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RESUMO 

A ACARílFAUNA DO ABACAXIZEIRO 

[Ananas comosus (l,) MERRIL]NA BAHIA 

E SUA ENTOMOFAUNA 

NILTON FRITZONS SANCHES 

Orientador: Carlos H.W. Flechtmann 

Xi. 

O Brasil e um dos grandes produtores mundiais 

de abacaxi,Ananas comosus (L.) Merril. 

Com a finalidade de se estudar a acarofauna do 

abacaxizeiro na Bahia e também sua entomofauna foi proposto e� 

te trabalho. Utilizou-se, como material para coleta de ãcaros, 

mudas e inflorescências de abacaxizeiros da região de Coração 

de Maria - BA. Apõs a captura e montagem adequada dos acaros, 

as preparaçoes foram estudadas ao microscõpio sob contraste de 

fase. Para o estudo da entomofauna foi realizada uma revisão 

da literatura nacional, apoiando-se inicialmente no IV Catãlo 

go dos Insetos que Vivem nas Plantas do Brasil. Foram consul

tadas neste levantamento bibliogrãfico, as bibliotecas da Es

cola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz 11

, do Instituto 

Agronômico de Campinas, do Instituto Biolõgico de São Paulo e 

do serviço de comutação bibliogrãfica da Empresa Brasileira de 

Pesquisa Agropecuãria. 
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Foram constatadas seis espécies de ãcaros: Do

Zichotetranychus floridanus (Banks), Rhinosefus braziZiensis

(Baker e Yunker}, Asca pineta De Leon, HemicheyZetia bakeri

�Ehara), CheZacheZes sp. e Tyrophagus putrescentiae(Schrank),

e uma nova espêcie foi descrita, denominada Steneotarsonemus

crenuZatus. Estas especies parecem ser de importância secundã 

ria na cultura. 

Foram constatados no periodo de 1930 a 1980, no 

Brasil, 29 espécies de insetos associados ao abacaxizeiro; no 

entanto, apenas duas são consideradas pragas: ThecZa basiZi

des Geyer (Lepidoptera: Lycaenidae) e Dysmicoccus brevipes Co 

ckerell (Homoptera: Pseudococcidae), de ocorrência geral no 

pais. As demais parecem ser de ocor;ência esporãdica e de dis 

tribuição localizada. 



THE MITES OF PINEAPPLE[Ananas comosus (L.) MERRIL] 

IN THE STATE OF BAHIAJ BRAZILJ AND 

ITS INSECT FAUNA IN THE COUNTRY 

X Í Í i 

NILTON FRITZONS SANCHES 

Advisor: Dr. Carlos H.W. Flechtmann 

SUMMARY 

Brazil is one of the great world pineapple's 

producers Ananas comosus (L.) Merril. 

With the aim to study the pineapple mites in Ba

hia and its insect fauna was proposed this paper. Cuttings and 

inflorescences of pineapples from Coração de Maria area, State 

of Bahia, Brazil, were analized. After capture and appropriate 

mounting of the mites, the preparations were studied under a 

phase contrast microscope. A revision of the national litera

ture was carri ed out i n order to study the i nsect fauna. The 

basic source was the "Quarto Catãlogo dos Insetos que Vivem nas 

Plantas do Brasil". The libraries of Escola Superior de Agricul

tura 11 Luiz de Queiroz", of Instituto Agronômico de Campinas, of 

Instituto Biológico de São Paulo and the Service of biblio-

graphic commutation of the Empresa Brasileira de Pesquisa AgrQ 

pecuãria were consulted. 
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Six species of mites were verified: Dolichote

tranychus floridanus (Banks), Rhinoseius braziliensis (Baker & 

Yunker), Asca pineta De Leon, Hemicheyletia bakeri (Ehara) , 

Chelacheles sp. and Tyrophagus putrescentiae (Schrank), and 

a new specie was described, namely Steneotarsonemus crenula

tus. These species seem to be of secondary importance to that 

crop. 

Between 1930 and 1980, in Brazil, 29 insect 

species were found associated to the pineapple plant; however, 

only two are considered pests: Thecla basilides Geyer (Lepi -

doptera: Lycaenidae) and Dysmicoccus brevipes Cockere11 

(Homoptera: Pseucoccidae) of general occurrence in the country. 

The other seem to be of sporadic and localized occurrence. 



1. I NTRODUÇAO

O abacaxizeiro parece ter o seu centro de ori

gem na Amêrica do Sul, mais precisamente no Brasil Central(Sl 

MAO, 1971). E uma planta monocoti l edônea, perene, da família 

Bromeliaceae e pertencente ã espêcie Ananas comosus {L.) Mer

ril. Esta cultura tem importância para o consumo 11 in natura 11 , 

para a industrialização e fabricação de produtos farmacêuti -

cos. Ela ê bastante explorada em um grande numero de países sj_ 

tuados na zona tropical. De acordo com a FAO (1978) a produção 

mundial em 1976, 1977 e 1978 foram respectivamente 6.713, 

6.832 e 6.945 (x 1.000 t) e o Brasil, 533,560 e 578 (x l .OOOt) 

respectivamente, situando-o como 4Q produtor mundial. O Bra

sil, segundo dados do IBGE (1978) obteve uma produção de 

379.165 toneladas, tendo como os principais estados produto -

res a Paraíba, Minas Gerais e Bahia produzindo 107.686;69.634 

e 60.180 toneladas respectivamente, embora com um rendimento 

médio {kg/ha) inferior ao do Espírito Santo e de São Paulo. A 
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despeito de sua aparência rüstica e de-se adaptar ate certo 

ponto a regiões quase ãridas, o abacaxizeiro e suscet1ve1 ao 

ataque de pragas e necessita de uma serie de cuidados durante 

o seu cultivo.

A cultura do abacaxizeiro, alêm de estar sujei 

ta ao ataque de pragas, atualmente, e prejudicada também pela 

11fusariose 11

, doença causada pelo fungo Fusarium moniliforme

var. subglutinans WR e RG, que ate o momento não tem tido con 

trole satisfatõrio. 

O presente trabalho tem como objetivos verifi

car a acarofauna desta fruteira, que e quase totalmente desco 

nhecida no pais, através de coletas e identificações de aca

ros das amostras provindas da região produtora do municipio de 

Coração de Maria - Bahia e o de levantar a bibliografia naci� 

nal relativa aos insetos associados a esta cultura, para ser

vir como futura lista de referência. 



2. REVISAO DE LITERATURA

2,1, ACAROFAUNA 

BANKS (1900) descreve o ãcaro Dolichotetrany

chus floridanus proveniente de abacaxizeiros, na Flõrida, Es

tados Unidos. ERH0RN (1922) (Teste: GARRETT e HARAM0T0, 1967) 

em 0ahu, Havai, observou em abacaxizeiros, nas mudas rebentão, 

a presença do ãcaro D. fZoridanus (Banks, 1900). ILLINGW0RTH, 

1927 (Teste: GARRETT e HARAM0T0, 1967) verificou ocorrência de 

Tyroglyphus sp. no solo da rizosfera de abacaxizeiros murchos, 

nas ilhas Havaianas. ILLINGW0RTH (1928) (Teste: GARRETT e HA

RAM0T0, 1967) observou em abacaxizeiros, nas ilhas Havaianas, 

o acaro Rhizoglyphus echinopus (Fumouze & Robin, 1868). Este 

mesmo autor (1929} segundo GARRETT e HARAM0T0, 1967, registrou 

a ocorrência do ãcaro DoZichotetranychus fZoridanus 

1900) em abacaxizeiros nas ilhas Havaianas; o mesmo 

(Banks, 

autor 

(1931) de acordo com GARRETT e HARAM0T0, 1967, observou o aca 



4. 

ro Steneotarsonemus ananas (Tryon, 1908) em exemplares de Ana 

nas comosus {L.) Merril na ilha de Oahu, Havai. 

EWING (1935) revisando ãcaros da subfamília Tar 

soneminae da Amêrica do Norte, Indias Ocidentais e das ilhas 

Havaianas cita o ãcaro tarsonemideo do abacaxi Tarsonemus ana 

nas Tryon. O autor cita a fêmea e a larva do ãcaro, provenie� 

tes de abacaxizeiros de Southern Queensland, Austrãlia; e de

vido a dificuldade de obter machos para a descrição, o autor 

utilizou a original de Tryon. O ãcaro e relatado como problema 

em material de plantio e fruto. 

BAKER e PRITCHARD (1956) estudaram espêcimes de 

DoZichotetranychus fZoridanus (Banks, 1900) provindos de abac� 

xizais da Flõrida, Cuba, Porto Rico, Panamã, Honduras, Mêxi -

co, Havai, Filipinas, Japão e Java. 

Um outro acaro tarsonemideo, Steneotarsonemus 

perezi foi descrito por CROMROY (1958), sendo coletado em aba 

caxizeiros da cultivar 11 Red Spanish 11 em Manati, Porto Rico . 

PRITCHARD e BAKER (1958) e CHILSON (1959), segundo GARRETT e 

HARAMOTO, 1967, presenciaram o ãcaro DoZichotetranychus fZori 

danus (Banks, 1900) em abacaxizeiros nas ilhas Havaianas. 

KEIFER (1966) descreveu o eriofiideo PhyZZocoe 

truta sakimurae, coletado em sulcos do fruto do abacaxizeiro, 

Oahu, Hava1. 

SAKIMURA (1966) citou alguns ãcaros associados 

ao abacaxizeiro no Havai, considerando-os pragas de pouco in

teresse econ6mico: Phyllocoptruta sakimurae (fruto), Steneo -
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tarsonemus ananas (fruto e folhas) , Tarsonemus s p. (fruto) e 

Dolichotetranychus floridanus (Banks, 1900) (folhas e fruto). 

ARRUDA e FLECHTMANN (1967) constataram em abacaxizais no muni 

cipio de Tambe, Pernambuco, plantas murchas e com ãreas necr� 

ticas na base de suas folhas, atribuindo a sua causa a prese� 

ça de grandes populações do ãcaro Dolichotetranychus florida

nus (Banks, 1900). 

Em uma lista de especies de ãcaros encontrados 

nas ilhas Havaianas, GARRETT e HARAMOTO (1967) citaram alguns 

encontrados no abacaxizeiro: Dolichotetranychus floridanus 

(Banks, 1900), Steneotarsonemus ananas (Tryon, 1898), Tyro -

glyphus sp. e Rhizoglyphus echinopus (Fumouze & Robin, 1868). 

ROSSETTO e GIACOMELLI (1967 b) constataram 

em vãrias regiões abacaxicolas do Estado de São Paulo, a exis -

tênci a dos ãca ros Do l ichotetranyc hus floridanus_ ( Ba n ks , 1900) , 

Steneotarsonemus ananas (Tryon, 1898) e Brevipalpus obovatus 

Donnadieu, 1875, contudo a ocorrência deste ultimo em abacaxi 

zeiros e considerada esporãdica. 

PASCHOAL (1971) cita acaros associados com es

ta fruteira no Brasil: os tarsonemideos Steneotarsonemus ana

nas (Tryon, 1898) e Tarsonemus sp. e os tenuipal.pideos Doli

chotetranychus floridanus (Banks, 1900) e Brevipalpus oliova

tus Donnadieu, 1875. 

ZULUAGA (1971) assinala a presença, na Colôm -

bia, do acaro Proctolaelaps sp. em flores e fruto do abacaxi

zeiro. 
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PETTY (1977) comenta que em decorrência do hã

bito alimentar do ãcaro tarsonemideo Steneotarsonemus ananas

(Tryon, 1898) formam-se "bolsas coriãceas 1

1 (
1

1 leathery-pocket11

) 

no fruto do abacaxizeiro; este mesmo autor (1978) observou que 

diferentes espécies de ãcaros são encontradas em abacaxizei -

ros na Africa do Sul, dividindo-as em três grupos de acordo 

com o hâbito alimentar: a) especies saprofiticas: 0ribatideos 

e Tyrophagus putrescentiae (Schrank, 1781); b) especies pred� 

doras: Proctolaelaps spp., Lasioseius spp., Amblyseius spp., 

Triophtydeus spp., Cunaxoides spp., e Anystis baccarum {L.) e 

c) espécies fitõfagas: Steneotarsonemus ananas (Tryon, 1898)

e Dolichotetranychus floridanus {Banks, 1900). 

FLECHTMANN e J0HNST0N (1978) observaram Rhino

seius braziliensis (Baker e Yunker, 1964) e descreveram o ma

cho de material oriundo de flores de abacaxizeiros coletados 

em Cruz das Almas, Bahia. 

SANCHES e ZEM ( 1978) verificaram a presença do 

ãcaro D. floridanus (Banks, 1900) em abacaxizeiros das cultivares 

1

1 Perola 1

1 e "Smooth cayenne 11 nos municipios baianos de Coração 

de Maria, Irarã, Entre Rios, Conceição de Feira, Cruz das Al

mas e Vitõria da Conquista, e Coração de Maria, Entre Rios e 

Conceição de Feira, respectivamente. Verificaram também que 

80% das mudas observadas da região de Coração de Maria-BA, a

presentavam colônias deste ãcaro. Quanto ã distribuição do me� 

mo no interior das mudas, estes mesmos autores constataram que 

ia da 1� ate a 19� folha, com uma maior concentração da 5� ã 



7. 

10� e decrescendo sensivelmente a partir da 12ª folha. 

MEYER (1979) estudou espécimes do ãcaro Doli

ahotetranyahus floridanus (Banks, 1900} provenientes das pro

vincias sul africanas de Natal, Zululândia, Cabo e Suazilân -

dia, encontrados em abacaxizeiros Ananas aomosus (L.} Merril. 

A autora cita também que este acarino foi encontrado no Egito 

(segundo WAFA et· alii, 1968-69) em bambu (Arundo donax}. 

Em 1979 PETTY cita que das vãrias espécies de 

acaros comumente associadas ao abacaxizeiro na Africa do Sul, 

somente duas espécies são de importância econômica: o ãcaro da 

"bolsa coriãcea" Steneotarsonemus ananas (Tryon, 1898) e o ã

caro plano da base das folhas Doliahotetranychus floridanus 

(Banks, 1900). 

