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As cigarrinhas das pastagens ., a mais sria praga de gramineas 

forrageiras nos Cerrados, causam grande reduçio na capacidade de suporte das pas 

tagens. Os danos sio provocados pela açio das ninfas, que sugam a seiva das plan 

tas, depauperande-as, e pela açio dos adultos, que, aiim de sugar a seiva, mie 

tam toxinas, causando amarelecimento, secagem das folhas e, em casos extremos, 

at& a morte das plantas. 

Mais recentemente, os insetos adultos, migrando de pastágens for 

madas com o capim braqiiiria, passaram a produzir grande dÁno nas culturas do 

arroz e do milho, provocando faixas c1orticas e secamento das folhas. 
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Escassez de alinnto e. barreiras naturais aio os principais oba 

tcu1os i inultiplicaçio de popu1açes de insetos. O plantio de extensas greas de 

pastagens com capins suscetíveis, como por exemplo as braquirias e o capim 

"buffel", destruiu essas duas barreiras a eansio das cigarrinhas das pastagens. 

Por essa razio o inseto, que antes aio era considerado um problema, passou a ser 

uma sria praga das pastagens, interferindo neativamente na exploraçio pecuiria 

dos Cerrados. 

A uniformidade da cobertura vegetal com espcies de gramíneas 

suscetíveis é a principal causa do problema. A diversifi.caçio da cobertura vege 

tal, com plantio de espcies de capins resistentes, seria urna das formas de mmi 

mizar os danos. Para tanto, há necessidade da identificaço das espcies de gra 

míneas forrageiras resistentes. 

Resistincia de plantas. a insetos. 

Estio sendo desenvolvidos no CPAC diversas pesquisas para iden 

tificar gramíneas forrageiras resistentes a5 cigarrinhas. Pelos resultados j5 ob 

tidos, destacaram-se os capins Mdropo cv. Pianai.tina, Erisantio, iaragua, Se 

tria cv. Kazungul.a, Panicum maximum cv. Nakueni e o Estrela. Na Tabela 1 estio 

relacionados os níveis de resistncia de todos capins estudados. 

A resistncja do capim androp6gon deve-se aos longos pulos que 

recobrem completamente suas hastes e impedem a ninfa recnrnascida da cigarrinha 

de entrar em contato com o tecido do caule para sugar a seiva. Constatotrse taTD 

b&n que esta gramínea é uma fonte de alimento impriprio para o bom desenvoivinien 

to da cigarrinha. Assim, mesmo que as ninfas consigam vencer a barreira dos plos 

das hastes, seu desenvolvimento é lento e a mortalidade muito alta. Esta é, p0r 

tanto, uma barreira atipia e difícil de ser vencida pelo insetá. 

O capiw. jaragui alEm de mostrar pequena populaçio inicial 	de 

ninfas, causa grande mortalidade entre as poucas cjue conseguem se fixar. 

A Setaria anceps cv. Razungula tem sua resistancia baseada na 

rigidez dos tecidos do caule, tendendo a desaparecerem temperaturas mais eleva 

das (mdia de 30°C ou mais). 
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A Erachíaria humidicola tem sua resistncia conferida pelo meca 

nismo tolei4ncja, isto , as cigarrinhas desenvolvem-se bem nela, mas no lhe 

causam danos, pelo nwnos at& certo nível de infestaçio. No entanto, a B. humidi-

cola, cirbora resistente, apresenta o grave inconveniente de ser uma gramínea que 

funciona como multiplicadora e disseminadora desta praga. 

A Brachjaria decuntens e a B. ruziziensis mostraram-se os mais 

suscetíveis entre os capins estudados. 

Controle Bi.olgi.co  

A espuma produzida pela ninfa da cigarrínha, sob a qual ela se 

abriga, confere-lhe uma proteçio. muito eficiente contra os seus inimigos naturais. 

Por isso, somente a açio dos pssaros, da mosca Salpingogaster e do fungo Me-

tarrhizium anisopliae, que e um patgeno das cigarrinhas, pode ser considerada de 

interesse para fins de controle biolgico. O fungo Metarrh.izium anisopliae en 

contrado em estado nativo em todas regies do País, e necessita de condiçes fava 

rveis para que passe a controlar eficientemente a cigarrinha. A pulverizaço de 

esporos. do M. anisopliae sobre pastagens infestadas tende a elevar o !ndíce de ci 

garrinhas atacadas. Para que o controle exercido pela pulverizaçio com o fungo se 

ja eficiente, sio necessrias certas condiç6es: 

- que a cepa do fmgo aplicadada seja adaptada 	regiio e espcie ou biotí 

po de cigarrinha que se pretende controlar; 

- que no dia da aplicaçio e nos subseqUentes o tempo esteja nubaldo, ixnido e 

quente; 

- que haja sob o capim um clima favorvel ao desenvolvixnto do fungo. 

Mesmo que essas condiçes sejam satisfaitas, o controle exerci 

do pelo fungo & parcial. H necessidade de outros mtodos de controle para que se 

atinja um nível satisfat6rio. 

Controle Qui:mico 

O controle químico das cigarrinhas das pastagens foi a primeira 

pr&tica a ser testada. Constatou-se, entio. que: 

- as ninfas sio de difícil controle por agentes químicos, tanto por causa de 

sua localizaçio na base da planta, como por causa da espumaque as protege; 
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- a aplicaçio de agrotxicos em extensas areas de pastageus, alm de antieco 

nSmica, seria altanEnte danosa ao ambiente, podendo provocar o aparecinen 

to de novas pragas ou o recrudescimento da infestaço de cigarinhas, por 

causa da destruiçio de seus inimigos naturais. 

