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Cigarrinhas (Hemiptera: Cicadellidae: Cicadellini e 
Proconiini) ocorrentes em citros na região produtora do Vale 

do Taquari - Montenegro, Rio Grande do Sul, Brasil. 
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Resumo 
 

A região produtora de citros do Vale do Taquari adota o cultivo orgânico, baseado em 

uma produção sustentável, preservando os recursos naturais e a diversidade biológica. O 

Brasil é um dos maiores exportadores de suco de laranja para vários países que exigem 

produtos agrícolas isentos de resíduos tóxicos. A substituição de controle químico de pragas 

pelo controle biológico é um passo importante para a preservação do meio ambiente, e 

melhoria da qualidade do produto cultivado. As cigarrinhas surgem na plantação de citros 

como pragas por apresentarem espécies que atuam como vetores da CVC (Clorose Variegada 

dos Citros), atacando principalmente folhas e frutos, levando a planta à morte. Os danos à 

vegetação ocorrem através da sucção da seiva, viabilizando a ação tóxica da saliva desses 

cicadelídeos, bem como inoculação da bactéria Xylella fastidiosa, causadora do CVC ou 

“amarelinho”. Esta bactéria coloniza os vasos do xilema, prejudicando o transporte de água e 

de nutrientes. O projeto objetivou avaliar taxonomicamente a assembleia de cigarrinhas na 

comunidade de organismos associados à cultura de citros em manejo orgânico. Os insetos 

utilizados neste estudo são provenientes de coletas quinzenais realizadas de Janeiro de 2011 a 

Janeiro de 2012, com uso de armadilhas adesivas amarelas. Os espécimes foram observados 

com auxilio de um microscópio estereoscópico e preservados em alfinetes entomológicos. 

Para a determinação foram utilizadas chaves dicotômicas, descrições e comparações em 

coleções de referência. A partir da análise das amostras coletadas, os Cicadellini e Proconiini 

(Cicadellidae: Cicadellinae) que obtiveram maior riqueza e abundancia, foram identificadas 

no nível de espécie. Assim resultaram as seguintes espécies: Oncometopia facialis, O. fusca, 

Molomea lineiceps, Tapajosa rubromarginata, Aulacizes obsoleta, Aulacizes conspersa, 
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Phera carbonaria, (Proconiini); Erythrogonia separata, E. calva, E. meridionalis, E. 

comensa, E. dorsalis, Dilobopterus dispar, Oragua discoidula, O. triplehorni, Sibovia sagata, 

Bulcephalogonia xanthophis, Pawiloma victima, Parathona gratiosa, Hortensia similis, 

Macugonalia leucomelas, M. sobrina, M. geographica, Diedrocephala variegada, 

Versigonalia ruficauda, Ferrariana trivittata,  (Cicadellini). 

 


