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Apresentação

A utilização de plantas resistentes pode ser considerada o método ideal
para controle de cigarrinha-das-pastagens, e um dos desafios atuais no
programa de melhoramento do gênero Brachiaria refere-se ao
desenvolvimento de cultivares com resistência às cigarrinhas-das-
pastagens, que apresentam grande importância econômica no Brasil, em
especial resistência ao gênero Mahanarva. Esse desafio está na seleção de
genótipos promissores, o que demanda uma metodologia para testes de
resistência, que depende de estrutura eficiente de criação artificial de
cigarrinha-das-pastagens. Este trabalho traz a contribuição de apresentar a
metodologia utilizada proposta e atualmente utilizada pelo Centro
Internacional de Agricultura Tropical – CIAT, para a criação de cigarrinhas-
das-pastagens e seleção de híbridos de Brachiaria com resistência a essas
pragas, a partir da descrição das etapas de treinamento recebido pelos
autores. Poderá ser utilizado como material de consulta para implantação
em laboratório de colônia de cigarrinha-das-pastagens e informativo para
estudantes da área de entomologia.

Roberto Teixeira Alves
Chefe-Geral da Embrapa Cerrados
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Protocolo de Criação
Massal de cigarrinhas-das-
pastagens e Avaliação de
Resistência de Brachiaria
spp.: metodologia do CIAT

Introdução

O método ideal para controle de cigarrinha-das-pastagens é a utilização de
plantas resistentes, conforme o exemplo do lançamento da cultivar
Brachiaria brizantha cv. Marandu, que na década de 1980 representou
alternativa à espécie Brachiaria decumbens, por se equiparar na
característica forrageira e ainda apresentar resistência ao ataque de
cigarrinhas dos gêneros Deois e Notozulia. Diante dessas vantagens
competitivas, B. brizantha cv. Marandu tornou-se a cultivar mais plantada
no Brasil, com cerca de 80 % das áreas com pastagens cultivadas. Além
da característica de resistência à cigarrinha-das-pastagens, a justificativa
para a sua ampla utilização pode ser explicada ainda, pela adaptação a
variadas condições de solo e clima, com produções satisfatórias em solos
com baixa e média fertilidade (SOARES FILHO, 1996).

Os avanços alcançados com a aplicação de novas técnicas de biotecnologia
permitiram aos programas de melhoramento do gênero Brachiaria
superarem o problema de apomixia e gerarem grande número de progênies
(MILES; VALLE, 1996; VALLE; SAVIDAN, 1996; MENDES-BONATO et al.,
2002). Um dos desafios atuais diz respeito ao desenvolvimento de
cultivares com resistência às espécies D. flavopicta (Berg. 1879), D. shach
(Stal. 1854) e Notozulia entreriana (Fabr. 1787), historicamente
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12 Protocolo de Criação Massal de Cigarrinhas-das-pastagens ...

consideradas como as cigarrinhas-das-pastagens, de maior importância
econômica no Brasil, bem como com resistência para o gênero Mahanarva,
com ocorrência impactante em pastagens na região de Cerrado e em áreas
de transição, localizadas na Amazônia Legal (PAULA-MORAES et al.,
2006).

Esse desafio diz respeito à seleção de genótipos promissores, o que
demanda uma metodologia para testes de resistência, que depende de
estrutura eficiente de criação artificial de cigarrinha-das-pastagens. Relatos
na literatura apresentam resultados do estudo de cigarrinha da família
Cercopidae a partir do emprego de metodologia de criação (BECK, 1963;
LAPOINTE et al., 1989) e estudos de resistência de genótipos (LAPOINTE
et al., 1992; VALÉRIO; KOLLER, 1993; CARDONA et al., 1999).
Entretanto, pode-se elencar como dificuldades para o estabelecimento de
colônia de cigarrinha-das-pastagens em laboratório aspectos relacionados
ao substrato adequado para obtenção de postura, ocorrência de alta
mortalidade inicial de ninfas e disponibilidade de alimento para adultos. Nas
condições brasileiras, um dos maiores desafios diz respeito à ocorrência de
ovos diapáusicos, depositados no último pico populacional do inseto praga,
no final do período chuvoso (FONTES et al., 1989; KOLLER; HONER, 1993).

