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RESUMO: A especificidade alimentar, total ou parcial, constitui-se em um caráter taxonômico que pode contribuir para a 
identificação de espécies crípticas. Sob esse aspecto, as cochonilhas Planococcus citri e Planococcus minor tem sido 
dificilmente identificadas com base em caracteres morfológicos externos devido à grande semelhança entre elas. Este 
trabalho teve por objetivo estudar o desenvolvimento dessas cochonilhas em diferentes hospedeiros, visando à verificação 
de especificidade quanto ao substrato alimentar. Os espécimens utilizados foram obtidos de plantas de cacau (Theobroma 
cacao L. cultivar Comum), de café (Coffea canephora L. cultivar Conilon) e de citros (Citrus sinensis L. Osbeck cultivar 
Valência). Ovos foram transferidos individualmente para placas de Petri contendo discos foliares de cacau (cultivar 
Catongo), café (cultivar Mundo Novo) e citros (cultivar Pêra Rio), mantidos sobre agar - água a 25 ± 1ºC, 70 ± 10% UR e 
12 horas de fotofase. Utilizaram-se 60 repetições. Para os insetos provenientes de cafeeiro, o substrato café proporcionou o 
menor período ninfal de fêmeas (19,2 dias) e maior longevidade (59,1 dias). Discos foliares de cacau exerceram um efeito 
deletério sobre ninfas fêmeas oriundas de citros e o café promoveu menor duração da fase ninfal desses insetos (20,1 dias). 
Os maiores índices de mortalidade foram obtidos quando as cochonilhas foram criadas no substrato cacau, independente da 
planta hospedeira da qual foram originalmente coletadas, e quando mantidas em citros a partir de insetos coletados em 
plantas de café. De uma maneira geral, as populações provenientes de cafeeiros e de citros se desenvolvem melhor em café. 
Embora tenha sido observada certa especificidade de Planococcus sp. oriundas de plantas de café em folhas desse 
hospedeiro, em função da menor mortalidade, essa cochonilha também se desenvolveu nos demais hospedeiros, podendo-se 
concluir que esse inseto apresenta especificidade parcial em relação a esse hospedeiro. 
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SPECIFICITY OF MEALYBUGS OF THE GENUS PLANOCOCCUS (HEMIPTERA: 
PSEUDOCOCCIDAE) IN DIFFERENT HOSTS 

 
ABSTRACT: This work studied the development of mealybugs belonging to the genus Planococcus in different plant 
species, aiming the verification of host specificity. The mealybugs were obtained from cocoa plants (Theobroma cacao L. 
cultivar Comum), coffee (Coffea canephora L. cultivar Conilon) and citrus seedlings (Citrus sinensis L. Osbeck cultivar 
Valência). Single eggs were transferred to Petri dishes containing leaf discs of cocoa (T. cacao cultivar Catongo), coffee 
(Coffea arabica L. cultivar Mundo Novo) and citrus (C. sinensis cultivar Pêra Rio). They were maintained on a water-agar 
at 1%, with the abaxial surface turned upwards. The dishes were sealed with a PVC plastic film and kept in climatized 
chambers regulated at 25 ± 1ºC, 70 ± 10% RH and 12 hours of photophase. The coffee substrate allowed a shorter 
development for females (19.2 days) and a longer longevity (59.1 days) when originated from coffee. The cocoa substrate 
exercised a deleterious effect in the development of females when originated from citrus, and on coffee was obtained the 
shorter development time (20.1 days). The highest rates of mortality were obtained on cocoa substrate, independent of the 
host plant from which the mealybugs were collected. High mortality was also obtained on citrus leaves with insects 
collected on coffee plants. In general, the populations coming from citrus tree and coffee tree developed best on coffee. 
 
Key-words: Planococcus citri, Planococcus minor, specificity, development. 
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INTRODUÇÃO 
 

As cochonilhas Planococcus citri (Risso) e Planococcus minor (Maskell) relatadas para o cafeeiro (Coffea spp.) no 
Brasil (Williams & Granara de Willink, 1992; Santa-Cecília et. al, 2002) são espécies crípticas e podem ocorrer na mesma 
planta hospedeira, além de causar danos similares (Santa-Cecília et al., 2007). A identificação específica dessas cochonilhas 
faz-se necessária ao se implementar um programa de controle biológico, visto que, muitos de seus inimigos naturais podem 
discriminar espécies próximas. 

