaram-se pelos seus maiores números 

em folhas dessa planta fertilizada. A fertilização das plantas de T. argentea aumentou as 

abundâncias de algumas espécies e famílias de inimigos naturais de Hemiptera 

fitófagos, tais como Dolichopodidae, Photinus sp., Brachymyrmex sp., Camponotus sp., 



 
 

Ectatoma sp., Pheidole sp. e P. termitarius. Por outro lado, Camponotus sp., Ectatoma 

sp. e formigas protocooperantes afetaram negativamente a abundância de predadores de 

Sternorryncha, e as formigas protocooperantes as de Dolichopodidae. As formigas 

Brachymyrmex sp. afetaram negativamente as de Syrphus sp., Camponotus sp. e 

Ectatoma sp. as de Dolichopodidae. A maior riqueza de espécies de predadores de 

Sternorryncha reduziu este índice ecológico dos Hemiptera fitófagos. Maiores 

abundâncias de A. spiraecola e Hemiptera fitófagos e riqueza de espécies destes 

afetaram positivamente as de Syrphus sp. e Dolichopodidae; e predadores de 

Sternorryncha com as de A. spiraecola e Hemiptera fitófagos. Com isso, o plantio T. 

argentea na presença de adubação com lodo de esgoto apresentaram-se como boa opção 

para recuperação de áreas degradadas. 

 

Palavras-chave: Adubação, artrópodes, Combretaceae, Terminaia argentea Mart & 

Zucc. 



 
 

ABSTRACT 

COSTA, Sarah Stéphane Diamantina. INSECTS AND GROWTH OF TERMINALIA 

ARGENTEA MART & ZUCC (COMBRETACEAE) FERTILIZED WITH 
DEHYDRATED SEWAGE SLUDGE. 2018. 47 p. Dissertation (Masters in Plant 
Production) - Federal University of the Jequitinhonha and Mucuri Valleys, Diamantina, 
2018. 
 
 
The Cerrado biome has its natural vegetation fragmented every day due to deforestation, 

what reduces the number and size of animal and plant populations, changing specific 

environment of interaction between insect and plant species. Therefore, the guarantee of 

survival of these populations reduces, making the reversion of this condition even more 

important, being necessary the conservation and recovery of the area, through, for 

example, soil reconditioners. Sewage sludge, obtained from Sewage Treatment Stations, 

works as a fertilizer in reforestation using adapted species such as Terminalia argentea 

Mart. & Zucc (Combretaceae). Thus the present work evaluated the growth of T. 

argentea and the presence of phytophagous hemiptera species, its natural enemies and 

protocooperating ants after fertilization with sewage sludge in an area with degraded 

soil. The use of insects as bioindicators in degraded areas is due to their reestablishment 

of an ecological succession increasing diversity and interactions between species. 

Therefore, the present work evaluated the abundance, diversity and richness of 

phytophagous hemiptera, natural enemies and protocooperating ants in T. argentea 

plants as well as their production of plant mass and soil cover fertilized with dehydrated 

sewage sludge for 24 months. The design was entirely randomized to two treatments 

(with 20 L of dehydrated sewage sludge and no dehydrated sewage sludge) with 24 

replications (one replication = one plant). The numbers of phytophagous insects and 

natural enemies were counted every two weeks in 48 trees of the specie during the 

experimental period. The use of dehydrated sewage sludge in the T. argentea plants 

provided favorable conditions for the better development of the species. Thus, the 

fertilized plants presented larger numbers of leaves/branch and branch/plant and 

percentage of soil cover (litter, herbaceous plants and grasses) compared to non-

fertilized plants. Plants of T. argentea fertilized with sewage sludge presented higher 

levels of diversity, richness of species and abundance of protocooperating ants, levels of 

richness of species and abundance of Phytophagous Hemiptera and predators of 

Sternorryncha (Hemiptera). Of the phytophagous Hemiptera, Aphis spiraecola (Patch) 



 
 

(Aphididae) and Fulgoridae stood out for their higher numbers in leaves of this 

fertilized plant. Fertilization of T. argentea plants increased the abundance of some 

species and families of natural enemies of phytophagous Hemiptera, such as 

Dolichopodidae, Photinus sp., Brachymyrmex sp., Camponotus sp., Ectatoma sp., 

Pheidole sp. and P. termitarius. Abundance of Brachymyrmex sp., Ectatoma sp., 

Pheidole sp. and protocooperating ants and their richness of species increased 

phytophagous Pentatomidae; Aphis spiraecola with Brachymyrmex sp.; and Fulgoridae 

with Brachymyrmex sp., Ectatoma sp., Pheidole sp., P. termitarius and protocooperants 

and with these species richness. Brachymyrmex sp., Camponotus sp. and Pheidole sp. 

positively affected the abundance of phytophagous Hemiptera and species richness and 

the diversity level of protocooperating ants corroborated with the increase in these 

ecological indexes of these sucking insects. On the other hand, Camponotus sp., 

Ectatoma sp. and protocooperative ants negatively affected the abundance of 

Sternorryncha predators, and protocooperating ants of Dolichopodidae. The 

Brachymyrmex sp. ants negatively affected those of Syrphus sp., Camponotus sp. and 

Ectatoma sp. those of Dolichopodidae. The greater species richness of Sternorryncha 

predators reduced this ecological index of phytophagous Hemiptera. Higher abundance 

of A. spiraecola and Hemiptera phytophagous and species richness of these affected 

positively those of Syrphus sp. and Dolichopodidae; and predators of Sternorryncha 

with those of A. spiraecola and Hemiptera phytophagous. Terminalia argentea plants 

fertilized with dehydrated sewage sludge presented larger crowns and soil cover and 

abundance and richness of Hemiptera suckers species, its protocooperating and 

predators, indicating a good option for recovery in degraded areas. 

 

Key words: Arthropods, Combretaceae, Fertilization, Terminaia argentea Mart & 
Zucc. 
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INTRODUÇÃO GERAL 

 
O emprego do lodo de esgoto como adubo orgânico e condicionador de solo na 

recuperação de áreas degradadas é considerada alternativa para a disposição final de 

resíduos urbanos, esse composto orgânico é rico em matéria orgânica (MO) e nutrientes 

(KITAMURA et al. 2008), melhorando a qualidade de solos de baixa fertilidade 

(PEDROZA et al. 2010) como os de áreas degradadas. O uso do lodo de esgoto na 

agricultura deve estar condicionado às regras que definam as exigências de qualidade do 

material a ser reciclado e aos cuidados exigidos para estabilização, desinfecção e normas 

de utilização que incluam as restrições de uso (BARBOZA & TAVARES FILHO 2006), 

descritos na resolução - CONAMA 375, BRASIL 2006. Estudos realizados verificaram a 

viabilidade técnica/econômica do lodo de esgoto como fertilizante em cultivos 

agronômicos/florestais e na produção de mudas em áreas degradadas ou não, sendo 

promissora, pois de rejeito passa para insumo agrícola (LIRA et al. 2008). 

