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OCORRÊNCIA ESTACIONAL DE COCCINELÍDEOS PREDADORES DE 

COCHONILHAS DE CARAPAÇA E DO PULGÃO PRETO NA CULTURA DOS 

CITROS 

RESUMO 

Autor: JULIO CÉSAR GUERREIRO 

Orientador: Prof. Dr. EVONEO BERTI FILHO 

A família Coccinellidae é composta, na sua maioria, por insetos 

predadores de pragas, nos mais variados agroecossistemas. Neste contexto, o 

presente trabalho teve o objetivo de determinar as espécies mais importantes 

de coccinelídeos predadores de cochonilhas de carapaça e do pulgão preto dos 

citros, bem como determinar a correlação de ocorrência destes predadores e de 

suas presas nas diferentes estações do ano. Foram avaliadas plantas de citros 

em um pomar comercial, localizado no município de Taiúva, SP. As 

amostragens foram realizadas quinzenalmente, durante o período de 

março/2002 a fevereiro/2003, utilizando 25 plantas ao acaso. Observou-se que 

a joaninha Coccidophi/us citricola (Coleoptera: Coccinellidae), teve ocorrência 

constante no pomar, sendo correlacionada com as cochonilhas Parlatoria 

ziziphus e P. cinérea (Hemiptera: Diaspididae). Já os coccinelídeos Diomus sp. 

e Cycloneda sanguínea (Coleoptera: Coccinellidae), que tiveram, também, 

ocorrência constante no pomar, mostraram correlação com a ocorrência do 

pulgão preto dos citros Toxoptera citricida (Hemiptera: Diaspididae). 



SEASONAL OCCURRENCE OF. COCCINELLIDS PREYING SCALE PESTS 

AND THE BROWN CITRUS APHID 

SUMMARY 

Autor: JULIO CÉSAR GUERREIRO 

Orientador: Prof. Dr. EVONEO BERTI FILHO 

This research was carried out in arder to determine the most important 

coccinellid species preying scale insects and the brown citrus aphid, as well as 

the correlation of the occurrence of these predators and their preys in the 

different seasons of the year. Fortnightly samples were randomly taken from 25 

plants of a citrus commercial orchard located in Taiuva, State of SãoPaulo, 

Brazil, from March 2002 to February 2003. lt was observed that Coccidophilus 

citrico/a (Coleoptera: Coccinellidae) was constant and correlated with Par/ataria 

ziziphus and P. cinerea (Hemiptera: Diaspididae). The species Diomus sp. and 

Cycloneda sanguinea (Coleoptera: Coccinellidae) were also constant ones and 

showed correlation with the brown citrus aphid, Toxoptera citricida (Hemiptera: 

Aphididae). 



1 INTRODUÇÃO 

A importância da citricultura é destacada no Brasil devido a geração 

de divisas com a exportação de suco concentrado ou fruta "in natura", o que 

tem implicado em maior renda interna e empregos (Nascimento et ai., 1982; 

Neves, 1992; Borges & Almeida, 2000; Agrianual, 2002). 

As pragas agrícolas fazem parte dos fatores limitantes para as 

diversas culturas implantadas, não sendo diferente para a cultura dos citros, 

destacando-se dentre estas, cochonilhas, mosca-das-frutas, mosca branca, 

cigarrinhas, coleobrocas, tripes, lagartas e pulgões, além de outros artrópodes 

como ácaros fitófagos (Gravena, 1984; Busoli, 1992; Pinto W.B.S., 1995; Paiva, 

2000; Dantas, 2002; Ribeiro, 2002). 

Na tentativa de maximizar a produção e preservarem seus pomares 

de pragas agrícolas, os produtores rurais passaram a utilizar o controle químico 

de forma intensa, causando desequilíbrio no agroecossistema, como a morte de 

inimigos naturais (predadores e parasitóides), além de causar problemas de 

saúde para produtores rurais e consumidores (De Bach, 1964; Gravena & Lara, 

1976; Dean et ai., 1983; Gravena, 1990; Busoli, 1992). 

Nesta condição de desequilíbrio no agroecossistema é que o controle 

biológico de pragas, utilizado como tática e estratégia do manejo integrado de 

pragas, surge como uma das alternativas para a diminuição do desequilíbrio 

biológico, aumento da qualidade de vida de agricultores e consumidores de 

produtos agrícolas, além de ser, muitas vezes, mais econômico que a aplicação 

de inseticidas (De Bach, 1964; Berti Filho, 1990). 
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Dentre os inimigos naturais, os coleópteros da família Coccinellidae se 

destacam por serem, na sua maioria, espécies predadoras de inúmeras pragas 

agrícolas pertencentes às mais variadas ordens, como Hemiptera, Lepidoptera, 

Coleoptera, Diptera e Thysanoptera. 

Os coccinelídeos são cosmopolitas, sendo encontrada nos mais 

variados ecossistemas do mundo. São insetos que fazem parte da história do 

controle biológico clássico de pragas, que se deu a partir da introdução da 

joaninha Rodo/ia cardinalis (Mulsant) da Austrália para vários países no mundo, 

para o controle da cochonilha /cerya purchasi Maskell (Caltagirone & Doutt, 

1989). 

No agroecossistema citrícola, os coccinelídeos destacam-se como 

bons predadores de pragas primárias e secundárias, como cochonilhas, 

pulgões e ácaros (Gravena, 1986; Berti Filho, 1990; Busoli, 1992; Guerreiro, 

2000). No entanto, pouco se sabe sobre as espécies brasileiras presentes e 

atuantes neste agroecossistema, bem como a correlação de sua ocorrência 

com a ocorrência das pragas agrícolas. 

O presente trabalho teve como objetivo determinar as principais 

espécies de coccinelídeos predadores de cochonilhas de carapaça e pulgões 

que ocorrem no agroecossistema citrícola, bem como determinar a correlação 

entre a ocorrência destes predadores e suas presas. 



2 REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 Caracterização geral da família Coccinellidae 

Os insetos pertencentes à família Coccinellidae são, no Brasil, 

comumente chamados de joaninhas (Araujo, 1940), possuem grande empatia 

popular, sendo em muitos países considerados organismos símbolos de 

felicidade, serenidade e sorte (Hodek, 1973). As joaninhas chamam atenção 

devido ao padrão de coloração apresentado por seus élitros, que, na maioria 

das vezes, são brilhantes com diferentes modelos de distribuição de manchas. 

São sempre bem vindas em jardins, pequenos bosques, e, até mesmo, em 

vasos de flores. No entanto, segundo Vanderberg (1987), a importância deste 

inseto é maior no controle biológico de pragas agrícolas. 

Os coccinelídeos são cosmopolitas, sendo encontrados nos mais 

variados ecossistemas do mundo, tais como: tundra, florestas, pastagens, 

cerrados e agroecossistemas em geral. São insetos adaptados a diferentes 

condições ambientais, tendo comportamento diferenciado de acordo com o 

nicho ecológico ocupado (lperti, 1999). 

Segundo Gordon (1985) e Olkowski et ai. (1990), a família 

Coccinellidae é uma das maiores famílias da ordem Coleoptera, que inclui, 

aproximadamente, 490 gêneros e mais de 5000 espécies, sendo a maioria 

destas predadoras, apresentando esta característica tanto na fase larval, como 

na fase adulta. 
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As joaninhas alimentam-se de pulgões, moscas branca, cochonilhas, 

tripes, ácaros, lagartas desfolhadoras em fases iniciais, entre outros artrópodes 

pequenos (Hagen, 1962; Hodek, 1973; Kuznetsov, 1997). São insetos 

predadores bem aceitos no controle biológico de pragas agrícolas, sendo o 

primeiro predador a ser utilizada no controle biológico clássico de pragas no 

mundo. 

O controle da cochonilha lcerya purchasi, pela introdução da joaninha 

Rodo/ia cardinalis em pomares de citros da Califórnia (EUA), em 1889, 

representou um marco na história do controle biológico clássico de pragas 

agrícolas utilizando um predador introduzido de outro país, caso que não teve 

paralelo, considerando a época em questão, o interesse humano e as 

ramificações políticas desenvolvidas neste período (Caltagirone & Doutt, 1989). 

Segundo lperti (1999), o sucesso do controle biológico clássico 

utilizando R. cardinalis é exemplo citado e seguido até os dias atuais, pois este 

predador foi introduzido da Austrália para 33 países, obtendo sucesso em 26 

destes. 

O interesse no uso de coccinelídeos no controle biológico tem sido 

aumentado com o decorrer dos anos. Segundo Kusnetsov (1997), em muitos 

países estes predadores têm alcançado grande sucesso no controle de pragas 

que ocorrem em culturas agrícolas, florestais e ornamentais. 

Entre os vários casos de sucesso de introdução de agentes 

entomófagos, para o controle biológico de pragas agrícolas, os coccinelídeos 

foram utilizados com bons resultados em 51 destes, sendo a maioria composta 

por predadores de cochonilhas (De Bach, 1964; lperti, 1999). 

De acordo com Hodek (1973) e Hodek & Honek (1996), o maior 

sucesso dos coccinelídeos que predam cochonilhas se dá devido ao 

comportamento destas espécies. São insetos que permanecem na mesma área 

durante seu desenvolvimento, visto que suas presas são sésseis, comparadas 

com os pulgões, por exemplo, e pelas espécies de joaninha predadoras destes 
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organismos, que segundo Obrycki & Kring (1998) são insetos tipicamente mais 

móveis, e que apresentam maior polifagia. 

2.2 Características taxonômicas gerais 

Coccinellidae é pertencente à superfamília Cucujoidea, e, 

provavelmente, devido ao seu intenso e diferente padrão de coloração, tenham 

chamado a atenção de vários naturalistas, como Linnaeus, que foi o primeiro 

sistemata a descrever espécies de coccinelídeos do gênero Coccinella na 

Europa (Kusnetsov, 1997). 

A família Coccinellidae foi estabelecida e descrita por Latreille em 

1807, tendo a partir deste período várias espécies estudadas e descritas por 

vários pesquisadores sistematas como: Mulsant, Korschefsky, Mader, Cotch e 

Weise, entre outros, sendo estes dois últimos, os pesquisadores responsáveis 

pelo desenvolvimento e publicação de chaves para a determinação de espécies 

presentes na Europa (Sasaji, 1971 ). 

De acordo com Kusnetsov (1997), Weise em 1885 foi o pesquisador 

sistemata que primeiro utilizou a genitália masculina para a identificação de 

espécies de coccinelídeos. Até então, os insetos eram separados em espécies, 

pelos diferentes padrões de coloração apresentados nos élitros, que segundo 

Hodek (1973) e Hodek & Honek (1996), é uma forma errônea de identificação, 

pois o padrão de coloração dos élitros pode variar entres os indivíduos de 

mesma espécie, sejam eles de mesmo sexo, ou de sexo diferente. 

Após estes trabalhos, os sistematas passaram a utilizar a genitália 

masculina e feminina, para a identificação das espécies de coccinelídeos 

(Vanderberg, 1987). 

Com uma diferente forma de classificação, que se baseava nas 

características de larvas e adultos, Sasaji (1971) dividiu a família Coccinellidae 
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em seis subfamílias: Sticholotinae, Scymninae, Chilocorinae, Coccidulinae, 

Coccinellinae e Epilachninae (Figura 1 ). 

Segundo Hodek (1973), lperti (1999) e Hodek & Honek (1996), a 

característica principal que influencia na separação em subfamílias é o hábito 

alimentar. As subfamílias Coccinellinae e Epilachninae são as mais avançadas 

evolutivamente, e a última representada por indivíduos fitófagos. 

