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A cochonilha algodão da vinha, como é normalmente encontrada na Argentina, é um 
insecto fitófago que pertence à ordem dos Homopteros, família Pseudococcidae; é um insecto 
polifago e tem incidência económica em zonas produtoras de uvas de mesa (Granara, 1990). 

Nos países da América Central e Latina, este insecto é também conhecido por “chanchito 
blanco”, "piojo harinoso o blanco" ou cochilha algodonosa no Brasil; na América do Norte “vine 
mealybug” e na Europa: “melazo”, “cotonet”, “chinche algodonoso”, dado o aspecto farinhento 
que apresenta. 

A cochonilha caracteriza-se por um corpo de consistência mole, de forma oval, aplanado e 
claramente segmentado, não possuindo divisão marcada entre cabeça, tórax e abdómen. É 
pequena, variando o comprimento da fêmea entre 3 e 4 mm. Sobre todo o bordo lateral do 
corpo situam-se os filamentos caudais os quais se estendem horizontalmente, tornando-se 
progressivamente mais curtos à medida que a sua inserção se aproxima da cabeça. Estas 
descrições relativas à forma e comprimento são características das diferentes espécies 
(mipcitricos Chili., 2003).  

O principal dano causado por este tipo de insectos está ligado à deterioração do aspecto 
dos frutos, sendo reduzido o número de espécies desta família de insectos as que podem 
transmitir doenças virais à vinha, como é o caso da cochonilha algodão da vinha (Battany, 
2003). 

Através de consulta bibliográfica são encontradas diferentes espécies de cochonilhas 
algodonosas que atacam a vinha em diferentes países onde esta é cultivada. Testemunhos 
registados em zonas afectadas da Argentina relatam a presença da espécie Planococcus ficus 
(Signoret), na província de San Juan (Bustos, 2002) e Mendoza (De Borbón, 2002). Em vinhas 
da província de La Rioja, foi também assianlada a presença de Planococcus ficus (Signoret) e 
Ferrisia virgata (Cockerell) (Trjapitzin et al., 1997). 

A cochonhilha algodão da vinha é um flagelo económico nas regiões mediterrâneas da 
Europa, em África – particularmente na África do Sul -, no Paquistão, na América do Sul 
(Argentina e Uruguai) e no Sudoeste dos Estados Unidos. Na Califórnia foi identificada no Vale 
Coachella em 1994 em vinhas de uva de mesa e no Vale de San Joaquín em 1998, onde 
vastas áreas de vinha são frequentemente infestadas. A ocorrência deste insecto foi também 
assinalada em 2000 e 2001 em algumas vinhas da região meridional da Costa Central dos 
Estados Unidos e outras regiões deste país. Na Califórnia a cochonilha algodão da vinha foi 
também identificada em uvas para vinho (Bettiga, 2002). 

A espécie Planococcus ficus (Signoret), originária do Mediterrâneo, tem uma grande 
adaptação ao clima, incluindo zonas desérticas irrigadas e regiões tropicais. Entre os diversos 
hospedeiros constam o figo, (Ficus carica), a manga (Mangifera sp.), a pera abacate (Persea 
sp.), a romã (Punica granatum) e a uva (Vitis sp.). Na Califórnia, até à data, apenas a vinha foi 
identificada como hospedeiro. Actualmente, os estragos registados verificam-se, 
principalmente, na produção de uvas de mesa; no entanto, quer as uvas para a produção de 
vinho, quer as uvas secas correm o risco de serem atacadas por este insecto agressivo (Luvisi, 
1999). 

A disseminação deste insecto num raio superior a 100 Km a partir de um só foco de 
infestação, é possível pelo seu transporte em veículos pesados, equipamentos agrícolas, 
material vegetal, caixas de embalagens de uvas de mesa, etc.. Se a cochonilha algodão da 
vinha se instalar em vinhas de uvas para vinificação, ela poderá disseminar-se rapidamente 
através dos equipamentos de vindima e outros meios (Luvisi, 1999). 

Na Argentina não existem registos de acompanhamento e estudo da biologia e dinâmica 
da população de cochonilha algodão da vinha. Tal facto evidência a importância e a 
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necessidade de compilar a referida informação e conhecimento, para que seja possível o 
delineamento de uma estratégia de gestão e controlo desta cochonilha. É com este objectivo 
geral que está a ser desenvolvida a investigação abordada neste artigo: identificação, estágio 
em laboratório e estudos de campo.  