A definição da degradação do solo está associada à própria qualidade do solo 

físico-químico, ou seja, à medida que as características são alteradas negativamente, 

estabelece-se um processo de degradação (ALVES & SOUZA 2008). Sendo que a 

degradação química do solo, segundo (BONINI 2012) resulta na queda de sua fertilidade, 

ocasionada pela redução dos teores e da qualidade da matéria orgânica e pela redução dos 

teores de macro e micronutrientes. Comumente, há aumento dos teores de Mn e Al, devido 

à redução do pH, onde os referidos atributos constituem indicadores importantes da 

qualidade do solo (BONINI et. al. 2015). Mas o uso de lodo de esgoto proporciona o 

rápido estabelecimento e crescimento da vegetação e melhor desenvolvimento radicular, 

além de minimizar custos com adubação mineral (BONINI et. al. 2015). Alguns estudos 

relatam a relação direta da matéria orgânica sobre a capacidade de troca catiônica (CTC) 

do solo (COSTA et al. 2014). Estudo prévio da área a ser recuperada (ex.: natureza do 

solo), é fundamental para o início e estabelecimento da técnica, passando pela escolha da 

espécie vegetal a ser utilizada. 

Dentre essas espécies encontra-se a Terminalia argentea Mart. & Zucc., 

popularmente conhecida como capitão, capitão-do-mato ou capitão-do-campo, pertence à 

família Combretaceae (LORENZI, 2008). Espécie pioneira de porte arbóreo, encontrada na 

região do Centro-Oeste e do Sudeste, abundante no Bioma Cerrado e na floresta 

semidecídua; ocorrendo preferencialmente em topos de morros e alto de encostas onde o 
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solo é bem drenado (GOMES et al. 2014). Essa espécie é recomendada para programas de 

recuperação de áreas degradadas devido ao seu bom desenvolvimento em solos 

empobrecidos (GOMES et al. 2014). A floração ocorre entre os meses de agosto e 

setembro e a frutificação entre abril e setembro, possui fruto tipo drupa com característica 

seco e indeiscente, apresentando semente fusiforme (FARIAS 2009). Seus produtos 

madeireiros são bastante utilizados na construção civil, tendo em vista tratar-se de madeira 

pesada e dura (GOMES et al. 2014). Destaca-se também o uso de produtos não 

madeireiros desta espécie florestal, como uso medicinal através dos extratos vegetais da 

casca e folhas (LORENZI 2008,).  

A adubação com lodo de esgoto em plantas de T. argentea pode favorecer da 

presença de diversos insetos associados e considerados indicadores de diversidade 

biológica da qualidade do ecossistema. Estudos tem descrito a presença de 19 espécies de 

insetos associados às estruturas de exudação desta planta, destacando-se a Trigona 

branneri e Mesembrinella bicolor (Hymenoptera: Apidae) (BOFF et al. 2008). Esse 

exsudato tem liberação contínua ao longo do dia e da noite, estimulada pela constante 

visitação de diversos grupos de insetos que se posicionam próximo ao local de liberação e 

sugam com seu aparato bucal (BOFF & GRACIOLLI 2008). Essa resina é usada por 

abelhas fêmeas para construção de abrigos e para proteção de larvas, algumas espécies de 

meliponínios, utilizam óleos para impermeabilização de colmeias subterrâneas (KERR 

2001).  

A condição inicial para o restabelecimento das espécies, quando se propõe a 

recuperação de áreas degradadas, é a promoção de uma nova sucessão ecológica, 

assumindo-se, como ponto de partida, a situação atual da área (GUERRA et al. 2016). 

Deve-se, com isso, prever e estimular o aparecimento de várias espécies nativas, tanto da 

flora quanto da fauna, e a partir dos conhecimentos das inter-relações entre plantas e 

animais, estabelecer uma recuperação contínua, que se valha das atividades que são fruto 

dessas relações, tendo em vista que a polinização e a dispersão de sementes são interações 

de grande importância entre animal e planta (GUERRA et al. 2016). Desse modo, 

contribui-se para a resiliência natural da área, haja vista que a ação humana ocorre apenas 

no início do emprego da técnica (REIS et al. 2003). Muitos estudos têm sido realizados 

incluindo o elemento animal em projetos de recuperação de áreas degradadas, por meio do 

plantio de espécies atrativas à fauna (CAMPOS et al. 2012). O plantio de espécies nativas 

pioneiras e secundárias iniciais atrativas para a fauna permite que as espécies frugívoras 
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atraídas, além de dispersarem sementes, tragam consigo propágulos de outras espécies 

nativas, aumentando a riqueza específica da área (GUERRA et al. 2016). Dentre os 

invertebrados, vários organismos têm sido utilizados como bioindicadores dessas 

transformações (MCGEOCH et al. 2011). Besouros (Coleoptera), borboletas 

(Lepidoptera), formigas e vespas parasitoides (Hymenoptera) têm sido utilizados como 

indicadores de biodiversidade (DAVIS et al. 2001). Além disso, a intensidade e a 

periodicidade dos processos de distúrbios ambientais pode resultar em um habitat sensível 

à colonização por oportunistas e abre caminho para as formigas, tais como Camponotus 

spp. (Hymenoptera: Formicidae) (RAMOS et al. 2003). 

Com isso o objetivo desse trabalho foi avaliar o crescimento da T. argentea e a 

presença de espécies de hemípteros fitófagos, seus inimigos naturais e formigas 

protocooperantes após a adubação com lodo de esgoto em área com solo degradado. 

Testando quatro hipóteses: i) plantas fertilizadas terá copa maior formando 

mais serapilheira, auxiliando na recuperação de área degradada; ii) plantas adubadas serão 

maiores (> ilha biogeográfica – IBG - teoria) e de melhor qualidade nutricional (> 

aminoácidos livres) com maior abundância de Hemiptera fitófagos; iii) plantas adubadas 

com lodo propiciam maior abundância de Hemiptera fitófagos acarretando maior 

quantidade de formigas protocooperantes por intermédio de protocooperação (SCHMITZ 

2006); e iv) plantas fertilizadas terão maior quantidade de formigas protocooperantes que 

resultará em menor quantidade de predadores de Hemiptera fitófagos (WAKERS et al. 

2017). 
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ARTIGO CIENTÍFICO 
 
INSETOS E CRESCIMENTO DE TERMINALIA ARGENTEA MART & ZUCC 

(COMBRETACEAE) FERTILIZADA COM LODO DE ESGOTO DESIDRATADO.  

 

RESUMO O lodo de esgoto é um composto orgânico rico em nitrogênio e matéria 

orgânica, importante para o desenvolvimento de plantas, tais como Terminalia argentea 

Mart. & Zucc (Combretaceae), utilizadas no reflorestamento de áreas com solo degradado. 

Sua utilização também interfere na atividade biológica de insetos protocooperantes e 

inimigos naturais. O presente trabalho avaliou o crescimento da T. argentea e a presença 

de espécies de hemípteros fitófagos, seus inimigos naturais e formigas protocooperantes 

após a adubação com lodo de esgoto em área com solo degradado. Para tanto, adotou-se o 

delineamento inteiramente ao acaso, com 24 repetições e dois tratamentos (adubação de T. 

argentea com lodo de esgoto e sem adubação). As plantas de T. argentea adubadas com 

lodo de esgoto apresentaram maior número de folhas/galho, galhos/planta e porcentagem 

de cobertura do solo (ex.: serapilheira). Os maiores índices de diversidade, riqueza de 

espécies e abundância de formigas protocooperantes e de riqueza de espécies e 

abundâncias de Hemiptera fitófagos e predadores de Sternorryncha (Hemiptera) foram 

observados em folhas das plantas adubadas com lodo. Dentre eles destaca-se a da ordem 

Hemíptera, Aphis spiraecola (Patch) (Aphididae), Fulgoridae, Mahanarva fimbriolata Stal. 

