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RESUMO 
OliginaIia, segundo se admite, da Aflica do SuI, e tendo como principal hospedeiro a 

oliveira, a cochonilha negra, Saissetia a/eae (Olivier) e uma praga importante desta cultura de 
NOlte a SuI do con tinente portugues. Essencial para a realiza<;:ao de uma protec<;:ao oportuna, 
eficaz e econ6mica contra a praga e a disponibilidade de conhecimentos de indole regional 
sobre a sua biologia, designadamente sobre 0 seu cicio biologico. Tal foi 0 objectiv~ pm'a que se 
pretendeu contribuircom 0 presente estudo, relativamente 11 Ten'a Quente Transmontana. 0 
estudo em causa decorreu na regiao de Mirandela em 1996 e 1997. Os resultados obtidos 
sugerem que 0 insecta completa uma gera<;:ao anual, hibemando sobretudo no 2°, 3° e4° instares. 
A oviposi<;:ao e muito escalon ada, prolongando-se pOI' varios meses. Tambem e relati vamente 
longo 0 periodo de ocolTencia de 1° instar, que se inicia a partir de fins de Maio. 0 numero de 
indivfduos de 2° instm'.aumenta progressi-vamente a pmtirdeJulho e 0 de 3°instarem Agosto/ 
Setembro. 

Palavras chave: Saissetia a/eae (Olivier), protec<;:ao integrada, cicio de vida, 
Iimita<;:ao natural. 

INTRODUC;:AO 
A cochonilha negra Saissetia a/eae (Olivier) e uma especie conhecida desde ha 

longa data no meio agricola pelos estragos que causa sobretudo em citrinos e oliveira. 
Na ultima destas culturas, a importilncia da praga tem crescido nalgumas regioes, 

designadamente da Grecia e Italia, em resultado , segundo se admite, da adop<;:ao de praticas 
culturais que Ihe sao favoraveis. Estao neste caso, 0 aumento do uso de pesticidas no 
olival que provoca a destrui<;: fto da fauna auxiliar, a nao realiza<;:ao de podas em consequencia 
do acrescimo do custo da mao de obra, e aduba<;:oes incon'ectas , nomeadamente azotadas 
(Pucci et al. , 1986; Katsoyannos, 1985), 

Eill Portugal, S. a/eae encontra-se de Norte a SuI do continente, sen do praga im
pOl'lante da oliveira em muitas regioes , entre as quais a Ten'a Quente Transmontana. Em 
resu ltado dos seus ataques e em rela<;:ao directa com as meladas que excreta, sucede por 
vezes, as arvores ficarem completamente revestidas de uma densa cam ada de fumagina, 0 

que acarreta consequencias negativas para a sua actividade fotossi ntetica e consequentes 
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reac96es fisiologicas. Nas condi96es apresentadas, a cochonilha negrae urn dos inimigos a que 
devera serdada plioridade na defini9ao de uma estrategia de protec9ao integrada para a oliveira 
na TelTa Quente Transmontana. 

Com a realizac;:ao do presente estudo pretendeu-se contribuir para este objectivo 
atraves do estudo do cicIo biologico da praga na regiao, conhecimento que e essencial 
para a aplica9ao dos principios da protecqao integrada, ao permitir realizar uma protecqao 
mais opOltuna, eficaz e economica. 

MATERIAL E METOD OS 
A parte experimental do presente estudo decOlTeu em 1996 e 1997, em tres olivais 

situados na Terra Quente Transmontana, proximo de Mirandela. 
Os olivais em estudo tinham entre 40 e 50 anos de idade e eram constitufdos por 

diversas cultivares, entre as quais predominavam a Cobranqosa e a Verdea!. Tratava-se de 
olivais nao regados e sujeitos as pniticas culturais habituais na regiao, designadamente no 
que refere a poda e mobilizaqao do solo. 

A concretizaqao do estudo foi lev ada a cabo atraves de amostragens quinzenais, 
realizadas entre Abril e Setembro de 1996 num olival que se designani por Paradela e 
entre Abril e Agosto de 1997 em tres olivais - Paradela, Mascarenhas e Valbom. 

