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1. RESUMO 

A cultura do cafeeiro tem grande importância econômica para o Brasil, o qual 

é o primeiro produtor e segundo consumidor de café no mundo, sendo responsável 

por 32% do mercado mundial. Estudos demostraram que os sistemas orgânicos e 

sombreados de cultivo de café têm grandes vantagens em relação a qualidade da 

bebida, produtividade e ao meio ambiente. Com o intuito de auxiliar futuros programas 

de controle biológico que utilizem Chrysopidae como agente de controle, esta 

pesquisa teve por objetivo conhecer a diversidade de espécies de Chrysopidae em 

cultivos de cafeeiro (Coffea arabica L.) na região de Franca – SP. Os estudos foram 

conduzidos em quatro áreas, de cultivo orgânico, sombreado (cedro e mogno) e 

convencional de cafeeiro na região de Franca e as coletas foram realizadas 

mensalmente no período de junho de 2020 até janeiro de 2021. Foram coletadas as 

seguintes quantidades de crisopídeos nas áreas: 1) 93 adultos, 1 larva e 35 ovos; na 

área 2) 109 adultos, 1 pupa e 49 ovos; na área 3) 190 adultos e 76 ovos e na área 4) 

65 adultos, 32 ovos.  Os espécimes coletados foram levados ao laboratório de 

entomologia da Unifran e transferidos para frascos plásticos (eppendorfs), 

preservados com álcool 70%, para posterior identificação das espécies. Os 

predadores coletados até janeiro de 2021, nas quatro áreas avaliadas, foram enviados 

para taxonomista para devida identificação. Considerando todos os indivíduos 

coletados, foram identificadas apenas três espécies de crisopídeos, Chrysoperla 

externa, Ceraeochrysa cincta e Ceraeochrysa silvanoi (Neuroptera: Chrysopidae), as 

quais foram encontradas na grande maioria no período mais seco do ano, sendo a 

espécie mais abundante Ch. externa. 

Palavras-chave: controle biológico, inimigo natural, táticas sustentáveis. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

O café é uma commodity de grande importância para o Brasil, tratando-se de 

um dos principais produtos agrícolas de exportação, agregando considerável volume 

de recursos à balança comercial brasileira, sendo o país considerado como maior 

produtor e exportador de café (CONAB, 2020). A região da Alta Mogiana, que se 

compõe de 23 cidades, incluindo Franca que é o objetivo da pesquisa, é altamente 

contemplada por mudas cultivadas de café em altitudes privilegiadas, aliadas ao uso 

de uma tecnologia de pós-colheita, são ingredientes que enriquecem o sabor e aroma 
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com corpo e buquet próprios. A qualidade dos grãos, determinada pelosfatores 

geográficos, faz deste café um dos melhores do mundo. 

No entanto, o cafeeiro pode hospedar uma ampla gama de artrópodes pragas, sendo 

que o bicho-mineiro, Leucoptera coffeella (Guérin-Mèneville e Perrottet, 1842) 

(Lepidoptera: Lyonetiidae), pode ocorrer de forma sistemática na cultura, o que pode 

exigir a utilização de controle químico, agravando a condição de desequilíbrio nos 

agroecossistemas cafeeiros (REIS et al., 2002; FERNANDES, 2013). 

O bicho-mineiro pode atingir altas infestações no cafeeiro durante o ano todo, 

principalmente em épocas mais quentes e secas, com os seus ataques causando a 

redução da produtividade, bem como da longevidade das plantas, pela severa 

desfolha que pode provocar (MORAIS et al., 2017). 

Apesar do controle químico ainda ser a estratégia predominante para o controle das 

pragas, o biológico vem crescendo como estratégia chave para uma exploração 

sustentável, porém ainda pouco explorada no espaço agrícola, como a cafeicultura 

intensiva. Nesse contexto, os crisopídeos (Neuroptera: Chrysopidae) têm sido 

considerados insetos predadores de grande eficiência, sendo que desta família 

algumas espécies foram registradas ocorrendo naturalmente em cafeeiros no Brasil 

(CABRAL et al., 2019; MARTINS et al., 2019). Para o desenvolvimento de programas 

de controle biológico aplicado, utilizando-se crisopídeos, torna-se também necessário 

conhecimento sobre a biodiversidade destes predadores nas diferentes regiões, neste 

caso cafeeiras, bem como aspectos da estrutura de suas comunidades, subsidiando 

a seleção de espécies mais adaptadas e com maior chance de sucesso para o 

controle biológico natural, visando particularmente às liberações inundativas. 

