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l. RESUMO
Ao ser realizado um estudo sobre Aleurothrixus flocco
sus (Maskell, 1896), em Piracicaba, Estado de São Paulo, verificou-se
-também a ocorré'ncia de outr� espécies de aleirodÍdeos em plantas cí
tricas, desúzcando-se Dialeurodes ciirifoUi (Morgan, 1893) e Paraleyro
des bondari Peracchi, 1971.
A partir desta observação foi realizado um breve estu
do morfológico das espécies mais frequentes, bem como um levantamen
to da ocorrência desses insetos em algumas regiões livres para citricul
tura nesse Estado.
O material estudado foi monúzdo em laminas e foram

confeccionadas fotografias que permitiram o reconhecimento das espécies
no campo.
Em cada pomar visitado foram escolhidas amostras, for
madas por 10 árvores ao acaso, sendo observada em cada planta, a ocor
rencia de aleirodÍdeos.
O

levantamento totalizou 92 amostras, coletadas em 31
municípios, perfazendo um, total de 920 plantas cítricas, das quais 5, 97%
(55 árvores) se apresentaram com A e floccosus, 12, 82% (118 árvores)can
P. bondari e 87, 50% (805 árvores) com !!_. citrifolii. Nos 31 municípios
visitados verificou-se a ocorrência de A. floccosus ern 20 (64,51 %), de
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P. bondari em 25 (80, 64%) e D. citrifolii em 31 (100%).
Pelo levantamento realizado, concluiu-se _que cinco es
pécies de aleirodÍdeos foram encontradas associadas a plantas cítricas
no Estado de São Paulo: Dialeurodes citrifolii (Morgan, 1893); Paraley
rodes bondari, Peracchi, 1971; Aleurothrixus [loccosus (Maskell, 1896);
Paraleyrodes crateraformans Bondar, 1923 e Aleurotrachelus sp., sen
do que as duas primeiras apresentaram maior Índice de ocorrência, en
quanto A º floccosus foi a de menor frequência e provavelmente esta
pécie vem sendo confundida com outras da mesma famÍlia º

es -
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2. INTRODUÇAO
Entre os numerosos insetos associados a plantas cítri
cas, incluem-se algumas espécies de aleirod{deos (Hom., Aleyrodidae).
Conforme citações da literatura, a espécie· encontrada
associada à Citrus, com mais frequência, é Aleurothrixus floccosus (Mas
kell, 1896). Entretanto, em abril de 1975, executando um estudo preli
minar sobre o referido inseto, a fim de observar a flutuação populacional
do mesmo, no pomar do Departamento de Entomolo gia da Escola Supe
rior de Agricultura "Luiz de Queiroz", o autor verificou que além deste,
ocorriam outros aleirod{deos, destacando-se com mais frequência Dia
leurodes citrifolii (Morgan, 1893) e Paraleyrodes bondari Peracchi, 1971.
Quanto à importância dos aleirod{deos em Citrus, TA
LHO Ul( (l975) considera que no Brasil, A. floccosus apresenta menor im
portância econômica que D. citrifolii.
Considerando esses fatos, o autor se propôs apresentar
um breve estudo m01folÓgico diferencial entre as espécies de maior fre quência no referido pomar e em seguida realizar um levantamento da pro
vável ocorrência desses insetos nos pomares de regiões livres para ci
tricultura no Estado de São Paulo.
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3. REVISÃO DE LITERATURA
HEMPEL ( 1904) observou a presença de Aleyrodes
horridus Hempel, 1899, associado a laranjeiras, em C ampinas, SP
e
redescreveu esta espécie juntamentP. com seu principal inimigo natu
ral, Eretmocerus paulistus (Hym., Aphelinidae).
QUAINTANCE e BAKER (1913) apresentaram um estu
do sobre a classificação da familia Aleyrodidt1e, dividindo-a em Uda,mo
selinae, Aleyrodinae e Aleurodicinae, comentando a possível origem dos
aleirodídeos. Nesse trabalho foram descritos vários gêneros e espécies
novas para a ciência.
Dando c ontinuida,de ao trabalho anterior, Q UAINTANCE
e BAKER (1914) descrevem outros gêneros e espécies.
QUAINTANCE e BAKER (1917) realizaram uma revi
são da familia Aleyrodida,e, descrevendo novos gêneros e espécies, re
descrevendo outras e apresentando uma série de pranchas das diversas
espécies de aleirodÍdeos.
Segundo BONDAR (1923), os aleirodÍdeos são bem