Controle Cultural 

O controle cultural, atravs de um correto manejo das pastagens, 

constitui a melhor pratica de controle das cigarrinhas. 

Por muito tenpo acreditou-se que, nas pastagens mantidas baixas 

(pastejo pesado), os raios solares secariam a espuma da ninfa, matando-a. Entre-

tanto, pesquisas realizadas no CPAC mostraram que as ninfas tm grande capacidade 

de repor a umidade da espuma, sugando do capim a seiva necessria para substituir 

a umidade perdida pela evaporaço. Assim, quanto mais a espuma seca, mais a ninfa 

suga o capim e mais a pastagem depauperada. Quando aparecem os adultos injetan 

do toxina nas folhas do capim, entio de porte reduzido e depauperado pela açio 

das ninfas, o quadro completado com a degradaço das pastagens. Assim sendo, a 

conservaço das pastagens de capins suscetíveis com maior altura (25 cm ou mais), 

durante a poca da cigarrinha, permite 2is plantas ficarem mais vigorosas e mais 

resistentes açio da praga. 

Controle Integrado 

O correto manejo das pastagens para o controle das cigarrinhas, 

com a reduçio da carga animal nas pastagens de gnzmíneas suscetíveis, a1m de as 

segurar o vigor das plàntas, cria um ambiente iimido e sombreado, favor&vel ao de 

senvoivijuento do fungo M. anisopliae, nativo ou aplicado, e açio de outros liii 

mios naturais do inseto. 

Recomenda-se, entio, o seguinte procedimento de controle: 

- formar no mínimo 30% das pastagens de cada propriedade com gramíneas reais 

tentes, propiciando boa diversidade de cobertura vegetal e possibilitando 

o manejo recomendado; 

- poupar as pastagens de capins suscetíveis durante a poca das cigarrinhas 

(noveitro a março), utilizando-se mais os pastes de capins 	resistentes. 
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Dessa maneira as pas:tagens de capins, suscetrveis ficaro na altura recorisu 

dada, permitindo o controle da praga; 

- evitar o uso de sementes de varredura na formaçao de pastagens. O solo que 

vem junto a essas senEntes cont&n ovos. que promovem a propagaç&o da praga. 

Verificaç6es em fazendas de Gois, Nato Grosso e Minas Gerais, 

mostraram que, onde foi seguida essa t&cni'ca, o controle das cigarrinhas foi asse 

gurado. 

A manutençio de um bom nfvei de fertilidade nos solos, de pasta 

gana & de grande importncia, pois qulquer planta com deficincia de nutrientes 

torna-'s.e suscetrvei açio de pragas e doenças. 

No caso especrfico de infestaço de cigarriühas adultas ao mi 

Ibo e ao arroz, recoiinda-se: 

- evitar seu plantio em keas vizinhas a pastagens de braquiria; 

- tratar as sementes de arroz ou aplicar no sulco de plantio inseticidas ais 

tmicos de longo efeito residual, nas regí3es onde e comum a' infestaçio 

das. cigarrinhas. A cultura ficarã protegida por cerca de 25 dias; 

- quando nio houver tratamento do solo ou da semente, no caso, de reasinfes 

tadas, pulverizar com vtonocrotof5s ou dimetoate. 



TABELA 1. Nr€1 de resistancia de gramíneas forrageiras s cígarrinhas das pasta-

gens, Deois flavopicta (Stal, 1854). Dados de novenro de 1981, 

Gramíneas 	forrageiras 

Nome científico 	 Nome comum 

Nyparrhenia rufa 	 jaragua 

Andropogon gayanus cv. Planaltiria Androp6gon 

Brachiaria brisantha Brisantao 

Cynodon plectostachyus Estrela 

Cenchrus ciliaris CL 1004 Buf fel 

Cenchrus cíliaris CL 	465 Buffel 

Panicum maximum Colonio folha larga 

Setaria anceps: cv. Razungula Secaria 

Nota de N9 de ninfas por 

dano* 	parcela de 20 m 2 

1 	 3 

1 	 4 

1 	 5 

lj 	 5 

1 	 5 

1 	 6 

15 

li 	 ló 

B. radicans xB. mutica 

Nelinis tainutif lora 

Panicum maximum 

Brachiaria brizantha 

Secaria angustifolia 

Panicum maxirnum cv. Nakueni 

Panicum maximuin 

Cenchrus ciliaris cv. Biloela 

Brachiaria humidicola 

Brachiaria dyctioneura. 

Brachiaria sp. 

Brachiaria decunbens australiana 

Brachiaria decuirbens IPEAJ 

Brachiaria ruziziensis 

Digitaria umfolosi 

Tangola 1'] 23 

Gordura 1 25 

Colonío 1 26 

Brisanta 1 1 35 

Secaria 1 42 

Nakueni 1 43 
-J 

Gree panic 2' 51 

Buffe.1 3 67 

Hutnidi cola 3 316 

Braquiria 3 S  420 

Braqui&ria 4 1 246 

Braquiria 4 258 

Braquíria 4 264 

Ruzizíensis 4 281 

41 365 

* Conceituaço: O - Ausncia de cigarrínha.s, 1 - Presença de cigarrinhas, ausan 

cia de danos, 2 - Pontuaço ou listas clor&ticas nas folhas, 3 - 

Áreas clor6ticas nas folhas, 4 - Folhas coto a ponta seca, R - Re 

sistente, MR - Noderadaniente resistente, 8 - Suscetível. 


