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Introdução

Na Entomologia Agrícola, praga é todo indivíduo 
(insetos e ácaros) que causam danos às plantas 
cultivadas. O número de espécies de insetos descritas é 
estimado em aproximadamente um milhão, das quais 
cerca de 10% são pragas, prejudicando plantas, animais 
domésticos e o próprio homem [1].

Um dos problemas fitossanitários mais sérios que 
nos últimos anos tem surgido no Nordeste do Brasil e 
que afeta atual e severamente a indústria açucareira 
deste País, é o da chamada “Cigarrinha da folha”, o 
cercopídeo Mahanarva posticata (Stal) (anteriormente 
citado na literatura como M. indicata Distant), o qual 
está causando na cana de açúcar uma típica intoxicação 
sistêmica conhecida como “Queima da cana”: esta 
“Queima” corresponde em sua sintomatologia à 
“Candelilla” de Venezuela, ao “Quemazón” de México, 
ao “Blight” de Trinidad, etc., ocasionados na mesma 
planta por outros Cercopídeos afins [2].

Em M. posticata os adultos medem cerca de 12-13 
mm de comprimento e alimentam-se da seiva nas 
folhas. Ao eclodirem dos ovos as ninfas se deslocam da 
base das bainhas ao cartucho da cana, onde 
permanecem durante os primeiros ínstares sugando a 
seiva das folhas, voltando posteriormente às bainhas, 
passando a sugar a seiva do colmo, ficando em ambos
os locais sempre protegidas por densa espuma branca. 
Passam por cinco instares [3].

O ciclo biológico é em torno de 65 dias (ovo: 17; 
ninfa: 48); longevidade do adulto em torno de: macho –
7 dias e fêmea – 11 dias. Os ovos entram em diapausa 
no período seco segundo [4] e/ou frio do ano segundo 
[3]. Entre os inimigos naturais da cigarrinha da folha 
destacam-se: a) parasitóide de ovos - Acmopolynema 
hervali Gomes (Hym: Mymaridae) b) predadores de 
ninfas e adultos - Amblycoleus platyderus 
Chaud.,Leptotrachelus puncticollis Bates (Col: 
Carabidae) e Doru lineare Esch.(Derm: Forficulidae), 
Apiomerus lanipes F. (Hem: Reduviidae) e a aranha 
Eutichurus ravidus Simon (Aracnida: Clubionidae). c) 

Fungo entomopatógeno infectando ninfas e adultos –
Metarhizium anisopliae (Metsch.) Sorok [3].

Em vista da importância desta praga, este trabalho 
foi desenvolvido com o objetivo de colocar em foco a 
necessidade de uma revisão bibliográfica sobre sua 
biologia, histórico de sua introdução e controle 
biológico no Nordeste, a fim de subsidiar presentes e 
futuras pesquisas sobre a praga, principalmente no que 
se refere ao seu controle.

Material e Métodos

Foram realizadas pesquisas bibliográficas na 
Internet, revistas especializadas, trabalhos científicos e 
livros de entomologia da biblioteca da UFRPE. 
Também foram consultados os professores Edmilson 
Jacinto Marques e Argus Vasconcelos de Almeida da 
Área de Entomologia da Universidade Federal Rural de 
Pernambuco, os quais disponibilizaram bibliografia 
específica de seus acervos particulares. Após coleta dos 
dados, foi feita seleção dos assuntos que realmente 
interessam para construção deste trabalho.

Resultados e Discussão

A cigarrinha da folha da cana-de-açúcar foi 
inicialmente descrita por C. Stal, em 1855, sob a 
denominação de Monecphora posticata. 
Posteriormente, Fennah (1968), transferiu a espécie 
para o gênero Mahanarva [4].

A primeira referência dessa praga em cana-de-açúcar 
no Brasil foi de Moreira (1921) em Campos/RJ, como 
Tomaspis (Mahanarva) indicata. Identificada como 
Mahanarva indicata Distant 1909, assim foi citada pela 
maioria dos autores até 1968, quando após revisão de 
materiais procedentes do Brasil (Campos, Bahia e 
Pernambuco), foi enviado por P. Guagliumi ao museu 
de Londres, e o taxonomista R.G. Fennah informou, 
tratar-se de espécie Mahanarva posticata (Stal, 1855) 
[5,6].



Praga de ocorrência exclusiva no Brasil é citada 
como importante praga de cana-de-açúcar, 
praticamente em toda região canavieira do Nordeste, 
envolvendo os Estados de Sergipe, Alagoas, 
Pernambuco, Paraíba e Rio grande do Norte [3,5]. 
Tendo a região canavieira de Campos, no Estado do 
Rio de Janeiro, como uma de suas principais áreas de 
ocorrência natural, a M. posticata foi introduzida nos 
canaviais do Nordeste, mais precisamente na Usina 
Pumati, Estado de Pernambuco (cronologia das regiões 
invadidas no estado de Pernambuco pode ser 
encontrada na Tabela 1) [6], por volta de 1960 e daí 
para Usina Uruba, Estado de Alagoas, através de canas-
sementes provenientes daquela região canavieira. 
Encontrando ambiente propício para seu 
desenvolvimento no novo ambiente e na ausência de 
inimigos naturais, a praga se disseminou rapidamente, 
atingindo praticamente toda área canavieira do 
Nordeste [3].

