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RESUMO 

 

O cajueiro (Anacardium occidentale L.) é uma planta com origem na região nordeste do 

Brasil, sendo uma fruteira tropical de expressão econômica devido a comercialização dos 

derivados da castanha e do pedúnculo, que rico em vitamina C, é consumido "in natura" ou 

industrializado para obtenção de sucos, doces e vinhos. Entretanto, a forma com que tem sido 

explorado tem trazido consequências como a elevação das complicações de ordem 

fitossanitária. Dentre as pragas que afetam a produtividade desta cultura, a ordem 

Lepidoptera, depois da ordem Coleoptera, ocupa o segundo lugar em número de espécies 

associadas ao cajueiro. O objetivo deste trabalho foi descrever as características morfológicas 

das famílias pertencentes à ordem Lepidoptera, assim como citar o hábito alimentar das 

espécies encontradas em associação com o cajueiro no Brasil. Para tal, diversas fontes de 

estudo foram consultadas, além de pesquisas em artigos, comunicados e boletins técnicos. 

Diante dos resultados, podemos concluir que no total são 31 espécies, distribuídas em 12 

diferentes famílias, que se alimentam de folhas, brotações novas, inflorescências, castanha e 

amêndoas armazenadas. A família Saturniidae apresenta o maior número de espécies 

associadas, 13 no total, sendo que todas são filófagas ou desfolhadoras. As duas espécies de 

Gelechiidae são brocas de ramos ponteiros/inflorescência e/ou de castanha. Algumas espécies 

têm o hábito de empupar na parte aérea, no interior de ramos ou castanha, no tronco ou solo. 

Dentre todas as espécies lepidópteras, somente Plodia interpunctela é praga de amêndoas 

beneficiadas. 

 

Palavras-chave: Anacardium occidentale L. Insetos-Pragas. Comportamento. Desfolhadores. 

Brocas.   

 



 

ABSTRACT 

 

The cashew tree (Anacardium occidentale L.) is a plant that originates in the northeastern 

region of Brazil. It is a tropical fruit tree with an economic expression due to the 

commercialization of chestnut and peduncle products rich in vitamin C and consumed "in 

natura" or Industrialized to obtain juices, sweets and wines. However, the way in which it has 

been explored has brought consequences such as the increase of phytosanitary complications. 

Among the pests that affect the productivity of this crop, the order Lepidoptera, after the order 

Coleoptera, occupies the second place in number of species associated to the cashew tree. The 

objective of this work was to describe the morphological characteristics of the families 

belonging to the order Lepidoptera, as well as to cite the food habit of the species found in 

association with the cashew tree in Brazil. To this end, several sources of study were 

consulted, as well as research on articles, communiqués and technical bulletins. Considering 

the results, we can conclude that in total there are 31 species, distributed in 12 different 

families, that feed on leaves, new shoots, inflorescences, chestnuts and stored almonds. The 

Saturniidae family has the largest number of associated species, 13 in total, all of which are 

philophagous or leafless. The two species of Gelechiidae are small branches / inflorescence 

and / or chestnut borers. Some species have the habit of buoying in the aerial part, in the 

interior of branches or chestnut, in the trunk or soil. Among all Lepidoptera species, only 

Plodia interpunctela is a pest of benefited almonds. 

 

Keywords: Anacardium occidentale L. Insects-Pests. Behavior. Defolkers. Drills. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O cajueiro, planta encontrada em quase todo o mundo tropical, é originário do Brasil, 

onde pode ser encontrado em todo o território, não obstante concentrar-se no Nordeste, 

principalmente nos estados do Piauí, Ceará e Rio Grande do Norte (BARROS, 1993). A 

expansão da cultura nesses três estados deveu-se, principalmente, às condições climáticas 

favoráveis, ao baixo preço das terras, à maior concentração de indústrias de beneficiamento de 

castanhas e pedúnculos e ao grande incentivo proporcionado pelo governo federal 

(CRISÓSTOMO, 2003). 

 Considerado uma fruteira tropical de expressão econômica face à crescente 

comercialização dos derivados da castanha, o pedúnculo, rico em vitamina C é consumido "in 

natura" e industrializado para obtenção de sucos, doces e vinhos. O cajueiro se encontra 

distribuído e explorado em quase todos os países situados na faixa intertropical onde se 

destacam quanto à exportação: Índia, Moçambique, Brasil, Tanzânia e Quênia (COSTA, 

1986). 

 O principal produto final gerado é a amêndoa da castanha de caju (ACC). Do 

processamento da castanha, que é o verdadeiro fruto, resulta o líquido da castanha de caju 

(LCC), de grande valor comercial. Do pedúnculo são produzidas as bebidas como o suco e a 

cajuína e outros produtos, principalmente doces e ração animal. O caju é ainda vendido como 

fruto de mesa. Entretanto, estima-se que mais de 90% do pedúnculo acaba sendo 

desperdiçado, ou seja, é um subproduto ainda pouco aproveitado na cadeia da produção de 

castanha (BANCO NORDESTE, 2009). 

 A cajucultura, como atividade de importância econômica, restringe-se a poucos países 

como Nigéria, Índia, Costa do Marfim, Brasil e Vietnã, que recentemente se destacou como 

maior produtor mundial. Para o Nordeste do Brasil, a cajucultura vem sendo uma atividade de 

grande importância econômica, já que a cultura se adapta às condições de baixa pluviosidade 

encontrada na região, além da importância econômica estratégica, visto que a atividade gera 

empregos no período de entressafra de outras culturas de tradicional importância econômica. 

A cajucultura cumpre uma importante função na economia rural nordestina: a de 

complementar a renda do agricultor com um fluxo monetário na fase do ano na qual 

praticamente não existe outra produção. O caju produz na seca, de agosto a dezembro, época 

normalmente de entressafra, criando um pilar na economia rural semelhante ao que antes 

cumpria o algodão. Geralmente, a castanha de caju representa a única fonte de recursos 

monetários dos agricultores pobres, que destinam o restante da lavoura temporária (arroz, 
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feijão, mandioca etc.) para o consumo, vendendo somente a castanha de caju. Trata-se, 

portanto, de uma cultura também adaptada às condições socioeconômicas da agricultura 

familiar (BANCO NORDESTE, 2009). 

Recentemente a cultura vem passando por um período de decréscimo de produtividade 

dos pomares, que se dá em decorrência do modelo de exploração extrativista da cultura, 

desprovido de um mínimo de técnicas de manejo dos fatores de produção como o manejo de 

pragas e doenças (CORDEIRO, 2013). 

A exploração do cajueiro em forma de monocultivo tem como uma das principais 

consequências a elevação das complicações de ordem fitossanitária (Melo, 2002). O cajueiro 

(Anacardium occidentale L.) sendo uma das culturas de importância no Nordeste, vem 

apresentando problemas de ordem fitossanitária que se intensificam, a cada ano, nas 

diferentes áreas produtoras (TEXEIRA, 1991). 

 Os autores Bleicher & Melo (1996) citaram em sua obra 99 insetos e 7 ácaros 

associados ao cajueiro em diferentes regiões produtoras do Brasil. Baseado nesse trabalho, o 

número de espécies por diferentes ordens da classe Insecta foi estabelecido (Gráfico 1). 

O objetivo deste trabalho foi fazer uma revisão das espécies fitófagas pertencentes à 

ordem Lepidoptera associadas ao cajueiro (Anacardium occidentale L.), destacando as 

características morfológicas das famílias com suas respectivas espécies citadas, bem como os 

seus hábitos alimentares. 

 

             Gráfico 1 - Quantidade de espécies pertencentes às diferentes ordens da classe Insecta 

             associadas ao cajueiro no Brasil. 

 
             Fonte: elaborado pelo autor 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 O Cajueiro 

 

2.1.1 Origem e Distribuição 

 

O cajueiro (Anacardium occidentale L.) pertence à família das anacardiáceas que 

compreende cerca de seis dezenas de gêneros e mais de 400 espécies (FERRÃO, 1995). A 

maior diversidade de cajueiro, única espécie cultivada e a de maior dispersão do gênero, 

encontra-se no nordeste brasileiro, em diversos ecossistemas, especialmente nas zonas 

costeiras, compondo a vegetação de praias, dunas e restingas (CRISOSTOMO, 2001).  

Todas as evidencias conduzem à origem brasileira e nordestina do cajueiro. Contudo, 

não se pode afirmar de que ponto iniciou-se sua disseminação para as demais áreas. O que é 

certo é que a distribuição natural do cajueiro abrange quase todo o território nacional (LIMA, 

1998). 

