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RESUMO
Observou-se a ocorrência
de altos níveis populacionais
de S. bitaeniata nos municpíos de Santa Maria
da Boa Vista - PE, Petrolina-PE, Casa Nova-BA e São Raimundo Nonato-Pl no primeiro semestre de 1979.
As plantas mais atacadas por estes insetos foram leucena (Leucaena leucocephalo}, guandu (Cajanu$
flavus}, orelha de onça (Phaseolus m'izmi), mucunã (Dioclea grandiflora} mororó (Bauhinidéheilantha),
imbiruçú (Pseudobombax simplicifolium), imburana (Bursera leptophlocos), jurema (Mimosa venucou)
catingueira
(Caesalpinia piramidalis), barauna (Schinopsis brasiliensis) e pinhão bravo (Jatropha curcas).
Variações anormais da precipitação
pluviométrica
registradas de junho de 1978 a março de 1979, em
Petrolina-PE, provavelmente
contribuiram
para a ocorrência deste surto na região.
Palavras chaves: Stiphra bitaeniata, caatinga,

ABSTRACT:

Outbreak

Proscopiidae,
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(Orthoptera:
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in the Semi And

Tropics.
High population
levels of S. bitaeniata were observed in Santa Maria da Boa Vista-PE, Petrolina-PE,
Casa Nova-BA and São Raimundo
Nonato-Pl
in the first semester of 1979. The most damaged plant
species were ';'leucena"
iLeucaena leucocephala), "guandu" tCajanus flavusy, "orelha de onça" (&uhlnlD
cheilanthar, "imbiruçu"
(Pseudobombax simplicifolium), "imburana" (Bursera leptophlocosi, "jurema"
(Mimosa verrucosa), "catingueira"
(Coesalpinia piramidalis),
"barauna"
(Schinopsis brasiliensis) and
"pinhão bravo" (Jatropha curcas). Abnormal variations in the rainfall from June, 1978 to March, 1979, in
Petrolina-PE, probably contributed
to the outbreak in the area.
Key words: Stiphra bitaeniata, Proscopiidae,
outbreak of insect.

LOCAIS

DE OCORRENCIA

DE S.

bitaeniata.
Em meados de fevereiro de 1~79, observou-se a ocorrência de altos níveis populacionais de Stiphra bitaeniata Leitão em áreas
de caatinga no município de Santa Maria da
Boa Vista-PE. No mês seguinte, registrou-se
a presença deste inseto também em Petrolina
PE, Casa Nova-BA e São Raimundo Nonato

PI. Em certas áreas, as infestações eram tão
altas, que muitas plantas se apresentavam
totalmente desfolhadas pelos insetos, que
frequentemente se concentravam nos ápices
dos ramos, nas cercas e postes, exibindo
geotropismo-negatívo.
Em fevereiro, a grande maioria destes
insetos encontrava-se na fase jovem, enquan.
to que no mês de março, a maioria é<x
indivíduos eram adultos. Em princípios ;,
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abril, as ninfas eram bastante escassas, e em
junho eram quase que totalmente inexistentes.
A julgar pelos estágios em que estes insetos foram encontrados em fevereiro e
março de 1979 e pela disponibilidade de
alimentos na caatinga, estima-se que a infestação de S. bitaeniata tenha se iniciado de
novembro de 1978 a janeiro de 1979.
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Descamps (6) citado por FERRElRA (7)
mostrou que a superfamília Proscopoidea é
de origem sul americana. À semelhança do
que ocorre com outros insetos da famflia
Proscopüdae, os indivíduos desta espécie são
ápteros. Entretanto, são dispersos eficientemente a distâncias relativamente longas
sobre veículos que circulam próximos aos
focos iniciais de ínfestação.
Na fase jovem, S. bitaeniata apresenta o
tórax branco na face ventral e marron claro
nas faces laterais e dorsal. O abdômen é
branco nas faces dorsal e ventral e marron
claro nas faces laterais. Quando adulto, é
totalmente verde-amarelado a cinza escuro,
chegando a medir 80 a 100 mm de comprimento.
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Para o município de Petrolína-Pê, Figura
1 mostra que, no período de junho de 1978
a maio de 1979, as médias mensais de temperatura a umidade relativa variaram em torno das médias normais (1963 a 1978).
Entretanto, neste mesmo período, as médias
de precipitação foram bastante diferentes
das médias normais. De junho a dezembro
de 1978, exceto novembro, estas médias
estiveram sempre abaixo das normas, enquanto que de janeiro a abril de 1979, a cur-
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Fig.1