Os primeiros dados obtidos ao longo do período de investigação, decorrido entre Setembro 
de 2002 e Agosto 2003, demonstram que os estragos provocados pelas cochonilha algodão 
são consideráveis, sabendo-se que este insecto ataca a parte aérea da planta, da qual se 
alimenta, e que os danos causados comprometem a produção. 

 

 
Fig. 1.- Ninfas e fêmeas adultas de Planococcus ficus : danos na casca de tronco de videira 

 

IDENTIFICAÇÃO 
 

Este estudo foi realizado pelo Instituto Superior Entomologia, Instituto Miguel Lillo da 
Universidade Nacional de Tucumán, no Centro de Investigação para a Regulação das 
Populações de Organismos Nocivos, na província de Tucumán, Argentina, sob a direcção de 
Dr. María Cristina Granara de Willlink (bióloga especialista em cochonilhas moles na 
Argentina). 

A presença de Planococcus ficus foi observada e confirmada em vinhas para produção de 
uvas de mesa e vinho, nas províncias de San Juan e Mendoza respectivamente (Signoret). Os 
ensaios foram desenvolvidos em duas explorações distintas de uvas de mesa e de uvas para 
vinificação. 
  
 

BIOLOGIA 

Estudos em laboratório 
 Planococcus ficus é um insecto ovíparo, sendo a fêmea necessariamente fecundada pelo 

macho. A fêmea apresenta três estádios ninfais antes de atingir a maturidade, enquanto que o 
macho passa por dois estádios ninfais, para se tornar adulto. 

 Aquando do seu nascimento as ninfas permanecem no ovissaco durante, 
aproximadamente, dois dias, sendo bastante móveis no momento da eclosão. Estas 
características são idênticas para o macho e para a fêmea no estádio ninfal. 
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 O tamanho da fêmea adulta desta espécie varia entre 2,5 e 3,5 mm de comprimento, não 
possuindo uma divisão marcada entre cabeça, tórax e abdómen. Têm corpo laranja claro 
coberto de uma cera pulverulenta esbranquiçada que lhe dá o aspecto farinhento, cuja possível 
função será expulsar o melado que produz. O macho adulto é diferente da fêmea, uma vez que 
é alado, apresentando uma cabeça, um tórax e um abdómen bem diferenciados; o seu corpo 
tem cor grisalhada e é coberto de cera transparente. È mais pequeno que a fêmea e mede até 
1,0 mm de comprimento. 

 Na produção de insectos em laboratório (Centro de Estudos de Fitofarmácia EEA 
Mendoza, INTA, Argentina), em condições normais de temperatura e de pressão foi observado 
que esta espécie conclui o seu ciclo biológico em aproximadamente 30 dias, cada fêmea põe, 
cerca de 400 ovos. 
  

Estudos de campo 
No decurso das avaliações realizadas em vinhas para uva de mesa situadas em 

explorações do Departamento de Albardón e também na localidade de Carpintería (proviíncia 
de San Juan), durante o período de realização do estudo mencionado, puderam ser 
diferenciadas e quantificadas 6 gerações deste insecto. 
  

Foi observado que a cochonilha algodão da vinha entra em actividade na Primavera, 
começando a alimentar-se novamente. Entre Setembro e o início de Outubro1 ocorre o 
nascimento da Primeira geração, dando-se o início da migração dos insectos ao longo do 
tronco da planta, sendo protegidos pela casca. 

Entre Outubro e o início de Novembro, as cochonilhas foram observadas principalmente no 
terço superior do tronco e sobre os ramos. No início do mês de Novembro as fêmeas adultas 
realizaram a primeira postura. O nascimento da segunda geração teve lugar durante a primeira 
quinzena de Novembro, tendo sido registada a presença de ninfas nas folhas e gomos. Em 
Dezembro ocorreu a colonização dos gomos, das folhas, dos cachos e o nascimento de uma 
terceira geração, a qual continuou o seu desenvolvimento nestas partes da planta até Janeiro, 
mês em que foi observado o início da quarta geração. 

  

 
Fig. 1.- Fêmea adulta e ovos em ovissacos de Planococcus ficus  (fotografia de microscópio 35x) 
 
Após a colheita (realizada em Dezembro), estes indivíduos colonizaram os cachos 

deixados nas videiras, para além da sua presença nas folhas e gomos. A descida dos insectos 
em direcção ao tronco foi observada a partir de Janeiro. 

