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RESUMO 

 

 Os afídeos (pulgões) do gênero Cinara foram identificados em plantios de Pinus spp. no 

Brasil, desde 1996, estando abundantemente distribuídos pelos estados das regiões sul e sudeste do 

País. As espécies são provenientes da América do Norte, no Brasil devido ao clima propício e a 

ausência de inimigos naturais, o pulgão encontrou condições favoráveis para sua proliferação. A 

Embrapa Florestas, com a Universidade Federal do Paraná (UFPR) e com auxílio do Fundo Nacional 

de Controle da Vespa da Madeira (FUNCEMA) desenvolveu estudos com objetivo de criar métodos, 

para a utilização do controle biológico natural do pulgão-gigante-do-pinus. 
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ABSTRACT 

 

Aphids (aphids) of the genus Cinara were identified in Pinus spp. in Brazil since 1996, and are 

abundantly distributed through the states of the south and southeast regions of the country. The 

species are from North America, in Brazil due to the climate and the absence of natural enemies, the 

aphid found favorable conditions for their proliferation. Embrapa Forestry, with the Federal University 

of Paraná (UFPR) and with assistance from the National Fund for the Control of Wood Wasp 

(FUNCEMA) developed studies aiming to create methods for the use of natural biological control of 

aphid-the-giant pine.  

 

 

 

 

 

 



1. INTRODUÇÃO 

 

Os pulgões ou afídeos pertencentes à Ordem Hemiptera, Família Aphididae, 

compreendem cerca de 4000 espécies descritas, sendo unicamente fitófagos, 

causando danos diretos e, algumas vezes, indiretos. 

Os pulgões-gigantes-do-pinus, Cinara pinivora e Cinara atlantica, 

provenientes da América do Norte, onde atacam somente plantas do gênero Pinus, 

foram introduzidos no Brasil em 1996 (IEDE et al., 1998) e 1998 (LAZZARI & 

ZONTA-DE-CARVALHO, 2000), respectivamente. Estas espécies ocorrem, 

atualmente ocorre desde Minas Gerais ao Rio Grande do Sul (IEDE, 2003). 

C. pinivora tem como hospedeiros no Brasil principalmente as espécies P. 

taeda e P. elliottii, na região sul do País, sendo raramente observada em espécies 

de pinus tropicais. 

 Os hospedeiros de C. atlantica no Brasil são as espécies P. caribaea, P. 

elliottii, P. pinaster, P. radiata e P. taeda (IEDE, 2003), é predominante de SC à MG, 

principalmente por serem tolerante a temperaturas mais altas. 

 O grande sucesso dos afídeos como praga deve-se a fatores como, a alta 

fecundidade; o polimorfismo dos indivíduos, com a presença de formas ápteras e 

aladas, esta última, utilizada para a dispersão em condições adversas (PEÑA-

MARTINEZ & MUNIZ, 1991); forma de reprodução, que pode ser por partenogenia, 

geralmente em regiões tropicais e subtropicais, dando origem apenas a fêmeas 

vivíparas e, em regiões temperadas, no final do outono e começo do inverno, ocorre 

à reprodução bissexuada, dando origem a machos e fêmeas ovíparas (CARVER et 

al., 1991). 

Os adultos de Cinara medem de 2 a 5 mm de comprimento e são de 

coloração escura e pernas longas, lembrando pequenas aranhas (IEDE, 2003). 

Embora semelhantes, as duas espécies de Cinara presentes no Brasil 

apresentam certas características que as diferenciam, sendo que a mais marcante é 

a forma dos sifúnculos, estrutura de coloração escura, localizada na região póstero-

superior do abdômen, um em cada lado do corpo. Em C. pinivora esta estrutura 

apresenta uma base menor e o formato assemelha-se a um cone e as pernas têm 

áreas claras extensas. Em C. atlantica, o sifúnculo apresenta a base mais larga e 

mais achatada. Porém, a diferenciação do sifúnculo e mais facilmente visível em 

adultos (alados e ápteros). Nesta espécie, as pernas são mais escuras. 



2. POSIÇÃO SISTEMÁTICA 

 

Ordem: Hemíptera; 

 

Família: Aphididae; 

 

Subfamília: Lachninae; 

 

Tribo: Cinarini; 

 

Gênero: Cínara; 

 

Espécies: Cinara pinivora, Wilson, 1919; Cinara atlantica Wilson, 1919. 

Biologia 

 

 Penteado et al. (2002) estudaram a biologia de Cinara atlantica nas 

temperaturas de 18 e 25 °C, com U.R. de 70 ± 10% e fotofase de 12 hs e concluíram 

que a  temperatura de 18 °C foi mais adequada para o desenvolvimento de C. 

atlantica,  resultando em maior longevidade e fecundidade. 