re

presentados entre nós e nesse trabalho o autor descreveu nove gêneros e
cinquenta e quatro espécies, fazendo ainda redescrições e comentários SQ.
na
bre � ocorrência de A. floccosus em laranjeiras e tangerineiras,
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Bahia.
COSTA LIMA (1928) fez um estudo sobre Aleurodicinae,
no qual descreveu cinco espécies novas para ciência e apresentou consi
derações à respeito de outras formas da referida sub-famztia.

Complementando seu trabalho anterior, BONDAR (1928),
acrescentou mais quinze espécies novas, associadas a diversas plantas.

ta

FONSECA e A UTUORI (1932) ao apresentarem uma lis
dos insetos que atacam plantas cúricas no Brasil, incluem entre
os

aleirod{deos: Hexaleurodicus jaciae Bondar, 1923, observado em folhas
de Citrus na Bahia; Paraleyrodes singularis Bondar, 1923, em laranjei
ras e em outras plantas, na Bahia; Dialeurodes (Gigaleurodes)struthanthi
(Hempel, 1901) encontrado sobre laranjeiras na Para{ba e São Paulo

e,

finalmente A. [loccosus, sem indicação de ocorrencia.
Ainda FONSECA (1934) ao relacionar as principais pra
gas observadas em plantas de maior cultivo no Estado de São Paulo, no
cap{tulo referente aos Citrus assinalou um Único aleirod{deo, Aleurothri
� floccosus, afirmando que o referido inseto era muito comum nos la
ranjais do Estado, sendo parasitado pelos microhimenópteros: Eretmo
cerus paulistus Hempel, 1904, Prospaltella brasiliensis (Hempel, 1904) e
Signifora townsendi Ashmead, 1900.
Posteriormente, FONSECA (19 36) informou que A. f.!:22.
cosus é a espécie mais comum, entre nós, sendo muito nocivo às plantas
do gênero CUrus, estando disseminada por todo pafs e fez uma rápida <ks
crição do pupário e comentários sobre a sua biologia, prescrevendo ain
da métodos de combate.
Segundo COSTA Lilvl.A (1942a), o genero Aleurothrixus
Quaintance e Baker, 1914, compreende os sub -gêneros, Philodanius, res
trito à California, E. U.A. e Aleurothrixus, onde incluiu cinco novas es-
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pécies.
as
GALLO e FLECHTMANN (1962) ao apresentarem
pragas mais importantes das grandes cult:uras, referiram-se a A. ffocco
sus como um dos insetos que atacam Citrus, fornecendo ainda dados so
bre sua biologia.
De acordo com SILVA et alii (1968) há outros aleirodÍ
deos associados à Citrus, mas apenas A. floccosus e Dialeurodes stru
thanthi ocorrendo em São Paulo.
GALLO et alii (1970) no capítulo referente as
pragas
dos Citrus, citam A. floccosus, apresentando dados sobre a sua biologia,
reconhecimento e controle.
PERACCHI (1971) referindo-se a dois aleirodÍdeos pra
gas dos Citrus no Estado do Rio de Janeiro, descreveu uma espécie no
va, Paraleyrodes bondari e redescreveu Dialeurodes citrifolii, assinalan
do pela la. vez a sua ocorrência no Brasil.
CASSINO (1975) assinalou a presença de D. citrijolii e
P. bondari pela la. vez no Estado de São Paulo, nos munic{pios de Pira
cicaba e Cordeirópolis, em limão taiti e em laranjeira.
De acordo com TALHOUK (1975), em uma lista das pra
gas de Citrus em todo mundo, ela,s são classificadas em 3 categorias: de
maior importância, com importância e de menor importância econâmica.