2,2, ENTOMOFAUNA 

A revisão de literatura a respeito deste assun 

to encontra-se inserida no capitulo 4.2.2. 



3. MATERIAIS E METODOS

3.1. ACAROFAUNA 

Cento e dez inflorescências de abacaxizeiros da 

cultivar 11 Perola", em vãrios estãgios de desenvolvimento, ou 

seja, antes da abertura das flores, com flores abertas e com 

flores jã fechadas, foram coletadas de maneira a representar a 

região produtora, Coração de Maria-BA, como um todo. As cole

tas foram realizadas nas datas de: 03 e 11 de janeiro, 15 de 

março e 15 de abril pe 1980. Cinquenta mudas tipo "filhote" 

desta mesma cultivar, de vãrios tamanhos, foram coletados nes

ta região, nas datas de: 20 de janeiro de 1979 e· demais cita

das acima. Este material foi observado atraves de microsc5p�o 

estereosc5pico (30 aumentos). Os ãcaros foram capturados indl 

vidualmente com auxilio de pincel ou agulhas apropriadas. Os 

especimes mais esclerosados (familia Ascidae) foram clarifica· 

dos pelo liquido de VITZTHUM, colocado em uma lâmina escavada 

e coberto por uma laminu1a, por um periodo adequado em estufa 

ã 50-60° C, ate a devida diafanização. Para a montagem em lâml 

na, os ãcaros foram colocados em meio de HOYER 1 S e cobertos 
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po� uma lamtnula e a seguir mantidos em estufa por 24-72 ho

ras ã 50-60°C, para secagem. Na lutagem das lamtnulas foi uti 

liza�o D meio de ZUT. Estas preparações foram estudadas ao mi 

croscõpio sob contraste de fase. Na obtenção dos desenhos �a 

espêcie a ser descrita foi utilizado um microscópio com câma

ra clara. 

3,2, ENTOMOFAUNA 

Para a obtenção da bibliografia nacional da en 

tomofauna do abacaxizeiro foi consultado inicialmente o IV Ca 

tãlogo dos Insetos que Vivem nas Plantas do Brasil (SILVA et

alii, 1968). Para o levantamento bibliogrãfico foram consulta 

das as bibliotecas da Escola Superior de �gricultura "Luiz de 

Queiroz 11

, do Instituto Agronômico de Campinas, do Instituto 

Biológico de São Paulo e serviço de comutação bibliogrãfica da 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuãria. Foram consulta -

dos também os Ors. Elloys J. Giacomelli e Carlos Jorge Rosse! 

to, ambos pertencentes ao quadro de pesquisadores do Institu

to Agronômico de Campinas. Todos os artigos foram copiados por 

processo xerox e serão colocados ã disposição no Centro Naci� 

nal de Pesquisa de Mandioca e Fruticultura/Empresa Brasileira 

de Pesquisa Agropecuãria, Cruz das Almas - Bahia. 

De posse destes trabalhos, apõs uma revisão crt 

tica dos mesmos, procurou-se reunir os dados concernentes a ca 

da praga como: plantas hospedeiras, descrição, biologia e hã

bitos, e danos causados, sõ não sendo abordado o seu contro-

1 e 



4. RESULTADOS

4,1, ACAROFAUNA 

4. 1.1. �CAROS ASSOCIADOS AO ABACAXIZEIRO NA REGIAO DE CO

RAÇAO DE MARIA - BAHIA 

Foram observados ãcaros das familias CHEYLETI

DAE HemicheyZetia bakeri (Ehara, 1962) e CheZacheZes sp.; AS

CIDAE Rhinoseius braziZiensis (Baker & Yunker, 1964) e Asca 

pineta De Leon, 1967; ACARIDAE Tzo·ophagus putresçentiac 

(Schrank, 1781); TENUIPALPIDAE DoZichotetranychus fZoridanus 

(Banks,  1900) e um tarsonemideo que serã descrito adiante. 



4.1.2. POSIÇÃO SISTEMATICA DOS ACAROS ENCONTRADOS 

Filo Arthropoda von Siebold & Stannius, 1845 

Subfilo Chelicerata Heymons, 1901 

Classe Arachnida Lamarck, 1802 

subclasse Acari Leach, 1817 

Ordem Parasitiformes 

Sub-ordem Mesostigmata 

Familia Ascidae 

11. 

Especie Rhinoseius brasiZiensis (Baker & Yunker, 1964) 

Asca pineta De Leon, 1967 

Ordem Acariformes 

Sub-ordem Prostigmata 

Familia Tarsonemidae 

Especie Steneotarsonemus crenuZatus,n.sp. 

Familia Tenuipalpidae 

Especie DoZichotetranychus fZoridanus (Banks, 1900) 

Familia Cheyletidae 

Especie Hemicheyletia bakeri (Ehara, 1962) 

CheZacheles sp. 

Sub-ordem Astigmata 

Familia Acaridae 

Especie Tyrophagus putrcscentiae (Schrank, 1781) 
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4.1.3. OBSERVAÇOES REFERENTES AOS ACAROS ENCONTRADOS 

Rhinoseius braziliensis (Baker & Yunker, 1964) 

Tropiooseius braziliensis Baker & Yunker, 1964 - Ann. 

Entomol. Soe. Amer., 57(1):107 

Rhinoseius braziliensis Fain, Hyland & Aitken, 1977 -

Acta Zool. Pathol. Antverpiensia, 69:137. 

Rhinoseius braziliensis Flechtmann & Johnston, 1978 -

Rev. Brasil. Entomol., _g_g(3,4) :165-166. 

Esta especie, descrita originalmente de brome -

liãceas originãrias do Brasil e interceptadas pela quarentena 

em Miami, Flõrida, EE.UU., foi incluída em um grupo de acaros 

foreticos na cavidade nasal de beija-flores por Fain, Hyland_ 

& Aitken (1977). 

Grande parte (73%) das inflorescências de aba

caxizeiros examinadas se apresentaram, pelo menos, com algumas 

flores abertas, e ao redor de 50% destas inflorescências apre

sentaram o ãcaro R. braziliensis no interior de suas flores. Por 

outro lado, não foi observado um ãcaro sequer em flores jã fe 

chadas, indicando que o mesmo permanece no seu interior no ma 

ximo um dia. 

Deve-se esclarecer que a abertura das flores na 

inflorescência do abacaxizeiro segue no sentido ascendente , e 

que são abertas, em media, de 7-12 flores por dia, durante um P.!:._ 

riodo de 18-25 dias. Estas abrem-se bem cedo, permanecendo a-
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bertas o dia inteiro e na manhã seguinte as petalas jã se en 

contram murchas e praticamente fechadas. 

O numero de R. braziliensis encontrados por 

flor variou de l a 55 individuos. 

Este ãcaro possui um comprimento em torno de 

733 µm (não incluindo o gnatossoma) e a coloração e branca

centa; possui movimentos rãpidos, podendo-se comprovar ao me

xer numa flor de abacaxizeiro que porventura esteja habitada 

por ele. Presenciou-se, a olho nu, grandes populações deste 

acaro saindo da flor, ao ser tocada levemente. Foram obser 

vados beija-flores visitando inflorescências de abacaxi -

zeiros cujas flores estavam amplamente habitadas por este aca 

ro, levando a crer em um possivel transporte dos mesmos, na 

cavidade nasal desta ave, conforme observado por FAIN et alii 

(1977). 

Asca pineta De Leon, 1967 

Asca pineta De Leon, 1967 - Some mi tes of the Cari bbean 

area. Part II:64 

Esta especie foi descrita de Digitaria decum

bens e Coix lacryma-jobi na Guiana (ex Guiana Inglesa). 

No material examinado, esta especie foi encon

trada na base das folhas de mudas tipo 11 filhote". 

Este ãcaro, de coloracão castanha e de movimen 

tos rãpidos, possui um comprimento ao redor de 533 µm, e 195 
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-

µm de largura. Admite-se que os acaros deste genero sejam pr! 

dadores, entretanto, não foi conseguido constatar a sua pre-

sa, no material examinado. 

Dolichotetranychus floridanus (Banks, 1900) 

Stigmaeus floridanus Banks, 1900 - U.S. Dept. Agr. Div. 

Entomol. Tech. Ser., 8:77. 

Pseudoleptus floridanus 0udemans, 1927 - Entomol. Ber., 

7:179 

Dolichotetranychus floridanus Sayed, 1938 - Paris Mus. 

d 1 Hist. Nat. Bul. (ser. 2), lQ.(6):606 

Trichadenus floridanus McGregor, 1949 - So. California 

Acad. Sei. Mem., 1(2):30. 

Esta espécie foi descrita originalmente de aba 

caxizeiros, na Flõrida, EUA; mas jã foi encontrada em orqui

deas (FULLAWAY, 1938 - Teste: GARRETT e HARAM0T0, 1967), nas 

gramineas Sporobolus cryptandrus e Bouteloa gracilis (BAKER · 

e PRITCHARD, 1956) e em bambu (Arundo donax) segundo Wafa et 

alii (1968-69} citado por MEYER (1979). 

No material examinado, o acaro foi encontrado 

na base das folhas das mudas, na parte não clorofilada, viven 

do em colônias, dentro e ao redor de ãreas necrosadas que va

riavam em numero, tamanho e forma; levando a crer que estas le 

sões são devidas ao ãcaro. Entretanto, não se pode afirmar que 
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aquelas ãreas necrosadas causam prejuízos ã planta jã que as 

lesões parecem ser apenas superficiais e parecem nao impedir 

a circulação da seiva no interior da folha. 

Embora havendo uma linha de pesquisa argumen -

tando que a infecção por Fusarium moniliforme var. subgluti_ 

nans WR e RG (fusariose) em abacaxizeiros pode estar relacio

nada com a presença do ãcaro D. floridanus, VENTURA et alii 

(1980) não conseguiram obter, artificialmente, esta infecção. 

Foi observado que quando as mudas tipo filhote 

apresentavam as suas folhas basais externas secas e amarela -

das, era comum a presença de colônias de D. floridanus, entre 

tanto, quando as referidas folhas estavam ainda verdes, como 

o resto da muda, era rara a presença do mesmo.

Foi observado também que as infestações mais p� 

sadas ocorrem nas mudas f i 1 hote, porem não deixou-se de prese.!!_ 

ciar este acarino nas plantas adultas. 

Este ãcaro possui uma coloração alaranjada e o 

corpo alongado. O seu comprimento varia de 300 a 366 µm. A fê 
-

mea e maior e mais larga (130 µm) do que o macho (120 µm), a-

lem de apresentar uma leve constrição entre o pro e metapodo� 

soma. O opistossoma do macho termina afilado. 

Ao se observar uma colônia ao microscõpio este 

reoscõpico, encontraram - se adultos, formas jovens e ovos a

laranjados e exuvias brancas, todos agrupados, geralmente den 

tro das ãreas necrosadas. O movimento deste acarino e lento 

nas condições normais, ausência quase total de luz; entre-
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tanto, quando a folha e destacada e colocada na'claridade (fo_!l 

te de luz do microscõpio, por exemplo) eles começam a se movi 

mentar mais rapidamente. 

Hemicheyletia bakeri (Ehara, 1962} 

Paracheyletia bakeri Ehara, 1962 - Ann. Zool. Japon., 

�(2):109-111. 

Hemicheyletia bakeri (Ehara) Volgin, 1969 - Akad. Nauk 

S.S.S.R., Zool. Inst., Opredel p. Faune S.S.S.R. nQ 

101:202-203. 

Hemicheyletia bakeri (Ehara, 1962) - Summers e Price, 

1970. 

Esta esp�cie e predadora; foi possivel apenas 

constatã-la em pequeno numero, não sendo possível identificar 

a sua presa. A sua presença foi constatada nas mudas, entre 

a$ folhas. O mesmo se aplica para a especie Chelacheles sp., 

constatada em pequeno numero. 

O comprimento daquele acarino e cerca de 

370 µm e a sua coloração e vermelho-alar�njada. Este acaro e 

facilmente reconhecido pelo dilatado fêmur do palpo, conferin 

do um aspecto bem destacado ao gnatossoma. 



Tyrophagus putresaentiae (Schrank, 1781) 

Aaarus putresaentiae Sc�rank, 1781 

Tyrophagus longior var. aastelanii Hirst, 1912 

T. noxius Zachvatkin, 1941

T. brauni E. e F. Turk, 1957

T. putresaentiae (Schrank, 1781) - Hughes, 1976.
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Esta e uma espécie micõfaga e foi encontrada, 

no material examinado, na base das mudas, entre as folhas se

cas, provavelmente alimentando-se de fungos que ali ocorriam. 

Estes ãcaros possuem um corpo oval alongado , 

branco vítreo, medindo de 300 a 400 µm e possuem uma serie de 

longas setas que se projetam caudalmente (HUGHES, 1976). Es

tes ãcaros foram percebidos, movimentando-se rapidamente, por 

entre as raízes provindas das gemas axilares, na base das mu

das. 
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4,1,4, DESCRIÇÃO DE UMA NOVA ESPECIE 

Steneotarsonemus crenuZatus, n.sp. 

{Figs. 1-13) 

Fêmea 

Corpo alongado, elíptico, apresentando maior 

largura na região do corpo entre as coxas II e III. Orgão pse� 

doestigmãtico sub-esferico, pedicelo de comprimento igual a 

cerca da metade do diâmetro do Õrgão. Dois pares de setas dor 

sopropodossomais; a segunda duas vezes e meia mais longa do 

que a primeira. Escudo dorsopropodossomal com o bordo poste

rior crenulado, de incisão profunda. Um par de estigmas dor -

so-laterais situados logo apôs as setas do primeiro par de 

dorsopropodossomais (Pl).· Do estigma (Es) estende-se poste

riormente um apõdema que ultrapassa a base da seta do segundo 

par de dorsopropodossomais (P2). Seta dorso-lateral I (Dll) de 

comprimento igual a 3 vezes a de dorso-central I (DCl). Setas 

DCl, DC3, DL2 e DL3 de comprimento aproximadamente igual; DC2 

um pouco menor. Três pares de estruturas circulares, 

frente de DC2 e as demais prõximas de Dl2 e Dl3. Seta 

uma a 

te rm i -

nal do tarso IV longa, 3 vezes mais longa do que a subtermi -

nal. Comprimento do corpo 248 µm; largura 112-115 µm. 

