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OCORRÊNCIA E COTRQLE QUÍ1ICO DA COCHONILHA 
DOS BROTOS DA tIANDIOCA (PHENACOCC1JS MANIHOT) 

RESUMO: Devido ao aparecimento da 
praga Phenacoccus rnanihot nas pontei 

ras da mandioca, constatada na Região 

de Be1m-PA e Macap-AP, efetuou-se 
um estudo de controle da mesma, tes 

tando-se seis inseticidas. O mais 
eficiente foi o Parathion etílico a 

0,1%, dando uma eficiancia de cxntro 

le da ordem de 96,27%, seguido pelo 
Cytrolane com 87,9 14%. Para se deter 
minar esses valores utilizou-se a f5r 
mula de Abbot. 

1 - INTRODUÇAO 

Desde 1973, foi observado nos mandiocais localizadcs 

na sede do Centro de Pesquisa Agropecuria do Trcpico Qiido-PATU, 

em Bel&n-PA, um novo sintoma nos brotos da mandioca, sendo o ageri 

te causador uni inseto identificado como Phenacoccumarihot(HciiqDtera-

-Pseudococcidae). 

Os adultos medem cerca de 2,14 mm de comprimento por 

1,5 mm de largura. So de cor branca devido o corpo ser coberto 

por um pt5 branco. Locomovem-se lentamente quando molestados. As 
fêmeas p3em grande quantidade de ovos que so protegidos por um 

emaranhado de fibras esbranquiçadas, formando flocos de at 5 mm 

de comprimento. 

Localizam-se nos brotos terminais e folhas da irndio 

ca e, ao sugarem a seiva, causam um fitotox*mia manifestada pelo 



2 . 

encrespamento e redução dos entrens das ponteiras, ficando com 

um aspecto boleado. Quando a infestação severa, o broto morre 

(SILVA, V.3). 

Os inimigos naturais observados desta praga, no Terri 

t5rio Federal do Amapa e em Belm-PA, foram: um Neurptero do g 

nero Chrys opa sp e dois colepteros: Hyperaspis notata e Hyperaspis 

sp. 

GOMES (v. 1) e LEPAGE (v. 2) relatam o g&nero Phenacoccus 

atacando diversas culturas no Rio de Janeiro e So Paulo, respec 

tivamente. 

Devido a importancia que a cultura da mandioca desem 
penha na s&io-economia da Região Amaz6nica e ao seu potencial de 

produção de álcool, desenvolveu-se o presente estudo, visando obter 

o controle da praga. 

2 - MATERIAL E MÉTODOS 

Em um mandiocal localizado em Belm, altamente infes 

tado pela praga, foram selecionados LiOO brotos que apresentavam co 

l6nias mdias a grandes, nos quais foram aplicados seis insetici 

das atravs de pulverizador manual. Visando evitar a lavagem dos 

produtos pela -  agua das chuvas que normalmente ocorrem na epoca 

de controle da praga, foi adicionado um espalhante adesivo conhe-

cido como Extravon 200, sendo este tambm aplicado isoladamente, 

procurando-se observar algum possrvei efeito do espalhante.. 

Os tratamentos utilizados no ensaio foram em nimero 

de cito, dos quais seis consistiram na aplicação de inseticidas, cu 

jas concentraç6es so apresentadas na tabela 1. 
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TABELA 1 - Tratamentos, produtos e concentraç3es usados no contro 

le da cochonilha Phenacoccus rnanihot, Bel&n-PA 

TRATAMENTOS PRODUTOS CONCENTRAÇÃO (% de FA) 

1 Parathion etriico 0,1 

2 Malatol 0,1 

3 Nuvacron 0 3 1 

4 Diazinon 0,1 

5 Dimecron 0,1 

6 Cytrolane 0 3,1 
7 Extravon 0 9 03 

8 Testemunha - 

O delineamento experimental foi o de blocos ao aca 

so com cinco repetiç6es, compreendendo o total de 40 parcelas, sen 

do cada uma constituída de 10 colnias. Cada broto recebeu apro 

ximadamente 50 ml da so1uço de inseticida. 

O índice de eficincia de cada inseticida foi obti 

do contando-se o nirnero de brotos livres da praga por parcela, em 

pregando-se a f6rmula de Abbot. 

3 - RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados foram obtidos 10 dias ap5s a aplicaço 

dos produtos, e em scguid dtcrminado o grau de eficincia, con 
forme mostra th1 2. 
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TABELA 2 - Inseticidas, graus de eficincia e médias de brotos de 

sinfestados no controle de Fhenacoccus mnihot, Be1m-PA, 

1975 

GRAU 	DE 	 N9 MDI0 DE BROTOS TRATAMENTOS 	 EFICIÊNCIA 	 DESINFESTADOS (%) 

?ax'athion eti:iico 96,27 8,25 

Cytrolane 87,94 7,60 

Diazinon 60,79 5 9 80 

Nuvacron 45,31 5 3 00 

Malathion 2I4,00 3,20 

Dimecx'on 9,06 2,20 

Extravon 4,1'4 1,80 

Testemunha (gua) - 1,60 

A analise estatística acusou diferença significati 

va entre tratamentos, destacando-se o Parathion etilico e o Cytro 

lane. Deve-se, no entanto, dar preferancia ao Parathion et1ico 

devido ao seu efeito de profundidade, como bem indica o grau de 

eficiência, como tarnbm por ser de menor custo no mercado. 

'4 - CONCLUSOES 

No controle químico da cochonilha Fhenacoccus nianihot, 

os melhores produtos testados foram o Parathion etXiico e o Cytro 

lane, ambos a 0,1% de principio ativo, aplicados diretamente so 

bre as partes infestadas das plantas. 
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ABSTRACTS: Due to apperance of a 

serious pest (Phenacoccus manihot) 
on cassava's pointer in Belm area 

a study of control was conducted. 

Six insecticides were tested. The 

rnost efficient was Parathion etilico 

0,1% which gave 96,27% effectiveness 

of centrei followed by Cytrolane with 

87,94%. To determine these values 

Abbot's formula was used. 
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