---· · SCYMNJNAE-----. ,---CHIL0C0RINAE----I li 1 

r 

•

... 11 1 
: Ortalii1)i , C,',-;1, -

_

. 11 

Q
Chilocofini 1 

1 
, .. ,,1, , li 1 1 

'. :· li 1 1 · li 1 1 11 1 ,; li I 
A 'd' . ·11PI l . . j sp1 1mennq a ynasp,rn .i 

EP!LACHN I NAE --
1 
1 
1 

Epilachnini 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Figura 1 - Dendrograma para subfamílias e tribos da família Coccinellidae, com 

exemplos de espécies de cada subfamília. (Adaptado de Sasaji, 1971) 

A maioria das subfamílias, ou seja, Coccidulinae, Coccinellinae, 

Epilachninae, Scymninae e Sticholotinae, foram relatadas por Chaves et ai. 

(1991 ), para o Brasil. Além destas, Chilocorinae foi referida e estudada por 

pesquisadores que visaram a criação massa! de insetos, para o controle da 

cochonilha Diaspis echinocacti, praga que ataca a palma forrageira no Nordeste 

brasileiro (Arruda Filho & Arruda, 2002). 
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Apesar do aumento de sistematas especialistas em Coccinellidae, 

desenvolvendo os estudos de classificação e identificação no Brasil e no 

mundo, o que implica em constante aumento do número de espécies dentro da 

família, pouco se tem feito para favorecer, ou facilitar a identificação de insetos 

desta família no campo (Guerreiro, 2000). 

A maioria dos agricultores, mesmo conhecendo o benefício do 

controle biológico de pragas dentro de um sistema de manejo integrado de 

pragas, não consegue, na prática, separar ou distinguir os insetos predadores 

de insetos pragas (Guerreiro et ai., 2002). Neste contexto, um eficiente trabalho 

de extensão, demonstrando ao agricultor as diferenças básicas entre pragas e 

inimigos naturais, pode ter como resultado o aumento de inimigos naturais no 

agroecossistema, que é um dos preceitos básicos do manejo integrado de 

pragas (Berti Filho, 1990) 

2.3 Estágios de desenvolvimento 

Coccinellidae possui metamorfose completa. Os ovos têm formato 

ovalado, com padrão de coloração variando, do amarelado ao avermelhado. 

São colocados em diferentes locais, de acordo com o comportamento de cada 

espécie (Sasaji, 1971). Podem ser depositados em massas ou isoladamente, na 

superfície de folhas, próximos de colônias de presas, e, ainda, sob carapaça de 

cochonilhas já consumidas (Guerreiro, 2000). Segundo Guerreiro et ai. (2001) e 

Guerreiro et ai. (2003), o comportamento de ovipositar sob carapaça de 

cochonilhas já predadas, provavelmente, visa proteger a prole da variação dos 

fatores ambientais, dificultar a atuação de predadores e parasitóides, s segundo 

Silva et ai. (2001) proteger os ovos e larvas jovens, que poderiam ser 

contaminadas por ocasião da aplicação de agrotóxicos, usados para o controle 

de pragas nos agroecossistemas. 
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As larvas neonatas permanecem próximas das ovipos1çoes, 

alimentando-se de cório de ovos que já tiveram as larvas eclodidas, ou mesmo, 

de ovos contendo o embrião e larvas mais novas (Hodek, 1973; Hodek & 

Honek, 1996). Segundo Hodek (1967), este comportamento de canibalismo 

observado para Coccinellidae é freqüente e importante, pois pode garantir a 

sobrevivência da espécie em épocas de pouca ocorrência de presas no campo, 

diminuindo a pressão por alimento, e selecionando os indivíduos mais 

adaptados ao meio. 

No entanto, este comportamento pode ser um entrave no 

desenvolvimento de uma criação massa! de coccinelídeos em laboratório 

(Santos, 1995; Guerreiro, 1998), pois implica em diminuição de número de 

descendentes em cada geração (Guerreiro, 2000; Silva, 2002). 

As larvas são do tipo campodeiforme, adaptadas ao rápido 

caminhamento em busca de presas. São observados, em geral, quatro ínstares 

larvais. 

A fase larval de Coccinellidae tem um interessante comportamento de 

defesa, ou seja, as larvas de qualquer instar podem liberar, através de 

estruturas secretoras localizadas nas pernas (entre o fêmur e a tíbia), uma 

substância amarelada e impalatável, constituindo-se uma das primeiras e mais 

importantes formas de defesa contra seus inimigos naturais, sejam eles insetos, 

outros artrópodes ou mesmo aves (Hagen, 1962). 

A pupa pode ser coberta parcial ou totalmente pela exúvia do último 

estádio larval. É do tipo livre ou exarada podendo apresentar algum tipo de 

movimento, se perturbada (Hodek & Honek 1996). Geralmente os coccinelídeos 

possuem o comportamento de puparem uns próximos aos outros, em 

reentrâncias apresentadas pelos substratos, onde estão presentes as presas 

(Guerreiro, 2000) 

Ao emergir, o adulto apresenta o corpo claro, no entanto já podem ser 

observadas manchas características de cada espécie. De forma gradual o élitro 

vai adquirindo a coloração, bem como a espessura e a dureza característica 
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apresentada por indivíduos adultos da espécie (Correia & Berti Filho, 1988). 

Neste período, observa-se que os adultos permanecem sobre a exúvia pupal, 

sem apresentar qualquer tipo de movimentação. No entanto, tão logo adquirem 

a coloração normal da espécie, e apresentem seus élitros endurecidos, saem, 

ávidos, em busca de alimentos, atacando a primeira presa, que porventura, 

esteja mais próxima, mesmo que não seja o alimento ideal (Guerreiro, 2000). 

2.4 Local de desenvolvimento 

Os coccinelídeos podem ser restritos a determinados ambientes, ou 

ter a capacidade de sobreviver e desenvolver em uma ampla variedade de 

condições ambientais (Hodek, 1973; Futuyma, 1997; lperti, 1999). A 

especificidade em determinado hábitat pode ocorrer ou não para Coccinellidae 

e como exemplo, pode-se citar as espécies Ada/ia bipunctata L., Coccinella 

septempunctata Mulsant e Cycloneda sanguinea (L.), como joaninhas presentes 

em variados tipos de hábitats, alimentando-se de muitas espécies de afídeos e 

em alguns casos, pólen das plantas hospedeiras (Hodek & Honek, 1996; 

Guerreiro et ai. 2002). Enquanto que Coccidophi/us citrícola Bréthes e Pentilia 

egena Mulsant parecem ter maior especificidade em termos de hábitat e presa, 

pois segundo Santos (1995), Guerreiro (2000) e Silva (2002) são espécies de 

ocorrência quase que restrita aos pomares citrícolas. 

Segundo lperti (1999), um ambiente pode ser considerado ideal ou ser 

um hábitat típico, se este local for capaz de atrair coccinelídeos adultos e 

favorecer a oviposição e o desenvolvimento das larvas e pupas. 

Vários fatores podem ser considerados na escolha de um determinado 

local ideal para os coccinelídeos desenvolverem-se e reproduzirem-se, no 

entanto, segundo Hodek (1967) a presença de presas essenciais e as 

condições microclimáticas ideais são consideradas como os mais importantes. 
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Além das condições descritas anteriormente, lperti (1999) cita que o 

tipo de vegetação e o estrato dentro deste tipo de vegetação podem atuar na 

escolha do local preferido para desenvolvimento e reprodução. Neste contexto, 

lperti (1965) observou que coccinelídeos de espécies diferentes eram atraídos 

por estratos diferentes, dentro de uma mesma planta, cuja presa era 

considerada ideal. 

De acordo com van den Bosch et ai. (1959) e Hodek (1967), outros 

fatores, não tão importantes como aqueles citados anteriormente, podem 

exercer certa influência na escolha do hábitat para os coccinelídeos viverem e 

se desenvolverem, como a existência de hábitats adjacentes ou áreas de 

refúgio. Segundo estes autores os coccinelídeos são atraídos para determinado 

hábitat, seja ele um jardim, plantio de uma cultura anual, ou um pomar de 

frutíferas com maior probabilidade, se próximo deste, houver áreas 

consideradas refúgios. 

As áreas consideradas refúgios podem ser matas, florestas 

implantadas, jardins, ou mesmo um plantio agrícola, desde que possam 

fornecer alimentos essenciais ou alternativos, ou mesmo um local para abrigo, 

durante períodos desfavoráveis em termos de alimentação, como épocas de 

entressafra, ou clima desfavorável (Sloggett & Majerus, 2000). 

Os coccinelídeos sempre necessitam de locais alternativos, que atuem 

na ligação de um determinado hábitat a outro, pois a maioria dos coccinelídeos, 

principalmente aqueles que se alimentam de afídeos, não permanecem num 

determinado local durante o ano todo. Aqueles considerados afidófagos são os 

insetos que possuem maior necessidade ou capacidade de se dispersarem, 

visto que os afídeos podem ser considerados como um tipo de presa com 

relativa mobilidade, quando comparados com cochonilhas, ácaros e psilídeos 

(Dixon et ai., 1997; Holst & Ruggle, 1997; Rosenheim et ai., 1997). 

Devido às características das presas e do próprio predador 

apresentadas anteriormente, os coccinelídeos afidófagos vivem sempre em 

busca de hábitats melhores e mais convenientes para os adultos e sua prole. 



11 

Por este motivo, Hodek (1973), Hodek & Honek (1996) e lperti (1999), 

descrevem vários casos de insucesso da implantação de controle biológico 

clássico de pragas, envolvendo coccinelídeos afidófagos, o contrário do que se 

observa para as espécies predadoras de pragas agrícolas mais sedentárias, 

como as cochonilhas. 

2.5 Hábito alimentar de Coccinellidae 

O comportamento alimentar apresentado por coccinelídeos tem sido 

muito estudado, visto que apresentam características importantíssimas, seja na 

atuação no controle de pragas, mantendo estes insetos em um nível que não 

causem prejuízos ao agroecossistema, ou em menor grau, no ataque de 

plantas cultivadas, por espécies fitófagas. 

Segundo Hodek & Honek (1996) os coccinelídeos predadores 

possuem uma larga cadeia de alimentos aceitáveis. Além de alimentarem-se de 

insetos da ordem Hemiptera e de ácaros fitófagos, podem predar fases jovens 

de espécies pertencentes as ordens Lepidoptera, Coleoptera, Hymenoptera, 

Diptera e Thysanoptera. 

Entre as diferentes espécies ocorre considerável variação e 

especificidade em hábitos alimentares. Cada subfamília dentro da família 

Coccinellidae possui uma categoria de alimento predominantemente preferível, 

tendo espécies que se alimentam de cochonilhas, afídeos, ácaros, fungos e 

plantas. 

A maioria dos insetos das subfamílias Sticholotinae, Coccidulinae e 

Chilocorinae, se alimenta de cochonilhas, principalmente daquelas pertencentes 

à família Diaspididae; entre os coccinelídeos da subfamília Scymninae, existem 

espécies que se alimentam de ácaros, pulgões e cochonilhas (Sasaji, 1971). 



12 

Já para Coccinellinae, nota-se que a maioria das espécies alimenta-se 

de pulgões, com algumas exceções, como as espécies pertencentes à tribo 

Psylloborini, que são especialistas em fungos (Almeida, 1992). A subfamília 

Epilachninae e, mais precisamente, a tribo Epilachnini é totalmente fitófaga, 

tendo uma grande tendência em atacar plantas cucurbitáceas (Hodek & Honek, 

1996; lperti, 1999). 

Para consumir sua presa, a joaninha permanece sobre seus 

alimentos, quando estes são insetos imóveis, como cochonilhas (Silva, et ai. 

2001), ou saem em busca de suas presas até conseguir capturá-las, como no 

caso de pulgões e ácaros (Romero et ai. 197 4). 

De acordo com lperti (1999) as joaninhas adultas podem alimentar-se 

total ou parcialmente do corpo de sua presa, seja a parte líquida ou a sólida. No 

entanto, as larvas alimentam-se de algumas porções do corpo destes insetos, e 

quando saciadas podem liberar suas presas, ainda vivas, mas moribundas, 

devido aos ferimentos que na maioria das vezes paralisam sua alimentação, 

causando a morte num curto período de tempo. 