Entre os aleirodÍdeos, o autor assinalou para o Brasil, A. floccosus co
mo de menor importância e D. citrifolii como praga de importância eco... .
nomica.
MARICONI (1976) referindo-se às pragas dos Citrus, in
formou que entre outras, os aleirodÍdeos A. floccosus e D. citrifolü são
pragas dessa cultura sendo o segundo de maior importância que o primei
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ro. Nesse trabalho o autor afirmou que o D. citrifolii foi confunditb cam
o A. floccosus em seus trabalhos anteriores.
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4. MATERIAL E MÉTODOS
O presente trabalho foi realizado com o exame de ma
foram
terial colecionado no campo, de onde as folhas com exemplares
transportadas em sacos de papel para o laboratório. Os aleirodÍdeos fo
ram retirados das folhas sob binocular, com auxílio de estiletes e mon
tados em lâminas, conforme métodos preconizados, respectivamente, por
COSTA LIMA (1942 b) e BAKER e WHARTON (1952).
No 19 caso, o material foi colocado em hidróxido
de
potássio à 10%, em cápsula de porcelana e aquecido em banho maria, até
a fervura. Com auxÍlio de tiras de papel, os exemplares foram transfe
""
ridos para uma gota de fenol colocada no centro de uma la mina. Utilizan
do-se um fragmento de lamínula, o material foi comprimido com a fina
lidade de esvaziar o seu conteúdo. E sta Última operação foi repetida 2
ou 3 vezes visando a desidratação do mesmo. Em seguida foi
colo cada
sobre o material, uma gota de corante (fucsina de Ziehl) e a lâmina leva
da à chama de lânipada de álcool, aquecendo-se até o despreendimento de
vapores. O excesso de corante foi retirudo com auxitio de papel de filtro,
colo cando-se então uma gota de fenol para que se procedesse a diferen
ciação. Após a passagem do material em fenol-xilol (fenol, 75% e xilol,
25 %) , em xilol-fenol (xilol, 75 % e fenol, 25 %) e em xilol puro, o mesmo
foi montado em bálsamo do Canadá, incluido entre lamina e lamitmla.
Quanto ao método de BAKER e lVHARTON (1952), o ma-
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terial foi mantado em l{quido de Hoyer, entre lamina e lamínula e levado
à estufa,. onde foi mantido à 45 o c por três dias, para clarificação.
O primeiro método foi utilizado para as formas
mais
esclerosadas ou escuras, enquanto o segundo, foi empregado para man
tagem deformas jovens e pupários hialinos.
O material foi estudado em microscópio de contraste de
fase fVILD M-20 e os desenhos /oram feitos co m auxÍlio de câmara clara
acoplada ao referido aparelho.
Algumasfo tografias foram feitas, a fim de permitir
reconhecimento no campo, das espécies em estudo.

o
"'

Com o objetivo de realizar um levantamento da 'Jcorren
eia das espécies de aleirodÍdeos em estudo, foi planejado um pr.ogramade
visitas a pomares de algumas regiões livres para o plantio de Citrus no
Estado de São Paulo. Para tanto foram consideradas como regiões livres
para o plantio de Citrus, aquelas onde não ocorrem o cancro cítrico e · a
tristeza de Capão Bonito, doenças consideradas limitantes para a citri
cultura, respectivamente pela Comissão Técnica Permanente daCitricul
tura (1973) e MULLER e COSTA (1971). ( Mapa anexo)

