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COCCINELÍDEOS (COLEOPTERA: COCCINELLIDAE) PREDADORES COLETADOS EM CAFEEIROS NA
REGIÃO SUL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
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No agroecossistema cafeeiro é muito importante a presença e a ação de predadores tais como os coccinelídeos,
os quais auxiliam na regulação da população de insetos-praga, especialmente cochonilhas, moscas brancas e
ácaros fitófagos, desempenhando significante papel no desenvolvimento de programas de controles biológico
(natural ou aplicado) e integrado de pragas. Assim, este trabalho teve como objetivo realizar um levantamento
de coccinelídeos em função do manejo de plantas invasoras e com a conseqüente determinação da análise
faunística das espécies coletadas. Os levantamentos foram realizados em um cafezal do cultivar Mundo Novo,
conduzido em sistema convencional localizado no município de Ijaci, região Sul do Estado de Minas Gerais, por
um período de 12 meses. Foram efetuadas coletas quinzenais, utilizando-se armadilhas adesivas de coloração
amarela, em áreas mantidas no limpo e naquelas  com plantas invasoras. Os coccinelídeos coletados foram
representados por 19 espécies, com um total de 1339 e 1377 espécimens nas áreas livres e com plantas
invasoras, respectivamente, sendo as espécies mais abundantes Azya luteipes, Stethorus sp., Hyperaspis sp.,
Scymnus (Scymnus) sp. e Scymnus (Pullus) sp. Quanto aos índices faunísticos observou-se um comportamento
similar entre os dois sistemas de manejo estudados para quase todas as morfo-espécies coletadas, exceto
Hyperaspis sp. que foi mais abundante em área com plantas invasoras e pouco abundante em área livre dessas
plantas. Não foi observado efeito do sistema de manejo de plantas invasoras quanto ao número de indivíduos
nas espécies coletadas que foram mais abundantes, Azya luteipes (6,2), Stethorus sp. (1,5), Hyperaspis sp.
(1,34), Scymnus (Scymnus) sp. (1,65), Scymnus (Pullus) (1,67).

Palavras-chave:  Coccinellidae, Coffea arabica.
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