(Cercopidae), Membracidae e Pentatomidae; os inimigos naturais Cycloneda sanguinea L. 

(Coleoptera: Coccinelidae), Dolichopodidae (Diptera), Chrysoperla sp. (Neuroptera: 

Chrysopidae) e Photinus sp. (Coleoptera: Lampyridae) e as formigas protocooperantes 

Brachymyrmex sp., Camponotus sp., Ectatoma sp., Pheidole sp. e Pseudomyrmex 

termitarius Smith (Hymenoptera: Formicidae).  Após a análise de correlação de Spearman 

observou-se que a presença de insetos do gênero Brachymyrmex sp. e Camponotus sp. 

afetaram positivamente a abundância de Hemiptera fitófagos, riqueza de espécies e índice 

de diversidades de formigas protocooperantes corroboraram com o aumento destes índices 

ecológicos destes insetos sugadores. Por outro lado, formigas protocooperantes afetaram 

negativamente a abundância de predadores de Sternorryncha e a riqueza de espécie deste 

último grupo afetou negativamente a riqueza de espécies de Hemiptera fitófagos. A maior 

copa de T. argentea  é consequencia da adubação  com lodo de esgoto desidratado, que 

corroborou para o aumenta dos índices ecológicos de Hemiptera fitófagos, de formigas 
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protocooperantes e de seus inimigos naturais indicando ser uma opção adequada para a 

recuperação de áreas degradadas. 

 

Palavras chaves: Artrópodes, diversidade, serapilheira. 
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INSECTS AND GROWTH OF TERMINALIA ARGENTEA MART & ZUCC 

(COMBRETACEAE) FERTILIZED WITH DEHYDRATED SEWAGE SLUDGE. 

 

ABSTRACT- Sewage sludge is an organic compound rich in nitrogen, important for the 

development of the plant such as Terminalia argentea Mart. & Zucc (Combretaceae) used 

for the recovery of degraded areas. The present work evaluated the abundance, species 

richness and diversity of phytophagous hemiptera, natural enemies and protocooperating 

ants in T. argentea plants as well as their production of vegetal mass and soil cover 

fertilized with dehydrated sewage sludge for 24 months. The experimental design was a 

randomized block design with two treatments (with and without dehydrated sewage 

sludge) with 24 replications. The plants of T. argentea fertilized with dehydrated sewage 

sludge presented larger numbers of leaves / twig and branches / plant and percentage of 

cover of the soil (ex. Litter). The highest rates of diversity, species richness and abundance 

of protocooperative ants and species richness and abundances of phytophagous Hemiptera 

and Sternorryncha (Hemiptera) predators were observed in leaves of the T. argentea plants 

fertilized. Aphis spiraecola (Patch) (Aphididae), Fulgoridae, Mahanarva fimbriolata Stal. 

(Cercopidae), Membracidae and Pentatomidae showed higher abundances in leaves of 

fertilized T. argentea plants. The natural enemies Cycloneda sanguinea L. (Coleoptera: 

Coccinelidae), Dolichopodidae (Diptera), Chrysoperla sp. (Neuroptera: Chrysopidae) and 

Photinus sp. (Coleoptera: Lampyridae) and protocooperating Brachymyrmex sp., 

Camponotus sp., Ectatoma sp., Pheidole sp. and Pseudomyrmex termitarius Smith 

(Hymenoptera: Formicidae) presented higher numbers in leaves of T. argentea plants 

fertilized. Brachymyrmex sp. and Camponotus sp. positively affected the abundance of 

phytophagous Hemiptera, species richness and diversity index of protocooperantes ants 

corroborated with the increase of these ecological indexes of these sucking insects. On the 

other hand, protocooperative ants negatively affected the abundance of Sternorryncha 

predators and the species richness of this latter group adversely affected the richness of 

phytophagous Hemiptera species. The larger canopy of T. argentea fertilized with 

dehydrated sewage sludge increases the ecological indexes of phytophagous Hemiptera, 

protocooperantes ants and their natural enemies indicating to be an adequate option for the 

recovery of degraded areas.  

Key words: Fertilization, arthropods, diversity, litter. 
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1. INTRODUÇÃO 

Lodo de esgoto é um resíduo rico em matéria orgânica com potencial uso na 

adubação ou como componente de substratos na produção de mudas. Seu uso é indicado 

em plantios florestais e na recuperação de áreas degradadas (KIMBERLEY et al.2004). A 

utilização do lodo de esgoto na agricultura e floresta como adubo pode garantir a redução 

nos custos de produção, e evitar o descarte inadequado de lodo em aterros ou locais com 

possibilidade de contaminação de mananciais (CALDEIRA et al. 2014).  

Estudos científicos têm indicado o lodo de esgoto como adubo orgânico por 

não apresentar risco de contaminação de metais pesados em grãos de Zea mays L. (Poales: 

Poaceae), Vigna unguiculata (L.) Walp. (Fabales: Fabaceae) (NOGUEIRA et al. 2007). A 

adubação com lodo de esgoto em plantas utilizadas para recuperação de áreas degradadas, 

como na Terminalia argentea Mart. & Zucc (Combretaceae), pode contribuir 

substancialmente para o restabelecimento do ecossistema e contribuir para a atividade de 

insetos indicadores de qualidade do solo e da fauna. 

A T. argentea é uma árvore presente nas regiões Sudeste e Centro-Oeste do 

Brasil. Essa árvore tem diversas finalidades tais como arborização paisagística, produção 

de lenha e carvão, construção civil e na recuperação de áreas degradadas. Essa árvore, 

secundária tardia, pode alcançar 20 m de altura, tronco é mais ou menos ereto, cilíndrico, 

em torno de 50 cm de diâmetro, com casca clara, grossa e bastante rugosa, descamando em 

placas irregulares.  

A T. argentea pode liberar exsudatos de forma contínua em diferentes alturas 

do seu tronco em resposta a ação de patógenos o que atrai constante visitação de diversos 

grupos de insetos que se posicionam próximo ao local de liberação e sugam com seu 

aparato bucal, destacando Trigona branneri (Crockere) e Mesembrinella bicolor 

(Fabricius) (Hymenoptera: Apidae) (BOFF et al. 2008). Sendo assim é necessário maior 

estudo sobre esta espécie vegetal para determinar quais são os insetos Hemiptera 

potencialmente pragas, quais são os seus inimigos naturais e formigas protocooperantes. 

A recuperação de uma área degradada pode ser monitorada por meio da 

diversidade de insetos por apresentarem rápida suscetibilidade a mudanças ambientais 

(SANTOS et al. 2006). Dentre esses insetos, as ordens Hemiptera e Hymenoptera são 

amplamente utilizados como bioindicadores devido apresentarem maiores números de 

famílias e de espécies (SKERN et al. 2010). Os indices nutricionais e defesas químicas da 
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planta hospedeira estão associados a vários fatores como adubação e idade das plantas 

impactando a diversidade de insetos fitofágos e de seus inimigos naturais (LEITE et al. 

2011a). O lodo de esgoto aumenta o conteúdo de húmus no solo, é rico em fósforo e 

nitrogênio e em macro (Ca, Mg) e micronutriente (Cu e Zn) (MASS 2010), o que favorece 

o desenvolvimento das plantas e, consequentemente, de insetos. 

