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Fig. 1 Percevejos-fitófagos. a) Crinocerus sanctus, b) Piezodorus 
guildinii

O feijão caupi, Vigna unguiculata (L.) Walp, 

é uma cultura de grande importância sócio-

econômica para o estado de Roraima, cons-

tituindo-se em uma das principais fontes de 

proteína vegetal de baixo custo para a ali-

mentação humana. Seu cultivo é praticado 

predominantemente por pequenos produto-

res que, em função do baixo nível tecnológi-

co, conseguem produtividade média em tor-

no de 600 kg/ha de grãos (Medeiros, 1997). 

A Embrapa Roraima tem desenvolvido tra-

balhos de adaptação com diversos genóti-

pos de feijão-caupi provenientes da Região 

Nordeste e está obtendo produtividade mé-

dia de 1.300 kg/ha (Medeiros, 1997; Medei-

ros et al., 1999; Oliveira Júnior et al., 2000).

Um  dos  fatores  que  contribuem  para  a 

redução  da  produtividade  da  cultura  do 

feijão-caupi  em  Roraima  é  o  ataque  por 

insetos-praga.  A  correta  identificação 

desses insetos que causam danos ao feijão-

caupi é um fator importante para o sucesso 

do  controle  de  pragas.  Nesse  sentido,  os 

objetivos deste trabalho são: apresentar os 

principais  insetos-praga  encontrados  na 

cultura  do  feijão-caupi  em  Roraima  e 

descrever os danos ocasionados por esses 

insetos à cultura.

O  monitoramento  dos  insetos-praga  da 

cultura  do  feijão-caupi  foi  realizado  nos 

campos  experimentais  da  Embrapa 

Roraima, Água Boa e Monte Cristo,  numa 

área  de  600  m2 em  cada  campo 

experimental,  na  cultivar  Mazagão,  em 

plantio  realizado  em  julho  de  2006.  O 

monitoramento  foi  realizado  através  de 

amostragens semanais utilizando-se o pano 

de  batida.  Esse  pano  era  colocado  entre 
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duas  fileiras  da  cultura  e  em  seguida  as 

plantas  eram  sacudidas  sobre  a  área  do 

mesmo. Os insetos eram coletados, criados 

em  laboratório,  montados,  identificados  e 

acondicionados em caixas entomológicas.

As  principais  lagartas  desfolhadoras 

encontradas  na  cultura  do  feijão-caupi 

foram:  lagarta-da-soja  (Anticarsia 

gemmatalis),  lagarta-falsa-medideira 

(Pseudoplusia  includens)  e  lagarta-

enroladeira (Omiodes indicata).

Anticarsia gemmatalis (Lepidoptera: 
Noctuidae)

O adulto é uma mariposa de coloração par-

do-acinzentada  medindo  cerca  de  40  mm 

de envergadura. Em repouso, as anteriores 

cobrem o corpo,  notando-se perfeitamente 

uma linha que a divide ao meio e que conti-

nua na asa posterior (Figura 2a). As larvas 

são de coloração variável de verde, pardo-

avermelhada, e até preta, com cinco listras 

brancas longitudinais no corpo (Figura 2b), 

podem atingir até 30 mm de comprimento e 

possuem  quatro  pares  de  falsas  pernas 

(Gallo et al., 2002). 
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Fig. 2. Anticarsia gemmatalis. a) adulto em vis-
ta dorsal, b) larva em vista dorsal e lateral (Foto 
e desenho: Paulo R.V.S. Pereira).

Pseudoplusia  includens (Lepidoptera: 
Noctuidae)

O  adulto  que  mede  cerca  de  35  mm  de 

envergadura  apresenta  as  asas anteriores 

de  coloração  marrom  com  brilho  cúpreo, 

além de um pequeno desenho prateado e, 

as  asas  posteriores  de  coloração  marrom 

(Gallo  et  al.,  2002)  (Figura  3a).  As  larvas 

possuem  coloração  verde  clara,  com 

algumas  linhas  longitudinais 

esbranquiçadas no dorso. Possuem apenas 

dois pares de pernas abdominais, o que faz 

com que se movimente arqueando o corpo, 

comumente  denominado  de  movimento 

“mede-palmo”  (Gazzoni  &  Yorinori,  1995) 

(Figura 3b). 
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Fig. 3. Pseudoplusia includens. a) adulto em vis-
ta lateral (Foto: Paulo R.V.S. Pereira), b) larva em 
vista dorsal (Foto: Alberto L. Marsaro Júnior).

