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Resumo. O objetivo deste estudo foi contextualizar trabalhos publicados com manejo de solo e nutrição de plantas e
seu efeito sobre a incidência, desenvolvimento do ciclo biológico e danos causados por insetos pragas em
agroecossistemas. O manejo de solos e a nutrição de plantas são fatores importantes na determinação de ocorrência de
pragas em agroecossistemas. Os solos com adoção de práticas ecológicas de manejo são apontados como fator
importante na obtenção de plantas saudáveis. A nutrição de plantas de acordo com as recomendações regionais, aliado
a adoção de adubação verde e orgânica, e plantio direto na palha, podem reduzir os surtos de insetos pragas. Dessa
forma, as práticas de manejo de pragas devem considerar as intervenções realizadas no solo para reduzir o uso de
agrotóxicos em sistema convencional, produção integrada e de insumos ecológicos em agricultura orgânica.
Palavras-chaves: Inseto, nutriente, adubação, agroecologia.
Abstract. The objective of this study was to contextualize published works on soil management and plant nutrition and
its effect on the incidence, development of the biological cycle and damage caused by insect pests in agroecosystems.
Soil management and plant nutrition are important factors in determining the occurrence of pests in agroecosystems.
Soils with the adoption of ecological management practices areconsidered an important factor in obtaining healthy
plants. Plant nutrition according to regional recommendations, combined with the adoption of green and organic
fertilization, and no-tillage, can reduce outbreaks of insect pests. Thus, pest management practices should consider
interventions carried out on the soil to reduce the use of pesticides in conventional systems, integrated production and
ecological inputs in organic agriculture.
Keywords: Insect, nutrient, fertilization, agroecology.
__________________________________________________________________________________________

Introdução
O manejo do solo na agricultura é
considerado como importante fator que determina a
ocorrência de pragas e doenças de plantas
cultivadas (Primavesi, 1988; Patriquin et al., 1993;
Bortolli& Maia, 1994; Altieri& Nicholls, 2007; Altieri
et al., 2012; Paleologos& Flores, 2014).
Chaboussou (1987) elaborou a teoria da
trofobiose, de acordo com os seguintes princípios:
os agrotóxicos e adubos minerais, principalmente
nitrogenados, promovem o desequilíbrio no
metabolismo das plantas por favorecerem a
proteólise, ou seja a degradação de proteínas, com
liberação de aminoácidos solúveis, substâncias
facilmente
assimiláveis
por
insetos
e
microorganismos,
com
consequentes
surtos
populacionais de doenças e pragas. O mesmo autor

considera que se houvesse a dominância da síntese
de proteínas (proteossíntese), a planta estaria
sadia. Pois, insetos e microorganismos não
assimilam substâncias complexas favorecidas pelo
equilíbrio de nutrientes na seiva das plantas.
O excesso de nitrogênio adicionado ao solo
tem sido o caso mais relatado por favorecer surtos
populacionais de pragas e doenças de plantas
(Primavesi, 1988; Patriquin et al., 1993; Bortolli&
Maia, 1994; Altieri& Nicholls, 2007). O nitrogênio
estimula produção de biomassa, proteína total e
aumento da atividade fotossintética das plantas.
Porém, também induz o aumento de compostos
nitrogenados solúveis e redução de compostos
fenólicos, que são redutores de digestibilidade e da
lignificação das plantas (Mattson, 1980). Esta
alteração no metabolismo da planta favorece a
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infestação de insetos e patógenos. Vários autores
relatam que os adubos nitrogenados amoniacais,
tais como uréia e sulfato de amônio, quando
comparados aos nítricos, nitrato de cálcio e nitrato
de sódio, tem maior propensão de favorecer o
desequilíbrio nutricional das plantas. Pois,
favorecem o acúmulo de nitrogênio solúvel que é
facilmente assimilado por insetos e fitopatógenos
(Chaboussou, 1987; Primavesi, 1988; Bortolli&
Maia, 1994; Altieri& Nicholls, 2007).
Os solos sob manejo ecológico geralmente
são apontados como fator fundamental na obtenção
de plantas saudáveis (Patriquin et al., 1993; Phelan,
1997; Altieri& Nicholls, 2007). Ao passo que solos
com histórico de manejo convencional têm uma
tendência de favorecer a ocorrência de pragas,
mesmo se forem adubados temporariamente com
fontes orgânicas (Phelan et al., 1995; Phelan, 1997).
A rápida solubilização e alta concentração de
nutrientes dos adubos minerais favorece a
ocorrência de problemas fitossanitários (Patriquin et
al., 1993).
O objetivo deste estudo foi de contextualizar
trabalhos publicados com manejo de solo e nutrição
de plantas e seu efeito sobre a incidência,
desenvolvimento do ciclo biológico e danos
causados por insetos pragas em agroecossistemas.