Com isso o objetivo desse trabalho foi avaliar o crescimento da T. argentea e a 

presença de espécies de hemípteros fitófagos, seus inimigos naturais e formigas 

protocooperantes após a adubação com lodo de esgoto em área com solo degradado. 

Testando quatro hipóteses: i) plantas fertilizadas terá copa maior formando 

mais serapilheira, auxiliando na recuperação de área degradada; ii) plantas adubadas serão 

maiores (> ilha biogeográfica – IBG - teoria) e de melhor qualidade nutricional (> 

aminoácidos livres) com maior abundância de Hemiptera fitófagos; iii) plantas adubadas 

com lodo propiciam maior abundância de Hemiptera fitófagos acarretando maior 

quantidade de formigas protocooperantes por intermédio de protocooperação (SCHMITZ 

2006); e iv) plantas fertilizadas terão maior quantidade de formigas protocooperantes que 

resultará em menor quantidade de predadores de Hemiptera fitófagos (WAKERS et al. 

2017). 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 
2.1. Sítio experimental 

O trabalho foi realizado numa área degradada no Instituto de Ciências Agrárias da 

Universidade Federal de Minas Gerais (ICA/UFMG), no município de Montes Claros, 

Minas Gerais (latitude 16º51’38 S, longitude 44º55’00” W, altitude 943 m) de março de 

2017 a fevereiro de 2019 (24 meses, período de coleta de artrópodos). A área foi definida 

como degradada devido à perda de camada superficial de solo, presença de erosão 

superficial e ausência de vegetação conforme critério adotado por Milton et al. (1994) e 

Whisenant (1999). De acordo com a classificação de Köppen, o clima dessa região é 

tropical e seco, chuva anual de 1000 a 1300 mm, com inverno seco e temperatura média 

anual superior a 18oC (ALVARES et al. 2013). O solo é do tipo Neossolo litólico 

(SANTANA et al. 2016), textura argilosa (37 dag.kg–1) de argila, (46 dag.kg–1) de silte e 

(17 dag.kg–1) de areia; P-Mehlich: 0,35 mg.dm–3; P-remanescente: 16,87 mg.L–1; K: 
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41,00 mg.dm–3; Ca: 1,60 cmolc.dm–3; Mg: 0,98 cmolc.dm–3; Al: 3,30 cmolc.dm–3; H+Al: 

13,40 cmolc.dm–3; saturação por base: 2,69 cmolc.dm–3; t: 5,99 cmolc.dm–3; m: 55,09% T: 

16,09 cmolc.dm–3; V: 16,72%; matéria orgânica: 0,73 dag.kg–1; carbono orgânico: 

0,42 dag.kg–1; pH–H2O= 4.3. 

 

2.2. Desenho experimental 

As sementes de T. argentea foram obtidas de árvores crescidas no ICA/UFMG. 

As mudas de T. argentea foram produzidas, em viveiro, com o uso de sacos plásticos (8 x 

12 cm). O substrato para semeadura foi constituído por 30% de composto orgânico, 30% 

de solo argiloso, 30% de areia, e 10% fosfato natural reativo (160 g/muda), em março de 

2016. O composto orgânico constitui-se de três partes, em volume: duas de restos de podas 

de jardinagem desintegradas (≤ 5 cm) e uma parte de esterco bovino curtido. 

O delineamento foi inteiramente casualizado, com 24 repeticões. O estudo 

consistiu da implantação de dois tratamentos, adubação de T. argentea com 20 L cova-1 de 

lodo de esgoto desidratado e sem a adubação com lodo. As unidades experimentais foram 

compostas por uma planta). Previamente ao plantio das mudas, foram abertas covas com 

dimensões de 40 × 40 × 40 cm. O ph do solo das covas foi corrigido com calcário 

dolomítico (poder de neutralização total de 90%) (187g/cova), elevando-se a saturação por 

bases a 50% (KOPITTKE & MENZIES 2007). Fosfato natural (80g/cova), fritted trace 

elements (FTE) (10g/cova) e pó-de-rocha de marmoraria (1kg/cova) foram adicionados de 

acordo com a análise de solo. As mudas de T. argentea foram transplantadas, com 30 cm 

de altura em covas espaçadas por dois metros na linha de plantio e seis metros na 

entrelinha, totalizando seis linhas linhas paralelas e 48 plantas. No momento do 

transplantio e nos tratamentos com lodo, também foi aplicado em dose única os 20 L cova-1 

de lodo de esgoto. O plantio foi realizado em setembro de 2016 e as mudas foram irrigadas 

duas vezes por semana até o início do período chuvoso na região, quando nenhuma água 

adicional foi fornecida. As plantas foram podadas quando seus galhos atingiram 5 cm de 

comprimento usando uma navalha esterilizada por planta, sendo eliminados os fustes 

adicionais e os galhos existentes até 1/3 de altura da copa, deixando-se apenas o melhor 

fuste. Todas as partes podadas de cada espécie foram deixadas entre suas respectivas linhas 

de plantio. O lodo de esgoto desidratado (5% de umidade) foi coletado na Estação de 

Tratamento de Esgoto (ETE) do município de Juramento, Minas Gerais, Brasil à cerca de 
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40 Km do local de plantio de T. argentea. A ETE é operada pela Companhia de 

Saneamento de Minas Gerais S.A. (COPASA) e tem capacidade para tratar 217 m3 de lodo 

de esgoto/dia. A eficiência do sistema em termos de remoção de matéria orgânica é 

superior a 90%.  

O lodo de esgoto passou pelo processo de solarização em tanques de areia por 

três meses na ETE, que reduz os coliformes termotolerantes ao nível aceito pelo Conselho 

Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) (Resolution No 375) do Ministério do Meio 

Ambiente do Brasil (http://www.mma.gov.br/port/conama/ res/res06/res37506.pdf) para 

uso na agricultura que é de <103 número mais provável/g de sólidos totais. As principais 

características químicas e biológicas do lodo de esgoto desidratado por esta companhia 

foram: pH–H2O= 4,40; N= 10,4 mg kg–1; P= 2,9 mg kg–1; K= 5,8 mg kg–1; Cd= 0,1 µg g–1; 

Pb= 56,9 µg g–1; Cr= 46,7 µg g–1; e coliformes fecais= 4,35 número mais provável g–1 

(NOGUEIRA et al. 2007). 

 

2.3. Produção de massa vegetal e cobertura do solo 

Os números de folhas/galho e galhos/planta e a percentagem de cobertura de 

solo por serapilheira, plantas herbáceas e gramíneas foram avaliados visualmente, 

mensalmente, por parcela (1m2) na projeção da copa de cada uma das 48 plantas de T. 

argentea. 