Segundo Silva et ai. (2001) o conteúdo líquido do corpo da presa é 

aspirado e re-introduzido no corpo da mesma pelos coccinelídeos, repetidas 

vezes, até que reste apenas o tegumento, que na maioria das vezes é 

desprezado. Segundo Hagen (1962) este comportamento de regurgitação do 

conteúdo sugado da presa é comum para os coccinelídeos, ocorrendo, assim, 

uma digestão pré-oral. 

O consumo da presa pode durar muitos minutos consecutivos e 

durante este período os adultos permanecem parados em um mesmo local, no 

entanto, se molestados, tendem a se movimentar rapidamente, podendo 

carregar consigo sua presa ou não. Um mesmo predador, seja uma larva ou um 

adulto, pode se alimentar de mais de uma presa durante o dia, sendo a 

quantidade variável (Romero et ai. 1974; Guerreiro, 2000; Silva et ai., 2001). 
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A quantidade de presas consumidas por estes insetos depende de 

inúmeros fatores, como temperatura, estação do ano, estágio de vida, tamanho 

da joaninha, e densidade de presa (Hagen, 1962; Hodek, 1967). 

No entanto, de acordo com Hodek (1973) e lperti (1999), o consumo 

de alimentos pelos coccinelídeos parece estar correlacionado, principalmente, 

com a temperatura e a densidade populacional da presa. 

Dentro de um limite favorável de temperatura, as taxas de 

desenvolvimento e de consumo diário podem estar intrinsecamente ligadas 

(Santos & Bueno, 1999). Em estudos com Pentilia egena, Guerreiro et ai. 

(2003) observaram grande aumento no consumo de cochonilhas, quando houve 

o aumento da temperatura; o mesmo comportamento foi observado para

Coccídophilus cítrico/a por Silva (2002), e para Scymnus (Pullus) argentinicus 

(Weise) por Santos & Bueno (1999). 

Em estudos com Coccínella trifasciata Mulsant e C. ca/ifomica 

Mannerheim, lves (1981) observou que houve aumento no consumo com o 

aumento da temperatura, e que este incremento foi transformado em maior 

quantidade de ovos, pois no mesmo período houve um aumento no número 

médio de oviposições. O mesmo comportamento foi observado por Guerreiro et 

ai. (2001) para Pentilia egena e por Silva (2002) para C. citrícola. 

A densidade populacional da presa pode modificar a resposta dos 

inimigos naturais, quanto a predação, portanto influencia a relação predador

presa existente. Segundo Salomon (1969) uma destas variações é baseada na 

resposta funcional do predador, que é o número de presas atacadas em função 

de sua densidade. De acordo com Tostowaryk (1972), os componentes da 

resposta funcional incluem a duração do tempo em que o predador e a presa 

ficam expostos um ao outro; a taxa de busca bem sucedida e o tempo de 

manuseio. 

Estudando a resposta funcional de Scymnus (Pullus) argentinicus, às 

densidades variáveis de ninfas do pulgão Schizaphis graminum (Rondani), 

Vieira et ai. (1997) verificaram que a taxa de consumo aumenta numa taxa 
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decrescente em direção a um valor máximo, sendo segundo estes autores, uma 

tendência comum para estes predadores. Portanto, nas condições de campo o 

consumo será aumentado conforme o aumento da densidade da presa, o que 

implica em maior desenvolvimento do predador, influenciado por cópulas e 

oviposições mais freqüentes (Guerreiro, 1998; Guerreiro, 2000; Silva, 2002) 

Outros fatores não tão importantes podem influenciar o consumo de 

presas, para as espécies de coccinelídeos, por exemplo, o estádio de vida em 

que o inseto se encontra. Segundo lperti (1999) durante os diferentes estágios 

larvais, o consumo de presa aumenta exponencialmente, de acordo com o 

tamanho da larva. Somente no 4º estádio as larvas são capazes de predar 80% 

do total das presas predadas durante todo o estágio larval (Hodek, 1973). 

A época do ano pode influenciar o consumo de presa, segundo lperti 

(1999) e Guerreiro et ai. (2003), os coccinelídeos podem ter seu consumo 

aumentado em épocas próximas da estação da primavera, período de maior 

ocorrência de presas no campo, implicando em maior consumo e reprodução. 

Além disso, segundo Hodek & Honek (1996), em épocas de reprodução, 

principalmente as fêmeas têm seu consumo aumentado, para a manutenção de 

suas exigências diárias, e para o fornecimento de fontes extras para a 

reprodução. 

2.6 Os coccinelídeos como predadores em agroecossistemas 

Para a implantação de programas de controle biológico e manejo 

integrado de pragas utilizando os coccinelídeos, ou qualquer outro inimigo 

natural, vários fatores devem ser considerados. 

Hodek & Honek (1996) observam que o modo de utilização e controle 

de pragas com coccinelídeos pode diferir com as diferentes zonas climáticas 

(contrastes entre zonas temperadas com tropicais e subtropicais), com a presa 
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típica (cochonilhas, pulgões, ácaros, mosca branca etc.) e hábitat Uardins, 

bosques, pomares, culturas anuais e casa de vegetação) e, além disso, com a 

origem da espécie predadora, ou seja, se o inimigo natural é nativo ou 

introduzido. 

Segundo Hodek (1973), o papel dos coccinelídeos no controle 

biológico de pragas foi demonstrado, nos surtos de pragas primárias ou 

secundárias, após tratamentos com inseticidas terem exterminado os inimigos 

naturais. A partir destas observações, é que os pesquisadores e agricultores 

começaram a notar a importância destes predadores nos mais variados 

agroecossistemas, pois sempre têm atuado no controle as pragas, mantendo-as 

num nível abaixo daquele que poderia causar qualquer dano econômico às 

culturas. 

Os coccinelídeos possuem todas as características necessárias para 

serem considerados bons predadores e terem sucesso no controle biológico de 

pragas agrícolas, ou seja, possuem capacidade de busca e apreensão de 

presas, alto grau de sincronia com a presa, alta razão de crescimento 

populacional e adaptação climática aos mais variados ambientes (Hagen, 1970; 

Hodek, 1973; Hodek e Honek, 1996). 

Segundo Hodek & Honek (1996) e Poppy (1997) para se conhecer a 

relação ou interação predador-presa de forma científica e prática, tem que ser 

realizado um completo estudo de campo sobre a dinâmica populacional de 

pragas e inimigos naturais, bem como determinar as razões de aumento ou 

diminuição de populações de insetos, as razões de predação e 

desenvolvimento em um determinado agroecossistema, e a observação do 

efeito da variação de fatores climáticos, que ocorre nas diferentes estações do 

ano (lperti, 1999). 

Mesmo sendo muito estudados e considerados bons controladores de 

pragas, pouco se sabe sobre a real efetividade destes predadores no campo, 

como controladores de pragas importantes. Segundo Frazer & Raworth (1985), 

isto pode ser explicado, em parte, pela grande flutuação de suas presas durante 
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um curto período de tempo, e conseqüentemente migração destes predadores 

para outras áreas que contenham seu alimento necessário. 

A ocorrência de coccinelídeos em culturas agrícolas tem sido descrita 

em vários trabalhos (Putman, 1957; Putman, 1959; Santos et ai. 1990; Parra et 

ai. 2003). Os estudos e observações dos coccinelídeos no agroecossistema 

foram potencializados a partir da introdução da joaninha R. cardinalís e do 

grande sucesso no controle da cochonilha lcerya purchasi. 

Estes inimigos naturais podem ser observados em ambientes 

considerados efêmeros, como as culturas anuais, ou em ambientes mais 

estáveis, como plantios florestais e pomares de frutíferas. Segundo Ehler & 

Miller (1978) e Hall & Ehler (1979) os maiores sucessos no controle biológico de 

pragas, utilizando coccinelídeos, são obtidos em sistemas agroflorestais e 

pomares, comparados com os plantios anuais. Segundo Wissinger (1997) a 

diferença entre estes ambientes é a estabilidade apresentada pelo hábitat, e 

estes predadores, parecem ser mais efetivos no controle de pragas em 

ambientes mais estáveis. 

Em um agroecossistema florestal ou em um pomar, desde que bem 

manejados, as bases alimentares para os coccinelídeos podem ser mantidas, 

mesmo em épocas desfavoráveis à ocorrência de insetos no campo, como em 

épocas mais secas e frias do ano. O mesmo efeito não se observa para plantios 

anuais, que têm estes predadores presentes no campo durante uma 

determinada fase do ano, principalmente no início de desenvolvimento das 

culturas (Brown, 1993; Corbertt & Rosenhein, 1996). 

No entanto, alguns fatores podem influenciar a estabilidade e a 

manutenção destes insetos em ambientes efêmeros ou plantios anuais. 

Segundo Gravena (1983) e Campos et ai. (1986), a ocorrência inicial de 

pulgões em culturas anuais (muitas vezes sendo pragas secundárias), pode 

influenciar no aumento da população de inimigos naturais, como os 

coccinelídeos, que permanecerão neste agroecossistema durante todo o 
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período de desenvolvimento da cultura, alimentando-se não só de pulgões, 

mais de várias outras pragas importantes. 

Guerreiro et ai. (2001), estudando os coccinelídeos predadores que 

ocorrem na cultura do algodão, notaram que as várias espécies ocorreram em 

grandes quantidades no início da cultura, principalmente atraídos por pulgões, 

permanecendo na cultura durante o período de desenvolvimento, alimentando

se de outros insetos, como fases jovens de Lepidoptera e Coleoptera. 

Resultados parecidos foram obtidos por Michelotto et ai. (2003), quando 

estudaram vários cultivares de algodão. 

De acordo com Hodek & Honek (1996) as joaninhas surgem no início 

da ocorrência das pragas no campo, sendo que uma predação moderada, neste 

período, pode implicar em diminuição de chances de ocorrência de picos 

populacionais destas pragas. 

Segundo Elliott et ai. (2000) estes inimigos naturais são abundantes 

em campos de plantios de cereais, sendo, algumas vezes, efetivos no controle 

biológico de insetos pragas, e esta efetividade varia com a densidade 

populacional dessas pragas, e com outros fatores bióticos e abióticos. A 

temperatura, por exemplo, é importantíssima no aparecimento e 

desenvolvimento de coccinelídeos nesses campos de cereais. 

Andrade et ai. (2003) estudando a ocorrência de joaninhas na cultura 

do milho, observaram que para certas espécies, como C. sanguínea, o pico 

populacional foi obtido próximo do 'pendoamento' da cultura, ou seja, mais 

tardiamente. Segundo Hodek (1973); Hodek & Honek (1996) e lperti (1999) este 

comportamento pode ser atribuído ao fato da joaninha utilizar o pólen de 

algumas culturas como alimento alternativo, o que pode implicar em aumento 

da população no campo em questão, principalmente durante épocas 

reprodutivas da cultura. No entanto Guerreiro et ai. (2001) relatam ser este 

comportamento mais comum para espécies polífagas, como C. sanguínea, pois 

estas possuem a capacidade de se desenvolver e reproduzir mesmo quando 

alimentadas com presas ou alimentos alternativos. 
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Apesar de se ter um bom conhecimento sobre a preferência alimentar, 

condições climáticas e ambientais mais adequadas aos coccinelídeos, pouco se 

conhece sobre a ocorrência de coccinelídeos na maioria das plantas anuais e 

perenes cultivadas, principalmente no Brasil. Estes trabalhos parecem ser 

difíceis de serem realizados, principalmente pela falta de pesquisadores 

especialistas nos mais variados grupos  de insetos dentro da família 

Coccinellidae, pois muitos destes insetos coletados por pesquisadores no 

Brasil, ainda não foram identificados. 