tesourinhas, que podem coloborar no controle
biológico de pragas agrícolas e diminuir o uso de
inseticidas (Cividanes, 2002; Silva et al., 2006). Em
plantio direto de soja e milho há um incremento de
predadores de pragas, como aranhas, besouros
carabídeos e formigas (Cividanes, 2002). Em
sistema de plantio direto de milho é observado uma
diversidade de hábitos alimentares de besouros
escarabeídeos, com espécies fitófagas, saprófitas e
coprófagas, sendo as duas últimas úteis na
manutenção físico-química do solo (Silva&
Carvalho, 2000). Segundo esses autores, o sistema
de plantio direto é ambientalmente recomendável,
pois favorece o controle biológico natural. Além
disso, a maior densidade de grilos, formigas e
coleópteros é muito importante por cavar galerias e
facilitar a infiltração de água da chuva e troca de
gases entre o solo e atmosfera (Silva& Carvalho,
2000).
A umidade proporcianada pelo sistema de
plantio direto também pode afetar a dinâmica
populacional de insetos. Larvas de vaquinha,
Diabrotica sp., em plantio direto de milho, são
reduzidas tanto pelo excesso como pela redução de
umidade no solo (Vianaet al., 2002). A cobertura
morta pode servir de barreira para oviposição de
insetos e reduzir os danos no sistema radicular.
A cobertura morta por grama batatais
(Paspalum notatum) foi sugerida como redutor de
oviposição do besourso, Cerotoma arcuata (Olivier)
(Coleoptera: Chrysomelidae), o que diminuiu os
danos aos nódulos na raiz de feijoeiro e
incrementou a produção de grãos (Teixeira&
Franco, 2007).
A incidência de tripes, Thrips tabaci Lind.
Thysanopera (Thripidae)
não apresenta efeito
negativo significativo sobre a produtividade em
sistemas orgânicos com práticas ecológicas de
manejo de solo, com plantio direto na palha, plantas
de cobertura, adubos orgânicos e fosfato natural
(Gonçalves& Vieira Neto, 2011). O plantio direto na
palha com plantas de cobertura de inverno ou de
verão reduzem a incidência de tripes, T. tabaci, em
cebola (Gonçalves& Geremias, 2019).
Alguns autores observaram que o sistema
de plantio direto pode favorecer determinadas
espécies de inseto e diminuir a produtividade das
culturas como observado em soja em infestação de
tamanduá, o curculionídeo, Sternechus subsignatus
(Silva& Klein, 1997). Convém ressaltar, que neste
trabalho foi utilizado uma única espécie de planta
em cobertura, a aveia, e com uso do herbicida
glifosate. Esse manejo provavelmente dificulta o
estabelecimento de uma maior diversidade de
predadores. A população de insetos pode ser
alterada pela aplicação de herbicidas. Soares et al.
(1995) observaram em algodoeiro a redução dos
predadores, Cycloneda sanguinea e Doru lineare,
pelos princípios ativos MSMA e fluazyfop-p-butyl.
Em milho houve alteração para densidade de
ácaros, colembolos decompositores e formigas
predadoras do solo por nicosulfuron + atrazine
(Pereira et al., 2005). Em feijoeiro, fluazifop +