O rio São Francisco na divisa ao sul de Alagoas, 
sempre se constituiu numa barreira natural, impedindo 
a disseminação da praga para o Estado de Sergipe, 
entretanto, o transporte de canas-semente sem 
acompanhamento fitossanitário, entre os dois Estados, 
que já tinha sido a causa da introdução da cigarrinha da 
raiz M. fimbriolata de Sergipe para Alagoas, no início 
da década de 1990 (Risco, 1992; Mendonça, 1996b; 
Mendonça et al, 1996), respondeu também, pela 
introdução no início da década de 2000, da cigarrinha 
da folha M. posticata, de Alagoas para Sergipe [5].

O Instituto do açúcar e do álcool (IAA), diante do 
novo e grande problema de pragas nos canaviais da 
região Nordeste, passou a oferecer suporte técnico e 
financeiro para solução do problema [3].

Em primeiro lugar foi instalada a comissão de 
combate à cigarrinha nos Estados de Alagoas e 
Pernambuco – CCCEAP na CODECAP (comissão 
executiva de defesa sanitária da lavoura canavieira de 
Pernambuco) em Recife, dessa forma foi dado os 
primeiros passos no controle dessa praga [3].

O IAA contratou o entomólogo Pietro Guagliumi, 
para estudar a praga e o mesmo tinha em sua equipe, 
desde 1969, os Engenheiros Agrônomos Artur F. 
Mendonça e Edmilson Jacinto Marques e as Biólogas 
Cibele Menezes e Artemísia Vilas Boas [3].

Artur F. Mendonça e Edmilson Jacinto Marques, em 
junho de 1969, descobriram uma epizootia natural do 
fungo Metarhizium anisopliae (Metsch) Sorok. sobre a 
cigarrinha da raiz Mahanarva fimbriolata em canaviais 
de Sergipe, foi dado início ao processo de controle 
biológico da cigarrinha da cana-de-açúcar no Brasil e 
ao processo de produção e utilização deste 
entomopatógeno a nível nacional. Com o sucesso da 
utilização deste fungo no controle biológico desta 

praga da cana-de-açúcar, foi instalado o laboratório de 
produção da CCCEAP em Recife, inicialmente ativado 
em parceria com pesquisadores do Instituto de 
Pesquisas Agronômicas de Pernambuco (IPA), 
surgindo posteriormente os laboratórios do próprio 
IPA, e em seguida, os do PLANALSUCAR em Maceió 
/ AL e em Recife / PE [3].

Em Pernambuco, além do PLANALSUCAR e IPA, 
também aderiram à produção do fungo M. anisopliae
as usinas Central Olho D’água, Cruangi, Santa Tereza e 
Salgado, como também a Associação dos Fornecedores 
de Cana de Pernambuco.

A Tabela 2 apresenta os acontecimentos acima 
listados em ordem cronológica.

Estudar o histórico desta praga é de suma 
importância para ciência, pois mostra seu ponto de 
origem e como ocorreu sua disseminação para outros 
Estados. Em consequência disso, os danos e prejuízos 
causados nas grandes culturas. Permitindo então, 
estudar e aplicar de forma correta procedimentos que 
minimizem sua ocorrência nos canaviais do Nordeste 
brasileiro.
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Tabela 1. Etapas da Ocorrência da Cigarrinha da folha (M. posticata) na Região Canavieira de Pernambuco desde 1960-1972.

Ano Localidade

1960 Joaquim Nabuco (Usina Pumati)
1966 Palmares, Catende, Maraial, Gameleira, Ribeirão, Cortês, Maragi, Cabo;
1968 Barreiros, Xexéu;
1969 Quipapá, Canhotinho, Serinhaem, Ipojuca, Escada, Vitória, Gravatá, Agrestina;
1970 Jaboatão, Moreno, Recife, São Lourenço;
1971 Paulista, Paudalho;
1972 Carpina, Igarassu.

Tabela 2. Cronologia da Introdução da Cigarrinha da Folha (M. posticata) no NE do Brasil.

Fig.1 Mahanarva posticata (macho e fêmea). Fonte: Gallo [1]

Fig.2 Cigarrinha da folha infectada pelo fungo Metarhizium anisopliae. Fonte: Marques [7].

Ano Acontecimento

1855 Descrita por C. Stal sobre a denominação Monecphora posticata;
1909 Indicada como M. indicada Distant;
1921 Primeira referência dessa praga no Brasil, descrita por Moreira em Campos/RJ como Tomaspis (M.) indicata;

1960-1964 Introduzida nos canaviais do Nordeste, Usina Pumati/PE e Usina Uruba/AL;
1968 Mudança na nomenclatura para M. posticata;

1969
Os Eng. Agrônomos Arthur F. Mendonça e Edmilson J. Marques e as Biólogas Cibele Menezes e Artemísia 
Vilas Boas entraram para a equipe de Pietro Guagliumi; Mendonça e Marques descobriram uma epizootia 
natural do fungo Metarhizium anisopliae (Metsch) Sorok. em Sergipe;

1970-1972
Foi instalado o laboratório de produção da CCCEAP/REC; Criação dos laboratórios próprios do IPA e os do 
PLANALSUCAR em Maceió/AL e Recife/PE; Surgiu a PROTEC;

2000 Introdução da praga no Estado de Sergipe.


