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CONTROLE DE FORMIGAS CORTADEIRAS -
SITUAÇÃO ATUAL 

SISTEMA DE COMBATE MONITORAOO A FORMIGAS 
CORTA0 EIRAS 

N. dos Anjos. Oept!. de Biologia Animal/UFV. CEP 36750-000. Viçosa. 
MG. E-mail: nanjos@maiLufv.br 

o sistema é apoiado em sólidos princlpios desenvolvidos 
em grandes empresas de reflorestamentos onde as decisões são 
tomadas com base em avaliações de campo as quais. após 
processamento, indicam a necessidade ou não de combate às 
formigas cortadeiras. Para tal é necessário montar uma rotina 
permanente de acompanhamento da ocorrência das formigas nos 
reflorestamentos. onde diversas variáveis indicadoras são utilizadas. 
A decisão, quando tomada apenas sob o ponto de vista econômico, 
leva em conta o custo do combate, o preço local da madeira em pé 
e o incremento médio anual da floresta , As informações coletadas 
são analisadas à luz dos resultados de pesquisas que indicam os 
limites de tolerância para cada variável. bem como a interação entre 
as mesmas, com vistas a resultarem em Indices que permitem ao 
próprio sistema tomar as decisões cuja segurança é cada vez maior 
à medida em que se acumulam os dados obtidos nas condições do 
próprio reflorestamento, A primeira conseqüência da aplicação do 
sistema é a de que ele gera uma consciência de responsabilidade 
coletiva e resulta num somatório de esforços sem precedentes. sobre 
a necessidade de conviver com a saúva, mas sem arcar \,;om as 
perdas causadas por elas. A segunda. diz respeito à economia 
fantás'tica que se tem conseguido no custo médio do combate nos 
reflorestamentos em manutenção. Uma terceira conseqOência é a 
do aperfeiçoamento rumo à terceirizaçAo do serviço de combate a 
formigas porque o sistema constitui-se no mais moderno medidor 
da qualidade operacional dos combates. Uma quarta conseqüência 
é a drástica diminuição no uso de formicidas permitindo à empresa 
evitar acidentes e evidenciar uma imagem de conservação ambiental, 
ingredientes necessários aos modernos padrões internacionais, Deve
se, ainda, considerar a saúde dos trabalhadores e a economia no 
transporte, armazenamento e descarte de agrotóxicos. 

ISCAS TÓXICAS PARA O CONTROLE DAS SAÚVAS (Alta sppl E 
aUENaU~NS (Acromyrmexl (HYMENOPTERA, FORMICIDAEI. 

LC. Forti . DaptO de Defesa Fitossanitária (FCA I UNESP). C. Postal 
237, CEP 18603-970, 8otucatu·SP. 

Há aproximadamente 40 anos foram Pfoduzidas a!> primeiras 
iscas tóxicas em escata industrial para o controle de formigas 
cortadeiras . Essas eram formuladas com aldrim. Em 1963 o 
dodecacloro foi usado na América do Sul. ficando este, oficialmente 
até 1992. quando foi substituldo pela sulfluramida. O inseticida ideal 
para formulação de isca formicida deve apresentar as seguintes 
caracterfstlcas. ai ser letal em baixa concentração e não matar 
rapidamente as formigas em alta; bl ser um inseticida de ingeslão. 
com ação lenta e pouca ou nenhuma ação de contato; cl ser 
inodoro e não repelente; dI deve S8r facilmente dispersado por 
trofalaxia; el ter degradação relativamente rápida , baixa toxicidade 
para vertebrados e ser ambientalmente aceito. Durante longos anos 
pesquisaram-se novos ing redientes ativos para substituir o 
dodecacloro. Infelizmente, as buscas não seguiram o critério de 
escolha baseado no inseticida ideal e conduziram em muitos casos à 
retrocessos. O histórico do desenvolvimento de iscas tóxicas deixa 
claro que a pesquisa caminhou sem qualquer projeto objetivo e muitas 
vezes empfrica, Os resultados de experimentos com substâncias 
reguladoras do crescimento. são bastante contraditórios E bem 
provável que as formigas ou o fungo degradem essas substancias, 
Substâncias inibidoras de reprodução como as avermectinas devem 
ser pesquisadas intensamente. Os inseticidas até hoje considerados 
os mais eficazes são os de ação lenta. como sulfluramida, Outros 
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como fipronil e o hidrometilnom também possuem ação lenta. ( 
tipronil mata colônias maduras de Alta em concentração de 0.003~ 

e o hidrametilnom deve ser melhor pesquisado e tem futuro promissol 

EDITORAÇÃO DE REVISTAS CIENTIFICAS EM 
ENTOMOLOGIA 

WHAT AN ENTOMOLOGlCAL EDITOR DOES ANO SHOULD DO 

C. W. Schaefer. Departamento de Ecologia e Biologia Evolucionárii 
Universidade de Connecticut. U-43 Storrs, 06268. Connecticu1 
E.U.A. 