Contextualização e Análise
Manejo de solo convencional e conservacionista e
sua relação com insetos pragas
A bioecologia de insetos é diferenciada em
solos sob plantio direto na palha em relação ao
manejo convencional com revolvimento. A prática
mecânica do revolvimento do solo, o uso de adubos
minerais e agrotóxicos alteram a diversidade da
biota, incluindo insetos e demais organismos.
Em sistema de plantio convencional de
manejo de solo em milho predominam insetos na
parte aérea que são de desenvolvimento mais
rápido (Gassen, 1996). Enquanto que no sistema de
plantio direto há predomínio de insetos de ciclo
longo (Gassen, 1996). Em plantio direto a redução
da diversidade de insetos pelo uso de inseticidas é
minimizada pela maior possibilidade de refúgios
(Araújo et al., 2004).
Em sistemas conservacionistas de solo com
o plantio direto, rotação de culturas e integração
lavoura-pecuária, há manutenção adequada da
umidade do solo, temperatura e matéria orgânica, o
que induz a maior ocorrência de organismos
benéficos (Silva et al., 2006; Altieri& Nicholls, 2007).
A densidade da macrofauna de solo é
favorecida em sistemas que estimulam a dinâmica
da matéria orgânica(Silva et al., 2006; Seffrin et al.,
2006; Lourente et al., 2007), bem como a
diversidadede habitats (Rovedder et al., 2004;
Drescher et al., 2011; Portilho et al., 2011), tais
como, em manejo sob de plantio direto, lavourapecuária, e pastagem contínua.
Em plantio direto ocorre maior densidade de
predadores, tais como formigas, besouros, aranhas,
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fomesafen alterou a população de artrópodes do
solo, com excessão de formigas, Solenopsis sp.
(Pereira et al. 2007).
A rotação de culturas em sistema de plantio
direto é importante para reduzir insetos fitófagos. A
rotação de soja com milho foi apontada como
importante para reduzir a infestação de tamanduá
em soja, pois o milho não é hospedeiro desta praga
(Silva, 1996). O uso de monocultura de soja sem
rotação de culturas associado a aplicação de
inseticidas de amplo espectro, favoreceu uma praga
secundária atingir a condição de praga-chave
(Hoffmann-Campo et al., 1999). O uso de plantio
direto deve ser acompanhado de rotação de
culturas para manter a população de pragas em
níveis de equilíbrio (Marodim et al., 1999). A rotação
de culturas aliado a grande quantidade de palha na
superfície são fundamentais para se obter os
benefícios do plantio direto: conservação de
umidade no solo,manutenção da temperatura do
solo, aumento do teor de matéria orgânica,
reciclagem de nutrientes, proteção do solo contra a
incidência dos raios solares, controle da erosão, de
plantas daninhas (efeito físico e alelopático), e de
pragas e doenças (Soria& Degrande, 2011). A maior
quantidade de palha favorece a maior abundancia
de inimigos naturais em plantio direto, como
observado em áreas menos pastejadas de aveia em
sistema lavoura-pecuária com soja em sucessão
(Silveira et al., 2009).
Na seleção de espécies de plantas para
cobertura do solo ou rotação de culturas deve ser
observado se a cultura anterior não é hospedeira de
pragas para a cultura subseqüente. Os resíduos
culturais de soja contribuíram para incremento de
ataque de cupins em arroz de terras altas (Ferreira
et al., 2007). O milheto pode abrigar lagartas
desfolhadoras, Mythimna (Pseudaletia) sequax, que
infestarão a cultura da soja. A incidência de
lagartas é evitada com o manejo da massa verde
com 21 dias de antecedência, pois além de reduzir
abrigo para pragas também favorece um nicho para
artrópodes benéficos, que é importante no manejo
integrado de pragas (Soria& Degrande, 2011).
O uso de plantas de cobertura com aveia e
vegetação
espontânea
apresentaram
menor
infestação de pérola da terra, Eurhizococcus
brasiliensis (Hemiptera: Margarodidae) em videira
do que áreas sem cobertura manejada apenas com
herbicidas (Botton et al., 2010). Porém, o uso de
cobertura
com
mucuna-preta
(Stizolobium
aterrimum), também foi hospedeira do inseto, o que
limita o seu uso em parreirais (Botton et al., 2010).