Em cada data de amostragem seleccionaram-se, ao acaso, 10 arvores por oliva!, 
em cada uma das quais foram, por sua vez, seleccionados oito ramos, compreendendo 0 

crescimento de dois anos. Os ramos tam bern foram seleccionados ao acaso, mas com a 
condiqao de pertencerem metade ao interior e metade ao exteior da copa e provirem de 
diferentes orientaq6es. 

Em 1996 cada ramo foi seccionado em fragmentos com cerca de 5 cm de compri
mento. Estes fragmentos, assim como as folhas que continham, foram sub-amostrados em 
laboratorio de modo a constituir uma amostra final de 60 folhas e 60 cm de ramo por data 
de amostragem. 

Em 1997 a amostra era constitufda pela totalidade dos ramos colhidos, bern como 
de uma sub-amostra de 60 folhas. 

As amostras obtidas da forma descrita foram examinadas a lupa binocular, para 
registo do numero de exemplares de diferente fases de desenvolvimento de S. oleae nelas 
contidos, isto e: larva de 1° instar (Ll)' larva de 2° instar (L,) larva de 3° instar (L), larva 
de 4° instar ou femea jovem (L4) e femea adulta em oviposiqao (Fo). 

RESULTADOS 
Na epoca em que se iniciaram as observaq6es con'espondentes a este estudo, isto 

e, meados de Abril de 1996, as populaq6es de S. oleae mostraram uma grande heteroge
neidade, nelas estando representados todos os instares do insecto. Contudo, a maioria dos 
individuos, ou seja, entre 3,5% e 91,7%, da populaqao encontram-se respectivamente nos 
3° e 4° instares e era muito reduzido, 0 numero de exemplares do 1° instaJ' (Figs. 1). Com 
o aproximar do Verao notou-se urn acn~scimo acentuado na percentagem de femeas adultas 
e de larvas do 1° instar, apar de uma reduqao da percentagem de indi vfduos dos restantes 
instaJ·es. Desta forma, no perfodo cOlTespondente a ttltima seman a de Junho e a primeira 
de Julho, cerca de 99% dos insectos observados encontravam-se naqueles dois instares. 
Em 1996 a populaqao do 1° instaJ' diminuiu abruptamente entre fins de Julho e infcios de 
Agosto, tendo passado de 99,2% para 15,6% do total da populaqao. Em contrapartida, as 
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larvas de 2° instar, que com~ararn a ser obselvadas no infcio de Agosto, allmentararn r.ipidarnente 
de numero ate meados deste mes, passando de 0% para 84,2% da poplilayao. 

Em 1997, e ao contrario do que sucedeu no ano anterior, a percentagem de larvas 
de 1° instar permanecem relativamente altas ate meados de Agosto, mostrando ate essa 
altura uma tendencia decrescente mllito ligeira, esta tendencia acentua-se entre meados e 
fins de Agosto (Figs 2 a 4). 

Neste ano (1997) tambem nao se notou urn acrescimo nipido das populayoes de 
2° instar, apenas em tendencia crescente a partir do infcio do Verao e que se mantinha em 
fins de Agosto quando terminaram as observayoes. 
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Figura 1 - Cic io biologico de Saissetia u/eae (Olivier) em Paradela em 1996. Cada ponto 
representa a percentagem de indivfduos de cada instar relativarnente ao total 
de indivfdllos observados ba data correspondente. 
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Figura 2 - Cicio biol6gico de Saissetia o/eae (Olivier) em Paradela elll 1997. Cad a ponto 
representa a percentagem de indivfduos de cada instar relativamente ao total 
de indivfdllos observados na data con·espondente. 
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Figura 3 - Cicio biol6gico de Saissetia oleae (Olivier) em Mascarenhas em 1997. Cada 
ponto representa a percentagem de indivfduos de cada instar relativamente ao 
total de indivfduos observados na data cOITespondente. 
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FiguJ"a 4 - Cicio biol6gico de Saisselia oleae (Olivier) em Valbom em 1997. Cada ponto 
representa apercentagem de indivfduos de cada instar relativamente ao total 
de indivfduos observados na data correspondente. 