I shall discuss the duties and the expectations of editor c 
both general journals of entomologv and specialized journals (th~ 
is, journals like lhe Anais da Sociedade Entomo/6g;ca do 8rssil an 
the Joumal oI Inseel Physiology). Editors of both types of journal 
have obligations and responsabilities to authors. readers , reviewer! 
and publishers; and ali four of these groups have expectations of th 
editors . It is important to recognize to what extent thes 
responsabilities and expectations conflict with ar reinforce on 
another; and to recognize tha t responsabilities, obligations. an 
expectations may vary between general and specialized journah 
Examples will come from my 23 years as editor of the Annals of th 
Entom%gica/ Society of America. 

REVISTAS NACIONAIS DO TERCEIRO MUNDO ALCANÇANDO I 

PRIMEIRO MUNDO 

l. J , G,eene. Associação Brasileira de Editores Cientlficos, ABEC 
Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. USP. CEP 14049-90( 
Ribeirão Preto, SP. E-mai!: Ijgreene@uhura.fmrp.usp .br 

A expressão que a pesquisa não está completa até que el 
seja publicada em uma revista cient(fica, não representa toda 
verdade hoje, Com a explosão do número de revistas e de outro 
meios de informação nos últimos anos, a publicação não é por si s 
suficiente , O mais importante nos dias de hoje é que o leitor de\' 
estar atento para a existência do artigo. tendo acesso ao resumo, o 
de preferência. ao artigo completo , Algumas soluções possrvei 
para este problema serão discutidas. 

LINHAS DE FINANCIAMENTO PARA AS REVISTAS CIENTIFICA 
NO BRASIL : SITUAÇÃO DA SUBÁREA ENTOMOLOGIA 

T. A . Gome., Programa Editorial CNPq/FINEP. SEPN 507, 810co I 
CEP 70740·201, 8rasnia, DF. 

Na apresentação serão discutidos aspectos do program 
editorial CNPq/FINEP. abordando objetivos básicos do programa 
critérios utilizados como para metros para avaliar o mérito ou nã 
dos pedidos de financiamento das revistas . Atenção especial ser 
dada a discutir a subárea de Entomologia dentro do programa editoria 
abordando o caso dos Anais da Sociedade Entomo/dgica do BraSJ 
cuja revista vem recebendo auxnio do CNPq/FINEP desde 1993, 

O PROCESSO EDITORIAL DOS ANAIS OA SEB E O PAPEL 00 EDITO 

A . R. Paniui, Embrapa-Soja. C. Postal 231. CEP B6001 -97( 
Londrina. PR . E-mail : panizzi@cnpso.embrapa .br 

O processo editorial dos Anais da SEB inclui: registro de 
artigos na editaria com um número de referência; distribuição de 
artigos aos editores-adjuntos, os quais os enviam a um ou ma 
consultores ad hoc. dependendo da necessidade de parecer adiciona 
retorno dos artigos ao respectivo editor-adjunto. o qual envia ( 
mesmos ao editor-chefe com a sugestão de publicação ou não. EI 
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o sistema é apoiado em sólidos princrpios desenvolvidos 
em grandes empresas de reflorestamentos onde as decisões são 
tomadas com base em avaliações de campo as quais. após 
processamento, indicam a necessidade ou não de combate às 
formigas cortadeiras. Para tal é necessário montar uma rotina 
permanente de acompanhamento da ocorrência das formigas nos 
reflorestamentos. onde diversas variáveis indicadoras são utilizadas. 
A decisão, quando tomada apenas sob o ponto de vista econômico. 
leva em conta o custo do combate, o preço local da madeira em pé 
e o incremento médio anual da floresta_ As informações coletadas 
são analisadas à luz dos resultados de pesquisas que indicam os 
limites de tolerAncia para cada variável . bem como a interação entre 
as mesmas, com vistas a resultarem em índices que permitem ao 
próprio sistema tomar as decisões cuja segurança é cada vez maior 
à medida em que se acumulam os dados obtidos nas condições do 
próprio reflorestamento. A primeira conseqüência da aplicação do 
sistema é a de que ele gera uma consciência de responsabilidade 
coletiva e resulta num somatório de esforços sem precedentes. sobre 
a necessidade de conviver com a saúva. mas sem arcar I,.;om as 
perdas causadas por elas. A segunda. diz respeito à economia 
fantástica que se tem conseguido no custo médio do combate nos 
reflorestamentos em manutenção . Uma terceira conseqüência é a 
do aperfeiçoamento rumo à terceirização do serviço de combate a 
formigas porque o sistema constitui-se no mais moderno medidor 
da qualidade operacional dos combates. Uma quarta conseqüência 
é a drástica diminuição no uso de formicidas permitindo à empresa 
evitar acidentes e evidenciar uma imagem de conservação ambiental, 
ingredientes necessários aos modernos padrões internacionais. Deve
se, ainda. considerar a saúde dos trabalhadores e a economia no 
transporte. armazenamento e descarte de agrotóxicos. 