Este trabalho teve o objetivo de apresentar a metodologia utilizada proposta
e atualmente utilizada pelo Centro Internacional de Agricultura Tropical –
CIAT, Colômbia, para criação de cigarrinha-das-pastagens e seleção de
híbridos de Brachiaria com resistência às cigarrinhas-das-pastagens, a partir
da descrição das etapas de treinamento recebido pelos autores.

Estudos de resistência de
Brachiaria às cigarrinhas-das-
pastagens – metodologia do CIAT

Criação massal de cigarrinhas
As espécies de cigarrinhas-das-pastagens para as quais existe criação
massal no CIAT são: Aenolamia varia (F), A. reducta (Lallemand) e Zulia
(F). A espécie de A. varia não ocorre na região do CIAT e é mantida em
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uma casa de vegetação com segurança quarentenária, pelo pleito feito por
produtores do segmento canavieiro da região, por se tratar de uma espécie
com registro de ocorrência em cana-de-açúcar na Venezuela.

Manejo das plantas em condições de campo e retirada de
mudas para criação massal
A espécie de Brachiaria utilizada como substrato de alimentação de
cigarrinhas-das-pastagens e como testemunha susceptível, nos testes de
resistência, é a Brachiaria ruziziensis, CIAT 654. São mantidas duas
parcelas de 20 m x 20 m de dimensão, nas quais são intercaladas as
retiradas de mudas para plantio em vasos e manuntenção da criação
massal. As parcelas recebem adubações de manutenção periódicas, bem
como roçagem de dois em dois meses (Fig. 1).

 Dois dias antes das retiradas das mudas, é realizada uma irrigação, sendo
retiradas cerca de 100 mudas por semana, observando-se os seguintes
aspectos:

1. As mudas devem ser retiradas em horas de temperatura mais amena do
dia e devem ser cortadas rente ao solo.

2. As mudas devem conter cerca de 10 a 12 perfilhos.

3. As raízes e as folhas devem ser podadas ainda no campo, deixando-se
cerca de 10 cm a 12cm da parte aérea e, posteriormente, as mudas são
colocadas em um balde com água e levadas para o telado, onde as
raízes são lavadas com jato de água.

4. As mudas devem receber um tratamento fitossanitário, colocando-as
por 5 minutos em um recipiente com solução de inseticida (Malation 5
ml/2 L) e fungicida Banrot (3 g/2 L); depois são lavadas com água
corrente. Deve-se ter cuidado para que as folhas não entrem em
contato com a calda de agrotóxicos, evitando-se assim, fitotoxidade.
Não se deve objetivar em criação massal uma colônia asséptica. Da
mesma forma que a presença de predadores como aranhas é totalmente
indesejável.

bruna.dias
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Fig. 1. Manejo em campo de plantas; retirada de mudas para criação massal e plantio

em vasos pequenos.
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Preparo de solo para plantio das mudas
O solo utilizado para plantio das mudas para criação massal e unidade de
avaliação é composto na seguinte proporção: 3 partes de terra para 1 parte
de areia. Esse substrato é desinfectado a vapor, por 3 horas.

Plantio de mudas em vasos pequenos
O dimensionamento da quantidade de mudas a serem plantadas em vasos,
para serem utilizadas como alimento de ninfas e adultos, deve ser
estabelecido mediante o conhecimento das interações inseto-planta que
podem variar em função da espécie de cigarrinhas-das-pastagens.

As mudas são plantadas em vasos pequenos de 500 ml, onde permanecerão
por 10 a 15 dias, com posterior transferência para vasos de 3.000 ml.

1. O solo é umedecido e homogenizado.

2. Uma pequena camada de solo é depositada no fundo do vaso de 500 ml.

3. As mudas são depositadas no vaso de 500 ml, que é completado
posteriormente com solo até cerca de 2 cm antes da borda do vaso. É
realizada uma irrigação com jato de água suave.

4. É realizada uma adubação de N-P-K no vaso, após o plantio.