As viagens foram realizadas através das principais vus
de acesso rodoviário, que cortam as respectivas regiões,
durante o perÍodo de abril a junho de 1976 e dentre elas destacam-se como fundamentais:
1 - Em abril de 1976, Piracicaba - lgarapava
2 - Em abril de 1976, Piracicaba -Piraçununga
3 - Em maio de 1976, Piracicaba -Columbia
4 - Em maio de 1976, Piracicaba -Barretos.
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Os munic{pios circunvizinhos a Piracicaba, foram visiao
-tados nos intervalos das viagens mais longas. Durante uma viagem
Rio de Janeiro em abril de 1976, foram visitados vários munic{pios

ao

longo da Rodovia Presidente Dutra.
A ocorrência dos aleirodÍdeos estudados foi registrada
nos diversos pomares visitados, através amostragem representada por
dez árvores, escolhidas ao acaso. Várias amostras foram repetidas em
alguns munic{pios, dependendo da sua localização, produtividade e exten
são do pomar visi-tado.
Cada árvore foi observada durante determinado tempo,
enq_uanto o autor se deslocava em torno da mesma, registrando em ficha
própria a ocorrência dos insetos. Para tanto, observava-se a ocorrência
de adultos e, em caso positivo, identificava-se a espécie, através do pu
pário.
Após as viagens, e a partir dos dados obtidos nas res pectivas amostragens, foi organizada uma tabela, relacionando os muni
cípios visitados, o número de árvores observadas e a ocorrência de alei
rodÍdeos nessas plantas cftricas.
Os dados obtidos foram transformados em percentagem
dispensando-se qualquer análise estatística.
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5. RESULTADOS
No decorrer dos estudos realizados foram encontradas
as seguintes espécies de aleirodÍdeos, em plantas cítricas no Estado de
São Paulo:
Aleurodicinae
a. Paraleyrodes bondari Peracchi, 1971
b. Paraleyrodes crateraformans Bondar, 1923
Aleyrodinae
c. Aleurothrixus floccosus (Maskell, 1896)
d. Aleurotrachelus sp.
e. Dialeurodes citrifolii (]Morgan, 1893)
Das espécies enumeradas, P. bondari, A. [loccosus e
D. citrifolii, destacaram-se pela rnaior frequência com que foram encon
tradas.
VisandJ Possibilitar a identificação dessas espécies, se
gue-se uma sucinta diagnose diferencial, baseada nos caracteres do ovo
e do pupário, bem como a sinonímia e principais citações taxonômicas re
ferentes a cada uma de las.
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Aleurothrixus floccosus (Maskell, 1896)
(Prancha II e Fig. 1 e 2)
Aleurodes f[ocosa Maskell, 1896 :432
Aleurodes horridus Hempel, 1899: 394
Aleyrodes hozvardi Quaintance, 1907
Aleurothrixus hozvardi Quaintance e Baker, 1916:466
Aleurothrixus (Aleurothrixus) ffoccosus (Maskell, 1896):
Quaintance e Baker, 1917:403
Aleurothrixus floccosus (Maskell, 1896) : Bondar, 1923: 165
Aleurothrixus jloccosus (Maskell, 1896): Costa Lima,
1942 :425
Ovo -

Elíptico, provido de um pedúnculo curto. Branco leitoso logo a
pós a oviposição, tornando-se amarelo e até castanho, de acordo
com o desenvolvimento; encontrados sobre as folhas,
em círculos de 2, 5 a 3 mm de diâmetro.