ISCAS TÓXICAS PARA O CONTROLE DAS SAÚVAS (AtI. spp) E 
OUENQUENS (A cromyrmox ) (HYMENOPTERA_ FORMICIDAEI_ 

l.C. Forti , DeptO de Defesa Fitossanitária (FCA I UNESPI, C. Postal 
237. CEP I B603-970. Botucatu-SP. 

Há aproximadamente 40 anos foram produzidas as primeiras 
iscas tóxicas em escala industrial para o controle de formigas 
cortadeiras . Essas eram formuladas com aldrim . Em 1963 o 
dodecacloro foi usado na América do Sul. ficando este, oficialmente 
até 1992. quando foi substitufdo pela sulfluramida. O inseticida ideal 
para formulação de isca formicida deva apresentar as seguintes 
caracterfsti cas. ai ser letal em baixa concentração e não matar 
rapidamente as formigas em alta; bl ser um inseticida de ingestão. 
com ação lenta e pouca ou nenhuma ação de contato; cl ser 
inodoro 8 não repelente ; di deve ser facilmente dispersado por 
nofalaxia: e) ter degradação relativamente rápida , baixa toxicidade 
para vertebrados e ser ambientalmente aceito. Durante longos anos 
pesquisaram · se novos ingredientes ativos para substituir o 
dodecacloro . Infelizmente. as buscas não seguiram o critério de 
eSCOlha baseado no inseticida ideal e conduziram em muitos casos à 
retrocessos. O histórico do desenvolvimento de iscas tóxicas deixa 
claro que a pesquisa caminhou sem qualquer projeto objetivo e muitas 
vezes empfríca . Os resultados de experimentos com substâncias 
reguladoras do crescimento, são bastante contraditórios ~ bem 
provável que as formigas ou o fungo degradem essas suustâncias. 
Substâncias inibidoras de reprodução como as avermectinas devem 
ser pesquisadas intensamente. Os inselicidas até hoje considerados 
os mais eficazes são os de ação lenta. como sulfluramida. Outros 
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como fipronil e o hidrometilnom também possuem ação lenta. O 
fipronil mata colOnias maduras de Atta em concentraçAo de 0 ,003% 
e o hidrametilnom deve ser melhor pesquisado e tem futuro promissor. 

EDITORAÇÃO DE REVISTAS CIENTíFICAS EM 
ENTOMOLOGIA 

WHAT AN ENTOMOLOGlCAL EDITOR DOES ANO SHOULD DO 

C. W. Schaefer. Departamento de Ecologia e Biologia Evolucionária. 
Universidade de Connecticut. U-43 Storrs. 06268. Connecticut. 
E.U.A. 

I shal! discuss the duties and the expectations of editor of 
both general journals of entomologv and specialized journals (that 
is, journals like the Anais d8 Sociedade Entomológica do Brasil and 
the Journal of Insect Physiology) . Editors of both tvpes of journals 
have obligations and responsabílities to authors. readers, reviewers. 
and publishers; and ali four of these groups hav8 expectations of the 
editors . It is important to recognize to what extent these 
responsabilities and expectations conflict with or reinforce one 
another; and to recognize that responsabilities, obligations, and 
expectations mav vary between general and specialized journals. 
Examples will come trom mv 23 vears as editor of the Annals of the 
Entomological Society of America. 

REVISTAS NACIONAIS DO TERCEIRO MUNDO ALCANÇANDO O 
PRIMEIRO MUNDO 

l. J . Greene. Associação Brasileira de Editores Cientrficos, ABEC. 
Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. USP. CEP 14049-900, 
Ribeirão Preto. SP. E·mail : Ijgreene@uhura .fmrp .usp.br 

A expressão que a pesquisa não está completa até que ela 
seja publicada em uma revista cientrfica, nao representa toda a 
verdade hoje. Com a explosão do número de revistas e de outros 
meios de informação nos últimos anos, a publicação não é por si só 
suficiente. O mais importante nos dias de hoje é que o leitor deve 
estar atento para a existência do artigo, tendo acesso ao resumo. ou 
de preferência. ao artigo completo. Algumas soluções possfveis 
para este problema serio discutidas. 

