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ESTUDO DA COCHONILHA ESCAMA FARINHA DOS CITROS Plnna4pl~ 
a.~pldl~.tJr.ae(SIGNORET J 1869) (HOr-10PTERA J DIASPIDIDAE) E 

SELETIVIDADE DE 

RESUMO 

INSETICIDAS A CyeLoneda ~angulnea 

(LINNAEUS J 1763) 

Autor: BERNARDO ALLEONI 

Orientador: PROF. DR. OCTÁVIO NAKANO 

PÁ..nna~pÁ..~ a~pÁ..dÁ..~~Jr.ae (Signoret, 1869) (Homop

tera, Diaspididae) i uma praga importante em citros no Bra

sil. Entretanto as pe~quisas a respeito desta praga s~o es

cassas, particularmente em nossas cond~ções. Portanto, de

senvolveu-se estudos sobre a biologia, predadores e ccntrole 

químico desta cochonilha, e também os efeitos de inseticidas 

em Cyeloneda ~anguÁ..nea (Linnaeus, 1763), predador freqüente 

nos pomares citricos. Os experimentos foram desenvolvidos 

no Departamento de Entomologia da Escola Superior de Agricul 

tura "Luiz de Queiroz", Universidade de S~o Paulo. PÁ..nna~pÁ..~ 

t1~pÁ..dÁ..~~nae foi criada em hospedeiros do gênero Cuc.unbÁ..~a 

em laboratório. Os inseticidas foram testados para o segun

do e terceiro estádios ninfais de machos e fêmeas da cochoni 
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lha, para os quais utilizou-se colonias da praga em discos 

de folha de citros em placas de Petri e em aboboras. Os re

sultados foram os seguintes: ~a~pidi~~4a~ é uma espécie ovi

para e apresenta umareproduçio anfig5nica; os perIodos de 

longevidade médios foram 59, 17 ± 0,92 dias na estaçio mais 

quente e 71,37 ± 1,40 dias na estaçio mais fria; O número mé

dio de gerações anuais é 5,6; Os coccinelideos predadores 

da cochonilha foram Ex.Opt~c.~4a sp., Sc.qmYl.u~ sp. e S~~:thoftu~ 

sp., além do crisopideo Ch4!f~OPa. sp.; óleo mineral e carbo

fenotion apresentaram baixa toxicidade e abamectin foi sele

tivo quando aplicados sobre os adultos de C. ~aYl.~uiYl.~a; óleo 

mineral, carbofenotion e abamectin foram seletivos e dimetoa 

to medianamente tóxico aos predadores, quando estes foram 

colocados sobre o substrato previamente tratado com aqueles 

inseticidas; dimetoato e as misturas de azinfos etil, diazi

non e carbofenotion com óleo mineral foram eficientes no con 

trole dos dois instares ninfais da cochonilha, independente

mente do sexo; óleo mineral, dimetoato e carbofenotion devem 

ser usados para o controle integrado de P. a~pidi~~4a~, nao 

somente por serem eficientes mas também porque preservam os 

coccinelideos predadores. 
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STUDY OF THE CITRUS FERN SCALE P~nna~p~~ a~p~di~~ae (SIGNO

RETJ 1869)) (HDr10PTERA) DIASPIDIDAE) AND SELECTIVITY DF IN
SECTICIDES DN C~e~oneda ~ang~nea(LINNAEUSJ 1763) 

Author: BERNARDO ALLEONI 

Adviser: PROF. DR. OCTÃVIONAKANO 

SUMMARY 

Pinna~pi~ a~pidi~~~ae (Signoret, 1869) (Homop-

tera, Diaspididae) is an important citrus pest in Brazil. 

However, researches 'concerning this insect are scarce, 

particularly in Brazil. Therefore, studies were developed 

on the biology, predators and chemical control of this pest 

and also the effects of inseticides on Cyeloneda ~anguinea 

(Linnaeus, 1763) which is frequent predator in orchards . . 
The experiments were set at the Departament of Entomology 

of "Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz", UniveE 

sity of são Paulo, in Piracicaba, State of são Paulo, Bra-

zil. P. a~pidi~~nae was reared on cucurbit hosts in the 

laboratory. Thein'secticides were tested on second·,and third 
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nymphal instars of male and female of the scale which were 

kept on discs of citrus leaves in petri dishes and on 

pumpkins. The results were as follows: P. a..ópidi.ó:t.tr.a.e is 

an oviparous species and presents amphigen reproduction; the 

mean longevity periods were 59,17 ± 0,92 days in the hot 
j,l-/(J 

season and 71,37 ± 1,40days in the cold season; the mean 

number of generation per year is 5,6; the coccinellid 

predators of the scale were Exop~ec:t.tr.a. sp., Scymnu.ó sp. and 
a..s 

S:te:tha.tr.ua" sp., as well as the chrisopid Çh.tr.y.óopa. sp.; ~s 

to"the effects of chemicals on C . .óa.nguinea. mineral oil and 

carbophenothion presented low toxicity while abamectin was 

selective to this predators. Mineral oil, carbophenothion 

and abamectin were selective and dimethoate presented 

median toxicity to C . .óa.nguinea., when the predator was 

placed on substratum previously ".tr:eated with those 

chemicals; dimethoate and mixture of azinphos ethil, diazi-

bon and carbophenothion with mineral oil were efficient "to 

control the second and third nymphal instars of the pest 

regardless the sex; mineral oil, dimethoate and carbophen~ 

thion should be used on the integrated control of P. a..ópi

di.ó:t.tr.a.e not only because they provide a good control of 

the pest, but alsobecause they preserve the coccinellid 

predators. 



1. INTRODUÇÃO 

o desenvolvimento da citricultura nos últimos 

anos, com a expansão das áreas cultivadas e emprego de melho 

res técnicas de produção, principalmente o controle fitossa

nitário, e valorização dos produtos cítricos possibilitaram 

a obtenção de maiores rendimentos na cultura. 

A ampliação das áreas cultivadas e aplicação 

de produtos químicos aliado às condições climâticas favorá

veis, permitiram aos insetos daninhos tornarem-se mais impor 

tantes, afetando consideravelmente a produção. 

As cochonilhas neste contexto estão entre aqu~ 

les insetos que maiores danos causam e pertencem a Ordem Ho

moptera, Superfamília Coccoidea e principais famílias: Dias

pididae, Coccidae, Margarodidae, Ortheziidae, Pseudococcidae 

e Asterolecanidae. 

O método mais tradicional de aplicação de de

fensivos no controle destas pragas é o de' alto volume, conside

rado bastante eficiente .. Algumas inovações vêm sendo intro

duzidas no controle de pragas, corno por exemplo, a aplicação 

de inseticidas sistêrnicos através de injeções no tronco ou granulados 



no solo, visando as cochonilhas da parte aérea da 

proporcionando menor desequilíbrio biológico. 

.2. 

planta, 

A utilização de produtos químicos seletivos 

aos inimigos naturais é imprescindível à execuçao do contro-

le integrado de pragas e dada a dificuldade das indústrias 

em produzir tais produtos, torna-se necessário procurar a se 

letividade dos defensivos' já disponíveis no mercado. 

A cochonilha P~nna~p~~ a~p~d~~z~ae (Signoret, 

1869), é considerada uma praga constante em citros nos últi

mos tempos, assim sendo este trabalho tem como objetivos CO!! 

tribuir para o controle integrado desta praga, fornecendo in 

formações sobre sua biologia em hospedeiros do gênero Cu..c.u..~

biza, ação de alguns coccinelídeos predadores no seu contro

le biológico, efetividade dos principais~ inseticidas recomen 

dados e efeito destes produtos sobre Cyc.loneda ~angu..~nea(L.), 

predador freqüente 
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2. REVISAO DE LITERATURA 

2.1. caracterização das cochonilhas 

Segundo PIZ~A JúNIOR (1966), os laranjais pau

listas sao atacados por mais de 60 espécies de cochonilhas, 

algumas das quais constituindo~se em sérias pragas para a 

cultura, sendo que seu controle deve ser criterioso, o qual 

as vezes não é feito, pois faltam conhecimentos a respeito 

de sua biologia. 

o autor classificou as cochonilhas de acordo 

com suas características morfológicas. Aquelas revestidas 

por uma cobertura dura e protetora, chamada carapaça, esca

ma ou escudo, de forma e constutição variáveis:Mytiloeoeeu~ 

b e.dúi New.i C hlLy~ ompha.lu.6 üieu~ Ash o i C. dietyo~ pe.lLmi . Morg.i 

Pinna.~pi~ a.~pidi.6tlLa.e. Sign.i P. minolL Mask.; Aonidie.lla. a.u

lLa.ntii Mask.i He.mibe.lLle.~ia. la.ta.nia.e. Sign .. Cochonilhas com 

o corpo mole e achatado, aparentemente sem proteção alguma: 

Coeeu~ VilLidi~ Green. i Coeeu~ ,hupe.nidium L. i de corpo duro 

e convexo, aparentemente com carapaça: Sa.i~.6 e.tia. ole.a.e. Bern oi 

apresentando um espesso revestimento de cera mole: Ce.lLO

pla.~te.~ ülolLide.n~i.6 Comst.i ·sem carapaça, mas com revesti-

mento pulverulento com prolongamentos laterais: P.6 e.udo-
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QOQQU.6 ;Qom.6;tod~.i Kuw.; p.e.anoQoc.c.u.6 Q~;tn~ Risso.; com ovisa-
I LI 

co na região posterior do abdome: rQ~nga panQha~~ Mask. ; 

Pu.e.v~nan~a á.e.av~.6c.~n.6 Brethes. 

2.2. Danos ou prejuízos econômicos 

Segundo PIZZA JúNIOR (1966), os principais da-

nos causados pelas cochonilhas às plantas cítricas sao: de-

finhamento da planta, devido a sucção constante da seiva de 

frutos, folhas, ramos, tronco e raízes, podendo levá-a 

morte dependendo da infestação; desvalorizam os frutos à co 

mercialização, por deixar manchas cloróticas nos locais de 

fixação; expelem substâncias açucaradas que caindo sobre a 

planta, favorece o desenvolvimento da fumagina (Capnod~um 

sp.), que dificulta a respiração e a fotossíntese, além de 

que este líquido açucarado atraí formigas que protegem os 

coccideos de seus inimigos naturais e contribuem para a pr~ 

pagação da fumagina pela planta. 

TOLEDO (1940) observou na região de . Campinas 

que os efeitos do ataque de Chny~ompha.e.u.6 aon~dum L. sobre 

as plantas novas de citros foram as vezes fortes o suficien 

tes para causar queda de folhas e o retardamento do desen-

volvimento das plantas. 

Segundo ALEXANDRAKIS (1983), uma população 

de Aon~d~~.e..e.a aunan;t~~ (Maskell.) com mais de 6,6 indiví-

duos por folha reduziram o crescimento das plantas e a pro-
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duçio das pr6ximas :safras. Perdas acima de 20% no peso 

dos frutos foram encontrados quando a populaçio excedeu 150 

cochonilhas nos frutos. O conteúdo de extratos solúveis e 

densidade do suco, a expessura da casca, foram todos in-

fluenciados pela presença dos insetos. 

2.3. Plantas hospedeiras e distribuição geográfica das 

cochonilhas 

Segundo Costa Lima* (1936), citado por TOLEDO 

(1940), Ch~y4omphalu4 aonidum (L.) ocorre ~m quase todo o 

territ6rio brasileiro atacando plantas de várias famílias e 

Prisner* * (1931), citado p"elo autor, menciona a existência 

de 99 plantas hospedeiras. 

MARICONI (1958) também cita que a cochonilha 

cabeça de prego ocorre na maioria dos estados brasileiros, 

além de outros países da América do Sul, Central e do Norte, 

também sendo encontrada nos países europeus, africanos,asiá 

ticos e :orientais, tendo como principais hospedeiros os ci-

* COSTA LIMA, A.M. Terceiro Catálogo dos Insetos que Vivem 

nas Plantas do Brasil. Rio de Janeiro, Ed. Min. da 

Agric., 1936. 460p. 

**PRISNER, H. On the biology of Ch~y4omphalu4 6iQU4 (RIL.) 

Tec. and Scient. Servo Minist. of Agriculture Egypt. 

Cairo. BulI. n9 17, 19p., 1931. 
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tros(laranjeiras, limoeiros, pomeleiros, tangerineiras, 

etc.), mangueiras e palmeiras. 

CORSEUIL, et alii(197l)relatan que a cochoni-

lha escama fari~ha Pinna~pi~ a~pidi~t~ae (Signoret) 
~ 

e en-

contrada sobre A~pa~agu~ ~p~enge~i, Cit~u~au~anti6olia, Ci-

t~u~ au~antium, Cit~u~ limeta, Cit~u~ limonia, Cit~u~ maxi-

Phoenix sp., P~idium guajava eS~n~evie~ia sp. 

Para CLAVIJO (1977) as plantas mais atacadas 

por Selena~pidu~ a~tieulatu~ (Morg.), P~eudaonidia t~ilobi-

ti6o~mi~ (Green) e I~ehana~pi~ longi~o~tu~ (Sign.) são man 

gueiras,caquizeiros, sapotas, citros e abacateiros. 

2.4. Hospedeiros em laboratório 

De acordo com LEPAGE (1942), no estudo das pr~ 

gas das plantas, as abóboras podem prestar nas experimenta-

ç6es biológicas excelentes serviços aos pesquisadores. Airr 

da,segundo o autor, os frutos maduros da aboboreira sao óti 

mos hospedeiros para quase todos os coccideos da família 

Diaspididae, sendo que pepinos, buxas, cabaças,também podem 

ser usados, apenas que são menos duráveis. 

Segundo FLANDERS (1943), a produção massal de 

parasitos de cochonilhas tem sido grandemente facilitada p~ 

la descoberta de abóboras e outros hospedeiros do 
A 

genero 
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Cueu4b~ta. Este cita ainda que Froggatt* (1915) foi o pri 

meiro a relatar a adequação de abóboras à criação de cocho

nilhas, além de que desenvolveu um trabalho de criação mas-

sal de Coee~doph~tu~ e~t4~eola Brethes sobre Aon~d~etla au-

4ant~~ em abóbora de casca lisa (Flanders, 1936)**. 

FLANOERS (1944) utilizou a mesma técnica de 

produção de Aon~d~etla au~ant~~ para a criação de Quad~a~p~ 

d~otu~ pe4n~e~o~u~ em abóbora, citando ainda que C~t4utlu~ 

vutga~~~, tem sido os hospedeiros substitutivos de Cueu~b~

ta em laboratório para a criação de vários diaspidideos. 

FLANDERS (1947) relata que muitos tipos de 

hospedeiros tem sido utilizados para a produção de varios 

diaspidideos, tais como: "seedlings" de palmeira, planta iris , 

folhagens de Cyea~ ~e~oluta, frutos de citros, melancia e 

abóboras, mas nenhum destes foram inteiramente satisfató-

rios do ponto de vista de eficiência à economicidade, rela-

tando que os tubérculos de batata como hospedeiros são os 

mais adequados devido a serem facilmente encontrados nos 

mercados e fácil conservação e manejo, apresentam 100% de 

* FROGGATT, W.W. A descritive catalogue of the scale in

sects C Coee~dae) of Australia. Sydney, Depart. of 

Agriculture New Sputh Wales, 1915, pt. 1 64p. (Science 

Bulletin, 14). 

**FLANDRES, S.E. Coee~doph~lu~ e~t~~eota Brethe~ a preda-

tor enemy of red purple scales . 

Entom., 29(5) :1023-4, 1936. 

Journ. of Econ. 
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suas superfícies aproveitáveis e por mais de 30 dias e por 

nao apodrecerem tão rapidamente como frutos de melão e 

outras cucurbitáceas 

Segundo. SAMWAYS & MAPP (1983), o método de 

criação de PlanoQoQQu~ Q~tn~ Risso, estabelecido por(Fisher, 

1963)* em tubérculos de batata brotados é inadequado pois 

exigem muita atenção e as cochonilhas tendem a aglomerar-se 

ao redor dos brotos tendo-se dificuldades para avaliar suas 

populações, além de que geralmente os tubérculos vêm conta

minados.antes de chegar ao laboratório pela traça Phthon~-

mae.a ope.nQule.lla (Zeller). Os autores citam que P. 

se desenvolve bem em hospedeiros como goiaba e "seedlings" 

de citros, mas preferiram produzir a cochonilha em limões 

coletados com longos pecíolos e parte do ramo, onde foram 

mergulhados em água. Eles obtiveram de 2 a 3 gerações nes

tas condições e relataram ainda que útilizaram também CUQU~ 

b~ta mO.6Qhata (Dush.) como hospedeiro, sendo este bastante 

viável, devido a~outa exigência de manutenção. 

LIOTTA (1974) criou A.6p~d~otu~ ne.n~~ Bch. em 

CUQu~b~ta mO.6Qhata e em tubérculos de batata com o propósi-

to de obter parasitos afelinideos. 

*FISHER, T.W. Mass culture of Lqptolàe.mu.6 and Le.ptoma.6t~x 

- natural enemies of citrus mealybugs. University of 

California, Agricultural Publications, 1963; Bulletin 

n9 707, 39p. 
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2.5. Aspectos biológicos de cochonilhas 

TOLEDO (1940) estudou a biologia de Chny~om

phaiu~ aonidum L. em laranjeiras no período de 1937 a 1939. 

A longevidade de fêmeas f_oi de 83 a 204 dias, sendo que fê

meas não fecundadas viveram até 9 meses. A fecundação de fê 

meas ocorre apos a segunda muda, período considerado de pré

oviposição e que coincide com a emergência de machos da mes

ma geraçao. Fêmeas não copuladas não se reproduziram e par

tenogênese não foi observada. O período de oviposição va

riou de 28 a 107 dias, tendo iniciado 23 a 70 dias após a fe 

cundação das fêmeas e estas colocaram em média 171 ovos cada uma. 

O período de incubação foi de 1 a 24 horas, devido aos ovos 

serem colocados em diferentes estágios de desenvolvimento e~ 

brionário. A proporção sexual foi de 1 macho para 1 fêmea 

e todos os parâmetros biológicos estudados variaram de acor

do com a temperatura ambiente. 

MARICONI (1958) estudando a bionomia de Chny

~omphaiu~ aonidum L., baseando-se no trabalho de TOLEDO (1940), 

observou que cada fêmea colocou 97 a 245 ovos, de acordo com 

a temperatura, umidade e hospedeiro, e que vai diminuindo de 

tamanho com o desenvolver da oviposição,sendo que após a 

eclosão das ninfas estas podem ser transportadas pelo vento, 

pelo homem, pelos pássaros e outros animais a longas distân

cias, onde se fixam após 16 a 31 horas do nascimento. As 

ninfas se desenvolveram em três estádios larvais que duraram: 
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25; 5 a 21 e 6 a 28 dias respectivamente, vindo em seguida 

as fêmeas que deram 4,5 gerações anuais e apresentaram long~ 

vidades de 100 a 200 dias. 

