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“Porque se ainda recusares deixar ir o meu povo, eis que trarei amanhã gafanhotos 
aos teus termos. E cobrirão a face da terra, de modo que não se poderá ver a terra; 
e eles comerão o restante que escapou, o que vos ficou da saraiva; também comerão 
toda a árvore que vos cresce no campo; E encherão as tuas casas, e as casas de todos 
os teus servos e as casas de todos os egípcios, quais nunca viram teus pais, nem os 
pais de teus pais, desde o dia em que se acharam na terra até o dia de hoje. E virou-
se, e saiu da presença de Faraó.” 

(Êxodo 10:4-6) 
 

Nesses últimos dias, diversas reportagens falando sobre nuvens de gafanhotos têm sido divulgadas na 

mídia. Isso, pois uma enorme nuvem desses insetos está passando pela Argentina vinda do Paraguai. Esse 

evento já está deixando os fazendeiros no Brasil de cabelos em pé, pois existe a possibilidade da sua rápida 

migração para a região Sul do Brasil. Aqui, você vai ler sobre algumas histórias de gafanhotos causando 

destruição na agricultura, e aprenderá um pouco a respeito do impacto que esse tipo de evento pode causar 

e sobre o “vilão” da história, os gafanhotos. Então, vamos lá... 

A história sobre gafanhotos mais difundida é aquela relatada no segundo livro da Bíblia, o livro de 

Êxodo. Conhecida como “As pragas do Egito”, nessa narrativa tais pragas foram enviadas pelo Deus de Israel 

para convencer o faraó do Egito, Ramessés II, a libertar o povo hebreu que sofria com a escravidão. Dez foram 

as pragas que assolaram o povo egípcio, sendo a oitava uma nuvem de gafanhotos. Tal nuvem foi tão grande 

que os gafanhotos “cobriram a face de toda a terra, de modo que a terra se escureceu; e comeram toda a erva 

da terra, e todo o fruto das árvores, [...]; e não ficou verde algum nas árvores, nem na erva do campo, em toda 

a terra do Egito” (Êxodo 10:15). Tudo indica que a espécie em questão foi a Locusta migratória (Fig. 01). Essa 

espécie de gafanhoto pode ser encontrada na África, Austrália, Nova Zelândia e na Europa meridional, sendo 

bem conhecida por seus hábitos migratórios e por serem uma das principais pragas da agricultura no 

continente africano. Geralmente, eles voam a uma velocidade de 15 a 20km/h podendo percorrer mais de 

130km por dia. Tais nuvens podem ter centenas de quilômetros quadrados 

de área, chegando a uma quantidade de 80 milhões de indivíduos por cada 

quilômetro quadrado. Esses insetos podem consumir o seu próprio peso 

em alimento, sendo que uma tonelada de alimento pode ser consumida 

rapidamente para cada um milhão deles. Agora, imagine o impacto de uma 

nuvem dessas em uma plantação!!! O último caso mais grave na África 

ocorreu de 1928 a 1942. Depois disso pequenos casos são constantemente 

observados, mas, devido as transformações ambientais causadas pelo 

homem, a formação de grandes nuvens nesse continente se tornou menos 

comum. 

  

Fig. 01 - Foto de uma fêmea da espécie 
Locusta migratoria. 



Uma história em que outra espécie de gafanhoto é a vilã se passou na 

região onde hoje é a cidade de Salt Lake, capital do estado de Utah nos Estados 

Unidos. Os adeptos da Igreja dos Mórmons, ao se estabelecerem na região do Vale 

de Salt Lake passaram por uma grande provação no verão de 1848. Eles dependiam 

das colheitas de grãos para sua sobrevivência, mas uma grande horda de 

gafanhotos chegou saltando pelo chão e começou a devastar as plantações. 