LINHAS DE FINANCIAMENTO PARA AS REVISTAS CIENTIFICAS 
NO BRASIL: SITUAÇÃO DA SUBÁREA ENTOMOLOGIA 

T. A . Gomes, Programa Editorial CNPq/FINEP, SEPN 507. Bloco B. 
CEP 70740-201 . BrasOia. DF. 

Na apresentaçao serão discutidos aspectos do programa 
editorial CNPq/FINEP. abordando objetivos básicos do programa e 
critérios utilizados como parâmetros para avaliar o mérito ou não 
dos pedidos de financiamento das revistas. Atenção especial será 
dada a discutir a subárea de Entomologia dentro do programa editorial, 
abordando o caso dos Anais da Sociedade Entomol6gica do Brasil. 
cuja revi sta vem recebendo auxnio do CNPq/FINEP desde 1993. 

O PROCESSO EDITORIAL DOS ANAIS DA SEB E O PAPEL DO EDITOR 

A . R. Panizzl. Embrapa·Soja. C. Postal 23 1. CEP 86001 -970, 
londrina. PRo E-mail : panizzi@cnpso .embrapa.br 

O processo editorial dos Anais da SEB inclui : registro dos 
artigos na editoria com um número de referência; distribuição dos 
artigos aos editores-adjuntos. os quais os enviam a um ou mais 
consultores ad hoc. dependendo da necessidade de parecer adicional; 
retorno dos artigos ao respectivo editor-adjunto. o qual envia os 
mesmos ao editor-chefe com a sugestão de publicação ou não. Em 
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caso favorável, o artigo é classificado segundo uma escala que varia 
de 1 (artigo com prioridade baixa) a 6 (artigo com prioridade máxima). 
Uma revisão final é processada na editoria, e os artigos são devolvidos 
aos autores para as correções finais. Os artigos melhor classificados, 
ao retornarem à editaria na forma final, recebem priorid <l~e para 
publicação, obedecendo-se a ordem de chegada. Cabe ao editor
chefe comunicar os autores do aceite final ou da recusa dos artigos. 
e julgar os casos considerados anormais (como retorno de artigos 
fora do prazo, artigos que devem ser fundidos, não aceitação da 
recusa dos artigos pelos autores, etc.). Após o aceite final. os autores 
recebem as provas para a revisão, devo/vem-nas à editoria para a 
montagem da revista, a qual é, então, enviada ao gerente de 
editoração para a produção final. Cabe ao editor-chefe manter a 
linha editorial da revista, buscando atender as expectativas dos 
autores 8 leitores. e promover a disseminação da revista nos meios 
acadêmicos e institucionais, nacionais e internacionais. ligados à 
entom%gia, principalmente através da indexação da revista em 
bancos de dados. 

ESTADO ATUAL E PERSPECTIVAS DA TAXDNOMIA 
DE INSETOS 

A IDENTIFICAÇÃO DE INSETOS NO BRASIL : PRO BLEMAS E 
PERSPECTIVAS. 

C.J .B. de Carvalho. Univ. Federal do Paraná (UFPR). Departamento 
de Zoologia. C.P. 19020, 81.531 -990. Curitiba, Paraná. E-mail: 
<cjbcarva@bio.ufpr.br > 

A riqueza de insetos no Brasil é estupenda, mas infelizmente 
pouco conhecida. Faltam conhecimentos básicos. como uma simples 
descrição de espécie. Simples mas não fácil. lemos visto excelentes 
trabalhos de ecologia ou de outras áreas afins, que como resultado 
mostram apenas espécies indeterminadas. por exemplo sp.1, sp.2. 
sp.3. Neste caso, quando sAo identificadas as espécies dominantes 
da área, já é considerado um grande resultado. No Brasil estão 
reunidos dois grandes problemas para o conhecimento da 
entomofauna: riqueza exuberante e número reduzido de pessoal 
qualificado. Hoje, temos menos pessoas trabalhando em taxo no mia 
de insetos do que quando comecei, no final da década de 70. 
Claramente dever(amos ter o oposto desta situação. Em Ineados 
dos anos 80 foi criado o Centro de Identificação de Insetos Fl tófagos 
como uma atividade de extensão do Departamento de Zoologia da 
UFPR, com quase 20 taxOnomos e um número variável de 
pesquisadores em outras Instituições no Brasil e no Exterior. Até 
hoje o Centro já atendeu mais de 1780 solicitações, identificando 
1590 espécimens de diversos grupos . Nossos clientes são 
pesquisadores trabalhando em Instituições como a EMBRAPA. 
EPAGRI, IAPAR, UFSM, UNICAMp, e outras, inclusive estrangeiras, 
destacando-se Instituições do Paraguai e Chile. Os principais grupos 
entomológicos recebidos para identificação pertencem a Coleoptera 
com 44 por cento de identificações, Hemiptera com 21. Hymenoptera 
com 17, Diptera com 9 e lepidoptera com 7 por cento. Entretanto 
não basta apenas o fortalecimento do CIIF como um dos principais 
órgãos de identificaçfio de insetos no Brasil. Falta uma polttica mais 
geral que apoie o fonalecimento de Instituições de Pesquisa e 
Universidades que formem taxOnomos, atuando em pesquisa aplicada 
ou não. Falta um posicionamento que nos leve a formar mais e mais 
jovens pesquisadores na área de sistemátical taxonomia. 