dispostos

( Prancha II. A)
Pupário - Sub-elíptico, de cor amarela até castanho escuro. Região sub
-marginal com 18 pares de poros simples. Disco dorsal com su-turas dos segmentos bem pronunciadas. O tórax é separado do
abdâmen por uma fenda transversal conspícua, perto da qual há
um par de fortes cerdas; uni par de pequenas cerdas mais longas,
um lateral e outro na parte caudal. Orifício vasiforme sub-cir
cular, pequeno, com a margem lisa; opérculo hemisférico, a sua
margem posterior com entalhes; lÍngula quasP invisível, mais cur
ta que o opérculo. (Prancha II. C).
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Dialeurodes citrifolii (Morgan, 1893)
(Prancha III e Fig. 3 e 4)
Aleyrodes citrifolii Morgan, 1893:70
Aleyrodes nubifera Berger, 1909:67
Aleyrodes nubifera: Morril e Baker, 1911: 86
Dialeurodes citrifolii: Quaintance e Baker, 1914:97
Dialeurodes citrifolii: Quaintance e Baker, 1916 :469-470 ·
Dialeurodes (Dialeurodes) citrifolii: Quaintance e Baker,
1917: 412 - 415
Dialeurodes citrifolii: Silvestri, 1927: 18-19
Dialeurodes citrifolii: Peracchi, 1971:149
Ovo - Elíptico, provido de um pedÚnculo curto, amarelo claro, logo a
pós a postura, tornando-se negro em seguida, recoberto por fina
pulverulência cérea branca, que se dispõe em fonna de alvéolos.
São encontrados distribuidos irregulannente nas folhas.
(Prancha III. A)
Pupário - Elíptico, amarelo-claro, desprovido de manchas oculares, com
margem sutilnzente d enteada, providas de cerdas antero-margi
nais curtas e inseridas em tubérculos, apresentando dorsalmen
te estrias e 15 pares de pequeninas cerdas claviformes;disco dor
sal com poros sirnples e esparsos, dobras traqueais
visíveis,
principalmente a caudal. (Prancha III. B ). Orifício vasiformesub
-circular, com margem denteada; opérculo sub-triangular, com
a metade apical recoberta por curta pilosidade, preenchendo qua
se todo orifício e cobrindo a lÍngÚla. (Prancha III. C ).
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Paraleyrodes bondari Peracchi, 1971
(Prancha IV e Fig. 5 e 6)
Paraleyrodes bondari: Peracchi, 1971: 149
Ovo - Elíptico, provido de pedúnculo relativamente longo, amarelo cla
ro, recoberto por finfssima pulverulência cérea branca.
(Prancha IV.A )
Pupário - Elíptico, margem denteada com 2 cerdas antero-marginais cur
tas e 2 postero-marginais mais desenvolvidas; apresent:ando dor
salmente 14 pares de cerdas, sendo 3 anteriores, 10 laterais e 1
caudal; cerdas cefálicas presentes; disco dorsal com 7 jx)ros COJ'!!:.
postos, sendo 1 cefálico e 6abdominais; um par de pequenas cer
das situadas no orifício vasiforme. (Prancha IV. B). Orifício va
siforme sub-triangular, com ápice arredondado, opérculo preen
chendo metade do orifício, anguloso dos lados, com margem si1mosa; l{ngula saliente, alongada, recoberta por curt:a pilosidade
e dotada de 4 cerdas longas e robustas. (P rancha IV. C).
Em condições de campo, as espécies referidas poderão
ser reconhecidas pelos seguintes aspectos:
Aleurothrixus floccosus (Fig. 1 e 2): Pupário pequeno, com apro
xirnadamente O, 8mni de compriniento e O, 5 mm de largura,
castanho-escuro, rodeado por abundantes filamentos de ce
ra branca, em forma de flocos. Ocorrem geralmente nas
páginas inferiores das folhas, em grupos, podendo formar
colônias numerosas, favorecendo assim o aparecimento de
fumagina irtensa.
Dialeurodes citrifolii (Fig. 3 e 4): Pupário grande, achatado, apro
ximadamente com 1, 4nun de cmnprimento e 1, 0mm de lar-
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gura, amarelo esverdeado, desprovido de filamentos

de

cera. Localizam-se nas páginas inferiores das folhas, iso
ladamente e quando ocorrem em grande número, favorecern
também o aparecimento da fumagina.
Paraleyrodes bondari (Fig. 5 e 6): Pupário peque1w, com 0,9mm �
comprimento e O,6mni de largura, branco leitoso, apresen
tando alguns filamentos longos e quebradiços de cera bran
ca, os quais servem de refugio para os adultos e camufla
gem para os ovos. Ocorrem isoladamente na página
rior das folhas e raramente reunem-se em grupos.

infe

A tabela I, representa o levantamento que abrangeu 92
amostras observadas em 31 muni.c{pios.
Na tabela II, constata-se que das 920 plantas cítricas
exmninadas, 5, 97% (55 árvores) apresentaram A. floccosus; 12,82% (118
árvore,s) com P. bondari e 87, 50% (805 árvores) comD. citrifolii.
A tabela III, mostra que dos 31 municípios v'isitados, o
25
A. floccosus foi encontrado em 20 deles (64, 51 %>, P. bondari em
(80,64%) e oD. citrifolii em 31 (100%).