Embora em milho efeito não significativo de
nitrogênio sobre Spodoptera frugiperda, Smith
(Lepidoptera: Noctuidae), tenha sido observado
(Clavijo et al., 1984). As lagartas do gênero
Spodoptera (Lepidoptera: Noctuidae) podem ser
favorecidas pelos macronutrientes, principalmente,
N, P e K (Manuwoto& Scriber, 1985; Tavares et al.,
2001; Scanavachi et al., 2004; Gibbert et al., 2007).
Enquanto que, a adição de zinco, além da
tradicional fórmula NPK pode reduzir danos do
inseto de acordo com material genético da cultivar
(Oliveira et al., 2005; Boiça Jr. et al., 2001). O
incremento de doses de cloreto de potássio reduz
danos de S. frugiperda em milho (Sampaio et al.,
2007).
O uso de adubos orgânicos em altas
dosagens pode favorecer o desenvolvimento de
lagartas de S. frugiperda em milho (Castro et al.,
2011; Morato et al., 2011; Sousa et al., 2011; Haro
et al., 2016). Porém, não necessariamente
incrementa a incidência do inseto na cultura (Cruz et
al. 2011). Isto sugere que as plantas podem se
tornar mais vigorosas pela adubação orgânica e não
ocorrem perdas em produtividade devido ao inseto
como observado por Cruz et al. (2011).
O uso de silício embora inibisse a
alimentação de S. frugiperda em milho em bioensaio
(Goussain et al., 2002), não reduziu a população e
danos do inseto com a adubação realizada no
campo (Silva, 2009).A lagarta, Plutella xyllostela L.
(Lepidoptera: Plutellidae),possui a infestação
reduzida com fertilização suplementar com enxofre
em repolho (Mchugh Jr. & Foster, 1995). Os danos
de P. xyllostella foram menores com adubação
recomendada pela análise de solo, ou com o uso de
menor teor de nitrogênio (Gravina& Junqueira,
2007). Enquanto Freitas (2010) observou que doses
mais altas de nitrogênio e potássio favorecem danos
causados por este inseto e o uso de silício reduz.
Efeito da adubação sobre lagartas broqueadoras e
minadoras
Lagartas,
Grapholita
molesta
Busk
(Lepidoptera: Tortricidae), em nectarina (Daane et
al., 1995), Diatraea saccharalis (Fab.) (Lepidoptera:
Pyralidae) em cana-de-açucar (López et al., 1982) e
sorgo (Bortoli et al., 2005) e Tuta absoluta (Meyrick)
(Lepidoptera:Gelechiidae) em tomate (Leite et al.,
2003), podem ser favorecidas por nitrogênio.
O potássio favoreceu o desenvolvimento
larval da broca da cana-de açucar, D. saccharalis
(Fabr., 1794) (Lepidoptera: Pyralidae), em
contrastre
em
sorgo,
contribuiu
para
o
fortalecimento de plantas e reduziu o dano causado
pelo inseto (Bortoli et al., 2005). Porém, esses
autores observaram que o potássio possui ação
controversa na relação inseto e plantas (Bortoli et
al., 2003). O incremento de doses de potássio bem
como silício apresentaram redução de danos de
traça do tomateiro, T. absoluta (Santos, 2008).
A adequada adubação nitrogenada e o
excesso de adubação potássica conferiram vigor a
plantas de cafeeiro e incrementaram danos do bicho

Efeito da adubação sobre lagartas desfolhadoras
Lagartas
desfolhadoras
em
soja,
Pseudoplusia includens (Walker) (Lepidoptera:
Noctuidae), podem ser favorecidas por excesso de
nitrogênio (Wier & Boethel, 1995) e Anticarsia
gemmatalis Huebner (Lepidoptera: Noctuidae) por
cálcio (Lourenção et al., 1984). Enquanto fósforo e
potássio apresentaram efeito não significativo sobre
A. gemmatalis (Cardoso et al., 2002).
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mineiro
(Leucoptera
coffeella
Guer.-Menev.)
(Lepidoptera: Lyonetiidae) (Caixeta et al., 2004).

Em mangarito, (Xanthosoma mafaffa
Schott), a adubação orgânica em dose intermediária
-1
de 40 t ha de esteco bovino curtido, favoreceu a
incidência de, Aphis sp. (Hemiptera: Aphididae) em
relação a ausência de adubação, e as doses de 20
-1
e 60 t ha (Leite et al., 2007).

Efeito da adubação sobre gorgulho aquático em
arroz
O nitrogênio via adubação não apresentou
efeito sobre gorgulho aquático ou bicheira da raiz,
Oryzophagus orizae (Costa Lima) (Coleoptera:
Curculionidae), em arroz (Cunha et al., 2001). A
alimentação de adultos foi relacionada com o
incremento de nitrogênio na parte aérea das plantas
das cultivares de arroz BR IRGA410, BRS Firmeza,
Dawn e BRS Atalanta (Cunha et al., 2006). Porém,
a adubação nitrogenada é recomendada para
manejo de danos da bicheira da raiz em arroz, com
-1
a suplementação com 40 kg N ha em área com
-1
uso médio de 80 kg N ha (Hickel& Eberhardt,
2014).