BONAFONTE (1981). também estudou a biologia de 

Ch~y~omphalu~ aon~dum L. e C. 6~eu~ Ash. em laboratório, uti 

lizando corno hospedeiras abóboras e melancias, em substitui

ção às plantas cítricas. 

BROWN & BENNETT (1957) estudaram a biologia de 

P~eudaulaea~pi~ penzagona (Targ.) em tubérculos de batata. 

Os autores observaram que o segundo crescimento da carapaça 

é critério seguro para considerar fêmeas virgens, que fê

meas não copuladas não produzem ovos e quando fecundadas pr~ 

duzem ovos de coloração diferentes. Os primeiros ovos colo

cados são de coloração mais escura, contendo os embriões fe

mininos e os ovos restantes de coloração rosa claro contém 

os embriões masculinos. Cada fêmea produziu de 150 a '200 

ovos, com proporção sexual 1 macho para 1 fêmea. Após a 

eclosão, as ninfas fêmeas se espalham mais em relação à mae 

do que as masculinas. Os autores observaram tambem que a co 

pula ocorreu 20 dias após o nascimento das ninfas, que fê

meas não copuladas constroem urna camada a mais na carapaça,e 

fêmeas com cópula atrasada produz maior número de machos na 

descendência. 

BENNETT & BROWN (1958) fizeram as seguintes o~ 

servaçoes sobre P~eudaulaea~p~~ pentagana: fêmeas ovopositam 



·11. 

por 8 a 9 dias e os ovos sao colocados un~dos semelhante a 

elos de corrente, quebrando-se com os· movimentos do abdome. 

O periodo de incubação demorou de 3 a 4.dias, e as ninfas se 

desenvolvem em 3 estádios larvais, sendo as fêmeas sexualmen 

te maduras após a segunda muda, época em que os machos emer-

gemo A maturidade das fêmeas e a emergência dos machos ocor 

rem 19 a 20 dias após o nascimento das ninfas, sendo observa . -
do também que fêmeas não copuladas expoem seu aparelho repr~ 

dutor fora da carapaça, talvez para facilitar a cópula, e se 

esta não ocorrer até 20 dias após a maturidade, as fêmeas se 

tornam totalmente expostas fora da carapaça. Stafford * 

(1947), citado por BENNETT & BROWN (1958), observou que uma 

camada adicional na carapaça é produzida por fêmeas de Pa~la 

;to~ia ole.ae. (Calvee) não copuladas e que estas estavam expo~ 

tas fora da carapaça devido à .n~cessidade de serem copula-

das para gerarem descendentes. 

BLISS et alii (1931) estudando a biologia de 

Ch~y~omphalu~ au~an;tii (Maskell.) em laboratório sobre limão 

verde, mantido com um pedúnculo grande sobre solução nutrit!. 

va, observaram que apesar da cochonilha ser vivípara, as ni~ 

fas permaneceram por um ou mais dias sob a carapaça da mae, 

logo após procurando um local para a fixação, desenvolvendo-

* SATAFFORD, E.M. Possible controle .Qf some insects by 

killing the males. J. of Econ. Entom., !Q:278, 1947 
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se a seguir três ínstares larvais com 13,5i 17,5 e 74,0 dias 

respectivamente. Cada fêmea produziu 85 a 90 embriões. 

Segundo FLANDERS (1943) as ninfas de Ao nidiella 

aunantii (Mask.) se desenvolveram em três estádios larvais 
, o 

que a 30 C de temperatura duraram 10, 10 e 18 dias respecti-

vamente. 

DICKSON (1954) observou que Aonidiella aunan-

tii (Mask.) forma sua carapaça de exuvias e de material se

cretado pelas glândulas de seu pigidio. Analisando quimica-

mente a$ carapaças, encontrou que são formadas em peso de 

8% de exuvias, 45% de ceras e 47% de material 
o 

sendo que a cera pura funde-se de 86 a 88C. 

proteináceo, 

FLANDERS (1944) estudando a biologia de Q.ua-

dna4pidiotu4 penniQio4U4 em me16es, observou que as fêmeas 

alcançaram a maturidade 37 dias após o nascimento quando a 
o 

temperatura estava ao redor de 30 C. 

BARTRA (1977) desenvolvendo estudos biológicos 

de Selena4pidu4 antiQulatu4 (Morg.) em vários hospedeiros, 

observou que os frutos de espécies nativas de Citnullu4 mos-

traram-se mais favoráveis pois as fêmeas produziram 124 ovos 

cada uma, qUando comparado com 109 em 'plantas 'cítricas e 26 

em tubérculos de batata. 
o 

O autor observou ainda que a 17 C 
o 

(inverno), o ciclo de vida durou 67 dias, enquanto que a 27· C 

foi de 48 dias, não tendo sido observado partenogênese, e os 
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machos puderam copular mais de 11 fêmeas no verao e 9 no in

verno, vivendo no máximo 24 horas após o nascimento. 

NAKANO (19.72) estudando a cochonilha da raiz 

do cafeeiro V 1j.6 mi.c.. o c..c..u.6 c..Jr..ljp.tUI.s CHempel.) em tubérculos de 

batata brotados, observou que as fêmeas apresentaram reprod~ 

çao por partenogênese telftoca, ovoviviparidade e raras ve-

zes viviparidade. O período de incubação durou 2 horas e 

os três lnstaresninfais desenvolveram-se em 9,85 a 15,84; 

10,30 a 14,12 e 10,90 a 19,37 dias respectivamente. Os pe-

ríodos de pré-oviposição, oviposição e pós-oviposição, vari~ 

ram de 15,95 a 54,45; 12,63 a 25,75 e 2,82 a 5,65 dias, res-

pectivamente. Os adultos viveram de 15,45 a 53,54 dias e o 

ciclo total de desenvolvimento foi de 80,94 a 121,25 dias. 

ARRUDA (1983) desenvolveu estudos etológicos 

de Vi.a.6pi..6 .ec..hi.noc..ac...ti. (Bouche) em seus hospedeiros naturais, 

pertencentes aos gêneros Opun.ti.a e Napolea. O autor consta

tou que a reprodução da espécie se dá por anfigonia e parte

nogênese telitoca, sendo predominantemente ovípara. A dura-

0++ 
ção dos três instares ninfais variaram de 9,1 - 0,2 a 10,3 -

+ + + + 0,4; 7,8 - 0,3 a 8,7 - 0,3 e 11,2 - 0,2 a 12,5 - 0,3 dias, 

respectivamente, de acordo com a forma e o tamanho do hospe

deiro. As fases de pré-oviposição, oviposição e pós-ovipos~ 

+ + + + çao variaram de 3,1 - 0,2 a 3,2 - 0,2; 12,6 - 0,5 a 13,9-

0,3 e 3,6 + 0,3 a 5,5 ~ 0,3 dias. O número de ovos por fê

mea variou de 48,6 + 2,3 a 58,4 ± 1,4, tendo a espécie uma 

longevidade de + 49,6 0,7 a 51,4 ± 0,7 dias. O 

observou também que um macho pode acasalar 5 fêmeas e 

autor 

cada 
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fêmea se acasala até 3 vezes, vivendo estas nao mais que três 

dias. A proporç~o sexual observada foi de 1 macho: 1 fêmea 

com 7 gerações anuais. 

2.6. Inimigos naturais de cochonilhas 

Devido a importância das cochonilhas para a 

cultura cítrica, vários trabalhos têm sido desenvolvidos com 

obje'tivos de criar e identificar inimigos naturais que, sozi

nhos ou em combinaç~o com outros métodos de controle, possam 

manter estas pragas abaixo dos níveis econômicos. 

BENNETT (1956) desenvolveu um programa com o 

objetivo de identificar inimigos naturais de P~eudaulaea~pi~ 

pentagona (Targ.), praga importante de várias culturas. Os 

parasitos encontrados atacando a cochonilha foram: A~pidio-

tiphagu~ eitninu~ (Craw.), A. loun~bunyi (Berlese e Paoli) e 

Aphyti~ sp. e os predadores foram: Chiloeonu~ eaeti L.,Coeef 

do philu~ eitnieola Brethes, Cnyp.to 9 natha ~imillinia Sic." 

C. nodieep~ Mshl., Pentilia in~idio~a.Muls., Neaponia sp., to 

-dos coccinelídeos e Cyboeephalu~ sp. (Nitidulidae). 

MUMA (1959) identificou os principais inimigos 

naturais .de Chny~omphalu~ aonidum (L.) como sendo, Chiloeoeu~ 

~tigma (Say), Cyeloneda ~anguinea (L.), Ex.oehomu.s mangini-

penni~ ehildneni (Muls.), Hippodamia eonvengen~ (G-M.), Lin

donu~ lophantae, MiQnowei~ea eOQeidivona (Ashm.) e Olla abdo 

minali~ varo plagiata, todos coccinelídeos. Os microhime-
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nópteros identificados foram, Pno~palzella aunanzii, A~pidi~ 

ziphagu~ loun~bunyi, P~eudhomalopoda pnima, Aphyzi~ ~hny~o~ 

phali (Mercet.) e Companiellabi6a~~iaza How. Outros preda-

dores das familias Tenebrionidae, Chrysopidae, Phloethripi-

dae, Hemisarcoptidae, Phytoseiidae, Aceosejidae, Raphignathi 

dae, também foram encontrad.os predando C. aonidum. 

SELHIME' et alii (1969) identificaram os pri,!! 

cipais inimigos naturais de Chny4omphalu~ aonidum (L.) e Le

pido~aphe4 be~kii (Newman) na Flórida como sendo, Aphyzi~ l! 

pido~aphe~ Compere, A. holoxanzhu~ De Bach e P~eudhomalopo-

da pnima Girault. 

BEN-DOV & ROSEN (1969) observaram que Aoni

diella aunanzii (Mask.) é parasitada principalmente por Aph~ 

Zi4 spp. e predada por Chilo~onu4 bipu~zulazu~ (L.) em Is-

rael. 

Segundo PINTO & PRATES (1980) os principais 

inimigos naturais das formas jovens e adultas de- - Onzhezia 

p~aelonga Douglas, encontrados em Beb.edouro-SP, foram 

in4igni~ Stal. (Reduviidae}, Penzilia egena e S~ymnu~ 

Heza 

sp. 

(Coccinellidae), Ch~y~opa sp. (Chrysopidae), Gyzona sp.- (Dro 

sophilidae), e os fungos A~ahe~~onia sp., Ve~ziaillum le

aanii (Zimm.) Viegas e Clado4poJtium sp . 

. 
Segundo CARRERO (1983), Aphyzi4 lepido~aphe4 

Comp. foi introduzido na França em 1976, para o controle de 

Lepido~aphe~ be~kii (Newm.), alcançando~malguns casos 90 
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95% de parasitismo. O autor ainda cita que Pa~la~o~ia pe~-

gandi Comst. foi parasitada por Á. dia~pi~ How., também En

Qa~~ia Lnqui~enda (~ilv.) (P~o~pal~ella ~nqui~enda) por 

Á. aonidae (Merc.) (Ci~~inu~, Compere), todos com niveis de 

parasitismo baixos. PlaYioQoQQu.ó Qi~~i Risso, foi parasitada 

por Leptoma~~idea abno~mi~ (Gir.) e Ánagy~u~ bohemani(West.~ 

também a niveis insignificantes e Sai~.óetia oleae (01) foi 

parasitada por Me~aphyQu.ó helvolu.ó (Comp.), M. ólavu~ e M. 

loun~buJtyi. 

STANSLY (1984) relata que ChiloQoJtu~ bipu~tul~ 

~u~ L. foi estabelecido com sucesso em Oásis do norte da Ni-

giria, Ãfrica do Sul, para o controle de Pa~lato~ia beanQha~ 

di (Targ-Toz.) 

ALMEIDA (1986) observando plantios de Napoiea 

QOQheJt~illióeJta, a palma forrageira, em Maceió-AL, observou 

larvas e adultos de Pen~ilia egena (Muls.) predando Via~pi.ó 

eQhinoQaQ~i (Bouché). 

Araujo* (1940) citado por ALMEIDA (1986), cita 

que Pentilia egena (Muls.), ataca em todos os estágios de 

seu desenvolvimento, várias pragas das plantas cítricas. 

* ARAUJO, R.L. As joaninhas úteis. O Biológico,· 6: 94-97, 

1940. 
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Silva* et alii (1968) e Gallo** et ali i (1978), 

citados por ALMEIDA (1986), relatam que as cochonilhas, Aon:i, 

diella au.ftan;tii (Mask.), Chfty.óomphalu..ó Üic.u..ó (Ashm.), My;tilE,. 

c.oc.c.u..ó bec.Qii (Newm.), Pinna~pi.ó a~pidi.ó;tftae (Sign.), P. m~ 

noft (Mask.), Oft;thezia pftaelonga (Douglas), P-6eu.doc.oc.c.u.~ c.om~ 

;toc.Qi (Kuw.), MoftganeLt'..a lo.ngi~pina (Morg.) (cochonilüa da 

figueira), são todas predadaspor larvas e adultos de Pen;ti
lia - eg ena (Muls.). 

2.7. Eficiência de coccinelideos no controle biológico de 

cochonilhas 

Muitos trabalhos têm sido desenvolvidos relacio 

nando a eficiência de coccinelrdeos no controle biológico 

de homópteros. 

Hodek*** et ali i (1965) citados por HODEK 

(1970), estudaram a capacidade de predação de Coc.c.ine.e.la .óeE 

* 

** 

*** 

SILVA, A.O. da; GONÇALVES, C.R.; GALVÃO, D.M.; GONÇAL-

VES, A.J.L.; GOMES,J.; SILVA, M.M.; SIMONI, L. Quar

to catalogo dos insetos que vivem nas plantas no Bra

sil, seus parasitos e predadores. Parte lI. 19 Tomo 

Insetos, hospedeiros e inimigos naturais. Rio de Ja

neiro, Min. da Agricultura. Oept9 de Defesa e Inspe

çao Agropecuária, 1968. 622p. 

GALLO, O.; NAKANO, O.; SILVEIRA NETO, S.; CARVALHO, R.P. 

L.; BATISTA, G.C. de; BERTI FILHO, E.; PARRA, J.R.P.; 

ZUCCHI, R.A.; ALVES, S.B. Manual de Entomologia Agri 

cola. são Paulo, Ed. Agran. Ceres, 1978. 531p. 

HOOEK, I.; NOVAK, K.; SKUHRAVY, V.; HOLMAN, J. The pre

dation of Coc.c.inella ~ep;tempu.nc.;t~;ta -L. on Aphi.ó ~aba.e 

scop. on sugar beet. Acta Entomol. Bohemoslov, 62: 

241-53, 1965. 
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zempunQzaza (L.) sobre afídeos, observando que uma larva do 

do coccinelídeo durante todo o período jovem consumiu 3S0 in 

divíduos de MiQJr.oio phium uJr.ziQae Scop.; 400 AphLó áabae Scop.; 

629 Aphi4 áJr.anguiae Ka1t.; 297 Rophaio4iphum padi L.; 316 

BJr.eviQoJr.yne bJr.a44-éQae L.; 373 SQhizaphi4 gJr.am-énum Rond. e 100 

MaQJr.o4iphum euphoJr.b-éae Thomas. 

Segundo AWADALLAN & KHALILL (1981), CaeQineiia 

4epZempunQzaza L., quando criada a uma temperatura média de 
o 

21,3 C e S6,4% de umidade' relativa, consumiu nos quatro está 

dios 1arvais que duraram 13,S dias, 272 indivíduos de Aph-é4 

áabae Scop. Fêmeas adultas que viveram 31 dias 'e colocaram 

663 ovos cada una, consumiram em médi.a 38,S afideos por dia. 

Segundo GUMQVSKA (1982), CaQQineiia 4epzempun~ 

zaza L., quando adultos, consomem 150 - 200 afideos de Aph-é4 

áabae Scop. por dia e 6.700 a 9.000 durante todo o ciclo de 

vida (cerca de 90 dias). 

2.8. Efeito de inseticidas sobre inimigos naturais de co-

choni1has 

Segundo CAMPBELL & HUTCHINS (1952), parathion 

e EPN foram altamente tóxicos aos predadores Adaiia b-épunQz~ 

za (L.), CyQioneda munda (Say.), H-éppodam-éa QonveJr.gen4, aiia 

abdaminaii4 (Say.), SQymnu4 sp., Coieomeg-éiia maQuiaza(Deg.) 

e COQQineiia - 9 - nozaza, em laboratório. Em campo, diel-

drin foi menos tóxico aos predadores do que DDT etoxaphene, 
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e dos predadores estudados, H. eo~ve~ge~~ foi a espécie mais 

tolerante aos inseticidas. 

BARTLETT (1958) estudando a toxicidade de 

aficidas a The~ioaphi~macula~a (Buck) e Hippodamia c.o~ve.~-

ge~~ (G-M) , observou que a LD 95 para o afideo e para a con

servação do coccinel!deo foi mais alta em sulfato de nicoti

na e decresceu com shradan, demeton, trition,fosdrin, extra

to de piretro, lindane, BHC, toxophene, paration, malation 

rotenona. O autor relata ainda que devido a alta toxicida

de de demeton ao afídeo e efeito favorável sobre os coccine

lIdeos e parasitos, pode ser o mais prático aficida no con

trole integrado de T. mac.ula~a em alfafa. 

Segundo HAMILTON & KIECKHEFER (1969) . os valo

res da LD 50 de malation e paration para Mac.~o~iphum ave~ae 

(F.) e os predadores Hippodamia c.o~ve~ge~~ (G-M) , Nabi~ ame

~ic.o6e~u~ Coragon, Ch~y~opa c.a~~ea (Sephes) indicaram que 

os predadores foram menos vulneráveis aos inseticidas do que 

o afídeo. 

MOFFITT et alii (1972) estudaram os efeitos 

de meia dosagem e dosagem completa de oito inseticidas sobre 

Hippodamia c.o~ve~ge~.ó (G-M), em laboratório e campo. Os au

tores observaram que,dentre os inseticidas estudados, encon-

trou-se aqueles que foram altamente tóxicos e outros 

tóxicos, dependendo da metodologia empregada. 

menos 
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Segundo EICHLER & REIS (1976), entre os inseti 

cidas usados na cultura do trigo para o controle de afídeos, 

existem produtos seletivos, de baixa, mediana e alta toxici

dade aos predadores Cyeloneda ~angu~nea (L.) e E~~op~~ eonne 

x.a (Gum.). 