BIOLOGICAL CONTROL ANO SYSTEMATICS 

J.D. Pinto, Department of Entomology. Univeristy of California. 
Riverside, CA, USA, E·mail : jpinto@ucracl .ucr.edu 

The absolute dependence of successful biological contrai 
on systematics has been long appreciated, and numerous publications 
over the years have detailed the nature of this relationship. Although 
most biological control workers would agree that systematics is 
imponant to their work. many do not realize that if the interaction 
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between the applied scientist and the systematist i5 to be optimized 
it should involve the entire li te of a project from pre-release to 
establishment. lhe significance of systematics to biological control 
is not limited to routine identifications but also includes the more 
esoteric activities of biogeography and phylogenetic classification. 
In many cases, these lalter afeas are of crucial importance to 
successful foreign exploration and importation of natural enemies. 
Unfortunately many of the taxa of greatest interest to biological 
control such as parasitic Hymenoptera or predaceous mites are poorly 
known taxonomically. Consequently in many cases identifications 
are impossible to obtain oro if obtained. can not be trusted for 
accuracy. Historically, this has prompted a large number of biological 
control practitioners to do their own systematics. lhis can be 
beneficiai to both biological control and systematics, but it can also 
be counterproductive if the wrong approach is taken. Basically, 
biological control is a problem-oriented science: systematics on the 
other hand is a group-oriented discipline. Problems often result when 
workers approach the systematics of a group without appreciating 
the implications of this basic difference. 

INSECT TAXONOMY IN SPECIES - RICH COUNTRIES - THE WAY 
FORWARD 1 

l.A. Mound, The Natural History Museum, London. England, 
E-mail : laurence@ento.csiro.au 

Tropical species-rich countries face a serious problem in 
selecting suitable objectives or insect taxonomy, considering the 
limited available funding and expertise. lhree alternatives approaches 
will be discussed: the ad·hoc descriptive, the service-determined. 
and the analysis of patterns of ecological diversity. The aspiration of 
describing ali available species is complicated by the species·concept 
adopted: should this be a 'morpho-species' concept, or a 'popula tion
leveI' concept7 lhe approach of funding preferentially the taxonomy 
of particular groups that are of interest to other biologists , whether 
for economic or scientific and conservation reasons, is too narrow 
because it involves on/y a small sub-set of the real biological diversity. 
Focussing insect taxonomy by sampling. on a comparative basis. 
the diversity at a limited number of specified areas would have the 
merit of increasing our understanding of insect biology and species 
turn-over between sites. lhrough the comparison of current leveIs 
of ecological diversity, this method would be more likely to yield 
evidence about the evolution of systematic diversity than the 
traditional ad·hoc approach to taxonomy. A planned approach to 
the study of biological diversity, involving testable hypotheses and 
involving modem methods of computer recording of data and DNA 
studies on relationships, would be more likely to re-awaken interest 
in taxonomy, and thus increase available funding , than the traditional 
approach of describing new taxa sequentially as they become 
available. 