A Região Nordeste, com uma área plantada superior a 650 mil hectares, responde por 

mais de 95% da produção nacional, sendo os estados do Ceará, Piauí, Rio Grande do Norte e 

Bahia os principais produtores. 

A primeira descrição do cajueiro que se tem conhecimento é de autoria do frade 

francês Thevet que esteve no Brasil no início do século XVI, relatando a sua existência desde 

o Cabo de santo agostinho até ao Maranhão. Sendo dele também a primeira ilustração 

conhecida sobre a planta e seu fruto. 

 

2.1.2 Botânica 

 

É uma planta perene, de ramificação baixa, porte médio e grande variabilidade 

genética. O cajueiro vem sendo estudado em dois grupos, comum e anão, definidos, 

basicamente, em função do porte das plantas. O tipo comum, também conhecido como 

gigante, é o mais difundido, apresentando porte elevado, altura entre 8 e 15 m e envergadura 

(medida da expansão da copa) que pode atingir até 20 m. Já o tipo anão, a altura média não 

ultrapassa a 4 m e a envergadura varia entre 6 e 8 metros. (CRISOSTOMO, 2001; SILVA, 

1993). 

O sistema radicular é constituído de uma raiz pivotante bem desenvolvida que pode 

passar dos 10 metros de profundidade e de uma malha lateral subsuperficial, bastante 
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importante para a planta (SILVA, 1993). O caule geralmente é curto, grosso, tortuoso e 

ramificado, sendo os ramos também tortuosos e muito ramificados. Suas folhas são alternas, 

pecioladas, glabras, espessas e coriáceas, simples, inteiras, com 9 a 17 pares de nervuras 

secundárias salientes na face inferior (FERRÃO, 1995). 

A castanha, o fruto verdadeiro do cajueiro, é um aquênio reniforme constituído 

basicamente de três partes: a casca, a película e a amêndoa. A casca ou pericarpo, é formada 

pelo conjunto epicarpo, mesocarpo e endocarpo, enquanto que a película e a amêndoa formam 

a semente propriamente dita do cajueiro (LIMA, 1998). 

 

2.1.3 Pragas do Cajueiro 

 

O cajueiro (Anacardium occidentale L.) é sem dúvida uma das culturas de importância 

no Nordeste, entretanto vem apresentando problemas de ordem fitossanitária que se 

intensificam, a cada ano, nas diferentes áreas produtoras (TEXEIRA, 1991). Um desses 

problemas que podem comprometer seriamente a produção é o ataque de pragas e doenças. As 

pragas que prejudicam o cajueiro podem ser reunidas em cinco grupos distintos (MELO e 

BLEICHER, 1998). 

 

a) Pragas desfolhadoras: 

    - Lagarta-véu-de-noiva, Thagona sp.; 

    - Lagarta-dos-cafezais, Eacles imperialis magnifica, Walk, 1956; 

    - Lagarta-saia-justa, Cicnnus callipius, Sch, 1928; 

    - Lagarta-verde, Cerodirphia rubripes, Draudt, 1930; 

    - Lagarta-de-fogo, Megalopyge lonata, Stoll-Cramer, 1780; 

    - Lagarta-ligadora, Stenoma sp.; 

    - Bicho-mineiro-do-cajueiro, Phyllocnistis sp.; 

    - Besouro-vermelho-do-cajueiro, Crimissa cruralis, Stal, 1958; 

    - Mané-magro, Stiphra robusta, Leitão, 1939; 

    - Mosca-branca, Aleurodicus cocois, Curtis, 1846; 

    - Cecídias ou Verruga-da-folha, Contarinia sp.; 

    - Besouro, Colaspis bicolor, Olivier, 1808. 

 

b) Pragas de floração e frutificação: 

     - Larva-do-broto-terminal, Contarinia sp.; 
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     - Broca-das-pontas-do-cajueiro, Anthistarcha binocularis, Meyrick, 1929; 

     - Pulgão-das-infloresscências, Aphis gossypii, Glover; 

     - Tripes, Selenothrips rubrocinctus, Giard, 1901; 

     - Cigarrinha-da-inflorescência, Gypona sp. Prox. Cerea; 

     - Percevejo, Sphictyrtus chyseis, Lichtenstein, 1797;  

     - Percevejo, Crinocerus sanctus, Fabricius, 1775; 

     - Abelha-irapuá, Trigona spinipes, Fabricius, 1793; 

     - Traça-das-castanhas, Anacampsis phytomiella. 

 

c) Pragas que atacam mudas em viveiros: 

     - Broca-da-raiz, Marshallius bondari, Rosado-neto, 1989. 

 

d) Pragas que atacam castanhas e amêndoas armazenadas: 

               - Caruncho-das-tulhas, Araecerus fasciculatus, De Gerr, 1775; 

  - Besouro-castanho, Tribolium castaneum, Herbst, 1797; 

   - Traça-indiana, Plodia interpunctella,Huebner, 1813. 

 

e) Ácaros: 

     - Ácaro-amarelo, Tenuipalpus anacardii, De Leon, 1965; 

     - Ácaro-das-flores, Eryophyes rossettonius, Keifer, 1969. 

 

2.2. Ordem Lepidoptera 

 

2.2.1 Características Gerais 

 

Esta ordem é constituída por borboletas e mariposas que são facilmente distinguíveis 

dos demais insetos (COSTA LIMA, 1945) pelas escamas nas asas, que se desprendem como 

poeira nos dedos das pessoas quando manipuladas (TRIPLEHORN & JOHNSON, 2013). Os 

lepidópteros são insetos holometabólicos, ovíparos. Dos ovos saem larvas, chamadas lagartas, 

as quais, depois de uma série de transformações, cada uma se evidenciando após uma ecdise, 

atingem o completo desenvolvimento, realizando-se, então, a primeira metamorfose, da qual 

resulta a pupa, bem conhecida pela designação especial crisálida. Desta surge, tempos depois, 

após uma segunda metamorfose, o inseto adulto, borboleta ou mariposa (COSTA LIMA, 
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1945).  

 Após a eclosão, as lagartas procuram alimentar-se rapidamente e logo depois ocorre a 

primeira ecdise, crescendo e sofrendo outras mais, em geral de 5 a 8. De modo geral, as 

lagartas são essencialmente fitófagas, atacando flores, folhas, frutos, sementes, troncos, hastes 

e mesmo cogumelos. Existem algumas canibais e raramente predadoras. Ao completar o total 

desenvolvimento, deixam de alimentar-se e procuram um local adequado onde passam para a 

fase de pupa ou crisálida, do tipo obtecta (GALLO, 2002). 

 Os adultos apresentam dois pares de asas membranosas, corpo e demais apêndices 

densamente cobertos de escamas, com exceção dos olhos, toda a superfície da cabeça também 

é revestida por escamas. Os olhos são compostos, com o maior diâmetro geralmente se 

estendendo dorso-ventralmente, formados por inúmeras facetas hexagonais denominadas 

omatídeos. Em alguns grupos, há um par de ocelos, posteriormente à antena e relativamente 

próximo à margem lateral de cada olho composto (RAFAEL et al., 2012). As antenas das 

borboletas são delgadas e intumescidas no ápice, enquanto que as das mariposas podem ser 

filiformes, setáceas ou plumosas (TRIPLEHORN & JOHNSON, 2013). 

 As peças bucais são do tipo sugador, com maxilas modificadas e relativamente 

alongadas, gáleas semitubulares e distintamente unidas, formando um órgão denominado 

probóscide ou espirotromba. As demais peças bucais costumam ser pouco desenvolvidas ou 

vestigiais. 

 As larvas das borboletas e mariposas geralmente são do tipo eruciforme, corpo com 

formato cilíndrico, coberto ou não por espinhos ou cerdas. 

 

2.2.2 Hábitos Alimentares 

 

Um dos aspectos peculiares da biologia dos lepidópteros é o fato de os hábitos 

alimentares dos adultos serem distintos daqueles das larvas, já que estas possuem peças bucais 

mastigadoras, diferentemente dos adultos, que são sugadores. As larvas, em geral, são 

herbívoras enquanto que os adultos se alimentam de néctar e pólen; há também os que se 

alimentam de líquidos de frutos fermentados (frugívoros), os que visitam excretas animais ou 

resinas vegetais (detritívoros) e os que se alimentam de sangue (hematófagos) (RAFAEL et al 

2012).  

Larvas maiores alimentam-se na borda das folhas e consomem todas as nervuras com 

exceção das maiores; as larvas menores esqueletizam as folhas ou fazem pequenos orifícios. 

