
Pseudacysta perseae

Percevejo rendilhado do 
Abacateiro



O inseto Pseudacysta perseae, originário do sul da florida (EUA) foi

detetado na Ilha da Madeira no ano 2012, em folhas de abacateiro

(Persea americana).

EPPO

Atualmente encontra-se disseminada em toda a ilha, desde o litoral até 

cerca de 500m de altitude, em pomares e pés dispersos.



O abacate terá chegado à Madeira nos 
princípios do século XIX.

 Ácaro vermelho (Oligonychus cf. punicae)

 Cochonilhas (várias espécies)

 Mosquinha branca do abacateiro (Aleuroplatus perseaphagus) 

 Podridões das raízes - Armillaria sp.e Phytophtora sp.

Durante muitos anos era uma cultura com 
pouca ou nenhuma exigência fitossanitária:

Pontualmente eram registados ataques de:



Até que….
Chegaram os verdadeiros problemas:

Em 2005 - Aranhiço cristalino do abacateiro - Oligonychus perseae

Em 2012 - Percevejo rendilhado - Pseudacysta perseae

Para estas pragas os produtores e serviços Técnicos não estavam 
preparados.

• Cultura menor em Portugal - Produtos não homologados.

by João Kepler | Medium

https://joaokepler.medium.com/o-problema-n%C3%A3o-%C3%A9-o-problema-o-problema-%C3%A9-nossa-atitude-em-rela%C3%A7%C3%A3o-ao-problema-7838a8585944


O insecto instala-se na página 
inferior das folhas do abacateiro e 
alimenta-se da seiva da planta…

Percevejo rendilhado - Pseudacysta persea

…provocando lesões castanhas que podem cobrir quase toda a superfície da folha.

Estas lesões diminuem a atividade fotossintética, levando à queda das folhas

fotos: Paula Rocha – DICA 19 Março 2014



Estes danos afetam todo o desenvolvimento da planta.

Pode provocar perdas de cerca de 50%.

Verifica-se a desfoliação dos abacateiros, expondo assim os ramos e os 
frutos ao sol, o que provoca queimaduras solares nestes órgãos, 
desvalorizando comercialmente os frutos. 

Instala-se na página inferior da folha coabitando (???)  com o aranhiço cristalino, 
podendo uma dominar relativamente à outra, mas as consequências são as 
mesmas provocam a desfolhação intensa da planta. 

Percevejo rendilhado - Pseudacysta persea

As árvores que já vinham decaindo 
devido aos ataques de aranhiço 
cristalino…Com o ataque severo do 
percevejo apresentam-se bastante 
mais debilitadas



Em condições de baixa humidade relativa, a praga tem tendência a diminuir o 
seu crescimento

A  praga tem mais expressão entre os meses de maio e novembro.

Com o início da subida das temperaturas o aranhiço inicia o seus estragos e 
posteriormente, com o tempo mais quente as plantas sofrem outro ataque 
pelo percevejo

Algumas variedades como a Hass são mais atacadas….



O que temos feito para o controlo da praga?

Experimentação com Calda Sulfocálcica tem apresentado bons resultados

Os produtos fitofarmacêuticos autorizados no controlo do aranhiço 
cristalino têm manifestado efeito simultâneo no controlo desta praga.

• ENXOFRE MOLHÁVEL pulverizando a página inferior das folhas.

 Monitorização da incidência da praga nos 10 dias após a aplicação do enxofre. 

 Se a praga progredir, aplicar o acaricida ABEMACTINA dirigida à página inferior 
das folhas molhando bem.

Divulgação junto dos produtores da necessidade de efetuar o controlo das pragas



Obrigado

Luís Dantas
luis.dantas@madeira.gov.pt
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