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RESUMO

EFEITO DAS MODIFICAÇÕES ANTRÓPICAS SOBRE O ATAQUE DE Cerconota
 anonella Sepp. (Lepidoptera: Oecophoridae) EM Annona crassiflora Mart.
 (Annonaceae).

 Jhonathan de Oliveira SILVA (1)

Dorivaldo Batista SOUZA (2)

 Annona crassiflora Mart.(Annonaceae), conhecida popularmente como araticum,
 panã ou pinha-do-cerrado é uma espécie arbórea nativa do Cerrado brasileiro
 com relevante potencial frutífero. Entretanto, devido a antropização, nos últimos
 anos esta espécie vem sofrendo intensos ataques de insetos. Dentre estes,
 destaca-se a Cerconota anonella Sepp. (Lepidoptera: Oecophoridae),
 responsável pela redução expressiva no desenvolvimento dos frutos de A.
 crassiflora. Este trabalho teve objetivo verificar a influencia da alteração do habitat
 sobre a taxa de ataque de C. anonella em frutos de A. crassiflora. O estudo foi
 conduzido em duas áreas de Cerrado localizados no norte de Minas Gerais,
 sendo a primeira caracterizada pela presença de A. crassiflora em pastagens e a
 segunda em cerrado senso stricto. Foram amostrados 18 e 19 indivíduos de A.
 crassiflora, respectivamente no cerrado e no pasto (n=37). Em cada indivíduo, foi
 contado o número de frutos total e atacados. Além disso, foi mensurado a riqueza
 de espécies vegetais e densidade de A. crassiflora (CAP>10cm) que circundavam
 os indivíduos analisados em um raio de dez metros. No geral foram encontrados
 699 frutos e registrada maior taxa de ataque para os frutos dos indivíduos
 presentes em pastagens (F1,35= 21,452; p<0,001). Para a área de pastagem,
 foram amostrados 365 frutos, destes 90,7% encontravam-se atacados por C.
 anonella. Para as áreas de cerrado, foram amostrados 368 frutos, sendo que 70%
 estavam atacados. Além disso, foi observada uma relação negativa entre a taxa
 de ataque por C. anonella e a riqueza de espécies arbóreas (F1,35= 6,0162;
 p<0,05; y=97,93-4,127x). A maior complexidade estrutural e diversidade vegetal
 presente no cerrado pode servir como refúgio e fonte de alimento para eventuais
 inimigos naturais de C. anonella. Dessa maneira, a presença de vegetação nativa
 tem grande potencial para a redução natural do ataque de C. anonella.
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