Efeito da adubação sobre tripes
A incidência de tripes em crisântemo,
Frankliniella occidentalis (Pergande) (Thysanoptera:
Thripidae) pode ser favorecida por nitrogênio
(Schuch et al., 1998).
Em cebola o efeito positivo para tripes,
Thrips tabaci Lind. (Thysanoptera: Thripidae) pode
ser observado em incremento de fósforo, quando a
adubação é completa com níveis adequados de
nitrogênio e potássio (Gonçalves et al., 2009).
Enquanto que o nitrogênio e potássio isoladamente
apresentaram efeitos não significativos (Gonçalves
& Silva, 2004; Gonçalves et al., 2009). Porém,
Sabbour& Abbass (2006) observaram incremento
da infestação de tripes em cebola com o uso de
fertilizantes nitrogenados.
Em feijoeiro a incidência de tripes,
Caliothrips brasilienses (Morgan) (Thysanoptera:
Thripidae) pode ser reduzida pelo uso de adubos
orgânicos (Tanzini et al., 1993).

Efeito da adubação sobre besouros desfolhadores e
larva alfinete
Os besouros desfolhadores do gênero
Diabrotica
(Coleoptera:
Chrysomelidae)
popularmente conhecidos como vaquinhas possuem
danos minimizados em níveis adequados de
potássio em feijoeiro (AJudarte et al., 1997), batata
(Azeredo et al., 2002), e em soja (Cardoso et al.,
2002). Os danos deste inseto também pode ser
reduzidos com uso de diferentes fontes de silício
(silicato de cálcio, pó-de rocha e terra de
diatomáceas), em batata (Gomes et al., 2009; Assis
et al., 2011). Enquanto que Cerotoma sp.
(Coleoptera: Chrysomelidae)em soja não foi
infuenciado por fósforo e potássio (Cardoso et al.,
2002).

Efeito da adubação sobre ácaros
A incidência de ácaros do gênero
Tetranychus
(Acari:
Tetranychidae)pode
ser
favorecida por excesso de adubação mineral com
nitrogênio em soja (Hoda et al., 1986), e ser
reduzida pelo uso de adubação orgânica em
feijoeiro (Pereira et al., 1998; Devólio et al., 1999). O
ácaro, Tetranychus urticae Koch, em morangueiro
teve a densidade de ovos e formas ativas reduzidas
por potássio e fósforo e incrementada por nitrogênio
(Ribeiro et al., 2012).

Efeito da adubação sobre pulgões
A incidência equilibrada de pulgões está
relacionada a níveis adequados de nitrogênio seja
de origem mineral (Rutz et al., 1990; Bethke et al.,
1998; Barros et al., 2007; Pitta et al., 2007), ou
fornecido por fonte orgânica (Leite et al., 2005).
A incidência de pulgões em alface,
principalmente a espécie, Nasonovia ribisnigri
(Mosley) (Hemiptera: Aphididae), foi menor sob
adubação orgânica comparada a mineral e ausência
de adubação (Zawadneak, 2006).
O uso de adubação com silício tem
apresentado efeito supressor ou indutor de
resistência para pulgões (Moraes& Carvalho, 2002;
Costa & Moraes, 2002; Gomes et al., 2005, 2008;
Camargo et al., 2008; Costa et al., 2009). O ácido
silícico promove a síntese de tanino (Silvaet al.,
2010), e de lignina (Moraeset al., 2009), que atuam
na inibição alimentar de insetos, e o silicato de
cálcio promove o incremento de enzimas que atuam
na síntese de compostos de defesa da planta
(Gomes et al., 2005).
O fornecimento adequado de boro também
é sugerido para reduzir a incidência de pulgões pelo
fortalecimento da parede celular com lignina, o que
dificulta a a sucção de seiva (Leite e al., 2004).