Transferência de mudas para vasos grandes
Após o período de 10 a 15 dias nos vasos de 500 ml, as plantas são trans-
plantadas para os vasos maiores de 3.000 ml, onde ficam por 8 dias antes de
serem infestados com ovos para manutenção da colônia de cigarrinhas. Os
vasos de 3.000 ml são de cor verde, com tampas de alumínio, as quais são
pintadas de branco, de forma que se obtenha uma câmara de criação com
temperatura amena, com alta umidade para as ninfas de cigarrinhas e baixa
luminosidade que beneficia as raízes, com proliferação de raízes secundárias
(Fig. 2). Todas as bancadas devem ser de placas de amianto (Eternit), da
mesma forma, são pintadas de branco com o objetivo de refletir a radiação
solar.  Para a transferência das mudas, adota-se o seguinte processo:

1. O solo a ser utilizado nos vasos de 3.000 ml recebe uma adubação de
uréia dois dias antes da transferência das mudas ou uma adubação de
N-P-K no dia do plantio.

2. O vaso de 500 ml é vertido, e a muda é retirada.

3. É eliminado o excesso de terra da parte inferior.

4. O sistema radicular é aberto.

bruna.dias
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5. No vaso de 3.000 ml é feito no seu centro um montículo de solo, em
formato de cone, no qual recebe a muda retirada do vaso menor. A
planta fica elevada com o sistema radicular exposto superficialmente ao
longo de toda a circunferência do vaso.

6. A rega após a transferência da muda deve ser suave.

7. O vaso recebe a tampa de alumínio.

Fig. 2. Plantio de mudas em vasos grandes; infestação de ninfas e gaiola de emergên-

cia de adultos.
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Infestação de ninfas de cigarrinha em vasos grandes
1. As plantas dos vasos de 3.000 ml devem ser irrigadas antes de

receberem a infestação de cigarrinha.

2. No quarto estádio de desenvolvimento embrionário (S4), 25 ovos são
depositados em cada vaso de 3.000 ml. O CIAT utiliza um recipiente
dosador, designado “saleiro”, pelo qual é feita a distribuição uniforme de
ovos, próxima as raízes. Em casos de ofertas de ninfas, estas poderão
ser utilizadas na infestação, a partir de um pincel, sendo depositadas sob
as raízes.

3. O lote de vasos infestados é separado na bancada por uma placa
designando primeiro ínstar. Essa placa é substituída todas as semanas
(em função do tempo de desenvolvimento embrionário de cada espécie),
com a designação do ínstar ninfal, de forma que se tenha na colônia,
disponibilidade de vários estádios de desenvolvimento do inseto, de
forma controlada e previsível.

4. Quando as ninfas do lote alcançam o quinto ínstar (baseado no intervalo
de tempo em função da espécie), estes vasos são transferidos para a
gaiola de emergência de adultos.

Gaiola de emergência de adultos
Na transferência dos vasos para a gaiola de emergência, as tampas dos
vasos não são retiradas, já que os adultos saem pelo orifício das tampas de
alumínio. Semanalmente, são feitas capturas de adultos nesta gaiola de
emergência para transferência para gaiola de oviposição. A captura dos
adultos é feita com um saco de voil, com pedaço de mangueira na borda,
de forma a facilitar a coleta dos adultos. O período ideal para estas coletas
é na parte da manhã, quando a mobilidade dos adultos é menor.

Preparo de substrato de postura
A postura de cigarrinhas é obtida mediante o confinamento de adultos em
gaiola de postura, com plantas em vasos, disponibilizadas para sua
alimentação e abrigo com substrato de postura que é preparado da seguinte
forma (Fig. 3):

bruna.dias
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1. O substrato de postura é preparado a partir de solo argiloso, o qual é
colocado sobre um pedaço de voil de malha bastante fina.

2. O tecido de voil deve ser amarrado e mergulhado em água, utilizando 3
L de água para cada 2 Kg de solo. O solo retido na malha deve ser
manipulado dentro da água até que o mesmo possa ser totalmente
dissolvido.

3. Posteriormente, o solo dissolvido na água deve ficar em repouso por 24
horas para ocorrer a decantação. A água então é retirada, e o material
restante homogeneizado. Esse barro formado pela decantação do solo
pode ser armazenado por até 8 dias após a sua obtenção, sendo que
deverão ser feitas homogeneizações periódicas de forma que não ocorra
mau cheiro. No momento da sua utilização, deverá, ainda, ser
adicionada uma pequena quantidade de água.