Desesperados, só lhes restou a fé. Um belo dia, um grande bando de gaivotas, 

possivelmente atraídas pela grande quantidade de alimento, surgiu no horizonte e 

matou grande parte dos gafanhotos, resolvendo assim o infortúnio causado por 

eles. Por esse motivo, os Mórmons ergueram, em 1913, na Praça do Templo, um 

monumento chamado de Monumento da gaivota (Seagull Monument) (Fig. 02), em homenagem as gaivotas 

que salvaram as plantações de seus ancestrais. Até hoje a espécie que protagonizou tal história, Anabrus 

simplex (Fig. 03), é chamada de “Mormon cricket” pelo povo americano. Essa espécie, diferente daquelas que 

se deslocam em nuvens, possuem asas vestigiais sendo incapazes de voar. Mesmo assim, elas causaram, 

naquela época, um grande impacto na agricultura dos Mórmons. 

 

Atualmente, a América do Sul não é o único continente afligido pelas nuvens de gafanhotos. Partes da 

África, sudeste asiático e Oriente Médio, vêm enfrentando alguns episódios de tais eventos. O povo africano 

vem sendo assolado por grandes nuvens, levando a um cenário de insegurança alimentar. Em fevereiro de 

2020, países da África Oriental passaram por uma primeira onda de casos, e agora passam por uma segunda. 

A espécie em questão é a Schistocerca gregaria (Fig. 04), conhecida popularmente como gafanhoto-do-

deserto, que ocorre no Norte da África, no Oriente Médio e na Índia. Geralmente, essa espécie não forma 

enxames, mas, em condições ideais, eles podem assumir o comportamento gregário passando a viver em 

grupos formando assim grandes e devastadoras nuvens. 
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Fig. 03 - A. Adulto de Anabrus simplex; B. Enxame de Anabrus simplex. 
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Fig. 04 - A. Adulto de Schistocerca gregaria; B. Enxame de Schistocerca gregaria se alimentando. 

Fig. 02 - Monumento da gaivota 
(Seagull Monument). 



E a nuvem que está tirando o sono dos agricultores da região Sul do Brasil? Na verdade, ela é formada 

por uma outra espécie de gafanhotos, a Schistocerca cancellata (Fig. 05), que se distribui amplamente pela 

América do Sul, incluindo o Brasil. Os indivíduos dessa espécie se originam em áreas desérticas no noroeste 

da Argentina, sudeste da Bolívia e oeste do Paraguai, e acabam se deslocando para áreas de cultivo. Na década 

de 1940, uma nuvem como essa ocorreu na região Sul do Brasil causando destruição em plantações de milho, 

arroz trigo e cana de açúcar. Além desse, não temos registros da ocorrência de grandes nuvens no nosso 

território, os que temos são de pequenos enxames no estado do Rio Grande do Sul, mas nada comparado com 

o que está sendo visto na Argentina atualmente. 

 

Todavia, qual o motivo da formação dessas grandes nuvens? Conta uma lenda que Maomé, o mesmo 

que protagonizou a história das pragas do Egito, leu a seguinte frase nas asas de um gafanhoto: “Nós somos a 

mais numerosa tropa de Alá; cada uma das nossas fêmeas pode depositar 99 ovos em cada postura, mas se 

elas depositarem 100 ovos, nós devastaríamos o mundo inteiro.” Será que eles realmente podem devastar o 

mundo inteiro?!?! Geralmente, um enxame de gafanhotos se forma quando condições ambientais ideais, 

como fartura de alimentos por conta de condições úmidas, são geradas por algum evento. O aumento do 

regime de chuvas ou repetidos casos de ciclones em uma área desértica podem ser eventos que funcionariam 

como um gatilho para a ampliação da disponibilidade de alimentos. Nessas condições, um maior número de 

fêmeas colocaria ovos, o que levaria a um rápido aumento no número de indivíduos, um boom populacional, 

com a possibilidade de formação de grandes nuvens. Fêmeas de gafanhotos colocam, em média, 100 ovos em 

cada postura, sendo que elas podem realizar cerca de 5 posturas ao longo de sua vida. Em função desta 

assustadora capacidade reprodutiva, um quilômetro quadrado de uma nuvem dessas possui cerca de 40 

milhões de gafanhotos. Nessa quantidade, em um único dia, eles poderiam devastar uma plantação que iria 

alimentar cerca de 350 milhões de pessoas. Agora você entende o motivo da preocupação?!?!? 
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Fig. 05 - A. Adulto de Schistocerca cancellata; B. Nuvem de Schistocerca cancellata na Argentina, 
ano de 2020. 
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