Segundo GRAVENA & BATISTA (1979a) ordem de

crescente de toxicidade de inseticidas ao complexo de preda

dores da cultura do sorgo foi: parathion (95%) > endosulfan 

(50%) > dissulf.QtQn (39%) > sacarose (33%) > proteína (24%). 

GRAVENA & BATISTA __ (197 9b) estudando a seletivi 

dade de inseticidas a inimigos naturais do pulgão Seh~zaph~~ 

g~am~num (Rond.) em sorgo,observaram que pirimicarb nas do

sagens de 0,001; 0,01 e 0,02 kg/ha foi seletivo às larvas.de 

Seymnu~ sp. A toxicidade decrescente ao complexo de predad~ 

res do afídeo foi: malation (65%) > demeton metil(57%) > pi

rimicarb 0,08% (54%) > dissulfaton (53%) > pirimicarb 0,04% 

(47%) > pirimicarb 0,02% (39%) > proteína (36%) > pirimicarb 

0,01% (35%) > pirimicarb 0,001% (18%). 

GRAVENA (1977), estudando a seletividade de 

inseticidas a Cyeloneda ~angu~nea (L.), encontrou que os va-

lores da LC 50 de endosulfan, pirimicarb, dimetoato, para-

thion, demeton metil, malation (larvas), malation (adultos) 

na ordem decrescente de seletividade relativa foram respect! 

vamente, 25.965 ; 4.301; 166,4; 142,4; 120,8; 16,4 e 1,6 ~g/ 

ml. 
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GRAVENA (1978) relata que dissulfoton granul~ 

do no cartucho do sorgo, endosulfan e aldicarb em cobertura, 

foram seletivos aos microhimenópteros e ao complexo de pred~ 

dores de Seh~zaph~~ g4am~num Rond. Pirimicarb e demeton a 

0,0075 kg/ha foram eficientes contra o afídeo e seletivo a 

Cyeloneda~angu~nea L .. Malation na sub-dosagem de 0,115 kg/ 

ha foi altamente tóxico às larvas de e. ~angu~nea e 

tóxico às larvas de Seymnu~ sp .. 

pouco 

PANIS (1980), relatou que 10 dias após a apl! 

caça0 de metidation no controle de coccídeos em citros, os 

adultos de Exoehomu~ quad4~pu~~ula~u~ (L.) e Ch~loeo4u~ b~

pu~~ulatu~ (L.) reiniciaram a predação às ninfas remanescen

tes do tratamento. 

Segundo SHARMA & ADLAKHA (1981) toxaphene,e~ 

dosulfan e phosalone pareceram não ser tóxicos a CoeQ~nella 

~eptempunetata (L.) enquanto que naled,fentoato. fenitrotion 

e ethion foram altamente tóxicos; suger:indo que os primeiros 

podem ser usados no controle integrado do afideo B4ev~e04ljne 

b4a~~~eae L. na presença do coccinelídeo. 

2.9. Flutuação populacional de cochonilhas e seus inimi

gos naturais 

De acordo com LARA et ali i (1977) o pico po

pulacional de Cljeloneda ~angu~nea (L.) e Toxopte4a e~t4~e~

du~ (Kirk.) em C~t4U.~ spp., em Jaboticabal-SP, ocorre em 
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agosto-setembro, sendo esta ocorrência influenciada pela tem 

peratura e umidade relativa do ar. Esta afirmação está de 

acordo com a citada em GALLO et alii (1978) em relação ao 

início das infestações das cochonilhas. 

GRAVENA & FORNASIERI (1979) estudando a dinâ 

mica populacional de cochonilhas em citros e seus predadores, 

correlacionaram-a com os fatores meteorológicos, observando 

que houve um decréscimo quase linear na população de MIj.:t'{lo-
, 

QOQQU~ beQ~.{{ (New.) de novembro de 1975 a novembro de 1976. 

Ocorreram picos em dezembro de 1975 e setembro-outubro de 

1976. Chf1;lj~omphalu~ 6.{Qu~ (Ash.) teve picos em novembro dos 

anos estudados e Pen.:t'{l.{a egena (Muls.) ocorreu em fevereiro 

-março e setembro-outubro de 1976. Somente a temperatura 

mostrou correlação positiva com as espécies estudadas. 

NASCIMENTO & ZEM (1980) estudando a influên-

cia de tratos culturais em citros sobre a população de 

P{nna~~{~ a~p'{d.{~.:thae (Sign.) em Cruz das Almas-BA, observa-

ram que as maiores populações da oochonilha ocorreram no tra 

tamento capina química, seguido pelos tratamentos grade per-

manentei grade no verao e ceifadora no inverno i ceifadora 

permanente e capina química mais tratamento fitossanitário. 

RACCA & CASSINO (1980t fizeram levantamentos 

de homópteros associados às culturas cítricas no Rio de Ja-

neiro e observaram que além de aleirodideos e orteziideos 

foram encontrados os dispidídeos P .{nna~ p.{~ a~ p{d'{~ .:thae (Sign.) 



.23. 

e Selena~pidu~ a~~ieula~u~ (Marg.). Os autores relatam que 

este tinha sido o primeiro relato de S. a~~i~ula~u~ no Esta-

do do Rio de Janeiro. 

2.10. Controle químico de cochonilhas 

De ONG et alii (1927)~, desenvolveram estudos 

para investigar a posSibilidade de se utilizar óleos mine

rais no controle de pragas de citros e sua adequação em mis

turas com inseticidas. Os autores relatam os principais sub 

produtos do petróleo que podem ser usados no controle de pr~ 

gas, como atuam na praga e~na planta e a adequação de cada 

tipo de subproduto e suas misturas com inseticidas ou entre 

eles para cada tipo de inseto visado. 

Segundo Smith* (1932) citado por EBELING (1936), 

o prolongado processo fisiológico de enfraquecimento que ma

ta as cochonilhas, se deve à presença do óleo mineral na ca-

rapaça do inseto ou devido ao contato do óleo com a derme 

do corpo do inseto. 

EBELING (1936) estudando os efeitos de óleos 

minerais sobre vários estágios de desenvolvimento de Aoni-

diella au~antii (Mask.), concluiu que: 

* SMITH, R.H .. Experiments with toxic substances in highly 

refined spray oils. J. of Econ. Entom., 5:988-90,1932. 
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- A diminuição da população da cochonilha se deve ao im

pedimento à fixação das ninfas nas superfícies tratadas 

por mais de 1 mês. 

Os estádios imaturos da cochonilha sao mais fáceis. de 

serem controlados que os adultos, devido possuirem a 

proteção da carapaça, permitindo a respiração 

dos espiráculos que.nãosão marginais. 

através 

- A maioria dos adultos são mortos pela penetração do 

óleo nas traqueias. 

- Os adultos com suas proteções levantadas em relação ao 

substrato são mais vulneráveis. 

- Os óleos minerais podem atravessar através da carapaça. 

- Certa porcentagem dos descendentes de cochonilhas trata 

das com subdosagens de óleos minerais, morrem antes de 

nascer ou nascem antes de produzirem seus apêndices. 

- Devido a absorção do óleo pela casca do tronco e ramos 

da planta, e formação de uma camada insignificante de 

óleo nestas superfícies; o controle destas cochonilhas 

se torna difícil com estas substâncias. 

De acordo com WOGLUM & LAFOLLETTE (1934), a 
. . 

combinação de uma pulverização com óleo mineral e uma fumig~ 

ção cianídrica, proporcionaram bom controle de cochonilhas em 

pomares cítricos que não podiam ser controlados pela simples 

pulverização. O autor conseguiu até 99% de controle de co-
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chonilhas pela combinação óleo-fumigação, isto porque o óleo 

atua mais nos frutos e folhas, enquanto a fumigação rios ra

mos e tronco. 

CARMAN (1956), desenvolvendo testes em campo 

para o controle de Aonidiella au~anzii (Mask.), observou que 

malation pode ser usado efetivamente no controle de baixas a 

moderadas infestações da cochonilha, mas que dosagens' altas 

de 1 kg de 25% de malation pó-molhável em 450 litros de água 

devem ser aplicados em explosões populacionais. Malation p~ 

de ser ainda misturado com paration e em qualquer proporção 

com óleos minerais, não sendo fitotóxico e não causando dese 

quilibrio de ácaros e outras pragas. 

Segundo JEPPSON & CARMAN (1974), Aonidiella 

aunanzii (Mask.) não foi eficientemente controlada pela apl! 

caça0 a baixo-volume de óleos minerais, malation, azinfos .e 

til e carbaril individualmente, mas sim pela aplicação a 

baixo-volume de parathion e pela combinação de óleo mine-

ral com malation, azinfos_, etil,_e carbaril. 

Segundo ELMER et alii (1982), nenhuma cochoni

lha de Aonidiella aunanzii (Mask.) sobreviveu a imerção em 

emulsão de clorpirifos-óleo, metidation-óleo e paration-óleo, 

nenhum ácaro de Pano n,yc.lu.6 c.iz~i (Mc. Gregor) , sobreviveu 

aos mesmos inseticidas após terem sido mergulhados com os 

ramos de citros e nenhuma cochonilha de P.6eudoc.oc.c.u.6 c.om.6-

zoc.Ri (Kuw.), sobreviveu após terem sido mergulhadas em 
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clorpirifos-etil, em tubérculos de batata, oito dias após o 

tratamento. 

Segundo MARICONI (1958) na Flórida o controle 

químico de cochonilhas é feito com paration adicionado a 

óleos minerais e em são Paulo, com óleos minerais principal

mente. 

GALLO et alii (1978) indicam que o controle 

químico de cochonilhas deve ser feito com óleos minerais a 

1%, aplicado fora das horas mais quentes do dia e iniciados 

em setembro, época de início das infestaç5es. Os autores re 

latam ainda que para aumentar a eficiência no controle, de

ve-se adicionar aos óleos minerais inseticidas fosforados em 

metade da dosagem recomendada, dobrando-se o período de ca

rência dos inseticidas, indicando os seguintes fosforados, 

amidition, azinfos-etil, carbofenotion, diazinon, paration

etil, malation e metidation. 

Segundo MORETTI et alii (1986) o tratamento 

com aldicarb granulado no solo no controle de 

a~xiQulaxu~ (Morg.), iniciou sua eficiência a partir do 239 

dia, tendo sua eficiência aumentada pela aplicação de óleo 

mineral. Carbaril + óleo mineral foi ineficiente e carbofe

nation proporcionou bom controle entre 10 e 23 dias. 

Segundo LUCCHESI et alii (1986) o tratamento 

óleo mineral a 1% em mistura com dimetoato a 0,025% i.a. foi 

eficiente no controle de Selena~pidu~ a~xiQulaxu~ após a pr! 
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meira aplicação. Aldicarb a 5 g.i.a. por planta iniciou sua 

eficiência de controle 30 dias após a aplicação permanecendo 

até 70 dias. Foi observado também que o pico populacional da 

cochonilha ocorre em janeiro-fevereiro, decrescendo a partir 

desta data devido principalmente à ação do fungo A~Qhen~onia 

aleynode.ô . 

De acordo comLEÃONETOet ali i (1986), o úni

co tratamento eficiente até 28 dias da aplicação no controle 

de S elena.ó pidu~ a-ll.tiQulatu.6 foi dimetoa to a O, 025 g. L a., pois 

a partir desta data a população da praga decresceu drastica

mente devido a açao do fungo entomopatógeno A~chen~onia aley 

node~ • 
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3. ~mTERIAL E MÉTODOS 

3.1. Biologia de Pinna~pi~ a~pidi~~ftae (Signoret, 1869) 

abóboras sob condições de laboratório 

o estudo da biologia de P. a~p~di~~nae em con-

dições de laboratório, foi realizado. no Departamento de Ento 

mologia da Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz" 

durante os períodos de agosto a novembro de 1986. e janeiro 

a abril de 1987. 

Devido nao. se ter encontrado na literatura espe-

cializada nenhum trabalho a respeito da biologia de P. a~p~-

d~~~nae, desenvolveu-se estudos biológicos do ciclo evoluti-

vo do inseto a partir do ovo, criando-se a cochonilha sobre 

abóboras (cultivar Tetsukabuto, híbrido de Cuc.unb~~a mo~c.ha-

~a e Cuc.unb~~a maxima). 

Durante o desenvolvimento do trabalho, os da-

dos de temperatura e umidade relativa da sala de criação, 

foram obtidos por meio de um termohigrógrafo que registrou 

as seguintes variações médi?s, 23,54 ±0,S8°ce 80,52 -:!: 2,40% para 

o primeiro período 25,70 + o + - 0,52 C e 87,76 -·1.,4.0 % para o se-

gundo .. 
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Os estudos biológicos da cochonilha foram rea 

lizados' em duas épocas diferentes, com a finalidade de obser

var se as condições climáticas" de temperatura e umidade rela

tiva do ar poderiam influenciar na duração dos parâmetros bio 

lógicos estudados~ 

Para a instalação dos experimentos, escolheu

se abóboras' de mesmo pOrte, de forma aproximadamente arredon

dada e superfície uniforme para a'padronização do trabalho. 

As abóboras selecionadas foram lavadas com 

água e detergente para a eliminação de impurezas da superfí

cie. 

Durante os ensaios, elas foram acomodadas em 

suportes plásticos circulares, com formato de vaso, de dimen..:. 

sões 10,Oi 11,0 e 8,0 cm de diâmetro menor, maior e 

respectivamente (Figura 1, pág. 30). 

altura, 

Os suportes contendo as abóboras foram manti

dos em uma prateleira metálica de 200 x 100 x 30 cm, contendo 

6 bancadas. 

3.1.1. Ensaio n9 1 

Neste ensaio, iniciado em agosto de 1986,uti-

1izou-se 4 abóboras. Cada uma inoculada com mais ou menos 100 

ovos retirados de uma mesma fêmea da criação estoque, obtida previamen 

te. Os ovos foram inoculados na superfície superior das aroboras, sendo 
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FIGURA 1. Suporte plástico para a acomodação das abóboras. 

~---------------
9,0 cm 

FIGURA 2. Placa de petri com 
tos químicos sobre 

tela para a aplicação dos proqu 
os adultos de C . ~~ngu~ne~. -
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9,0 cm 

FIGURA 3. Placa de petri com disco de folha de citros utili

zada para a aplicação de produtos químicos sobre o 

substrato 

.. ~ 
6,5cm 

FIGURA 4. Placa plástica contendo um círculo de folha de ci

tros com uma colônia de P. a~pidi~t~ae. 
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colocada uma fita de algodão circular ao redor dos ovos, umi 

decida com água destilada diariamente para a nanutenção da 

umidade relativa alta, evitando assim a dessecação dos ovos. 

Foram ainda mantidas placas de petri de14 cm de diâmetro e 

1,5 cmde altura"e-cbm água entre as ab6borai"p~ra 

na manutenção da umidade relativa do ar ambiental. 

auxiliar 

As observações foram realizadas diariamente a 

partir da eclosão das ninfas, levando as frutas para exame 

em um microsc6pio estereosc6pio binocular com aumentos de 10 

a 30 vezes. 

Após a eclosão das ninfas, foram selecionadas 

10 fêmeas, baseando-se em características morfo16g~cas paE 

ticulares de cada sexo, para estudar os seguintes pa-

râmetros bio16gicos: 

- período de incubação dos ovos colocados nas ab6boras. 

- duração das fases'ninfais. primeiro, segundo e terceiro 

estádios .. 

- Período de aearecimento das formas adultas de machos e 

fêmeas. 

período de pré-oviposição. 

- início da oviposição. 

período de oviposição, capacidade de postura e número 

de ovos por dia. 

- período de p6s-oviposição. 
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- longevidade. 

- ciclo total de vida. 

A análise dos dados foi realizada pela determi 

na.ção das médias, com os respectivos intervalos de confiança 

ao nível de 95% de probabilidade e se encontram na Tabela 1. 

3.1.2. Ensaio n9 2 

Neste ensaio, iniciado em janeiro de 1987,ut! 

lizaram-se 10 abóboras, sendo instalado do mesmo modo e com 

os mesmos materiais e metodologia do ensaio n9 1. Os aspec-

tos biológicos estudàdos foram os mesmos do ensaio anterior, 

sendo os dados também analisados pela determinação das 
~ 

me-

dias e seus respectivos intervalos de confiança, e se encon-

tram na Tabela 2. 

3.1.3. Dados biológicos complementares 

.... 
A partir da criaçao estoque, estudaram-se ou-

tros dados biológicos, tais como: 

- tipo de reprodução da espécie; 

- proporçao e razão sexual; 

- descrição morfológica dos. estádios ninfais 

adulto de machos e fêmeas. 

e estágio 

Para a determinação do tipo. de refprodução f~ 

ram utilizadas 4 abóboras, com 10 fêmeas em cada uma., obtidasdo 
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mesmo modo como se fez no ensaio n9 1. Os machos foram eli

minados e as abóboras foram isoladas de outros possiveis ma

chos em uma gaiola de P.V.C. de 15 cm de diâmetro e 20 cm de 

altura. Após a segunda muda das fêmeas, ou seja, inicio do 

terceiro estidio hinfa~ foram feitas observaçBes diirias no 

comportamento- delas~ 

Para a determinação da proporção e razao se

xual, utilizaram-se 5 abóboras, onde se inoculou :_100 ovos em ca 

da uma, sendo estes de fêmeas diferentes. Os machos e fêmeas da 

mesma geração foram contados após a eclosão das ninfas, onde 

se aplicou a fórmula citada por SILVEIRA NETO et alii (1976). 

n9 de fêmeas 
RS = 

n9 de fêmeas + n9 de machos 

A descrição morfológica dos estidios ninfais 

e estigio adulto de machos e fêmeas foi feita à medida em 

que o ciclo evolutivo da cochonilhatoi se desenvolvendo. 

3.2. Eficiência de predadores no controle biológico de 

P. 0..6 pi..di..J.d:.Jta.e 

O experimento foi realizado também no Departa

mento de Entomologia da Escola Superior de Agricultura "Luiz 

de Queiroz", durante o per Iodo de abril a julho de 1987. 

Para a determinação da capacidade de predação 
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de P. a~pidi~t~ae por coccinelídeos e outros predadores, fo

ram coletados em· plantas cítricas, sobre colonias de cochoni 

lha, alguns predadores dos gêneros ExopleQt~a, SQymnu~, Ste

tho~u~ e Ch~y~opa. As colonias de cochonilhas foram coleta-

das em pomares infestados para serem fornecidas ":como alimen

to diariamente aos predadores. 