4. Para preparar o substrato de postura, uma quantidade de barro deverá
ser colocada em uma bandeja, que será colocada no fundo da gaiola de
oviposição. Essa bandeja, antes de receber o barro, deverá ser forrada
com uma folha de papel feltro (pode-se colocar mais de uma folha
quando se quer secar mais rápido o barro).

5. Depois de 24 horas da deposição do barro na bandeja, são feitos sulcos
no barro utilizando-se um pente. Esses sulcos têm a função de criar
sítios de postura utilizados no posicionamento das fêmeas.

6. Caso a bandeja com barro não seja utilizada 24 horas depois de seu
preparo, não se deve fazer os sulcos, e a bandeja deve ser armazenada
com o barro em saco plástico preto, onde podem ficar por até 8 dias. No
momento da sua utilização, deve-se aspergir pequena quantidade de
água. Da mesma forma, caso haja demanda imediata de substrato de
postura, pode-se polvilhar barro seco sobre a bandeja com barro em
processo de secagem.

7. Um aspecto importante que deve ser observado é a presença de
umidade no substrato de oviposição, já que, caso este sofra grande
desidratação, é inviável a recuperação dos ovos.
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Fig. 3. Preparo de substrato de postura e montagem da câmara de oviposição.
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Montagem da câmara de oviposição
A câmara de oviposição consiste em: uma estrutura de alumínio com bandeja
com substrato de postura, conforme preparação apresentada anteriormente,
posicionada na parte inferior da gaiola; plantas disponíveis para alimentação
de adultos, inseridas lateralmente; e orifício de abertura central, no qual é
feita a liberação de adultos, com posterior vedação. A quantidade de adultos
a ser colocada na gaiola de oviposição deve obedecer a um parâmetro ideal,
de forma que os insetos fiquem bem alimentados e se obtenha boa postura.

1. A gaiola de oviposição é montada com o substrato de postura e
folhagem de B. ruziziensis.

2. As plantas utilizadas como alimento de adultos na câmara de oviposição
são plantadas semanalmente em vasos grandes, concomitantemente
com o plantio de mudas em vasos pequenos para alimentação de ninfas,
e mantidas separadamente destas.

3. É possível dispor de até duas plantas, sendo que cada planta comporta
até 50 casais (em função da espécie de cigarrinha). Na captura de
adultos na gaiola de emergência, podem-se utilizar dois sacos de
captura, identificados com o sexo, de forma a certificar a deposição da
proporção correta de machos e fêmeas. Caso não tenha disponível a
quantidade demandada de casais, pode-se completar o número de casais
até o segundo dia da montagem da câmara de oviposição.

4. A câmara de oviposição deve ser vedada, utilizando espuma para
vedação na abertura de entrada das plantas e fita adesiva, para demais
pontos de exposição.

5. Os adultos capturados na gaiola de emergência são liberados pelo
orifício da porta da câmara de oviposição. A permanência dos adultos é
de 8 dias, podendo ocorrer reposição de plantas, em caso de grande
depauperamento da mesma.

Obtenção de ovos no substrato de oviposição
1. As duas plantas com a parte aérea confinada dentro da câmara de

postura são podadas rente ao solo (Fig. 4).

2. Os adultos vivos são coletados e retornam para a gaiola de emergência
de adultos.

3. As folhas são retiradas.

bruna.dias
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4. A bandeja com substrato de oviposição é retirada.

5. Retira-se o feltro com o barro, formando um rolo.

6. Esse rolo é despejado dentro de um balde com água e é homogeneizado.

7. O conteúdo desse balde é filtrado em um conjunto de duas peneiras,
sendo que a primeira retém o barro mais grosso, e a segunda retém o
material mais fino (a segunda peneira é de voil). Esse processo é
repetido seis vezes.

Fig. 4. Liberação de adultos na câmara de oviposição e retirada de ovos do substrato.
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Processo de limpeza e contagem de ovos
Após o peneiramento do substrato de postura, os ovos são separados das
impurezas por um processo de flotação em solução salina de concentração
de 35 % em um conjunto de filtragem, com uma coluna de registro e pipeta
graduada (Fig. 5).