Alguns estudos foram conduzidos em culturas anuais de importância 

econômica, como os realizados por Campos et ai (1986), Guerreiro et ai. (2001) 

e Michelotto et ai. (2003), na cultura do algodão; Santos et ai. (1990) e Andrade 

et ai. (2003) na cultura do milho; Santos et ai. (1990) na cultura da soja, no 

entanto estes estudos são poucos e, na maioria das vezes, não conclusivos. 

2.7 A importância dos coccinelídeos no agroecossistema citrícola 

A citricultura é, sem duvida, uma das culturas mais importantes no 

Brasil e no mundo. O valor monetário no mercado nacional e mundial atinge 

altas cifras. No entanto, é uma das culturas que apresenta certos fatores que 

podem se tornar limitantes se não forem bem manejados, como a ocorrência de 

pragas e os possíveis efeitos indesejáveis decorrentes da utilização de táticas 

de controle de pragas à fauna benéfica (Neves, 1992; Borges & Almeida, 2000; 

Agrianual, 2002). 

Nos pomares citrícolas é possível encontrar uma rica artropodofauna, 

sendo local de ocorrência de aranhas, ácaros, insetos pragas, predadores e 

parasitóides, pertencentes a diferentes táxons. Dentre estes, destacam-se 

como pragas do agroecossistema citrícola ácaros, moscas-das-frutas, 

cochonilhas, cigarrinhas, minadora-dos-citros e pulgões, que fazem parte do 
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complexo de pragas primárias e secundárias dos citros (Nascimento et ai., 

1982; Gravena, 1984; Busoli, 1992; Paiva, 2000; Dantas, 2002 e Parra et ai., 

2003). 

Os insetos pertencentes a ordem Hemiptera que é representada por 

várias espécies de cochonilhas e pulgões podem, em casos de surto 

populacional, causar sérios prejuízos ao agricultor por comprometer a produção 

de frutos. 

As cochonilhas que ocorrem durante o ano no agroecossistema 

citrícola são insetos considerados pragas secundárias que vivem neste 

ambiente, muitas vezes, sem causar qualquer problema mais sério à cultura. No 

entanto, se qualquer desequilíbrio for ocasionado à esta cultura, como a 

utilização inadequada de defensivos agrícolas (Gravena & Lara, 1976), efeitos 

adversos serão propiciados imediatamente na fauna benéfica deste 

agroecossistema (Dean et ai., 1983; Gravena, 1990; Busoli, 1992). As 

cochonilhas de carapaça, em condições de desequilíbrio ambiental, foram 

referidas por Campos et ai. (1973) como uma das principais pragas dos 

pomares paulistas. 

Entre as espécies que ocorrem nos citros, destacam as cochonilhas 

Se/enaspidus articu/atus Morgan; Par/ataria ziziphi (Lucas), Par/ataria pergandii 

Comstock; Par/ataria cinerea Deane & Hadden; Chrysomphalus aonidum L. e 

Unaspis citri Comstock, que ocasionam danos diretos, como a sucção contínua 

de seiva, ou mesmo danos indiretos pela introdução de toxinas, que implicam 

no definhamento das plantas, com quedas de folhas e frutos, podendo chegar 

até a morte da planta (Bartra, 1974; Prates et ai., 1985; Gravena 1986; Busoli, 

1992; Pinto W.B.S., 1995 e Parra et ai., 2003). 

Dentre as espécies de predadores que atuam no controle de 

cochonilhas de carapaça, as joaninhas ocupam lugar de destaque, predando 

adultos, ninfas e ovos destas pragas (Mariconi, 1963 e Puzzi, 1966). Nas 

condições brasileiras, as joaninhas Pentilia egena (Moraes et ai., 1995; Santos 

et ai., 1992; Guerreiro, 1998; Guerreiro 2000; De Bortoli et ai., 2001) e 
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Coccidophilus citrícola (Santos & Gravena, 1991; Santos, 1995; Domenici, 1998 

e Silva 2002), são as principais espécies predadoras de cochonilhas de 

carapaça que ocorrem nos citros, destacando-se pela grande freqüência de 

ocorrência durante todo o ano nos pomares, e o bom índice de predação 

apresentados. 

Estas espécies de coccinelídeos são espécies que, por apresentarem 

importância destacada no controle de cochonilhas, têm sido estudadas e 

criadas em laboratórios, para a tentativa de realizar futuras liberações em 

campo (Santos, 1995; Guerreiro; 2000 e Silva 2002). No entanto, pouco se 

conhece sobre a flutuação populacional destas espécies predadoras durante o 

ano, a correlação de ocorrência destas espécies com as pragas no 

agroecossistema citrícola, bem como, a ocorrência em estratos na planta e sua 

relação com alimentos alternativos, conhecimentos que podem implicar no 

sucesso no controle de cochonilhas de carapaça e ocorrência destes 

predadores durante todo o ano, no agroecossistema citrícola. 

Outra praga pertencente à ordem Hemiptera, que ataca os pomares 

citrícolas, é o pulgão conhecido vulgarmente como pulgão preto, Toxoptera 

citricida (Kirkaldy). O pulgão preto foi, provavelmente, introduzido no Brasil na 

década de 20, período que a citricultura estava em um bom momento, 

apresentando ótimo crescimento (Michaud, 1998). 

O pulgão T. citricida ataca folhas, hastes, flores e brotos, causando 

danos diretos, como o enrolamento das folhas e redução do desenvolvimento 

de plantas, e danos indiretos, como agente vetor de vírus causador da 'tristeza 

dos citros' (Michaud, 1999a). 

Segundo Michaud (1999b) e Michaud (2000) o pulgão T. citricida é 

uma praga importante para o agroecossistema citrícola no mundo. O primeiro 

impacto econômico provocado na citricultura, por esta praga, tratou-se dos 

problemas decorridos da transmissão vírus, causador de importante doença em 

citros. T. citricida tem grande eficiência na transmissão do vírus da 'tristeza dos 
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citros', doença que causa o declínio rápido da planta, seca dos galhos, podridão 

das radicelas, podendo na maioria das vezes, causar a morte da planta. 

Os problemas ocasionados pela 'tristeza dos citros' no Brasil foram 

documentados por Moreira (1942) e Meneghini (1946). Neste período já se 

suspeitava que a doença era causada por um vírus, transmitido por um pulgão, 

que na época era chamado de Aphis tavaresi. 

Após a observação da 'tristeza dos citros', e decorrentes problemas 

associados a esta doença para a citricultura, a formação de mudas no Brasil foi 

inteiramente modificada. Todas as plantas  de laranja doce deixaram de ser 

enxertadas em laranja azeda, pois segundo Meneghini (1946), os porta

enxertos de laranja azeda eram suscetíveis à 'tristeza dos citros', para serem 

enxertadas em limão cravo, que segundo Müller (1980) conferia a planta 

citrícola maior tolerância ao vírus, visto que os pulgões da espécie T. citricida 

eram constantes no agroecossistema, e dificilmente seriam exterminados dos 

campos citrícolas do Brasil. 

Apesar da diminuição dos problemas decorrentes da ocorrência da 

tristeza dos citros nos pomares citrícolas relativos à década de 40 do século 20, 

principalmente, devido à utilização do limão cravo como porta enxerto. Os 

problemas com a transmissão de agentes causadores de doença, pelo pulgão, 

parecem não ter terminado. Atualmente, tem surgido um novo problema para a 

citricultura brasileira, uma doença chamada de 'morte súbita dos citros', que 

tem sido comparada com a tristeza dos citros, pois os efeitos ocasionados são 

semelhantes aos causados por esta doença, e tem, também, como possível 

transmissor, o pulgão preto Toxoptera citricida (Gravena, 2003). 

Observando, então, a grande importância desta praga no 

agroecossistema citrícola, vários pesquisadores têm trabalhado no sentido de 

determinar a flutuação deste inseto e de seus possíveis inimigos naturas, 

incluindo as espécies de coccinelídeos. Segundo Oliveira (1976) o controle 

integrado do pulgão preto terá maior eficiência se houver maior conhecimentos 
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sobre a flutuação desta praga e seus inimigos naturais, no decorrer do ano 

agrícola. 

Lara et ai. (1977) observaram os efeitos de fatores climáticos na 

ocorrência de T. citricida em citros, e notaram que não houve correlação entre 

estes fatores e a ocorrência do pulgão; segundo os autores, o pico de 

ocorrência deste inseto foi relacionado com o desenvolvimento vegetativo das 

plantas de citros. 

De acordo com Michaud (1998), por se alimentar de seiva de regiões 

terminais da planta de citros, como brotações, folhas novas e flores, sendo 

relacionados com danos primários (enrolamento de folhas e definhamento 

destas regiões novas) e secundários como a transmissão de vírus, o pulgão 

preto dos citros inicia seu aparecimento na cultura poucas semanas após o 

início das chuvas, as quais induzem o crescimento de partes novas. Apesar da 

importância da chuva para o início das brotações, Michaud (1999a) comenta 

sobre o controle natural destes insetos, principalmente em épocas de intensas 

chuvas, fenômeno que contribui para a diminuição da população em campo, e 

da migração para outras áreas. 

Dentre os inimigos naturais do pulgão preto, os coccinelídeos são 

vistos como um dos mais importantes, seja pela sua ocorrência constante no 

pomar ou por apresentar estreita ligação com sua presa. 

Em nível mundial, várias espécies foram relacionadas como 

predadoras do pulgão preto na cultura dos citros, dentre as quais, Chi/ocorus 

cacti (L.), C/adis nitídula (F.), Coccinella septempunctata, Co/eomegilla 

maculata (Degeer), Coleophora inaequalis (F.), Co/eomegil/a innotata (Mulsant), 

Cyc/oneda sanguínea, Diomus sp., Egius platycephalus Mulsant, Hippodamia 

convergens (Guerin), Hyperaspis sp., Nephapis sp., 0//a v-nigrum (Mulsant), 

Procu/a ferruginea (Oliver), Scymnus flora/is (F.) e Scymnus sp. destacam-se 

como as mais importantes, pois são coccinelídeos que têm como presa 

essencial o pulgão T. citricida (Lara et ai., 1977; Chagas et ai., 1982; Michaud, 

1998). 
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Segundo Michaud (1998) de todas as espécies observadas, a 

joaninha C. sanguinea foi a que teve maior ocorrência, sendo a espécie mais 

importante no controle do pulgão preto em vários países da América Latina. 

No Brasil, C. sanguinea foi observada por Lara et ai. (1977) em 

levantamentos de espécies predadoras de ocorrência no agroecossistema 

citrícola, sendo esta espécie de ocorrência constante e apresentando grande 

eficiência no controle do pulgão preto. No entanto, de acordo com o trabalho 

realizado por Chagas et ai. (1982), C. sanguinea, apesar de estar presente nos 

levantamentos, foi encontrada em baixa quantidade, ao contrário de Scymnus 

sp., que foi a espécie mais abundante e relacionada com o pulgão T. citricida. 

Além das espécies descritas anteriormente, outros coccinelídeos 

como Diomus sp., Delphastus sp., Hyperaspis sp., Azya luteipes e Stethorius 

sp., foram relatados como importantes predadores do pulgão preto 

principalmente, devido sua intima relação com a praga e freqüência de 

ocorrência no agroecossistema citrícola brasileiro (Gravena, 1978; Gravena & 

Fornasieri, 1979; Santos et ai., 1990 e Parra et ai. 2003). 

Apesar da existência de vários trabalhos que visaram os estudos das 

pragas dos citros e seus principais inimigos naturais como os coccinelídeos, 

mais pesquisas nessa área são requeridas, devido ao surgimento de novos 

problemas de doenças e pragas e o pouco conhecimento da relação destes 

insetos com seus principais inimigos naturais. 