Macho 

Corpo oval alongado, largura mãxima a altura 
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da coxa III. ApÕdemas III e IV distintos. Setas do segundo par 

de dorsopropodossomais cerca de 30% mais longas do que as do 

primeiro. As setas do 3Q par três vezes mais longas do que as 

do primeiro e setas do 4Q par de comprimento subigual as do 

segundo. Setas do lQ par de d6rsohisterossomais (Hl) com o do 

bro do comprimento das setas dorsohisterossomais II� III e 

IV. Quetotaxia das patas como no desenhado. Fêmur IV com uma

larga expansão axial. Pata IV terminando por uma robusta unha 

de extremidade arredondada. Comprimento do corpo 200-21 O µm , 

largura do corpo 102-109 µm. 

Diagnose 

O macho desta especie e prõximo de Steneotarso 

nemus perezi Cromroy, 1958,podendo ser separado: pelo compri

mento relativo das setas dorsopropodossomais (em perezi P2 bem 

mais curta do que Pl; em crenulatus mais longa); pela seta tãc 

til da tíbia IV (em perezi mais curta do que o fêmur; em cre

nulatus de comprimento ligeiramente maior do que o do fêmur); 

pela unha da pata IV (acuminada em perezi; de extremidade ar

redondada em crenulatus). A fêmea desta espêcie se distingue 

pelo bordo posterior crenulado do escudo dorsopropodossomal 

(bordo liso ou ligeiramente irregular nos demais representan

tes do gênero). 

Tipos 

Holõtipo macho, da base das folhas de Ananas co 
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mosus (L.} Merril, N.F. Sanches, Cruz das Almas, Bahia, Bra

sil, agosto 1979. Parãtipos: duas fêmeas e dois machos. Cornos 

mesmos dados do holõtipo. Os tipos encontram-se depositados no 

Departamento de Zoologia, ESALQ/Universidade de São Paulo, Pi 

racicaba, São Paulo, Brasil, nQ 1201. 
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Steneotarsonemus cpcnu.Zatus, n.sp. fêmea 

Fig. 1 - Aspecto dorsal oc 1_3 = setas dorso-centrais; 
DL1_3 

= setas dorso-laterais; Es = estigma; 
P1_2 = setas dorsopropodossomais

Fig. 2 - õrgão pseudoestigmãtico. 
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Steneotar>sonemus crenulatus, n. sp. fêmea 

Fig. 3 - Aspecto ventral. 

22.
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Steneotarsonemus crenulatus, n.sp. fêmea 

Fig. 4 - Pata I; fig. 5 - Pata II; fig. 6 - Pata III; 

fig. 7 - Pata IV. 

23.
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Steneotarsonemus crenulatus� n.sp. macho 

Fig. 8 - Esquema da quetotaxia dorsal H1_4 = setas dorsohisterossomais;

P
1
_4

= setas dorsopropodossomais. 
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Stencotarsonemus crenulatus
., 

n.sp. macho 

Fig. 9 - Aspecto ventral. 
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n.sp. macho renulatus, onemus e Steneotars 

Pata II; fig. - Pata I; fig. 11 -Fig. 1 O 
. 

13 - Pata IV. fig. 

26. 

12 - Pata III; 
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4,2, ENTOMOFAUNA 

4.2.1. RELAÇÃO DAS ESPtCIES DE INSETOS ENCONTRADOS EM A

BACAXIZEIROS E SUA POSIÇAO SISTEMATICA 

Ordem LEPIDOPTERA 

Familia LYCAENIDAE 

Thecla basilides (Geyer, 1837) 

Familia CASTNIIDAE 

Castnia icarus (Cramer, 1775) 

Castnia licus (Drury, 1773) 

Familia BRASSOLIDAE 

Dynastor darius(Fabricius, 1775) 

Familia NOCTUfDAE 

Monodes agrotina (Guenee, 1852) 

Ordem HOMOPTERA 

Familia PSEUDOCOCCIDAE 

Dysmicoccus brevipes (Cockerell, 1893) 

Dysmicoccus neobrevipes Beardsley, 1959 

Planococcus citri (Risso, 1813) 



Familia DIASPIDIDAE 

Diaspis bromeliae (Kerner, 1778) 

Diaspis boisduvali Signoret, 1869 

Melanaspis smilacis (Comstock, 1883) 

Aspidiotus sp. 

Ordem COLEOPTERA 

Familia CURCULIONIDAE 

Paradiaphorus crenatus (Bilberg, 1820) 

Parisoschoenus ananasi Moure, 1976 

Gladosius sp. 

Cholus seabrai Vaurie, 1977 

Familia SCARABAEIDAE 

Strategus validus (Fabricius, 1775) 

Familia COLIDIDAE 

Bitoma sp. 

Familia LAGRIIDAE 

Lagria villosa Fabricius, 1783 

Ordem HEMIPTERA 

Familia COREIDAE 

Lybindus dichrous Stal, 1859 

28.



Ordem ISOPTERA 

Familia TERMITIDAE 

Cornitermes striatus (Hagen, 1858) 

Syntermes silvestrii Holmgren, 1911 

Ordem HYMENOPTERA 

Familia FORMICIDAE 

Atta bisphaerica Forel, 1908 

Solenopsis sp. 

Pheidole sp. 

Camponotus sp. 

Brachymyrmex sp. 

Odontomachus haematoda Linnaeus 

Ordem THYSANOPTERA 

Familia PHLOEOTHRIPIDAE 

Holopothrips ananasi Lima, 1935 

29.
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4.2.2. COMENTARIOS A RESPEITO DA ENTOMOFAUNA BRASILEIRA 

DO ABACAXIZEIRO 

Os insetos do abacaxizeiro serao citados numa 

ordém diferente daquela apresentada em 4.2. 

4.2.2. l. BROCA DO FRUTO 

A broca do fruto, Thecla basilides, e conside

rada uma das principais pragas desta cultura, em determinadas 

regiões produtoras do pa,s ê tida como o a principal causado

ra de vultuosos preju1zos ao abacaxicultor. 

Plantas hospedeiras 

Este lepidõptero pode ser encontrado em abaca

xizeiros selvagens, nativos nas imediações dos plantios; ou

tras bromeliãceas nativas disseminadas amplamente pelas matas 

tambêm hospedam esta praga (FONSECA, 1937). O abacaxi selva -

gem Ananas microstachys (Lindl.) ê um hospedeiro comum deste 

inseto (HEINRICH, 1947). 

Descrição do inseto 

O ovo ê circular, finamente reticulado, achat� 

do na sua parte inferior, possuindo um pouco mais de 0,5 mm de 

diâmetro. Possui uma cor esbranquiçada e, na sua parte 

rior apresenta uma pequena mancha que demarca a presença 

micrõpila nesta região (FONSECA, 1937; HEINRICH, 1947). 

supe

da 

A lagarta, apõs a eclosão, possui ao redor de 

1,5-2,0 mm de comprimento, coloração amarelo-pãlida, coberta 
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de fin,ssimas cerdas, com a cabeça e tõrax mais escuros e o ab 

dome quase transparente; olhos manchados e e�curos e mand1bu 

las castanho-claras. Sobre o abdome ocorrem duas fileiras de 

cerdas alongadas, de ate 0,5 mm de comprimento, e outras qua

tro fileiras de cerdas menores. A lagarta desenvolvida possui de 

18-20 mm de comprimento por 6 mm de largura, tendo o ventre e

o dorso ligeiramente deprimidos com manchas longitudinais a

vermelhadas sobre o tom amarelo-escuro do seu corpo. A cabeça 

fica escondida pela parte anterior do protõrax, que ê bem de

senvolvida e em forma de escudo . Uma caracter,stica das lar

vas dos representantes desta familia e o seu aspecto de "les

ma" ou 11 tatuzinho 11 (FONSECA, 1937; MONTE, 1938; SAMPAI0,1975). 

O tamanho da pupa varia de acordo com o desen

volvimento da lagarta, normalmente ao redor de 13 mm de com -

primento. De cor castanha com manchas escuras. Fixa-se ã pla� 

ta por meio de fios de seda que saem do cremaster (FONSECA , 

1937). 

O adulto ê uma borboleta que tem 28-35 mm de 

envergadura. A pãgina superior da asa e cinzento ardÕsia e 

marginada por uma faixa escura, seguida externamente por uma 

franja esbranquiçada. As asas posteriores apresentam duas man

chas alaranjadas cada qual provida de uma faixa branca na re

gião central e terminadas com dois pares de apêndices caudais 

filiformes com extremidade branca. A superf,cie inferior tem 

cor parda-clara, com mancbas alaranjadas rodeadas de branco s� 

bressaindo deste fundo. Os olhos são pretos e orlados de bran 
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co e as antenas escuras sao aneladas de branco. Os machos sao 

menores e possuem uma grande mancha preta na região central 

das asas anteriores (FONSECA, 1937; MONTE, 1938; HEINRICH, 

1947). 

Biologia e hãbitos 

As borboletas voam, rãpidas e irregularmente , 

ao redor das plantas em todas as horas do dia, e a fêmea depQ 

sita seus ovos nas escamas das inflorescências, desde que es

ta surge no centro da roseta foliar ate a completa formação 

do fruto. A maior parte dos ovos e encontrada em botões novos, 

porem, em flores desenvolvidas o numero e limitado; os ovos 

ainda podem ser postos na haste (pedúnculo) e na base das pla_!! 

tas (FONSECA, 1937; HEINRICH, 1947; PIZA JR., 1969). 

De três a cinco dias apos a postura eclode a 

lagarta, e inicialmente a miniíscula larva, muito ativa, al'imen

ta-se das partes externas da inflorescência ou do fruto, sen

do o local mais visado para a penetração a base tenra das es

camas. As flores que estão desabrochando podem ser atacadas 

desde as pétalas ao ovãrio, os brotos pouco desenvolvidos, fQ 

lhas e mudas tambern podem ser atacados e a parte da haste lo

go abaixo do fruto, as vezes, e atacada superficialmente. Os 

primeiros sintomas de ataque são geralmente verificados na Pª.!: 

te inferior dos frutos (FONSECA, 1937; HEINRICH, 1947; SAM

PAIO, 1975; GIACOMELLI, 1969b). 

Apõs ter completado o seu desenvolvimento no 
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interior do fruto, num periodo de 13-16 dias, a lagarta cessa 

a sua alimentação, abandona o fruto descendo pela haste .e in

do geralmente alcançar a parte inferior das folhas, onde es

tas se apresentam reunidas, local ideal para a pupaçao. Este 

estãgio varia de 7-11 dias, apos o qual surge o adulto para 

reiniciar o ciclo. O ciclo vital completo e ao redor de 23 - 32 

dias, variando de acordo com as condições atmosfericas (FONSf 

CA, 1937; HEINRICH, 1947). 

A infestação cai sensivelmente nos meses de in 

verno e aumenta novamente ao iniciar a primavera (HEINRICH, 

1947). Em São Paulo a broca surge com maior intensidade duran 

te os meses de agosto a dezembro, embora com variações de re

gião para região (SAMPAIO, 1975). 

t durante a fase de florescimento e formação do 

fruto que a praga torna-se importante, jã que apõs a formação 

dos mesmos a broca não consegue mais atacã-los (PIZA JR., 

1969). 

Danos 

A lagarta ao penetrar no fruto causa o rompi -

mento do tecido parenquimatoso resultando na exsudação de uma 

resina incolor, que, em contato com o ar, se solidifica pode� 

do formar massas ou bolhas irregulares de ate 4 cm de diâme

tro sobre a casca do abacaxi. Esta resina, pouco consistente 

ao sair pelo orificio da casca, e quase incolor e completame� 

te fluida, que em presença do ar torna-se amarelada e ao endu 
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recer adquire uma tonalidade marrom-escura (FONSECA , 1937; 

HEINRICH, 1947; HEINRICH, 1955; LEIDERMAN e VASCONCELOS, 1955.). 

As galerias abertas pela lagarta no interior do fruto enchem

se dessa resina que transmite a ele um sabor e odor desagradã 

vel tornando-o impróprio para o consumo. As feridas são geral 

mente infestadas por outros insetos e fungos que facilitam a 

decomposição do fruto. Se o fruto ainda permanece na planta, 

começa a perder umidade e mumifica-se, ficando murcho, retor-

cido e negro, sem valor comercial (HEINRICH, 1947; 

1975). 

SAMPAIO, 

Na bibliografia nacional hã uma serie de traba 

lhos que abordam a porcentagem de danos causados por este in

seto ã esta cultura; HEINRICH (1955), em Boituva-SP, observou 

que 80% dos frutos 11 apresentavam-se com 11 bolas 11 de resina e 

completamente inutilizados ao consumo 11 ; no municipio de Bro

dosqui-SP (EM EXPERitNCIA novos ... , 1960) foram constatados 

prejuizos na ordem de 60% sobre a produção, porcentagem esta 

tambem observada por ZUNTI e CARDINAL! (1970) e ROBBS (1971), 

este ultimo em algumas ãreas do Estado do Rio de Janeiro. GIA 

COMELLI (1966) constatou 30 a 70% de frutos atacados, nas re

giões produtoras de abacaxi do Estado de Minas Gerais. SIMAO 

(1971) comentou que os danos podem chegar ã 40%, e segundo ME 

DINA (1978), ate 50%. 

Em 1977, no periodo de maio a outubro, foi re� 

lizado pelo autor (1978) um levantamento da broca do fruto 

na região produtora de Coração de Maria-BA, onde constatou-se 
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uma porcentagem de frutos atacados que variou na ordem de 15 

a 6Q%. Ressaltamos que o fruto, neste levantamento, apresen -

tando apenas um 11 ponto 11 ou 11 bola 11 de resina jã era considera

do como prejudicado. 

SAMPAIO et aZii (1979) reuniram dados referen

tes aos danos causados pela T. basiZides, em canteiros experl 

mentais, no Estado de São Paulo, desde 1947 ate 1976; a por -

centagem de frutos broqueados variou de O a 78%. 