1. Os ovos misturados às impurezas do substrato de oviposição são
primeiramente filtrados em um conjunto de duas peneiras com o uso de
água destilada. Uma de malha maior para reter as impurezas e outra de
voil para reter os ovos (impurezas menores também são retidas nesta
segunda peneira). Deve-se estar atento para a malha da peneira, já que
seu tamanho deve ser apropriado ao tamanho dos ovos da espécie que
se está trabalhando.

2. O material retido na segunda peneira (voil) é levado para o conjunto de
filtragem, que possui uma coluna na qual os ovos e os resíduos do
substrato de postura são depositados e misturados à solução salina de
35 %.

3. Aguardam-se alguns minutos, de forma que os ovos fiquem retidos na
parte superior do tubo.

4. Elimina-se o restante da solução que decanta, a partir da abertura do
registro da coluna.

5. Novamente é adicionada solução salina a 35 %, e mais uma vez é feita
a eliminação do precipitado. O processo de adição de solução salina e a
eliminação do precipitado são repetidos três vezes.

6. Os ovos que ficam retidos na parede da coluna no último processo de
eliminação de impurezas são misturados com água destilada na coluna e
recuperados em um funil com peneira de voil a partir da abertura do
registro da coluna.

7. Os ovos retidos na peneira do funil são vertidos em uma pipeta graduada
em 1/10 ml do conjunto de filtragem, contendo solução salina a 35 %.

bruna.dias
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A partir de avaliações no CIAT, sabe-se que em 0,1 ml de ovos estão
presentes:

1.090 ovos de Zulia carbonaria

1.635 ovos de Aeneolamia varia e A. reducta

Esse parâmetro serve somente para ovos recém-colocados. Ovos mais
velhos tendem a aumentar de volume, e o número presente em cada 0,1 ml
será menor.

8. Os ovos extraídos do substrato de oviposição são submetidos a uma
solução de 0,13 % de hipoclorito de sódio por um minuto, para
desinfecção dos ovos. Essa concentração pode variar em função da
espécie, de forma a evitar injúrias nos ovos. A desinfecção dos ovos
deve ser feita logo após a extração, pois, após esse período, podem
ocorrer injúrias.

9. Os ovos, após a desinfecção com hipoclorito de sódio, são lavados em
água destilada e armazenados em placa de Petri, por 15 dias a 25 ºC
(CIAT é em temperatura ambiente) em papel filtro em umidade de
saturação e vedada com parafilme. Esse período de incubação pode
variar em função da espécie e das condições climáticas, sendo que
devem ser feitas observações do desenvolvimento embrionário da massa
de ovos.

A capacidade de produção de ovos do CIAT é 60.000 ovos por semana,
provenientes de 500 casais das espécies A. reducta e A. varia.
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Fig. 5. Processo de limpeza; contagem e separação de ovos.
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Processo de separação de ovos
Cerca de duas semanas após a limpeza e contagem dos ovos (tempo em
função da espécie e das condições climáticas), quando se terá maior
número de ovos próximos à eclosão, realiza-se a separação dos ovos por
diferentes estádios de desenvolvimento embrionário. Antes da separação
dos ovos, deve-se passá-los por uma peneira de malha de forma que sejam
“filtradas” as hifas de fungos que podem ter se formado na placa durante a
incubação dos ovos (Fig. 5).

Os utensílios utilizados para separação de ovos são: placa de Petri, Becker
e funil com tela ou filó. Todos os utensílios devem ser limpos e desinfetados
com hipoclorito de sódio. Observar que os pincéis também devem ser
esterilizados para manipular os ovos (para os materiais que não resistem ao
tratamento com hipoclorito de sódio, utiliza-se álcool).

O princípio utilizado na separação de ovos é o de Arquimedes, no qual a
quantidade de líquido deslocado é semelhante ao volume do corpo imerso.
São utilizadas soluções salinas em diferentes concentrações, para separar
os ovos de diferentes fases de desenvolvimento e viabilidade. O sal utilizado
é o iodado, fluorizado, para consumo humano.