3 OCORRÊNCIA ESTACIONAL DE Coccidophilus citrícola BRÊTHES, 1905 

(COLEOPTERA: COCCINELLIDAE) E DE SUAS PRINCIPAIS PRESAS NA 

CULTURA DOS CITROS 

Resumo 

Este trabalho trata da ocorrência estacionai, constância de 

Coccidophilus cítrico/a e a correlação entre sua ocorrência e as cochonilhas de 

carapaça que ocorrem nos citros. O estudo foi desenvolvido em um pomar de 

citros, no município de Taiúva, SP, durante o período de março/2002 a 

fevereiro/2003. As amostragens foram realizadas quinzenalmente em 25 

plantas ao acaso, através de observações da presença de C. citrícola, no 

estrato superior da planta (folhas e ramos) e no estrato inferior (troncos e 

pernadas), em um caminhamento ao redor de cada planta. Em cada planta 

amostrada retirou-se folhas do estrato superior, e uma pequena porção (1cm2) 

da casca, do estrato inferior, para que fosse observada a ocorrência 

concomitante de cochonilhas de carapaça. A amostragem foi eficiente, 

observando-se que C. citrícola tem ocorrência semelhante nos estratos inferior 

e superior da planta, sendo mais abundante em meado da primavera e início do 

verão. C. citrícola mostrou ser uma espécie constante no pomar citrícola, tendo 

sua ocorrência correlacionada positiva e significativamente com as cochonilhas 

Parlatoria ziziphi e P. cinerea, pragas importantes da cultura dos citros. 
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SEASONAL OCCURRENCE OF Coccidophilus citricola BRÊTHES, 1905 

(COLEOPTERA: COCCINELLIDAE) AND ITS SCALE PREYS IN THE CITRUS 

CROP 

Summary 

This paper deals with the seasonal occurrence of Coccidophi/us 

citrícola and the correlations of its occurrence with that of the citrus pest scales. 

The experiments were set in a citrus crop, in the municipality of Taiúva, State of 

São Paulo, Brazil, during the period from March/2002 to February/2003. The 

samplings were fortnightly taken from 25 plants by observing the occurrence of 

C. citrícola in the plant upper stratum (leaves and twigs) and the inferior stratum

(trunk) walking around each plant. The results have indicated that C. cítrico/a 

occurs in both strata, either upper of inferior, being more abundant in mid spring 

and in the beginning of summer. lt was also observed that its occurrence is 

positively and significantly correlated with that of the scales Parlatoria ziziphi 

and P. cinerea, important pests of citrus crops. 
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3.1 Introdução 

O Brasil ocupa a primeira posição mundial na produção de citros, 

sendo responsável por 25% da produção mundial de frutas frescas e 50% da 

produção de suco de laranja concentrado (Borges & Almeida, 2000). É um setor 

que ocupa lugar de destaque na economia brasileira, gerando divisas e, 

principalmente, renda interna, emprego e contribuição em termos nutricionais 

(Neves, 1992; Agrianual, 2002). 

O agroecossistema citrícola apresenta uma rica artropodofauna, 

abrigando grande quantidade de ácaros, insetos fitófagos, predadores e 

parasitóides, pertencentes a diferentes grupos taxonômicos (Nascimento et ai., 

1982). Entre as pragas destacam-se ácaros, cochonilhas, moscas-das-frutas, 

bicho-furão, besouro de raízes, cigarrinhas, e minadora-dos-citros (Gravena, 

1984; Busoli, 1992; Paiva, 2000; Dantas, 2002). 

A ocorrência de desequilíbrio ambiental causado pela aplicação 

intensiva de agrotóxicos não seletivos, tem sido, há muito tempo, observada em 

várias culturas destacando-se, dentre estas, a cultura dos citros (Gravena & 

Lara, 1976). Com a finalidade de preservar seus pomares contra as pragas 

primárias, os produtores rurais utilizam agrotóxicos, na maioria das vezes não 

seletivos, que propiciam efeitos adversos sobre a fauna benéfica, causando 

aumento populacional de pragas secundárias em detrimento da redução 

populacional de seus inimigos naturais (Dean et ai., 1983; Gravena, 1990; 

Busoli, 1992). 

As cochonilhas que ocorrem no agroecossistema citrícola são pragas 

secundárias que podem atingir o 'status' de pragas importantes, de acordo com 

o desequilíbrio ambiental ocorrido. Dentre estas se destacam as cochonilhas

Selenaspidus articulatus Morgan; Par/ataria ziziphi (Lucas), Par/ataria pergandii 

Comstock; Par/ataria cinerea Deane & Hadden; Chrysamphalus aanidum L. e 

Unaspis citri Comstock (Gravena 1986; Busoli 1992; Pinto W. B.S., 1995) 
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Segundo Pinto W.B.S. (1995), as cochonilhas quando em surtos 

populacionais, causam danos que podem ser severos, pois além de realizarem 

a sucção contínua de seiva de folhas, frutos e ramos, introduzem toxinas que 

causam o depauperamento da planta, implicando na queda de folhas e 

depreciação da qualidade dos frutos. 

Uma das alternativas ao uso contínuo de agrotóxicos, que tem 

implicado no aumento da população de pragas secundárias, como as 

cochonilhas, é o aumento e conservação de predadores e parasitóides nos 

pomares citrícolas (De Bach, 1964; Hodek, 1973). Os predadores atuam de 

forma enfática no controle biológico de cochonilhas, diminuindo os danos 

causados por esta praga no agroecossistema citrícola (Silva, et ai., 2003). 

Dentre os predadores presentes no agroecossistema citrícola, os 

pertencentes à família Coccinellidae se destacam devido a sua atuação na 

redução de populações de importantes pragas agrícolas como afídeos, 

cochonilhas e ácaros (Hagen, 1962; Puzzi, 1966 e Parra et ai., 2003). Segundo 

Olkowski et ai. (1990), os insetos pertencentes à esta família estão distribuídos 

pelo mundo e compreendem cerca de 5000 espécies conhecidas, sendo 

cosmopolitas e presentes em quase todos os ecossistemas, como florestas, 

cerrados, tundras, culturas agrícolas etc. Adaptadas às mais variadas 

condições ambientais apresentando comportamento diferente de acordo com o 

nicho ecológico ocupado (lperti, 1999). 

Na América do Sul e no Brasil, a joaninha Coccidophilus citrícola 

Brêthes destaca se como uma das mais importantes predadoras de cochonilhas 

de carapaça dos citros (Gravena, 1980; Santos, 1995; Silva et ai., 2003). 

Observações realizadas por Prates et ai. (1985) e Leão Neto et ai. (1986), 

referiram ser a joaninha C. citrícola importante predadora de cochonilhas de 

carapaça que ocorrem nos citros. No entanto, segundo Silva (2002), poucos 

estudos a respeito de sua bioecologia são encontrados, devido a seu tamanho 

diminuto e dificuldades na criação em laboratórios. 
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Considerando a existência de poucas referências, principalmente no 

que diz respeito a estudos realizados em campo, envolvendo C. citrícola, o 

presente trabalho teve como objetivo determinar a ocorrência estacionai desta 

espécie, o estrato da planta ocupado, bem como a correlação de ocorrência 

com suas principais presas. 

3.2 Material e Métodos 

O experimento foi conduzido num pomar comercial de citros Cítrus 

sínensis (L.) variedade 'Pêra-Rio', em Taiúva, SP, constando de um talhão de 

2000 plantas, com 4 anos de idade. Foram realizadas amostragens quinzenais, 

durante as quatro estações no período de março/2002 a fevereiro/2003. Em 

cada amostragem avaliou-se 25 plantas ao acaso, durante aproximadamente 5 

minutos por planta, seguindo a metodologia descrita por lperti (1999) e Lo 

(2000), que se baseia na amostragem visual de coccinelídeos, durante um 

período mínimo de observação. 

A amostragem foi realizada através do caminhamento ao redor da 

planta, sendo durante este processo, observada a presença de larvas e adultos 

de C. citrícola nas folhas e ramos (estrato superior da planta) e troncos e 

pernadas (estrato inferior da planta). Os coccinelídeos foram identificados 

através de comparações com materiais identificados mantidos pelo 

Departamento de Fitossanidade, FCAV, UNESP/Jaboticabal. 

Além da observação e coleta d e  C. citrícola, procurou-se realizar a 

amostragem, concomitante, das principais pragas associadas à presença ou 

não deste predador na área estudada. Para tanto, do estrato superior de cada 

planta, coletou-se cinco folhas, ao acaso, sendo estas retiradas de regiões da 

planta que correspondiam com a altura do peito do coletor, aproximadamente 

1,50 metros, pois segundo Pinto A.S. (1995), é esta região da planta, uma das 



29 

mais representativas quanto a ocorrência de cochonilhas de carapaça, como as 

cochonilhas S. articu/atus e P. ziziphi. No estrato inferior de cada planta, foi 

retirada, com o auxílio de canivete, uma porção de, aproximadamente, 1 cm2 da 

região superficial da casca de troncos e pernadas, para a contagem do número 

de cochonilhas P. cinerea. 

O material coletado foi acondicionado em sacos plásticos 

encaminhados para o laboratório, onde com auxílio de estereoscópio, pincéis e 

agulhas histológicas, procedeu-se a contagem do número de cochonilhas vivas 

( confirmação realizada através do levantamento das carapaças das 

cochonilhas), e identificação das espécies coletadas, através de comparações 

com materiais identificados e mantidos pelo Departamento de Fitossanidade 

FCAV/ UNESP - Jaboticabal. 

De posse dos dados registrados, determinou-se, através de análise de 

variância e teste de comparação de médias (Tukey a 5%), o local na planta 

preferido para ocorrência de C. citrícola, além da realização de testes de 

correlações lineares simples, entre o número médio de C. cítrico/a por unidade 

amostral e das principais cochonilhas observadas, determinando a abundância 

deste coccinelídeo nas diferentes épocas ou estações do ano. 

Com o estudo da porcentagem de ocorrência de C. citrícola nos 

levantamentos, foi calculada a constância de ocorrência das espécies 

estudadas, através da fórmula descrita por Silveira Neto et ai. (1976): 

C= pxIOO 
N 

Onde:C= constância de ocorrência 

p= número de amostragens contendo a espécie estudada 

N= total de amostragens efetuadas 



30 

3.3 Resultados e Discussão 

O tipo de amostragem utilizada demonstrou grande eficiência. Em 

todas as amostragens C. citrícola foi observada, contada, e, alguns exemplares 

foram coletados, concordando com lperti (1999) e Lo (2000), que descreveram 

ser o método visual o mais adequado para a contagem de coccinelídeos em 

frutíferas, como as plantas de citros. 

No entanto, este método de amostragem não permitiu a visualização 

de oviposições, pois segundo Silva (2002) e Guerreiro et ai. (2003), os 

coccinelídeos predadores de espécies de cochonilhas de carapaça ovipositam 

sob as carapaças de cochonilhas predadas. Comportamento que pode ser, 

provavelmente, atribuído a proteção da prole quanto a predação, parasitismo e 

condições climáticas desfavoráveis (Guerreiro, 2001 ). 

Na maioria das amostragens efetuadas, observou-se a presença de C. 

citrícola no estrato superior e no estrato inferior da planta, não havendo 

diferença estatística entre a ocorrência desta joaninha nos dois estratos 

estudados, quando comparadas às médias totais do número de coccinelídeos, 

em todas as amostragens (Tabela 1). Estes resultados indicam que C. citrícola

não apresentou preferência pelas presas presentes em cada estrato, 

concordando com Hagen (1962), Hodek (1973) e Hodek & Honek, (1996), os 

coccinelídeos apresentam uma dinâmica de caminhamento na planta, sempre 

em busca de presas mais abundantes e, segundo Silva (2002) de fases de 

desenvolvimento mais preferidas, como ninfas móveis ou recém-fixadas. 

Com os resultados, Ta bela 1, nota-se que o pico de ocorrência de C. 

citrícola no estrato superior ocorreu no início de janeiro de 2003, com uma 

média de 11,32 ± 1,43 joaninhas amostradas por planta, representando 77 ,53% 

do total de indivíduos desta espécie observado neste período, quando 

comparados os dois estratos estudados, diferenciando-se do observado para o 

estrato inferior, que foi obtido no início de novembro de 2002, com 8,80 ± 1,87 
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joaninhas amostradas, o que foi representado por 88,35% do total de C. citrícola 

observado (Tabela 1). 