Estes dados comprovam a importância do inseto 

nesta cultura, porem não se tem nenhum trabalho quantificando 

o numero de lagartas encontradas no fruto e os danos produzi

dos, apesar de HEINRICH (1947) ter afirmado que a presença de 

uma lagarta jã e suficiente para inutilizar o fruto. 

4.2.2.2. COCHONILHA DO ABACAXI 

Pulgão branco, cochonilha do abacaxi, cochoni

lha da raiz, piolho branco, cochonilha branca da cana, cocho

nilha pulverulenta do abacaxi ou piolho farinhento sao denomi 

naçoes populares da_Dysmicoccus brevipes, uma das principais 

pragas do abacaxizeiro em todas as regiões produtoras mun -

diais. 

Plantas hospedeiras 

Possui um grande numero de hospedeiros: abaca

xi zeiros (A. comosus (L.) Merri 1), em raizes de arroz (Oryza 
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sativa L.), batatinha (Solanum tuberosum L.), fruta-do - conde 

(Anona squamosa L.), algodoeiro (Gossypium sp.),bananeira (Mu 

sa s p.) , amendoim (Arac�is hypogaea L. ) ; Brac hiaria p lan tagi 

nea (Link.} Hitchc., palmeira, tiririca (Cyperus sp.), sobre 

raizes e internõs do milho (Zea mays L.}, cana-de-açúcar (Sac 

charum officinarum L.}, em fendas no caule do abacateiro (Per 

sea gratissima Gaertn.), sobre caule de jabuticabeira (Myrcia 

jaboticaba Vell.), em amoreira (Morus alba L.), azeda brava 

(Rumex acetosa L.), em caquizeiro (Diospyros kaki L.), Hibis

cus sp., Balsamina communis Desp., sape , cafeeiro (Coffea a

rabica L.), sorgo (Sorghum vulgare Pers), bambu (Bambusa sp.), 

coqueiro (Coccus nucifera L.) (HAMBLETON, 1935; LEPAGE, 1938; 

LIMA, 1939; COSTA e REDAELLI, 1948; GALI, 1958; ROBBS, 1959; 

SILVA et alii, 1968). 

Descrição do inseto 

A fêmea adulta e recoberta por uma secreçao pu_!_ 

verulenta de cera branca, com 34 prolongamentos ao redor do 

corpo (GALLO et alii, 1978) sendo aproximadamente iguais exce 

to os oito posteriores que são mais robustos, porem sem nunca 

atingir a metade do comprimento do, corpo; são encontrados 17 

prolongamentos de cada lado. As antenas sao pardo-claras, com 

8 articules e as pernas têm a mesma cor das antenas (COSTA e 

REDAELLI, 1948). 

O adulto mede 3 mm de comprimento e� sem a se

creçao cerosa, um pouco mais de l mm. O aspecto do macho, com 

exceção do primeiro instar, e diferente do da fêmea, este e me 
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nor, alado, e possui o corpo distinto em cabeça, tõrax e abdo 

me; aquela possui as partes do corpo fundidas em uma so. O o

vo e oval-eliptico com·o cõrion liso e de coloração amarelo-a

laranjada pâlida (MENEZES, 1973). 

Bio)ogia e hãbitos 

Estes coccideos vivem em colônias e sao comu

mente encontrados sugando seiva nas raízes e axilas das fo

lhas, porem, se a colônia sofre um aumento populacional, elas 

podem ser encontradas também nos frutos, em depressões ou nas 

cavidades florais, na parte superior das folhas (tecido ver

de), e nas mudas (HAMBLETON, 1935; FONSECA, 1950). A reprodu

ção e sexuada e as fêmeas são ovoviviparas; a reprodução par

tenogenetic� com esta espécie foi constatada na Havai. As fê

meas fecundadas colocam ovos em uma secreçao filamentosa, o 

ovjssaco, eliminada por poros localizados na região postero -

ventral do abdome. Apõs a postura, a forma jovem que encon

tra-se totalmente formada no interior do ovo, inicia o rompi

mento da membrana envolvente. A eclosão das ninfas dã-se em 3 

a 12 dias (NAKANO, 1970). As formas jovens do lQ instar pos

suem grande atividade e podem se locomover a grandes distân

cias, jã as do 2Q e 3Q instar, se locomovem, mas lentamente. 

Passam por 3 ecdises para atingir o estãgio adulto, jã para o 

macho são necessãrias 4 mudas. Apenas as fêmeas normalmente f! 

cundadas e que são capazes de produzir progênies; a produção 

media de descendentes gira em torno de 295,3 indivíduos e a 
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longevidade da fêmea fecundada e em torno de 57,96 dias con

tra os 148 dias das fêmeas virgens. O macho apõs o 3Q instar 

nao mais se alimenta, ficando apenas com o papel de fecundar 

a fêmea. As 2�, 3� e 4� ecdises vão ocorrer no interior de um 

casulo, de filamentos ceraceos, construido pela ninfa no 2Q 

instar. A faculdade de locomoção não e perdida em nenhum ins

tar. O macho, apõs a 4� ecdise, permanece por alguns dias no 

interior do casulo ate atingir a maturidade sexual. Este pode 

copular com mais de uma fêmea e esta, apõs ser fecundada, nao 

mais atrai outros. A longevidade media dos machos estã em tor 

no de 27,8 dias {MENEZES, 1973). 

Os fatores climãticos afetam grandemente o de

senvolvimento da população deste coccídeo; nas épocas secas o 

indice populacional e elevado, jã nas chuvas, e menor, devi

do ao arrastamento de boa parte dos indivíduos (ROCHA, 1960). 

As condições mais favorãveis para o desenvolvimento sao os p� 

ríodos quentes e umidos {GIACOMELLI, 1969b). 

Esta cochonilha vive em simbiose com as formi-

gas Solenopsis saevissima (F. Smith}, Brachymyrmex admotus 

Mayr, Camponotus cingulatus Mayr, Paratrechina fulva Mayr, Cr� 

matogaster quadriformis gracilior Forel, e Wasmannia auropun� 

tata Roger (GUAGLIUMI, 1972/73) e Odontomachus haematoda L. 

(SILVA et alii, 1968). As formigas nutrem-se da secrecão adoci

cada eliminada pelas cochonilhas e em compensação, protegem as 

suas colônias, cobrindo-as com terra, fornecenào um microclima f� 

vorãvel ã sua multiplicação e servem-lhes de veículos (GIACO-
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MELLI, 1973), carregando em seu corpo as formas jovens da pr� 

ga, espalhando-a continuamente de uma.planta a outra (ABRAHAO 

et alii, 1961). 

Este inseto pode abrigar-se nos restos das la

vouras e mesmo nas raizes de outras plantas, como tambem nas 

próprias mudas, havendo assim a necessidade de realizar a 

desinfestação do material de plantio quando da instalação da 

cultura. 

Danos 

Grandes colônias deste coccideo, ao sugarem a 

seiva, vao introduzir substâncias tõxicas nos tecidos da pla� 

ta, que desencadeiam distúrbios fisiolÕgicos, alterando o seu 

metabolismo e podendo levar a planta ã morte {FONSECA, 1950; 

MONTENEGRO et alii, 1959; ABRAH�O et alii, 1961). 

A "Murcha do Abacaxi", assim denominada, e ca

racterizada inicialmente pelas folhas que se tornam flãcidas, 

pãlidas, depois avermelhadas; numa segunda fase passam para� 

ma cor vermelho-amarelada, com os bordos das folhas tendendo 

a se enrolar e suas extremidades encurvarem-se para baixo. Num 

terceiro estâgio, as folhas adquirem uma coloração parda mui

to escura, perdem toda a turgescência e secam completamente , 

dobrando-se para baixo e ficando as suas extremidades averme

lhadas. Neste derradeiro estãgio, ao arrancar-se a planta, no 

ta-se que o seu sistema radicular encontra-se totalmente anor 

mal, exceto as raizes mui to novas, que aparentemente estão sãs. 
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Neste estãgio, raramente sao vistas as cochonilhas, pois devi 

do a falta de alimento, migram para outr�s plantas em melho -

res condições (FONSECA, 1950; MONTENEGRO et alii, 1959; ABR A 

HAO et alii, 1961). 

A substância tõxica inoculada pela cochonilha 

nas partes aereas, tambem age nas raízes, levando a planta a 

morte (FONSECA, 1950). E freqüente o restabelecimento das pla� 

tas doentes, mesmo que as suas folhas estejam dobradas para o 

solo, entretanto, a planta jã sofreu um atraso no crescimento 

e um desenvolvimento anormal da inflorescência. 11A 11 murcha 11 o 

casiona prejuizos de dois modos: impedindo a frutificação no! 

mal, com uma redução bastante pronunciada da colheita, pelo e 

levado numero de 11 refugos 11 ; ou ocasionando a morte das plan -

tas, antes que tenham frutificado" (BATISTA, 1947). Assim, as 

plantas atacadas não frutificam ou, se o fazem, produzem fru

tos atrofiados e murchos, imprõprios para o consumo (PIZA JR., 

1969). Segundo este mesmo autor, e variãvel, com a idade e vi 

gor da planta, o espaço de tempo entre a infestação da planta 

por este coccideo e o inicio do aparecimento dos primeiros si� 

tomas; para plantas infectadas aos 5 e 9 meses apõs o plantio, 

calcula-se, esse período, ao redor de 3 a 4,5 meses, respectl 

vamente. Desta maneira, torna-se imprescindivel o controle pr� 

ventivo deste inseto. 
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4.2.2.3. Dysmicoccus neobrevipes

De acordo com MENEZES (1973), Carter� em 1949, 

em visita a algumas regiões brasileiras, constatou a presença 

de uma cochonilha em abacaxizeiros, causando a "Mancha Verde 

das Folhas", considerando-a uma raça da D. brevipes.

Em 1959, BEARDSLEY descreveu a especie D. neo

brevipes provenientes de folhas de abacaxizeiros e de Agave

sisalana (Engelm.) Perrine. PIZA JR. (1969) e ROBBS (1971) co

mentam que esta especie ao se alimentar das folhas do abacaxi 

zeiro promove a formação de ãreas esverdeadas nas mesmas, fa

cilmente visiveis por transparência. 

4.2.2.4. PERCEVEJO DO ABACAXI 

As ninfas e adultos do Lybindus dichrous ata

cam o pedúnculo da inflorescência do abacaxizeiro. A sua ocor 

rência e esporãdica e a ela não se tem atribuido importância 

econômica. 

Plantas hospedeiras 

O abacaxizeiro parece ser a sua unica 

hospedeira {MARICONI, 1953 e 1963). 

Descrição 

planta 

O ovo recem colocado possui coloração castanho 
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clara, passando depois para avermelhada e por fim, vermelha, 

com uma estreita faixa amarela na borda do opérculo. Prõximo 

da eclosão da ninfa, o ovo apresenta-se bem escuro, quase pr� 

to. O cõrion e inteiramente reticulado. As dimensões medias do 

ovo sao: 1 ,8 mm de comprimento x 1,0 mm de largura x 1,0 mm de 

altura. 

As ninfas mais jovens sao em grande parte ave! 

melhadas, e as mais velhas, em parte, pretas. O adulto possui 

a cabeça vermelho-escura, os olhos e ocelos vermelhos, e ante 

nas com 4 segmentos. O pronoto e preto, com exceção das mar

gens laterais que são amarelo-avermelhadas, e o escute lo e pr� 

to. As dimensões do adulto variam de 10,7 a 13,0 mm de comprl 

mento e 4,0 mm de largura (MARICONI, 1953 e 1963). 

Biologia e hãbitos 

Durante o dia os percevejos sugam as partes i� 

feriores do talo e a noite sobem para atacar o talo em sua Pª! 

te superior (pedúnculo) e a infrutescência. Para observã - los 

durante o dia e as suas posturas, e necessãrio afastar as fo

lhas. Os adultos apesar de possuírem as asas completamente de 

senvolvidas, nao voam, pelo menos durante o dia. 

O local de postura pode variar, mas e feita g� 

ralmente na parte inferior do pedúnculo, ãs vezes pode ocor -

rer na parte superior, logo abaixo da infrutescência, e rara

mente nesta última. As plantas sem frutificação não sao ataca 

das. Os períodos chuvosos tendem a diminuir o nível populaci� 
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nal destes insetos (MARICONI, l953e 1963). 

Danos 

Ao sugarem a seiva do pedúnculo do fruto ou mes 

mo da infrutescência, geralmente por um grande numero de indi 

viduos, vai haver um bloqueio ou atraso no desenvolvimento da 

infrutescência, devido ao murchamento ou apodrecimento do ta

lo que a sustenta (MARICONI, 1953 e 1963). 

4.2.2.5. BROCA DO COLO DO ABACAXI 

O Paradiaphorus crenatus ê um inseto de ocor -

rência esporãdica nesta cultura, sendo assim, considerado de 

pouca importância. Este curculionideo ê tambêm conhecido vul

garmente como 11 moleque-do-abacaxi 11

• 

Plantas hospedeiras 

FALANGHE (1948) cita o abacaxi como planta hos 

pedeira deste inseto . 

Descrição 

O adulto ê um besouro de coloração preta bri

lhante, com 22-25 mm de comprimento. A cabeça ê prolongada pa

ra a frente, em um rostro típico desta familia, sendo duas ve

zes mais longo que a cabeça propriamente dita e muito arquea-
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(MARICONI� 

A larva possui a cabeça escura e o corpo colo 

raçao branca e alcançando,quando desenvolvida, um com�rimen

to de aproximadamente 25 mm {GIACOMELLI, 1965). 

Biologia e hãbitos 

Com o auxilio do rostro, as fêmeas realizam p� 

quenas incisões na região do coleto, depositando depois, os� 

vos, de coloração branca. Apõs a eclosão das larvas, estas 

iniciam a alimentação abrindo galerias, podendo variar de 1-6 

por planta, atingindo ate cerca de 15 mm de diâmetro. As lar

vas ao se alimentarem, obstruem as galerias com uma serragem 

filiforme e grosseira. Antes de se transformar em pupas, elas 

seccionam a planta, na porção situada um pouco abaixo da su

perfície do solo, restando apenas uma fina camada de casca ser 

vindo de sustentação. Neste local tecem um casulo em cujo in

terior transformam-se em pupas e depois, em adultos (FALAN -

GHE, 1948). 

