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RESUMO

As eigarrmhas-das-pastagens dos gêneros Deois, Mahanarva, No(uzulia
Aeneolamia, Prosapia e Zulia são os principais insetos-praga em paslJgcns no
Brasil as quais podem comprometer esse cultivo. A pesquisa roi conduzida em
pastagens de Brachiaria brizantha cv. marandu, com seis anos de idade no
município de Uruará, PA. Empregou-se a metodologia de monitoramcnto de
imaturos e adultos proposta peja Embrapa Gado de Corte. 1\ cigarrinha Deois
incompleta foi a única espécie presente em cultivo de B. brizanthn no
município, sendo a sua distribuição associada com a estação chuvosa.

PALAVRAS-CHAVE: Amazônia, Cigarrinha-das-pastagens, Insetos-praga,
Pecuária.

ABSTRACT
The spittlebugs of genus Deois, Mahanarva, Notozulia, Aeneolamia, Prosapia
and Zulia are the most damaging pasture pests in Brazil, which ean cornmit,
significantly, these cultivations. This rescarch was carried ou! in pasturcs of B.
brizantha ev. "rnarandu", with 6 ycars in the municipality of Uruará, State of
Pará. lt was used thc methodology proposed by "Embrapa Gado de Corte" to
collect imrnaturc and adults af spittlebugs, The spittlebug Deois incompleta
was lhe only spccies present in cultivations of B. brizantha in thc municipality
ofUruará, being its distribution intimately associated with the rainy station.

KEY WORDS: Amazon Rcgion, spittlebugs, Pests, Cattle Raising

INTRODUÇÃO

A região Norte se destaca na criação de bovinos de corte com J 4,5% do

rebanho nacional para esse fim (ANUALPEC: 2004). Esse fato deve-se ao

aumento das áreas de pastagens culti vadas, que atualmente representam 57

milhões de hectares. Nesse cenário, espécies forrageiras são fundamentais,

principalmente a espécie Brachiaria brizantha que esti\ prcscutc ~1l1 lllCli:; de

6Y:~, da área plantada na rq~ifío (BAfmOSA, 2(06).

As condições ecológicas de grande parte da América Tropical c ;;uh-
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tropical proporcionam ambientes ideais para o surgimento e multiplicação de

UJ11a grande quantidade e diversidade de insetos-praga em pastagens

(VALÉRIa, 2005; DIAS-FILHO, 2007), os quais podem contribuir para o

processo de degradação da mesma (DIAS-FILHO, 2007). Os principais

insetos-praga em pastagens no Brasil são as cigarrinhas-das-pastagens dos

gêneros Deois, Mahanarva, Notozulia, Aeneolamia, Prosapia e Zulia, as quais

podem comprometer esses ambientes caso suas populações alcancem números

elevados e medidas de controle não sejam implementadas (VALÉRIa et ai.,

2001).

,°objetivo desta pesquisa foi realizar o monitoramento populacional

de Deois incompleta no município de Uruará, na região da Transamazônica,

Pará, em pastagens de braquiarão Brachiaria brizantha cv. marandu.

MATERIAL e MÉTODOS

A pesquisa foi conduzida em pastagens de B. brizantha cv. marandu,

com seis anos de idade (S 03042' 55,3" e W 0550 44' 10,7"), no município de

Uruará, PA. ° monitoramento populacional foi realizado com coletas

semanais, realizadas pela equipe técnica da ADEPARÁ, entre os meses de

janeiro e dezembro de 2007.

Empregou-se a metodologia de monitoramento proposta pela

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa Gado de Corte).

Ninfas foram quantificadas com base na contagem do número de massas de

espuma, no pé da planta. A contagem foi realizada com moldura quadrada de

ferro de 25 em de lado, a qual foi arremessada, ao acaso, definindo um ponto de

amostragem. Após o arremesso foram quantificados o total de massas de

espuma dentro da área. Em cada levantamento foram anotados os números de
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flgur. 1. Correlação entre numero de massas
de espumas de D, iocompleta e vartávels

climáticas no município de Uruará, PA .

Figura 2. Correlação entre número de adultos
de D. iocoropteto ~ variáveis climáticas no
município de Uruará , PA.
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Figura 3. Número de massas de espumas, adultos de ciguninhas/I O redadas, pluviosidade e
temperatura média mensal no município de Uruará, PA, no ano de 2007.

São inúmeras as espécies de cigarrinhas-das-pastagens que ocorrem no

Brasil, sendo várias de importância econômica. Esta forte associação entre

populações de D. incompleta c variáveis climáticas no município de Uruará,

PA, segue o mesmo padrão observado para outras espécies de cigarrinhas em

diferentes IOC31S do Brasil, onde suas maiores densidades popubcionais são

observadas no período chuvoso. Essa tendência deve ser acompanhada

cautelosamente, pois adultos são os maiores responsáveis pelos prejuíZOS nas
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pastagens uma vez que, ao se alimentarem, injetam secreções salivares, que se

coagulam no interior dos tecidos da folha e desorganizam o transporte da seiva,

resultando na morte dos tecidos (VALÉRIO, 2005; 2006). Coletas realizadas

em Mato Grosso, Tocantins e Sul do Pará detectaram a espécie D. incompleta

COluO uma das mais freqüentes (VALÉRI O, 2006).

CONCLUSÕES

Deois incompleta é a única especie de cigarrinhas-das-pastagens

presente em cultivos de B. brizantha no município Uruará, sendo SUa

distribuição ao longo do ano (particularmente entre fevereiro e dezembro)

intimamente associada as aspectos climáticos da região, especialmente o

período chuvoso.
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