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A man!:,'Ueira(Mangifera indica L.) e cultivada em mais de 111 paises de cinco continentes, dos
quais 88 sac exportadores dessa fruta (Sauco, 1993). No Brasil, 0 seu plantio vem se expand indo
rapidamente, especialmente na regiao Nordeste sob cultivo irrigado. No estado do Piaui, desde 0 ana de
1986 as areas com pomares comerciais de mangueira vem crescendo acentuadamente com 0 emprego de
pritticas culturais avan<;adas, tais como: irriga<;ao localizada, indu<;ao floral, fertiliza<;ao, controle
fitossanitario, tratamento pos-colheita etc. Atualmente, a area destinada para 0 cultivo comercial de
mangueiras no Piaui e de 1.830 ba (Vasconcelos, 1996), cuja a produ<;ao se destina em sua maioria a
exporta<;ao de frutos "in natura" tanto para 0 mercado interno (Sao Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte
e Brasilia) como para 0 externo (Mercado Comum Europeu, EUA e Japao).

Em 1994,0 estado do Piaui se destacou, a nivel nacional, em area colhi da e em prodw;ao, ocupando
o quarto e 0 terceiro lugares, com 3.557 ha e
182.105 t, respectivamente (Anuario Estatistico do
Brasil, ]996).

Assim como as demais culturas, a expansao
da area plantada com mangueira tern acarretado uma
serie de problemas inerentes a cultura, dentre e1es,0
aumento de popula<;5es de pragas ja existentes e 0
aparecimento de novas.

Em setembro de 1997, constatou-se em
plantios comerciais de mangueira da empresa
FRUT AN, localizada no municipio de Jose de
Freitas - Piaui, na Microrregiao de Teresina, urn
surto populacional de cigarrinhas da Familia
Cicadellidae que atacavam tanto as folhas como os
ramos novos (Fig. 1). Fig. 1. Adulto de Molomea cincta (Signoret, 1854)

(HomO(ltera; Cicadellidae) alimentando-se em
ramos de mangueira (Foto: P.H S. da Silva).
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Exemplares coletados foram examinados, montados em alfinete entomol6gico, acondicionados e
remitidos ao Centro de Identificayao de Insetos Fit6fagos da Universidade Federal do Parana para
identificayao. Esta, feita pelo Prof. Dr. R. Cavichioli mensiona a seguinte classificayao:

- Ordem: Homoptera
- Familia: Cicadellidae
- Genero: Molomea
- Especie: Molomea cincta (Signoret, 1854)

Na literatura consultada nao se verificou nenhum registro desta especie na regiao, sendo este,
provavelmente 0 primeiro.

Descri.;iio:

A especie apresentacomprimento aproximado de 12mm, asas anteriores pardo escuras apresentando
nos bordos externos uma faixa amarela ao tango do abdomen e nervuras claras; as asas posteriores sac
transparentes com nervuras escuras; cabeya de colorayao vermelho-vinho com duas manchas longitudinais
escuras entre os ocelos; pronoto com duas manchas circulares amarelas centrais e mesonoto com uma
larga faixa transversal amarela bem visivel.

Embora a populayao se encontrasse ern nivel elevado, nao se detectou nenhum dano econ6mico
a ela atribuido, verificando-se mais tarde, em fevereiro de 1998, que a populayao se encontrava em
equilibrio. Apesar desse fato, trata-se de uma praga em potencial, que merece atenc;ao e vigiHincia
constante, por estar em urn ambiente em con stante aumento de hospedeiros.
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