Danos 

Os sintomas de ataque inicialmente nao se apr� 

sentam definidos; depois as plantas começam a mostrar sinto

mas de enfraquecimento e mais tarde, as extremidades das fo

lhas começam a secar, advindo um amarelecimento geral. Nesta 

ocasião, as plantas podem ser destacadas facilmente do solo, 
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jã que se encontram seccionadas completamente (FALANGHE, 1948). 

Nas plantações, os pés atacados, geralmente não 

caem, pois se apoiam nos pes vizinhos (LIMA, 1956) . 

4.2.2.6. LEPIDOBROCA 

A mariposa Castnia icarus foi constatada em al 

guns abacaxizais brasileiros, embora em ocorrências esporãdi 

cas. 

Plantas hospedeiras 

LIMA (1930), SANTOS (1931), MONTE(1934b) citam 

o abacaxizeiro como hospedeiro deste lepidõptero.

Descriçã� 

O adulto mede em torno de 34 mm de comprimento 

por 87-105 mm de envergadura, com cor castanho-escura predomi 

nante. Asas anteriores marrom com reflexo verde, traz sobre 

elas três faixas esbranquiçadas, a primeira alcançando de um 

bordo a outro, a segunda um pouco mais larga partindo do bor

do anterior e não atingindo o bordo interno e finalmente, a 

ultima, curta e quase no ãpice; as posteriores são de um ver

melho vivo, com a base escura e três faixas escuras, discais 

(MONTE , 1934b; SANCHES, 1978). As lagartas possuem um compri

mento de aproximadamente 60 mm e são branco-amareladas. 
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Biologia e hâbitos 

As lagartas constrõem galerias nos talos, des

truindo os seus tecidos, levando a planta a um definhamento. 

No interior da planta elas fabricam um casulo 

com as fibras do talo, onde se transformam em crisãlida (ob

servação do autor). 

Danos 

Ao abrirem galerias nos talos, as lagartas de� 

trõem os tecidos internos destes, levando a planta a um defi

nhamento; as folhas amarelecem, secam e ela, antes de sucum

bir, emite uma brotação lateral, que as vezes e dêbil. Nas 

plantas atacadas as folhas podem ser destacadas facilmente 

pois apresentam-se seccionadas na região basal (SANCHES, 

1978}. Foi observada uma infestação de 0,6% na região produ

tora de Coração de Maria-BA (SANCHES et alii, 1977). 

4.2.2.7. BROCA GIGANTE DA CANA 

Esta mariposa, Castnia Zicus, tambêm ê conheci 

da como lagarta branca da cana ou broca das bananeiras. E uma 

importante praga em algumas regiões canavieiras do Nordeste 

Brasileiro {GUAGLIUMI, 1972/73; GALLO et alii, 1978) atacando 

tambêm o abacaxizeiro e a bananeira (BRANDÃO FQ, 1945; 

JR., 1957; GONÇALVES, 1961). 

NOVO 
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Plantas hospedeiras 

Ela pode ser encontrada em orquideas (CARVAL�O 

e CARVALHO, 1939; BRANDAO, 1942 e 1945; DUARTE, 1947;FREITAS, 

1947; NOVO JR., 1957; GONÇALVES, 1961; SEFER, 1963; GUAGLIU

MI, 1972/73), Paspalum virgatum L., P. densum Poir. e Pennise 

tum purpureum Schum. (GUAGLIUMI, 1972/73). 

Descrição 

O adulto e uma ••mariposa diurna" de cores vi

vas, com 35 mm de comprimento e 70-95 mm de envegadura. A cor 

predominante e a castanho-escura; o abdome termina em uma cor 

clara. Asas anteriores escuras com reflexo verde-azulado, po� 

suem uma longa faixa branca estreita, em diagonal, no meio, e 

a outra mancha branca menor, curva perto do ângulo externo an 

terior; as asas posteriores são quase negras, e apresentam ta� 

bem uma faixa branca, transversal, bem mais larga que a das a 
-

sas anteriores, partindo do bordo a�terior e alcançando o an-

gulo anal; notam-se ainda sete manchas alongadas na margem ex

terior, sendo que as 3 centrais são as maiores e ficam entre 

cada uma das nervuras. As antenas são longas e finas, com a

parte terminal clavada e a ponta afilada (MONTE, 1934b; NOVO 

JR., 1957; GONÇALVES, 1961). 

Biol�gia e hãbitos 

A biologia e os hâbitos desta espécie foram es 

tudadas por GONÇALVES (1961), em cana-de-açúcar. 
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As lagartas broqueiam o abacaxizeiro desde a 

base, prõximo das raizes (FREITAS, 1947), atacando também o 

fruto (SEFER, 1963), causando assim, a destruição total da 

planta. 

4.2.2.8. CARUNCHO DO ABACAXI 

O curcul ionideo Parisoschoenus ananasi foi cons 

tatado em abacaxizais pela primeira vez, em Pitangueiras, São 

Paulo (MOURE, 1976). 

Plantas hospedeiras 

Parece desenvolver-se em palmeiras anas Diplo

thenium sp. e Attalea sp. e no abacaxizeiro (MOURE, 1976}. 

,Descrição 

São besouros de 4 mm de comprimento por l ,5 mm 

de largura, de cor preta e com uma linha branca na base dos 

elitros. Possuem um corpo alongado-ovõide e um pouco achatado 

dorsalmente. No macho, o rostro e tão longo quanto o pronoto, 

na fêmea e um pouco mais longo (MOURE, 1976; GALLO et alii,

1978}. 
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Biologia e hãbitos 

São encontrados nos abacaxizeiros, principal -

mente nas horas mais quentes do dia (GALLO et alii, 1978). 

Danos 

ROSSETTO observou lesões em brotos de abacaxi 

ocasionadas por este curculionideo (MOURE, 1976). Estes inse 

tos se alimentam da parte basal não clorofilada das folhas, 

realizando pequenos orificios; estes, apõs 2 meses se mostra

rao como manchas arredondadas de cor parda, com o centro de

primido, circundados por um halo clorõtico, de 3-8 mm de diâ

metro. Podem causar danos no fruto, destruindo as infrutescên 

cias e provocando uma exsudação de goma. Sõ os adultos causam 

danos (GALLO et alii, 1978). 

4.2.2.9. Bitoma sp. 

ROSSETTO et alii (1976) constataram uma ocor -

rência freqüente deste coleõptero em abacaxizais. 

Biologia e hãbitos 

Os adultos desta espécie sao encontrados em fru 

tos maduros, ou escondidos nas ranhuras da base ou no inte -

rior de regiões putrefatas. As larvas podem ser encontradas 

nos cãlices dos frutilhos, onde se desenvolvem. Estas, quando 
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desenvolvidas saem dos frutilhos e caem no solo , se empupando, 

e depois, transformam-se em adultos (ROSSETTO et aZii, 1976). 

Danos 

No florescimento, causam podridões aos frutos e 

apresentam uma sintomatologia externa de "fusariose''(ROSSETTO 

et aZii, 1976). 

4.2.2.10. LAGARTA D AS FOLHAS 

A mariposa Monodes agrotina foi observada dani 

ficando abacaxizeiros (GALLO et aZii, 1978). 

Descrição 

As mariposas possuem 20 mm de envergadura , as 

asas anteriores são marrom-escuras, com uma faixa marrom-cla

ra acompanhando o bordo anterior. As asas posteriores são bran 

cas. As lagartas são pretas (GALLO et aZii, 1978). 

Biologia e hãbitos 

As lagartas se alimentam do limbo foliar e se 

transformam em crisãlida no chão (GALLO et aZii, 1978). 

Danos 

As lagartas recortam as folhas a partir dos 



bordos deixando as plantas com o limbo foliar todo 

(GALLO et alii
., 

1978). 

4.2.2.ll. IDIAMIN 

51. 

irregular 

O coleõptero Lagria villosa
., 

hã poucos anos in 

troduzido no Brasil, e vulgarmente denominado de Idiamin, Bi 

cho Capixaba ou Capixabinha. Este inseto, atualmente estã as

sociado a vãrias culturas e dentre elas, o abacaxizeiro. 

Plantas hospedeiras 

Jã foram constatadas como hospedeiras o fei -

joeiro, a soja, o trigo, a cana-de-açúcar, o abacaxizeiro, a 

bananeira, o cafeeiro, crotalãria, hortaliças,_sorgo e outras 

(ESCOLA SUPERIOR DE AGRICULTURA "LUIZ DE QUEIROZ 11

, 1977). 

Descrição 

Os adultos sao besouros que possuem um compri

mento variando de 10-15 mm, e de coloração metãlica bronzea -

da. As larvas sao elateriformes com 10-15 mm de comprimento e 

de coloração escura com longas cerdas (ESCOLA SUPERIOR DE 

AGRICULTURA "LUIZ DE QUEIROZ 1

1, 1977). 

Danos 

Embora este inseto seja encontrado em frutos ma 
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duros e em frutos em decomposição, nao foi constatado nenhum 

. dano ocasionado por ele ã esta cultura (observação do autor). 

4.2.2.12. BESOURO RINOCERONTE 

Este coleõptero, Strategus vaZidus, de ocorren 

eia rara na cultura do abacaxizeiro, jã foi citado como espe

cie daninha a esta cultura (LIMA, 1953; HAYWARD, 1943). 

Plantas hospedeiras 

Esta espécie e encontrada em cana-de-açücar,b! 

naneira e abacaxizeiro (HAYWARD, 1943; LIMA, 1953). 

Biologia e hãbitos 

Foi estudada em cana-de-açiicar (HAYWARD, 1943). 

Danos 

Inutiliza completamente o abacaxizeiro (LIMA , 

1953). 

4.2.2.13. Dynastor darius

Este lepidõptero também e de ocorrência espor! 

dica no abacaxizeiro, tendo sido constatado em algumas re -

giões produtoras do pais. 
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Plantas hospedeiras 

Este ·inseto tem como plantas hospedeiras o ab! 

caxizeiro {SANTOS, 1931; RONNA, 1933; CARVALHO · e CARVALHO, 

1939; SCHLOTTFELDT, 1944/45; FREITAS, 1947; BIEZANKO et aZii,

1949; BIEZANKO, 1960a; BIEZANKO, 1960b}, a bananeira do mato 

BromeZia antiacantha Bertol. (BIEZANKO, 1960a; BIEZANKO, 1960b} 

e a bromeliãcea Aechmea gamosepaZa Wittm. (BIEZANKO, 1960a). 

Descrição 

Segundo MONTE ( 1934a) o adulto desta especie 

possui uma envergadura ao redor de 100 mm. As asas anteriores 

e posteriores 11 são pardo-acinzentadas nas bases e escuras pa

ra os bordos 11

• Nas anteriores, 11 na metade do bordo anterior, 

nasce uma faixa de .um amarelo-pãlido, um pouco curta, e no

tam-se ainda três grandes manchas do mesmo colorido, das quais, 

a que fica junto ao ângulo interno, e de forma muito irregu -

lar; nas posteriores existe uma faixa que, começando de colo

rido branco, torna-se pardacenta e alcança a metade da asa; 

bordos externos com uma estreita faixa pardo-amarelada 11

• A fa 

ce inferior e pardo-acinzentada para o ângulo apical, escuras 

para o restante. 

1

1 Suas lagartas sao verdes, trazendo na cabeça 

dois chifres, e sobre o corpo dois pontos ferrugineos". 
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Biolo�ia e hãbitos 

Voa nos matos e nas clareiras, um pouco antes 

e um pouco depois do pôr do sol, e tambem ao amanhecer. E bi

voltina (2 gerações anuais). Vivem sobre as folhas do abacaxi 

zeiro (BIEZANKO, 1960a; BIEZANKO, 1960b; SANTOS, 1931). Apar� 

ce no Rio Grande do Sul, nos meses de março, abril, maio, ou

tubro e novembro (BIEZANKO, 1960a; BIEZANKO, 1960b; SANTOS, 

1931). 

Danos 

Suas larvas atacam o abacaxizeiro (FREITAS , 

1947). 

4.2.2.14. CUPINS 

Nos insetos desta ordem, tambem denominados de 

térmitas, encontramos especies atacando madeiramentos;mõveis, 

porem outros causam enormes estragos as plantas, ou danifican 

do as raízes, ou atacando o lenho do caule. 

4.2.2.14. l. Cornitermes striatus 

Plantas hospedeiras 

Ocorre no solo atacando cafeeiro, abacaxizeiro 

e cana-de-açücar (COSTA, 1941 e 1958). 
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Biologia e hibitos 

COSTA (1958). descreve a sua biologia e seus hi

bitos. 

Danos 

Atacam as raizes do cafeeiro, abacaxizeiro e da 

cana-de-açücar (COSTA, 1941 e 1958). 

4.2.2.14.2. Syn�ermes silvestrii 

Plantas,hospedeiras 

Ocorre no abacaxizeiro (ARAUJO, 1958). 

Biologia e hi�itos 

COSTA (1958) descreve a biologia e hibitos des 

te inseto. 

Danos 

Ataca as folhas do abacaxizeiro (ARAUJO, 1958). 

4.2.2. 15. FORMIGAS 

4.2.2.15.1. Atta bisphaerica 

Ela i conhecida como "saüva mata-pasto'', sauva 
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campeira, sauva amarela ou pasteira (GONÇALVES, 1945). 

Plantas hospedeiras 

Foi constatada a presença desta espécie no aba 

caxi zei ro (Ananas comosus (L.) Merri l )., cana-de-açúcar (Saccha

rum officinarum L.), milho (Zea mays L.), capim-gordura (MeZ

Zinis minutiflora Pal. de Beauv.), taquaras, taquari, casuarl 

na, espirrndeira, roseira (Rosa sp.), pinheiro e outras plan

tas (ZAMITH et alii, 1961) e arroz (Oryza sativa L.) (GAL LO 

et alii, 1978). 

Descrição 

alii (1978). 

Consultar ZAMITH et alii (1961) e GALLO et 

Biologia e hãbitos 

Consultar ZAMITH et alii (1961) e 

alii (1978). 

Danos 

GALLO et 

Corta as folhas do abacaxizeiro (GONÇALVES, 

1945; ZAMITH et alii, 1961). 

