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AVALIACAO DE DANOS DE Crinocerus sanctus (Fabricius, 1775)
tera; Coreidae) EM FEIJAO MACASSAR (Vigna unguiculata (L.)
EM CONDICOES DE SEQUEIRO.

Dentre os insetos que compreendem 0 complexo de pragas do
feijao macassar (Vigna unguiculata(L.) Walp.) no Estado do Piau!,
"0 percevejo vermelho das vagens" Crinocerus sanctus (Fabricius,
1775) vem aumentando considerave1mente seus niveis popu1acionais
nesta cultura, obrigando aos agricu1tores, a fazerem com muita fre
quencia, ap1icacoes dedefensivos para 0 seu contrale.

Os niveis de danos causados por esse inseto sac ate a mo
mento desconhecidos, entretanto, observacoes de campo tern mostrado
que 0 seu nivel populaciona1 comeca a aumentar a medida que as pri:.
meiras vagens sac emitidas.

As vagens atacadas apresentam sintomas de encarquilhame~
to e os graos atingidos pelos estiletes dos insetos ficam chochos
e manchados, imprestaveis portanto, para a comercializacao de graos
e sementes.

Com 0 objetivo de determinar-se os niveis de danos e de
controle dessa praga, insta1ou-se no ana agricola de 1985/86, em
condicoes de sequeiro, urn experimento em condicoes de campo na
E~illRAPA/Unidade de ExecuCao de pesquisa de Ambito Estadual de Tere
sina (UEPAE de Teresina), utilizando-se no plantio a linhagem ftTE-

570", atualmente a cultivar BR-9 Longa.

lEng.-Agr., - M.Sc. EMBRAPA/Unidade de Execucao de Pesquisa de Am
to Estadual de Teresina (UEPAE de Teresina), Caixa Postal 01, CEP
64.035 - Teresina-Piaui.



Adotou-se 0 delineamento experimental de blocos ao acaso
corn parcelas subdivididas, onde as epocas foram as parcelas e os
niveis de infestacoes as subparcelas e quatro repeticoes.

As subparcelas constaram de 1,Om de fileira de plantas
corn urna populacao de 5 plantas/m. Apes a semeadura, para evitar c
ataque de outros insetos, as subparcelas foram cobertas comgaiolaE.
de 0,7m de largura, 1,Om de comprimento e 1,Om de altura, constitu}
das de uma armacao de ferro, protegida por tela fina de nylon.

Os tratamentos constaram de infest.acoes artificiais das
plantas por Crinocerus sanctus adultos, ern niveis de 0, 3, 6, 9
12 percevejos/m de fileira de feijao macassar ern 3 epocas do desen
volviment.o da pla.lta:

t:POCA 1: Dos 31 aos 40 dias apes a semeadura (iniciando no fl0
rescimento e terminando no inicio do estagio de desenvolvimento
da semente).
t:POCA 2: Dos 41 aos 50 dias apos a semeadura (iniciando no es
gio de desenvo1vimento da semente e terminando no inicio do estj
gio ern que os legumes apresentarn sementes verdes completamente
desenvolvidas).
f;POCA 3: Dos 51 aos 60 dias apos a semeadura (desde 0 estagio em
que os legumes contero sementes verdes e completamente desenvolvi
das, prolongando-se durante a maturacao fisiologica da semente).

Os insetos destinados as infestacoes, foram capturadoser
plantios de feijao macassar mantidos nos campos experimentais da
UEPAE de Teresina e transferidos para gaiolas de criacao onde rece
biam alimentacao ,base de vagE:"l1s.

Apos as infestacoes, foram observados diariamente 0 nume
ro de insetos das parcelas, sendo substituidos os mortos.

Ao termino dos periodos de infestacoes os insetos foram
retirados das plantas, permanecendo as gaiolas no ca.mpo sobre as
subparcelas ate a colheita das vagens.

Na Tabela 1, observam-se os re.sultados preliminares dos
niveis de danos provocados por Cricocerus sanctus na cui tura do fei
jao macassar.



TABELA 1. Peso medio de graos (g/subparce1a) de feijao macassar cul
tivar BR-9 Longa infestada com cinco niveis de Crinoce
rus sanctus em tres epocas de desenvo1vimento da cu1tu
ra. Teresina-Piaui, 1987.

~poca de infesta<;oes
NO de perceve DiL da DiL .da DiL dajos/m de fi1eira :epoca testernunha :t::pocatestemunha ~poca testemunha1 (%) 2 (%) 3 (%)

0 (Testemunha) 150 181 163

3 178 + 18,6 180 0 5 152 - 6,7

6 176 + 17,3 174 3,8 170 + 4,3

9 138 8,0 161 - 11,0 155 - 4,9

12 168 + 12,0 161 - 11,0 152 - 6,7