Omiodes  indicata (Lepidoptera: 
Crambidae)

O adulto é uma mariposa que apresenta co-

loração  geral  amarelada,  com  pontos  ne-

gros nas asas anteriores, medindo cerca de 

20 mm de envergadura (Figura 4a). A larva 

apresenta coloração verde-escura podendo 

atingir  até 15 mm de comprimento (Figura 
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4b). As larvas possuem o hábito de dobrar e 

unir as folhas com os fios de seda para sua 

proteção (Gallo et. al., 2002).
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Fig.  4. Omiodes  indicata.  a)  adulto  em  vista 
dorsal (Foto: Bernardo A. Halfeld-Vieira), b) larva 
em vista dorsal (Foto: Paulo R.V.S. Pereira).

Danos das lagartas desfolhadoras

Em função dos desfolhamentos (Figura 5), 

ocasionados  pelas  larvas  desses  insetos, 

ocorre uma redução da área fotossintética 

das  plantas,  comprometendo  o 

desenvolvimento  normal  do  vegetal  e  sua 

produção. O feijão-caupi é uma planta muito 

sensível ao desfolhamento. Carvalho (1987) 

e Carneiro et al. (1987) demonstraram que 

desfolhas  de  25%  aos  25  dias  após  a 

emergência  das  plantas  ocasionaram 

perdas  de  aproximadamente  40%  da 

produção, sendo essa perda maior quanto 

maior for a desfolha e quanto mais próximo 

do estágio reprodutivo da planta.

Fig. 5. Folha de feijão-caupi sendo danificada 
por uma larva de Pseudoplusia includens. Foto: 
Alberto L. Marsaro Júnior.

Os principais percevejos fitófagos encontrados 

na  cultura  do  feijão-caupi  foram:  percevejo-

marrom-da-soja (Euschistus heros),  percevejo-

verde  (Nezara  viridula), percevejo-verde-

pequeno-da-soja  (Piezodorus  guildinii) e 

percevejo-vermelho-do-caupi  (Crinocerus 

sanctus).

Euschistus  heros (Hemiptera: 
Pentatomidae)

Os adultos medem cerca de 11 mm de com-

primento,  são  de  coloração  marrom,  com 

uma meia-lua no final do escutelo e dois es-

pinhos  laterais  no  protórax  (Gallo  et  al., 

2002) (Figura 6).

Fig.  6. Adulto  de  Euschistus  heros em  vista 
dorsal. Foto: Alberto L. Marsaro Júnior.
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Nezara viridula (Hemiptera: Pentatomiae)

Os adultos medem cerca de 13 a 17 mm de 

comprimento, apresentam coloração verde, 

às vezes escura, porém com a face ventral 

verde-clara e antenas avermelhadas (Gallo 

et al., 2002) (Figura 7).

Fig. 7. Adulto de Nezara viridula em vista dor-
sal. Foto: Alberto L. Marsaro Júnior.

Piezodorus  guildinii  (Hemiptera: 
Pentatomidae)

Os adultos medem cerca de 10 mm de com-

primento e apresentam coloração verde-cla-

ra. Na base do pronoto observa-se uma fai-

xa transversal grossa de coloração escura 

com fundo avermelhado (Figura 8).

Fig. 8. Adulto de  Piezodorus guildinii em vista 
dorsal. Foto: Alberto L. Marsaro Júnior.

Crinocerus  sanctus  (Hemiptera: 
Pentatomidae)

Os adultos medem cerca de 25 mm de com-

primento, apresentam o corpo de coloração 

amarelo-alaranjada  e  possuem  as  pernas 

posteriores  com  fêmures  volumosos  aver-

melhados e com grande número de peque-

nos  espinhos  escuros  (Silva  &  Carneiro, 

2000) (Figura 9).

Fig. 9. Adulto de  Crinocerus sanctus em vista 
dorsal. Foto: Alberto L. Marsaro Júnior.

Danos dos percevejos fitófagos

Os percevejos, no ato da alimentação, inje-

tam toxinas nos grãos e nos orifícios deixa-

dos pelo aparelho bucal dos insetos pene-

tram  microorganismos  que  determinam  o 

chochamento dos grãos causando deprecia-

ção do produto no ato da comercialização. 