Os predadores individualizados foram mantidos 

em placas plásticas de 6,5 cm de diâmetro e 2 cm de alturap 

com papel de filtro no fundo e um chumaço de algodão úmido 

para manter a umidade do ar no ambiente interno das placas, 

ev;i.tando a dessecação do disco de folha de ci tros contendo 

uma colônia com o número conhecido de cochonilhas. 

Durante o desenvolvimento do experimento, foi 

mantido na sala do laboratório um termohigrógrafo que regis-

+ o + . 
trou 21,57 - 0,54 C de temperatura e 95,16 - 0,80% d~umidade 

relativa. 

As avaliações foram feitas diariamente contan-

do-se o número de cochonilhas consumidas por cada predador. 

Foram avaliados os seguintes parâmetros: 

- consumo médio diário e total dos estádios" larvais e es-

tágio adulto de coccinelideos do gênero SQymnu~. 

- consumo médio diário de adultos de coccinelideos dos 

gêneros ExopleQt~a e Stetho~u~. 

- c.onsumo médio diário de larvas do genero Ch~y~opa. 

Os resultados encontram-se na Tabela 3. 
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3.3. Efeito de inseticidas sobre os adultos do coccinelí-

deo C{/c.loneda .&angui..nea (L.) 

Os ensaios foram desenvolvidos no Departamento 

de Entomologia da Escola Superior de Agricultura "Luiz de 

Queiroz", durante os perIodos de 26/09 a 27/09 e 23/12 a 

26/12/1986. 

3.3.1. Ensaio n9 l-Aplicação direta sobre os adul

tos. 

Os coccinelídeos foram coletados em campos de trigo 

do Departamento de Agricultura da Escola Superior de Agricul 

tura "Luiz de Queiroz". Realizou-se uma coleta manual, uti-

lizando-se tubos de ensaio de tamanho 2,5 em de diâmetro e 

8,5 em de alturar.adequados para a captura dos predadores nas 

panIculas das plantas de trigo. 

Após a coleta os insetos foram mantidos em uma 

gaiola medindo 30 x 30 x 55 em delimitada por urna rede de ma 

lha fina o suficiente para evitar a fuga dos insetos. Os 

predadores foram alimentados com o pulgão da couve e urna mis 

tura de prop~rçoes iguais de mel e levedura de cerveja. 

Para a instalação do experimento utilizou-se 

placas de petri de 9 em de diâmetro e 1,5 em de altura, com 

papel de filtro no fundo. Para evitar a fuga dos insetos da 

placa, utilizou-se urna tela semelhante àquela da gaiola, pr~ 

sa com um elástico (Figura 2, pág. 30). 
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A pulverização foi realizada através de Torre 

de Potter, à pressão. de 5 lb/pol2 e volume de calda de 150 .e;ha, 

tendo sido aplicado 1 ml da solução inseticida por placa. 

o delineamento estatístico adotado foi o intei 

ramente casualizado, constituindo-se de 10 tratamentos e 4 

repetições. Cada parcela foi constituída por uma placa con

tendo 10 coccinelídeos machos e fêmeas adultos. 

Os defensivos e dosagens empregados de acordo 

com o Boletim Técnico n9 165 da CATI, foram:. 

Tratamento grama ou ml ia/lOOl agua 

L azinfos etil 80 

2. diazinon 60 

3. diametoato 50 

4. roalation 150 

5. paration metil 60 

6. óleo mineral 1% 

7. ·paration 45 

8. abamectin 0,54 

9. carbofenotion 150 

10. testemunha 

A aplicação foi realizada em 26/09/1986 e as 

avaliações 1, 2 f 4, 8 e 24 horas após a aplicação. Após a 

aplicação os insetos foram alimentados com uma mistura de 

partes iguais de mel e levedura de cerveja. A contagem dos 
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insetos mortos foi feita tocando-se os insetos com um estil~ 

te sendo considerados~mortos também aqueles incapazes de se 

locomover ou moribundos. 

A temperatura e umidade relativa do ar durante 

+ o + o experimento foram, 21,6 - 0,74 C e 86,7 - 2,0%. 

Para a correçao das porcentagens de mortalida-

de, usou-se a fórmula de Abbott 'sempre que necessário. 

Para a análise estatística os dados foram 

transformados em ~x + 0,5 , onde x é o número de insetos 

mortos. A seguir, aplicou-se o teste de Tukey para a compa-

ração das médias ao nível de 95% de probabilidade, sendo os 

resultados expressos nas ~abelas 4 a 8. 

3.3.2. Ensaio n9 2 - Aplicação sobre o substrato 

(folhas de citros) 

Foram coletadas larvas, pupas e adultos de 

C. ~angu~nea em cultura de algodão na região de Rio Claro 

8P, de maneira semelhante a utilizada no Ensaio n9 1. Após 

a coleta, esperou-se até que\as larvas e pupas dos insetos 

tornassem adultos, alimentando-se as primeiras com o pulgão 

da couve. ApÓs a emergência dos adultos, estes foram confinados e ali-

mentados do mesmo modo como· se fez no Ensaio n9 1, até o mo-

menta de sua utilização. 

Para a instalação do experimento, utilizou-se 



.39. 

placas de petri de 9 em de diâmetro e 1,5 em de altura, 

no fundo das quais se colocou uma camada de algodão hidrófi

lo que era umedecida diariamente com água destilada para man

ter a turgidez do substrato. Sobre a camada de algodão, co

locaram-se os circulos de folhas de citros com 7,5 em de diâ 

metro. Para a fixação do circulo sobre a camada de algodão, 

utilizou-se uma fita também de algodão hidrófilo colocada na 

.periferia do circulo de folhas de laranja (Figura 1, pág 31). 

A pulverização sobre o substrato foi realizada 

a través de Torre. de Potter sob pressão de 5 lb/pol2 e volume 

de calda de 150 l/ha, sendo aplicado 1 ml da calda por plac~ 

o delineamento estatistico utilizado foi intei 

ramente casualizado, constituindo-se de 6 tratamentos e 3 re 

petições. Cada parcela foi representada por uma 'placa de p~ 

tri, sendo colocado 24 e 48 horas após a aplicação 10 cocci

nelideos machos e fêmeas adultos em cada placa. 

Os defensivos e dosagens utilizados de acordo 

com o Boletim Técnico n9 165 da CATI, foram: 

Tratamento grama ou ml i. a ./100 i água 

1. dimetoato 50 

2. malation 150 

3. óleo mineral 1% 

4. abamectin 0,54 

5. carbofenotion 150 

6. testemunha 
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A aplicação foi realizada em 23/12/1986 e as 

inoculações dos predadores foram feitas 24 horas após (24/12) 

e 48 horas após (25/12). As avali~ções foram feitas a 1, 2, 

4, 8 e 24 horas após a inoculação, sendo neste período os 

insetos alimentados com uma mistura de igual proporção de 

mel e levedura de cerveja. A contagem dos insetos mortos 

também foi realizada tocando-se os insetos com um estilete 

apropriado, sendo çons:i"derados como mortos, os imóves, os mo 

ribundos e os altamente intoxicados. 

A temperatura e umidade relativa do ar durante 

. t f 23 22 + 0,48
o

C e 96,5 +- 1 40° o exper~men o oram, , - , '<5. 

Sempre que necessário utilizou-se a fórmula de 

"Abbott" para corrigir a mortalidade. 

~araanálise estatística, os dados foram trans-

formados em I x + 0,5 , onde x é o número de insetos mortos. 

A seguir aplicou-se o teste de Tukey a 95% de probabilidade 

para a comparaçao das médias, sendo os resultados encontra-

dos nas Tabelas 9 a 18. 

3. 4. Controle químico de P. tU pi..dL6:tllae. 

Os experimentos de controle químico de P. a~p~ 

di~t~ae foram realizados no Departamento de Entomologia da 

Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz", durante o 

período de 23/04 a 17/05 de 1987. 
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3.4.1. Experimento n9,1 •. Controle de ninfas de se~ 

do estádi.o ninfal de machos e fêmeas da cocho 

nilha •. 

Colet·aram. se em campo, folhas de ci tros infes-

tadas com colônias de cochonilha, contendo indivíduos machos 

e fêmeas no segundo estádio .dedesenvolvimento ninfal. Foram 

cortados círculos das folhas de citros de 5,5cm de diâmetro, 

contendo as colônias com número' conhecido de ninfas localiza 

dos aproximadamente na região central do círculo. Estes fo

ram acomodados em placas plásticas de dimensões. 6,5 cm de 

diâmetro e 1 cm de altura, contendo uma camada de algodão hi 

drófilo no. fundo· que era umedecida diariamente com água des

tilada para a manutenção da tungidez dos círculos das folhas 

de citros. Estes círculos, contendo os ins~tos, foram fixa-

dos sobre' a camada de algodão por uma fita também de algodão 

colocada na perifer~a (Figura 4, pág. 31). 

Para a pulverização, utilizou-se um pulveriza-

dor tip~ ARPRESS, modelo 5, acoplado· a um compressor de tam~ 

nho médio, marca DOUAT. A pressão utilizada para a aplicação 

foi 20 .iblpo.i 2 e o volume de calda gasto foi de 400 .ilha. 

o delineamento estatístico adotado foi o intei 

ramente casualizado. O 19 ensaio' constituiu-se de 18 trata-

mentos e 3 repetições,. sendo cada parcela representada por 

uma placa plástica com uma colônia de cochonilhas. 
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3.4.2. Experimentosn9s. 2 e 3 - Controle de ninfas 

de machos e fêmeas no terceiro estádio ninfal 

Estes ensaios foram desenvolvidos sobre abóbo-

ras. As. abóboras foram lavadas, colocadas em suportes plásti 

cos e inoculadas com ovos de cochonilha do mesmo modo como 

se procedeu na biologia U.l.l). 

Assim que as ninfas atingiram o terceiro está-

dio do desenvolvimento ninfal, procedeu-se a montagem dos 

experimentos. 

Para a pulverização utilizou-se um pulveriza-

dor tipo ARPRESS, modelo 5, acoplado a um compressor de tama 

nho médio, marca DOVAT. A pressão utilizada para a aplica-

çao foi de 20 lb/pol2 e o volume de calda gasto foi 4001/ha. 

o delineamento estatístico adotado foi inteira 

mente casualizado. O segundo e terceiro experimentos, cons-

taram de 18 tratamentos e 4 repetições, cada abóbora repre-

sentou um tratamento e cada colônia da abóbora representou 

uma parcela, com número de machos e fêmeas variável, previameE, 

te contados, sendo 4 parcelas por abóbora. 

Os inseticidas e dosagens empregadas de acor-

do com o Boletim Técnico n9 165 da CATI foram: 

Produto 

1. óleo mineral 
2. azinfos etil 
3. azinfos etil-óleo mineral 
4. diazinon 
5. diazinon-óleo mineral 
6. dimetoato 
7. dimetoato-óleo mineral 
8. malation 

grama ou ml i. a. /100 i. água 

1% 
80 
40 + 1% 
60 
30 + 1% 
50 
25 + 1% 
150 
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continuação. 

ml i.a./ 100 l. 
~ 

grama ou agua Produto 

9. ma1ation - óleo mineral 75 + 1% 

10.carbofenotion 150 

11.carbofenotion - óleo mineral 75 + 1% 

12. paration 45 

13. paration - óleo mineral 22,5 + 1% 

14. paration meti1 60 

15. paration meti1 - óleo mineral 30 + 1% 

16 • m:etida tion 200. 

17.metidation - óleo mineral 100 + 1% 

18. testemunha 

A aplicação no primeiro ensaio foi realizada 

em 29/04/1987 e as avaliações foram feitas 2 dias (01/05), 5 

dias (04/05) e 9 dias (08/05/1987) após a aplicação. No se

gundo e terceiro ensaios a aplicação foi feita em 23/04/1987 

e as avaliações foram realizadas 2 dias (25/04), 7 dias (30/ 

04), 14 dias (07/05) e 21 dias (14/05/1987) após a aplicação 

para machos e 6 dias (29/04), 12 dias (05/05),18 dias (11/ 

06t e 24 dias (17/05/1987) após a aplicação para fêmeas. 

As contagens do número de insetos mortos foram 

feitas sob um microscópio-estereoscópico de 10 a 30 aumentos. 

A temperatura e umidade relativa do ar durante 

o desenvolvimento dos experimentos foram: 21,81 ± 0,48
o

C e 

94,67 ± :.1,10%. 
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Para a análise estatistica, foram calculadas 

as porcentagens de mortalidade de cada parcela, nas respect~ 

vas avaliações devido ser diferente o número de insetos em 

cada parcela. Os dados foram transformados em arco senl l~O' 

onde ~ é a porcentagem de mortalidade. A seguir aplicou-se 

o teste Tukey para comparação das médias ao nível de 95% de 

probabilidade. 

Sempre que neçessário, corrigiu-se as médias 

pela fórmula de Abbott, para se ter médias reais. 

Os resultados se encontram nas Tabela 19 a 29. 



4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1. Biologia de P. a..6p.icU4t;Jt.a.e em abóboras" sob 

condições de laboratório 
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Os resultados da biologia de P. a~p~d1~~4ae es 

tão expressos nas Tabelas 1 e 2. 

TABELA 1. Ciclo biológico de fêmeas de P. a~p1d~~~4ae no pe

riodo de agosto a novembro de 1986. 

Parâmetro N9 de dados Duração + CV% I. V. S~ 

Ovo, 40 5,83 + 0-,70 38,66 2 - 10 -
19 Estádio 40 5,85 + 0,50 27,52 3 - 9 

29 Estádio 
10120 + 40 10,20 0,60 18,73 7 - 14 

39 Estádio 40 21,87 + 0,72 10,41 18 - 25 

Aparec. Adultos 40 37,93 + 0,86 7,29 31 - 42 

Pré-oviposição 40 3,65 + 0,58 50,99 1 - 9 

Inicio oviposição 40 41,58 + 0,64 4,95 39 - 46 

OViposição 40 25,67 + 0,98 12,29 20 - ,30 

Ovos/dia 40 5,55 + 0,48 27,93 2 - 9,2 

OVos/fêmea 40 145,97 ± 14,10 30,71 50 - 229 

Pós-oviposição 40 4,07 + 0,58 46,29 1 - 8 

Iong. Adultos 40 33,65 + 1,34 12,76 26 - 44 

Ciclo total 40 71,37 + 1,40 6,25 62 - 80 

s Intervalo de confiança 

LV. Intervalo de variação 

CV Coeficiente de variação 
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TAffirrA 2. Ciclo biológico de fêmeas de P. a~pidi~Zhae no pe

riodo de janeiro a abril de 1987. 

Parâmetro N9 de dados 
_. + 

0/% LV. Duraçao - s 

OVO 100 4,47 + 0,34 37,81 2 8 

19 Estádio 100 5,34 + 0,16 14,14 4 7 - -
29 Estádio 100 7,24 + 0,20 13,89 6 9 

·39 Estádio 100 18,61 + 0,34 9,28 13 23 

Aparec. Adultos 100 31,17 + 0,44 7,19 27 37 -
Pré-oviposição 100 2,50 + 0,20 40,80 1 .5 -
rníçio oviposição 100 33,67 + 0,44 6,59 29 41 -
OViposição 100 22,65 + 1,40 23,38 10 30 

OVOs/dia 100 6,32 + 0,32 25,89 2,7 -.12,8 

OVOs/fêmea 100 139,84 + 7,6 27,25 60 - 249 -
Pós-oviposição 100 2,87 + 0,32 56,39 1 7 -
Iong •. Adultos 100 28,01 + 1,00 18,06 17 38 -
Ciclo total 100 59,17 + 0,92 7,83 48 69 

s Intervalo de confiança 

I.V. Intervalo de variação 

CV Coeficiente de variação 

Os ovos da cochonilha P. a~pidi~thae tem a fo~ 

ma eliptica, com a extremidade posterior pouco ,mais afilada, 

possuindo coloração em geral rosa claro, medindo 0,2 aO,3mm 

de comprimento e 0,1 a 0,15 mm de largura. Foram observados 

ovos com dupla coloração, branco-leitoso na região posterior 

e rosa claro na anterior, estes dando origem em maior porce~ 

tagem a individuos fêmeas. Estes ovos são facilmente distin 

guiveis dos outros e são ovipositados isoladamente, não apr~ 



.47. 

sentando urna sequência de oviposição. de colorações diferen

tes corno observou BROWN & BENNETT (1957}, BENNETT . & BROWN 

(1958), em P.óe.uda.ula.c.a..ópi.ó pe.nta.gona. (Targ.). 

Foi observada urna tendência de fêmeas coloca

rem ovos que,em geral,deram origem a machos nas primeiras 

oviposições e ovos que, em maior porcentagem,deram origem a 

fêmeas nas últimas oviposições, independentemente da cor, 

pois as últimas oviposições também são de coloração rosa cl~ 

ro. Pode-se afirmar então que,em geral, ovos com duas cores 

dão origem em maior número' a fêmeas e ovos de urna só cor dão 

origem a machos e fêmeas. 

Pode-se 'observar também que certas fêmeas pro

duziram quase em sua totalidade indivíduos do sexo masculino 

e outras fêmeasindividuos do sexo feminino, sendo esta últi 

ma observação raramente observada. Provavelmente, estas ocor 

rências estio relacionadas com o atraso na cópula, pois de 

acordo com a maioria dos autores consultados na literatura, 

o atraso na cópula leva a fêmea a produzir um maior número 

de descendentes do sexo masculino, em relação a fêmeas que 

são copuladas logo apos a maturidade. 
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Os ovos de P. a~pidi~tnae sao ovipositados pr~ 

sos uns aos outros, semelhante aos elos de uma corrente, que 

se quebram com os movimentos da fêmea, ficando depositados 

sob a carapaça da mae. As fêmeas podem ovipositar por um 

período superior a 30 dias, sendo.que com o decorrer deste 

período, vão se tornando cada vez: menores sobre a carap~ 

ça, dando lugar aos ovos, o mesmo tendo sido observado por 

MARICONI (1958) em Chny~omphalu~ aonidum (L.). . Devido ao 

longo período deoviposição, os ovos apresentam um desenvol

vimento embrionário bastante variável, podendo observar em-

briões bem definidos naqueles nos quais as ninfas estão pre~ 

tes a eclodir. Os períodos de incubação nas condições dos 

+ + experimentos foram em média 5,83 - 0,7 e 4,47 - 0,34 dias 

nas épocas fria e quente estudadas. 

Após o período de incubação, nascem as ninfas 

sendo os machos e as fêmeas semelhantes nos primeiros dias. 