Tabela 1. Número médio e porcentagem de ocorrência de C. citricola/planta, 

nas diferentes estações do ano, no estrato superior (folhas e ramos), e 

inferior (troncos e pernadas). Taiúva, SP, 2002/2003 

Datas de Estação C. citricola /planta* ¾ de ocorrência Total/amostragem 
Amostragem do ano 

Superior Inferior Superior Inferior Superior Inferior 

07/03/02 Verão 0,20±0,08 0,08±0,08 71,43 28,57 5 2 

14/03/02 Verão 0,28±0,11 0,64±0,32 30,43 69,57 7 16 

27/03/02 Outono 0,52±0,22 0,64±0,28 44,83 55,17 13 16 

11/04/02 Outono 0,16±0,08 0,28±0,14 36,36 63,64 4 7 

25/04/02 Outono 0,12±0,07 0,12±0,12 50,00 50,00 3 3 

08/05/02 Outono 0,08±0,08 0,60±0,34 11,76 88,24 2 15 

23/05/02 Outono 0,16±0,09 0,32±0,18 33,33 66,67 4 8 

12/06/02 Outono o o o o o o 

27/06/02 Inverno o 0,12±0,12 o 100,00 o 3

04/07/02 Inverno o 0,12±0,09 o 100,00 o 3

19/07/02 Inverno 0,12±0,12 0,68±0,30 15,00 85,00 3 17

07/08/02 Inverno 0,04±0,04 0,60±0,28 6,25 93,75 15

16/08/02 Inverno o 0,28±0,16 o 100,00 o 7

06/09/02 Inverno o 0,44±0,25 o 100,00 o 11

12/09/02 Inverno 0,40±0,20 0,44±0,15 47,62 52,38 10 11

03/10/02 Primavera 0,40±0,18 0,84±0,48 32,26 67,74 10 21

12/10/02 Primavera 0,16±0,12 0,80±0,31 16,67 83,33 4 20

27/10/02 Primavera 1,52±0,34 1,32±0,57 53,52 46,48 38 33

07/11/02 Primavera 1,04±0,30 8,80±1,87 10,44 88,35 26 220

21/11/02 Primavera 3,52±0,99 3,24±0,60 52,07 47,93 88 81

05/12/02 Primavera 4,12±0,98 3,40±0,50 54,79 45,21 103 85

19/12/02 Primavera 5,64±0,97 6,28±1,54 47,32 52,68 141 157

09/01/03 Verão 11,32±1,43 3,28±0,46 77,53 22,47 283 82

31/01/03 Verão 3,88±0,76 1,68±0,35 69,78 30,22 97 42

14/02/03 Verão 1,08±0,33 1,16±0,72 48,21 51,79 28 29

27/02/03 Verão 1,96±0,42 0,68±0,26 74,24 25,76 49 17

TOTAL** l,41±0,50A 1,42± 0,41A 49,95 50,05 919 921 

* Média ± erro padrão

** Médias seguidas de mesma letra na linha, não diferem entre si, Teste Tukey (P�

0,05) 



32 

No entanto, ambos os picos populacionais ocorreram nos meses de 

maior abundância da espécie no campo, que, de acordo com os resultados, 

Figura 1, ocorreu da amostragem realizada no início de novembro de 2002 ao 

final de janeiro de 2003, período que corresponde com meado da primavera e 

início do verão. Concordando com Hagen (1962), Hagen (1970) e lperti (1999), 

é este período o de maior ocorrência de coccinelídeos em campo, 

principalmente, devido à presença abundante de presas para a alimentação, 

que implica em melhor desenvolvimento, aumento de cópulas, deposição de 

ovos e conseqüente aumento da população no campo. 
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Figura 1 - Ocorrência estacionai de C. cítrico/a no estrato inferior (troncos e 
pernadas) e superior (folhas e ramos) da planta de citros, durante o 
período de março/2002 a fevereiro/2003. Taiúva - SP 

Os indivíduos adultos da espécie C. citrícola (Figura 2A) tiveram maior 

ocorrência no agroecossistema citrícola, no período de estudo. Insetos na fase 

larval (Figura 2B), praticamente não foram observados durante todas as 

amostragens tendo sua ocorrência aumentada em meados da primavera e 
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início do verão, período, como descrito anteriormente, que tem o aumento do 

número de presas e conseqüente aumento da população de fases não 

migrantes do predador, como a fase larval (Silveira Neto et ai. 1976; Guerreiro 

et ai., 2003) (Figura 3). 

Figura 2 Aspectos de adultos (A) e larva (B) da espécie C. citrícola. 
(Fotografias: Heraldo Negri) 

De acordo com Silveira Neto et ai. (1976), determinou-se a constância 

de ocorrência de C. citrícola durante o ano, obtendo-se 80,76% de constância 

no estrato superior e 96, 15% no estrato inferior da planta; de acordo com estes 

resultados, pode se concluir que a espécie C. citrícola é uma espécie constante 

na cultura dos citros. 

De modo geral, sem considerar o estrato da planta ou a fase de 

desenvolvimento de C. citrícola, nota-se (Tabela 1 e Figura 1) que o 

coccinelídeo esteve presente em, praticamente, todas as amostragens, mesmo 

em períodos na estação do inverno. Concordando com Hall & Ehler (1979) e 

Wissinger (1997), culturas perenes como o citros são hábitats preferidos por 

coccinelídeos, devido à maior estabilidade e opções quanto à alimentação e 

abrigo, mesmo em épocas desfavoráveis. 

As principais cochonilhas de carapaça observadas no período de 

março/2002 a fevereiro/2003, na parte aérea da planta (folhas), foram as 

cochonilhas Par/ataria ziziphi (Figura 4A) e Selenaspidus articulatus (Tabela 2), 
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sendo a primeira espécie mais abundante, em todo o período, com uma média 

de 2,35 ± 0,46 cochonilhas por folha em cada amostragem. Já a cochonilha S. 

articulatus ocorreu em baixo número, comparada com P. ziziphi, sendo 

observada uma média de 0,20 ± 0,34 cochonilhas por folha em cada 

amostragem. A maior abundância de P. ziziphi na área foi observada nas 

amostragens realizadas no período da primavera de 2002, com um pico de 

ocorrência de 9,648 ± 2,28 cochonilhas por folha (Figura 5). 
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Figura 3 - Ocorrência estacionai de larvas e adultos de C. cítrico/a na planta de 
citros, durante o período de março/2002 a fevereiro/2003. Taiúva -
SP 

Os resultados de ocorrência da cochonilha na parte aérea da planta, 

descritos anteriormente, corroboram com os resultados obtidos por Pinto AS. 

(1995) e Pinto W.B.S. (1995), que observaram maiores ocorrências das 

cochonilhas na parte aérea em períodos quentes e úmidos do ano. 

De acordo com os resultados, Figura 5, nota-se que a ocorrência de 

C. citrícola no estrato superior da planta é concomitante com o período de maior

ocorrência das cochonilhas da parte aérea P. ziziphí e S. artícu/atus. A 

presença deste predador no campo foi correlacionada com a presença da 
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cochonilha P. ziziphi, observando-se correlação linear, positiva e significativa 

(r= 0,52; t= 2,89; p= 0,01 ), o que implicou em aumento do predador com o 

aumento de sua presa. 

Figura 4 - Aspecto da cochonilha P. ziziphi (A) e da cochonilha P. cinerea (B). 
(Fotografia: Heraldo Negri) 
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Datas de amostragem 

Figura 5 - Ocorrência estacionai de C. citrícola e suas principais presas P. 

ziziphi e S. articulatus (observadas no estrato superior da planta), 

durante período de março/2002 a fevereiro/2003. Taiúva - SP 
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Tabela 2. Número médio das cochonilhas Par/ataria ziziphi, Selenaspidus 

articu/atus e Par/ataria cinerea observadas nas diferentes estações do 

ano. Taiúva, SP, 2002/2003 

AMOSTRAGENS Estação do Parlatoria ziziphi* Selenaspidus Parlatoria 

ano articulatus* cinerea* 

07/03/02 Verão 0,128 ± 0,04 0,136 ±0,01 0,080 ±0,08 

14/03/02 Verão 0,792 ± 0,24 0,600 ±0,12 1,080 ±0,57 

27/03/02 Outono 0,248 ± 0,08 0,328 ±0,10 0,240 ±0,14 

11/04/02 Outono 0,384 ±0,14 0,160 ±0,04 0,320 ±0,15 

25/04/02 Outono 0,808 ±0,30 0,184 ±0,05 0,240 ±0,14 

08/05/02 Outono 0,528 ±0,11 0,100 ±0,04 0,480±0,23 

23/05/02 Outono 0,512 ±0,19 0,064 ±0,03 0,280 ±0,18 

12/06/02 Outono 0,800 ±0,18 0,007 ±0,04 0,160 ±0,09 

27/06/02 Inverno 0,360 ±0,10 0,024 ±0,01 o 

04/07/02 Inverno 0,336 ±0,09 0,016 ±0,01 0,56 ±0,32 

19/07/02 Inverno 0,576 ±0,23 0,112 ±0,04 0,760±0,30 

07/08/02 Inverno 2,736±0,62 0,112 ±0,05 0,360±0,17 

16/08/02 Inverno 1,496 ±0,44 0,104±0,05 0,400±0,79 

06/09/02 Inverno 2,368 ±0,76 0,272 ±0,07 2,640 ±1,51 

12/09/02 Inverno 3,112 ±0,93 0,440 ±0,28 0,520±0,23 

03/10/02 Primavera 1,496 ±0,47 0,160 ±0,12 0,440 ±0,19 

12/10/02 Primavera 3,576±0,86 0,136±0,07 0,840±0,30 

27/10/02 Primavera 6,616 ±1,11 0,328 ±0,30 4,600 ±1,06 

07/11/02 Primavera 5,240±0,89 0,056±0,03 2,760±0,80 

21/11/02 Primavera 5,456 ±1,89 0,240 ±0,14 3,00±0,69 

05/12/02 Primavera 9,648 ±2,28 0,040±0,03 1,880 ±0,43 

19/12/02 Primavera 3,528 ±1,22 0,016 ±0,02 0,880 ±0,43 

09/01/03 Verão 4,456 ±0,78 0,424±0,20 0,960±0,24 

31/01/03 Verão 2,440±0,45 0,632 ±0,18 1,160 ±0,26 

14/02/03 Verão 1,760 ±0,33 0,264 ±0,07 0,800 ±0,41 

27/02/03 Verão 1,680 ±0,32 0,224±0,07 0,600 ±0,25 

Média total 2,35±0,46 0,20±0,34 1,10±0,22 

* Média ± erro padrão
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A respeito da ocorrência de cochonilhas no estrato inferior da planta 

(troncos e pernadas), verificou-se a presença da cochonilha Par/ataria cinerea 

(Figura 4B), com uma média de ocorrência de 1, 1 O ± 0,22 cochonilhas em cada 

amostragem. O pico de ocorrência de P. cinerea foi 4,60 ± 1,06 cochonilhas por 

amostra no início da primavera (Tabela 2 e Figura 6). 

Da mesma forma que o observado no estrato superior da planta, 

notou-se que no estrato inferior o período de maior ocorrência de C. citrícola foi 

concomitante com o aumento da incidência da cochonilha P. cinerea, 

observando-se uma correlação linear, positiva e significativa (r= 0,46; t= 2,45; 

p= 0,05) (Figura 6). 
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Figura 6 - Ocorrência estacionai de C. citrico/a e P. cinerea ( observadas no 

estrato inferior da planta de citros), durante o período de 

março/2002 a fevereiro/2003. Taiúva - SP 

A joaninha C. citrícola demonstrou ser um importante predador das 

cochonilhas de carapaça que ocorrem na cultura dos citros, tendo ocorrência 

constante durante todas as estações do ano, principalmente na primavera e 
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verão, nas diferentes partes da planta, sendo um grande aliado no controle 

biológico de pragas. 