4.2.2.15.2. Solenopsis sp. 

Elas são conhecidas como formiga 11 lava-pe 11

, fo!: 
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miga de fogo ou formiga ruiva e vivem em simbiose por proto -

cooperação com a cochonilha D. brevipes (GIACOMELLI, 1969; MO 

RALES, 1969; ROBBS, 1971; MENEZES, 1973). Assim, as formigas 

aproveitam para sua nutrição a substância adocicada secretada 

pelas cochonilhas, e em compensação, constrõem abrigos e gal� 

rias de terra em volta das colônias destes coccideos, assegu

rando a proteção contra os inimigos naturais e as intemperies, 

e alem disso, são as principais responsãveis pela 

disseminação das cochonilhas (ROBBS, 1971). 

eficiente 

4.2.2.15.3. Pheidole sp.; Camponotus sp. e

Brachymyrmex admotus Mayr 

Brachymyrmex admotus Mayr vive em simbiose com 

D: brevipes (SILVA et alii, 1968). 

Estes g�neros são citados como �imbiontes da 

D. brevipes (MENEZES, 1973), vivendo estreitamente associadas

com ela, a semelhança da Solenopsis sp. (GIACOMELLI, 1969a). 

4.2.2.15.4. Odontomachus haematoda 

MENEZES (1973) comenta que esta espécie, até 

então, nao tinha sido referida na literatura vivendo em asso

ciação com a cochonilha D. brevipes. 

GUAGLIUMI (1972/73) citou como simbiontes da 

D. brevipes, em cana-de-açücar, as seguintes espécies de formi

gas: Solenopsis saevissima (F. Smith), Crematogaster quadri -

formis gracilior Forel, Camponotus cingulatus Mayr, Paratre -
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china fuLva Mayr e Wasmannia auropunctata Mayr. 

4.2.2.16. TRIPES 

LIMA (1935) comenta a presença do tisanõptero 

Holopothrips ananasi infestando folhas de abacaxizeiros. 

Descrição 

São de coloração pardo-escura e possuem ao re

dor de 2,9 mm de comprimento e as asas são hialinas. As for

mas jovens sao brancas, e marcadas fortemente de vermelho na 

cabeça, partes laterais do tõrax, três faixas largas abdomi -

nais (49, 5Q e 6Q urômeros) e parte do 99 urômero (LIMA� 

1935). 

�Danos 

De acordo com LIMA (1935), vãrios abacaxizei -

ros infestados com este inseto morreram em conseqüência de seu 

ataque. 

4.2.2.17. Cholus seabrai 

Este curculionideo foi descrito de espêcimes co 

letados em Garanhuns, Pernambuco, Brasil e mais tarde foi ob-
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servado atacando abacaxizeiros na região de Riacho das Almas, 

naquele mesmo Estado (VILARDEBO� 1979)*. 

Este inseto possui coloração preta, finamente 

tuberculado e com aproximadamente 26 mm de comprimento; a ca

beça e o rostro são indistintos e densamente pontilhados. O 

rostro e muito mais longo que o pronoto. A tíbia apresenta-se 

denteada no lado externo de seu ãpice (VAURIE, 1977). 

Segundo VILADERBO (1979)* não hã estudos a res 

peito da biologia desta especie. 

4.2.2. 18. Gladosius sp. 

Este diminuto curculionideo tem o hãbito de mi 

nar as folhas do abacaxizeiro; como conseqüência surge uma in 

tumescência e depois a seca das mesmas (FON SECA, 1930). 

4.2.2.19. Diaspis bromeliae 

Este diaspidideo ê denominado vulgarmente de 

"cochonilha pequena 11 ou 11 piolho das folhas 11 (ALNEIDA , 1968; 

MORALES, 1969). Possui uma coloração geral branca e aspecto f� 

rinhoso. E encontrado em folhas de abacaxizeiro e pode espa-

1har,se por toda a parte aérea desta fruteira. Debilitam as 

plantas, pela sucção da seiva {LEPAGE e FIGUEIREDO JR.; 1945; 

* COMUNICAÇAO PESSOAL.
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MORALES, 1969). 

4.2.2.20. Diaspis boisduvaZi 

Esta cochonilha foi encontrada sobre folhas de 

abacaxizeiros (SANTOS, 1931; LIMA, 1946). 

Este inseto tem a sua descrição em GALLO et 

aZii (1978), comentado como praga de orquidea. 

4.2.2.21. MeZanaspis smiZacis 

Segundo LIMA (1946) esta cochonilha vive sobre 

folhas do abacaxizeiro, causando-lhes manchas. 

possui escamas. 

4.2.2.22. Aspidiotus sp. 

Esta especie 

Esta cochonilha foi encontrada em folhas de a

bacaxizeiros (LEPAGE e FIGUEIREDO JR., 1945). 

4.2.2.23. PZanococcus citri 

Em um levantamento dos insetos que vivem nas 

plantas do Parã, CALDEIRA e VIEIRA (1938), constataram esta 

cochonilha em laranjeiras e abacaxizeiros. A descrição desta 
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espécie e encontrada em GALLO et alii (1978). 

Observação: Segundo VERNALHA (1953), foi observada a cochoni 

lha Furcaspis bromeliae Hempel, 1932 (Homoptera, 

Diaspididae) em uma bromeliãcea nativa, em Lagu

na - se.
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4.2.3. RELAÇÃO DAS ESPCCIES OE PARASITOS E PREDADORES OE INSETOS QUE OCORREM NO ABACAXIZEIRO E REFERtNCIAS. 

4.2.3. l. PARASITOS 

Ordem HYMENOPTERA 

Famllia Eulophidae (Tetrastichidae) 

Tetraatiohus sp. 

Familia ENCYRTIDAE 

Hambletonia pseudoooccina Compere 

Anagy'I'Us coccúiivo'I'Ua Dozier 

Anagy'I'Ua sp. 

Baeoplatyce'I'Us viriosus De Santis 

Ordem OIPTERA 

Familia TACHINIDAE 

Zygostu:rmia heinrichi Costa Lima 

4.2.3.2. PREDADORES 

Ordem OIPTERA 

Familia DROSOPHILIDAE 

Pseudiastata brasiliensis Costa Lima 

Ordem COLEOPTERA 

Familia COCCINELIDAE 

Cryptotaemus montrouaieri Mulsant 

HOSPEDEIROS 

Thecla basiZúiea 

Dysmicoocus brevipes 

Dysmioooous brevipee 

Dysmiooooue brevipee 

Dysmicoocue brevipee 

Theala basilidea 

HOSPEDEIROS 

DyBmioooous brevipes 

Dysmiooocus brevipes 

REFERtNCIAS 

LIMA, 1947 e 1950 

LIMA, 1942 e 1948; 
BERTELS • 1956: 

LIMA. 1942; BERTELS, 1956 

MENEZES, 1973 

MENEZES, 1973 

LIMA, 1947 e 1950 

REFERtNCIAS 

FIGUEIREDO JR., 1938a e 1938b; 
LIMA, 1942; 
LEPAGE e FIGUEIREDOJR., 1945; 
BATISTA, 1947 
LIMA, 1948; BERTELS, 1956; 
MENEZES, 1973 

MENEZES, 1973 
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4.2.4. TABELAS DOS INSETOS ASSOCIADOS AO ABACAXIZEIRO NO 

BRASIL, RELACIONANDO LOCAL AFETADO DA PLANTA, DIS 

TRIBUIÇAO GEOGRÃFICA e REFERtNCIAS 

TABELA 1 - ENTOMOFAUNA 00 ABACAXJZEIRO NO BRASIL. 

Local 

1 2 

X 

X 

X 

X X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X X 

X 

X ;. 

X X 

X 

Espécie: TheaZa basilid�s (Geyer) 

Familia: Lycaenidae 

Ordem : Lepidoptera 

afetado da planta 

3 4 5 6 7 8 Localidade 

-

Caçapava - SP 
-

X X SP 
-

X PE 

Todo litoral de SP 

PE 

Boituva - SP 

X SP. RJ. MT e se 
--
-

Tatui, Boituva, Campo Largo -

X Santa Cruz - RJ 

X Wenceslau Braz - PR 

Boituva - SP 

Boituva - SP 
-

-

. 

X -

SP, MG e RJ 

Brodosqui - SP 

Piracicaba - SP 

RJ 

X -

. 

Santa Cruz - RJ 

SP, MG e RJ 

Amazônia 

Referência 

SANTOS, 1931 

FONSECA, 1934 

MONTE, 1934a 

FONSECA, 1937 

MONTE, 1938 

CARVALHO e CARVALHO, 1939 

LEPAGE e FIGUEIREDO, 1945 

FREITAS, 1947 

HEINRICH, 1947 

LIMA, 1947 

SILVEIRA, 1949 

LIMA, 1950 

SP CAMPACC I , 1952 

ROBBS, 1953 

VELLOZO et alii, 1953 

HE INRJCH, 1955 

LEIOERMAN e VASCONCELLOS, 1955 

NOVO JR. , 1956 

GALJ, 1957 

GALI, 1958 

HEINRICH, 1958 

MARICON!, 1958 

EM EXPERl[NCIA novos .•. , 1960 

MONTENEGRO t1t ai ii, 1960 

ROBBS, 1960 

ABACAXI, a mais ... , 1962 

MARANHAO, 1962a 

R088S, 1962 

MARICONI, 1963 

SEFER, 1963 

-- -- -

(continua) 



TABELA l - cont ... 

Loca, afetado da planta 
-
1
-.--2�-3....--4--,---

5
,-

6
--,-7-"T-

8
-+----------l-

o
_

c
_

a 1
:-
i
:-
d
:-
a

_
d

_
e 
________ ,_ .. __ 

R
_
e

_
f

_
e

_
r
"'"ên

_
c
_
i

_
a 
_________ _

X 

X 

X 

X 

X l( 

X 

• X 

X X 

X X 

X 

X 

X X 

X 

X 

ll 

ll 

ll 

X 

ll 

ll 

X 

X X 

X 

X X 

X 

• fruto -

X X 

X 

X 

2 2 innorescência 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

SP 
lagoa Santa, Vespasiano - MG 
SP 

Piracicaba, SP, MG e RJ 

DF 

Piracicaba - SP 
Piracicaba - SP 

SP 
SP 
Brasil 

Zona Metalúrgica e Triângulo - MG 

PA 

Brasil 

lagoa Santa - MG  
Piracicaba - SP 

SP 

CE 
Sapê, Mari, Mamanguape, ltapororoca, 
Mataraca - PB 

Manaus, ltacoatiara, Hanacapuru - AM 
Feira de Santana, Coração de Maria. 
Teodoro Sampaio, Conceição do Jacuipe, 
Irará - BA 
SP, PE, MG e RJ 
Bauru - SP 
Bras i1 
Sape, Marie Mamanguape - PB 
Brasil 

Bauru - SP 

7 • raiz 

GIANNOTTI st alii, 196 5 
GIACOMELLI, 1966 
REZ[NDE Bt alii, 1966 
ROSSETTO e G!ACOMELLI, 1966 
SUPLICY FILHO st alii, 1966 
ROSSETTO e GIACOMELLI, 1967a 

ALMEIDA, 1968 

MENEZES et alii, 1968 
NAKANO et alii, 1968a 
NAKANO et alii, 1968b 

PIZA JR., 1968 
GIACOMELll, 1969a 
GlACOMELll, 1969b 
MORALES, 1969 
PIZA JR., 1969 
CALZAVARA, 1970 
GALLO et alii, 1970 
ZUNTI e CAROlNALl, 1970 
NAKANO et alii, 1971 
SIMÃO, 1971 
ROBBS, 1971 
GIACOMELU, 1973 
CRESCENTE a presença ... , 1974 
CAVALCANTE et alii, 1974 

EMPRESA BRASILEIRA DE •.• , 1975 
SAMPAIO, 1975 
EMPRESA BRASILEIRA DE ••• , 1976a 

EMPRESA BRASILEIRA DE ••• , 1976b 
MARICONI, 1976 

SAMPAIO e GIACOMELLI, 1976 
GALLO et alii, 1978 
ABACAXI na Paraiba ••• , 1978 
SANCHE�, 1978 
MEDINA, 1978 
SAMPAIO •t alii, 1979 

J • talo 
4 • muda 

5 • folhas 
6 • haste 8 • sem dados 

64.



TABELA 2 • ENTOMOFAUNA 00 ABACAXIZEIRO NO BRASIL 

Espêcie: Dysmicoocue bPeVipee (Cockerell) 

Familia: Pseudococcidae 

Ordem : Homoptera 

local afetado da planta 

1 2 3 4 5 6 7 8 Localidade 

X SP 

X X Santos - SP 
X X X -

X X Caraguatatuba, ltanhaêm - SP 
X X Caraguatatuba - SP 

X -

X -

X X X SP, MG e RJ 

X RJ 

X -

X Curuçã - PA 

X X X Todo litoral de São Paulo 
X X PE e PB 

X PE 

X X X X RS 

X -

X SP 

X SP 

X X -

X X X X I tabora i - RJ 

X X X RJ 

X Wenceslau Brãs - PR 

X Wenceslau Brãs - PR 

X X -

X X -

X X -

X -

X X X SP, PI, PE, MT , MG, RJ, PR, se e RS 

X X Ribeirão Preto - SP 

X X X X SP 

X -

X Brodosqui - SP 
X X X RJ 

X Campinas - SP 

X SP 

X X X MT,Pl,PE,MG, SP, RJ, PR, se e RS 

X -

X X -

X X X RJ 

X X X SP, PA, PI, PE, MT, MG, RJ, etc. 

X X X Amazônia 

X X X SP 

X -

X Piracicaba - SP 

X DF 

X X X X -

X X SP 

65. 