DISCUSSAO E CONCLUSOES 

Os dados obtidos no presente estudo nao nos permitem tirar conclus6es seguras 
do cicio biol6gico de S. oleae na Terra Quente Transmontana, pois referem-se apenas a 
uma pane do ana e tambem a uma numero reduzido de anos. No entanto, tais dados 
sugerem que em tennos gerais 0 cicio do insecta na regiao apresenta semelhan~as com 0 

referido para outras regi6es. 
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Assim FREITAS (1972) relativamente a zona de Setubal refere ques. oieae hibema 
fundamental mente nos 2°, 3° e 4° instares, 0 que podera ter sucedido no presente estudo. E 
de notar que, na altura em que se iniciaram as observw;:6es, e porque ja havia decoITido 
algum tempo, desde 0 fim do Invemo, provavelmente ja se teriam registado altera<;6es na 
estrutura das popula<;6es, relativamente ao verificado durante a hiberna<;1io. Assim, e 
adimissivel que durante esta epoca fossem maiores as percentagems de 2° e 3° instares 
comparativamente as de femeas jovens e adultas. Em telmos gerais os resultados destas 
observa<;6es concordam tam bern com os referidos por PASSOS-CARVALHO (1988) 
relativamente a zona de Faro, onde entre Fevereiro e fins de Mar<;o de 1987 aquele autor 
diz ter observado uma relativa heterogeneidade das popula<;:6es de S. oieae, mas com urn 
flagrante predominio do 3° instar. 

No presente estudo registaram-se algumas diferen<;:as entre os dados corresponden
tes a 1996 e os relativos a 1997, aspecto que tambem foi observado por FREITAS (1972) 
na regiao de Setubal. Assim, em 1996 a popula<;iio do 1° instar diminui abruptamente 
entre meados de Julho e meados de Agosto, ficando reduzida a 14,5% no inicio de Setembro, 
a semelhan<;a do que BENFATTO & MARTINO (1981) referem para Itilia. Pelo contrario, 
em 1997, a popula<;ao do 1° instar representava, em finais de Agosto, ainda 70% da popu
la<;ao total. Por outro lado, em 1996, a popula<;iio do 2° instar registou 0 seu maximo 
populacional em infcios de Agosto e mostravaja uma tendencia decrescente em inicios de 
Setembro, epoca em que a popula<;ao do 3° instar come<;ava a crescer. Em contrapmtida, 
em 1997, s6 em finais de Agosto a popula<;iio do 2° instarparece ter infciado a sua fase de 
maior crescimento. Nas condi<;6es observadas e pOI·que, e de esperar que com 0 abaixamento 
de temperatura registado no Outono, 0 desenvolvimento do insecta se tenha tornado mais 
lento, e admissivel que em 1997 S. oleae tenha hibernado principalmente no 2° instar, 
enquanto em 1996, uma percentagem significativa da popula<;ao podeni te-lo feito no 3° 
instar. 

Os dados do presente estudo sugerem tam bern que, tal como sucede na maioria 
dos casos na oli veira em regime de sequeiro S. oieae completa, na Terra Quente Transmon
tana, uma gera<;iio anual, podendo, em certas condi<;6es desenvolver uma segunda gera<;ao 
parcial, provavelmente insignificante. A fundamentar esta suposi<;ao refere-se uma simula
<;ao do cicio da praga feita por PASSOS-CARVALHO (1988) para citrinos no Algarve, 
mas que poden! ser usada como referencia. Esta simula<;ao mostra que desde que 0 cicio 
do insecta seja iniciado em Junho dificilmente se poden! verificar 0 inicio de uma nova 
gera<;ao no mesmo ano. Contudo, isso seni possivel desde que considere uma data mais 
antecipada para 0 inicio da primeira gera<;ao, 0 que parece ter sucedido no presente estudo 
em Mascarenhas e Val born. Alem disso, 0 cicio do insecto nao se processou como seria de 
esperar, provavelmente devido as temperaturas registadas durantes os meses de Verao, e 
que terao afectado negativamente 0 seu desenvolvimento. Este e, certamente, urn factor 
de grande importfmcia na dinamica populacional de S. oieae na Terra Quente Transmontana. 
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