Muitas larvas são minadoras de folhas, alimentando-se no seu interior, e suas galerias podem 
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ser lineares, em forma de trompete ou em forma de manchas. Algumas são galhadoras e outras 

são brocadoras de frutas, caules, madeira ou outaras partes das plantas. Algumas são 

predadoras de outros insetos. As lagartas que vivem dentro das plantas, abrindo galerias em 

galhos, troncos ou colmos são chamadas brocas (TRIPLEHORN & JOHNSON, 2013). 

Os hábitos alimentares têm implicações diretas na ecologia desses insetos, regulando, 

por exemplo, a estratégia reprodutiva dos adultos, a quantidade de ovos viáveis produzidos 

pelas fêmeas, a aprendizagem, a migração e a velocidade do voo (RAFAEL et al 2012). 

 

2.2.3 Importância 

 

Lepidópteros possuem importância econômica considerável. As larvas da maioria das 

espécies são fitófagas e muitas constituem pragas sérias de plantas cultivadas. Algumas se 

alimentam de tecidos, enquanto outras de grãos armazenados ou farinhas (TRIPLEHORN & 

JOHNSON, 2013). As larvas ocorrem em picos populacionais, por vezes ocasionado perda 

total nas plantações, especialmente em lavouras anuais. Há os microlepidópteros, que por suas 

larvas serem pequenas, se alimentam em galerias entre a epiderme superior e a inferior das 

folhas. Existem espécies que brocam hastes de plantas anuais, como a cana-de-açúcar, 

causando tombamento do colmo e a perda de produtividade. Algumas mariposas na fase 

larval, alimentam-se do xilema, causando danos a palmeiras produtoras de óleo comestível e a 

plantas frutíferas. Entretanto, adultos se destacam como polinizadores, em sua maioria 

contribuem para a polinização de angiospermas que dependem dos insetos para se 

reproduzirem (RAFAEL et al 2012). 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Este trabalho foi realizado por meio de uma pesquisa de revisão bibliográfica, onde foi 

feito um levantamento dos insetos da ordem Lepidóptera, que têm o cajueiro como planta 

hospedeira. A revisão foi feita consultando-se, inicialmente, obras de referência como o 

Quarto Catálogo dos Insetos que vivem nas plantas do Brasil – seus parasitos e predadores, de 

SILVA et al. (1968), Insetos do Brasil, de Costa Lima (1945) e Artrópodes associados ao 

cajueiro no Brasil, de Bleicher e Melo (1996). 

A lista foi completada e atualizada consultando-se a literatura especializada publicada 

por outros autores. Os hábitos alimentares foram determinados através de consulta de 

literatura específica para cada espécie, em cajueiro, ou outra cultura hospedeira do mesmo 

inseto. 

O reconhecimento de algumas espécies foi feito coletando alguns insetos em campo e 

analisando o acervo de pragas do museu de artrópodes, do Laboratório de Entomologia, da 

Embrapa Agroindústria Tropical,  

Os insetos foram coletados em campo e montados em laboratório, com a utilização de 

materiais fornecidos pelo próprio laboratório, tais como: estufas, alfinetes, materiais de 

madeira, isopores, etiquetas, etc. O armazenamento e preservação dos espécimes foram feitos 

em caixas entomológicas apropriadas e divididos de acordo com a ordem e/ou planta 

hospedeira a que estão associados. As coleções ficam mantidas a temperatura estável e 

também ficaram expostas para futuras visitas de estudantes, estagiários e outras pessoas 

interessadas. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

De acordo com a literatura consultada, 31 espécies de lepidópteros já foram 

registradas associadas ao cajueiro no Brasil. A descrição dessas famílias e de suas respectivas 

espécies encontradas, assim como o hábito alimentar de cada uma é feita a seguir. 

 

4.1 Família Mimallonidae  

 

4.1.1 Características morfológicas 

 

 Mariposas de porte médio, bombiciformes e de cores pouco vistosas. Antenas curtas, 

longamente pectinadas, nos machos. Apresentam maxilas e palpos reduzidos (Costa Lima, 

1950). 

Poucas espécies brasileiras têm os imaturos conhecidos e, em geral, suas descrições 

são sucintas. As larvas são semelhantes às de outras famílias devido à ausência de cerdas 

secundárias e a presença de duas cerdas no grupo lateral no primeiro segmento torácico. Suas 

plantas hospedeiras compreendem espécies de Anacardiaceae, Clusiaceae, Combretaceae, 

Fagaceae, Melastomaceae, Myrtaceae e Rubiaceae. As pupas são mantidas em casulos 

espessos de seda com folhas e bolotas fecais aglutinadas. A espécie Mimallo amilia é de 

importância econômica do ponto de vista agrícola, pois suas larvas são pragas da goiabeira e 

encontradas em cajueiro, eucalipto e outras. 

 As mariposas do gênero Cicinnus são cinza-avermelhada pontilhadas com pequenos 

pontos pretos e uma linha escura estreita atravessando as asas, com envergadura alar de cerca 

de 32 mm e a margem distal das asas anteriores uniformemente arredondada (Triplehorn & 

Johnson, 2013). 

 

4.1.2 Hábitos Alimentares 

 

Quadro 1 -Espécies da família Mimallonidae associadas ao cajueiro e parte da planta atacada. 

Espécies Parte Atacada 

Mimallo amilia (Stoll Cramer, 1780) Folha 
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Cicinnus callipius (Schaus, 1928) Folha 

 

4.1.3 Mimallo amilia Stoll Cramer, 1780: 

 

 São mariposas que medem aproximadamente 50 mm de envergadura, de coloração 

cinza com desenhos de coloração marrom nas asas. As antenas são amareladas. Suas lagartas 

são de cor cinza. Atingem 50 mm quando bem desenvolvidas e protegem-se por uma espécie 

de casulo formado pelas folhas e fios de seda (GALLO, 2002). Machos e fêmeas de M. amilia 

apresentam coloração e envergadura semelhantes, e o dimorfismo sexual dessa espécie é mais 

acentuado pelo formato das asas, diferentemente de lepidópteros que apresentam dimorfismo 

sexual nas antenas. Suas fêmeas possuem asas mais largas com bordas arredondadas, 

envergadura de 49,7 ± 0,17 mm e abdome piloso de cor preta e mais volumoso, enquanto nos 

machos as asas são menores, mais estreitas e com bordas irregulares, envergadura de 42,7 ± 

0,32 mm e abdome mais fino, com coloração cinza. O abrigo do último estádio é mais 

resistente e mais fechado, como nas fases de pré-pupa e pupa. Por isso, a lagarta dessa espécie 

não é, normalmente, visível no campo, por sair do abrigo apenas para se alimentar 

(ZANUNCIO, 2005). 

Silva (1968) cita que as lagartas alimentam-se de folhas do cajueiro, e Mendonça filho 

(1979) relata sua ocorrência em cajueiro no estado de Pernambuco. 

 

4.1.4 Cicinnus callipius Schaus, 1928: 

 

A mariposa mede 40 mm de envergadura e tem coloração marrom-clara. Sua lagarta 

atinge 60 mm de comprimento, tem o corpo de coloração cinza, com a cabeça, protórax, 

pernas e parte lateral do abdome pretas. Apresenta, ainda, duas manchas brancas no tórax. 

Essas lagartas enrolam-se nas folhas formando um abrigo em seu interior, ficando livre 

somente a parte anterior do corpo (GALLO, 2002). 

Conhecida como lagarta saia-justa, constitui uma importante praga do cajueiro no estado do 

Ceará, segundo relata Bastos (1975). Além de reduzir a área foliar da planta, também se 

alimenta de inflorescências e brotações novas do cajueiro, comprometendo seriamente a 

produção (MESQUITA et al, 2009). As posturas são feitas em galhos ou ramos, e se 

caracterizam por apresentar ovos de formato alongado, colados e sobrepostos uns aos outros, 

formando uma espécie de fita longa com várias voltas (Figura 1). Após a eclosão as lagartas 
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se mantêm agregadas entre duas folhas (Figura 2), unidas por fios de seda produzidos por elas 

mesmas (Figura 3). Nessa fase, as larvas se alimentam raspando o parênquima das folhas, 

deixando-as completamente rendilhadas e secas (Figura 5). Normalmente, associado ao 

ataque dessas lagartas, encontra-se um emaranhado de teias que prejudicam o 

desenvolvimento normal das brotações (Figura 4). Após destruírem completamente o 

parênquima, as lagartas se transferem para duas novas folhas. A presença de folhas secas e 

rendilhadas na planta indica o início de ataque da praga. Nos últimos instares, as lagartas se 

separam e cada uma se enrola em uma folha (Figura 6) que lhe servirá de abrigo (Figura 7) até 

a sua transformação em adulto (figura 8). 

O sintoma característico do ataque da praga é a desfolha. Os danos à planta são por 

causa da redução da área foliar e da destruição parcial ou total das inflorescências e brotações 

novas, o que prejudica diretamente a produção. 