. Comparação entre as médias normais
(1963-1968) de temperatura, umidade
relativa e precipitação e as médias destes
parâmetros para o perfodo de junho de
1978 a 1979. Petrolina-PE (Projeto Bebedourol.

98

Vol.5

Ecossistema

va de precipitação pluviométrica registrada no
período de junho de 1978 a março de 1979
provavelmente contribuíram para a ocorrência deste surto. PRlCE (IO) cita vários
exemplos da influência predominante do
clima no controle natural de certos insetos,
principalmente na periferia da área de ocorrência de cada espécie, onde as condições
se tornam desfavoráveis ao seu desenvolvimento.
GONÇALVES
et al (8) atribuíram a flutuação da população de Schistocerca pa/lens (= caneellata] (Thunb.) no
Cariri paraibano e em partes do Seridó às
variações da disponibilidade de alimentação,
abundante na época das chuvas (inverno),
mas escassa na estação seca (verão).
NERNEY & HAMILTON (9) concluíram
que a precipitação pluviométrica elevada no
início da primavera é favorável ao desenvolvimento das populações de gafanhoto no
Arizona, somente devido a propiciar o crescimento vegetativo precoce das plantas
hospedeiras. COSENZA (5) entretanto observou infestações de gafanhotos mais elevados em anos secos, atribuindo este fenômeno a presença de vegetação mais exuberànte no local onde conduziu o experimento
(N orte de Minas Gerais).

DANOS CAUSADOS
Sob o ponto de vista econômico, a destruição das folhas das plantas por S. bitaeniata, conhecido regionalmente por saltão
ou gafanhoto, causa muita apreensão por
duas razões. Em primeiro lugar, pela redução
da área fotossintética e consequente atraso
no crescimento das árvores de importância
madeireira, durante o curto período de disponibilidade adequada de umidade no solo
no trópico semi-ãrido. Em segundo lugar,
devido à redução da alimentação natural dos
rebanhos bovino, caprmo e OvIDO, criados
extensivamente na caatinga.

No Campo de Avaliação de Forrageiras
do Centro de Pesquisa Agropecuãría do Trópico Semi-Ãrido, localizado em PetrolinaPE, observou-se que as legurninosas leucena
(Leucaena leucocephala), guandu (Cajanus
flavus] , orelha de onça (Phaseolus martil) ,
mucuna (Dioc1ea grandiflora), e moror6
tBauhinia chetlantha) foram muito danifíeadas por S. bitaeniata. Por outro lado, as
grarníneas foram pouco atacadas.
Em condições naturais, na caatinga, as
plantas mais atacadas foram: imbiruçú
(Pseudobombax simplicifolium), imburana
(Bursera leptophlocos), jurem a (Mimosaver·
rucosa), catingueira (Caesalpinia piramidalis),
barauna (Schinopsis brasiliensis), e pinhão
bravo (Jatropha curcas). As plantas menos
atacadas foram canafistula (Cassia sp) e
malváceas. Não se observou o ataque deste
inseto a plantas cultivadas, salvo raras ocasiões em que se detectaram danos levesem
milho e feijão macassar (Vigna unguiculata).
GONÇALVES et al (8) observaram o comportamento oposto de Schistocerca pallens
no Nordeste, afirmando que esta espécie
podia causar consideráveis prejuízos às
plantas cultivadas, sendo entretanto raramente encontrada na caatinga.
No Ceará, observou-se a incidência de
Stiphra robusta Leitão sobre marmeleiro e
cajueiro
(Braga (3), citado por CAVALCANTE et al, (4»). Em Pernambuco, a mesma espécie foi observada alimentando-se
de goiabeira (ARRUDA & CARVALHO,
(1))
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