As observações de Paraleyrodes crateraformans Ron

dar, 1923 e Aleurotrachelus sp., constituem, a la. referência para o Es
tado de São Paulo, associados à Citrus.
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6. DISCUSSÃO
Inicialmente tornam-se necessárias algum.a s

conside

rações sobre a data correta em que foi descrita a espécie de
Maskell
(1896). Essa espécie foi descrita como Aleurodes flocosa, com base em
material da Jamaica, remetido por Cockrell e encontra-se descrita
no
Vol. XXVIII do "Transactions and Proceedings of the New Zealand lnsti
tute", relativo ao ano de 1895, data essa tomada como referência.

En

tretanto esse volume foi publicado em junho de 1896, c01no consta na pá
gina de rosto do nzesmo. Acresce ainda que a contribuição de Mashell;j}i
lida na reunião de "Wellington Philosophical Society", realizada ern 26 de
fevereiro de 1896, o que confirnza ter sido a espécie descrita em 1896 e
não 1895, como é comumente citada.
Os dados obtidos contrariam citações anteriores,

nas

quais a "mosca branca dos citros 11, A. floccosus, era considerado como
Única espécie de inzportância econo1nica, associada às plantas cftricas.
Analisando as tabelas I, II e III, verffica-se que o

D.

citrifolii foi o aleirod{deo de maior frequé'ncia entre os estudados e

as -

sim sendo, acredita-se que esta espécie entre outras, tem sido

confun

dida com A . .floccosus. Segundo citação de JtriARICONI (l976}, aquele au-
tor adnzite ter confundido as espécies em queshio, enz seus trabalhos an
teriores.
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Pode-se aceitar este equívoco, considerando que possi
velmente apenas os adultos destes insetos tenham sido observados, quan
do em se tratando de aleirodÍdeos, torna-se necessário e indispensável o
exame dos pupários.
Outro fato que pode ter influído neste equívoco, refere -se aos trabalhos publicados sobre aleirodÍdeos em plantas cítricas, que
desde 1904 até 1971, citam e dão ênfase ao A. floccosus, como principal
espécie de importância economica para a citricultura no Brasil.
Quanto a distribuição de D. citrifoli� e P. bondari assi
nalados até então para o Estado da Guanabara, hoje Jv.lunicípio do Rio de
Janeiro e no Município de ItaguaÍ, campus da Universidade Federal Rural
do Rio de Janeiro, (PERACCHI, 1971) e para São Paulo, Municíp:os de
Piracicaba e Cordeirópolis (CASSINO, 1975), acredita-se na sua ocorrtn
eia em outras regiões do país, tendo em vis ta, tereni sido estas duas ésI

pécies observadas pelo autor em Magé, Nova Iguaçu e Itaboraí,
pios citrú:olas do Estado do Rio de Janeiro.

. ,,

munzcz-
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7. CONCL USOES
1. Cinco espécies de aleirod{deos, ao menos, encontram-se
ciadas a plantas cúricas no Estado de São Paulo.

asso-

a. Dialeurodes citrifolii (Morgan, 1893)
b. Paraleyrodes bondari Peracchi, 1971
e. Aleurothrixus floccosus (lvlaskell, 1896)
d. Paraleyrodes cratera[ormans Bondar, 1923
e. Aleurotrachelus sp.
2. Possivelmente, D. citrifolii e P. bonrl.ari são as espécies
com
maiores {ndices de ocorrência em, plantas c{tricas no Estado de
São Paulo, enquanto A. floccosus é aquela de menor ocorrência.
3. Diversas referências 1ui literatura à A. floccosus, infestandojian
tas c{tricas, deveni ser atribuidas a outras espécies de aleirod{
de,.1s, principalnzente D. citrifolii.
4. Macroscópicamente, A. ffoccosus distingue-se de D. citrifoli'i,fx!Y
apresentar, aquele, o pupário geralmente castanho-escuro, com
o
abundante secreção cérea branca, enquanto D. citrifolii teni
pupárfo amarelo esverdeado, desprovido de secreção cérea.
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8. SUMMARY
Among different species of whiteflies damaging
trees in Piracicaba, State of São Paulo, Brazil, Dialeurodes
(/Ylorgan, 1893), Paraleyrodes bondari Peracchi, 1971 e

