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Figura 1. Superfície inferior do folíolo atacada
pela cochonilha.

o cultivo do coqueiro (Cocos nucifera L.)
vem tendo sua área aumentada no Estado
do Amapá, contribuindo para sua
expansão o excelente preço que o coco
para água atinge no mercado, sendo
vendido por ambulantes pelo valor R$
1,50 (um real e cinqüenta centavos),
enquanto que os produtores recebem
entre cinqüenta e setenta centavos por
fruto.

Com o incremento de seu cultivo,
percebe-se um aumento acentuado de
pragas e doenças, como é o caso do
cochonilha-transparente-do-coqueiro, que
embora tenham ocorrência em outros
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estados do país, ainda não tinham sido
registrado no Amapá. Assim, o objetivo
deste trabalho é o de registrar a
ocorrência da cochonilha-transparente-do-
coqueiro (Aspidiotus destructor Signoret,
1869 (Homoptera : Diaspididae), no
Estado do Amapá.

Em uma chácara situada no Ramal do KM
09, município de Macapá, detectaram-se
plantas que apresentavam os folíolos das
folhas mais velhas com clorore, sendo que
na superfície inferior, observava-se a
presença da cochonilha Figura 1). Com a
evolução dos sintomas, os folíolos
tornam-se amarelos e secam.
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2 Registro da cochonilha-transparente (Aspidiotus destructor Signoret, 1869 (Homoptera : Diaspididae) em
coqueiro (Cocos nucifera L.) no Amapá

Segundo Ferreira et ai. (1998a, 1998b)
trata-se da praga conhecida como
cochonilha-transparente-do-coqueiro
(Aspidiotus destructor Signoret, 1869
(Homoptera : Diaspididae). A descrição do
inseto, segundo estes autores é a
seguinte: a fêmea adulta apresenta o
corpo arredondado, com diâmetro na faixa
de 1,3mm, coloração amarelada e o corpo
coberto por uma camada cerosa
semitransparente, fixando-se em
determinado ponto do folíolo onde passa
toda a sua vida. O macho no estádio
adulto torna-se alado, apresentando asas
transparentes, com pontuações escuras.

Ferreira et aI. (1998aL relatam que em
plantas novas a cochonilha ataca os
folíolos das folhas mais velhas em sua
superfície inferior, provocando clorose ao
consumir a seiva e obstruir os estômatos.
Com a evolução do ataque as folhas
secam causando redução da área foliar.
Em plantas adultas localizam-se
geralmente nos pecíolos das folhas,
pedúnculos florais, frutos e folíolos
terminais

Segundo Ferreira et aI. (1998b) deve ser
feito um monitoramento constante para se
estabelecer o momento adequado de
realizar-se o controle. Em Sergipe, os
autores acima relatam que algumas
espécies de joaninhas da família
Coccinelidae são predadores de A.
destructor, estando entre estes
predadores as seguintes espécies: Zogloba
beaumonni, Azya trinitatus e Cholocorus
nigritos.

O controle químico deve ser realizado em
função no nível de ataque da cochonilha e
da idade do plantio: em plantas jovens
deve-se efetuar quando 50% das plantas
apresentarem duas a três folhas altamente
atacadas pela cochonilha; enquanto que

em plantas adultas, quando 20% das
plantas apresentarem mais de três folhas
atacadas na metade superior de sua copa
(Ferreira et al., 1998b). Como produto
químico os autores recomendam
pulverizações com produtos à base de
dimetoato, à base de 4 gramas do
princípio ativo para 10 litros de água.
Sendo necessário duas aplicações, deixar
um intervalo de 15 dias entre uma e
outra.
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