3.4 Conclusões 

Coccidophilus citrícola é uma espécie classificada como constante na 

cultura dos citros, tanto no estrato superior, como no inferior da planta, onde 

age como predador de cochonilhas de carapaça. 

A população de formas não migrantes, de C. citrico/a, como larvas, é 

maior a partir de meado da primavera ao início do verão, período em que ocorre 

abundância de presas, principalmente Par/ataria ziziphi, no estrato superior, e 

P. cinerea, no estrato inferior das plantas de citros.



4 OCORRÊNCIA ESTACIONAL DAS PRINCIPAIS ESPÉCIES DE 

COCCINELLIDAE PREDADORAS DE Toxoptera citricida (KIRKALDY, 1907) 

(HEMIPTERA: APHIDIDAE) NA CULTURA DOS CITRO$ 

Resumo 

Este trabalho trata da ocorrência estacionai de coccinelídeos 

predadores e do pulgão preto Toxoptera citricida. Para tanto foram realizadas 

amostragens quinzenais, em 25 plantas de um pomar comercial de citros 

localizado no município de Taiúva, SP, durante o período de março de 2002 a 

fevereiro de 2003. Em cada planta avaliou-se 4 brotações florais contendo 4 

folhas, onde foram realizadas as observações quanto a presença do pulgão e 

dos coccinelídeos predadores. O pulgão teve presença constante no 

agroecossistema citrícola, apresentando três picos populacionais, o primeiro em 

maio de 2002, o segundo em agosto do mesmo ano e o terceiro em meado de 

fevereiro de 2003. Os principais coccinelídeos observados neste período foram 

Díomus sp., Cycloneda sanguínea, Scymnus sp., Híppodamia convergens e 

Azya luteipes. Dentre as espécies observadas, Diomus sp. e Cyc/oneda 

sanguínea, foram consideradas constantes, tendo destacada correlação de 

ocorrência com o pulgão e importância na predação desta praga. 
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SEASONAL OCCURRENCE OF THE MOST IMPORTANT SPECIES OF 

COCCINELLIDAE PREYING Toxoptera citricida (KIRKALDY, 1907) 

(HEMIPTERA: APHIDIDAE) IN THE CITRUS CROP 

Summary 

This paper deals with the seasonal occurrence of coccinellid species 

preying the brown citrus aphid, Toxoptera citricida. Fortnightly samples were 

randomly taken from 25 plants of a citrus commercial orchard located in Taiúva, 

State of São Paulo, Brazil, from March 2002 to February 2003. Four flowering 

buds containing four leaves from each plant were evaluated regarding the 

presence of the aphid and the preying coccinellids. The aphid was observed to 

be constant in the citrus agroecosystem, presenting three populations peaks: 

May 2002, August 2002 and February 2003. The main coccinellid species 

observed during the period (2002/2003) were: Diomus sp., Cycloneda 

sanguinea, Scymnus sp., Hippodamia convergens and Azya /uteipes. From 

these species only Diomus sp. and Cycloneda sanguinea were considered 

constant ones, showing correlation with the pest and being important in the 

preying of the aphid. 
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4.1 Introdução 

A citricultura é uma das atividades agrícolas mais importantes no 

Brasil. É um setor que ocupa lugar de destaque gerando divisas e, 

principalmente, renda interna, empregos e contribuição em termos nutricionais 

(Nascimento et ai., 1982; Neves, 1992; Borges & Almeida, 2000; Agrianual, 

2002). 

Como a maioria das culturas implantadas, a citricultura é ameaçada 

por diferentes problemas fitossanitários, seja pelo ataque de pragas e doenças 

já presentes no Brasil, ou pela introdução de novos organismos. 

No agroecossistema citrícola ocorrem várias pragas importantes, 

destacando-se cochonilhas, mosca-das-frutas, mosca branca, cigarrinhas, 

coleobrocas, tripes, lagartas e pulgões, além da presença de outros artrópodes 

como ácaros fitófagos (Gravena, 1984; Busoli, 1992; Pinto W.B.S, 1995; Paiva, 

2000; Dantas, 2002; Ribeiro, 2002). 

O controle das pragas que ocorrem no agroecossistema citrícola tem 

sido realizado através de métodos culturais, biológicos e químicos, no entanto, 

os agricultores têm a tendência de utilizar mais os agrotóxicos em detrimento de 

outros métodos, principalmente, de forma intensa, que implica em desequilíbrio 

ambiental (Gravena & Lara, 1976). 

O desequilíbrio ambiental nos agroecossistemas tem propiciado 

efeitos maléficos e adversos à fauna benéfica, implicando no aparecimento de 

novas pragas, ou aumento dos problemas relacionados com pragas 

secundárias, como os surtos populacionais de cochonilhas e pulgões (De Bach, 

1964; Dean et ai., 1983; Gravena, 1990; Busoli, 1992). 

Dentre as pragas que ocorrem nos citros destaca-se o pulgão preto, 

Toxoptera citricida (Kirkaldy), pois além de causar danos diretos, como a 

sucção contínua de seiva, implicando no enrolamento de brotações e folhas 
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novas, e redução no desenvolvimento da planta, é uma das pragas com grande 

potencial para a transmissão de agentes causadores de doenças, como a 

'tristeza dos citros', no passado, e a 'morte súbita dos citros', atualmente 

(Gravena, 2003). 

O pulgão preto dos citros é o mais importante vetor do vírus que é 

agente causador da doença 'tristeza dos citros' (Meneghini, 1946; Costa & 

Grant, 1951). A rápida dispersão da doença nos anos 30 e 40 causou a morte e 

erradicação de milhões de árvores de citros no Brasil e na Argentina (Yakomi et 

ai., 1994; Michaud, 1999b). 

Atribuindo o rápido desenvolvimento da doença na planta cítrica à 

alta suscetibilidade do porta enxerto utilizado na época, que era na sua maioria 

composto por laranja azeda, iniciou-se um processo de troca de porta enxertos, 

e o limão cravo, considerado tolerante à 'tristeza dos citros', ocupou o lugar do 

antigo porta enxerto (Meneghini, 1946; Müller, 1980). 

Apesar da diminuição dos problemas decorrentes da ocorrência da 

'tristeza dos citros' no pomar citrícola, atualmente tem surgido um novo 

problema para a citricultura brasileira, uma doença chamada de 'morte súbita 

dos citros', doença recente e praticamente desconhecida, que tem sido 

comparada com a 'tristeza dos citros', tendo, também, como possível 

transmissor do agente causador da doença o pulgão T. citricida (Gravena, 

2003). 

Observando, então, a grande importância desta praga ao 

agroecossistema citrícola, vários pesquisadores têm trabalhado no sentido de 

determinar a flutuação populacional deste inseto e de seus possíveis inimigos 

naturais. 

Dentre os inimigos naturais que ocorrem no agroecossistema citrícola 

associados ao pulgão preto, destacam-se os coccinelídeos devido ao grande 

número de espécies associadas a esta praga, sua ocorrência constante no 

pomar, e por apresentar estreita ligação com sua presa (Hagen, 1962; Hagen, 

1970; Hodek & Honek, 1996; Michaud, 2000; Parra et ai., 2003). 
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Em nível mundial, várias espécies foram relacionadas como 

predadoras do pulgão preto na cultura dos citros, dentre as quais, Chi/ocorus 

cacti (l.), Cladis nitidula (F.), Coccinella septempunctata L., Co/eomegilla 

innotata (Mulsant), Coleomegil/a macu/ata (Degeer), Co/eophora inaequa/is (F.), 

Cycloneda sanguínea (L.), Diomus sp., Egius platycephalus Mulsant, 

Hippodamia convergens (Guerin), Hyperaspis sp., Nephapis sp., 0//a v-nigrum 

(Mulsant), Procula ferruginea (Oliver), Scymnus flora/is (F.) e Scymnus sp., 

(Lara et ai., 1977; Chagas et ai., 1982; Michaud, 1998; Michaud 2000). 

Para as condições brasileiras, alguns coccinelídeos tiveram 

importância destacada no controle de T. citricida, sendo C. sanguínea, Scymnus 

sp., Diomus sp., Delphastus sp., Hyperaspis sp., sempre presentes em 

levantamentos realizados na cultura dos citros (Lara et ai., 1977; Gravena, 

1978; Gravena & Fornasieri, 1979; Chagas et ai., 1982; Santos et ai., 1990; 

Parra et ai., 2003). 

Apesar do conhecimento de algumas espécies de coccinelídeos 

predadores que ocorrem nos citros, pouco se sabe sobre a ocorrência 

estacionai destes predadores, bem como a correlação de ocorrência com o 

pulgão T. citricida. Com esta preocupação, o presente trabalho teve o objetivo 

de determinar as espécies de coccinelídeos predadores do pulgão preto, bem 

como a constância e a abundância destas espécies nas estações do ano. 

4.2 Material e Métodos 

O experimento foi conduzido num pomar comercial de citros Citrus 

sinensis (L.) variedade 'Pêra-Rio', constando de um talhão de 2000 plantas, 

com quatro anos de idade, localizado no município de Taiúva, SP, no estado de 

São Paulo. A área escolhida para o trabalho fazia parte de um convênio com o 
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Centro de Manejo Integrado de Pragas (CEMIP), da UNESP/Jaboticabal, e 

visava a produção com a utilização mínima de inseticidas e fungicidas. 

Durante o período de realização dos experimentos em campo, que 

constou das quatro estações no período de março de 2002 a fevereiro de 2003, 

foram realizadas amostragens quinzenais, sendo em cada amostragem 

avaliadas 25 plantas ao acaso, durante, aproximadamente, cinco minutos por 

planta. 

Para a amostragem dos pulgões T. citricida foi realizado o 

caminhamento ao redor da planta, de onde se escolhia, de forma aleatória, 

quatro brotações. Uma brotação foi avaliada em cada um dos quadrantes da 

planta de citros, e em cada brotação, procedeu-se a visualização e contagem 

do pulgão preto dos citros, pois segundo lperti (1999) e Lo (2000) a 

amostragem visual de insetos pragas e seus predadores é mais eficiente no 

agroecossistema citrícola, visto que a arquitetura da planta dificulta a utilização 

de outros métodos de amostragem de insetos. 

Com a finalidade de realizar a identificação, alguns exemplares foram 

coletados e armazenados em álcool 70%, sendo posteriormente comparados 

com pulgões identificados, mantidos pelo Departamento de Fitossanidade, 

FCAV, UNESP/Jaboticabal. 

Juntamente com a amostragem realizada para o pulgão, procurou-se 

realizar a amostragem dos principais coccinelídeos predadores associados à 

presença ou não desta praga. Para isso, a presença de larvas e adultos dos 

coccinelídeos foi registrada na mesma brotação onde foi realizada a 

amostragem do pulgão. Da mesma forma que o realizado para o pulgão, alguns 

indivíduos foram coletados e armazenados em álcool 70%, para posterior 

comparação com materiais identificados e mantidos pelo Departamento de 

Fitossanidade, FCAV, UNESP/Jaboticabal. As espécies não identificadas foram 

enviadas à Ora. Lúcia Massuti de Almeida, professora e pesquisadora da 

Universidade Federal do Paraná. 