 Zaleski & Penteado (2002) estudaram a biologia de C. pinivora nas 

temperaturas de 15 e 25 °C, e neste caso, concluíram que estes afídeos têm maior 

capacidade de provocar danos ao pinus, uma vez que permanecem durante mais 

tempo na planta, ingerindo a seiva. 

 Assim, os resultados obtidos na biologia das duas espécies de Cinara 

explicam a maior ocorrência destes insetos nos meses mais frios do ano, sendo que 

nos meses mais quentes a população é drasticamente reduzida. 

 

3. DANOS 

 

De acordo com Penteado et al. (2000b), Cinara spp. alimentam-se em 

colônias localizadas nos brotos, ramos, caule e nas raízes. Os ataques mais 

intensos e com danos mais significativos ocorrem, usualmente, e mudas e em 

plantios novos; 



As árvores atacadas podem apresentar os seguintes sintomas (PENTEADO 

et al., 2000b): 

 

 Clorose; 

 

 Significativa redução do crescimento em diâmetro e altura da planta; 

 

 Entortamento do fuste; 

 

 Seca de brotos e superbrotação devido à destruição do broto apical; 

 

 Presença do fungo, “fumagina”, de coloração escura, que se desenvolve em 

função dos afídeos eliminarem uma substancia açucarada (“honeydew”). Este 

fungo recobre os ramos e a folhagem, reduzindo a área fotossintética, 

dificultando os processos de respiração e transpiração da planta, interferindo 

no seu desenvolvimento; 

 

 A associação com formigas, as quais alimentam-se do “honeydew” e 

protegem os pulgões de seus inimigos naturais, podendo prejudicar o 

desenvolvimento da planta, em função de que, em certas condições, estes 

formigueiros recobrem toda a planta; 

 

 A alimentação pode causar a seca do ramo e progressivamente, a morte de 

plantas altamente infestadas; 

 

 A forma de alimentação dos afídeos pode causar a desaciculação, redução 

ou distúrbio de crescimento, assim como reduz a resistência da planta ao 

ataque de outros insetos ou patógenos. 

 

4. CONTROLE 

 

Segundo Iede et al. (2005), o controle de Cinara spp. no Brasil, está baseado, 

principalmente, em: (1) monitoramento, com a utilização de armadilhas e inspeções 



terrestres; (2) controle silvicultural, com o uso de procedimentos que garantam a 

qualidade da muda, desde a sua formação até o plantio, e a condução nos primeiros 

três anos. Manutenção da cobertura vegetal, visando proporcionar um ambiente 

favorável ao desenvolvimento de fungos entomopatogênicos e abrigo e alimentação 

para inimigos naturais; (3) uso do controle químico, recomendado apenas para 

prevenir explosões populacionais em plantações de alto valor comercial, como 

bancos clonais, pomares de semente e em viveiros e (4) controle biológico, pela 

introdução de parasitóides das áreas de origem do hospedeiro e incremento de 

inimigos naturais nativos, como os predadores e fungos entomopatogênicos. 

Alguns inimigos naturais que ocorrem no Brasil, e já foram encontrados 

associados à Cinara, são compostos principalmente por predadores das famílias 

Coccinelidae, Syrphidae, Crisopidae e fungos entomopatogênicos, como a espécie 

Lecanicillium lecanii. 

O parasitóide, Xenostigmus bifasciatus, introduzido da região de origem de 

Cinara spp., tem se apresentado como o agente de controle natural de grande 

importância, encontrando-se presente em toda a região de ocorrência da praga. 

Testes de campo têm demonstrado que alguns inseticidas têm alta eficiência 

para o controle do pulgão do Pinus, como o acefato e o imidacloprid. Entretanto, 

estes inseticidas não têm registro pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento para uso em plantios de Pinus, o que impossibilita a recomendação 

oficial por engenheiros florestais e agrônomos (Wilcken & Oliveira, 2003). 

 

5. CONCLUSÃO 

 

No Brasil a atenção com a ação de pragas florestais tem crescido 

exponencialmente em plantios de Pinus spp., graças a ataques registrados tanto de 

espécies introduzidas quanto a adaptação de espécies nativas. Isto se deve a 

abundância de alimentos, a ausência de inimigos naturais, causando grandes danos 

econômicos aos produtores. 

 Desta forma, a utilização de inimigos naturais bem como outras técnicas 

baseadas na elaboração e adesão de um manejo integrado de pragas (MIP) deverá 

ser utilizada para a obtenção de resultados satisfatórios no combate das espécies de 

Cinara a fim de sustentar o equilíbrio no ecossistema florestal. 
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