citrus
citrifolli

Aleurothrixus

floccosus (Maskell, 1896), were the most important pests.
A brief morphological study and a survey of the occur
rence of these insect.r.:; were made in various citricultural areas of
above indicated state.

the

The pupa case were mounted on slides andpictures

were taken to use theni in identification of different species in the

field.

Ten trees samples were randonized, from each orchard and the presence
of aleirodids were annoted.
The total of samples were 92, including 920 trees,
lected from 3.1. munic{pios. The results inàicated that 55 trees

se

(5. 97

were attached by A. ffoccosus, 118 trees (12, 82 %) by P. bondari

%)

and

805 trees (87. 50 %) by D. citrifolii.

ln relation with lhe incidence of the aleirodids in 31 niu
nicípios, resuUs showed tlzat in 20 municípios (64. 51 96) occurred A. floc

cosus, in 25 1nunicípios (80. 64 %) occurred P. bondari and 31 municípios
(100%) occurred D. citrifolii.
Also, the results showed that tlzere are at least

two

more species of iDhiteflies Paralevroáes crateraformans Bondar, 1923 e

-20

Aleurotrachelus sp º in the State of São Paulo, damaging citrus trees.
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10. FIGURAS E TABELAS
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. Fig. 1

Fig. 2
. Aleurothri:xus tloccosus (Maskell, 1896) sobre fo
lhas de Citrus sp., fig. 1: 4 X e figº 2: 8 X
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Fig. 3

Fig. 4
Dialeurodes citr-"[olii (Morgan, 1893) sobre

fo

lhas de Citrus sp., fig. 3: 4 X e fig. 4: 8 X
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Fig. 5

Fig. 6

Paraleyrodes bondari Peracchi, 1971 sobre

fo

lhas de Citrus sp., fig. 5: 4 X e fig. 6: 8 X

-2 9

Fig. 7

Fig. 7. Aspecto de uma colônia de Dialeurodes
citrifolii (Morgan, 1893), em

limão

taiti, Piracicaba - São Paulo. (2 X)
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Fig. 8

Fig. 9

PaYalev-rcdes craleraformans Bondar, 1923 sobre fo-.
lhas de Citrus sp., fig. 8: 4 X e fig. 9: 5 X

- 31

AlvIOSTRA N9
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arv.

A , f.
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______J
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Fig. J O.
de caJ!l jJo, u I !lizada jJara rcali::::aJ' as trm.os Lragcns
Tº

Fic!w

-

----�· ----

de aleirocl1<!eos nos />omarcs ci!r{colos L'isi!ados.
A.f.: A. {toccosus; D.e.: D. citrifolii e P.b.: P. bondari
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N'?arv.
observ.

.

arv.
N'? árv.
A. fjoccosus D. cilniolli

N'? árv.

N<! da
amost.

(1976)

01.