A especificidade alimentar, total ou parcial, avaliada por meio de estudos biológicos, constitui-se em um caráter 
taxonômico que pode contribuir para o esclarecimento da identificação de espécies crípticas. Assim, objetivou-se com o 
presente trabalho estudar o desenvolvimento de cochonilhas do gênero Planococcus em diferentes plantas, visando à 
verificação de especificidade hospedeira. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
 

Exemplares de Planococcus spp. foram obtidos de plantas de cacau (Theobroma cacao L. cultivar Comum) 
cultivadas em casa de vegetação em Lavras, MG; de café (Coffea canephora L. cultivar Conilon) localizada no município 
de Cachoeiro do Itapemirim, ES; e mudas de citros (Citrus sinensis L. Osbeck cultivar Valência), mantidas em casa de 
vegetação, no município de Piracicaba, SP. 

Ovos provenientes das colônias estabelecidas foram transferidos individualmente para placas de Petri (5 cm de 
diâmetro) contendo discos foliares (4 cm de diâmetro) de cacau (cultivar Catongo), café (cultivar Mundo Novo) e citros 
(cultivar Pêra Rio) mantidos em ágar-água a 1% (Tabela 1). As placas foram vedadas com filme plástico de PVC e mantidas 
a 25 ± 1ºC, 70 ± 10% UR e 12 horas de fotofase.  

Avaliou-se o desenvolvimento ninfal de fêmeas, em intervalos de 24 horas, registrando-se o número de ínstares, a 
duração e a mortalidade no período ninfal, a longevidade e o ciclo de vida. Como não há diferenciação sexual evidente no 
início do desenvolvimento ninfal, as repetições foram constituídas por indivíduos com sexo não conhecido. 

O delineamento experimental foi inteiramente casualizado com 60 repetições iniciais (n inicial=60), sendo cada 
repetição constituída por um inseto encerrado em uma placa, e os tratamentos, pelos substratos alimentares. 
 
 
Tabela 1 Constituição dos bioensaios, apresentando a procedência dos insetos (Planococcus sp.) e os hospedeiros utilizados 
nos estudos de biologia. 
 
Origem Hospedeiros (discos foliares) 
Ensaio 1  
Frutos de cacau Cacau (cv. Catongo) 
 Café (cv. Mundo Novo) 
 Citros (cv. Pêra Rio) 
Ensaio 2  
Rosetas de cafeeiro Cacau (cv. Catongo) 
 Café (cv. Mundo Novo) 
 Citros (cv. Pêra Rio) 
Ensaio 3  
Ramos e frutos de citros Cacau (cv. Catongo) 
 Café (cv. Mundo Novo) 
 Citros (cv. Pêra Rio) 
 

 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

As cochonilhas oriundas de cacaueiro apresentaram um desenvolvimento ninfal semelhante em todos os substratos 
alimentares avaliados. Na fase adulta, os substratos café e citros promoveram um maior período de sobrevivência de 
Planococcus sp. em relação ao cacau, permitindo cerca de 30 dias a mais de vida (Tabela 2). 

O desenvolvimento ninfal de fêmeas provenientes de cafeeiro sofreu influência dos hospedeiros sobre os quais 
foram criadas (Tabela 2), sendo que o substrato café se apresentou como o mais favorável por permitir menor duração desse 
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período. O citros acarretou a maior duração, constatando-se um prolongamento de 5,8 dias em relação ao café, resultado 
muito próximo ao obtido por Correa et al. (2005) para P. citri criada em citros (cv. Bahia) (24,3 dias).  

A longevidade das fêmeas diferiu em função dos substratos alimentares, com uma variação de 21,6 dias entre 
aquelas criadas em café e citros, verificando-se que a duração desse período foi ampliada quando criadas em café (Tabela 
2). O tempo de vida das fêmeas que se desenvolveram em citros foi reduzido em 18,9 dias em relação ao resultado de 
Correa et al. (2005), obtido para P. citri criada no cultivar Bahia. Essas diferenças corroboram os relatos de Bernays & 
Chapman (1994), segundo os quais a seleção do hospedeiro não envolve somente a escolha correta da espécie de planta, 
mas também a seleção de uma planta individual dentro da espécie que é suscetível para alimentação, sobrevivência e 
desenvolvimento. 

