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O consumo de sementes é considerado predação quando esta é levada à morte.
 Coleópteros da família Bruchidae são insetos que, na fase larval, consomem
 sementes. Objetivou-se avaliar a riqueza de espécies de bruquídeos em plantas
 de bordas de dois fragmentos de floresta estacional semidecidual, bem como de
 áreas abertas adjacentes, e quantificar o nível de dano (ND) nos frutos
 infestados. Foram selecionadas 89 plantas de seis famílias em diferentes áreas
 de borda dos fragmentos e áreas abertas na Fazenda Experimental Edgardia,
 Botucatu, SP. De março de 2009 a dezembro de 2010 foram retirados de 20 a 50
 frutos por planta por coleta, armazenados em potes plásticos transparentes
 (tampa telada) e mantidos em câmara climatizada (28±2ºC). A emergência de
 bruquídeos foi observada e quantificada. Os insetos foram armazenados em
 álcool (70,00%), identificando-se o total de bruquídeos e a planta de origem. O
 ND nos frutos foi feito considerando-se o número de frutos coletados (Ft) e a
 quantidade de frutos infestados por bruquídeos (Fi): ND= (100.Fi)/Ft. Foram
 realizadas coletas em 30 espécies de plantas e 11 espécies apresentaram
 bruquídeos predando suas sementes: Acacia bonariensis Gill., Albizia niopoides
 (Spruce ex Benth.) Burkart, Bauhinia forficata Link, B. longifolia D.Dietr.,
 Enterolobium contortisiliquum (Vell.) Morong, Indigofera suffruticosa Mill., I.
 truxillensis Kunth, Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit, Lonchocarpus
 guillemineanus Malme, Senna hirsuta (L.) H.S.Irwin & Barneby, S. pendula (Willd.)
 H.S.Irwin & Barneby. Em cada espécie de planta ocorreu uma morfoespécie
 diferente de bruquídeo. Destas espécies, os frutos de E. contortisiliquum
 apresentaram maior ND (69,20% em 2009 e 70,00% em 2010) e o menor ND foi
 apresentado por I. suffruticosa em 2009 (7,60%) e I. truxillensis em 2010 (6,60%),
 sendo possível concluir que algumas espécies são mais fortemente afetadas pela
 predação de suas sementes, o que pode afetar o indivíduo e/ou a densidade de
 plantas atacadas.
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