A TAXONOMIA E O MANEJO DE PRAGAS 

R. A . Zucchi ., Depto. Entomologia, ESAlQ/USP. 13418·900 
Piracicaba, SP. Email : razucchi@carpa.ciagri.usp.br 

No manejo de pragas, uma das etapas mais importantes 
geralmente passa despercebida do entomologista agrfcola . No 
manejo. o alvo a ser controlado (praga) ou favorecido (inimigos 
naturaisl é a espécie. a qual só pode ser caracterizada com base na 
taxonomia. Conseqüentemente, a taxonomia é a etapa básica para 
a implementação de qualquer manejo. Portanto. a simples menção 
de que o manejo será para determinada espécie, implicitamente já 
estão sendo empregados conceitos taxonOmicos. A definição de 
determinada espécie depende de uma série de caracteres 
taxonOmicos, que possibilitam o seu reconhecimento . A partir do 
conhecimento da espécie. uma vasta gama de informações podem 
ser obtidas: distribuição, inimigos naturais, plantas hospedeiras, 
literatura etc. Infelizmente, de um modo geral, os entomologistas 
negligenciam os estudos taxonOmicos. Na maioria das vezes. utilizam 
o nome disponfvel na literatura. não se preocupando se o nome é o 
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correto ou nlo. Uma prática rotineiramente adotada é a identlticaçlo 
baseada na planta hospedeira. Assim, 8.g ., tripes coletado no 
algodoeiro é Thrips tabaci, mosca em goiaba é Anastrepha fraterculus 
8 lagarta rosca em hortaliças é Agrotis ipsi/on .. Quase sempre, quando 
testada, esta prática tem se mostrado totalmente equivocada. Outra 
falha é o desinteresse para organizar uma coleção de referência . 
Independente do trabalho realizado com determinada espécie, é 
preciso conservar alguns exemplares (voucher specimens) para 
elucidar futuros problemas t8xonOmicos. O problema de identificaçAo 
está cada vez mais sério em todo o mundo, devido ao reduzido 
número de taxonomistas e à falta de est(mulos para a formação de 
novos . Portanto, cada vez mais o entomologista terá que abrir 
espaços em sua atividade para desenvolver também a taxonomia . 
Para tanto será preciso, com relação ao grupo de insetos de seu 
interesse: (1 )manter coleção de formas imaturas e adultos, (21 
aprender a identificá-los com base em caracteres taxonômicos, 
131saber separá-los das espécies afins, 141acompanhar a literatura 
taxonômica e 15lcorresponder-se com especialistas. 

A FORMAÇAo OE TAXONOMISTAS E A CRIAÇAO DE CENTROS 
DE REFER~NCIA 

J . Jurberg. Oepto de Entomologia - Instituto Oswaldo Cruz - Caixa 
Postal 926 - Rio de Janeiro. 

Ao longo dos últimos decênios a sistemática no seu padrão 
clássico (morfológico) vem perdendo terreno !importância) a outras 
disciplinas ditas modernas (bioqurmica. molecular, etcl em parte 
devido aos problemas que ficaram sem soluçA0 quando apoiados 
nos padrões clássicos. Temos visto ultimamente o quão problemático 
tem sido para os entomólogos voltados para o controle dos vetores 
tanto na área agrrcola quanto na área médica a identificação correta 
dos responsáveis pelas pragas e transmissão de doenças em parte, 
porque estão rareando, entre os poucos que existem, taxonomistas 
para trabalhar não só na identificação como na solução dos problemas 
expostos. Portanto é imprescindrvel que se invista na formiJção de 
pessoal qualificado-Taxonomistas na acepção clássica, que deverão 
estar Integrados com entomólogos especializados em fisiologia, 
bioqufmica. ecologia e tantas abordagens quanto forem possfveis, 
visando eliminação do problema. Não existe maneira de abreviar o 
tempo na formação do taxonomista, é preciso trabalho contrnuo, 
assistido, coleções de referência e bibliografia acessrvel. Os 
especialistas dizem que em dez anos é possivel formar um especlahsta 
em um grupo, desde que lhe sejam dadas as condições básicas de 
salário e ambiente propicio. Em nosso pars ainda são poucas as 
Instituições Cientrficas capazes de albergar Centros de Referência, 
que possam preservar Patrimônios Biológicos, das injunções polfticas. 
~ necessário investir na proteção dos Centros existentes e criar novas 
áreas de excelênCia voltadas para problemas especrficos. Seria 
imponante no futuro eleger uma ou mais instituições que pudessem 
servir de apoio a todos os pesquisadores, seriam LaboratÓfios voltados 
para áreas especrficas na Saúde, Pragas de P1antas Cultivadas, teriam 
caráter nacional poderiam receber mateáter nacional poderiam receber 
material de todo o pars para identificação e enriquecim~nto das 
Coleções e formação de Pesquisadores. 

IMPACTO AMBIENTAL DA INTRODUÇÃO DE PRAGAS 
OlIABENTENAR/AS 

ANAL YSIS OF INSECT OUT8REAKS OF QUARANTINE PESTS IN 
FLORIDA 

J . E. Pei\a, Universitv of Florida, TREC 18905 SW 280th Street, 
Homostead, FL 33031 - USA 