 

 

2. OBJETIVO 

A presente pesquisa teve por objetivo conhecer a diversidade de espécies da 

família Chrysopidae associadas aos cultivos de cafeeiro (Coffea arábica L.) na região 

de Franca, SP, Brasil, com o intuito de auxiliar futuros programas de controle biológico 

de bicho-mineiro, L. coffeella e ácaro-vermelho, O. ilicis. 

 

3. METODOLOGIA 

 

3.1. Caracterização das áreas de estudo 
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Os estudos foram realizados em quatro áreas da região de Franca, Alta 

Mogiana, São Paulo, altamente representativa na produção de café orgânica e 

também especial. A cidade de Franca –20º32'19"S, 47º24'03"W – está localizada em 

um planalto de aproximadamente 1040 metros de altitude, o que resulta em média de 

temperatura (26,4ºC) moderada quando comparada às outras cidades da região que 

são localizadas em menores altitudes. A cidade está em região de clima tropical com 

estação seca, com invernos secos, verões chuvosos e temperaturas moderadas ao 

longo do ano (INMET, 2020). 

As áreas de estudo consistiram em duas áreas de cultivo de café (Coffea 

arábica L.) sombreadas com árvores de Mogno (Swietenia macrophylla King) e Cedro 

(Cedrela fissilis Vell.). O sistema de cultivo é o orgânico, para todas as áreas, ou seja, 

não há a utilização de defensivos agrícolas para o controle de pragas ou doenças nos 

cultivos. Foram avaliadas também duas áreas sem sombreamento (pleno sol), sendo 

uma orgânica e uma convencional. 

As coletas foram realizadas em quatro áreas com os sistemas de cultivo de 

cafeeiro: (1) orgânico sem sombreamento (pleno sol), 5 ha da cultivar Acauã com 3 

anos de idade e espaçamento de 3,5 m × 0,60 m, localizado na cidade de Franca, SP 

(latitude 20º32’19’’S e longitude 47º24’03’’W); (2) orgânico sombreado com mogno, 

13,21 ha da cultivar Obatã IAC 4739 com 6 anos de idade e espaçamento de 3,5 m × 

0,65 m, localizado na cidade de Franca, SP (latitude 20º34’6’’S e longitude 

47º20’38’’W); (3) orgânico sombreado com cedro, 3,48 ha da cultivar Catucaí Amarelo 

2SL com 6 anos de idade e espaçamento de 3 m × 0,65 m, localizado na cidade de 

Ribeirão Corrente, SP (latitude 20º30’44’’S longitude 47º26’21’’W) e (4) convencional 

sem sombreamento (pleno sol), 1 ha da cultivar Arara com 1 ano de idade e 

espaçamento de 3,3 m × 0,5 m, localizado na cidade de Restinga, SP (latitude 

20º39’49’’S longitude 47º29’31’’W). 

 
3.2. Fatores climáticos 

Os dados climáticos de precipitação pluviométrica e temperatura no período   de 

coletas foram obtidos na estação metereológica da Fundação Pró Café localizada em 

Franca, SP.  

 

3.3. Amostragem 
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As coletas apresentaram duração de cerca de duas horas para cada área e 

foram realizadas mensalmente nas quatro áreas, sendo uma área a cada semana 

visitada, no período matutino e vespertino. Neste trabalho foram apresentados os 

resultados obtidos entre os meses de junho de 2020 a janeiro de 2021. Foram 

utilizados diferentes métodos de coleta, com o intuito de aumentar a probabilidade de 

coleta das diferentes subfamílias, gêneros e espécies de Chrysopidae. 

O método consistiu no caminhamento dentro de um transecto linear, local em 

que os crisopídeos foram coletados com o auxílio de uma rede entomológica por meio 

de varredura das folhas das árvores de cafeeiro. Também foram coletados os 

crisopídeos que voavam quando as plantas forem agitadas. 

O segundo método utilizado consistiu no uso de armadilhas McPhail, com 

melaço de cana diluído a 10% como atrativo, o qual foi trocado a cada cinco dias. Para 

cada área de coleta foram instaladas 15 armadilhas, que foram posicionadas a 

aproximadamente 1,70 metros de altura e instaladas a uma distância de 50 metros 

uma da outra. A confecção das armadilhas McPhail foi realizada com garrafas 

plásticas (Pet’s) de 2 litros com quatro quadrados, de aproximadamente 5 cm de lado, 

abertos com auxílio de estilete e penduradas nas árvores com arames finos e flexíveis. 