5/05

Americana

30

02

6/M

Américo Brasiliense

20

o

03

15/05

Araraquara

40

3

04

15/05

Barretos

60

05

16/05

Bebedouro

06

5/05

Campinas

07

14/04

08
09
JO

29/05

Caçapava
Catanduva

20

15/05

Colina

20

16/05

Colombia

30

o
o

11

21/06

Cordeirópolis

30

12

14/04

Cruzeiro

10

13

15/05

Dobrada

20

14
15
16
17

6/04

Guará
Igarapava

10

17/05

Jaboticabal

28/04

Leme

2

18

28/04

Limeira

15/05

J,,Jatão

40

o
o

58

19

40
20
60

37·

4

20
21

28/M

11logi-Mirim

40

3

35

5

30/05

Olimpia

6/04

2

o
o

57
10
8

6

22

60

1

1

51

12

17
24

4
5
6

Data

6/04

Alunic1pio
vísilado

Orlâmlia

NO

4

26

3

18

1

4

5

53

4

50
-50

2

38

3

4

45

10

3

9

13

3

14
18

2

25

3

1

29

9

2

18
9

1

ío

10

o
o
o

5

Piracaia

21/05

Piracicaba

25

28/M

Yiraçummga

20

2

26

15/05

Pitangueiras

30

2

27

6/0-1

Ribcinto Preto

40

2

28

29/05

20

2

29

14/04

30

6/04

31

6/0-1

Rio Claro
Roseira
Sales de Oliveira
São Carlos

Total : . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . .

ho;ulari

35

14/04

23
24

P.

10

60

·-

o
e

8

18

35

3

920

55

805

o

o

8
36

30

20

4

o

6

17
7
19
25

1.0

2

Tabela 1, Oc01 ..rência de alci,-od{deos em jJlantas c{1ricas, verificada cm
algumas regiões livres para o plantio de Cil'J.:!_!§ 110 Estado de
São Paulo,

9

o

o
1

2

7

----

118
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�

N9 de arvores com aleirod{dcos (%)

N9 de árvores
observadas

A. floccosus

D. cürifolii

P. b01ulari

920

55 (5, 97%)

805 (87, 50%)

118 ( 12, 82%)

Tabela II. Percenlageni de aleirodÍdeos nas plantas
cítricas observadas, em algumas
re
giões livres jJara o plantio ele Citrus no
Estado de São Paulo.

111, unz.czpws
· _., .

visitados

.
conz aleirodÚieos (%)
de numtczj_., nos
A. j7occoszr,s
P. bondari
Q, ci!rifc!Jii
.

Nf!

-

-�·r-•---

31

20 ( 64, 5J ?6)

3.l (100?6)

25 (80,82%)

Tabela III. Percentagem, de municípios coni aleiro
dÍdeos e1n algumas regiões livres para
o plantio de Citrus no Estado de São Pau
lo.
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11 º PRANCHAS E 1\1.APA

�incipaís caracteres m orfol�gicos de um aleirodideo

A - Pupário
1
2
3
4
5
6
7
8

-

torax
margem
area submarginal
poro composto
disco dorsal
abdome
orificio vasiforme
poro simples

,B - Orifício vasiforme
9 - op�rculo
10 - oríficío
11 - lingula
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Aleurothrixus floccosus (Maskell, 1896)

A - Ôvo

B - pupário

C - orificio vasiforme
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Prancha III
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Dialeurodes citrifolii (Morgan, 189 3)
A - ;;VO
B - pupéÍ,rio
C - orificio vasiforme
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Prancha IV
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Paraleyrodes bondari Peracchi, 1971
A
B
C

ovo ,
pupario
orif icio vasiforme

12-cm:ZE!RO

20-l\lOGI•J\IIRIM

10-COLOMBlA
l l·CO!\DF.IRÔPOLIS

21-OLIMP!A

17•LEME
18-LIMEIRA
19-MATÃO

8-CATANDUVA
9-COLINA

6-CAMP!NAS
7-CAÇAPAVA

16-JABUTICABAL

14·GUARÁ
IS·IGARAPAVA

13-DOBRADA

5-BEBEDOURO

4-BARRETOS

3-ARARAQUARA

1-A�!ERICANA
2-AMÉRICO BRASILIENSE

31-SÃO CARLOS

30•SALES DE OLIVEIRA

28-RIO CLARO
29-ROSEIRA

26•PITANGUEIRAS
27•ÍUUE!RÃO PRETO

25-PIRAÇUNUNGA

24• PIRACICABA

22-0RLÂNDIA
23•PIRACA!A
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REGIÕES CO:1,1 RESTRIÇÕES
FITOSSANITÁRIAS 'fE:\IPORÁRIAS

MUNICÍPIOS VISITADOS EM REGIÕES LIVRES PARA
O PLANTIO DE CITRUS NO ESTADO DE SÃO PAULO

