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Introdução – O sistema orgânico de produção caracte riza-se por não utilizar insumos químicos 
sintéticos ou materiais transgênico s. O produto deve ser obtido em u m ambiente, onde se u tiliza 
como base do processo produtivo os princípios agroecológicos, que contemplam o uso responsável 
do solo, da água, do  ar e dos de mais recursos nat urais. A cult ura dos citros apresenta elevada 
importância econômica para o paí s, sobretudo na produ ção de sucos congela dos, além de seu 
consumo in natura. Em sistema co nvencional de produção esta cu ltura é atacada por um número  
relativamente elevado de insetos- praga. Objetivo – Realizar levan tamento dos inseto s-praga 
associados à cultura dos citros, em sistema de produção orgânico. Material e Métodos – No período 
de 15/06/2015 a 17/07/ 2015 foram insta ladas duas armadilhas a desivas amarelas e ef etuou-se 
amostragens quinzenais em uma á rea de 2,3 ha, co m dois anos de ida de, no município de Len çóis 
(BA), a 12°36’30.6” Sul e 41°21'19.8" Oeste e 394 m de altitude. O material bioló gico coletado foi 
quantificado no laboratório de Entomologia da Embrapa Mandioca e Fruticultura e foi identificado em 
nível de espécie. Resultados – Constatou-se a presença da cigarrinha, Dilobopterus costalimai, que 
se alimenta no xilema (ramos novos ); Diabrotica speciosa, Lagria villosa, Papilio thoas brasiliensis e 
Phyllocnistis citrela provocando danos nas folhas. Coccus hesperidum nos ramos e folhas e 
Toxoptera citricida nos brotos, folhas e botões florais, alé m de duas morfoespécies de cigarr inhas 
não identificadas em nível de es pécie. Foram registradas a presença de nove espécies de 
importância agrícola além de duas morfoespécies poten cialmente vetores de Xylella fastidiosa. 
Conclusões – Dentre as espécie s encontradas, Toxoptera citricida, Papilio thoas brasiliensis e 
Phyllocnistis citrela apresentaram status de praga, sendo esta última, P. Citrela, a larva minadora 
dos citros, a de maior potencial de dano.  
 
Palavras-chave: Manejo Integrado de Pragas; agroecologia; fitossanidade. 

77