45 

De posse dos dados registrados em campo, determinou-se as 

principais espécies de coccinelídeos predadoras, a freqüência de ocorrência de 

cada espécie, bem como a correlação destes predadores com a do pulgão T.

citricida. Com o estudo da porcentagem ocorrência das espécies de 

coccinelídeos nos levantamentos, foi calculada a constância de ocorrência das 

espécies estudadas, através da fórmula descrita por Silveira Neto et ai. (1976): 

C= 
pxlOO 

N 

Onde:C= constância de ocorrência 

p= número de amostragens contendo a espécie estudada 

N= total de amostragens efetuadas 

4.3 Resultados e Discussão 

Com a amostragem foi possível observar o pulgão preto T. citricida em 

seu hábitat preferencial (folhas novas e brotações) (Figura 1A e Figura 1 B), e os 

predadores coccinelídeos relacionados a esta praga (Figura 1C). Concordando 

com Hodek (1973), lperti (1999) e Lo (2000), o método visual de contagem é 

funcional e rápido para coccinelídeos predadores e suas presas, comparado 

com os métodos manuais. 
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Figura 1 - Aspectos gerais de uma colônia de pulgões T. citricida em uma 

brotação (A), detalhe de um espécime adulto colocando uma ninfa 

(8) e aspectos gerais de um coccinelídeo (C. sanguínea)

alimentando-se do pulgão preto. (Fotografias: Heraldo Negri) 

De acordo com a porcentagem de ocorrência de T. citricida nos 

levantamentos efetuados, notou-se que esta praga foi constante no 

agroecossistema citrícola, ocorrendo em 71 % das amostragens. Pelos 

resultados, (Figura 2), nota-se que o pulgão preto ocorreu em dezessete 

amostragens, durante o período de março/2002 a fevereiro/2003, apresentando 

três picos populacionais bem definidos: o primeiro em maio de 2002, o segundo 

em agosto do mesmo ano e o terceiro em meado de fevereiro de 2003, sempre 
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relacionados com períodos de crescimento vegetativo como o aparecimento de 

brotações ou em fases de florescimento (Figueiredo, 1980). 

Estes resultados de ocorrência estacionai de T cítrícída foram 

semelhantes aqueles observados por Gravena (1978) para pomares da região 

de Jaboticabal, SP, na década de 1970. Como observado neste trabalho, a 

maior ocorrência de T. citrícida no campo deu-se no mês de agosto, 

diferenciando das maiores populações encontradas em campo por Chagas et 

ai. (1982), que observaram dois picos populacionais, em abril, e em novembro, 

sempre após a ocorrência de chuvas. 
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Datas de amostragem 

Figura 2 - Ocorrência estacionai de T. citricida durante o período de 

março/2002 a fevereiro/2003. Taiúva - SP 

Com relação aos predadores da família Coccinellidae, foram 

observadas cinco espécies mais representativas em termos de freqüência de 

observação na cultura dos citros, a saber: Diomus sp., Cycloneda sanguínea, 

Scymnus sp., Híppodamía convergens e Azya luteípes nas seguintes 

porcentagens de ocorrência: 70,95; 18,83; 7,15; 1,69 e 1,38, respectivamente 

(Figura 3). Segundo Ehler & Miller (1978) e Hall & Ehler (1979) a ocorrência de 
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diversas espécies de coccinelídeos predadores no agroecossistema citrícola, 

pode ser relacionada à estabilidade apresentada por este ambiente, que 

segundo Wissinger (1997), faz com que estes inimigos naturais tenham maior 

efetividade no controle de pragas. 

Tabela 1. Número médio de coccinelídeos predadores de T. citricida

observados por brotação. T aiúva, SP, 2002/2003 

Datas de 

Amostragem 

27/03/02 

11/04/02 

25/04/02 

08/05/02 

23/05/02 

12/06/02 

27/06/02 

04/07/02 

19/07/02 

07/08/02 

16/08/02 

06/09/02 

12/09/02 

03/10/02 

12/10/02 

27/10/02 

07/11/02 

21/11/02 

05/12/02 

19/12/02 

09/01/03 

31/01/03 

14/02/03 

27/02/03 

TOTAL 

Diomus sp. 

1,32 ± 0,69 

0,72 ±0,24 

1, 00 ± 0,24 

2,36 ± 0,55 

0,36±0,22 

o 

o 

o 

0,12 ± 0,12 

7,48 ± 1,47 

12,52 ± 3,21 

2,76±0,93 

0,32 ± 0,15 

0,20± 0,13 

0,04±0,04 

0,04±0,04 

0,04 ±0,04 

0,04± 0,04 

o 

0,24±0,13 

0,48±0,33 

0,76±0,25 

3,68±0,74 

1,96± 0,42 

1,52 ± 0,59 

* Média ± erro padrão

Nº MEDIO COCCINELIDEOS* 

C. sanguínea

0,2 ± 0,2

l ± 0,72

1,64± 0,69 

0,52± 0,23 

0,08± 0,08 

o 

o 

o 

o 

0,44 ±0,22 

0,24 ± 0,1 

0,44 ± 0,18 

0,16 ± 0,07 

0,04 ± 0,04 

o 

o 

o 

0,08± 0,08 

o 

o 

0,20± 0,08 

0,64±0,44 

2,20± 0,67 

1,72 ± 0,45 

0,4 ± 0,13 

Scymnus sp. 

o 

0,52 ± 0,12 

0,6 ± 0,19 

0,88 ± 0,19 

0,24 ± 0,1 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

0,08 ± 0,06 

0,12 ± 0,07 

o 

0,10 ± 0,03 

H convergens 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

0,16 ± 0,16 

0,12 ± 0,12 

0,36 ± 0,16 

0,08±0,06 

0,04 ±0,04 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

0,03 ±0,02 

A. luteipes

0,16±0,12

0,04±0,04

0,08± 0,06

0,12 ± 0,09

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

0,04± 0,04 

0,12 ± 0,12 

o 

o 

o 

o 

o 

0,04± 0,04 

o 

o 

o 

o 

o 

0,03 ± 0,01 
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Figura 3 - Diversidade e freqüência de coccinelídeos observados durante o 

período de março/2002 a fevereiro/2003. Taiúva - SP 

Portanto, dentre os coccinelídeos observados neste trabalho, Diomus 

sp. foi a espécie mais abundante, sendo considerada constante no 

agroecossistema citrícola estudado, visto que este predador ocorreu em 80% 

de todas as amostragens efetuadas, durante o período de março/2002 a 

fevereiro/2003. 

Diomus sp. apresentou maior ocorrência em meado de agosto de 

2002, com uma média de 12,52 ± 3,21 joaninhas por brotação (Tabela 1). De 

acordo com os resultados, (Figura 4), nota-se que a joaninha Diomus sp. teve 

ocorrência semelhante com a ocorrência do pulgão T. citrícida, e a presença 

deste predador foi correlacionada com a presença do pulgão, observando-se 

uma correlação linear positiva e significativa (r= 0,857; t= 7,785; p= 0,01), o que 

implica em dizer que com o aumento da população do pulgão preto, houve um 

aumento concomitante na população de Diomus sp., no agroecossistema. 



14 

12 

2 

o 

llllllli!!II Diomussp. 

...,_T citricida 

� � � � � � � -� -� O O & & � � � 4 4 � � � � 4 4 
#��#�$$��##�N�������$$�� 

1, '-. '\, ...,, , ...,  ' '\:  ' , 1, '\, '\: ", ',: '\, 

Datas de amostragens 

50 

120 

100 

Figura 4 - Ocorrência estacionai de Díomus sp. e de T. cítricida, durante o 

período de março/2002 a fevereiro/2003. Taiúva - SP 

A espécie Díomus sp. foi citada por Michaud (1998), em Porto Rico, 

como importante predadora de pulgões T. cítricída, principalmente quando esta 

praga se encontrava na fase jovem de seu desenvolvimento. Já para as 

condições brasileiras, esta espécie de Coccinellidae foi relacionada como 

predador de T. citricída por Bartoszeck (1980) em Imperatriz, no estado do 

Maranhão, e por Santos et ai. (1990), como uma das espécies ocorrentes em 

pomares citrícolas na região de Lavras, Minas Gerais. Para o estado de São 

Paulo, até então não havia registro desta espécie, como importante predador do 

pulgão preto. 

A segunda espécie de coccinelídeo mais freqüente foi C. sanguínea. 

Segundo Silveira Neto et ai. {1976), C. sanguínea pode, também, ser 

considerada uma espécie constante no agroecossistema citrícola, pois foi 
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observada em 60% das amostragens realizadas durante o período estudado, 

diferente do encontrado por Chagas et ai. (1982), que observaram que esta 

espécie contribuiu com uma população baixa, fazendo-se presente em poucas 

observações. 

Da mesma forma que o ocorrido para Díomus sp., a presença de C. 

sanguínea foi correlacionada com a presença do pulgão preto, observando-se 

uma correlação linear, positiva e significativa (r= 0,6827; t= 4,382; p= 0,01 ), ou 

seja, o aumento da população da praga no campo, teve influência no aumento 

da população deste predador. 

Como demonstrado, Figura 5, o pico de ocorrência de C. sanguínea foi 

observado em fevereiro de 2003, com uma média de 2,20 ± 0,67 espécimes por 

brotação (Tabela 1), diferindo do obtido por Lara et ai. (1977) e Gravena (1978) 

que observaram picos de ocorrência nos meses de agosto e dezembro, 

respectivamente. 
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período de março/2002 a fevereiro/2003. Taiúva - SP 

o 
•ctl 

ro 

� 
! 
i-: 

Q) 

ro 
'õ 
•Q) 

� 



52 

Por estes resultados nota-se que C. sanguinea teve grande ocorrência 

no agroecossistema citrícola, no entanto, nas condições deste trabalho, não foi 

a espécie mais importante, discordando de Michaud (1998) e Michaud (1999a), 

que observou a destacada importância desta espécie, tanto em ocorrência no 

agroecossistema, como na predação do pulgão T. citricida. 

Scymnus sp. foi a terceira espécie em termos de freqüência nas 

amostragens e, ao contrario das duas anteriores, foi considerada uma espécie 

acessória, pois esteve presente em, apenas, 28% das amostragens efetuadas, 

ou seja, ocorreu no agroecossistema citrícola, no entanto, sua relação com o 

pulgão preto foi secundária, estando, provavelmente, relacionada com outras 

presas. 

O pico populacional de ocorrência desta espécie foi obtido em maio de 

2002, com média de 0,88 ± 0,19 coccinelídeos/brotação (Tabela 1 e Figura 6), 

diferindo do observado por Chagas et ai. (1982), que obtiveram pico de 

ocorrência em meado de dezembro, além disso, Scymnus sp. contribuiu com 

uma população relativamente baixa, não sendo correlacionada com a presença 

do pulgão na área estudada. 

As demais espécies de coccinelídeos, ou seja, Azya /uteipes e 

Hippodamia convergens, tiveram ocorrência restrita em poucas amostragens, 

apresentando um baixo número de indivíduos amostrados (Tabela 1 e Figura 

7). Estes resultados concordam com Michaud (1998) e Gravena (1980), que 

relacionaram a possível ocorrência destes predadores com o pulgão preto, mas 

a importância destas espécies não foi enfatizada, por, provavelmente, 

apresentarem preferência por outras espécies de presas. 
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4.4 Conclusões 

Díomus sp. e Cyc/oneda sanguínea são espécies constante no 

agroecossistema citrícola, agindo como bons predadores do pulgão Toxoptera 

cítrícída. 

A população do pulgão Toxoptera citricida e de seus predadores 

Diomus sp. e Cycloneda sanguínea é mais abundante em períodos de maior 

brotação na planta. 



5 CONCLUSÕES GERAIS 

• Os insetos pertencentes à família Coccinellidae são importantes inimigos

naturais de cochonilhas e pulgões na cultura dos citros;

• Os coccinelídeos podem ser observados nas diferentes estações do ano

(mesmo em épocas consideradas desfavoráveis), no agroecossistema

citrícola;

• A ocorrência estacionai dos coccinelídeos está intimamente relacionada

à ocorrência de suas presas;

• Coccidophilus citrico/a, Diomus sp., e Cycloneda sanguínea são

constantes no agroecossistema citrícola, atuando como predadores de

cochonilhas e pulgões.
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