 

2.4. Insetos 

Os insetos foram contados visualmente, quinzenalmente, entre 7 e 11 h da 

manhã, nas faces adaxial e abaxial das folhas nas partes apical, média e basal do dossel e 

nas orientações norte, sul, leste e oeste, totalizando 12 folhas/planta/avaliação, em cada 

uma das 48 árvores de T. argentea, a partir dos seis meses de idade, durante 24 meses. Os 

insetos não foram removidos das plantas durante as avaliações. O esforço amostral total foi 

de 27.648 folhas cobrindo toda a planta (eixos vertical e horizontal) com o objetivo de 

capturar o máximo possível de espécies de artrópodes, principalmente os mais raros. Pelo 

menos, três espécimes por espécie de artrópode foram capturados por coleta usando 

aspirador, armazenados em frascos de vidro com etanol a 70% ou montados, separados em 

morfoespécies, e enviados para identificação. 
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2.5. Índices ecológicos 

As médias foram feitas reduzindo os dados para árvores únicas. Os índices 

ecológicos (diversidade, abundância de indivíduos e riqueza de espécies) foram calculados 

para as espécies identificadas nos tratamentos (com ou sem lodo de esgoto 

desidratado)/árvore com o “software BioDiversity Professional, Version 2 (©1997 The 

Natural History Museum; http://www.sams.ac.uk/dml/projects/benthic/bdpro/index.htm)” 

(KREBS 1989). A diversidade foi calculada usando a fórmula de Hill (HILL 1973, JOST 

2006) e a riqueza de espécies com o índice de Simpson (BEGON et al. 2007, LAZO et al. 

2007). 

 

2.6. Estatística 

Os dados de folhas/galho, galhos/planta e percentagem de cobertura de solo por 

serapilheira e plantas herbáceas e gramíneas e a diversidade, abundância e riqueza de 

espécies de hemípteros, inimigos naturais e formigas protocooperantes foram submetidos à 

hipótese estatística não-paramétrica, Wilcoxon signed-rank test (P< 0,05) (WILCOXON 

1945) usando o programa de análises estatísticas Sistema para Análises Estatísticas e 

Genéticas (SAEG), versão 9,1 (SAEG, 2007) (Fornecedor: Universidade Federal de 

Viçosa). Análises de regressão simples e seus parâmetros (P< 0,05) foram realizadas com 

o programa estatístico mencionado para testar as interações entre grupos de hemípteros 

fitófagos, inimigos naturais e formigas protocooperantes. 

A matriz de correlação de Spearman, entre as características mais 

significativas, foi calculada. As matrizes foram submetidas a redes de correlação 

(EPSKAMP et al. 2012). A espessura da borda foi controlada aplicando-se um corte de 

valor de 0,28 (a partir do qual a correlação de Spearman se tornou significativa, 

significando que apenas as bordas com |rij| ≥ 0,28 foram destacadas). Essas análises foram 

realizadas utilizando o software R versão 3.4.1 (R CORE TEAM 2014). O procedimento 

de rede de correlação foi realizado utilizando o pacote qgraph (EPSKAMP et al. 2012). 

 

3. RESULTADOS 

 
3.1. Efeito da adubação de Terminalia argêntea com lodo de esgoto 

As plantas de T. argentea, adubadas com lodo de esgoto desidratado, 

apresentaram (P< 0,05) maiores números de folhas/galho e galhos/planta e porcentagem de 
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cobertura do solo (serapilheira, plantas herbáceas e gramíneas) comparada às plantas não 

adubadas (Tabela 1).  

 

3.2. Índices ecológicos 

Os maiores índices de diversidade, riqueza de espécies e abundância de 

formigas protocooperantes e de riqueza de espécies e abundâncias de Hemiptera fitófagos e 

predadores de Sternorryncha (Hemiptera) foram observados (P< 0,05) em folhas das 

plantas de T. argentea adubadas com lodo de esgoto desidratado, mas não se detectou 

efeito (P> 0,05) quanto as suas diversidades. O aumento de folhas em plantas de T. 

argentea, no tratamento com lodo aumentou (P< 0,05) a diversidade de formigas 

protocooperantes; a riqueza de espécies e a abundância de Hemiptera fitófagos, formigas 

protocooperantes e predadores de Sternorryncha (Figura 1, Tabela 2). 

 
3.3. Hemiptera fitófagos 

A adubação com lodo aumentou o número dos seguintes Hemiptera fitófagos, 

Aphis spiraecola (Patch) (Aphididae), Fulgoridae, Mahanarva fimbriolata Stal. 

(Cercopidae), Membracidae e Pentatomidae nas folhas de plantas de T. argêntea. Contudo, 

para as outras espécies de Hemiptera fitófagos não se detectou efeito (P> 0,05) de 

fertilização nas plantas em suas abundâncias. O aumento de folhas em plantas de T. 

argentea aumentou (P< 0,05) as abundâncias de A. spiraecola e Fulgoridae (Tabela 3, 

Figura 1). 

 

3.4. Inimigos naturais e formigas protocooperantes 

Folhas de plantas de T. argentea adubadas com lodo de esgoto desidratado 

apresentaram maiores números (P< 0,05) dos seguintes inimigos naturais e formigas 

protocooperantes Cycloneda sanguinea L. (Coleoptera: Coccinelidae), Photinus sp. 

(Coleoptera: Lampyridae), Dolichopodidae (Diptera), Brachymyrmex sp., Camponotus sp., 

Ectatoma sp., Pheidole sp. e Pseudomyrmex termitarius Smith (Hymenoptera: 

Formicidae), e Chrysoperla sp. (Neuroptera: Chrysopidae). Contudo, para as outras 

espécies de inimigos naturais não se detectou efeito (P> 0,05) de fertilização nas plantas 

em suas abundâncias (Tabela 4). 

O aumento de folhas em plantas de T. argentea aumentou (P< 0,05) as 

abundâncias de Dolichopodidae, Photinus sp., Brachymyrmex sp., Camponotus sp., 
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Ectatoma sp., Pheidole sp. e P. termitarius. Abundâncias de Brachymyrmex sp., Ectatoma 

sp., Pheidole sp. e formigas protocooperantes e riqueza de espécies destas aumentou (P< 

0,05) a de Pentatomidae fitófago. Quesada gigas correlacionou positivamente (P< 0,05) 

com Brachymyrmex sp., Camponotus sp., Pheidole sp., P. termitarius e formigas 

protocooperantes; A. spiraecola com Brachymyrmex sp.; e Fulgoridae com Brachymyrmex 

sp., Ectatoma sp., Pheidole sp., P. termitarius e formigas protocooperantes e com riqueza 

de espécies destas. Brachymyrmex sp., Camponotus sp. e Pheidole sp. afetaram 

positivamente (P< 0,05) a abundância de Hemiptera fitófagos e riqueza de espécies e 

índice de diversidades de formigas protocooperantes corroboraram com o aumento (P< 

0,05) destes índices ecológicos destes insetos sugadores. Por outro lado, Camponotus sp., 

Ectatoma sp. e formigas protocooperantes afetaram negativamente (P< 0,05) a abundância 

de predadores de Sternorryncha, e as formigas protocooperantes as de Dolichopodidae. As 

formigas Brachymyrmex sp. afetaram negativamente (P< 0,05) as de Syrphus sp., 

Camponotus sp. e Ectatoma sp. as de Dolichopodidae. A maior riqueza de espécies de 

predadores de Sternorryncha reduziu este índice ecológico dos Hemiptera fitófagos. 

Maiores abundâncias de A. spiraecola e Hemiptera fitófagos e riqueza de espécies destes 

afetaram positivamente (P< 0,05) as de Syrphus sp. e Dolichopodidae; e predadores de 

Sternorryncha com as de A. spiraecola e Hemiptera fitófagos (Tabela 5, Figura 1).  

