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O cajueiro possui capacidade adaptativa a diferentes ecossistemas, este fato tem 

despertado interesse em outras regiões, além da região nordeste, na busca de 

agronegócio mais lucrativo, através de genótipos adaptados as condições 

edafoclimáticas de cada região. O objetivo do trabalho foi avaliar a ocorrência de pragas 

presentes na cultura do cajueiro na região do estado do Tocantins. O experimento foi 

conduzido na área experimental do Centro Agrotecnológico de Palmas, no município de 

Palmas - Tocantins, no período de abril 2008 a abril 2009, empregando 19 progênies de 

cajueiro anão precoce, cedidos pela Embrapa Agroindústria Tropical. Os levantamentos 

foram realizados mensalmente durante um ano. Os insetos foram coletados diretamente 

das plantas, colocados em microtubos e levados ao laboratório de Entomologia da UFT 

para identificação. Dentre as principais pragas encontradas na região nordeste, pólo da 

cajucultra no Brasil, destaca-se a Broca-das-pontas (Anthistarcha binocularis). Para 

região do Tocantins verificou-se que praga também foi a de maior ocorrência no Estado 

e que esta pode retardar o crescimento das plantas na fase vegetativa. Apesar de 

pequenas variações houve presença de tripes-da-cinta-vermelha (Selenothrips 

rubrocinctus), mosca branca (Aleurodicus cocois), cochonilha (Planococcus sp) e 

besouro vermelho (Crimissa cruralis). Presença também de Cecídia-verruga-das-folhas 

(Contarinia sp.) com maior presença no final do período chuvoso 

Palavras-chaves: Anacardium occidentale L., progênies de caju, altura, envergadura 
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