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RESUMO

O município de Dona Euzébia, localizado na Mesorregião da Zona da Mata mineira, ocupa o primeiro lugar no estado de Minas Gerais e o segundo lugar na Federação quanto à

produção de mudas ornamentais, florestais, exóticas e frutíferas. A cidade se destaca como a segunda produtora nacional de mudas cítricas, sendo estas as mais afetadas por

Aleurocanthus woglumi Ashby, espécie popularmente conhecida como mosca-negra-dos-citros. Nesse sentido, objetivou-se avaliar o grau de incidência de A. woglumi no

município, identificando em quais citros há uma maior ocorrência, bem como a influência da temperatura na infestação de mosca-negra. Para tal, foram aplicados questionários

semiestruturados de forma aleatória a 35 indivíduos, sendo estes produtores e proprietários de estabelecimentos agrícolas. As seguintes informações foram obtidas por meio dos

questionários: características do entrevistado (grau de escolaridade e ocupação no trabalho), dados do estabelecimento (variedades de citros produzidas) e dados referentes à

ocorrência da mosca-negra-dos-citros (incidência e influência da temperatura). Dos entrevistados, 49% julgam que, atualmente, A. woglumi seja um problema em vários

estabelecimentos agrícolas de Dona Euzébia - MG e 66% consideram comum o aparecimento da mosca-negra durante o verão. Segundo a literatura e a percepção dos

agricultores, constatou-se que o período favorável para esta praga agrícola ocorra durante o verão do Hemisfério Sul. A preferência de ovoposição pode ser variável dentro das

variedades de Citrus, sendo constatada a preferência por limoeiro e tangerineira, 29% e 31% respectivamente

Projeto 1