 

 

Figura 1 – Postura de C. callipius em forma de fita               Figura 2 – Folhas unidas por fios de seda 

Foto: Antonio Lindemberg Martins Mesquita                        Foto: Antonio Lindemberg Martins Mesquita 

 

Figura 3 – Lagartas agregadas entre folhas                            Figura 4 – Lagartas entre emaranhado de teias 

Foto: Antonio Lindemberg Martins Mesquita                        Foto: Antonio Lindemberg Martins Mesquita 
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Figura 5 – Folhas secas que serviram de alimentação            Figura 6 – Inicio da formação do abrigo de proteção 

Foto: Antonio Lindemberg Martins Mesquita                        Foto: Antonio Lindemberg Martins Mesquita 

 

Figura 7 – Abrigo fixado ao ramo e pupa no interior              Figura 8 – Adultos de Cicinnus callipius 

Foto: Antonio Lindemberg Martins Mesquita                        Foto: Carlos Augusto T. Braga 

 

 

4.2 Família Lymantriidae 

 

4.2.1 Características morfológicas 

  

Antenas, ou denteadas na fêmea e pectinadas nos machos, ou pectinadas até o ápice 

em ambos os sexos, porém conspicuamente no macho. Sem ocelos. Espirotromba ausente ou 

rudimentar. Palpos labiais, ora reduzidos, ora mais ou menos desenvolvidos (Costa Lima, 

1950). 

 

4.2.2 Hábitos Alimentares 

Constituem-se como importante desfolhador do cajueiro, tendo por hábito alimentar-se 

principalmente de folhas novas, podendo, no entanto desfolhar totalmente as plantas. 
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Quadro 2- Espécies da família Lymantriidae associadas ao cajueiro e parte da planta atacada. 

Espécies Parte Atacada 

Thagona sp.  Folha 

Thagona parthenica (Dyar, 1910) Folha 

Thagona prostopaea Dyar Folha 

 

4.2.3 Thagona sp. 

 

4.2.4 Thagona parthenica.  

 

4.2.5 Thagona prostopaea. 

 

As lagartas do gênero Thagona são de coloração verde-clara, sendo o corpo recoberto 

de longos pelos esverdeados (Figura 9). Quando bem desenvolvidas, as lagartas chegam a 

medir 30 mm de comprimento. Os adultos apresentam cor branca, medindo 22 mm de 

envergadura e o corpo coberto de escamas que se desprendem facilmente (Figura 10). 

Cavalcante et al (1977) registraram a ocorrência de um forte ataque de Thagona sp. 

em uma área de 1000 ha, aproximadamente, destruindo a área foliar das plantas. Como a 

cultura encontrava-se em fase de floração e frutificação, possivelmente houve redução 

drástica na produção devido ao desfolhamento. 

Conhecidas vulgarmente como véu de noiva, a ocorrência de T. prostopaea foi 

constatada por Mesquita e Braga Sobrinho (1998) desfolhando cajueiro no Ceará. 

Embora tenham sido registradas como praga da cultura do cajueiro por vários autores, 

segundo Lima (1988), não chega a ter grande importância, pois sua ocorrência é esporádica, 

limitando-se a pequenos focos e sem expressão econômica. Contudo, o seu ataque pode 

ocasionar a completa desfolha da planta (Figura 11), e torna-se mais agravado ao coincidir 

com o período de floração como podemos ver na figura 12. 
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Figura 9 - Lagarta de Thagona sp.                                           Figura 10 – Adulto de Thagona sp.  

Foto: Antonio Lindemberg Martins Mesquita                         Foto: Antonio Lindemberg Martins Mesquita 

 

Figura 11 – Thagona sp causando desfolha da planta            Figura 12 – Cajueiro em floração desfolhado                                                                                                                                                               

Foto: Antonio Lindemberg Martins Mesquita                        Foto: Antonio Lindemberg Martins Mesquita 

 

4.3 Família Pyralidae 

 

4.3.1 Características morfológicas 

 

 Mariposas de porte variável, pouco vistosas, geralmente de coloração pardacenta, com 

o comprimento alar variando de 13 a 40 mm (RAFAEL et al, 2012). Na obra de Costa Lima 

Phycitinae está colocada como família, porém atualmente ela é classificada como subfamília 

de Pyralidae, juntamente com Galleriinae, Chrysaugine, Pyralinae e Epipaschiinae. 

 Phycitinae: A maioria de seus membros possui asas anteriores longas e estreitas e asas 

posteriores amplas. As espécies mais conhecidas desta subfamília são as que atacam grãos 

armazenados, como é o caso de Plodia interpunctella (TRIPLEHORN & JOHNSON, 2013). 

 

4.3.2 Hábitos Alimentares 
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As larvas da traça-indiana são onívoras, alimentam-se de cereais, frutas secas, farinha, 

nozes e amêndoas armazenadas, nos quais tecem teias sobre eles. Causando frequentemente 

enormes perdas em alimentos armazenados.  

 

Quadro 3- Espécie da família Pyralidae associada ao cajueiro e parte da planta atacada. 

Espécie Parte Atacada 

Plodia interpunctella (Huebner, 1813). Amêndoa Armazenada 

 

4.3.3 Plodia interpunctella:  

 

São mariposas de 20 mm de envergadura, cabeça e o tórax são pardo-avermelhados, 

asas anteriores com dois traços distais também avermelhados (Figura 13) e com o terço basal 

de coloração acinzentada, com alguns pontos escuros muito nítidos. As lagartas são de 

coloração branca (Figura 14), apresentando tonalidade rosada em algumas partes do corpo. 

Quando completamente desenvolvidas, tecem um casulo de seda branco no interior do qual se 

forma a crisálida (GALLO, 1988).  

Os ovos são depositados fora dos grãos e as lagartas se desenvolvem em meio aos 

grãos armazenados embora se alimentem deles, segundo relata Cajueiro (1990). 

 

 

                                   Figura 13 -  Adulto de Plodia interpunctella. 

 
                                         Foto: http://www.indian-meal-moth.com 
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                                 Figura 14 - Larva de Plodia interpunctella. 

 
                            Foto: University of Flórida           

 

 

4.4 Família Saturniidae 

 

4.4.1 Características Morfológicas 

 

 As mariposas desta família, geralmente, são providas de asas amplas, várias 

apresentando no meio, ora máculas ocelares, ora áreas translúcidas contrastando com o resto 

da superfície alar, que revestida de escamas (COSTA LIMA, 1950). 

 As larvas de saturnídeos constituem lagartas grandes e muitas vezes possuem 

tubérculos ou espinhos evidentes (TRIPLEHORN & JOHNSON, 2013). 

 O gênero Rothschildia Grote, 1897 inclui representantes de grande porte, com hábitos 

noturnos e coloração de várias tonalidades de castanho, com áreas transparentes nítidas, sendo 

lhes atribuídas o nome comum de borboleta-espelho. São características importantes do 

gênero a presença de áreas transparentes encontradas nos dois pares de asas, de aspecto 

geralmente triangular nas asas anteriores e arredondado nas posteriores, apresentando-se 

sempre mais largos e arredondados nas fêmeas, além de colares pro e metatorácico, de 

coloração variável. 

As lagartas são filófagas, alimentando-se de variado número de plantas, que somando 

as informações de Silva et al. (1968) e Stone (1991), ficam incluídas nas famílias 

Anacardiaceae, Aquifoliaceae, Bombacaceae, Euphorbiaceae, Fagaceae, Moraceae, Oleaceae, 

Rosaceae, Rubiaceae, Rutaceae e Simarobaceae (NUNES, 2004). 
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4.4.2 Hábitos Alimentares 

 

 

Quadro 4 -Espécies da família Saturniidae associadas ao cajueiro e parte da planta atacada. 

Espécies Parte Atacada 

Citheronia laocoon ixion (Boisduval, 1868) Folhas 

Citheronia laocoon laocoon Cramer, 1777. Folhas 

Eacles imperialis magnífica Walker, 1856 Folhas 

Cerodirphia rubripes Draudt, 1930 Folhas 

Dirphia sp. Folhas 

Dirphia avia triangulum Walker, 1855 Folhas 

Dirphia ursina (Walker, 1855) Folhas 

Dirphia moderata Bouvier, 1929 Folhas 

Micrattacus nanus (Walker, 1855) Folhas 

Rothschildia arethusa (Walker, 1855) Folhas 

Rothschildia aurota aurota (Cramer, 1775) Folhas 

Rothschildia aurota speculifer (Walker, 1855) Folhas 

Rothschildia hesperus (Linné, 1758) Folhas 

 

4.4.3 Citheronia laocoon ixion (Boisduval, 1868): 
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4.4.4 Citheronia laocoon Cramer, 1777: 

 

 São mariposas grandes (Figura 15), medindo, aproximadamente 100 mm de 

envergadura, de corpo amarelo, tendo estrias vermelhas no dorso de cada segmento 

abdominal. Asas de coloração marrom com manchas amarelas maiores. Suas lagartas são 

grandes, de coloração marrom (GALLO, 1988). 