 

4. DISCUSSÃO 

A fertilização com lodo de esgoto desidratado favoreceu o desenvolvimento 

das plantas de T. argentea devido ao lodo de esgoto ser rico em nitrogênio (NOGUEIRA et 

al. 2007) e matéria orgânicaresultando em maior cobertura do solo com serapilheira. Além 

disso, essas plantas apresentaram maiores abundâncias, riqueza de espécies e índices de 

diversidade de insetos sugadores, talvez devido ao maior IBG e de aminoácidos livres 

desde que este fertilizante é rico em nitrogênio, favorecendo-os (NOGUEIRA et al. 2007). 

Por sua vez, aumentou os índices ecológicos de formigas protocooperantes e de insetos 

predadores, ou seja, seguindo os seus protocooperados ou suas presas (LEITE et al. 2012). 

Contudo, formigas protocooperantes reduziram os predadores de Sternorryncha 

(WALKERS et al. 2017). 

A maior cobertura do solo por serapilheira na projeção das copas das plantas de 

T. argentea adubadas com lodo de esgoto resultaram da maior quantidade de folhas (>1,8) 
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e galhos (>6,6) depostos das copas das árvores, comparada às que não receberam adubação 

com lodo, confirmando a hipótese de que plantas adubadas com lodo intensificam o 

processo de recuperação de área degradada, o que é muito importante para a redução da 

erosão laminar e aumento na fertilidade do solo (FRANCO et al. 2002). A recuperação de 

áreas degradas é um processo lento (FERREIRA et al. 2007), mas com a utilização de 

plantas de T. argentea e lodo de esgoto, esse processo de recuperação pode ocorrer com 

maior celeridade. Essa espécie florestal vem sendo empregada na recuperação de áreas 

degradadas melhorando a qualidade do solo. Assim o uso do lodo de esgoto como 

biofertilizante impactou positivamente também no desenvolvimento de espécies arbóreas 

como Araucaria angustifolia (Bertol) Kuntze (Araucariaceae), Cedrela fissilis Vell 

(Meliaceae), Eucalyptus grandis Hill (Myrtaceae), Lafoensia pacari Saint-Hilaire 

(Lythraceae) e Senna spectabilis Schrad (Fabaceae) (ABREU et al. 2017). Lodo de esgoto 

desidratado com nitrogênio e saneado com Azadirachta indica A. Juss. (Sapindales: 

Meliaceae) ou com cal sem esta planta ou em composição de composto de Ipomoea sp. 

(Solanales: Convolvulaceae) com ou sem fosfato de rocha foram avaliados (NOGUEIRA 

et al. 2007). Outros tratamentos incluíram lodo de esgoto desidratado com fosfato de rocha 

incorporado no solo saneado ou não com A. indica ou cal, e esta adubação com composto 

de Ipomoea sp. com fosfato de rocha incorporado no solo. Esses tratamentos apresentaram 

baixa densidade de patógenos e foram semelhantes aos solos sem adubação ou com 

calagem e adubação química (NOGUEIRA et al. 2007). Esses tratamentos não 

ultrapassaram os limites máximos de adição anual e os limites máximos admissíveis das 

concentrações de metais pesados nos solos, mas as concentrações de chumbo nos grãos de 

Z. mays e V. unguiculata atingiram valores acima dos limites permitidos para os produtos 

agrícolas, independentemente adição de lodo de esgoto no solo (NOGUEIRA et al. 2007). 

Observaram-se maiores abundâncias, riqueza de espécies e índice de 

diversidade de Hemiptera fitófagos (ex.: A. spiraecola) em plantas de T. argentea 

adubadas com lodo de esgoto desidratado provavelmente devido a estas serem maiores (> 

folhas) resultando em maior recurso alimentar (>IBG) e de melhor qualidade (> 

aminoácidos livres) para estes insetos, confirmando a nossa segunda hipótese que plantas 

com mais galhos e folhas (> IBG) favorece o desenvolvimento de insetos sugadores. O 

lodo de esgoto desidratado é rico em matéria orgânica, macronutrientes (ex.: nitrogênio e 

fósforo) bem como de micronutrientes (ex.: zinco e cobre), favorecendo o 

desenvolvimento de espécies arbóreas (JAKUBUS 2016). Plantas com maior adubação 
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nitrogenada ou menor potássica apresentam maior quantidade de aminoácidos livres na 

seiva, favorecendo principalmente os insetos sugadores (TAIZ et al. 2017). Além disso, 

árvores maiores apresentam maior diversidade e abundância de insetos herbívoros e de 

seus inimigos naturais (LEITE et al. 2017) funcionando como IBG de pequena escala 

aonde as menores ilhas (dossel) tem maior probabilidade de extinção de espécies mais 

raras por não comportar alta densidade populacional destas (LEITE et al. 2017). A maior 

abundância de insetos hemípteros e de seus inimigos naturais foram observados em árvores 

de Caryocar brasiliense A. St.-Hil. (Malpighiales: Caryocaraceae) de maior copa em 

cerrado brasileiro (LEITE et al. 2016). 

Aphis spiraecola e Fulgoridae apresentaram maiores abundâncias em plantas 

de T. argentea adubadas com lodo de esgoto desidratado (>folhas). Aphis spiraecola ataca 

algumas plantas como Baccharis trimera (Less.) DC. (Compositae), Calendula officinalis 

L. (Asteraceae) e Citrus sp. resultando em engruvinhamento de folhas novas e produção de 

fumagina oriundo da deposição de honeydew resultando em menor capacidade 

fotossintética das folhas (KANEKO 2018), como observado neste trabalho. Espécies da 

família Fulgoridae, no qual em alta população pode ocasionar feridas no tronco com 

hemorragia destas feridas, murcha e morte dos ramos, e fumagina nas folhas mediante 

grande quantidade de líquidos excretados por estes insetos (DARA et al. 2015).  

A maior abundância, riqueza de espécies de índice de diversidade de formigas 

protocooperantes (ex.: Brachymyrmex sp.) em plantas de T. argentea adubadas com lodo 

de esgoto desidratado, provavelmente, devido a maior quantidade de insetos sugadores – 

interação tritrófica, confirmando a nossa terceira hipótese: > insetos sugadores = > 

formigas protocooperantes. Esse tipo de interação é comum entre plantas, herbívoros e 

inimigos naturais (SCHMITZ 2006), como observado em árvores de C. brasiliense que 

com maior abundância de Dikrella caryocar (LEITE & DA-SILVA 2014) (Hemiptera: 

Cicadellidae) e Pseudoccocus sp. (Hemiptera: Pseudococcidae) resultou em maior 

quantidade de Crematogaster sp. (Hymenoptera: Formicidae) (LEITE et al. 2012, 2015).  

A presença das formigas protocooperantes pode ser justificada devido a relação 

mutualísticas importantes que estabelece com alguns insetos fitófagos, principalmente os 

representantes da ordem Hemiptera, desempenhado papel de cooperação, protegendo em 

troca de alimento - uma das interações mais importantes encontradas na natureza 

(ARAUJO et al. 2016). Esse fato foi observado no presente trabalho, no qual o aumento de 

formigas protocooperantes resultou em menor abundância de predadores (ex.: 
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Dolichopodidae e Syrphus sp.) e no aumento de insetos sugadores (ex.: A. spiraecola), 

confirmando a nossa quarta hipótese: > formigas protocooperantes = < predadores. A 

abundância de inimigos naturais associados à colônia de A. spiraecola foi 

significativamente aumentada em árvores de Citrus sp. quando fornecido fontes de 

açúcares alternativos nos ramos destas plantas, pois as formigas Lasius grandis Forel 

(Hymenoptera: Formicidae) preferiram esta nova fonte do que a dos pulgões, resultando na 

redução populacional deste inseto sugador mediante predação (WAKERS et al. 2017). 

