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ATAQUE DA COCHONILHA "ESCAMA FARINHA"
Pinnaspis aspidistrae (Signoret, 1869) (Hemiptera; Diaspididae)
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As cochonilhas "escama farinha" compreendem varias especies do genero Pinnas pis (Silva et aI.,
1968 e CavaIcante, 1983). Suas ocorrencias sac registradas por esses autores em varias culturas e estados
brasileiros, no entanto, nao se observou nenhum registro de sua ocorrencia em c~ueiro.
Em setembro de 2000 verificou-se, em pomar experimental de cajueiro anao precoce irrigado,
localizado na Embrapa Meio-Norte, em Teresina, PI, ataque da cochonilha Pinnaspis aspidistrae (Signoret).
Segundo Nascimento (1981), os machos dessa cochonilha formam col6nias sobre 0 tronco e os
ramos, dando a esses 0 aspecto de que estivessem pulverizados de branco (Fig. 1). Medem cerca de
1,5 mm a 2,5 mm de comprimento, que, vistos com lupa apresentam estrias longitudinais, enquanto as
remeas apresentam colorayao marrom-c1ara e medem cerca de 2 mm de comprirnento; sua carapaya tern a
forma de concha alongada e afilada para uma das extremidades segundo 0 mesmo autor.

FIG. 1. Aspecto da infestal;ao da cochonilha "escama farinha" Pinnaspis
aspidistrae (Signoret) em cajueiro anao precoce irrigado.
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A cochonilha "escama farinha" ataca inicialmente os troncos e ramos mais lenhosos e quando 0
ataque e mais severo, a infesta9ao pode se espalhar tambem para os galhos mais finos e folhas (Fig. 1 e 2).
o ataque dessacochonilha, alemde causar 0 depauperamento da planta pela suc9ao de seiva e inje9ao
de toxinas, causa 0 rompimento da casca (Fig. 3), facilitando a entrada de microorganismos causadores de
fitomolestias.

FIG.2.

Aspecto da infesta~io da cochonilha "escama farinha"

(macho, de

colora~io branca) em ramos e folhas de cajueiro anio precoce irrigado.

FIG. 3. Aspecto de troncode cajueiroanio precoceatacadoporcochonilha
"escama farinha" apresentandofendas longitudinais.
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