Efeito da adubação sobre percevejos
A ocorrência do percevejo verde-pequeno
em soja, Piezodorus guildinii Westwood (Hemiptera:
Pentatomidae), pode ser favorecida por fósforo e
potássio (Cardoso et al., 2002).
A incidência do percevejo, Corythaica
cyathicollis (Costa) (Hemiptera, Tingidae) em
berinjela, foi reduzida em solo com menor dose de
adubação orgânica com esterco de aves (50 kg de
-1
N ha ) e uso de cobertura viva com grama batatais
(Paspalum notatum) e o amendoim forrageiro
(Arachis pintoi) (Ventura et al., 2007). Em berinjela
a incidência do percevejo de renda, C.
cyathycollis,está
relacionada
com
nitrogênio
(Ventura et al., 2008).
O
percevejo
castanho
das
raízes,
Scaptocoris
carvalhoi
(Becker),
(Hemiptera:Cydnidae), praga de pastagens, teve a
população ninfal reduzida com silício, na dose de
-1
2,6 t ha de silicato de cálcio (Souza et al., 2009).
O silício, na forma de serpentinito de cálcio,
apresentou efeito redutor sobre manchas causadas
no endosperma de grãos de arroz pelo percevejo,
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Oebalus spp., na dose de 4,5 t ha
2009).

-1

(Santos et al.,

Considerações finais
A adoção de práticas agrícolas de manejo
do solo que ativam a diversidade biológica e
funcional dos microrganismos, a ciclagem de
nutrientes, e a nutrição equilibrada das plantas, são
fatores importantes na manutenção da sanidade
vegetal. Tais práticas consistem na redução da
mecanização do solo, através do plantio direto na
palha ou cultivo mínimo, no uso de adubos verdes
ou plantas de cobertura, e a adição de adubos
orgânicos.
A adubação das culturas através do uso de
adubos minerais ou orgânicos deve observar a
recomendação oficial de adubação para a região,
principalmente os níveis dos nutrientes mais
demandados, nitrogênio, fósforo, potássio e
calagem. O histórico de manejo da área de cultivo
deve ser considerado, pois relacionar produtividade
e problemas fitossanitários comuns, pode esclarecer
quais nutrientes favorecem o desequilíbrio
nutricional.
O plantio direto deve ser realizado com
máquinas
que
não
compactem
o
solo,
principalmente no sulco de plantio. A densidade de
semeadura dos adubos verdes devem ser na
quantidade necessária para realizar uma cobertura
suficiente do solo.
O fornecimento de adubos orgânicos deve
considerar principalmente o suprimento de
nitrogênio, pois normalmente é o mais citado por
favorecer surtos de doenças e pragas.

Efeito da adubação sobre mosca-branca e pslídeo
A adubação potássica não apresenta efeito
sobre incidência de mosca-branca em tomate,
Bemisia
tabaci
(Gennadius)
(Hemiptera:
Aleyrodidae) (Feltrin et al., 2002). Enquanto que a
adubação
com
NPK
apresenta
redução
populacional de mosca branca em feijoeiro (Boiça
Jr. et al., 2000). Enquanto, que houve incremento da
densidade populacional do inseto pricipalmente
associada a doses mais elevadas de boro em
feijoeiro (Tavares& Calafiori, 2001).
O incremento de nitrogênio apresenta efeito
supressor sobre a espécie, Aleurothrixus floccosus
(Hemiptera,
Aleyrodidae),
em
laranja-doce
(Rodrigues& Cassino, 2003).
O fornecimento adequado de cálcio foi
sugerido para a redução de mosca-branca, B.
tabaci, pelo fortalecimento da parede celular e
dificultar a sucção de seiva (Leite et al., 2004).
A incidência do psilídeo, Gyropsylla
spegazziniana Lizer (Hemiptera: Psyllidae) que
provoca o dano da ampola em erva-mate é
favorecido por nitrogênio (Ribeiro, 2005).
Efeito da adubação sobre cigarrinhas
Adubação mineral na fómula NPK possui
efeito variável sobre incidência de cigarrinha do
feijoeiro, Empoasca kraemeri (Ross& Moore)
(Homoptera: Cicadellidae) de acordo com o
genótipo utilizado (Boiça Jr.et al., 2000).
O uso de adubação nitrogenada em doses
-1
maiores ou iguais a 100 kg N ha em missioneira
gigante, Axonopus catharinensis Valls, incrementa a
população de cigarrinha das pastagens, Deois
flavopicta (Stall) e D. Schach (Fab.) (Hemiptera:
Cercopidae) (Chiaradia et al., 2014).
O silício apresentou efeito na redução do
número de ninfas a campo de cigarrinha-das-raízes,
Mahanarva fimbriolata Stal (Hemiptera: Cercopidae)
em cultivares de cana-de-açúcar (Korndorfer, 2010).
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