Após 2 - 3 dias, pode-se notar dimorfismos sexuais nas ninfas, 

apresentando a fêmea uma pulverulência circular abrangendo 

os bordos da parte posterior do corpo, o mesmo não sendo no

tado nas ninfas macho. As ninfas após a eclosão~apresentam-

se com três pares de pernas e antenas nítidas e caminham 

aleatoriamente até encontrarem um local para se fixarem. Os 

machos geralmente fixam-se próximos a mãe e as fêmeas em ge

ral vão bem mais longe, sendo estas responsáveis pela propa-

gação da espécie sobre os hospedeiros onde se encontram. 

Após um período de 5,85 ± 0,5 e 5,34 ± 0,16 
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dias, dependendo da estação, ocorre a mudança para o segundo 

estádio ninfal, sendo mais nítida as diferenças sexuais dos 

indivíduos. As fªmeas neste estádio. são mais planas, de co

loração marrom brilhante, mostrando uma exuvia aberta como 

um zipper até a metade do corpo. Os machos são mais cônca

vos, de coloração pouco mais clara que as fêmeas, mostrando 

na extremidade posterior uma pequena porção de'pulverulência. 

Neste estádio os indivíduos apresentam 0,5 e 0,4 mm de com-

primento para machos e fêmeas, respectivamente, por 0,2-0,3 mm 

de largura. 

- ... + + Apos um per~odo de 10,2 - 0,6 e 7,24 - 0,2, de 

pendendo da temperatura, ocorre outra muda, entrando os indi 

víduos no terceiro estádio ninfal, onde a diferenciação se

xual das ninfas se tornam ainda mais evidentes, .os machos 

permanecem com a exuvia do segundo estádio, sob o qual na 

parte posterior do corpo, começa a formar três pontos de pu! 

verulência, dois deles lateralmente e simetricamente dispos-

tos em relação ao mediano. Estas pulverulências vão crescen 

do por todo o terceiro estádio, onde formarão uma cobertura 

com 3 I carenas paralelamente dispostas sobre o corpo do in-

seto. Ao final do desenvolvimento deste estádio, os machos 

entram em uma etapa, podendo ser considerada de pupa, com di 

mensões de 1,0 a 1,5 mm de comprimento por 0,3 a 0,5 mm de 

largura. As fêmeas produzem, através das glândulas hipodér-

micas, secreções cerosas de coloração marron claro, que se 

une a exuvia do segundo ínstar. A cada 2 dias,aproximadamen 
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te e à medida em que o inseto vai crescendo, há produção de 

mais secreç6es em forma de lâminas,sendo juntadas às ante

riores, terminando com a formação de uma carapaça com forma

to de conchà. de coloração marronmais escura, com a extremi-

dade anterior mais afilada, sendo a exuvia do ínstar ante-

__ 'rior facilmente notada e destacável. Ao final da formação 

das carapaças, estas apresentam 2,0 a 2,5 mm de-comprimento 

por 1,0 mm de largura •. 

No decorrer de um período de 28 a 31 e 25 a 28 

dias do nascimento das ninfas e de acordo com a temperatura, 

em~rgem os machos .adultos que saem a procura de fêmeas para 

a cópula, não se alimentando e vivendo de 1 a 2 dias neste es 

tágio. Possuem coloração alaranjada a vermelho, com compri

mento de 0,5 a 0,7 mm, antenas longas com pilosidade em toda 

a sua extensão, três pares de pernas normais e cabeça, torax 

e abdome bem definidos, este último com um longo prolongame~ 

to terminal; possuem ainda um par de asas membranosas com 

nervuras reduzidas, não tendo sido observaqosbalancins. 

Ao final de um período médio de 21,87 ± 0,72 e 

18,61 ± 0,34 dias depois da última muda, de.acordo com a es 

tação, as fêmeas terminam de construir suas carapaças sendo 

esta formada por 8 - 9 crescimentos de camadas semi-circula

res justapostas. O aparecimento de fêmeas adultas, conside

rado após o término da construção da carapaça, ocorre 37,93 

~ 0,86 e 31,17 ± 0,44 dias após o nascimento destas, também 

de acordo com a temperatura. 
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A cópula ocorre provavelmente durante o terce! 

ro estádio ninfal,ou seja, logo após a emergência dos ma-

chos da mesma geração, estando de acordo com TOLEDO (1940), 

BENNETT & BROWN (1958), quando trabalharam com Ch~y~omphalu~ 

aonidum e P~eudaulaQa~pi~ pen~agona respectivamente. 

A cópula é condição necessária para a produção 

de qualquer ovo. Foi observado que fêmeas isoladas dos ma-

chos durante o período normal da cópula, não produziram ne-

nhum descendente, havendo um prolongamento do período de ter 

ceiro estádio de 36 a 68 dias quando comparado ao período 

normal, onde a cópula ocorre após a maturidade sexual. Ob-

servou-se também que à medida em que o tempo passa, sem que 

a cópula ocorra, as fêmeas passam a expor o pigidio fora da 

carapaça, numa tentativa de talvez facilitar a cópula ou 

atrair mais facilmente o macho~ chegando a deixar completa-

mente a carapaça em alguns casos, o mesmo sendo observado por 

* Stafford (1947) em Pa~la~o~ia oleae (Colveé), citado por 

BENNETT & BROWN"(.1958). Caso a cópula não ocorra, as fêmeas 

acabam morrendo sem produzir ovos e, não sendo observado ou-

tipo de reprodução r Este comportamento também foi observado 

por TOLEDO (1940) em C. aonidum onde fêmeas chegàram a viver 

até 270 dias quando não copuladas, sendo a longevidade da es 

pécie de &4 a 204 dias em condiç6es normàis. 

o início do período de pré-oviposição de fê-
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meas de P. a~pldl~z~ae foi considerado a partir do término 

da construção da carapaça, também término do crescimento da 

fêmea, sendo o final deste período, quando as fêmeas inicia

ram a oviposição, fato observado pelo levantamento cuidadoso 

da parte posterior da carapaça por meio de um estilete. Es-

tes períodos nas condições dos experimentos foram de 3,65 + 

0,58 e 2,5 ± 0,2 dias, de acordo com a temperatura. TOLEDO 

(1940) cita que o período de pré-oviposição começa ap6s a 

segunda muda, ou seja, o início do terceiro estádio ninfal, 

onde ocorre a c6pula, considerando o terceiro estádio ninfa~ 

também de pré-oviposição, o mesmo tendo sido citado por 

BROWN & BENNETT (1957) e BENNETT & BROWN (1958) quando traba 

lharam com C. aonldum e P. penzagona,respectivamente. 

o início da oviposição ocorreu 41,58 ± 0,64 e 

33,67 ± 0,44 dias ap6so .nascimento das ninfas e a fase de 

oviposição desenvolveu-se por um período médio de 25,67 + 

0,98 e 22,65 ± 1,4 dias, todos de acordo com as condições 

climáticas local. As fêmeas colocaram em média 5,55 ± 0,48 

e 6,32 ± 0,32 ovos por dia e 145,97 ± 14,1 e 139,84 ± 7,6 

ovos durante todo o período de oviposição, também de acordo 

com a estação. 

Ap6s o final das posturas, durante o ~péríodo 

de p6s-oviposiçãoque durou 4,07 ± 0,58 e 2,87 ± 0,32 dias, 

as fêmeas começaram a secar, morrendo em seguida. 

As fêmeas adultas apresentaram uma longevidade 

de 33,65 + 1,34 e 28,01 ± 1,0 dias e um ciclo total de vida 
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+ + de 71,37 - 1,4 e 59,17 - 0,92 dias, de acordo com a estação, 

período este dividido em três estádios ,ninfais e um estágio 

adulto, concordando com a maioria dos autores pesquísados 

quando estudaram outras espécies de diaspidídeos. 

4.2. Dados biológicos complementares 

o potencial de reproduçã~sendo a velocidade 

na qual o indivíduo é capaz de ~ reproduzir-se depende da 

razao sexual (rs), do nGmero de descendentes (d) e do 

nGmero de gerações anuais (n); e definido pela fórmula 

pr = (.rs x d)n (SILVEIRA NETO et alii, 1976). 

De a cordo com as condições dos experimentos 

observou-se que a razão sexual, da espécie foi 0,13, para uma 

proporçao sexual média de 7:1, machos para fême~s. 

O nGmero médio de ovos por fêmea nas duas :épo-

cas estudadas foi 143. 

A duração média do ciclo da cochonilha nas duas 

épocas estudadas foi 65 dias, dando 5,6 gerações anuais. 

Então temos: Pr = (0,13 x 143)5,6 

Pr = 12.822.258 indivíduos/ano. 
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4.3. Eficiência de predadores no controle biológico de 

P. a..6pi.di..6:tJr.a.e 

TABELA 3. Principais predadores de P. a.6pi.di..6:tJr.ae e capacid~ 

de de predação de larvas e adultos. 

Espécie Fase Consumo/dia 

Ex.op-tec.:tJr.a sp. Adulta 65,2 

S:t e.:tho Jtu..6 sp. Adulta 10,5 

Sc.YrYIl1u..6 sp. Adulta 11,2 

S c. ym 11U..6 sp. Larval 23,8 

C hJty.6 o pa sp. Larval 48,8 

Na Tabela 3, observa-se os predadores mais 

abundantes de P. a~pi.di.~:tJtae encontrados ,nos pomares cítri

cos onde se desenvolveu os estudos de predação. Pelos resul 

tados nota-se que Ex.oplec.:tJta sp. foi o predador mais eficien 

te, consumindo em média 65,2 cochonilhas por dia. Durante a 

fase larval ChJty~opa sp. predou 48,8 indivíduos por dia, sen 

do bastante eficiente. O predador mais abundante foi Sc.ym-

11U.~ sp. larvas e adultos, tendo uma capacidade de predação 

de 23,8 e 11,2 cochonilhas por dia respectivamente. Em 
; 

me-

dia as larvas de Sc.ymnu..6 viveram 15 dias, predando durante 

este período um total de 357 cochonilhas, enquanto que os 

adultos viveram 66,3 dias, predando durante esta fase 742 

cochonilhas. Em geral, durante a vida toda, indivíduos de 

Sc.ymnu.~ predaram cerca de 1100 cochonilhas de P. CL6pi.fu:tJr.ae com-
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preendendo machos e f~meas. Os adultos de S~e~ho~us sp.,me

nos freqüentes que SQymnus, mas mais freqüentes que ExopleQ

~~a e Ch~ysopa,consumiram em média 10,5 cochonilhas por dia. 

Na literatura os trabalhos de eficiência de 

coccinelídeos no controle biológico dehomópteros, se res-

tringem nos estudos sobre afídeos, 'não tendo sido encontrado 

nada a respeito de cochonilhas. 

4.4. Efeito de produtos químicos sobre adultos do coccine 

lideo Cye~oneda ~angu~nea 

4.4.1. Aplicação direta sobre os adultos 

As Tabelas de 4 a 8 mostram os resultados dos 

efeitos dos produtos químicos aplicados sobre adultos de 

c. sanguinea. 

TABELA 4. Número de coccinelídeos mortos 1 hora após a apli

caça0 nas diversas repetições e porcentagem de mor 

talidade. Piracicaba-SP, 26/09/1986. 

Tratamento REPE.T.rç.ãEs Mortalidade 

1 3 3 4 (%) 

1 - azinfos etil 10 10 10 10 100,0 A 
5 - pa.ration metil 10 10 10 10 100,0 A 
7 - paration 10 10 10 10 100,0 A 
2 - diazinon 10 9 10 10 98,0 A 
4 -malation 10 9 10 10 98,0 A 
3 - dilnetoato 8 6 9 8 78,0 A 
6 - óleo mineral O O 4 O 10,0 B 
8 - abamectin 2 O O O 5,0 B 
9 - carbofenotion O 1 O O 3,0 B 

10 - testermmha O O O O 0,0 B 

Porcentagem de mortalidade seguidas de letras iguais não di

ferem entre si ao nível de 5% de probabilidade pelo teste de 

Tukey. 
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TABELA 5. Número de coccinelídeos mortos 2 horas apos a apli 

cação rias diversas repetições e porcentagem de mor 

ta1idade. Piracicaba-SP, 26/09/1986 

Tratamentos REPETIÇÕES Mortalidade 

1 2 3 4 (% ) 

1 10 10 10 10 100,0 A 
2 10 10 10 10 100,0 A 
3 10 10 10 10 100,0 A 
4 10 10 10 10 100,0 A 
5 10 10 10 10 100,0 A 
7 10 10 10 10 100,0 A 
6 O O 6 O 15,0 B 
8 2 1 O O 8,0 B 
9 O 3 O O 8,0 B 

10 O O O O 0,0 B 

CV % 15,83 

TABELA 6. Número de coccinelídeos mortos 4 horas apos ~ apli 

cação nas diversas repetições e porcentagem de mor 

1idade. Piracicaba, 26/09/1986. 

REPETIÇÕES Mortalidade Tratamentos 
1 2 3 4 (% ) 

1 10 10 10 10 100,0 A 
2 10 10 10 10 100,0 A 
3 10 10 10 10 100,0 A 
4 10 10 10 10 100,0 A 
5 10 10 10 10 100,0 A 
7 10 10 10 10 100,0 A 
6 O 1 7 O 20,0 ,B 
9 O 5 2 O 18,0 B 
8 3 1 O O 10,0 B 

10 O O O O 0,0 B 

CV % 17,96 



TABELA 7. Número de 

caça0 nas 

talidade. 

Tratamentos 

1 
2 
3 
4 
5 
7 
9 
6 
8 

10 

ev % 
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coccinelídeos mortos 8 horas após ·a apl! 

diversas -repetiç6es e porcentagem de mor 

Piracicaba,SP, 26/09/1986. 

REPETIÇÕES Mortalidade 

1 2 3 4 (%) 

10 10 10 10 100,0 A 
10 10 10 10 100,0 A 
10 10 10 10 100,0 A 
10 10 10 10 100,0 A 
10 10 10 10 100,0 A 
10 10 10 10 100,0 A 

5 7 4 3 48,0 AB 
O 2 10 1 33-, O BC 
4 2 O O 15,0 BC 
O O O O 0,0 ·.e 

16,80 

TABELA 8. Número .de coccine1ídeos mortos 24 horas após a 

aplicação nas diversas repetiç6es e porcentagem de 

mortalidade. Piracicaba-SP, 27/09/1986. 

Tratamentos REPETIÇÕES Mortalidade 

1 2 3 4 
(% ) 

1 10 10 10 10 100,0 A 
2 10 10 10 10 100,0 A 
3 10 10 10 10 100,0 A 
4 10 10 10 10 100,0 A 
5 10 10 10 10 100,0 A 
7 10 10 10 10 100,0 A 
9 10 10 9 6 88,0 AB 
6 3 7 10 4 60,0 AB 
8 6 7 O 2 38,0 B 

10 O O O O 0,0 C 

ev % 13,47 
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A expansao dos programas de controle integra-

do de pragas é limitada em parte pela natureza de algumas 

técnicas aplicadas,como por exemplo,o uso de inseticidas na 

maioria das vezes de amplo espectro de açao. Van Den Bosch 

* & Stern ·(1974), citados· por EICHLER & REIS (1976). O inse-

ticida ideal não é aquele que elimina toda a população da 

praga e preserva a de inimigos naturais, pois caso isto acon 

tecesse, os predadores e parasitos teriam que abandonar a 

** . área tratada por falta de alimento. Stern et alii (1959) , 

citados por EICHLER & REIS (1976). 

Os resultados deste trabalho foram analisados 

de acordo com a classificação de toxicidade de inseticidas 

*** aos predadores segundo Bartlett (1963) , citado por 

EICHLER & REIS (1976), que adotou a seguinte escala: A (alt~ 

* 

** 

*** 

VAN DEN BOSCH, R. & STERN, V.M. The integration of 

chemical and biological control of arthropods pests. 

Annual Review of Entomology, palo Alto,2:367-86, 1974. 

STERN, V.M.i SMITH, R.F.i VAN DEN BOSCH, R.i HAGEN,K.S. 

The integrated control concept. Hilgardia, Richmond 

~(2) :81-100, 1959. 

BARTLETT, B.R. The contact toxicity of some pesticides 

residues to hymenopterous parasites and coccinellid 

predators. Journal of Econ. Entomology, Cbllege 

park, ~:694-8, 1963. 
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mente tóxico}, isto é, LT 50 <2 horas; M (medianamente tóxi

co), isto é, LT 50 <4 horas; B (baixa toxidez), isto é LT 50 

<8 horas e S (seletivo, ou nio tóxico), isto é LT 50 após 24 

horas, sendo LT 50 o tempo reql1erido para matar 50% dos in

dividuos. 

Analisando-se os resultados da Tabela 7, obser 

va-se, segundo Bertlett (1963) citado por EICHLER & REIS 

(1976), que carbofenotion e óleo mineral apresentaram baixa 

toxicidade (B), ou seja, permitiram urna sobrevivência maior 

que 50% dos coccinelideos até 8 horas após a aplicaçio. Aba-

mectin, de acordo com os resultados da Tabela 8, foi seleti-

vo, porque 24 horas após a aplicaçio, somente 38% dos inse-

tos morreram. Todos os outros inseticidas foram altamente 

tóxicos (.A), pois mataram mais de 50% dos predadores até 2 ho 

ras da aplicaçi6. 

Em relaçio aos critérios estatisticos, pode-se 

observar que óleo mineral, abamectin e carbofenotion nio di-

feriram da testemunha 1, 2 e 4 horas após a aplicaçio (Tabe

la 4, 5 e 6). Óleo minerá 1 e abamectin nio diferiram da 

testemunha 8 horas apÓs a aplicaçio (Tabela 7) e todos os 

produtos diferiram da testemunha 24 horas após (Tabela 8). 

61eo mineral e abamectin foram os menos tóxicos, apresentan-

do 60 e 38% de mortalidade respectivamente após 24 horas da 

aplicaçio, sendo os mais seletivos. 
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4.4.2. Aplicação ~ o substrato (folhas de citros) 

As Tabelas de 9 a 12 mostram os resultados dos 

efei tos de produtos químicos sobre adultos de C . .6 Ctn.guin.e.a, 

inoculados sobre folhas de citros tratadas à 24 horas. 

TABELA 9. Número de coccinelídeos mor,tos nas diversas parce

las 2 horas após o contato com o substrato trata

do 24 horas antes e porcentagem de mortalidade. Pi 

racicaba-SP, 24/12/1986 

c. 

