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restrite e pequonas areas, na sua maioria com plantas nativas.
Com as incentivos governamentais, a cultura do caju vem ad

qUirindo aspectos empresariais. 0 Estado do Piaui, com 23.000 ha
plantados au programados, ocupe 0 terceiro lugar no Nordeste em a
rea dessa cUlt~ra, a que corresponde a 13% com rela9aO aos demais
estados (5).

Em decorrencia desse incremento da area planteda e do ade~
samento dos caju8iros, revelou-se esta cultura ser tao suscetivel
ao ataqu8 de insotos e acaros como qualquer outra. Assim, come9aram
a ser co~statGdas varias pragas, causando danos elevados e interfe
rindo na produgao.

o Minist&rio da Agricultura, juntamente com a Secretaria
de Af,rioultura do Piau1 e a EMBRAPA, at raves de sua Unidade de Exe
cugao dr pcsquisa de Ambito Estadual - UEPAE de Teresina, iniciaram
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um estudo sabre as problemas fitossanitarios da cultura do cajue~
roo Dentre outros, foi executado um levantemento das principais pre
gas do cajueiro no Estado do Piau!, visando identifica-las e, ao
mesmo tempo, determinar sua flutua9Bo populacionel.

o levantamento foi realizado mensalmente, em tres munici
pios produtores de caju: Parnaiba (fezenda "Granja Ouixada"), Picas
(fezenda "Francisco Almeida") e Oeiras (fazenda "Frade"), com apr.£.
ximadamente, 80, 100 e 18 hectares plantados, respectivamente. Os
cajueiros, com idade de 5 a 8 anos. tinham espa9amento de 8 x 10m.

As observa90es foram efetuadas pela contagem direta no ca~
po, e os metodos de cada observa9Bo variaram de ecordo com as esp~
cies estudadas. Os tripes, os acaros 8 as cochonilhes eram coleta
das de dez folhas e feita a contagem com 0 auxi1io de uma lupa de
bo1so com capacidade de aumento de dez vezes. Outras pragas como a
C~mi~~a, a broca da inf1orescencia, a lagarta ligadora, a lagarta
saia justa e a mosca branca tiveram, apenas, registradas suas ocor
rencias e 0 numero de plantas atacadas.

As especies de insetos mais comumente encontradas foram:
Anthi~ta~cha binocula~i~ Meyrich - ocorreu, unicamente em

spocas de f1ora9Bo e frutifica9Bo, que tem inicio, respectivamente,
de maio a junho e final de outubro a novembro, dependendo da ragiao
e periddo das chuvas. Em Parnaiba, a praga tave maiores indices pr~
datorios, atingindo, em 1976, um percentual de 60 a 70% de ramos a
tacados, caindo para 30 a 40% no ana segumnte. Em Picas e Oeiras, a
ocorrencia da broca da inf10rescencia fci esporadica. BASTOS et alii
(2) constateram ataque de 71,47% em cajueiros no-municipio de Itap!
pace, Ceara, em setembro de 1974.

P¢~udaonidia t~ilobiti6o~mi¢ Green - est a praga e conheci
de vulgarmente por cochonilha do cajueiro (8). No municipio de Dei
ras, as meiores infesta90es foram em novembro de 1976. junho, julho
e dezembro de 1977, com ume media" por fo1ha, de 112, 173, 171 e

e tivamente. Em Picas, nos meses de abril, ju



ho. jU1ho. setembro, outubro e dezembro de 1977, foi constatada
ma media de 14.1; 13,5; 12,5; 14 e 13,5, respectivamente. Em Par
aiba, onde a pra~a so ocorreu durante 0 mes de abril de 1977 iden
ificou-se uma popu1a~ao media de 5,8 individuos por folha.