 

3.4. Identificação do material e análise dos dados 

Os indivíduos coletados foram devidamente catalogados conforme o local de 

coleta e encaminhado à taxonomista para identificação (Prof. Dr. Francisco José Sosa 

Duque, Universidade Federal Rural da Amazônia, Capitão Poço, PA). Para a 

identificação correta do material foram utilizadas diferentes chaves de identificação, 

com destaque para as chaves propostas por Brooks & Barnard (1990) e Freitas & 

Penny (2001). Os espécimes identificados foram organizados com o intuito de criar 

uma coleção de referência de crisopídeos presentes na cultura do café e, 

posteriormente, depositados na coleção entomológica da Universidade de Franca. 

Espécies de Chrysopidae foram identificadas principalmente pelas estruturas 

da genitália do macho e da fêmea. Para o estudo de suas estruturas internas, o 

abdômen dos adultos foi cortado entre o segundo e o terceiro segmento 

abdominal e a terminália passou pelos seguintes tratamentos: 

I. Maceração em hidróxido de potássio a 10% em 80 ºC por 

aproximadamente 20 minutos. 

II. Lavagem do interior do abdômen com água, com auxílio de seringa e 
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agulha. 

III. Injeção do corante clorazol black com auxílio de seringa e agulha. 

IV. Após alguns segundos, nova lavagem do interior do abdômen 

com água, para retirada do excesso de corante. 

V. Transposição do abdômen para lâmina escavada com glicerina 

líquida. 

VI. Injeção de glicerina líquida no abdômen para inflá-lo. 

VII. Quando necessário, a extração da genitália foi realizada sob 

microscópio estereoscópico, com auxílio de tesoura, pinças e estiletes. Observação 

das estruturas da terminália e genitália. 

VIII. Transferência do abdômen e genitália para microtubo de plástico com 

glicerina líquida, armazenado com o respectivo adulto. 

 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

Os experimentos foram desenvolvidos em duas etapas. A primeira baseou-se 

na obtenção, coleta e criação dos predadores da família Chrysopidae em campo. Para 

isso, foram utilizadas redes entomológicas e recipientes plásticos para auxiliar as 

coletas em áreas de cafeeiro. Os insetos coletados, principalmente os adultos, foram 

acondicionados em recipientes plásticos contendo alimento e observados a 

oviposição das fêmeas. A segunda etapa baseou-se no envio dos indivíduos coletados 

para identificação das espécies. Tal etapa foi conduzida acondicionando os adultos 

em eppendorfs com álcool devidamente identificados quanto ao local e data de coleta. 

Após a identificação os adultos foram montados em alfinetes entomológicos e 

adicionados à coleção de crisopídeos da Universidade de Franca. 

 
6. RESULTADOS 

Até janeiro de 2021 foram coletadas as seguintes quantidades de crisopídeos 

nas áreas: 1) 93 adultos, 1 larva e 35 ovos; na área 2) 109 adultos, 1 pupa e 49 ovos; 

na área 3) 190 adultos e 76 ovos e na área 4) 65 adultos, 32 ovos. Os indivíduos de 

crisopídeos coletados foram identificados como as espécies, Chrysoperla externa 

Hagen, 1861, Ceraeochrysa cincta (Schneider, 1851) e Ceraeochrysa silvanoi (Navás, 

1916) (Neuroptera: Chrysopidae). Sendo a grande maioria Ch. externa, um indivíduo 

Ce. cincta e um sendo Ce. silvanoi (Tabela 1). 
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Tabela 1. Espécies de Chrysopidae coletadas em áreas de cafeeiro na região de 

Franca, SP, Brasil. 