 

                           Figura 15: Adulto de Citheronia laocoon. 

 
                                         Foto: http://www.lepbarcoding.org/saturnidae 

 

 

 As espécies do gênero Citheronia são citadas por Silva et al. (1968) alimentando-se de 

folhas de cajueiro. 

 

4.4.5 Eacles imperialis magnífica Walker, 1856: Lagarta-verde ou dos cafezais 

 

Os adultos são mariposas amarelas com numerosos pontos escuros nas asas, cortadas 

por duas faixas de cor violácea escura, apresentando ainda duas manchas circulares da mesma 

cor. Apresentam dimorfismo sexual, sendo as fêmeas maiores que os machos (Figura 16). As 

lagartas devoram folhas e brotos terminais, podendo provocar o desfolhamento do cajueiro 

(GALLO, 2002). 

As lagartas (Figura 17) apresentam ao longo de todo o corpo pubescência e fios 

brancos, e no dorso do segundo e terceiro segmentos torácicos, tubérculos de cor vermelha, e 

um processo dorsal no décimo segundo segmento do corpo. Essas lagartas não são urticantes, 

para se alimentarem, comem folhas e extremidades de ramos, onde se fixam firmemente por 

http://www.lepbarcoding.or/
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suas potentes pernas abdominais. Os adultos só apresentam atividade à noite, quando voam e 

copulam. Durante o dia ficam escondidas da luz do sol (SOUZA et al, 2011). 

Trevisan (2004) ao observar o desenvolvimento completo, obteve os valores médios 

em dias para cada fase: ovo - 12; lagarta - 37; pupa - 35, e adulto - 5 e 7, para macho e fêmea, 

respectivamente. O ciclo biológico normal da lagarta-dos-cafezais é em média 90 dias, 

contado a partir da postura até à morte do adulto. No Sudeste, o período prolonga-se no 

inverno, quando a pupa entra em diapausa. A capacidade de postura das fêmeas é de cerca de 

198 ovos, decrescendo da primeira à última postura. 

 Araújo (1975), relata seu ataque a cajueirais no Ceará, segundo o qual a fêmea faz a 

postura na face superior das folhas. Da qual nascem lagartas de cor verde que posteriormente 

podem adquirir uma outra coloração.  

 

                                       Figura 16 - Fêmea adulta e macho da lagarta-dos-cafezais 

 
                                       Foto: Júlio César de Souza 

 
                                        Figura 17 - Lagarta de Eacles imperialis magnifica em cajueiro 

  
                                        Foto: Antônio Lindemberg Martins Mesquita 

 



 

33 

4.4.6 Cerodirphia rubripes Draudt, 1930:  

 

É uma mariposa de cor marrom-aveludada, medindo 80 mm de envergadura. As 

lagartas (figura 18) são verdes, recobertas de pelos urticantes curtos e avermelhados 

(GALLO, 2002), cabeça de cor amarelo claro, patas falsas e verdadeiras também amarelas. 

Corpo ornado de scolus. Caracterizada como praga do cajueiro no Ceará por Bastos(1975), 

apresentam grande poder de destruição da folhagem do cajueiro, segundo cita Mesquita e 

Melo (1991). 

                 

Figura 18 - Lagarta de Cerodirphia rupripes. 

 
                                         Foto: Antônio Lindemberg Martins Mesquita 

 

4.4.7 Dirphia sp 

 

4.4.8 Dirphia avia triangulum Walker, 1855 

 

4.4.9 Dirphia ursina Walker, 1855 

 

4.4.10 Dirphia moderata 

 

Mais recentemente, Santos (2008) registrou a associação de D. moderata Bouvier, 

1929 em cajueiro e outras espécies de Anacardiaceae. As lagartas foram coletadas em áreas de 

Maceió, Estado de Alagoas e alimentadas com folhas de cajueiro e aroeira afim de se registrar 

os eventos biológicos. Ainda segundo Santos (2008), o gênero Dirphia Hübner, [1819] 

apresenta distribuição neotropical, ocorrendo no Brasil nas regiões do Sul, Sudeste e 
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Nordeste. O gênero se caracteriza por apresentar espécies polifitófagas, destacando-se entre as 

plantas alimentícias das lagartas, as da família Anacardiaceae como o cajueiro, Anacardium 

occidentale L. 

As lagartas do gênero Dirphia são citadas por Silva et al (1968) em folhas de cajueiro. 

 

4.4.11 Micrattacus nanus Walker, 1855. 

 

 Encontradas em folhas de cajueiro segundo Silva (1968). 

 

4.4.12 Rothschildia arethusa Walker, 1855: 

 

 O adulto (Figura 19) chama a atenção devido ao seu tamanho e beleza, são conhecidas 

popularmente como borboletas-espelho embora se trate de uma mariposa. Zamith (1962), o 

macho mede de 9, 5 a 12, 5 e a fêmea, de 10 a 13 centímetros de envergadura. Disco das 

quatro asas atravessado por estreita faixa branca, transversal, muito sinuosa. Do lado interno, 

a referida faixa é limitada por outra, também estreita, de coloração negra; do lado externo, a 

zona branca é limitada por estreita zona alaranjada, e esta, por sua vez, por larga faixa rósea, 

salpicada de escamas negras e brancas. 

 O disco de cada asa apresenta grande área vítrea, transparente, uma das características 

do gênero Rotbscbildia. Nas asas anteriores, ela pode ser triangular ou aproximar-se da forma 

ovalada; nas posteriores, ela é relativamente elipsoide. Nas asas anteriores e posteriores, a 

área vítrea toca a estreita faixa branca transversal. 

 

                                  Figura 19: Adulto de Rothschildia arethusa 

 
                                        Foto: http://www.biolib.cz/en/image/id281600/ 
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4.4.13 Rothschildia aurota aurota Cramer, 1775: 

 

4.4.14 Rothschildia aurota speculifer Walker, 1855: 

 

Comprimento da asa anterior – fêmeas (9): 77,67 ± 1,95 mm; machos (29): 74,01 ± 

1,08 mm 74,88 mm. Adultos observados de janeiro a março, maio e julho a dezembro. 

 

4.4.15 Rothschildia hesperus (Linné, 1758) 

 

 As espécies do gênero Rothschildia listadas acima foram citadas por Silva et al. (1968) 

atacando as folhas do cajueiro. 

 

4.5 Família Sphingidae 

 

4.5.1 Características Morfológicas 

 

 As mariposas-esfinges são de tamanho médio e grande, de corpo pesado, com asas 

anteriores longas e estreitas. Algumas apresentam envergadura alar de 160 mm ou mais. O 

corpo é um pouco fusiforme, afunilado e pontiagudo (TRIPLEHORN & JOHNSON, 2013). 

Lagartas grandes e coloridas, às vezes providas de um espinho caudal. Pupas no solo. 

Voam rapidamente e ao sugarem o néctar de uma flor assemelham-se ao beija-flor (GALLO, 

2002). 

 

4.5.2 Hábitos Alimentares 

 

Quadro 5- Espécie da família Sphingidae associada ao cajueiro e parte da planta atacada. 

Espécie Parte Atacada 

Protambulix strigilis (Linné, 1771) Folhas 
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4.5.3 Protambulix strigilis (Linné, 1771):  

 

São mariposas (Figura 20) de asas estreitas, medindo aproximadamente 100 mm de 

envergadura, de coloração parda, sendo a asa posterior alaranjada (GALLO, 2002).  

Alimentam-se de folhas, podendo causar desfolhamento total, sendo citada por Silva (1968) 

em folhas de cajueiro.  

                         

 

                                        Figura 20 - Adulto de Protambulyx strigilis. 

 
                                        Foto: www7.inra.fr/papillon/sphingid/texteng/p_strigi.htm 

 

 

4.6 Família Gelechiidae 

 

4.6.1. Características Morfológicas   

 

 Esta família é uma das maiores dos microlepidópteros, e muitas espécies são 

razoavelmente comuns. As mariposas são todas muito pequenas. As asas posteriores 

apresentam uma margem externa um pouco pontiaguda e recurvada. As larvas de gelequídeos 

variam em hábitos (TRIPLEHORN & JOHNSON, 2013). 