Além disso, as toxinas atingem as plantas 

determinando uma redução em sua produti-

vidade (Silva & Carneiro, 2000).

Os principais coleópteros desfolhadores ob-

servados causando danos na cultura do fei-
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jão-caupi foram: vaquinha (Cerotoma arcua-

ta) e patriota (Diabrotica speciosa).

Diabrotica speciosa (Coleoptera: Chryso-
melidae)

Os adultos medem cerca de 5 mm de com-

primento, apresentam cor geral verde, com 

seis manchas amarelas ou alaranjadas so-

bre os élitros (Figura 12).

Fig. 12. Adulto de Diabrotica speciosa em vista dor-
sal. Foto: Alberto L. Marsaro Júnior.

Cerotoma  arcuata (Coleoptera:  Chryso-
melidae)

Os adultos medem cerca de 6 mm de com-

primento, apresentam coloração geral bege, 

com manchas pretas nos élitros (Figura 13).

Fig. 13. Adulto de  Cerotoma arcuata em vista dor-
sal. Foto: Alberto L. Marsaro Júnior.

Danos dos coleópteros desfolhadores

Os  adultos  ocasionam  desfolhamentos 

(Figura  14)  nas  plantas  logo  que  elas 

emitem  os  primeiros  folíolos.  Altas 

infestações  desses  coleópteros  podem 

ocasionar  grandes  perdas  de  área  foliar, 

podendo  comprometer  o  desenvolvimento 

da cultura e conseqüentemente a produção 

(Silva & Carneiro, 2000).

Fig. 14 Folha de feijão-caupi danificada por Ceroto-
ma arcuata. Foto: Alberto L. Marsaro Júnior.

Os  principais  insetos  sugadores 

encontrados  na  cultura  do  feijão-caupi 

foram:  cigarrinha-verde  (Empoasca sp.)  e 

pulgão-preto (Aphis craccivora).

Empoasca sp. (Hemiptera: Cicadelidae)

Os adultos são de coloração verde e 

medem  aproximadamente  3  mm  de 

comprimento  (Figura  15).  O  ataque  da 

cigarrinha  Empoasca sp.  provoca  o 
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enfezamento nas plantas, o amarelecimento 

das bordas foliares e curvatura destas para 

baixo  (Figura  16).  Moraes  et  al.  (1980) 

mencionam  que  os  maiores  danos  são 

causados  quando  a  incidência  do  inseto 

ocorre no período próximo ao florescimento 

e  continua  até  a  formação  dos  grãos. 

Segundo  esses  autores  as  perdas  em 

plantas  não  protegidas  podem  chegar  a 

aproximadamente 40%. 

Fig. 15. Adulto de Empoasca sp. em vista late-

ral (Foto: Francisco Santana).

Fig. 16. Planta de feijão-caupi com sintomas de 
enfezamento (Foto: Alberto L. Marsaro Júnior).

Aphis craccivora (Hemiptera: Aphididae)

As formas ápteras,  bem como, as aladas, 

apresentam coloração geral  preta.  Medem 

cerca de 3 a 4 mm de comprimento e vivem 

nos ramos novos e folhas sugando a seiva 

das plantas (Gallo et al., 2002) (Figura 17).

O  pulgão  A.  craccivora ao  se  alimentar 

sugando  a  seiva  da  planta,  pode  injetar 

toxinas  e  transmitir  viroses.  A  ação  de 

sucção  provoca  o  encarquilhamento  e  a 

deformação  dos  brotos  (Figura  18).  Além 

disso,  esse  pulgão  elimina  um  líquido 

adocicado que favorece o desenvolvimento 

de  fungos  saprófitas,  conhecido  como 

fumagina, Capnodium spp., sobre as folhas 

(Figura 19). Neste local, a fumagina dificulta 

a  fotossíntese,  comprometendo  o 

desenvolvimento das plantas.

Fig.  17. Fêmea  áptera  de  A. 
craccivora.  (Foto:  Alberto  L. 
Marsaro Júnior).
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Fig.  18. Encarquilhamento  de folhas 
de feijão-caupi provocado por A. crac-
civora. (Foto: Alberto L. Marsaro Júni-
or).

Fig. 19. Folhas de feijão-caupi apre-
sentando fumagina.  (Foto:  Alberto L. 
Marsaro Júnior).
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