Contudo, em sistemas agroflorestais, as formigas são eficazes no biocontrole, protegendo 

as árvores da colonização de pragas importantes tais como os mastigadores (ex.: 

Coleoptera e Lepidoptera), sendo importantes juntamente com inimigos naturais como 

fator de equilíbrio dinâmico nos agrossistemas (GONTHIER et al. 2013). Além disso, as 

formigas são usadas como bioindicadoras em áreas degradadas ou em recuperação por 

responderem rapidamente a complexidade de ambiente e as relações mutualísticas 

discutidas anteriormente (SANCHES 2015).  

Também foram observados maiores riqueza de espécies e abundâncias de 

predadores de Sternorryncha em folhas das plantas de T. argentea adubadas com lodo de 

esgoto desidratado. Esses fatos se devem, provavelmente, a maior quantidade de 

Hemiptera fitófagos (ex.: pulgões) nas plantas (árvores maiores), ou seja, esses predadores 

(ex.: Syrphus sp.) seguiram suas presas (AUSLANDER et al. 2003), como constatado por 

meio de correlações positivas entre A. spiraecola e Syrphus sp.. Contudo, com maior 

riqueza de espécies de predadores de Sternorryncha reduziu os de Hemiptera fitófagos em 

plantas de T. argentea. Aphis spiraecola é atacado por uma ampla variedade de inimigos 

incluindo larvas predadoras de Diptera (Syrphidae e Cecidomyiidae), larvas de 

Chrysopidae (Neuroptera), larvas e adultos de Coleoptera (Coccinellidae) – Scymnus sp. -, 

imaturos e adultos de aranhas (Araneae) e vespas parasitoides (WAKERS et al. 2017). 

Estudos realizados com C. brasiliense mostram a importância de Chrysoperla sp. na 

redução de Aphis gossypii Glover (Hemiptera: Aphididae) nesta árvore do cerrado 

brasileiro (LEITE et al. 2012, 2015). Por outro lado, Platynaspidius maculosus (Weise) 

(Coleoptera: Coccinellidae), joaninha exótica no Japão, tem predado efetivamente A. 

spiraecola, A. gossypii e Toxoptera citricidus (Kirkaldy) (Hemiptera: Aphididae) em 

plantas de Citrus sp. sendo quase completamente ignoradas pelas formigas Lasius 

japonicus Santschi, Pristomyrmex punctatus (Smith), Formica japonica Motschoulsky e 
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Camponotus japonicus Mayr (Hymenoptera: Formicidae), fato interessante que 

potencializa a sua criação e liberação em campo (KANEKO 2018). 

 

5 CONCLUSÕES 

  

A aplicação de lodo de esgoto aumenta a produção de folhas em plantas de 

Terminalia argentea Mart. & Zucc (Combretaceae) que por sua vez apresenta maior copa, 

formando mais serrapilheira, o que auxiliou na recuperação da área degradada. 

As plantas adubadas com o lodo foram maiores, proporcionando maiores ilhas 

biogeográficas e de melhor qualidade nutricional, detendo de maior quantidade de 

aminoácidos livres com maior abundância de Hemiptera fitófagos. 

Aumento na abundância de Hemiptera fitófagos, devido melhor qualidade 

nutricional da planta, aumentou também a quantidade de formigas protocooperantes, por 

intermédio de relação de protocooperação e de seus e inimigos naturais. 

Estes resultados podem apoiar programas de recuperação de áreas degradadas, 

dando um novo destino para o lodo de esgoto (biossólido), resíduo final das estações de 

tratamento de esgoto. Evitando assim o descarte inadequado e contaminação ambiental, 

além de proporcionar parcerias entre empresas e órgãos governamentais. 

 

 

6. AGRADECIMENTOS 

 

Aos taxonomistas Drs. Carlos Matrangolo (UNIMONTES) (Formicidae), Ivan Cardoso 

Nascimento (EMBRAPA-ILHÉUS Centro de Pesquisas do Cacau, CEPLAC, Itabuna, BA) 

(Formicidae), Luci Boa Nova Coelho (Universidade Federal do Rio de Janeiro 

(Cicadellidae) e Paulo Sérgio Fiuza Ferreira (Hemiptera) (UFV) pelas identificações dos 

espécimes. Os números dos vouchers são 1595/02 e 1597/02 (CDZOO, Universidade 

Federal do Paraná, Paraná, Brasil). As agências brasileiras de fomento à pesquisa Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico” (CNPq), Fundação de Amparo à 

Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG) e ao Programa de Proteção Florestal 

(PROTEF) do Instituto de Pesquisas Florestais (IPEF) pelo suporte financeiro.  
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Tabela 1: Números de folhas/galho e de galhos/árvore de Terminalia argentea Mart & 
Zucc (Combretaceae) (média ± EP) e percentagens de desfolha e de cobertura do solo com 
ou sem lodo de esgoto desidratado em área degradada. 

 Lodo de esgoto desidratado Teste de Wilcoxon 

 Com lodo Sem lodo VT* P 

N. folhas totais/galho 11,47 ± 0,34 6,38 ± 0,23 5,9 0,00 

N. galhos totais/árvore 28,88 ± 0,51 4,48 ± 0,22 5,9 0,00 

% de cobertura do solo 11,98 ± 0,63 5,39 ± 0,31 4,2 0,00 

n= 24 por tratamento. VT*= valor do teste. 
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Tabela 2. Índices de diversidade (D), riqueza de espécies (RS) e abundância (Abun.) de 
hemípteros fitófagos (Hem.), predadores de Sternorryncha (Pred. Stern.), e formigas 
protocooperantes (For.) em plantas de Terminalia argentea Mart & Zucc (Combretaceae) 
(média ± EP) com ou sem lodo de esgoto desidratado em área degradada. 
 Lodo de esgoto desidratado Teste de Wilcoxon 

 Com lodo Sem lodo VT* P 

D Hem. 1,60±0,52 0,80±0,22 0,7 0,26 

RS Hem. 1,83±0,28 0,58±0,16 3,4 0,00 

Abund. Hem. 21,04±8,46 2,79±1,17 3,1 0,00 

D Pred. Stern. 0,52±0,19 0,42±0,13 0,1 0,46 

RS Pred. Stern. 1,38±0,11 0,29±0,09 5,2 0,00 

Abund. Pred. Stern. 2,96±0,47 0,33±0,11 5,4 0,00 

D For. 6,57±0,71 3,78±0,48 3,0 0,00 

RS For. 3,96±0,20 2,08±0,23 4,7 0,00 

Abund. For. 28,67±3,98 5,08±0,18 5,2 0,00 

n= 24 por tratamento. VT*= valor do teste. 
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Tabela 3. Abundância de Hemiptera fitófagos em plantas de Terminalia argentea Mart & 
Zucc (Combretaceae) (média ± EP) com ou sem lodo de esgoto desidratado em área 
degradada. 

