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A citricultura no Estado do Pará encontra-se em fase de expansão com o 
incremento da área plantada, o que significa do ponto de vista fitossanitário a 
possibilidade de maior ocorrência de pragas. Este trabalho teve como objetivo 
o conhecimento sobre os insetos-praga em associação com a cultura de citros, 
visando subsidiar a adoção de medidas preventivas e de controle na região 
citrícola do Estado. O monitoramento de artrópodes foi realizado no período de 
junho/2011 a abril/2012 em três pomares de citros localizados nos municípios 
de Castanhal (área 1 - cultivo convencional) e Capitão Poço (área 2 - cultivo 
convencional e área 3 – cultivo orgânico). As avaliações quanto à presença de 
artrópodes foram realizadas a cada quinze dias em vinte plantas previamente 
marcadas, ao acaso, por pomar. Foram observadas folhas, ramos e frutos nos 
quatro quadrantes de cada planta. Na área 1, a cochonilha escama-farinha, a 
mosca-negra, a lagarta- minadora e o pulgão-preto foram observados em maior 
percentual de plantas. A mosca-negra e o pulgão-preto ocorreram em todas as 
avaliações com incidências, respectivamente, em 84 a 100% e em 5 a 89% das 
plantas. Na área 2, foi observado maior percentual de plantas com escama-
farinha, lagarta-minadora, mosca-negra e ortézia. A mosca-negra e a ortézia 
ocorreram em todas as avaliações, com incidências em 30% a 90% e em 10% 
a 50% das plantas, respectivamente. Na área 3, a escama-farinha e cabeça-
de-prego, a lagarta-minadora e a mosca-negra foram os insetos mais comuns, 
com a mosca-negra presente em 10 a 30% das plantas. A incidência de 
insetos-praga foi menor no cultivo orgânico.  
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