Invasion of quarantine pests poses a severe threat to 
agricultural productivitv in Horida and the Unied States. Oevelopment 
of transpon, commerce and exchange of plant materiais between 
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countries has triggered a rapid introduction of pests that were 
originally confined to the" areas of origino Some stenophagous pasts 
such as citrus leafminer, Phyllocnistis citrelllJ, Brown Citrus Aphid, 
Toxoptertl citricida and some polyphagous pests, Le., West Indian 
Borer Weevil, Diaprepres abbrevistus and banana moth, Opogona 
sBcchari, Sugarcane weevil, Metamas;us hemipt8f1Js have invaded 
and become established in Florida . Severa I of these have dispersed 
or have the potential to invade other areas of the USo Undertaking a 
review of the environmental impacts of these pests is timely as the 
threat from other pests, i .e., pink mealybug Msconellicpccus hirsutus 
is immioent. Negative impacts of quarentine pests should be 
considered nOI only for the human environment (Le ., whether or not 
the pest is controlled, damaged crop plants, costs of eradication 
and control) but also for its effects on animal and plant environments 
(Le., effects of control on other pest ar non target organisms, 
disruption to natural vegetation, extinction of non target speciesl . 
The introduction of P.citrella into Florida is an example of rapid 
colonization and consequent outbfeak, that threatened the established 
past management program of CilfuS sp. Rapid action by researchers, 
quarentine oflicers and growers resulted in application of less toxic 
insecticides, manipulation of indigenous parasitoids and establishment 
of exotic biocontrol agents. Three years after P. Citrella inv8s;on, 
the potential mean 105S of over $5 million to Florida growers has 
reduced. In contrast, Diaprepes abbrevilJtus is an example of a 30-
vear past colonization process of citrus, ornamentais, and more Ihan 
270 plant species in cultivated and uncultivated habitats in Florida. 
Annual losses exceed $72 million dollars and the devastating 
population densities in marginallands adjacent to Everglades National 
Park and Florida Bay are creating an almost unsolvable problem. 
Knowledge of the pest's bk>logy. seasonalitv, dynamics, insect -plant
soil plant interactions and availability of natural enemies in the area 
of ongio is oecessary to generate appropriate control strategies in 
the area of introduction in arder to further reduce pest outbreaks of 
quarantine pasts. 

SANIDADE VEGETAL COMO FATOR DE COMPETITIVIDADE NO 
COM~RCIO INTERNACIONAL E DE REDUçAo DE IMPACTOS 
SOCIAIS E AM81ENTAIS NO PAis PRODUTOR. 

D, L. Gauonl, Embrapa/Soja, C. Postal 231, 86001 ·0970, 
Londrína-PR 

Partindo-se da premissa de que os preceitos acordados no 
âmbito da OrganizaçAo Mundial do Comércio (OMC) balizarão o 
intercâmbio comercial entre os palses, algumas considerações podem 
ser efetuadas desde o ponto de vista estratégico da competitividade 
em função da questão sanitária, e do impacto ambiental do ingresso 
de novas pragas. No processo de reestruturação da SOA/MA 
cunhamos a expressão "Sanidade Vegetal, Patrimônio Nacional-, 
para caracterizar a importância da fitossanidade sob a ótica das trocas 
internacionais. Entendemos que o volume de comércio internacional 
de um pars será função de sua competitividade, condicionada por: 
8. qualidade; b. preço ; c. credibilidade; d . instrumentos de 
financiamento; e. permanente disponibilidade dos produtos e 
cumprimento dos prazos de entrega . A questão sanitária permeia os 
pontos B, b e c e tangencia o ponto e acima. A qualidade visual. 
organoléptica ou nutricional de um produto agrfcola é função de sua 
qualidade sanitária, além de esta ser condiçAo sine qUB non para 
liberação da partida do produto, por parte das autoridades sanitárias 
do pars importador . O preço é funçio do custo de produção, entre 
outros fatores, e este está ligado à questão fitossanitária . A 
credibilidade depende da imagem do pars exportador quanto à 
presença de pragas da lista Aldo pars importador, da excelência de 
seu sistema de quarentena e vigilância, e de sua capacidade de 
oferecer um produto sadio. A disponibilidade do produto 8 o 
cumprimento dos prazos de entrega é funçAo parcial da disponibilidade 
de tecnologia de produção que contemple um elevado grau de 
sanidade dos cultivos. Assim, entende-se que apresentará maior 
compatitividade o pars que, seqüencialmente, atender aos seguintes 
requisitos : B . possuir um sistema de vigilância e quarentena que 
reduza o risco de ingresso de pragas quarentenárias; b . um sistema 
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de emergência quarentenária que permita o confinamento t.. :.pacial 
pelo maior tempo possível, das pragas introduzidas; c. UII) sistema 
de vigilância e educação que permita reduzir sua distribuição pelos 
locais de produção; d, um sistema de produção tecnologicamente 
adequado para permitir a convivência com a praga introduzida, a um 
custo social, ambiental e econômico aceitável. Estas condições 
somente serão conseguidas se houver uma perfeita integração entre 
os sistemas de defesa sanitária vegetal e de ciência e tecnologia, 
para que o pafs possa beneficiar-se da competitividade no comércio 
internacional. Internamente, a disponibilidade de sistemas de 
emergência quarentenária e de convivência com pragas recém 
introduzidas, permitirão reduzir o impacto social e ambiental de seu 
ingresso no pafs. Este status somente será atingido se o governo do 
pais adotar como polrtica estratégica os quatro pontos assinalados. 