Em Fevereiro e Março, foram observados no tronco, sarmentos (sob a casca) e apenas em 
algumas folhas da planta, tendo ocorrido uma nova postura das fêmeas em fim de Fevereiro, 
dando origem a uma quinta geração. 

                                                 
1 Nota de tradução: o estudo decorre no Hemisfério Sul 
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Em meados de Abril, o nascimento de uma sexta geração aparentemente começou, mas 
de uma forma bastante lenta. 

Em Maio, os insectos encontravam-se apenas ao longo do tronco, sobre a sua parte 
superior. A partir da primeira quinzena de Junho e até Agosto foram observadas fêmeas em 
postura, localizando-se os ovos, principalmente, no interior de ovissacos com aspecto de 
algodão, mas também algumas raras ninfas. Estavam protegidas sob a casca do tronco e 
distribuídas principalmente a partir do terço inferior e até à base do pé, mas não nas raízes.  

Neste caso, podemos afirmar tratar-se da forma invernal de Planococcus ficus, na zona 
vitícola estudada. 
 
 
ESTRATÉGIA DE CONTROLO E DE TRATAMENTO 
 

Durante anos, a presença da cochonilha algodão na vinha não necessitou de sistemas 
específicos de controlo; no entanto, o aumento dos ataques conduziu à instalação de diversos 
mecanismos visando travar esta progressão.  

Para o delineamento de uma estratégia de controlo adequada é indispensável realizar uma 
identificação correcta da espécie responsável pelos estragos, dado que os aspectos biológicos 
- como o número anual de gerações, o modo de vida, o tipo de alimentação, os hospedeiros, 
etc. -, diferem de uma espécie para outra. O conhecimento destas características é a chave 
fundamental para encontrar um meio de controlo, assumindo especial relevância o estudo dos 
diferentes estádios de evolução que permitirá saber da existência de uma etapa durante a qual 
o insecto seja mais sensível. 

 O acompanhamento periódico da cochonilha algodão na vinha durante toda a época de 
produção é um outro parâmetro essencial para o sucesso do controlo deste insecto. É 
necessário observar atentamente a presença de fêmeas adultas, de ninfas, de amontoados de 
ovos, de manchas de melado que possam encontrar-se sob a casca do tronco, ramos 
principais e, no início da actividade vegetativa da planta, na base dos gomos, nos rebentos 
jovens, na face inferior das folhas e nos cachos (quando estes entram no pintor). Dado o modo 
de vida deste insecto (sempre protegido sob a casca do tronco e/ou na face inferior das folhas), 
a detecção da sua presença na vinha torna-se difícil. Tal é dificultado quando as populações 
são reduzidas e não se manifestam senão próximo da época de vindima, pela infestação dos 
cachos, cobertos de melado e muitas vezes com presença de fumagina. 

No caso de infestações fracas mas detectadas precocemente na vinha, é necessário 
realizar, rapidamente, um tratamento químico localizado para impedir a sua disseminação. Se 
este tratamento não for realizado ou se o insecto for detectado muito tarde, multiplica-se muito 
rapidamente, tornando-se difícil de controlar. Antes de tomar uma decisão quanto ao 
tratamento a efectuar, é necessário ter em conta a presença ou não de predadores naturais 

 A presença de formigueiros próximos da vinha e/ou de formigas na planta pode ser um 
sinal indicativo de focos de contaminação por cochonilha algodão. 

 Se a cochonilha não for detectada senão na altura da vindima, os pés devem ser marcados 
para efectuar um tratamento após a colheita, localizado se a infestação for fraca, ou total. As 
cepas marcadas servirão de indicador para uma vigilância posterior.  

Durante o período de investigação, 2002 a 2003, foi possível determinar que a observação 
é fundamental para estabelecer o momento oportuno de tratamento químico. Foi constatada 
uma melhor eficácia dos tratamentos a partir da altura em que o insecto se encontra no estádio 
de ninfa. 

 Complementarmente a estes trabalhos, uma vinificação piloto foi programada para a 
campanha de 2003-2004, a partir de uvas mais ou menos atacadas, com o objectivo de poder 
realizar um estudo fisico-químico completo e a análise sensorial correspondente de cada vinho 
obtido. 
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