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1

Todos os anos, com a chegada das chuvas, as cigarrinhas-das-pastagens, principal praga que ataca 
os capins tropicais, começam a causar transtornos para os pecuaristas. 
Em alguns anos, notadamente após um período seco mais pronunciado, a incidência e a severidade 
dos ataques costumam ser mais intensas, o que pode causar a morte de capins suscetíveis e 
a degradação da pastagem. Isso exige atenção por parte de toda a equipe da fazenda, que deve 
estar preparada para reconhecer o problema e combater a praga.

Figura 1. Ninfa (A); espuma característica das cigarrinhas-das-pastagens (B);

2

O reconhecimento de um ataque de cigarrinhas pode ser feito pela constatação da presença dos
 insetos no pasto (adultos, ninfas e espuma) e pelos sintomas característicos. 
As cigarrinhas-das-pastagens são insetos sugadores de seiva, cujos adultos vivem na parte aérea dos 

base das plantas por uma espuma branca característica (Figura 1).

Tanto ninfas como adultos sugam a seiva da planta, reduzindo os nutrientes disponíveis para o 
crescimento da parte aérea e raízes. Na parte da folha atacada, ocorre a mortalidade das células e 
do tecido vegetal, devido à toxina injetada no ato da sucção da seiva, causando o sintoma típico de 
estrias amareladas, que posteriormente evoluem para o secamento completo da folha (Figura 1C). 
Em casos de ataques intensos, o nível de dano pode ser severo e causar a morte dos capins, 
resultando na “queima” do pasto (Figura 1D).

estrias amareladas nas folhas atacadas pelas cigarrinhas-das-pastagens (C); pasto com 
 

 

 

 

Figura 2. Adultos de Notozulia entreriana (A, B),  (C), Deois incompleta (D)
Mahanarva tristis (E, F), principais espécies de cigarrinhas-das-pastagens que ocorrem no Acre.   
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Notozulia entreriana (A)

Deois flavopicta (C)

Mahanarva tristis (E)

Notozulia entreriana (B)

Deois incompleta (D)

Mahanarva tristis (F)

 

plantas secas, após ataque severo em Brachiaria decumbens (D).
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Existem diferentes espécies de cigarrinhas que atacam também diferentes cultivares de capins. 
O reconhecimento das espécies de cigarrinhas deve ser feito com base nas características dos insetos 
adultos. O capim-braquiarinha, o capim-humídicola, o capim-tangola e a grama-estrela-roxa são atacados, 
principalmente, pelas cigarrinhas típicas das pastagens: Notozulia entreriana, e Deois 
incompleta (Figura 2). São insetos menores, com 7 mm a 10 mm de comprimento, de coloração preta ou 
marrom e listras brancas nas asas, que ajudam a diferenciar as espécies. 

Já o capim-brizantão, o capim-xaraés (MG-5), BRS Piatã, capim-tanzânia, capim-mombaça, BRS Zuri e 
também o capim-tangola e a grama-estrela-roxa são mais suscetíveis ao ataque de cigarrinhas do gênero 
Mahanarva (cigarrinha-da-cana), que apresentam maior tamanho (em torno de 13 mm de comprimento) 
em relação as demais cigarrinhas mencionadas. No Acre, ocorre a espécie Mahanarva tristis (Figura 2), 

por essa espécie costumam ser mais severos do que os causados pelas cigarrinhas típicas de pastagens 
(Figura 3).



Figura 3. Pastagem de capim-brizantão 
após ataque severo de Mahanarva tristis em abril 
de 2008, Cruzeiro do Sul, Acre. 
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Figura 4. Monitoramento de cigarrinhas 
adultas com puçá em pastagem atacada
por Mahanarva tristis na Fazenda Laguna, 
em Bujari, Acre. 

Foto: Carlos M
auricio Soares de Andrade

Planejamento, monitoramento e controle

A estratégia mais importante para amenizar os problemas causados por essa praga 

resistentes (Tabela 1). No planejamento da reforma de pastagens degradadas, um dos
 critérios de escolha dos capins deve ser sua resistência às cigarrinhas-das-pastagens. 
Quanto maior a proporção de capins resistentes na fazenda, menor a incidência e 
severidade dos ataques. A consorciação dos capins com leguminosas, tais como 
a puerária e o amendoim forrageiro, também contribui para reduzir o impacto em 
caso de ataque aos capins, pois as leguminosas não são atacadas por esses insetos.

As pesquisas também mostram que pastagens bem manejadas e com fertilidade 
do solo adequada não impedem o ataque das cigarrinhas-das-pastagens. 
Entretanto, esses fatores contribuem para acelerar a recuperação dos danos causados 
pelo inseto.
Tabela 1.

 

às principais espécies de cigarrinhas-das-pastagens.

(Deois spp., Notozulia (Mahanarva tristis) 

 

  

 
 

duas passadas de puçá.

 

Fonte: adaptado de Andrade (2014).