 Apresentam cabeça revestida de escamas imbricadas, às vezes mais ou menos 

arrepiadas. Antenas com cerca de 3/4 a 4/5 das asas anteriores; espirotromba mais ou menos 

alongada; palpos maxilares muito pequenos ou ausentes; labiais geralmente longos e 

fortemente curvados para cima (COSTA LIMA, 1945). 

 

4.6.2 Hábitos Alimentares 
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Quadro 6- Espécies da família Gelechiidae associadas ao cajueiro e parte da planta atacada. 

Espécie Parte Atacada 

Anacampsis phytomiela Busck 
Fruto (Castanha) 

Brotações novas 

Anthistarcha binocularis Meyrick, 1929 Inflorescências 

 

4.6.3 Anacampsis phytomiela Busck: 

 

A traça-da-castanha como é conhecida, é a principal praga dos frutos do cajueiro, no 

campo. Identificada taxonomicamente como Anacampsis phytomiella Busck (Lepidoptera: 

Gelechiidae). O adulto (Figura 21) tem cerca de 8 mm de comprimento com 16 mm de 

espessura da asa. Cor geral cinza escuro; Asa anterior com áreas de cinza claro. As larvas são 

castanhas (MESQUITA et. al., 1998). O ataque ocorre nos primeiros estágios de 

desenvolvimento dos frutos, a larva penetra na castanha pelo ponto de inserção com o 

pedúnculo destruindo a amêndoa (Figura 22), consequentemente deixando-a oca e com um 

furo ao sair (Figura 23). Araújo et al (1987), relatam que, no Ceará a praga foi constatada pela 

primeira vez em 1982, no município de São Benedito, rapidamente atingiu outras áreas, e, já 

em 1983 foi detectada em Horizonte, e em castanhas estocadas, de várias procedências, nos 

armazéns da Cione, em Fortaleza. Cavalcante (1988) alertava que a praga de introdução 

recente no estado viria a tornar-se um grave problema para a cultura do caju. Bleicher et al 

(1995), ao observar a influência da fase de maturação da castanha no ataque da traça, 

verificou que o ataque é iniciado em maturis jovens de cor vermelha e aumenta em 

intensidade com o desenvolvimento dos frutos. 
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                                               Figura 21- Adulto de Anacampsis phytomiella 

 
                                               Fonte: www.mothphotographersgroup.msstate.edu 

 

                                 Figura 22 - Amêndoa destruída e presença da larva. 

 
                                 Foto: Antônio Lindemberg Martins Mesquita 

                                                

 

                           Figura 23 - Furo na castanha feito pela saída da traça. 

 
                                 Foto: Antônio Lindemberg Martins Mesquita 
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Mesquita e Braga Sobrinho (1998) mencionam uma mudança de hábito da praga, onde 

observaram que além de destruir a amêndoa, a larva pode também ser encontrada broqueando 

a parte central das brotações novas (Figura 24), antes do início do período de frutificação do 

cajueiro. O ataque caracteriza-se pela morte e seca da ponta do ramo, na qual se acumula uma 

mistura de mucilagem e detritos. A larva é encontrada no interior de uma curta galeria, 

construída na parte mediana do ramo, e a pupa localiza-se próximo ao ápice, no interior do 

ponteiro. Apesar de o ataque ser semelhante ao da broca-das-pontas, se diferencia por não 

apresentar o orifício característico construído pela larva para emergência do adulto e pela 

presença dos detritos na parte terminal do ramo. 

 

                           Figura 24 – Larva de A. phytomiella broqueando ramo ponteiro 

 
                                 Foto: Antônio Lindemberg Martins Mesquita 

 

4.6.4 Anthistarcha binocularis Meyrick, 1929:  

 

Conhecida como broca-das-pontas-do-cajueiro, as lagartas atacam as inflorescências, 

onde penetram no tecido tenro e movem-se em direção ao centro do galho, até à parte 

lignificada, abrindo galerias de 10 a 15 cm (BLEICHER, 2007). Sendo citada por Costa Lima 

(1945) broqueando as pontas do cajueiro. 

O adulto é uma pequena mariposa que faz a postura nas gemas terminais ou no raquis 

da inflorescência, onde o tecido tenro facilita a penetração da larva. Esta ao nascer penetra 

imediatamente nos tecidos do ponteiro ou da inflorescência fazendo uma galeria (Figura 25), 

seccionando os vasos condutores da seiva, causando consequentemente a murcha (Figura 26) 

e a seca das partes afetadas, é fácil verificar a presença da praga pelo orifício do adulto ou a 

goma expedida (Figura 27) ao lado do orifício de penetração da lagarta (BONDAR, 1929). 
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                                       Figura 25 - Galeria com lagarta no interior de ramo atacado 

 
                                        Foto: Antônio Lindemberg Martins Mesquita 

                                       

                                         Figura 26 - Murcha do ramo atacado pela broca-das-pontas    

 
                                        Foto: Antônio Lindemberg Martins Mesquita 

 

                                         Figura 27 - Orifício e presença de resina, indicando ataque da  

                                         broca-das-pontas. 

   
                                        Foto: Antônio Lindemberg Martins Mesquita 
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4.7 Família Gracilariidae 

 

4.7.1 Características Morfológicas 

 

 As mariposas adultas são pequenas com comprimento alar variando de 2 a10 mm, em 

repouso, elevam a parte anterior do corpo, com a ponta das asas em contato com a superfície 

na qual estão pousadas. Algumas espécies são de considerável importância econômica devido 

ao hábito minador. As larvas criam minas que formam manchas e a folha é dobrada, podendo 

também atacar frutos e pequenos arbustos (RAFAEL et al, 2012; TRIPLEHORN & 

JOHNSON, 2013). 

 

4.7.2 Hábitos Alimentares 

 

Quadro 7- Espécies da família Gracilariidae associadas ao cajueiro e parte da planta atacada. 

Espécie Parte Atacada 

Phyllocnistis sp. 

Folhas  

Fruto (Castanha) 

 

4.7.3 Phyllocnistis sp.:  

 

O minador-da-folha do cajueiro, primeiramente identificado por Mesquita & Melo 

(1991), é assim chamado por atacar as folhas do cajueiro, fazendo galerias longas e tortuosas 

provocadas pela larva ao se alimentar do parênquima foliar. Podendo também se alimentar de 

castanhas verdes, contudo isso não é tão frequente. 

 A área atacada adquire coloração prateada (Figura 28) e está normalmente localizada 

na superfície superior da folha, tendo preferência por folhas novas (Figura 29). As pupas são 

encontradas em uma pequena dobra no bordo do limbo foliar (Figura 30). Apesar deste 

gracilariídeo ocorrer com bastante frequência associado ao cajueiro em viveiro, durante o 

período de formação da muda, bem como em condições de campo, ainda não provoca danos 

econômicos à cultura, podendo ser considerado uma praga secundária, provavelmente, devido 

à ação de inimigos naturais nativos, que mantém a população deste inseto abaixo do nível de 

dano. 
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 Oliveira (2016) observou que no período de maio a agosto foram os meses com nível 

de infestação mais elevado em relação a porcentagem de folhas com lesões. Demonstrando 

que as larvas de Phyllocnistis sp. atacam intensamente o cajueiro no período de lançamento 

das folhas novas, na fase vegetativa da planta. Período caracterizado pela queda e a expansão 

de internódios com formação de folhas, acentua-se a partir do mês de maio, após o período 

chuvoso.       

 

                                        Figura 28 - Folha com coloração prateada e larva do minador 

 
                                        Foto: Antônio Lindemberg Martins Mesquita 

 

                                      

 

                                        Figura 29 - Ataque do minador em folhas novas 

 
                                        Foto: Antônio Lindemberg Martins Mesquita 
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                                        Figura 30: Dobra na folha indicando pupa de Phyllocnistis 

 
                                        Foto: Antônio Lindemberg Martins Mesquita 

 

4.8 Família Stenomatidae  

 

4.8.1 Características Morfológicas 

 

 Microlepidópteros com cerca de 2 cm de envergadura ou mais, alguns, porém, 

relativamente grandes. Palpos maxilares vestigiais ou ausentes; labiais longos, curvos, 

ascendentes, com o terceiro segmento longo, pontiagudo. 

 

4.8.2 Hábitos Alimentares 

 

 As lagartas dos Estenomídeos, em geral fitófagas, ou comem folhas, ou atacam frutas, 

ou são brocas caulinares (COSTA LIMA, 1945). 

 

Quadro 8 - Espécies da família Stenomatidae associadas ao cajueiro e parte da planta atacada. 

