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Abundância de Harmonia axyridis e das joaninhas locais em produção orgânica de 
brássicas no Distrito Federal
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Joaninhas são predadores da família Coccinellidae e exercem importante papel no controle natural 
de pragas, como pulgões e outros. A joaninha Harmonia axyridis é originária da Ásia e foi introduzi-
da em vários países como agente de controle biológico, a partir dos quais dispersou e invadiu outros 
países. Desde então, a presença da joaninha exótica tem sido associada a redução da abundância 
das populações locais de joaninhas predadoras. O objetivo desse estudo foi comparar a abundân-
cia da joaninha invasora e das locais Cycloneda sanguinea, Hippodamia convergens e Eriopis con-
nexa em quatro propriedades produtoras de hortaliças orgânicas com diferentes níveis de diversi-
ficação vegetal no DF. Os dados foram coletados quinzenalmente em plantios de brássicas (couve, 
brócolis e/ou couve-flor) e em plantas espontâneas ao redor dos plantios, no período de maio/2017 
a agosto/2017. Ao todo foram feitas 60 amostragens (30 brássicas/propriedade/data de coleta em 
área de 400 m2). Foram registrados números de ovos, larvas, pupas e adultos. A amostragem nas 
plantas espontâneas foi realizada por 20 minutos, seguindo os mesmos registros. Foram encontra-
das 732 espécimes em brássicas e 387 em plantas espontâneas. A joaninha mais abundante foi Hi. 
convergens (brássicas n=490 e 252 em plantas espontâneas), com o pico populacional em agosto 
(n=270 e n=134, respectivamente). Houve maior abundância de Ha. axyridis (n=80) e C. sanguin-
ea (n=42) em plantas espontâneas, em relação às brássicas (n=37 e 4, respectivamente). Eriopis 
connexa foi mais abundante em brássicas (n=201) do que nas plantas espontâneas (n=13). Os dados 
sugerem que C. sanguinea e E. connexa predominantemente ocuparam habitats distintos (plantas 
espontâneas versus brássicas, respectivamente), enquanto Hi. convergens e Ha. axyridis ocuparam 
ambos habitats. Esses dados irão subsidiar a análise do potencial impacto da joaninha invasora na 
comunidade de joaninhas predadoras locais em brássicas na região.
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