A duração do período ninfal de fêmeas provenientes de citros foi influenciada pelos substratos (Tabela 2), visto que 
o cacau exerceu um efeito deletério sobre elas, não permitindo que nenhuma atingisse a fase adulta. Uma maior velocidade 
de desenvolvimento foi obtida quando esses insetos foram criados em café, em relação àqueles criados em citros. Correa et 
al. (2006), estudando a biologia de P. citri em cafeeiros, encontraram valores muito próximos para a duração desse período 
para fêmeas criadas nas cultivares Acaiá Cerrado (20,2 dias) e Mundo Novo (23,6 dias).  

A duração do período de vida adulta das fêmeas de Planococcus sp. não foi afetada pelos substratos sobre os quais 
foram alimentadas (Tabela 2). 

Os substratos alimentares exerceram influência na mortalidade das ninfas de Planococcus sp. oriundas dos três 
hospedeiros. Os maiores índices de mortalidade foram obtidos quando criadas no substrato cacau, independente da planta 
hospedeira da qual foram originalmente coletadas, e quando mantidas em citros, a partir de insetos coletados em plantas de 
café. As menores porcentagens de mortalidade foram encontradas quando as ninfas se desenvolveram no substrato café, 
independente da procedência hospedeira, e no citros, quando oriundas de plantas de citros e frutos de cacau (Tabela 3).  

De uma maneira geral, os discos foliares de cacau se mostraram menos adequados para as diferentes populações de 
cochonilhas, pois, embora não tenham prolongado o período de desenvolvimento ninfal, proporcionaram as maiores taxas 
de mortalidade, além de terem causado a morte de todas as ninfas fêmeas oriundas de citros (Tabela 3). Essas constatações 
fornecem subsídios para se sugerir que folhas de cacau apresentam alguma particularidade que afeta negativamente o 
desenvolvimento dessas cochonilhas.  

O substrato café se apresentou como o mais satisfatório para o desenvolvimento das cochonilhas, uma vez que 
proporcionou as maiores taxas de sobrevivência e, de maneira geral, reduziu o período de ninfa e permitiu maior 
longevidade, sugerindo que esse hospedeiro provém condições mais favoráveis para seu desenvolvimento. 

O prolongamento do tempo de vida adulta provocado pelo substrato café fortalece o indício de tratar-se de um 
alimento adequado, pois o desempenho de cada estágio de vida do inseto depende basicamente do sucesso do estágio 
anterior em obter, sintetizar e acumular as substâncias nutricionais em quantidades apropriadas (Parra, 1991). 

 
Tabela 2. Desenvolvimento (dias) de fêmeas de cochonilhas do gênero Planococcus em diferentes hospedeiros. 

    * 100% mortalidade 
 
 
Tabela 3. Mortalidade de ninfas de cochonilhas do gênero Planococcus em diferentes hospedeiros*. 
 

Origem Criação (folhas) 
Cacau Café  Citros 

Cacau (frutos) Alta Media Media 
Cafeeiro (rosetas) Alta Baixa Alta 
Citros (ramos e folhas) Alta Baixa Media 

    * Baixa: 0-33,3%; Media: 33,4-66,6%; Alta: 66,7 -100%.  
 
CONCLUSÕES 

 
As populações provenientes de cafeeiros e de citros se desenvolvem melhor em café. Embora tenha sido observada 

certa especificidade de Planococcus sp. oriundas de plantas de café em folhas desse hospedeiro, em função da menor 

 
Origem 

Criação (folhas) 
Cacau Café Citros 

ninfas adultos ninfas adultos ninfas adultos 
Cacau (frutos) 24,3 21,3 23,9 53,8 23,5 51,1 
Cafeeiro (rosetas) 19,5 40,5 19,2 59,1 25,0 37,5 
Citros (ramos e folhas) * * 20,1 55,5 23,4 51,5 



VI Simpósio de Pesquisa dos Cafés do Brasil 
 
mortalidade, essa cochonilha também se desenvolveu nos demais hospedeiros. Assim, conclui-se que o café promove as 
menores taxas de mortalidade e o cacau as maiores taxas. 
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