Espécies Parte Atacada 

Stenoma spp. Folhas 

Stenoma cathosiota Meyrick Folhas 

 

4.8.3 Stenoma sp.: 
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Conhecida como lagarta-ligadora, desenvolve-se entre duas folhas ligadas por teias e 

excrementos. Alimenta-se do parênquima, sem destruir grande parte das nervuras da folha, 

sendo relatada por Mesquita e Melo (1991) e confirmada sua associação ao cajueiro por 

Oliveira (2003). 

 

4.8.4 Stenoma cathosiota Meyrick: 

 

Foi constatada pela primeira vez no município de Canto do Buriti, Piauí, em 1990, 

segundo Mequita e Braga sobrinho (1998). As larvas raspam a casca do tronco e dos ramos, 

com maior incidência do ataque nos pontos de bifurcação. As larvas ficam protegidas por um 

aglomerado de fezes entremeadas por teias produzidas pela larva (Figura 31). 

 

                      Figura 31: Ataque de Stenoma cathosiota em cajueiro 

 
                                        Foto: Antônio Lindemberg Martins Mesquita 

  

4.9 Família Limacodidae 

 

4.9.1 Características Morfológicas 

 

 Limacodídeos têm corpo robusto, de aspecto piloso devido à grande quantidade de 

escamas longas e finas. De coloração parda e tamanho médio, com envergadura alar entre 15 

e 50 mm. O dimorfismo sexual pode ser bastante acentuado, como em Phobetron hipparchia. 

Em geral, pousam de forma característica: o eixo longitudinal do corpo forma um ângulo 

agudo com o substrato e seu peso é sustentado pelas pernas estendidas e pelas asas 

comprimidas contra os flancos (RAFAEL et al, 2012). 
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 São chamadas “lagartas-lesmas” porque as larvas são curtas, carnosas e semelhantes às 

lesmas. As pernas torácicas são pequenas e as larvas se deslocam com um movimento 

rastejante. Muitas larvas apresentam formas curiosas ou marcas evidentes. Os casulos são 

densos, acastanhados e ovais, e apresentam uma tampa em uma das extremidades, que é 

empurrada para fora pelo adulto quando ele emerge (TRIPLEHORN & JOHNSON, 2013).  

 

4.9.2 Hábitos Alimentares 

 

Quadro 9 - Espécies da família Limacodidae associadas ao cajueiro e parte da planta atacada. 

Espécies Parte Atacada 

Phobetron hipparchia (Cramer, 1777) Folhas 

Sibine spp. Folhas 

Sibine nesea (Stoll Cramer, 1781) (Limacodidae) Folhas 

 

4.9.3 Phobetron hipparchia (Cramer, 1777)  

 

Conhecida vulgarmente como “lagarta aranha”, alimenta-se inclusive de folhas de 

cajueiro (Figura 32) segundo cita Silva et al (1968). 

 

                                        Figura 32: Lagarta Phobetron hipparchia em cajueiro. 

 
                          Foto: Antônio Lindemberg Martins Mesquita 
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4.9.4 Sibine sp.:  

A mariposa coloca os ovos nas folhas mais novas, os quais são recobertos por fina 

camada de mucilagem. Ao nascerem, as lagartas raspam as folhas (Figura 33) deixando-as 

rendilhadas. À medida que crescem, tornam-se mais vorazes, e, de acordo com a quantidade 

de ovos depositados na planta, chegam a desfolhar totalmente a mesma (Figura 34). Vivem de 

forma gregária desde o nascimento até a formação das pupas. Na Amazônia, Sefer (1961) cita 

Sibine sp como praga do cajueiro. Relatando que as lagartas possuem hábito gregário, 

alimentam-se de folhas e são extremamente vorazes. Quando próximas a empupar, descem ao 

tronco do cajueiro (Figura 35) e tecem um casulo de coloração amarronzada (Figura 36), 

sempre juntas mantendo o hábito gregário. O adulto (Figura 37) é de cor marrom-escura, 

tendo nas asas anteriores, próximo a nervura costal, uma pequena mancha mais clara e um 

ponto claro junto a nervura anal. Medem cerca de 35 mm a 40 mm de envergadura, sendo os 

machos menores do que as fêmeas (SILVA, 2001). 

 

4.9.5 Sibine nesea (Stoll Cramer, 1781):  

 

É uma mariposa de corpo robusto de cor castanho-escuro. As asas anteriores, da 

mesma cor, apresentam pequenas manchas brancas nos terços superiores e inferiores. As asas 

posteriores são mais claras e não apresentam manchas. As fêmeas dessa espécie medem cerca 

de 40 mm de envergadura. Os machos possuem o corpo normalmente maior que as asas e são 

menores que as fêmeas, medindo aproximadamente 25 mm de envergadura Destroem tanto as 

brotações novas como as folhas mais velhas (DA SILVA e ARAUJO, 1999). 

 

 

Figura 33: Lagartas de Sibine sp. em cajueiro                        Figura 34: Danos de sibine sp. em cajueiro  

          
Foto: Antônio Lindemberg Martins Mesquita                        Foto: Antônio Lindemberg Martins Mesquita 
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 Figura 35: Lagartas no tronco para empupar                         Figura 36: Pupas de Sibine sp. em tronco de cajueiro 

          
 Foto: Antônio Lindemberg Martins Mesquita                       Foto: Antônio Lindemberg Martins Mesquita 

 

 

                                        Figura 37: Adultos de Sibine sp. 

 
                                        Foto: Carlos Augusto T. Braga 

 

4.10 Família Megalopygidae 

 

4.10.1 Características Morfológicas 

 

Esta família compreende mariposas bombiciformes, geralmente de tamanho médio (de 

5 a 8 cm.), algumas, porém, pequenas (até 2 cm.) ou de grande porte (de 10 a 11 cm de 

envergadura), de cor branca ou cinzenta com máculas pretas ou pardas, bronzeadas ou 

coloridas de róseo ou vermelho mais ou menos acentuado, todas, porém, densamente pilosas.  

As lagartas são providas de longos pelos, mais ou menos densos, daí o nome lagartas 

cabeludas, também chamadas lagartas de fogo ou taturanas por serem providas de cerdas ou 

pelos espinhosos, glandulares, que queimam, quando tocados (COSTA LIMA, 1945). 
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4.10.2 Hábitos Alimentares 

 

Quadro 10 - Espécie da família Megalopygidae associada ao cajueiro e parte da planta atacada. 

Espécie Parte Atacada 

Megalopyge lanata (Stroll Cramer, 1780) Folhas 

 

4.10.3 Megalopyge lanata (Stroll Cramer, 1780) 

 

São mariposas com cerca de 70 mm de envergadura, corpo robusto e coloração preta e 

rósea. Tem asas brancas com a base escura (Figura 38). Os adultos voam pouco e as fêmeas 

põem os ovos envoltos por uma camada de pelos para serem conduzidos pelo vento. Suas 

lagartas (Figura 39) são brancas, com pelos urticantes de coloração castanho-avermelhada, 

são conhecidas também por taturanas, sassuranas ou lagartas-cabeludas (GALLO, 2002).  

Atacam as folhas, causando a desfolha da planta e constroem seus casulos junto ao 

tronco ou ramos (Figura 40). Silva et al. (1968) registrou essa espécie alimentando-se de 

folhas de cajueiro. 

                            

                                               Figura 38 -  Adulto de Megalopyge lanata 

 
                                               Foto: Carlos Augusto T. Braga 
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   Figura 39 - Lagartas de Megalopyge lanata em cajueiro 

 

                                 Foto: Antônio Lindemberg Martins Mesquita 

 

 

                                Figura 40 - Casulo de Megalopyge lanata em tronco de cajueiro           
 

 

 

                                               Foto: Antônio Lindemberg Martins Mesquita 

                                  
Fbsrfbsd  
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4.11 Família Psychidae 

 

4.11.1 Características Morfológicas 

 

 Estas mariposas recebem este nome devido aos cestos (Figura 41) ou envoltórios 

característicos que as larvas formam e carregam (TRIPLEHORN & JOHNSON, 2013). 

 Nesta família só os machos se apresentam como mariposas. As fêmeas, nas espécies 

mais especializadas, são neotênicas, isto é, larviformes, sendo as formas mais degradadas que 

se conhece em Lepidoptera. Apresentam-se nuas (exceto na parte apical do abdome, que é 
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provida de escamas), ápodes, sem antenas e peças bucais e nunca saem dos cestos em que se 

criaram (COSTA LIMA, 1945). 

 

4.11.2 Hábitos Alimentares 

 

Depredam os ramos e folhas para confeccionar o cesto e para alimentar-se. São encontradas 

inclusive em folhas de cajueiro (Figura 42). 

 

Quadro 11 - Espécie da família Psychidae associada ao cajueiro e parte da planta atacada. 