Gramínea Cigarrinhas comuns 
(Deois spp., Notozulia 

entreriana) 

Cigarrinha-da-cana 
(Mahanarva tristis) 

B. humidicola Tolerante Desconhecido 

B. decumbens Suscetível Suscetível 

Capim-brizantão Resistente Suscetível 

Capim-xaraés Tolerante Suscetível 

BRS Piatã Resistente Suscetível 

Capim-tangola Suscetível Suscetível 

Grama-estrela-roxa Suscetível Suscetível 

Capim-tanzânia Resistente Suscetível 

Capim-mombaça Resistente Suscetível 

Capim-massai Resistente Desconhecido 

BRS Zuri Resistente Suscetível 

BRS Quênia Resistente Desconhecido 
 

A partir do início da estação chuvosa, deve-se começar o monitoramento periódico
das pastagens para detecção precoce das cigarrinhas, possibilitando o controle antes
que danos severos possam ocorrer. A presença de insetos adultos pode ser monitorada 
com auxílio de uma rede de coleta de insetos (puçá), realizando uma varredura no terço 

superior do pasto (Figura 4). Já as ninfas devem ser monitoradas por meio da 
observação da presença de espumas na base do capim. Pedreira et al. (2014)
recomendam fazer o controle quando houver mais do que cinco espumas por 
metro quadrado ou um adulto a cada 

Existem duas opções de controle: o biológico e o químico, sendo este último
 o mais empregado atualmente, devido à sua rápida ação sobre as ninfas e 

não mata somente as cigarrinhas, mas também seus inimigos naturais, como 
formigas-lava-pés, que comem as ninfas, e os fungos entomopatogênicos 
(p. ex. Metarhizium spp.). Outro inconveniente é a necessidade de retirar o gado 
das pastagens, obedecendo ao período de carência do produto aplicado 
(Tabela 2). O controle químico é mais recomendado nos primeiros focos no 
início da estação chuvosa, evitando o efeito multiplicador da praga nos próximos 
ciclos e diminuindo o efeito negativo sobre as populações de inimigos naturais
 (PEDREIRA et al., 2014). 



controle biológico (uso do fungo Metarhizium anisopliae). Ademais, deve-se dar 
preferência ao uso de inseticidas sistêmicos, devido ao seu efeito mais prolongado e 
atuação sobre as ninfas.

Figura 5. Espécie de Mahanarva colonizada pelo fungo Metarhizium anisopliae.
Fonte: Kaneko (2012).
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Outra alternativa é a utilização do controle biológico, realizado pela aplicação de 
inseticidas formulados com o fungo M. anisopliae (Tabela 2), por meio de pulverizadores 
costais, tratores ou aviões. Não é necessária a retirada do animal da pastagem, pois o 
inseticida microbiológico é inofensivo à saúde do gado e do aplicador. Deve ser 

temperaturas amenas, de preferência com umidade relativa alta (mínimo de 65%), uma 
vez que o fungo é sensível ao calor e a períodos secos. 

O pasto não deve estar “rapado”, pois nesse caso o microclima não seria favorável ao 
desenvolvimento do fungo. Também não se deve misturar o fungo com produtos 
químicos, pois podem afetar a viabilidade dos esporos. O período necessário para a 
ação do fungo varia em função das condições de temperatura e umidade. Se o produtor 

fungo está atuando (Figura 5). 
No manejo integrado dessas pragas deve ser observado que somente produtos 
registrados pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) devem ser 
utilizados, lembrando ainda que tanto os equipamentos individuais de segurança (EPIs) 
como as recomendações técnicas do fabricante do agrotóxico são fundamentais para o 
sucesso do controle com segurança, além da preservação do equilíbrio ambiental.

Princípio ativo Produtos 
comerciais 

Principais recomendações de uso 

 

  
Eforia  

Engeo  Pleno  

Platinum  Neo
 

Metarhizium 
anisopliae

 Há 24 produtos
formulados
registrados no Mapa

Inseticida microbiológico registrado 
para o controle de , 
Notozulia entreriana,  e 
Deois schach em pastagens  
Atua sobre diferentes estágios de 
desenvolvimento dos insetos (ninfas e adultos)
A dose varia de 0,5 kg/ha a 1,0 kg/ha, 
dependendo do produto comercial, e deve 
ser diluída em 250 L a 300 L de calda por ha
Não há necessidade de retirar o gado da 
pastagem
Em dezembro de 2016, o quilo do inseticida 
custava R$ 134,00 no comércio de Rio Branco, 
AC

Inseticida químico sistêmico, de contato e 
ingestão, registrado para o controle de 

 em pastagens 
Atua sobre os insetos adultos e ninfas, com
 efeito residual médio de 50 dias
A dose é de 200 mL/ha, devendo ser diluída em
300 L a 400 L de calda por ha
O gado somente deve retornar à pastagem 3 
dias após a aplicação
Em dezembro de 2016, o litro do inseticida 
custava R$ 145,00 no comércio de Rio Branco, 
AC

Clorpirifós Capataz BR
Klorpan 480 EC
Lorsban 480 BR
Vexter

Inseticida químico de contato e ingestão, 
registrado para o controle de  
em pastagens
Atua principalmente sobre os insetos adultos
A dose é de 1 L/ha, devendo ser diluída em 
100 L a 300 L de calda por ha
O gado somente deve retornar à pastagem 
13 dias após a aplicação
Em dezembro de 2016, o litro do inseticida 
custava R$ 30,00 no comércio de Rio Branco, 
AC

Lambda-cialotrina 
+ tiametoxam

cigarrinhas-das-pastagens no Brasil e suas principais recomendações de uso.