Tratamentos REPETIÇÕES Mortalidade 

1 2 3 (% ) 

2 - malation 10 10 10 100,0 A 

1 - dimetoato 4 3 2 30,0 B 

3 - óleo mineral O O 1 3,0 C 

5 - carbofenotion O O 1 3,0 C 

4 - abamectin O O O 0,0 C 

6 - testemunha O O O 0,0 C 

CV% 14,85 

Porcentagem de mortalidade seguidas de letras iguais nao di 

ferem entre si ao nível de 5%' de probabilidade pelo teste 

de Tukey. 
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TABELA 10. Número de coccinelídeos mortos nas diversas par

celas 4 horas após o contato com o substrato tra

tado 24 ho~asantes e porcentagem de mortalidade. 

Piracicaba-SP, 24/12/1986. 

Tratamentos REPETIÇÕES Mortalidade Abbott 

1 2 3 (%) (% ) 

2 10 10 10 100,0. 100,0 A 
1 8 8 5 70,0 69.,1 A 
5 O 3 4 23,0 20,6 B 
3 O 1 1 7,0 4,1 B 
4 O O 1 3,0 0,0 B 
6 O 1 O 3,0 B 

CV% 21,28 

TABELA 11. Número de coccinelídeos mortos nas diversas par

celas 8 horas após o contato com o substratotra

tado 24 horas antes e porcentagem de mortalidade. 

Piracicaba-SP, 24/12/1986. 

Tratamentos REPETIÇÕES Mortalidade Abbott. 

1 2 3 (% ) (%) 

2 10 10 10 100,0 100,0 A 
1 10 10 9 97,0 96,9 A 
5 4 5 5 47,0 45,4 AB 
3 O 1 4 17,0 14,4 BC 
4 O O 2 7,0 4,1 C 
6 O 1 O 3,0 C 

CV% 19,27 
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TABELA 12. Número de coccinelídeos mortos nas diversas par

celas 24 horas ap6s o contato com o substrato'tra 

tado 24 horas antes e porcentagem de mortalidade. 

Piràcicaba-SP, 25/12/1986. 

REPETIÇÕES Mortalidade Abbott. Tratamentos 
1 2 3 (%) (% ) 

1 10 10 10 100,0 100,0 A 
2 10 10 10 100,0 100,0 A 
5 5 6 6 57,0 55,7 A 
3 O 1 4 17,0 14,4 B 
4 O O 2 7,0 4,1 B 
6 O 1 O 3,0 B 

CV% 18,73 

Observando os resultados expressos nas Tabelas 

9 a 12 e de acordo com a escala de toxicidade de Bart1ett 

(1963), citado por EICHLER & REIS (1976), malation foi alta-

mente t6xico (A) para os adultos de C. ~anguinea (Tabela 9), 

duas horas ap6s o contato com o substrato. Dimetoato (Tabe-

la 10), mostrou mediana toxicidade (M), pois matou mais de 

50% dos indivíduos 4 horas .ap6s a exposição às folhas trata

das. Os outros tratamentos carbofenotion, 6leo mineral e 

abamectin mostraram-se seletivos (S). 

Analisando estatisticamente os dados, observa-

se que óleo mineral, carbofenotion e abamectin não diferiram 

da testemunha até 4 horas (Tabelas 9 e 10) e óleo mineral e 

abamectin também não o fizeram ap6s 24 horas de exposição 

ao substrato (Tabelas 11 e 12). 
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Segundo estes resultados, pode-se afirmar que 

24 horas após a aplicação dos produtos quimicos sobre as fo-

lhas de citros, nas condiç5es estudadas, os defensivos aba 

mectin e óleo mineral foram seletivos aos adultos de C. ~an-

guine.a. 

4.4.3. Aplicação sobre o substrato (folhas de citros) 

As Tabelas 13 a 18 apresentam os resultados do 

efeito de produtos químicos sobre adultos de c. ~ anguine.a 

expostos sobre folhas de citros tratados a 48 horas. 

TABELA 13. Número de coccinelídeos mortos nas diversas repe

tiç5és 1 hora após a exposição ao substrato trata 

do 48-horas~antese porcentagem demor..talidade. 

Piracicaba-SP, 25/12/1986. 

Tratamentos REPETIÇÕES Mortalidade 

1 2 3 (% ) 

2 - malation 10 10 8 93,0 A 

1 - dimetoato O O O 0,0 B 

3 - óleo mineral O O O 0,0 B 

4 - abamectin O O O 0,0 B 

5 - carbofenotion O O O 0,0 B 

6 - testemunha O O O 0,0 B 

CV% 6,89 

Porcentagem de mortalidade seguidas de letras iguais nao 

diferem entre si ao nível de 5% de probabilidade pelo tes

te de Tukey. 
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TABELA 14. Número de coccinelídeos mortos nas diversas repe

tições 2 horas após a exposição ao substrato tra

tado .48 horas" antes e porcentagem de mortalidade. 

Piracicaba-SP, 25/12/1986. 

Tratamentos 
REPETIÇÕES Mortalidade 

1 2 3 (%) 

2 10 10 10 100,0 A 
3 3 2 O 17,0 B 
1 O 1 3 13,0 B 
4 O O O 0,0 B 
5 O O O 0,0 B 
6 O O O 0,0 B 

CV% 25,69 . 

TABELA 15. Número de coccine1ídeos mortos nas diversas repe

tições 4 horas após a exposição ao sub~trato tra

tado 48 horas antes e porcentagem de mortalidade. 

Piracicaba-SP, 25/12/1986. 

REPETIÇÕES Mortalidade Tratamentos 
1 2 3 (% ) 

2 10 10 10 100,0 A 
1 2 8 8 60,0 AB 
3 7 6 O 43,0 ABC 
5 O 2 4 20,0 BC 
4 O, 1 1 7,0 BC 
6 O O O 0,0 C 

CV% 35,06 
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TABELA 16. Número de coccine1ídeos mortos nas diversas repe

tições 8 horas após a exposição ao substrato tra-
" 

tado 48 horas antes e porcentagem de mortalidade. 

Piracicaba-SP, 25/12/1986. 

Tratamentos REPETIÇÕES Mortalidade 

1 2 3 (% ) 

2 10 10 10 100,0 A 
1 5 8 8 70,0 AB 
3 7 6 O 43,0 ABC 
5 O 3 4 23,0 BC 
4 O 1 1 7,0 C 
6 O O O 0,0 C 

CV% 30,88 

TABELA 17. Número de coccine1ídeos mortos nas diversas repe

tições 24 horas após a exposição ao substrato tr~ 

tado 48 horas antes e porcentagem de mortalidade. 

Piraci,caba-SP, ,26/12/1986. 

Tratamentos REPETIÇÕES Mortalidade 

1 2 3 (% ) 

2 la la la 100,0 A, 
1 8 9 8 83,0 A 
3 7 6 1 47,0 AB 
5 1 6 6 43,0 AB 
4 2 1 1 13,0 BC 
6 O O O 0,0 C 

CV% 22,41 
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De acordo com a escala de toxicidade proposta 

por Bartlett (1963), citado <por EICHLER & REIS (1976), pode

se observar nos resultados obtidos que após 48 horas da apl! 

cação dos defensivos sobre o substrato, malation foi altamen 

te tóxico (A) para os adultos de C. ~anguinea, 2 horas apos 

a exposição dos predadores ao substrato tratado (Tabela 14). 

Dimetoato mostrou mediana toxicidade (M) 4 horas após a exp~ 

sição dos coccinelídeos (Tabela 15). Os produtos quimicos 

óleo mineral, carbofenotion e abamectin, mostraram-se seleti 

vos (5), após 24 horas do contato dos predadores (Tabela 17). 

Os resultados indicam que 48 horas após a apl! 

caça0 dos defensivos sobre as folhas de citros, abamectin, 

óleo mineral e carbofenotion foram seletivos dos predadores, 

nas condições estudadas. 

De acordo com a análise estatistica, <observa

se que os tratamentos dimetoato, óleo mineral, abamectin e 

carbofenotion não diferiram da testemunha até 2 horas após 

da exposição dos predadores ao substrato. Os ~tratamentos 

óleo mineral, abamectin e carbofenotion, continuaram iguais 

a testemunha até 8 horas da exposição e 24 horas após, some~ 

te abamectin o fez, podendo ser considerado como seletivo. 

Analisando conjuntamente os resultados das 

três condições estudadas, podemos afirmar que óleo mineral e 

carbofenotion, foram de baixa toxicidade aos predadores qua~ 

do aplicados sobre os insetos e foram seletivos quando apli-
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cados ao substrato. Estes efeitos de carbofenotion também 

foram observados por EICHLER & REIS (1976) em C. ~angu~n~a e 

BARTLETT (1958) em H~ppodam~a c.onv~f1.g~n~ (G-M). Dimetoato 

foi altamente tóxico quando aplicado sobre os_ predadores, . co~ 

firmando os resultados de EICHLER & REIS (1976) emoderadamen 

te tóxico quando aplicado sobre o substrato. Malation foi 

altamente tóxico àos predadores quando aplicado sobre os in

setos e sobre o susbtrato, confirmando os resultados de GRA

VENA (1978). 

Abamectin apesar de ter sido seletivo em todos 

os experimentos desenvolvidos, não é recomendado para o' con

trole de P~nna~p~~ a~p~d~~~f1.a~, mas pode ser utilizado na 

citricultura para o controle de outras pragas, sem prejuizos 

para a população de C. ~angu~n~a. 

Dos estudos de seletividade realizados, foi 

montada a Tabela 18, a seguir, que resume a ação tóxica de 

defensivos dévido a aplicação sobre os adultos de C. ~angu~

n~a e sobre o substrato. Os resultados se encontram na Tabe 

la 18. 
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TABELA 18. Resumo da açao tóxica de defensivos devido a apl~ 

cação sobre os adultos de C. ~anguinea e sobre o 

substrato (folhas de citros). 

MODO DE APLICAÇÃO 
Produtos 

Substrato ... . 
qu~m~cos Predadores 

24 horas 48 horas 

azinfos etil A 

diazinon A 

dimetoato A M M 

inalation A A A 

paration metil A 

paration A 

óleo mineral B S S 

abamectin S S S 

carbofenotion B S S 

Sendo: A - Altamente tóxico LT 50 < 2 horas 

M - Baixa toxicidade LT 50 < 4 horas 

B - Baixa toxicidade LT 50 < 8 horas 

S - Seletivo ou nao tóxico LT 50 > 24 horas 

4.5. Controle quimico de P. a4p~d~4~4ae 

4.5.1. Controle de machos e fêmeas no segundo está -

dio ninf"al. 

As Tabelas 19 a 21, mostram os resultados de 

controle de machos efêmeàs d~ segundo estãdio h~nfal de 

P. a~pidi~t4ae sobre discos de folhas de citros em 

plãsticas. 

placas 
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Tabela 19. Porcentagem de mortalidade de machos e fêmeas de 

ninfas de 29 instar de. P. a..ó p..i..di..ó:tI1..a.e. nas diver

sas parcelas 2 dias após a aplicação e porcentagem 

de controle. Piracicaba-SP, 01/05/1987. 

REPETIÇÕES % Média 
Tratamentos 

1 2 3 Controle 

3. azinfo-eti1-é1eo.minera1 100,0 100,0 100,0 100,0 A 

li. carbofenotion-éleo mineral 100,0 45,7 69,4 71,7 AB 

15. paration meti1-é1eo mineral 57,1 67,9 77,9 67,6 ABC 

L óleo mineral 87,1 59,3 32,5 59,6 ABC 

5. diazinon~leo mineral 92,7 42,7 22,7 52,7 ABC 

17. metidaqon-ó1eo "mineral 47,4 100,0 0,0 49,1 ABC 

13. paration-é1eo mineral 100,0 27,3 7,4 44,9 ABC 

6. dimetoato 67,8 40,4 26,3 44,8 ABC 

9. malation-é1eominera1 77,7 6,1 46,4 43,4 ABC 

7. d.imetoato-é1eo mineral 29,3 57,7 30,3 39,1 ABC 

10. carbofenotion 55,4 8,1 11,4 26,2 BC 

4. diazinon 55,0 4,8 10,6 23,5 BC 

8. rna1ation 35,7 10,6 7,9 17,9 BC 

12. paration 12,7 14,0 14,3 13,7 BC 

14. paration meti 1 6,1 14,6 17,5 12,7 BC 

2. azirifos-eti1 19,8 9,9 0,0 9,9 BC 

16. metidation 2,5 4,8 14,8 7,4 BC 

18. testemúnha 0,0 0,0 0,0 0,0 C 

CV (% ) 52,75 
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TABELA 20. Porcentagem de mortalidade de machos e fêmeas de 
ninfas de 29 instar de P .a:!:ipJ..cLú.:,..:tJr.ae. nas diversas 

parcelas 5 dias ap5s a aplicaçio e porcent~gem m~ 

dia de controle. Piracicaba-SP, 04/05/1987. 

REPE.TIÇÕES 
Tratamentos % M~dia 

1 2 3 Controle 

3 100,0 100,0 100,0 100,0 A 

15 74,2 100,0 100,0 91,4 AB 

11 100,0 63,1 87,8 83,6 AB 

6 74,5 88,5 63,1 75,3 AB 

7 68,3 88,5 51,5 69,4 AB 

1 90,0 74,4 38,2 67,5 ABC 

5 99,9 42,7 57,8 66,8 ABC 

17 72,1 100,0 9,1 60,4 ABC 

13 100,0 36,4 23,4 53,3 ABC 

9 86,4 7,3 59,8 51,2 ABC 

16 55,0 46,1 38,9 46,7 ABC 

8 50,0 10,0 47,6 35,9 ABC 

10 58,3 26,3 13,7 34.1 0 ABC 

12 26,7 25,6 43,8 32.1 1 ABC 

4 55,0 4,8 34,9 31,6 ABC 

14 6,5 45,9 30,2 27,4 BC 

2 23,5 49,5 0,0 24,3 BC 

18 0,0 0,0 0,0 0,0 C 

CV% 39,68 
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TABELA 21. Porcentagem de mortalidade de machos e fêmeas de 

ninfas de 29 instar deP. a~pidi~~~ae nas - diveE 

vas parcelas 9 dias ap6~ a ap1icaçio e porcenta

gem média de controle. Piracicaba-SP, 08/05/1987. 

Tratamentos REPETIÇÕES 
% Média % 

1 2 3 Controle Abbott. 

3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 A 

15 99,9 100,0 100,0 100,0 100,0 A 

11 100,0 69,6 91,9 87,2 87,1 A 

6 76,7 98,1 71,0 82,0 81,8 AB 

7 76,S 88,5 75,7 80,0 79,8 AB 

5 99,9 49,4 61,9 70,4 70,1 AB 

1 92,9 -74,4 39,8 69,0 68,6 AB 

2 34,6 68,3 100,0 67,6 67,2 AB 

14 6,1 98,0 87,3 63,8 63,4 AB 

17 72,1 100,0 9,1 60,4 60,0 AB 

13 100,0 36,4 30,8 55,7 55,2 AB 

10 58,3 33,4 75,1 55,6 55,1 AB 

9 87,4 7,3 69,1 54,6 54,1 AB 

16 62,6 46,1 38,9 49,2 48,6 AB 

4 80,0 4,8 42,8 42,5 41,8 AB 

8 53,6 10,0 57,1 40,2 39,5 AB 

12 32,1 25,6 56,2 38,0 37,3 AB 

18 3,2 0,0 0,0 1,1 B 

CV% 37,9 

Os valores seguidos da mesma letra nao diferem estatistica-

mente entre si conforme Tukey 5%. 
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De acordo com os resultados da Tabela 19, ob

serva-se que os tratamentos azinfos etil - óleo mineral e 

carbofenotion-óleo mineral diferiram significativamente da 

testemunha, proporcionando respectivamente 100 e 71,7% de 

controle de cochonilha 2 dias após a aplicaçio. Em relaçio 

aos outros tratamentos, apesar de nio diferirem estatistica

mente da testemunha, há uma tendência de acordo com as me

dias dos tratamentos óleo mineral e paration metil-óleo mine 

ral a destacarem-se dos outros. 

Em relaçio a Tabela 20, pode-se observar que 

os tratamentos azinfos etil-óleo mineral, parationmeti~óléo 

mineral, carbofenotion-óleo mineral, dimetoato e dimetoato~ 

óleo mineral diferiram significativamente da restemunha 5 

dias após a aplicaçio. Observa-se também que os tratamentos 

paration-óleo mineral e carbofenotion-óleo mineral começaram 

amostrar altas· porcentagens de controle (91,4 e 83,6%) res

pectivamente após esta data. Em relaçio aos outros tratamen 

tos, nota-se que dimetoato r dimetoato-óleomineral, óleo mi

neral e diazinon-óleo mineral tendem a serem promissores pa-

ra o controle da cochonilha. 

Pela análise da Tabela 21, nota-se que apenas 

os tratamentos azinfos etil-óleo miner.al, paration metil

óleo mineral e carbofenotion-óleo mineral diferiram estatis-

ticamente da testemunha após 9 dias da aplicaçio, sendo que 

os dois primeiros mostrarm 100% de controle e o terceiro 

87,1%. Os outros tratamentos nio diferiram da testemunha. 
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Analisando conjuntamente os dados das três ava 

liações observa-se que o tratamento azinfos etil-ó1eo mine-

ral proporcionou 100% de controle 2 dias após a aplicàção. 

Os tratamentos carbofenotion-óleo mineral e paration metil~ 

óleo mineral após 5 dias da aplicação, apresentaram 83,6 e 

91,4% de controle respectivamente. Aos 9 dias da aplicação 

nota-se que os dois tratamentos anteriores mostraram um au

mento em suas eficiências para 87,1 e 100% respectivamente, 

além de que nesta data, também os tratamentos dimetoato e di 

metoato-óleo mineral mostraram boas eficiências de '81,8 e 

79,8% de controle respectivamente. 

Em geral, para o controle químico do segundo 

estádio ninfal de P. a~pldl~t~ae, pode-se utilizar .azinfos 

etil-óleo mineral, carbofenotion-óleo mineral, paration me

til-óleo mineral, dimetoato e dimetoato-óleo mineral nas do 

sagens estudadas. 

De acordo com a análise estatística aos 9 dias 

da aplicação (Tabela-2l), observa-se que a maioria dos inse

ticidas sozinhos ou em mistura com óleo mineral não diferi

ram entre si, mas de acordo com as médias, nota-se que exce

tuando-se dimetoato, os tratamentos contendo óleo mineral em 

mistura foram mais eficientes. 