Data coleta Área Coordenadas 
Indivíduos 
coletados 

Espécies 

22/06/2020 1 
20°32’19”S, 
47°24’03”W 

28 
Chrysoperla 

externa 

25/06/2020 2 
20º34’6”S, 
47°20’38”W 

40 
Chrysoperla 

externa 

02/07/2020 3 
20°30’44”S, 
47°26’21”W 

15 
Chrysoperla 

externa 

07/07/2020 3 
20°30’44”S, 
47°26’21”W 

5 
Chrysoperla 

externa 

09/07/2020 3 
20°30’44”S, 
47°26’21”W 

40 
Chrysoperla 

externa 

13/07/2020 4 
20º39’49”S, 
47°29’31”W 

9 
Chrysoperla 

externa 

15/07/2020 2 
20º34’6”S, 
47°20’38”W 

34 
Chrysoperla 

externa 

16/07/2020 3 
20°30’44”S, 
47°26’21”W 

23 
Chrysoperla 

externa 

20/07/2020 4 
20º39’49”S, 
47°29’31”W 

13 
Chrysoperla 

externa 

23/07/2020 3 
20°30’44”S, 
47°26’21”W 

72 
Chrysoperla 

externa 

07/08/2020 1 
20°32’19”S, 
47°24’03”W 

33 
Chrysoperla 

externa 

13/08/2020 3 
20°30’44”S, 
47°26’21”W 

20 
Chrysoperla 

externa 

20/08/2020 4 
20º39’49”S, 
47°29’31”W 

14 
Chrysoperla 

externa 

21/08/2020 2 
20º34’6”S, 
47°20’38”W 

2 
Chrysoperla 

externa 

27/08/2020 4 
20º39’49”S, 
47°29’31”W 

5 
Chrysoperla 

externa 

01/09/2020 1 
20°32’19”S, 
47°24’03”W 

11 
Chrysoperla 

externa 

03/09/2020 3 
20°30’44”S, 
47°26’21”W 

6 
Chrysoperla 

externa 

03/09/2020 4 
20º39’49”S, 
47°29’31”W 

4 
Chrysoperla 

externa 

10/09/2020 2 
20º34’6”S, 
47°20’38”W 

4 
Chrysoperla 

externa 

17/09/2020 4 
20º39’49”S, 
47°29’31”W 

12 
Chrysoperla 

externa 

24/09/2020 1 
20°32’19”S, 
47°24’03”W 

4 
Chrysoperla 

externa 
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A maior ocorrência de indivíduos de crisopídeos coletados em campo coincidiu 

com os meses de menor precipitação pluviométrica (Figura 1). No período de junho a 

setembro foram coletados 80% dos indivíduos durante todo o período de coleta 

(Tabela 1), no qual as precipitações variaram de 0 a 5,6 mm. 

 

 

 

 

 

13/10/2020 2 
20º34’6”S, 
47°20’38”W 

4 
Chrysoperla 

externa 

21/10/2020 4 
20º39’49”S, 
47°29’31”W 

1 
Ceraeochrysa 

cincta 

22/10/2020 1 
20°32’19”S, 
47°24’03”W 

2 
Chrysoperla 

externa 

29/10/2020 3 
20°30’44”S, 
47°26’21”W 

2 
Chrysoperla 

externa 

12/11/2020 2 
20º34’6”S, 
47°20’38”W 

13 
Chrysoperla 

externa 

13/11/2020 1 
20°32’19”S, 
47°24’03”W 

2 
Chrysoperla 

externa 

19/11/2020 4 
20º39’49”S, 
47°29’31”W 

3 
Chrysoperla 

externa 

19/11/2020 3 
20º30’44”S, 
47°26’21”W 

3 
Chrysoperla 

externa 

10/12/2020 2 
20º34’6”S, 
47°20’38”W 

9 
Chrysoperla 

externa 

10/12/2020 4 
20º39’49”S, 
47°29’31”W 

2 
Chrysoperla 

externa 

10/12/2020 3 
20º30’44”S, 
47°26’21”W 

1 
Ceraeochrysa 

silvanoi 

15/12/2020 1 
20°32’19”S, 
47°24’03”W 

2 
Chrysoperla 

externa 

21/01/2021 2 
20º34’6”S, 
47°20’38”W 

3 
Chrysoperla 

externa 

26/01/2021 3 
20º30’44”S, 
47°26’21”W 

3 
Chrysoperla 

externa 

28/01/2021 1 
20°32’19”S, 
47°24’03”W 

1 
Chrysoperla 

externa 

29/01/2021 4 
20º39’49”S, 
47°29’31”W 

2 
Chrysoperla 

externa 
Área 1:  Franca, SP;  área 2: Franca, SP;  área 3: Ribeirão Corrente, SP; área 4: 
Restinga, SP. 
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Figura 1. Precipitação (mm), temperatura (ºC) e umidade (%), registradas em áreas 

de cafeeiro na região de Franca, SP no período de junho de 2020 a janeiro de 2021. 

Dados meteorológicos obtidos na estação da Fundação Pro-Café em Franca, SP. 

 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A maior ocorrência de adultos em campo é em períodos mais secos do 

ano, sendo Ch. externa é a espécie mais abundante nas áreas de cafeeiro na 

região de Franca. 

Os nossos achados são fundamentais para a identificação e 

conhecimento de espécies potenciais de crisopídeos, que poderão no futuro, 

serem utilizadas em programas de controle biológico de bicho-mineiro (L. 

coffeella) e ácaro-vermelho (O. ilicis), pragas-chave da cultura do cafeeiro. 
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