As concentrações de sal utilizadas para separar ovos em diferentes
estádios de desenvolvimento embrionário são:

13 % – ovos em estádio mais avançado – próximo à eclosão – ficam
sobrenadantes na solução salina a 13 %. Esse processo é repetido por três
vezes.

16 % – os ovos que decantam ou ficam submerso na solução anterior são
submetidos a esta concentração – sendo os sobrenadantes nesta
concentração ovos provenientes de posturas cerca de quatro dias
posteriores em relação àqueles obtidos na concentração anterior.

19 % – separa os ovos em desenvolvimento embrionário provenientes de
posturas mais recentes que os ovos separados na concentração anterior ou
ovos diapáusicos.

bruna.dias
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22 % – separa ovos inviáveis e ou danificados – a separação desses ovos
serve como informação para saber a proporção de ovos viáveis.

Testes de resistência às cigarrinhas

Processo de montagem da unidade de avaliação de PVC
Ponto importante em testes de resistência de plantas é o fato que é melhor
se abster de um dado do que inferir sobre um dado que há dúvida. Na
escolha de materiais que serão utilizados como testemunha de
susceptibilidade e resistência, devem-se considerar materiais comerciais, já
adaptados e que suportam densidade de infestação de cigarrinhas-das-
pastagens, sem senescência precoce da planta.

A metodologia de avaliação de resistência pela unidade de avaliação de
PVC permite a seleção de materiais com resistência a ninfas de cigarrinha
pelo mecanismo de antibiose, com menor tempo e gasto em relação a
metodologia de vasos, anteriormente utilizada .

A unidade de avaliação de PVC é composta por um tubo utilizado para água
quente ou fiação (união), pintado de branco para reduzir calor, com 5,3 cm
de diâmetro e 6,5 cm de comprimento. Possui abertura nas duas
extremidades. A abertura na parte superior é tampada com uma junta de
PVC de 4,8 cm de diâmetro, 3,0 cm de comprimento e abertura central de
2,5 cm de diâmetro (redução). Na outra extremidade, é encaixado um
fundo de copo de isopor recortado, de 5,3 cm de diâmetro e com
perfurações, constituindo o fundo da unidade de avaliação.

Delineamento do experimento e rotulação de parcelas
experimentais
A partir da listagem de híbridos repassada pelo melhorista para serem
testados e dos materiais que serão utilizados como testemunha, seguem-se
os passos para o delineamento experimental e rotulação das parcelas
experimentais. Será considerado um exemplo de um experimento realizado
em 2005, com 136 híbridos selecionados e 6 testemunhas, sendo duas
susceptíveis (BR4X-44-22,CIAT 00606), duas intermediárias (CIAT 06294,
CIAT 36067) e duas resistentes (CIAT 36062, SX01N0/0102). Cada
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material foi testado para três espécies de cigarrinhas (Aeneolamia varia, A.
reducta e Zulia carbonaria), e utilizaram-se cinco repetições para cada
híbrido e 10 repetições para as testemunhas.

Obtenção de mudas de Brachiaria para plantio na unidade
de avaliação de PVC
1. Plantio de sementes (fornecidas pelo melhorista) em bandeja

(sementeira) (Fig. 6).

2. Transplantio de mudas da bandeja para vaso de 5 kg. As plantas sempre
devem ter a mesma idade. Utiliza-se uma muda por vaso. Realizam-se
tratos culturais com adubação com N-P-K (no CIAT utiliza-se 2 g. de
triple 15/vaso) no plantio e uma vez a cada dois meses. As podas são
realizadas na parte aérea com intervalos de 20 dias, ficando as folhas
com cerca de 15 cm.

3. Realiza-se irrigação diária com jato leve, sendo que os vasos devem ser
mantidos fora da casa de vegetação.

4. Do vaso, com um mês após o transplantio da muda, podem ser retirados
perfilhos para o plantio nas unidades de avaliação. Cada vaso fornece
cerca de 20 perfilhos.

Bom perfilho – planta jovem com cerca de dois meses e raiz branca; de
preferência todos de mesmo tamanho

Perfilho inadequado – planta sem raiz no ato da sua retirada e muda com
muito talo (após a retirada dos perfilhos do vaso, faz-se uma poda drástica
da parte aérea da planta, mantendo 15 cm acima do solo. Nesse momento,
é recomendável uma adubação no vaso).

