
DANOS CAUSADOS POR 
CIGARRINHAS DE PASTA
GENS (Deois flavopicta e D. 
schach) EM ARROZ (1). C. J. 
ROSSETO (2), J. F. DA SILVA MAR
TINS, N. C. SCHMIDT e L. E. 
AZZINI (2). A importância do 
complexo de espécies de cigarri-
nhas da família Cercopidae, para 
as pastagens, no Brasil, tem 
sido salientada por vários auto
res (3*9) . Guagliumi descreveu 
com realismo, o verdadeiro drama 
que por vezes constituem as cigar-
rinhas das pastagens no Bra
sil (10). 

Os prejuízos causados pelas 
cigarrinhas das pastagens, podem 
ser agravados, quando essas ata
cam também lavouras de outras 
gramíneas, como a do arroz, situa
das nas vizinhanças das pastagens. 
Em meados de dezembro de 1975, 
os autores observaram intensa in
festação de um arrozal, por adul
tos de duas espécies de cigarri
nhas, Deois flavopicta (Stal, 
1854) e D. schach (Fabricius, 

1787) causando amarelecimento e 
secamento das folhas, seguida da 
morte das plantas. O arrozal es
tava situado na estação experi
mental do Instituto Agronômico 
em Pindamonhangaba, a cerca de 
cem metros de uma pastagem 
de 48 hectares, de Brachiaria de-
cumbens Stapf, muito infestada 
pelas duas espécies mencionadas, 
sendo mais freqüente a primeira. 
A pastagem se apresentava total
mente "queimada" pela ação toxi-
cogênica das cigarrinhas, e já não 
tinha mais condições para manter 
a população desses insetos, cujos 
adultos se dispersavam pelo vôo. 
Somente adultos das cigarrinhas 
foram observados no arrozal, não 
tendo sido notada a presença de 
ninfas nas raízes, enquanto na 
pastagem era visível a presença 
tanto de ninfas como de adultos. 
Foi necessária uma pulverização 
com inseticida fosforado, para 
evitar a destruição total do ar
rozal. 
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Plantas esparsas de milho 
nas imediações, também se apre
sentavam com amarelecimento 
acentuado e folhas secas, demons
trando que as cigarrinhas tam
bém poderiam vir a causar danos 
severos a lavouras desse careal. 
Danos causados a milharal por 
adultos da cigarrinha Mahanarva 
fimbHolata (Stal), vindos de pas
tagens infestadas, já foram refe
ridos por Carvalho e colab. ( u ) . 
Essa mesma espécie já foi cole
tada em arroz (12) mas não foi 
observado dano. 

Em arroz, já haviam sido co
letadas as espécies Deois flavopic-
ta (ia«is) e D. schach (12) sem, 
entretanto, terem sido registrados 
danos. À espécie D. schach, além 
de pastagens, foi mencionada por 
Guagliumi (16) atacando cana, 
milho e sorgo, e foi considerada, 
por esse autor, uma praga poten
cial das gramíneas cultivadas. 

As populações de cigarrinhas 
em pastagens, no Estado de São 

Paulo, ficam reduzidas na época 
da seca (inverno) e aumentam na 
época chuvosa (verão) do ano 
(8, i7, is) A S culturas de arroz e 
milho são feitas justamente na 
época chuvosa, em que a popula
ção da cigarrinha é grande, moti
vo pelo qual essas culturas, quan
do feitas nas imediações de 
pastagens muito suscetíveis à ci
garrinha, correm sério risco de 
serem danificadas pelos adultos 
provenientes das pastagens. Sen
do o Vale do Paraíba uma região 
com muitas pastagens e arrozais, 
é necessário alertar os oriziculto-
res, para o perigo qu_e correm suas 
lavouras, quando localizadas nas 
imediações de pastagens de Bra-
chiaria decumbens, que favorece o 
desenvolvimento de grandes po
pulações de cigarrinhas. 

No Rio Grande do Sul já fo
ram registrados danos causados 
ao arroz por uma outra espécie de 
cigarrinha da família Cercopidae, 
Deois flexuosa Walker, 1851) 
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DAMAGE OF GRASS SPITTLEBUGS DEOIS FLAVOPICTA 
AND DEOIS SCHACH TO RICE 

SUMMARY 

The spittlebugs Deois flávopicta (Stal, 1854) and Deois schach (Fabricius 1787) 
(Hemiptera, Cercopidae) have become severe pests of grasslands in Brazil. The 
pastures of Brachiaria decumbens Stapf are very susceptible to these insects. High 
populations develop during the humid and warm period of the year in these pastures. 
The authors observed severe damage in a rice field located near a grassland of 
B. decumbens, in the region of Pindamonhangaba, State of São Paulo, Brazil, done 
by the adults of these spittlebug species, which had flown from the infested pastures. 
The adults were toxicogenic to the rice plants and killed them. Farmers of this region 
are advised to be prepared to control spittlebug adults when their rice or corn fields 
are near pastures of B. decumbens. 

(19) PUGLIESE, A. & TERRA, J. G. Uma nova praga na lavoura de arroz Lavoura Arrozeira 
11:9, 1957. 




