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1. INTRODUcA0 

0 Brasil é o segundo produtor mundial de manga, estando a cultura ainda 

em plena expansk no pais (GRAVENA & ZACCARO, 1980; SIMAO, 1980). 

A producio de mangas de variedades finas como a Haden, Tommy Atkins, Keitt 

e Van Dicke, alem de atender ao mercado interno, destina-se a exportacio. Nes 

se caso, os requisitos fitossanitirios exigidos sio bastante rigorosos, nio se 

tolerando na partida a presenca de uma Unica fruta infestada (ROSSETTO, 1989). 

Virias especies de pragas da mangueira ji foram relatadas com relacio a 

sua biologia e danos que causam. Entre as principais, podem ser citadas : 
1) broca da mangueira, Hypocryphalus mangiferae, vetor do fungo Ceratocystis 

fimbriata, causador da seca da mangueira (RIBEIRO & ROSSETTO, 1971; ROBBS , 

1973; GALLI et al., 1980; ROSSETTO et al., 1980; RIBEIRO et al., 1986), 	que 
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pode causar a morte de 100% das plantas de variedades suscetiveis (RIBEIRO 
et al., 1986); 2) cochonilha branca da mangueira, Aulacaspis tubercularis , 

que ataca ramos, foihas e frutos, sendo os prejuizos maiores quando localiza 
dos nos iiltimos (ROBES, 1973); 3) icaro eriofiideo, Eryophyes mangiferae , 

que de acordo com FLECHTMANN (1985) 6 portador de patogeno causador das mal-
formagoes das gemas. 0 icaro encontra maior facilidade para se instalar em 
6pocas quentes e secas (REIS et al., 1974); 4) mosca-das-frutas, ceratitis 

capitata e Anastrepha obliqua, cuj as larvas infestam os frutos em matura-
gio, depreciando-os e impossibilitando a sua comercializagio (GALLO et al., 

1989). 
Para atender as exigencias dos consumidores de variedades finas, 6 preci 

so que os cuidados fitossanitirios sejam considerados em todos os estidios 
fenolOgicos da planta, nio apenas durante a frutificagio. 0 tratamento fitos 
sanitario pos-colheita s6 poderia se tornar dispensivel com a virtual elimi-
nagio de pragas que atacam os frutos no pomar, como a cochonilha e a mosca-
-das-frutas. Entretanto, cuidados fitossanitirios implementados de forma ade 
quada no campo, podem contribuir para uma reducio do ntimero de frutos rejei-
tados durante o processamento em pos-colheita. 

Tambem 6 preciso evitar perdas de arvores e reducio de sua produtivi-
dade, devidas ao ataque por pragas, pois a implantacio e a manutencao de po-
mares, tecnicamente conduzidos, requerem elevados investimentos. 

0 presente levantamento de artropodes-pragas e de seus parasitas foi con 
duzido com o objetivo de contribuir para a selecio de medidas fitossaniti-
rias a adotar e para a preservacio do controle biolOgico natural das pragas 
existentes. 

2. METODOLOGIA 

0 levantamento foi realizado em tres pomares localizados em Campinas-SP, 
Lins-SP e Cafelindia-SP. 

Em cada pomar foi realizado levantamento de artropodes-pragas e de seus 

parasitas, nas seguintes 6pocas: a) estidio vegetativo de pos - frutificacio 
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(abril); b) florescimento (julho); c) inicio de frutificagio (outubro) 

d) final de frutificagao (janeiro). 
Obedeceu-se a seguinte metodologia para a amostragem de pragas: 
a) Broca  - tomou-se uma amostra ao acaso, de 50 arvores, 	anotando -se 

aquelas atacadas; 
b) Cochonilha  - tomou-se uma amostra ao acaso, de 20 arvores, contando -

-se em cada planta o niimero 2 de folhas infestadas e o total de folhas locali-
zadas em uma area de 0,25 m de cada copa, escolhida ao acaso; 

c) Acaro  tomou-se, ao acaso, uma amostra de 20 arvores, nas quais fo-
ram contados os ponteiros malformados e o total de ponteiros localizados em 
1,0 m

2 
 de area de cada copa; 
d) Mosca-das-frutas  - tomou-se, ao acaso, uma amostra de 20 arvores 

em cada uma amostrou-se 10 frutos, contando-se os infestados pela larva. 

Para observagao dos inimigps naturais, coletou-se material presumidamen-
te infestado para avaliagio do parasitismo e observacio da emergencia de 
parasitOides. 

3. RESULTADOS PARCIAIS E DISCUSSAO 
No pomar de mangueiras Haden, em Campinas/SP, constatou-se a presenca 

de broca, cochonilha branca, mosca-das-frutas e, provavelmente, do icaro cau 
sador das malformagOes de ponteiros. Nos pomares de Keitt e Tommy Atkins, em 
Lins/SP e Cafelindia/SP, respectivamente, todas essas especies, exceto a bro 
ca, foram assinaladas. Nesses pomares ocorreu ainda a cochonilha Lecanium  

sp., que se localiza nas nervuras das folhas. 
A presenca da broca foi registrada durante as quatro epocas de levanta-

mento, no pomar de Campinas/SP. A menor infestacio (12,0 %), ocorreu em 
abril/89 e a maior (24,0 %), em janeiro/90. Independentemente do grau de in-
festag5o, recomenda-se a poda e queima de todos os ramos afetados pela seca, 
conforme ROSSETTO & RIBEIRO, 1983. 

As maiores infestacoes de cochonilhas ocorreram em Campinas/SP. Em Lins/ 
SP e Cafelindia/SP, a sua incidencia foi muito baixa, nao chegando a se cons 
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tituir uma praga. Nas tres localidades foi constatado o ataque das cochoni-

lhas por parasitOides, reconhecidas pelos orificios de saida nas carapacas. 

Foram identificados como sendo himenOpteros da familia Braconidae. Seu po-

tencial no controle biologic° ainda devera ser avaliado. Possivelmente, en-

quanto existir esse controle biolOgico natural que mantenha as populacOes de 

cochonilhas em baixos niveis populacionais, dispensam-se as aplicacaes de 

defensivos contra essa praga. 

A incidencia de ponteiros malformados pelo provivel ataque de icaros, 

esteve entre 0,35 e 14,2 % nos tres pomares visitados. As variedades Keitt 

e Tommy Atkins apresentaram 28,5 e 10,1 %, respectivamente, de inflorescen - 

cias malformadas, que redundam na diminuicio da produtividade. Independente-

mente do grau de incidencia desse fenOmeno, recomenda-se proceder a limpeza 

das copas, eliminando-se ponteiros e inflorescencias malformadas. 

A maior incidencia de mosca-das-frutas (12,5 %), foi assinalada na varie 

dade Keitt, em Lins/SP. N5o foi possivel fazer a avaliacio na variedade 

Tommy Atkins, pois a colfieita ji havia sido feita na epoca da visita ao po-

mar. Alem do monitoramento e controle da praga com o use de iscas, a impera-

tivo identificar inimigos naturais mais agressivos, que possam promover con-
trole biologic° eficiente. 

Preliminarmente, a broca e a mosca-das-frutas podem ser apontadas como 

pragas-chave da mangueira nos locais estudados. Mudancas quanto a sua impor-

tincia poder5o ocorrer com levantamentos em outras localidades. Alert de ou-
tros levantamentos, esti. ° previstas avaliacoes da incidencia de cochonilhas 

nos frutos, onde os prejuizos sao diretos pelo seu valor comercial. 
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