Referência 

SANTOS, 1931 

FONSECA, 1934 

HAMBLETON, 1935 

FIGUEIREDO JR., 1938a 

FIGUEIREDO JR., 1938b 

LEPAGE, 1938 

LIMA, 1939 

BRANDÃO FQ, 1941 

LIMA, 1942 

BRANDÃO FQ, 1943 

VIEIRA, 1943 

LEPAGE e FIGUEIREDO JR., 1945 

BATISTA, 1947 

FREITAS, 1947 

COSTA e REDAELLI, 1948 

LIMA, 1948 

FONSECA, 1950 

A CULTURA do abacaxi .•• , 1951 

CAMPACC 1, 1952 

LORENZ, 1952 

ROBBS, 1953 

VELLOZO et alii, 1953 

VERNALHA, 1953 

BERTELS, 1956 

GALI, 1957 

GALI, 1958 

HEINRICH, 1958 

MARICONI, 1958 

BERNAROEZ, 1959 

MONTENEGRO .. t alii, 1959 

ROBBS, 1959 

EM EXPER!tNCIA novos inseticidas •.• , 1960 

ROBBS, 1960 

ROCHA, 1960 

ABRAHÃO et al ii, 1961 

A MAIOR praga do abacaxi, 1961 

PARREIRA, 1961 

ABACAXI, a mais ••. , 1962 , 

ROBBS, 1962 

MARICONI, 1963 

SEFER, 1963 

GIANNOTTI ,;t alii, 196$ 

ROSSETTO e GIACOMELLl, 1966 

NAKANO e PARRA, 1967 

ALMEIDA, 1968 

M��EZES et Jlii, 1968 

PIZA JR., 1968 

(continua) 



TABELA 2 - cont ••• 

Local afetado da planta 

1 2 3 4 5 6 

X X 

X 

X X X 

X X 

X X 

X X 

X 

X X X X X X 

X 

X X X 

X X 

X X 

X X X 

X 

X 

1 = fruto 
2 = inflorescência 
3 • ta lo 
4 "muda 

7 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

8 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

Localidade 

SP 
Brasil 

-

-

-

PA 
Brasil 

Dois Córregos - SP 
-

-

AM, PA, CE, PI, PE, BA, MG, RJ, PR, SP, se, RS 
SP 

-

SP, PA, PI, PE, MT, MG, RJ, etc.· 
Sapé, Mari, Mamanguape, I tapororoca, 
Mataraca - PB 
Manaus, Itacoatiara, Manacapuru - AM 
Feira de Santana, Coralão de Maria
Teodoro Sampaio, Conce ção do Jacutpe, 
lrarã - BA 
SP, AM, PA, PI. CE, PE, BA, MT. MG, RJ, PR, se 
e RS 
Cachoeiras de Macacu - RJ 
Bras í1 

Brasil 
Sapê, Mari e Mamanguape 

-

5 = folhas (axilas) 
6 = haste (pedúnculo) 
7 = raíz 
8 = sem dados 

- PB

66. 

Referência 

GIACOMELLI, 1969a 
GIACOMELLI, 1969b 
MORALES, 1969 
PIZA JR., 1969 
SISTEMICOS granulàdos .•• , 1969 
CALZAVARA, 1970 
GALLO et alii, 1970

NAKANO, 1970 
ROBBS, 1971 
SIMÃO, 1971 
GUAGLIUMI, 1972/73 
MENEZES, 1973 
CRESCENTE a presença ••• , 1974 
MARICONI, 1974 

EMPRESA BRASILEIRA DE ••• , 1975 
EMPRESA BRASILEIRA DE ••• , 1976a 

EMPRESA BRASILEIRA DE ••• , 1976b 

MARICONI, 1976 
MENEZES et alii, 1977 
GALLO st alii, 197B 
SANCHES, 1978 
ABACAXI na Paraiba .•. , 1978 
MEDINA, 1978 



TABELA 3 - ENTOMOFAUNA DO ABACAXIZEIRO NO BRASIL. 

Espêcie: Dysmicoccus neobrevipes Beardsley 

FamTlia: Pseudococcidae 

Ordem : Homoptera 

Local afetado da planta 

1 2 3 4 5 6 

X X X 

X 

X 

l = fruto

2 = inflorescência

7 8 

X 

Sras i1 

3 = talo 

4 = muda 

Localidade 

-

-

5 = folhas 

6 • haste 

TABELA 4 - ENTOMOFAUNA DO ABACAXIZEIRO NO BRASIL. 

Espêcie: LybinJz.s dialzrous Stal 

Fam1lia: Coreidae 

Ordem : Hemiptera 

Local afetado da planta 

1 2 3 4 5 6 

X 

)( 

X X 

X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X 

X X 

X X 

l = fruto

2 • inflorescência

3 • ta lo

4 = muda 

7 8 

X 

X 

Localidade 

Santos, Piracaia, Piracicaba, 
e Cuiabã - MT 

SP e MT 
-

-

SP e MT 

DF 
-

HG 

-

Brasil 
-

SP e MT 

Bras i1 
-

5 = folhas 

6 • haste (pedúnculo) 

7 = raiz 

8 • .sem dados 

67. 

Referência 

PIZA JR., 1969 

ROBBS, 1971 

MENEZES, 1973 

7 = raiz 

8 • sem dados 

Referência 

Tatui - SP 
MARICONI, 1953 

MARICONI, 1958 

ABACAXI, a mais ..• , 1962 

MARANHAO, 1962b 

MARICONI, 1963 

ALMEIDA, 1968 

MENEZES et alii, 1968 

MO RALES, 1969 

PIZA JR., 1969 

GALLO et alii, 1970 

SIMAO, 1971 

MARICONI, 1976 

GALLO et alii, 1978 

MEDINA, 1978 



TABELA 5 · ENTOMOFAUNA DO ABACAXIZEIRO NO BRASIL. 

Espécie: Paradiaphorus arenatus (Billb.) 

Fam1lia: Curculionidae 

Ordem : Coleoptera 

Local afetado da planta 

1 2 3 4 5 6 7 8 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

1 = fruto 

2 = inflorescência 

Localidade 

Limeira - SP 

-

-

SP 

MG 

lagoa Santa, Vespasiano - MG 

DF 

MG 

SP e MG 

3 • talo (colo) 

4 = muda 

-

-

-

-

-

-

-

5 • folhas 

6 • haste 

TABELA 6 - ENTOMOFAUNA DO ABACAXIZEIRO NO BRASIL. 

Local 

1 2 

Espécie: Castnia ioarua (Cramer) 

Familia: Castniidae 

Ordem : Lepidoptera 

afetad? da planta

3 4 5 6 7 8 

X Manaus - AM 

X Manaus - AM 

X AM 

localidade 

X Coração de Maria - BA 

X 

l • fruto

2 • inflorescência

3 • talo 

4 • muda 

-

5 • folhas 

6 • haste (pedúnculo) 

68. 

Referência 

FALANGUE, 1948 

LIMA, 1956 

ABACAX 1 , a mais •.. , 1962 

MARICON!, 1963 

GIACOMELLI, 1965 

GIACOMELLI, 1966 

ALMEIDA, 1968 

MENEZES et alii, 1968 

GIACOMELll, 1969b 

MO RALES, 1969 

PIZA JR., 1969 

GALLO et alii, 1970 

SIMIIO, 1971 

MARICONI, 1976 

GALLO et alii, 1978 

MEDINA, 1978 

7 • raiz 

8 = sem dados 

Referência 

LIMA, 1930 

SANTOS, 1931 

MONTE, 1934b 

SANCHES et alii, 1977 (identiticada 
erroneamente como e. liaua) 

SANCHES, 1978 

7 • raiz 

8 • sem dados 



TABELA 7 - ENTOMOFAUNA DO ABACAXIZEIRO NO BRASIL. 

Espécie: Castnia licua (Drury) 

Familia: Castniidae 

Ordem : Lepidoptera 

Local afetado da planta 

1 2 3 4 5 6 7 

X 

1 = fruto 

2 = inflorescência 

8 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

PE 

PE 

AM 

PE 

PE 

Amazônia 

3 • talo 

4 = muda 

local idade Referência 

t,'ONTE, 1934b 

CARVALHO e CARVALHO, 
- BRANDÃO FQ, 1942 

- BRANDÃO F9, 1945 

- LIMA, 1945 

DUARTE , 194 7 

FRE !TAS, 1947 

- NOVO JR., 1957 

GONÇALVES, 1961 

SEFER, 1963 

- GUAGLIUMI, 1972/73 

5 = folhas 7 • raiz 

6 = haste (pedúnculo) 8 • sem dados 

TABELA B - ENTOMOFAUNA DO ABACAXIZEJRO NO BRASIL. 

Local 

l 2 

Espêcie: Parisoachoenue ananaai Moure 

Familia: Curculionidae 

Ordem : Coleoptera 

afetado da p 1 anta 

3 4 5 6 7 8 Localidade Referência 

1939 

X X SP GIACOMELLI et alii, 1972 

X 

X X 

1 = fruto 

2 = inflore�cência 

Pitangueiras 

3 • ta lo 

4 = muda 

- SP MOURE, 1976 

- GAL LO .,t at ii, 1978 

5 = folhas (axila) 7 • raiz 

6 • haste (pedúnculo) B • sem dados 

TABELA 9 - ENT01'0FAUNA DO ABACAXJZEIRO NO BRASIL. 

Espêcie: Bit= sp. 

Familia: Colididae 

Ordem : Coleoptera 

Local afetado da planta 

2 3 4 5 6 

X X 

1 = fruto 

2 • inflorescência 

7 8 

3 • talo 

4 • muda 

Localidade Referência 

- ROSSETTO ct alii, 1976 

5 = folhas 7 • raíz 

6 • haste (pedúnculo) B • sem dados 

69.



TABELA 10 - ENTOMOFAUNA 00 ABACAXIZEIRO NO BRASIL. 

Local 

Espécie: Monodis agrotina (Guen.) 

Familia: Noctuidae 

Ordem : Lepidoptera 

afetado da planta 

l 2 3 4 5 6 7 B Localidade Referência 

)( )( 

l = fruto

2 = inflorescência

3 • talo 

4 • muda 

- GALLO et alii, 197B 

5 • folhas 7 • raiz 

6 • haste (pedúnculo) B • sem dados 

TABELA 11 - ENTQt-()fAUNA 00 ABACAXIZEIRO NO BRASIL. 

Espêcie: Lagria villosa Fabricius 

Familia: Lagríidae 

Ordem : Coleoptera 

Local afetado da planta 

1 2 3 4 5 6 7 8 

X 

l = fruto

2 = inflorescencia

Localidade Referência 

Al, SE, PE, RJ, MG, SP, PR e BA E.S.A. "LUIZ DE QUEIROZ", 1977 

3 = talo 

4 • muda 

5 = folhas 7 • raiz 

6 = haste (pedúnculo) 8 • sem dados 

TABELA 12 - ENTOMOFAUNA DO ABACAXIZEIRO NO BRASIL. 

Espêcie: Strat.igua validus (Fabricius) 

Familia: Scarabaeidae 

Ordem : Coleoptera 

local afetado da planta 

l 2 3 4 5 6 7 

l = fruto

2 = inflorescência

B 

)( 

X 

GO 

GO 

3 = talo 

4 = muda 

loca lida de 

5 folhas 

Referência 

HAYWARD, 1943 

LIMA, 1953 

7 = raiz 

6 • haste (pedúnculo) B • sem dados 

70. 

-



TABELA 13 - ENTOtlOFAUNA DO ABACAXIZEIRO NO BRASIL. 

Espêcie: Dynaator dariua (Fabricius) 

Familia: Brassolidae 

Ordem : Lepidoptera 

Local afetado da planta 

1 2 3 4 5 6 7 8 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

1 = fruto 

2 = inflorescência 

Localidade 

SP 

RJ e ES 

RS 
-

PE 

Viçosa - MG 

PE 

RS 

Pelotas - RS 

Zona Míssioneira do RS 

3 • talo 

4 • muda 

5 • folhas 

6 • haste 

TABELA 14 - ENTOMOFAUNA DO ABACAXIZEIRO NO BRASIL. 

71. 

Referência 

FONSECA, 1930 

SANTOS, 1931 

RONNA, 1933 

MONTE, 1934a 

CARVALHO e CARVALHO, 1939 

SCHLOTTFELDT, 1944/45 

FREITAS, 1947 

BIEZANKO et alii, 1949 

BIEZANKO, 1960a 

BIEZANKO, 1960b 

7 • raiz 

8 = sem dados 

Espêcies: a} Sifrlternies silvestrii Holmgren; b} Corniterm;,s atriatus (Haggen) e c) nome da espécie nao 

Fam1lia: Termitidae 
ê citada 

Ordem : Isoptera 

Local afetado da planta 

l 2 3 4 5 6 7

X 

X 

X 

l = fruto

2 • inflorescência

8 

X 

X 

X 

Tatui - SP 

RS 

DF 

3 • talo 

4 • muda 

Localidade 

-

-

-

5 = folhas 

6 • haste 

Referência 

ARAUJO, 1958 (a) 

GALLO e FLECHTMANN, 1962 (a) 

COSTA, 1941 (b) 

COSTA, 1958 (b) 

ALMEIDA, 1968 (c) 

MORALES, 1969 (c) 

7 • raiz 

8 • sem dados 



TABELA 15 - ENTOMOFAUNA DO ABACAXIZEIRO NO BRASIL. 
Espécies: a) Atta bisphaerioa Forel; b) SoLenopeís sp.; c) Plwido le sp.

d) Camponotua sp.;

Familia: 

e) Broohymyrn,e:r: acbnotus Mayr f) Odontomaohue haematoda L.
g) nome da espécie não e citada

Ordem : 

Local afetado da planta 

l 2 3 4 5 · 6 7 

X 

X X X X X X X 

X X X 

1 
1 = fruto 
2 = inflorescência 

Formicidae 
Hymenoptera 

8 Localidade 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

Itatiaia - RJ 

Itaborai - RJ 

Amazônia 
DF 
SP 

Piracicaba - SP 

Pi rac !caba - SP 

Piracicaba - SP 

Piracicaba - SP 
Piracicaba - SP 

3 = talo 
4 = muda 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5 = folhas 
6 = haste 

TABELA 16 - ENTOMOFAUNA DO ABACAXIZEIRO NO BRASIL. 