Espécie Parte Atacada 

Oiketicus kirbyi (Lands Guilding, 1827) Folhas e ramos 

 

4.11.3 Oiketicus kirbyi (Lands Guilding, 1827):  

 

Os ovos apresentam forma cilíndrica e retangular com arestas arredondadas. Quando 

recém-ovipositados apresentam cor amarelo-claro, tornando-se escuros até ficarem quase 

negros quando próximos da eclosão das lagartas. O período embrionário médio de ovos 

obtidos de dez fêmeas foi de 43,1±1,4 dias (intervalo de variação: 39 - 47). A viabilidade 

média dos ovos foi muito próxima de 100%. O número de ovos por fêmea variou de 3.500 a 

6.000, sendo mais frequente a quantidade de 5.000 ovos. 

As lagartas recém-eclodidas apresentam a coloração amarelada e medem de 1,2 a 1,5 

mm de comprimento. Quando completamente desenvolvidas podem atingir até 39 mm nos 

indivíduos machos e 55 mm nas fêmeas. Nos últimos instares as lagartas apresentam 

coloração ligeiramente acinzentada, mais escura nos machos, com máculas negras de tamanho 

e forma irregulares situadas nos três segmentos torácicos e na cabeça. Essas máculas, 

provavelmente, têm propósito de camuflagem, pois é a parte do corpo que se expõe por 

ocasião da alimentação, locomoção e da fixação do cesto no substrato. As pernas torácicas são 

bem desenvolvidas e as abdominais e anais reduzidas. 

O dimorfismo sexual de O, kirbyi e bastante acentuado na fase pupal. As fêmeas 

apresentam coloração castanho- escura que é mais escura em relação ao macho. As pupas 

fêmeas não apresentam sinais de pernas, asas e antenas; cabeça e tórax não muito distintos. As 

pupas machos exibem marcantemente as características do futuro adulto. 
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A emergência dos machos adultos é realizada por meio de movimentos da pupa, que 

se desloca parcialmente para fora do cesto através da abertura inferior, e consequentemente 

facilitando a emergência. Os machos adultos emergem geralmente entre 15 e 17 horas. A 

emergência das fêmeas adultas é realizada dentro da própria exuvia pupal no interior do cesto, 

onde permanecem até o final da oviposição. 

O macho adulto é uma mariposa de cor marrom, antenas bipectinadas, aparelho bucal 

atrofiado, corpo densamente recoberto por escamas e com envergadura média de 42 mm. A 

fêmea adulta, sendo neotênica, conserva o aspecto larval e portanto não apresenta asas, 

aparelho bucal e antenas; as pernas são atrofiadas e a cabeça diminuta situada ventralmente 

provida de olhos compostos (ARCE,  PERES FILHO e  BERTI FILHO, 1987). 

 

 

                          Figura 41 – Cesto de Oiketicus kirbyi 

 
                                        Foto: Gilberto M. Paiva 

 

                          Figura 42 - Oiketicus kirbyi em folha de cajueiro. 

 
                                        Foto: Antônio Lindemberg Martins Mesquita 
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4.12 Família Nymphalidae 

 

4.12.1 Características Morfológicas 

 

O nome comum da família refere-se ao fato de que as pernas anteriores são muito 

reduzidas, não possuem garras e apenas as pernas médias e posteriores são usadas para 

caminhar. As crisálidas são suspensas pelo cremaster (TRIPLEHORN & JOHNSON, 2013). 

Borboletas em geral vistosas (Figura 43), de coloração variada e porte médio, quanto às 

lagartas não causam danos de importância econômica. 

 

4.12.2 Hábitos Alimentares 

 

 

Quadro 12 - Espécie da família Nymphalidae associada ao cajueiro e parte da planta atacada. 

Espécie Parte Atacada 

Megalura peleus (Sulzer, 1776) Folhas 

 

4.12.3 Megalura peleus 

 

 Do Canto Quadros (2004), ao fazer um estudo sobre os aspectos biológicos de 

Marpesia petreus a descreve como uma espécie de ampla distribuição geográfica, ocorrendo 

desde o sul dos EUA até a Argentina, característica esta que sugere uma versatilidade 

adaptativa para ocupar diferentes ambientes. As fases pré-imaginais estão associadas a plantas 

dos gêneros Anacardium (Anacardiaceae), Ficus e Morus (Moraceae) e Xanthoxylum 

(Rutaceae). A oviposição é realizada nas brácteas foliares de ramos novos da planta alimento, 

onde um único ovo é depositado por ramo. Quando da eclosão, as lagartas aglutinam 

partículas de excremento na extremidade da folha, formando um filamento onde permanecem 

quando em repouso. Durante esta fase, as lagartas alimentam-se de folhas jovens, retornando 

ao filamento após esta atividade. O filamento é utilizado até a primeira muda, quando a 

lagarta adquire os padrões característicos de coloração. 
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                                         Figura 43: Adulto de Megalura peleus 

 
                                         Foto: http://www.learnaboutbutterflies.com 

 

 

  Dessa forma, os hábitos alimentares e características para cada família e suas 

respectivas espécies foram completadas, totalizando 12 famílias da ordem Lepidoptera 

associadas ao cajueiro, sendo o número de espécies demonstradas no gráfico 2. Assim como 

foi elaborado um quadro com a visão geral das espécies lepidópteras encontradas. 

 

 

 

               Gráfico 2 - Quantidade de insetos associados ao cajueiro por família da ordem Lepidoptera. 

 
            Fonte: Elaborado pelo autor 
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Quadro 13 – Famílias e espécies da ordem Lepidoptera associadas ao cajueiro e parte da planta atacada. 

Família Espécie Nome Vulgar Parte Atacada 

Mimallonidae 

Mimallo amilia  Folhas 

Cicinnus callipius Lagarta saia-justa 
Folhas/ 

Inflorescência 

Lymantriidae 

Thagona sp. Véu-de-noiva Folhas 

Thagona parthenica Véu-de-noiva Folhas 

Thagona prostopaea Véu-de-noiva Folhas 

Pyralidae Plodia inerpunctella 
Traça-indiana (dos 

cereais) 

Castanha 

Armazenada 

Saturniidae 

Citheronia laocoon ixion  Folhas 

Citheronia laocoon laocoon  Folhas 

Eacles imperialis magnifica Lagarta dos cafezais Folhas 

Cerodirphia rubripes Lagarta verde Folhas 

Dirphia sp.   Folhas 

Dirphia avia triangulum  Folhas 

Dirphia ursina  Folhas 

Dirphia moderata   

Micrattacus nanus  Folhas 

Rothschildia arethusa Borboleta-espelho Folhas 

Rothschildia aurota aurota  Folhas 

Rothschildia aurota 

speculifer 

 
Folhas 

Rothschildia hesperus  Folhas 

Sphingidae Protambulyx strigilis  Folhas 

Gelechiidae 
Anacampsis phytomiela Traça-da-castanha 

Castanha/ 

Inflorescência 

Anthistarcha binocularis Broca-das-pontas Inflorescência 

Gracilariidae Phyllocnistis sp. Minador-da-folha Folhas 

Stenomatidae 
Stenoma spp. Lagarta-ligadora Folhas 

Stenoma cathosiota  Folhas 

Limacodidae 

Phobetron hipparchia Lagarta-aranha Folhas 

Sibine spp. Lagarta-tanque Folhas 

Sibine nesea  Folhas 

Megalopygidae Megalopyge lanata Lagarta-de-fogo Folhas 

Psychidae Oiketicus kirbyi Bicho-cesto Folhas/ Ramos 

Nymphalidae Megalura peleus  Folhas 
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5 CONCLUSÕES 

 

Diante dos resultados obtidos através da referida pesquisa, podemos concluir que:  

 

1. Dentre as Ordens da Classe Insecta (total de nove) que são fitófagas de cajueiro, a 

Lepidoptera é a que apresenta o segundo maior número de espécies após a ordem 

Coleoptera; no total são 31, distribuídas em 12 diferentes famílias, que se alimentam 

de folhas, brotações novas, inflorescências, castanhas e amêndoas armazenadas; 

2. A família Saturniidae apresenta o maior número de espécies associadas, 13 no total, 

sendo que todas são filófagas ou desfolhadoras; 

3. As duas espécies de Gelechiidae são brocas de ramos ponteiros/inflorescência e/ou de 

castanha; 

4. O único representante da família Gracilariidae é minador de folhas jovens. 

5. Algumas espécies de Lepidoptera têm o hábito de empupar na parte aérea, no interior 

de ramos ou castanha, no tronco ou solo; 

6. Dentre as espécies lepidópteras somente Plodia interpunctela é praga de amêndoas 

beneficiadas. 
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