Família Espécies Lodo de esgoto 

desidratado 

Teste de 

Wilcoxon 

  Com lodo Sem lodo VT* P 

Aleyrodidae Não identificado 0,54±0,42 1,92±1,07 0,9 0,18 

Aphididae Aphis spiraecola (Patch) 16,71±8,46 0,13±0,12 2,4 0,01 

Cercopidae Mahanarva fimbriolata Stal. 0,21±0,13 0,00±0,00 1,8 0,04 

Cicadellidae Balclutha hebe Kirkaldy 0,00±0,00 0,08±0,05 1,4 0,08 

 Cicadellinae 0,08±0,08 0,00±0,00 1,0 0,16 

 Erythrogonia sexguttata Fabr. 0,00±0,00 0,08±0,05 1,4 0,08 

Coreidae Leptoglossus sp. 0,04±0,04 0,00±0,00 1,0 0,16 

Cicadidae Quesada gigas Olivier 0,13±0,06 0,04±0,04 1,0 0,15 

Fulgoridae Não identificado 2,17±0,61 0,50±0,30 3,3 0,00 

Membracidae Não identificado 0,13±0,06 0,00±0,00 1,8 0,04 

 Membracis sp. 0,04±0,04 0,00±0,00 1,0 0,16 

Pentatomidae Não identificado 0,58±0,20 0,04±0,04 2,4 0,01 

Pseudococcidae Phenacoccus sp. 0,42±0,41 0,00±0,00 1,0 0,16 

n= 24 por tratamento. VT*= valor do teste. 
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Tabela 4. Abundância de inimigos naturais de Hemiptera fitófagos em plantas de 
Terminalia argentea Mart & Zucc (Combretaceae) (média ± EP) com ou sem lodo de 
esgoto desidratado em área degradada. 

Ordem: Família Espécie Lodo de esgoto 

desidratado 

Teste de Wilcoxon 

  Com lodo Sem lodo VT* P 

Coleoptera      

Coccinelidae Cycloneda sanguinea L. 0,21±0,13 0,00±0,00 1,8 0,04 

Lampyridae Photinus sp. 0,33±0,15 0,00±0,00 2,3 0,01 

Diptera      

Dolichopodidae Não identificado 2,38±0,46 0,29±0,11 4,5 0,00 

Syrphidae Syrphus sp. 0,17±0,07 0,04±0,04 1,4 0,08 

Hymenoptera      

Braconidae Não identificado 0,08±0,05 0,00±0,00 1,4 0,08 

Formicidae Brachymyrmex sp. 5,13±1,05 0,54±0,18 4,7 0,00 

 Camponotus sp. 10,63±1,76 2,17±0,49 4,0 0,00 

 Cephalotes sp. 0,04±0,04 0,00±0,00 1,0 0,16 

 Ectatoma sp. 2,29±0,85 0,13±0,06 3,3 0,00 

 Pheidole sp. 6,38±2,01 1,25±0,33 3,1 0,00 

 Pseudomyrmex termitarius Smith 4,21±0,99 1,00±0,46 3,2 0,00 

Neuroptera      

Chrysopidae Chrysoperla sp. 0,21±0,08 0,00±0,00 2,3 0,01 

n= 24 por tratamento. VT*= valor do teste. 
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Tabela 5. Equações das análises de regressão simples das variáveis de abundâncias de 
Hemiptera fitófagos totais (Ab.Hem.Fit.) com Camponotus sp. (Ab.Camp.); 
Dolichopodidae (Ab.Dol.) com formigas protocooperantes totais (Ab.For.), Ab.Camp. e 
Ectatoma sp. (Ab.Ecta.); Syrphus sp. (Ab.Syr.) com Ab.Hem.Fit., Aphis spiraecola 

(Ab.Aphis) e Brachymyrmex sp. (Ab.Brac.); predadores de Sternorryncha (Ab.Pred.Stern.) 
com Ab.For., Ab.Camp. e Ab.Ecta.; riquezas de espécies de Hemiptera fitófagos totais 
(Rs.Hem.Fit.) com predadores de Sternorryncha (Rs.Pred.Stern.) e formigas 
protocooperantes totais (Rs.For.); e índices de diversidade de Hemiptera fitófagos totais 
(D.Hem.Fit.) com formigas protocooperantes totais (D.For.) em plantas de Terminalia 

argentea Mart & Zucc (Combretaceae) em área degradada. 
Equações das análises de regressão simples  ANOVA 

 R2 F P 

Ab.Hem.Fit. = 2,97 + 1,40 x Ab.Camp. 0,12 6,3 0,02 

Ab.Dol. = 0,34 + 0,10 x Ab.For. – 0,001 x Ab.For.2 0,14 3,6 0,04 

Ab.Dol. = 0,42 + 0,28 x Ab.Camp. – 0,01 x Ab.Camp.2 0,15 4,0 0,03 

Ab.Dol. = 0,89 + 0,76 x Ab.Ecta. – 0,04 x Ab.Ecta.2 0,15 3,9 0,03 

Ab.Syr. = 0,06 + 0,004 x Ab.Hem.Fit. 0,13 6,9 0,01 

Ab.Syr. = 0,08 + 0,004 x Ab.Aphis 0,11 5,9 0,02 

Ab.Syr. = 0,002 + 0,06 x Ab.Brac. – 0,003 x Ab.Brac.2 0,13 3,2 0,05 

Ab.Pred.Stern. = 0,37 + 0,13 x Ab.For. – 0,002 x Ab.For.2 0,19 5,2 0,01 

Ab.Pred.Stern. = 0,55 + 0,32 x Ab.Camp. – 0,01 x Ab.Camp.2 0,18 4,9 0,01 

Ab.Pred.Stern. = 1,17 + 0,81 x Ab.Ecta. – 0,05 x Ab.Ecta.2 0,14 3,8 0,03 

Rs.Hem.Fit. = 0,42 + 1,75 x Rs.Pred.Stern. – 0,53 x Rs.Pred.Stern.2 0,21 6,1 0,00 

Rs.Hem.Fit. = 0,04 + 0,39 x Rs.For. 0,18 10,0 0,00 

D.Hem.Fit. = 0,19 + 0,20 x D.For. 0,10 5,3 0,03 

ANOVA. n= 48, graus de liberdade: tratamento= 1, repetições= 22, e do resíduo= 23. 
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Figura 1 Estruturas de rede estimadas com base na correlação de Spearman (P <0,05) gerada 
para folhas totais/árvore, abundâncias de Aphis spiraecola, Brachymyrmex sp., Camponotus 

sp., Dolichopodidae, Ectatoma sp., formigas protocooperantes totais, Fulgoridae, Hemiptera 
fitófagos, Pentatomidae, Pheidole sp., Photinus sp., predadores de Sternorryncha, 
Pseudomyrmex termitarius, Quesada gigas e Syrphus sp., diversidades de formigas 
protocooperantes e Hemiptera fitófagos, e riquezas de espécies (RS) de formigas 
protocooperantes, Hemiptera fitófagos e predadores de Sternorryncha em plantas de 
Terminalia argentea. n = 48. 
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CONCLUSÕES GERAIS 

A aplicação de lodo de esgoto aumenta a produção de folhas que por sua vez 

proporciona maior copa de T. argentea (> IBG), aumenta a quantidade de serapilheira e os 

índices ecológicos de Hemiptera fitófagos, de formigas protocooperantes e de seus e inimigos 

naturais, devido às características nutricionais do lodo e especificidade da planta, indicando 

ser uma opção adequada para a recuperação de áreas degradada. 

 

 

 

 