5. Na preparação dos perfilhos, devem-se separar os vários perfilhos e
mantê-los em água.

6. Após a retirada e separação dos perfilhos, estes devem ser lavados, e
as folhas e as raízes podadas.

7. Após a poda, os perfilhos devem ser esterilizados a partir da imesão por
dois minutos em solução de hipoclorito de sódio a 3 %.

bruna.dias
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Fig. 6. Obtenção de mudas de Brachiaria para plantio na unidade de avaliação de

PVC.
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Preparo da unidade de avaliação de PVC
1. O solo, desinfectado a vapor, na proporção de 3:1 (terra: areia), é

umedecido antes de ser colocado no recipiente de PVC (Fig. 7).

2. Uma pequena camada de solo é depositada no fundo do recipiente, e
os perfilhos, desinfectados com hipoclorito, são colocados no interior
da unidade e posteriormente completados com terra até cerca de dois
centímetros antes da borda do tubo de PVC.

3. Após o plantio do perfilho, a tampa de PVC é encaixada na borda do
recipiente.

4. A rega da planta no tubo de PVC deve ser realizada todos os dias.

5. Após 15 dias do plantio do perfilho, as unidades de PVC são separadas
e etiquetadas com separação em bandejas para os testes de
resistência com diferentes espécies de cigarrinhas.

6. As unidades recebem também um disco plástico recortado,
posicionado na base do colmo da planta.

7. A unidade é posicionada de cabeça para baixo, e a tampa de isopor é
retirada, de forma a facilitar a irrigação. Permanece na posição
invertida por sete dias, sendo que o tempo de inversão pode variar em
função do material. De um modo geral, são sete dias para híbridos e
três semanas para acessos.

8. Nesse período, luzes fluorescentes, posicionadas na bancada,
permanecem 24 horas acesas de forma a inibir o curvamento da parte
aérea.

9. Da mesma forma, são mantidas luzes acesas no teto da casa de
vegetação de forma a inibir a emissão de inflorescência, pela mudança
de fotoperíodo, que está em fase de teste no CIAT.

10. É feita uma avaliação do enraizamento antes do processo de retorno
das plantas à posição normal.

11. No dia em que as plantas retornam à posição normal, são colocados
discos plásticos, semelhantes ao colocado na base do colmo da planta,
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na parte inferior do tubo de PVC. Esses discos são fixados com fita
adesiva e objetivam facilitar a entrada de água de irrigação das
unidades de PVC, que será feita com água depositada na bandeja
coberta com plástico.  Plantas mortas devem ser substituídas por
unidades de reserva. Faz-se a eliminação das folhas secas, partes
secas das folhas e brotações inferiores. Esses cuidados objetivam obter
plantas com aspecto vigoroso, que serão submetidas a infestação de
ninfas para teste de resistência.

12. É também retirado o disco plástico recortado, posicionado na base do
colmo da planta.

13. Uma espuma é colocada ao redor do caule da planta de forma que a
abertura seja fechada, promovendo um ambiente úmido e escuro na
região das raízes expostas, ambiente este desejável para as ninfas,
quando presentes na unidade de avaliação. A partir desse momento,
não deve ser feita irrigação na parte superior.

14. Após uma semana do retorno das plantas à posição normal, é realizada
uma avaliação de raiz no momento da infestação. Essa avaliação é
feita para se ter a informação do estado de enraizamento na unidade
de PVC. Discrepâncias entre as repetições de um mesmo tratamento
podem ser entendidas e retiradas posteriormente, no cálculo da média
da população.

A escala de avaliação de raízes compreende as seguintes notas:

1 – ausência de raízes

2 – poucas raízes (cerca de três)

3 – boa quantidade de raízes

4 – muitas raízes

15. Realiza-se a infestação de seis ovos no estádio embrionário S4,
próximo à eclosão de ninfas. Os ovos obtidos, conforme discutido
anteriormente, são dispostos em um pequeno quadrado de papel de
filtro, transportados em placa de Petri para a casa de vegetação e
colocados dentro da unidade de avaliação de PVC.
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16. Dois dias após a infestação com ovos no estádio embrionário S4, é
avaliada a percentagem de ninfas emergidas. Caso seja necessário, as
ninfas são repostas. O CIAT tem obtido altos níveis de eclosão e
sobrevivência inicial de ninfas.