A utilização de placas plásticas contendo cír

culos de folhas de citros com cochonilhas não foi um bom mé

todo para avaliar eficiência de produtos químicos no contro-
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1e das cochoni1has porque os círculos de folhas de citros 

possuem pouca durabilidade nestas condições, não permitindo 

uma avaliação mais longa da atuação dos inseticidas, apesar 

de que alguns produtos mostraram-se eficiente no período es~ 

tudado. 

4.5.2. Controle de machos de terceiro estádioninfal 

As Tabelas 22 a 25, mostram os resultados de 

porcentangem de mortalidade de machos no terceiro estádio 

ninfa 1 de P. a~pidi~t~ae em abõboras~ 

TABELA 22. Porcentagem de mortalidade de machos de 39 está~ 

dio ninfa 1 de P. a~p~di~t~ae nas diversas parce

las 2 dias após a aplicação e porcentagem de con

trole. Piracicaba-SP, 25/04/1987. 

REPETIÇÕES 
% Média Tratamentos 

1 2 3 4 Controle 

10 42,9 58,1 67,6 81,0 62,4 A 
11 40,0 40,0 83,3 66,7 57,5 A 
13 57,1 41,7 54,5 57,1 52,6 A 

7 37,5 31,5 72,7 50,0 47,9 A 
12 100,0 31,8 38,5 15,7 46,5 A 

9 22,2 69,7 41,2 33,3 41,6 AB 
8 14,3 57,1 33,3 53,8 39,6 AB 
4 59,1 37,5 22,2 27,3 36,1 AB 
6 71,9 14,0 9,4 29,1 31,1 ABC 
5 19,4 ·10, O 10,0 50,0 .22,4 ABCD 
3 47,8 10,2 8,6 4,4 17,8 ABCD 
2 11,1 28,0 19,4 2,5 15,3 ABCD 

14 2,0 8,8 2,1 1,2 3,5 BCD 
15 0,0 0,0 5,8 0,0 1,5 CD 
17 1,2 0,0 0,0 2,5 0,9 CD 
16 0,0 1,7 0,0 0,0 0,4 CD 

1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 D 
18 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 D 

CV% 44,97 
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TABELA 23. Porcentagem de mortalidade de .-machos de 39 está

dio ninfa1 deP. a..6 pi.dild/ta.e. . nas. di.v~rsas parce

las 7 dias após a aplicação e porcentagem de con-' 

trole. 'Piracicaba-8p, 30/04/1987. 

REPE.T.I.Ç.ÕES .% Média 
Tratamentos 

1 2 3. 4 Controle 

9 100,0 97,0 100,0 100,0 99,3 A 

10 100,0 87,1 100,0 100,0 96,8 A 

11 80,0 88,9 100,0 100,0 92,2 A 

4 77,3 57,1 100,0 86,4 80,2 AB 

12 100,0 80,3 77,0 64,7 80,5 AB 

7 75,0 64,8 90,9 75,0 76,4 ABC 

13 57,1 58,4 72,7 100,0 72,1 ABC 

8 85,7 71,4 33,3 76,9 66,8 ABCD 

6 91,2 64,0 34,4 76,8 66,6 ABCD 

5 38,8 46,7 10,0 50,0 36,4 BCDE 

14 12,0 79,0 34,0 18,6 35,9 BC DE 

3 68,3 11,9 12,0 17,6 27,5 CDEF 

2 19,4 30,6 38,8 18,6 26,9 CDEF 

15 4,5 5,5 28,9 37,0 19,0 DEF 

16 16,4 7,5 3,9 7,2 8,8 EF 

17 3,6 0,0 10,1 8,8 5,6 EF 

1 0,0 5,1 0,0 2,5 1,9 EF 

18 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 F 

CV% 28,15 
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TABELA 24. Porcentagem de mortalidade de machos. de 39 

dio ninfal deP. a8pidiJ.1:tJtae. nas diversas 

las 14 dias ap6s a aplicaçio e porcentagem 

trole. . Piraclcaba...;8P, 07/05/1987. 

está-

parce

de con 

Tratamentos REPErIÇÕES % Média Abbott. 

1 2 3 4 Controle (%) 

9 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 A 

10 100,0 96,8 100,0 100,0 99,2 99,2 AB 

11 80,0 95,6 100,0 100,0 93,9 93,8 ABe 

12 100,0 87,9 84,7 98,0 92,7 92,6 ABCD 

6 94,7 98,0 86,0 87,3 91,5 91,4 ABCD 

7 81,3 94,4 100,0 75,0 87,6 87,5 ABCD 

4 86,4 78,5 100,0 86,4 87,8 87; 7 ABCD 

8 87,7 100,0 66,6 92,3 86,7 86,6 ABCD 

13 57,1 66,7 72,7 100,0 74,1 73,7 ABCDE 

2 83,3 82,6 61,4 63,8 72,7 72,5 BCDEF 

14 22,0 79,0 76,6 70,9 62,1 61,7 CDEF 

5 38,8 90,0 60,0 62.5 47,4 46,9 CDEF 

16 67,0 48,8 76,9 31,3 56,0 55,6 DEF 

17 62,4 61,4 53,6 40,1 54,4 53,9 DEF 

15 14,9 36,3 40,5 74,0 41,4 40,8 EFG 

3 68,3 15,3 17,2 20,5 30,3 29,5 FGH 

1 2,7 5,1 5,3 15,0 7,0 0,1 GH 

18 0,0 0,0 4,0 0,0 1,0 H 

CV %. 20,31 
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TABELA 25. Porcentagem de mortalidade de machos de 39 está-

Tratamentos 

9 

10 

12 

13 

7 

4 

2 

8 

6 

11 

5 

3 

14 

17 

16 

15 

1 

18 

CV% 

dio ninfa1 de P. a~pLdL~tftae nas diversas 

las 21 dias após a aplicação e pocentagem 

controle. Piracicaba-SP, 14/05/1987. 

parce

médiade 

REPETIÇôES . % Média Abbott • 

1 2 3 4 Controle (%) 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 A 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 A 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 A 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 A 

93,8 100,0 100,0 ·100,0 98,5 98,3 AB 

100,0 99,9 100,0 90,9 97,7 97,5 AB 

100,0 94,6 100,0 96,1 97,7 97,S AB 

100,0 100,0 83,3 100,0 95,8 95,4 AB 

98,2 100,0 92,3 90,8 95,3 94,8 AB 

80,0 100,0 100,0 100,0 95,0 94,4 AB 

100,0 100,0 100,0 62,5 90,6 89,6 ABC 

83,6 64,5 68,9 83,7 75,2 72,6 ABC 

31,0 100,0 90,4 76,7 74,5 71,9 ABC 

82,4 72,8 75,9 52,6 70,9 67,9 ABC 

84,7 61,2 96,4 37,5 69,9 66,7 BC 

19,5 40,7 45,7 99,9 51,5 45,4 CD 

2,7 10,2 13,2 32,5 14,7 0,1 D 

16,4 5,8 6,0 9,1 9,3 D 

17,57 

Os valores seguidos da mesma letra nao diferem estatisti

camente entre si conforme Tukey 5%. 
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Pelos resultados da Tabela 22 pode-se-observar 

que os tratamentos carbofenotion, carbofenotion - óleo mine

ral, paration-óleo mineral, dimetoato-óleo mineral,paration, 

malation-óleo mineral, malation, diazinon e dimetoato dife-

riram significativamente da testemunha 2 dias após a aplica-

ção. Todos os tratamentos mostraram baixa porcentagem de 

controle da cochonilha no terceiro estádio ninfal nesta data. 

De acordo- com os resultados da Tabela 23, po-

de-se observar que os tratamentos ~malation-óleo mineral, car 

bofenotion, carbofenotion-óleo mineral, diazinon, paration, 

dimetoato-óleo mineral,paration-óleo mineral, malation, di

metoato, diazinon-óleo mineral e paration-metil-óleo-mineral 

diferiram significativamente da testemunha após 7 dias da 

aplicação. Os tratamentos malation-óleo mineral, carbofeno-

tion e carbofenotion-óleo mineral proporcionaram altas por-

centagens de mortalidade, 99,3, 96,8 e 92,2 respectivamente. 

Em relação aos demais tratamentos, aqueles que apresentaram 

bom controle foram diazinon (80,2%) e paration (80,5%) sendo 

que nesta data dimetoato-óleo mineral e paration-óleo mine-

ral mostraram tendências promissoras para o controle. 

Os resultados da Tabela 24 mostraram que exce-

tuando-se os tratamentos óleo mineral e azinfos etil-óleo mi 

neral, todos os tratamentos diferenciaram-se significativa-

mente da testemunha 14 dias da aplicação. Os tratamentos ma 

lation-óleo mineral, carbofenotion, carbofenotion-óleo mine-

ral, paration e dimetoato foram os mais eficientes com 100, O; 
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99,2; 93,8; 92,6 e 91,4% de mortalidade,respectivamente. Os 

tratamentos dimetoato-óleo mineral, diazinon e malation pro-

porcionaram eficiências de 87,5; 87,7 e 86,6%,respectivamen-

te. Aos 14 dias da aplicação os tratamentos paration-óleo 

mineral e azinfos etil começaram a mostrar certa eficiência 

no controle da cochonilha, com 73,7 e 72,5 % de mortalidade. 

Os resultados da Tabela 25, mostram que todos 

os tratamentos, excetuando-se paration metil-óleo mineral e 

óleo mineral, diferiram estatisticamente da testemunha aos 

21 dias da aplicação. Nesta data, todos os tratamentos, ex

ceto metidation, não diferiram significativamente entre si, 

mas pode-se observar de acordo com as médias uma certa varia 

çao nas eficiências apresentadas por eles. Os tratamentos 

malation-óleo mineral, carbofenotion, paration e paration-

óleo mineral apresentaram 100% ode controle, enquanto que 

dimetoato-óleo mineral, diazinon, azinfos etil, malation, d! 

metoato e carbofenotion-óleo mineral apre~entaram 98,3; 97,5; 

97,5; 95,4; 94,°8 °e 94,4% de controle, respectivamente. Dia-

zinon-óleo mineral controlou 89,6% dos insetos e os tratamen 

tos azinfos etil-óleo mineral e paration metil não ultrapas-

saram pouco mais de 70% de controle. 

Em'uma análise geral dos dados observa-se que 

aos dois dias da aplicação nenhum dos tratamentos apresenta-

ram-se como eficientes. Os tratamentos malation-óleo mine-

ral, carbofenotion e carbofenotion-óleo mineral mostraram-se 
eficientes após' 7 dias da aplicação com mais de 90% de con-

trole. 
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trole. Aos 14 dias da aplicação os tratamentos dimetoato e 

paration também foram eficientes com mais de 90% de mortali

dade. Em relação à última avaliação, aos 21 dias da aplica

ção, nota-se que os tratamentos dimetoato-óleo mineral, dia

zinon, azinfos etil, malation e diazinon-óleo mineral tam

bém apresentaram mais de 90% de eficiência. 

De acordo com estas observações, pode-se afir

mar que para o controle de machos de terceiro estádio ninfal 

de P. a~pidi~t~ae, os seguintes produtos nas condições estu

dadas foram eficientes:malation, malation-óleo mineral, caE 

bofenotion, carbofenotion-ál,eo mineral, dimetoato, diritetoato"'-Óleo mine~

.ral, paration, paration-óleo mineral, diazinon,. diazinon-óleo mineral e 

azinfos etilo Dentre eles malation~ó1eo mineral, carbofeno

tion e carbofenotion-óleo mineral atuaram bem até 7 dias da 

aplicação, dimetoato.e paration até 14 dias e os 

até 21 dias onde se encerrou as avaliações. 

restantes 

observando ainda a análise estatística, nota

se que a maioria dos inseticidas sozinhos ou em mistura com 

óleo mineral não diferiram entre si, 21 dias da 'apliciaçã~ 

mas analisando as médias dos tratamentos, pode-se afirmar 

que apenas dimetoato, malation e metidation mostraram aumen

tos nas eficiências de controle, paration não variou com a 

mistura e o restante dos inseticidas tiveram suas 

cias diminuidas devido a mistura com óleo mineral. 

eficiên-
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4.5.3. Controle de fêmeas de terceiro estádio larval 

As Tabelas 26 a 29, mostraram as porcentagens 

de controle de fêmeas de P. a~pldl~t~ae de terceiro estádio 

ninfa1 em abobóras. 

TABELA 26. Porcentagens de mortalidade de fêmeas de 39 está 

dio ninfal de P. a~pidl~t~ae nas diversas repeti

ções 6 dias após a aplicação e porcentagem média 

de controle. Piracicaba-SP, 29/04/87. 

REPETIÇÕES 
% Média Tratamentos 

1 2 3 4 Controle 

13 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 A 

2 100,0 75,0 42,9 100,0 79,5 AB 

12 100,0 50,0 85,7 66,7 75,6 ABC 

11 83,3 66,7 50,0 66,7 66,8 BCD 

6 66,7 71,4 53,3 50,0 60,4 BCD 

9 66,7 57,1 33,3 80,0 59,3 BCD 

5 50,0 50,0 66,7 66,7 58,4 BCD 

4 33,3 37,5 66,7 66,7 51,1 BCD 

10 50,0 25,0 50,0 60,0 46,3 CD 

8 25,0 50,0 33,3 50,0 39,6 CD 

3 20,0 38,0 33,3 33,3 31,2 DE 

14 20,0 40,0 20,0 40,0 30,0 DE 

16 40,0 20,0 20,0 20,0 25,0 DE 

17 20,0 40,0 20,0 20,0 25,0 DE 

15 16,7 20,0 40,0 20,0 24,2 DE 

7 0,0 0,0 0,0 33,3 8,3 EF 

1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 F 

18 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 F 

CV% 26,29 
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TABELA 27. Porcentagem de mortalidade 'de fêmeas de 39 está

·dio ninfa 1 de P. -a.ópi.di..ó:t.itae. nas diversas repe't,f 

'çôes 12 dias após a aplicação e porcentagem média 

de controle. Piracicaba-8P, 29/04/1987. 

REPETIÇÕES 
% Média Tratamentos 

1 2 3 4 Controle 

13 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 A 

10 100,0 100,0 50,0 100,0 87,5 AB 

2 100,0 75,0 71,5 100,0 86,6 ABC 

6 83,4 85,7 93,3 75,0 84,3 ABC 

12 100,0 83,3 85,7 66,7 83,9 ABC 

9 66,7 80,3 66,7 80,0 73,4 ABC 

11 83,3 66,7 50,0 66,7 66,7 BC 

8 75,0 50,0 33,3 100,0 64,6 BC 

5 66,7 50,0 66,7 66,7 62,5 BCD 

4 50,0 62,5 66,7 66,7 61,5 BCD 

14 60,0 60,0 60,0 40,0 55,0 BCD 

15 50,0 40,0 40,0 80,0 52,5 BCD 

16 40,0 40,0 80,0 40,0 50,0 BCD 

17 20,0 40,0 80,0 60,0 50,0 BCD 

3 40,0 42,8 66,6 33,3 45,7 CD 

7 0,0 22,0 0,0 66,7 22,2 DE 

1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 E 

18 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 E 

CV% 26,23 
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TABELA 28. Porcentagem de mortalidade de fêmeas de 39 está

dio nihf~1 de P~a~p~dl~ift~~ nas diversa~ repeti-
---- -

·ções 18 dias após a aplicação e porcentagem média 

de controle. Piracicaba-SP, 17/05/1987. 

REPETIÇÕES % Média Tratamentos 
1 2 3 '4 Controle 

13 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 A 

2 100,0 75,0 85,8 100,0 90,2 AB 

8 100,0 50,0 100,0 100,0 87,5 AB 

10 100,0 100,0 .50, ° 100,0 87,5 AB 

6 83,3 85,7 93,3 75,0 84,3 AB 

12 100,0 83,0 85,7 66,7 83,9 AB 

15 100,0 60,0 80,0 80,0 80,0 AB 

4 83,3 87,5 66,7 66,7 76,1 AB 

9 66,7 80,3 66,7 90,0 75,9 AB 

16 100,0 60,0 10.0, ° 40,0 75,0 AB 

14 80,0 80,0 60,0 60,0 70,0 AB 

17 40,0 .80,0 80,0 80,0 70,0 AB 

5 8.3,4 50,0 66,7 66,7 66,7 AB 

11 83,3 66,7 50,0 66,7 66,7 AB 

3 40,0 71,1 100,0 33,3 61,1 AB 

7 50,0 33,3 50,0 66,7 50,0 B 

1 0,0 0,0 11,1 0,0 2,8 C 

18 0,0 0,0 0,0 0,.0 0,0 C 

CV % 24,70 
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TABELA 29. Porcentagem de mortalidade de fêmeas 'de 39 está

dio ninfal de P. aJ.ipidi.J.i.tf1..a.e.nas diversas repeti

ções 24 horas 'após a aplicação e porcentagem me

dia de controle. Piracicaba-SP, 17/05/1987. 

Tratamentos REPETIÇÕES % Média 

1 2 3 4 controle '.' 

5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 A 

13 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 A 

14 100,0 100,0 -100,0 80,0 95,0 A 

2 100,0 75,0 85,8 100,0 90,2 AB 

15 100,0 80,0 100,0 80,0 90,0 AB 

16 100,0 80,0 100,0 80,0 90,0 AB 

8 100,0 50,0 100,0 100,0 87,5 AB 

10 100,0 100,0 50,0 100,0 87,5 AB 

17 60,0 100,0 100,0 80,0 85,0 AB 

6 83,3 85,7 93,3 75,0 84,3 AB 
__ 9 

100,0 80,3 66,7 90,0 84,3 AB 

12 100,0 83,3 85,7 66,7 83,9 AB 

3 60,0 94,9 100,0 66,6 80,4 AB 

4 83,3 87,5 66,7 66,7 76,1 AB 

11 100,0 66,7 50,0 66,7 70,9 AB 

7 50,0 33,3 50,0 66,7 50,0 B 

1 0,0 0,0 11,1 0,0 2,8 c 

18 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C 

CV % 21,88 

Os valores seguidos pela mesma letra nao diferem estatis 

ticamente entre si conforme Tukey 5%. 
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De acordo com os resultados da Tabela 26 obser 

va~se que todos os tratamentos excetuando-se dimetoato- óleo 

mineral e óleo mineral, diferiram significativamente da 

testemunha aos 6 dias da aplicação. Os tratamentos para

tion-óleo mineral, azinfos etil e paration não diferiram en

tre si estatisticamente, mas pode-se observar que de acordo 

com as midias, o primeiro controlou 100% das cochonilhas en

quanto que os outros dois-apenas 79,S e 75,6%,respectivamen

te. 

Na Tabela 27, observa~se tambim que apenas os 

tratamentos dimetoato-óleo mineral e óleo mineral não diferi 

ram estatisticamente da testemunha 12 dias após a aplicação. 