Al~u~odicu~ cocoi~ Curtis - foi considerada como praga em
potencial. Embora com popua1~6es baixas, houve 1igeiro aumento nos

unicipios de Oeiras e Picos. A ocorrencia foi maior em Oeiras, nos
meses de setembro de 1976 a mar~o de 1977, e em Picos, em setembro
de 1976, Janeiro e fevereiro de 1977. No municipio de Parnaiba, a
ocorrencia da mosca brance foi de fevereiro a maio de 1977, no en
tanto, com baixas popula~oes. Se~undo SILVA & CAVALCANTE (7) tal
praga e problema para a cajucu1tura do Estado do Ceara, ocorrendo
grande surtos na regina do Aracati, no periodo de novembro a dezem
bro de 1976. com indices de 84% de plantas infestadas. Tambem, em
Pernambuco, foram observados surtos da praga (1. 3), interferindo
diretamente na produ~ao.

C~imi~~a sp. - normalmente a ocorrencia do besouro verme
lho do cajueiro antecede de cinco a seis meses 0 infcio da flora
~ao. Nos municipios de Parnafba.e Oeiras. 0 inicio das infesta~6es
ocorreu do outrubro a novembro; prolongando-se ate mar~o ou abri1.
Em Picos. as infesta~oes foram menores e ocorreram de outubro a j~
neiro.

As especies de insetos de menor ocorrencia foram:
Aphi~ go~~ypii Glover - considerada como praga secundaria.

as popula~oes do pUlEao das inflorescencias foram baixissimas. ocor
rendo de outubro a novembro. em Parnaiba e Picos.

Cicinu~ callipiu~ Schaus e C~~odinphia ~ub~ip~~ orant - a
primeira canhecida vulgarmente par »lagarta saia justa" e a segunda
par "lagarta verde urticante do cajueira". foram canstatadas nas a
reas de Oeiras e de Parnaiba, com baixas popula~oes e ocorrencia na
disseminada nas areas. Tambem, foi constatado, no municipio de Pi
cas, urn coleoptero de cor castanho-escura, nao identificado, fazen
do ranhuras no caule.

Com rela9aO aos acarinos, foram observados T~nuipalpu~ an
caAdii De Leon e urn erioffdeo nao identificado.

T~nuipalpu~ anaca~dii - ocorreu nas tras areas estudadas.
No entanto. por ser recente sua constata~ao. nao foi avaliada a

LETCHMANN (6) e CAVALCANTE ~:t alii (4)



COMUNICADO TECNICO -_
considerando-a como praga em potencial, fizeram as seguintes consi
dera90es: acima de 500 individuos por folha, infesta9Bo alta; 100 a
490 indivlduos, infesta980 media, e abaixo de 100 indivlduos, infes
ta980 nula. Usando esses conceitos, oeservaram-se, em Oeiras, infes
ta90es medias, no perlodo de junho a agosto e outubro a dezembro de
1977, havendo ocorrencias baixas nos demais meses. Em Picos, ocarre
ram infesta90es medias em setembro, outubro e em dezembro de 1977,
sendo baixas nos demais meses. Em ParnaIba, arenas em outubro de
1977 ocorreram infesta90es medias, e nos Dutros meses, baixas. No
ana de 1976, em Parnaiba, Picos e Oeiras, as observa90es revelaram
infesta90es baixas.

o eriofldeo nao identificado foi obseruado :cmm frequencia
na folhagem, em pequenas quantidades, em alfuns perI0dos do ano,
nos tres municipios estudados.

Nos municlpios de Parnaiba, Picas e Oeiras, 0 cajueiro mas
trou-se suscetfvel ao ataque de divers as pragas.

A broca das pontas (Anthl4ta~cha blnocula~l4) foi a praga
mais prejudicial a cultura do cajueiro, no Estado do PiauI, princi
palmente no m~nicipio de Parna!ba, considerando-se os prejuizos cau
sados a praduQ80j em virtude do bloqueio as inflorescencias.

As demais pragas foram consideradas secundarias e sem ex
pressao economica, par acarrerem com baixas populaQoes.

Ao tecnico agrIcola Salvador Ferreira Brito pela sua efic~
ente participa980 na eXeCU9ao das trabalhos.
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