Fig. 7. Processo de inversão e infestação de ovos na unidade de avaliação de PVC.
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Avaliação da resistência de híbridos de Brachiaria na
unidade de avaliação de PVC
A vantagem da avaliação dos danos causados por ninfas ao invés de
adultos está em função de se obter, em cerca de 30 dias, a informação do
que ocorre com a planta e com as ninfas. Quando a avaliação é feita sob o
adulto, sabe-se o que ocorre com a planta, porém fica difícil avaliar os
efeitos sob o adulto, em razão da dificuldade de avaliação da postura,
descendência, etc (Fig. 8).

1. A avaliação de dano é iniciada na emergência dos primeiros adultos ou por
ocasião do surgimento dos sintomas de danos nos materiais susceptíveis.

2. A escala de dano utilizada consiste em valores de 1 a 5, sendo:
1 –  dano não visível
2 – 25 % da área foliar afetada
3 – 50 % da área foliar afetada
4 – 75 % da área foliar afetada
5 – toda a área foliar afetada e seca

3. Cada unidade de avaliação recebe uma nota da escala de dano, sendo
que a folha mais baixeira é desconsiderada na avaliação, em virtude do
processo natural de senescência.

4. Os materiais que recebem nota de dano de 1 a 2 são avaliados quanto à
sobrevivência das ninfas. O dano de ninfa é ascendente na planta e
descendente na folha.

5. Para avaliação da sobrevivência ninfal, são contabilizadas as ninfas
sobreviventes, sendo que é ainda descrimindado as ninfas de quinto
ínstar (ninfas grandes) das ninfas pequenas (ínstares inferiores) e ainda,
dentro das ninfas pequenas, há uma discriminação das ninfas menores.

6. Um dia após a avaliação da sobrevivência, é feito um repasse nas unidades
de PVC para avaliar se ainda existe presença de espuma, o que indicará
ninfas não avaliadas, dado este que deve ser corrigido na tabela.

7. No cálculo de sobrevivência, somente são considerados ninfas de quinto
ínstar e adultos vivos ou mortos.

Sobrevivência = Tempo de desenvolvimento e tamanho de ninfa

bruna.dias
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Sobrevivência de adultos

e ninfas de quinto ínstar

Ninfas pequenas (ninfas de

instares inferiores não entram)
Sobrevivência =

8. Na classificação da sobrevivência ninfal, considera-se que:
menor que 30 % de sobrevivência ninfal – Plantas resistentes
entre 31 % a 50 % de sobrevivência ninfal – Plantas intermediárias
maior que 50 % de sobrevivência ninfal – Plantas susceptíveis

Fig. 8. Escala de nota de dano e avaliação da sobrevivência de ninfas de cigarrinha

nas unidades de avaliação de PVC.
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Protocols for Spittlebug
Rearing and Brachiaria
spp. Resistance
Evaluations Using CIAT
Methodology

Abstract

Plant resistance is the most important method of spittlebug control. The
example of this utilization happened in 1980‘s, when the Brachiaria
brizantha cv. Marandu took place the B. decumbens. Since B. brizantha cv.
Marandu is resistance to Deois flavopicta spittlebug damage, it could solve
the economics damage in savannas pastures in that time. Nowadays, the
genus Mahanarva has been attacking and cause widespread damage in B.
brizantha cv. Marandu pastures in savannas and Amazonia Legal sites.
Likewise, the Embrapa Breeding Program has a challenge in order to
develop Brachiaria cultivar with spittlebug resistance performance. Besides,
the use the biotechnology tools to manage the problem about apomixia in
Brachiaria genus the Entomology studies is the key point. In this work, the
information about the CIAT methodology is described as a good model of
spittlebug rearing and resistance studies. That information was got in the
training carried for researchers of Embrapa at CIAT.

Index terms: spittlebug, plant resistance and insect rearing methodology.
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