Referência 

GONÇALVES, 1945 {a)

ZAMITH et aZii, 1961 (a)

LORENZ, 1952 (b) 
GALl, 1958 (b) 
SEFER, 1963 (b) 
ALMEIDA, 1968 {b) 
PIZA JR., 1968 (b) 
GIACOMELLI, 1969b (b) 
MORALES, 1969 (b) 
ROBBS, 1971 (b) 
GUAGLIUM!, 1972/73 (b) 
MENEZES, 1973 (b) 
MEDINA, 1978 {b) 
GIACOMELL!, 1969b (c) 
MENEZES, 1973 (c) 
GIACOMELL!, 1969b (d) 

SILVA et aZii, 1968 
MENEZES, 1973 (d) 
GUAGLIUMI, 1972/73 (e) 
MENEZES, 1973 (e} 
MENEZES, 1973 {f) 
GAL!, 1958 (g) 
ROCHA, 1960 (g) 
PIZA JR., 1968 (g} 
ROBBS, 1971 (g) 

7 = raiz 
8 = sem dados 

Espécies: a) HoLopothrips ananasi lima;· b) nome da espécie não é citada 

Fam'ília a) Phloeothripldae b) Phloeothripidae
Ordem Thisanoptera 

Local afetado da planta 

l 2 3 4 5 6 7 8 

X 

X 

X 

X 

1 • fruto 
2 = inflorescência 

Localidade 

Nova Iguaçu e Deodoro - RJ 

Limeira - SP 

3 = talo 
4 • muda 

-

-

5 • folhas 
6 • haste 

Referencia 

LIMA, 1935 
SILVEIRA, 1949 
GALLO et a1ii, 1978 
ROSSETTO e GIACOMELLI, 1967a 

7 = raiz 
8 • sem dados 

72.



TABELA 17 - ENTOMOFAUNA 00 ABACAXIZEIRO NO BRASIL. 

Espécie: ChoZua seabrai Vaurie 

Familia: Curculionidae 

Ordem : Coieoptera 

Local afetado da planta 

1 2 3 1 4 5 6 

! 
1 

1 i 

1 = fruto 

2 = inflorescência 

7 8 

X 

X 

Localidade 

Garanhuns PE 

Ria�ho das Almas • PE 

3 = ta lo 

4 = muda 

5 = folhas 

6 = haste 

TABEL� 18 - ENTOMOFAUNA 00 ABACAXlZEIRO NO BRASIL 

Espécie: GZadosius sp. 

Familia: Curculionidae 

9rdem ; Co1eoptera 

Local afetado da planta 

2 3 4 5 6 

X 

• fruto

2 = inflorescência 

7 8 

SP 

3 = talo 

4 • muda 

Localidade 

5 • folhas

6 • haste 

TABELA 19 - ENTOMOFAUNA DO ABACAXIZEIRO NO BRASIL. 

Espécie: Diaspi.s bromeZiae (Kerner) 

Familia: Diaspididae 

Ordem : Homoptera 

Local afetado da planta 

1 2 3 4 5 6 7 8 

X 

X 

X 

X 

X 

• fruto

2 = inflorescência 

9 

X 

Localidade 

-

Viçosa - MG 

Santos, Guarujã, Bertioga, São 
São Sebastião, Caraguatatuba -

Lagoa Santa, Vespasiano - MG 

DF 

3 talo 

4 muda 

-

5 • folhas 

6 • haste 

Vicente, 
SP 

Referência 

VAURIE, 1977 

VILARDEBO, 1979 ( com. pessoa 1) 

7 = raiz 

8 = sem dados 

Referência 

FONSECA, 1930 

7 = raiz

8 = sem dados 

Referência 

SANTOS, 1931 

SCHLOTTFELDT, 1944/45 

LEPAGE e FIGUEIREDO JR., 1945 

GIACOMELLl, 1966 

ALMEIDA, 1968 

MORALES, 1969 

7 raiz 9 "parte aerea • 

8 sem dados 

73.



TABELA 20 - ENTOMOFAUNA DO ABACAXIZEIRO NO BRASIL. 

Espécie: l>iaspis boisduvati Signoret 

FamTlia: Oiaspididae 

Ordem : Homoptera 

Local afetado 

1 2 3 4 

fruto 

da 

s 

X 

p 1 anta 

6 7 

2 inflorescência 

B 

l( 

3 = talo 

4 = muda 

Localidade 

-

-

5 folhas 

6 = haste 

TABELA 21 - ENTOMOFAUNA DO ABACAXIZEIRO NO BRASIL. 

Espécie: MeZanaspie smi1aais (Comstock) 

Familia: Diaspididae 

Ordem : Homoptera 

Local afetado da p 1 anta 

1 2 3 4 5 6 7 

X 

fruto 

2 inflorescência 

8 

3 = talo 

4 = muda 

Localidade 

-

5 folhas 

6 haste 

TABELA 22 - ENTOMOFAUNA DO ABACAXIZEIRO NO BRASIL. 

Local 

1 2 

Espêcie: Aspidiotus sp. 

Familia: Diaspididae 

Ordem : Homoptera 

afetado da planta 

3 4 5 6 7 8 loca Hdade 

X São Sebastião (Caraguatatuba) 

1 = fruto 

2 = inflorescência 

3 = talo 

4 = muda 

5 folhas 

6 = haste 

TABELA 23 - ENTOMOFAUNA DO ABACAXIZEJRO NO BRASIL. 

Local 

Espêcie: Pia,1'Jcoocus aitri (Risso) 

Familia: Pseudococcidae 

Ordem : Homoptera 

afetado da planta 

1 2 3 4 5 6 7 8 Localidade 

X 

• fruto

2 = inflorescência 

Belém - PA 

3 = ta lo 

4 = muda 

5 • folhas 

6 • haste 

74. 

Referência 

SANTOS, 1931 

LIMA, 1946 

7 = raiz 

8 = sem dados 

Referência 

LIMA, 1946 

7 = raíz 

8 • sem dados 

Referência 

- SP LEPAGE e FIGUEIREDO JR., 1945

7 = raíz 

8 = sem dados 

Referência 

CALDEIRA e VIEIRA, 1938 
-

7 • raiz 

8 • sem dados 



5, DISCUSSAO 

Pode-se constatar a presença de 6 espécies de 

acaros em abacaxizeiros na Bahia. Destes, o ünico conside�ado 

de importância econômica, segundo a literatura, é o Dolichote

tranychus floridanus. De acordo com ROSSETTO e GIACOMELLI 

(1966) este ãcaro lesando a base das folhas poderã abrir uma 

via de penetração para o Fusarium moniliforme var. subgluti

nans. Entretanto, parece nao ocorrer esta possibilidade. VEN-

TURA et alii (1980) não conseguiram, artificialmente, obter 

infecção de F. moniliforme em ãreas necrõticas ocasionadas p� 

lo ãcaro. sugere-se estudos visando comprovar esta suposição. 

As demais especies de ãcaros são formas micõfa 

gas e predadoras e o encontro de uma nova espécie para a ciên 

eia sugere que a acarofauna do abacaxizeiro não é totalmente 

conhecida oferecendo material para o taxionomista. 

Um ãcaro eriofildeo, Phyllocoptruta sakimurac

Keifer foi descrito de frutos de abacaxi do Haval; sendo os 
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eriofiideos deste gênero bastante especificas em relação aos 

seus hospedeiros , esta espécie deve ser originaria da Améri

ca do Sul (JEPPSON et aZii, 1975). Embora não seja de impor

tância econômica, seria interessante a verificação da afirma

ção daqueles autores. 

MARICONI (1958) cita três insetos pragas em a

bacaxizeiro, a saber: ThecZa basiZides, Dysmicoccus brevipes 

e Lybindus dichrous. 

Pôde-se constatar neste trabalho (observar tabe

las l a  23) 29 espêcies de insetos associados ao abacaxizeiro, en 

tretanto apenas duas são consideradas importantes nesta cultura, 

no pais, a saber: T. basiZides D. brevipes. Estas duas espe

cies são encontradas, praticamente, em todas as ãreas produtoras 

causando prejuizos quando não controladas convenientemente. 

A anãlise das tabelas também sugere que as de

mais espécies parecem ser de ocorrência esporãdica e apresen

tam uma distribuição irregular pelo pais, levando a crer, em

bora possam causar danos nas regiões em que ocorrem, que ofe

recem apenas uma importância relativa. 

Sabe-se da importância da T. basilides para a 

cultura do abacaxizeiro. Embora HEINRICH (1947) tenha afirma

do que pelo menos uma larva atacando o fruto o torna imprõ -

prio para a comercialização, não concordamos em parte, pois jã 

observamos muitos frutos , contendo em sua base, vãrias 11 bo -

las" de resina, sendo aceitos para comercialização. Assim su

gere-se um estudo mais detalhado para comprovar em que êpoca 
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e numero de larvas serao suficientes para comprometer o valor 

comercial do fruto. 

D. brevipes e outro inseto praga, aparecendo em

todas as regiões de cultivo do abacaxi. Apõs o aparecimento 

dos primeiros sintomas do seu ataque a planta jâ se encontra 

bem dunificada. Mesmo com a possibilidade de uma recuperaçao, 

o atraso no crescimento e desenvolvimento anormal da inflares

cência, acarretarã em prejuizos, tornando-se, assim, necessa

rio o seu controle quimice preventivo. 

Com respeito a Dysmicoccus neobrevipes em aba

caxizeiros, no Brasil, não foram encontradas outras informações 

alem das citadas por PIZA JR. (1969), ROBBS (1971) e MENEZES (1973). 

O percevejo Lybindus dichrous embora tenha si-

do considerado inseto praga desta cultura, atualmente nao 

mais se reveste de tal importância, devido ã sua ocorrência es 

porãdica. 

Os demais insetos aqui relatados, em abacaxi , 

parecem ser de ocorrência esporãdica e regional. Assim: para 

o Paradiaphorus crenatus
., 

alem da constatação de sua presença

em abacaxizeiros por FALANGHE em 1948, no Estado de São Pau

lo, as demais citações indicam apenas a sua presença tambem 

no Estado de Minas Gerais e no Distrito Federal (Tabela 5). 

As duas- espécies de Castnia
., 

e. icarus e e.

Zicus sao encontradas no Amazonas e Bahia, e em Pernambuco e 

Amazonas, respectivamente. Os autores referidos (tabelas 6 e 

7) citam a sua ocorrência. SANCHES et alii (1977} citam e. li

cus atacando abaxizeiros na Bahia; trata-se na realidade de 
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C. iaarus.

Pe1_as tabelas 8, 9, 10 e 17, nota-se apenas que 

os insetos Parisosahoenus ananasi, Bitoma sp.,Monodis agroti

na e Cholus seabrai foram recentemente observados em associa

ção com o abacaxizeiro, não se podendo tirar, por enquanto, o� 

tras conclusões. 

O coleÕptero Lagria viLLosa, (tabela 11), a de� 

peito de sua larga distribuição pelo pais, não parece ocasio

nar dano a cultura, sendo mais encontrado em frutos em decom

posição do que em frutos integres. 

Das formigas que vivem associadas ã cochonilha 

D. brevipes (tabela 15-b,c,d,e,f), a espécie predominante e,

segundo MENEZES (1973) a Soíenopsis saevissima, que e, comu -

mente, controlada com um bom preparo do solo, antes do plan

tio. 

Os demais insetos associados ao abacaxizeiro 

(ver tabelas 12, 13, 14, l5(a), 16, 18, 19, 20, 21, 22 e 23) 

são de ocorrência esporãdica na cultura. 

Admite-se geralmente três fatores bãsicos para 

explicar o aparecimento de pragas, a saber: o estabelecimento 

da agricultura, principalmente como monoculturas e o uso de de 

fensivos agricolas, a introdução de espécies exõticas em no

vos locais e fatores ambientes, sobretudo climãticos. 

Tem-se atribuído um papel exagerado aos defen

sivos como "geradores 11 de pragas. PASCHOAL (1979), comentando 

o impacto dos praguicidas no Brasil, afirma que o numero de 

pragas do abacaxizeiro, no Brasil, se elevou de 3 em 1958 pa-
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ra 4 em 1963 em função do uso imprõprio dos defensivos. Os 

dados do presente trabalho mostram que apenas 2 especies de 

insetos são pragas do abacaxizeiro nas nossas condições e que, 

de um total de 2 9  espécies de insetos desta cultura, 13 esp! 

cies da parte aerea: 5 Homoptera (tabelas 19, 2 0, 2 1, 2 2, 2 3), 

3 Coleoptera (tabelas 5, 12 , 18), 3 Lepidoptera (tabelas 6, 

7, 13), 1 Hemiptera .(tabela 4) e 1 Thysanoptera (tabela 16), 

foram assinalados entre 1930 e 1953 e nenhum deles se tornou 

praga apesar de terem sofrido a "pressão dos defensivos" em

pregados no controle dos 2 insetos-pragas. 

No entanto, 5 espécies: 4 Coleoptera (tabelas 

8, 9, 11, 17) e l Lepidoptera (tabela 10) foram assinaladas a 

penas nos ul ti mos 4 anos, embora nenhuma destas seja de expre� 

são econômica. 

Cumpre observar que alem desses insetos, o 

abacaxizeiro,. precisamente, o seu sistema radicular, e também 

afetado por nematõides (Nemata, Tylenchoidea) conforme obser

vado por ZEM e REINHARDT (1978) e literatura citada, e por um 

sinfilideo do gênero Hanseniella sp. (Diplopoda,Symphyla)(LOQ 

REIRO e FORTES, 1972 ). 

Embora o Steneotarsonemus ananas (Tryon, 1898) 

seja citado no fruto e folhas do abacaxizeiro (ROSSETTO e GIA 

COMELLI, 1967b; FLECHTMANN, 1979), não foi constatado no mate 

rial examinado. 



6. CONCLUSOES

Os acaros presentes na cultura do abacaxizeiro 

no Brasil parecem ser de importância secundãria. A sua pesqul 

sa, no entanto, revelou a presença de uma especie nova, prov� 

velmente micõfaga. 

Vinte e nove especies de insetos sao relaciona 

dos do abacaxizeiro no Brasil. Destas, duas são pragas de o

corrência geral no pais, a saber: Thecla basilides e Dysmico� 

cus brevipes; 5 especies de formigas estão associadas indire

tamente ã cultura como simbiontes da cochonilha D. brevipes. 

As deQais espécies parecem ser de ocorrência esporãdica e de 

distribuição localizada. 

As duas especies T. basilides e D. brevipes sao 

conhecidas como pragas do abacaxizeiro desde 1931. 
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