Em relação aos tratamentos paration-óleo mineral, carbofeno

tion, azinfos etil, dimetoato, paration e malation-óleo mine 

ral, observa-se que nao diferiram entre si, mas segundo as 

midias, azinfos etil e paration proporcionaram controles de 

86,6 e 83,9% respectivamente, estes sendo superiores aos ob

servados 6 dias após a aplicação (Tabela 26). Os tratamen

tos carbofenotion e dimetoato apresentaram eficiências de 

87,5 e 84,3% respectivamente, enquanto que malation-óleo mi

neral mostrou um controle de 73,4%, iniciando sua eficiência 

nesta data. 

Os dados da Tabela 28, mostram também que to

dos os tratamentos exceto óleo mineral diferiram significati 

vamente da testemunha 18 dias após a aplicação. Em relação 

aos outros tratamentos não houve diferença estatística entre 

eles, excetuando-se o tratamento dimetbato-óleo mineral, mas 

observando as médias nota-se que houve uma tendência de al

guns deles mostrar-se mais eficientes no controle. Os me

lhores resultados foram dados por azinfos etil (90,2%), pou

co maior que o observado 12 dias da aplicação (Tabela 27) , 

malation e carbofenotion com 87,5% de controle, sendo que 

apenas malation apresentou aumento em sua eficiÇencia em re-
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lação a avaliação anterior (Tabela 27). Dimetoato e para-

tion não variaram suas eficiências em relação a Tabela 27. 

Paration metil- óleo mineral mostrou 80,0% de controle nesta data e 
/ 

diazinon, malation-óleo mineral e metidation expr~ssaram co~ 

troles em torno de 75%, iniciando suas açoes também nesta da 

ta. 

De acordo com os resultados da Tabela 29, ob-

serva-se que todos os tratamentos excetuando-se óleo mineral 

diferenciaram-se significativamente da testemunha, 24 dias 

após a aplicação. Dentre os outros tratamentos, somente di

metoato-óleo mineral diferenciou-se deles, mas pode-se obseE 

var segundo as médias que diazinon-óleo mineral e paration-

óleo mineral foram 100% eficientes; paration metil, azinfos 

etil, paration metil-óleo mineral e metidation apresentaram 

95,0; 90,2; 90,0 e 90,0% de controle, respectivamente. Os 

tratamentos malation, carbofenotion, metidation-óleo mineral, 

dimetoato, malation-óleo mineral, paration e azinfos etil-

óleo mineral proporcionaram eficiências que variaram de 87,5 

.a 80,4% de controle do primeiro para o último. Diazinon, ca,;: 

bofenotion~óleo mineral, dimetoato-óleo mineral e óleo mine-

ral não foram eficientes no controle da cochonilha. 

Em uma. análise global do experimento, nota-se 

que paration-óleo mineral foi eficiente aos 6 dias após a 

aplicação; carbofenotion, azinfos-etil, dimetdato e paration 

foram eficientes aos 12 dias; malation e paration metil-óleo 

mineral aos 18 dias e diazinon-óleo mineral, pa~ation metil, 
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metidation,metidation-óleo mineral, malation-óleo mineral e 

azinfos"etil-óleo mineral, o fizeram aos 24 d;Las da aplicação. 

De acordo com estes resultados, pode-se afir

mar que todos estes tratamentos citados anteriormente foram 

eficientes no controle do terceiro estádio rtinfal de fêmeas 

. Ainda de acordo com a análise estatística, no-

ta-se que a maioria dos tratamentos nao diferiram entre si 

devido às misturas com óleo mineral, mas de acordo com as mé

dias, a adição de óleo mineral aos inseticidas diazinon e p~ 

ration aumentou as eficiências destes, enquanto' que, em rela 

ção aos outros, a mistura de óleo mineral diminuiu suas efi-

ciências. 

Em geral, para o controle químico da cochoni

lha P. a~pidi~tnae, independente do estádio ninfal em que se 

encontre, pode-se utilizar os seguintes tratamentos, azinfos 

etil-óleo mineral, diazinon-óleo mineral, dimetoato e carbo

fenotion-óleo mineral por terem sido eficientes em todas as 

condições estudadas. Em relação aos demais tratamentos, po-

dem ser usados de acordo com o estádio-ninfal predominante 

da cochonilha nas alt~s infestações, onde o controle químico 

for necessário. 

Estes resultados estão de acordo com aqueles 

encontrados por CARMAN (1956), MARICONI (1958), JEPPSON & 

CARMAN (1974), GALLO et alii (1978) ELMER et alii(1982), 

LEÃO NETO et alii (1986) e o BOLETIM T~CNICO n9 165 da CATI 
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(1982), quando trabalhando com outras espécies de diaspidi

deos. 

A utilização de abóboras infestadas com colo-

nias de cochonilhas, e um método bastante eficiente para 

avaliar a atuação de inseticidas no controle da praga, por

que permite observar ~a eficiência dos inseticidas por lon

gos espaços de tempo. 

4.6. Controle integrado de P. a~p~d~~~~ae em pomares ci

tricos 

Objetivando o desenvolvimento do controle inte 

grado de P. a~p~d~~t4ae em citros, bastante limitado devido 

ao amplo espectro de ação da maioria dos defensivos utiliza

dos no controle quimico (Van Den Bosch & Stern, 1974, cita 

dos por EICHLER & REIS, 1976), poder+se-ia utilizar os se

guintes produtos quimicos: carbofenotion, eficiente no con

trole da cochonilha em todos os estádios de desenvolvimento e 

de baixa toxicidade quando aplicado sobre C. ~aYl.9U~Yl.ea, confir

mando EICHLER & REIS (1976) e seletivo quando aplicado so

bre a planta sem a presença dos predadores, podendo estes es

tarem presentes 24 horas após a aplicação que não serão into 

xicados. 61eo mineral, apesar de não proporcionar bom con

trole da cochonilha, apenas 68,6% sobre ninfas de segundo e~ 

tádio·ninfal juntamente com os predadores, poderia manter 

a população da praga abaixo· de niveis de dano ~con6mic~ pois 

apresenta baixa toxicidade quando aplicado diretamente sobre 
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C. ~angulnea,e é seletivo quando aplicado à planta sem a pr~ 

sença destes predadores. Dime~oato, bastante eficiente no 

controle de todos os estádios ninfais da praga, poderia ser 

utilizado no controle desta quando a população dos predado

res nao estivessem presentes, pois apresenta toxicidade me

diana a C. ~angulnea quando aplicado sobre a planta, permi

tindo que boa parte dos predadores sobrevivam ~e desenvolvam 

controle biológico da praga, na presença de plantas tratadas 

com o produto. 

Apesar de se ter desenvolvido experimentos de 

seletividade somente com C. ~angulnea, segundo EICHLER & 

REIS (1976), estes resultados podem ser extrapolados para ou 

tras espécies de predadores coccinelideos, que sao predado

res mais especificos de P. a~pldl~tnae. 
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5. CONCLUSÕES 

Nàs condições em que foram realizados os expe-

rimentos, e·de acordo com os resultados obtidos, pode-se con 

cluir o seguinte: 

1. A utilização de abóboras como hosped~iro para a cria

ção de dispidídeos em laboratório foi comprovada. 

2. A cochonilha Pinna~p~~ a~pidi~~~ae é uma espécie ovíp~ 

ra, reproduz-se 

ovos férteis. 

por anfigonia e·· coloca somente 

3. A razao sexual encontrada para a espécie foi de 0,13, 

demonstrando uma relação aproxima~a de 7 machos para 1 

fêmea. 

4. A duração dos parâmetros biológico.sestudados mostra' 

raro variação nas duas épocas estudadas. 

5. A duração média do período de incubação dos ovos 

riou de 4,47 ± 0,34 a 5,83 ± O,~O dias. 

6. A duração do primeiro estádio ninfal variou de 

0,16 a 5,85 ± 0,50 dias. 

va-

+ 5,34 
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7. A duração média do segundo, estádio ninfa 1 variou de 

7,24 + 0,20 10,20 + 0,60 dias. a -

8. A duração média do terceiro estádio Ílinfal variou de 

18,61 + 0',34 21,87'±' 0,72 dias. - a 

9. O periodo médio para emergência dos adultos machos va

riou de 26,5 ± 0,50 a 29,5 ± 0,50 dias. 

10. O periodo médio para emergência dos adultos fêmeas va

riou de 31,17 + 0,44 a 37,93 ± 0,86 dias. 

11. A duração média da fase de pré-oviposição variou de 

2,50 ± 0,20 a 3,65 ± 0,58 dias. 

12. A duração média da fase de oviposição variou de 22,65 + 

1,40 a 25,67 ± 0,98 dias. 

13. O número médio de ovos colocados por dia por fêmea va-

. + + riou de 5,55 - 0,48 a 6,32 - 0,32. 

14. O número médio de ovos colocados por fêmea variou ,de 

+ + 139,84 - 7,60 a 145,97 - 14,10. 

15. A duração média da fase de pós-oviposição variou de 

2,87 ± 0,32 a 4,07 ± 0,58 dias. 

16. A longevidade dos machos adultos variou de 1 a 2 dias. 

17. A longevidade média das fêmeas adultas variou de 28,01± 

+ 1,0 a 33,65 - 1,34 dias. 



.92. 

18. A duração média do ciclo de vida de fêmeas variou de 

59,17 ± 0,92 a 71,37 ± 1,4 dias. 

19. O número' médio de gerações anuais pas. ·:condições estudadas 

foi de 5,.6.' 

20. O potencial de reprodução anual nas condições estuda

das foi estimado em 12.822.258 indivíduos. 

21. Os principais predadores de P. a~p~d~~t~ae encontra

dos nas colonias da cochonilha no camp~ pertencem aos 

gêneros Exoplect~a, Stetho~u~, Ch~y~opa e Scymnu~. 

22. O predador mais eficiente foi adulto de Exoplect~a sp. 

que predou 65,2 cochonilhas por dia, seguido por lar

va de Ch~y~opa sp. com 48,8 cochonilhas por dia".lar

va de Sc.yml1u~ sp. com 23,8 cochonilhas por dia, adul

to de Sc.ymnu~ sp. com 11,2 cochonilhas por dia e adul 

to de stetho~u~ sp. com 10,5 cochonilhas por dia. 

23. A aplicação de produtos químicos sobre adultos de C~ 

cloneda ~angu~l1ea, mostrou que todos os produtos exc~ 

tuando-se óleo mineral, abamectin e carbofenotion, fo 

ram altamente tóxicos ao predador. 

24. A exposição dos predadores ao substrato tratado à 24 

horas com produtos químicos, mostrou que mal~tion foi 

altamente tóxico, dimetoato medianamente tóxico e óleo 

mineral, abamectin e carbofenotion seletivos aos pre

dadores. 
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25. A exposição dos predadores ao substrato tratado com 

produtos químicos à 48 horas, ·apresentou os 

resultados anteriores. 

mesmos 

26. Para o controle quImico do segundo estãdio ·ninfal de 

machos e fêmeas de P. a~p~di~t~ae foram eficientes os 

tratamentos azinfos etil-óleo mineral, dimetoato, di

metoato-óleo mineral, carbofenotion-óleo mineral e p~ 

ratiori-metil - óleo mineral. 

27. A utilização de placas de petri contendo circulos de 

folhas de citros com colônias da cochonilha nao se 

mostrou adequada para a avaliação da eficiência de 

produtos quimicos. 

28. Para o controle quimico do terceiro estádio--ninfar de 

machos de P. a~p~d~~t~ae, foram eficientes os trata

mentos azinfos-etil, diazinon, diazinon-óleo minera~ 

dimetoato, dimetoato-óleo mineral, malation, malation

ól~o mineral, carbofenotion, carbofenotion-óleo mine

ral, paration e paration-óleo mineral. 

29. Para o controle quimico do terceiro estádio- ninfal de 

fêmeas de P. a~p~d~~t~ae, foram eficientes os trata

mentos azinfos etil, azinfos etil-óleo mineral, dia

zinon-óleo mineral, dimetoato, malation, malatio-óleo 

mineral, carbofenotion, paration, paration-óleo mine

ral, paration metil, paration metil-óleo mineral, me

tidation, metidation-óleo mineral. 
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30. Para o controle químico de P. a~p~d~~znae, independen 

temente do estádioninfal foram eficientes os trata

mentos azinfos etil-Sleo mineral, diazinon-6leo mine

ral, dimetoato e carbofenotion-6leo mineral. 

31. A mistura·do 6leo mineral aos inseticidas provocou 

ou aumento, ou diminuição, ou não variação na eficiên 

cia dos mesmos. 

32. A utilização de ab6boras com colônias de cochonilhas 

mostrou-se adequada para avaliar as eficiências de 

inseticidas. 

33. Para o controle integrado de P. a~p~d~~znae em poma

res citricos deve-se utilizar 61eo mineral, carbofeno 

tion e dimetoato, por causarem menores danos às popu

lações dos coccinelídeos. 
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TABELA 31 • Número de machos de P. a~p~d~~znae de terceiro 

Tratamentos 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

estáqio ninfal mortos nas diversas repetições, 2 

e 7 dias após aplicação. Piracicaba~SP, 25/04 a 

30/04/1987. 

INTERVALO APÓS A APLICAÇÃO 

2 dias 7 dias 

Repetições Repetições 

1 2 3 4 1 2 3 4 

O O O O O 2 O 1 

4 7 6 1 7 8 12 6 

22 6 5 3 31 7 7 12 

13 5 2 6 17 8 9 19 

6 3 1 4 12 14 1 4 

41 7 6 25 52 32 22 66 

6 17 8 6 12 35 10 9 

1 8 2 7 6 10 2 10 

6 23 7 10 27 32 17 30 

9 18 25 17 21 27 37 21 

6 18 20 6 12 40 24 9 

8 21 5 8 8 53 10 33 

4 5 6 4 4 7 8 7 

2 10 2 1 12 90 32 16 

O O 10 O 3 5 50 20 

O 2 O O 11 9 3 6 

1 O O 2 3 O 7 7 

O O O O O O O O 
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TABELA 3:2.. Número de machos de P. a..6 pidi.6:tf1.a.e. de terceiro es 

t§dio ninfal mortos nas diversas repetiç8es 14 e 

21 dias após a aplicação e número de insetos ini

ciais. Piracicaba-SP, 07;05 a 14/05/1987. 

INTERVALO APÓS A APLICAÇÃO Número de insetos 

14 dias 21 dias Iniciais 
Tratamentos 

Repetições Repetições Repetições 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 1 2 2 6 1 4 5 13 37 39 38 40 

2 30 21 19 20 36 24 31 30 36 25 31 31 

3 31 9 10 14 40 38 40 57 46 59 58 68 

4 19 11 9 19 21 14 9 20 22 14 9 22 

5 12 27 6 5 31 30 10 5 31 30 10 8 

6 54 49 55 75 56 50 59 78 57 50 64 86 

7 13 51 11 9 15 54 11 12 16 54 11 12 

8 6 14 4 12 7 14 7 13 7 14 6 13 

9 27 33 17 30 27 33 17 30 27 33 17 30 

10 21 30 37 21 21 31 37 21 21 31 37 21 

11 12 43 24 9 12 45 24 9 15 45 24 9 

12 8 58 11 50 8 66 13 51 8 66 13 51 

13 4 8 8 7 7 12 11 7 7 12 11 7 

14 22 90 72 61 31 114 85 66 100 114 94 86 

15 10 33 70 40 13 37 79 54 67 91 173 54 

16 51 59 28 26 65 74 43 31 79 121 77 83 

17 3 54 37 32 20 64 47 42 85 88 69 80 

18 O O 2 O 5 3 5 2 31 52 50 22 



·108. 

TABELA 33. Número de fêmeas de P. a~pidi~t~ae de terceiro es-

tádio n;i..nfa,l ~ortas nas diversas repetições, 6 e 

12 dias apôs a aplicação. Piracicaba-SP, 29/04 a 

05/05/1987 • 

. . . . . . , . 

, , , , , ,IN.TERVALo. ,'AP,ÓS A APLICAÇÃO 

, ,6, , d.ias 12 dias 
Tratamentos 

Repetições Repetições 

1 2 3 4 1 2 3 4 

1 O O O O O O O O 

2 10 3 3 9 10 3 5 9 

3 1 8 2 <: 1 2 9 4 1 

4 2 3 2 2 3 5 2 2 

5, 3 2 2 2 4 2 2 2 

6 8 5 8 2 10 6 14 3 

7 O O O 1 O 2 O 2 

8 1 1 1 1 3 1 1 2 

9 2 4 2 8 2 6 4 8 

10 1 1 1 3 2 4 1 5 

11 5 2 1 2 5 2 1 2 

12 6 3 6 2 6 5 6 2 

13 5 19 4 6 5 19 4 6 

14 1 2 1 2 3 3 3 2 

15 1 1 2 1 3 2 2 4 

16 2 1 1 1 2 2 4 2 

17 1 2 1 1 1 2 4 1 

18 O O O O O O O O 
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TABELA 34.Número de fêmeas de P. a..ópidi.ó;tf1..a.e. de terceiro es

tádio ninfal mortas nas diversas repetições 18 e 

24 dias após a aplicação e número de insetos ini

ciais. Piracicaba-SP, 11/05 a 17/05/1987. 

INTERVALO APÓS A APLICAÇÃO Número de insetos 

18 dias 24 dias Iniciais 
Tratamentos 

Repetições Repetições Repetições 

1 2· 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 O O O O O O O O 4 2 9 4 

2 10 3 6 9 10 3 6 9 10 4 7 9 

3 2 15 6 1 3 20 6 2 5 21 6 3 

4 5 7 2 2 5 7 2 2 6 8 3 3 

5 5 2 2 2 6 4 3 3 6 4 3 3 

6 10 6 14 3 10 6 14 3 12 7 15 4 

7 1 3 1 2 1 3 1 2 2 9 2 3 

8 4 1 3 2 4 1 3 2 4 2 3 2 

9 2 6 4 9 3 6 4 9 3 7 6 10 

10 2 4 1 5 2 4 1 5 2 4 2 5 

11 5 2 1 2 6 2 2 2 6 3 2 3 

12 6 5 6 2 6 5 6 2 6 6 7 3 

13 5 19 4 6 5 19 4 6 5 19 4 6 

14 4 4 3 3 5 5 5 4 5 5 5 5 

15 6 3 4 4 6 4 5 4 6 5 5 5 

16 5 3 5 2 5 4 5 4 5 5 5 5 

17 2 4 4 2 3 5 5 2 5 5 5 5 

18 O O O O O O O O 4 4 2 3 