ENVIRONMENTAL IMPACT OF THE INTRODUCTlON OF 
QUARANTINE PESTS. 

M . Kogan. Integrated Plqnt Protection Center, Oregoll Sute 
University, 2040 Cordley Hall. Corvallis , OR 9733 1, Email : 
koganm@bcc.orst .edu 

The Agricultural Quarantine Inspection (AQI) program of 
the US Oepartment of Agriculture intercepts yearlv an average of 
1.5 million plant materiais and 55,000 animal pests and pathogenic 
organisms . A few of the intercepted species have the potential to 
become established and reach pest status . Recent invasions 
demonstrate that even an active quarantine and interception svstem 
is vulnerable and the environmental effects of even a single invading 
species can be catastrophic. Focus will be placed on the impact of 
invaders through the disruption of established integrated pest 
management programs, Examples trom Brazil with the invasion of 
the boI! weevil on cotton, and from lhe US with the explosive 
appearance of Bemisia argentifo/ii on vegetable and field crops, have 
forced redirections of funding and research effort to cope with a 
crisis situation . In ali cases the invasions caused marked increases 
in pesticide use and a reversal of environmental gain~ ul 'tained 
through the adoption of IPM practices. 

THE DETERMINANTS OF THRIPS AS QUARANTINE PESTS 
VERSATILlTY, VAGILlTY AND VAGRANCY. 

L. A . Mound, The Natural History Museum, London, England . 

Examples will be given of thrips species that have 
accompanied man around lhe wOfld, on crops and weeds but including 
many fungus-feeding species . Some of these range extensions 
possibly date from hundreds of vears ago, most from the period of 
sailing-ship trading in the 18th and 19th centuries. but others are 
due to airplane transporto Crops that are transported only as small 
naked seeds, such as tobacco or tea, are rarely accompanied by 
their thrips pests. In contrasto graminivorous thrips are dispersed 
within the glumes surrounding grass seeds. and also within stems of 
hay used for fodder. Crops that are transported as pieces lo> stem. 
such as sugar·cane or bananas, are also accompanied by tl1dr thrips 
pests. Amongst phvtophagous thrips successful vagrant species are 
usually versatile in their biology, thus facilitating their ability to adapt 
to new areas and to new host-plants. Thrips species w ith more 
constrained biologies, whether hOlit·specific or restricted to feeding 
on young leaves, are less commonly quarantine risks . Until recently. 
vagrant thrips pests were commonlv unisex:ual. but air transport has 
facilitated the introduction of the shorter-lived males, and the 
implications of this on the genetic variabili ty and pest potential of 
these insects must be considerable. After introduction, the pest sta tus 
of a thrips may depend on its vagilitv and prevailing wind systems. 
but human activities rema in the most important determinant. Despite 
this, many pest species are introduced to new areas without becoming 
established. and the determinants of establishment remain largely 
unexplored. 
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OS NOVOS PARADIGMAS DO COM~RCIO INTERNACIONAL E O 
RISCO DE INTRODUÇÃO DE PRAGAS QUARENTENÁRIAS. 

R. 59rillo, DAI/ODIV/MA, Esplanada dos Ministérios, Anexo B, Sala 
305, 70043·900, Brasma·DF 

Com a organização mundial em blocos econômicos e com 
o objetivo de facilitar o comércio internacional. foram estabelecidos 
acordos internacionais e regionais , No Ambito da Organização Mundial 
do Comércio-OMC - antigo GATT -, foi estabelecido, na rodada 
Uruguai de negociações, o Acordo sobre Aplicação de Medidas 
Sanitárias e Fitossanitárias-SPS. Este Acordo introduz novos conceitos 
que, embora reconhecendo a soberania dos palses. limitam a utilização 
de medidas fitossanitárias, em função do estabelecimento de nfveis 
adequados de proteção e de processos de análise de risco de pragas, 
visando evitar que aspectos fitossanitários sejam utilizados como 
barreiras não tarifárias ao comércio . No ambito regional, o 
MERCOSUL. respaldado tecnicamente nos conceitos, definições e 
standards do Comitê de Sanidade Vegetal do Cone Sul - COSAVE, 
vem adotando os mesmos critérios internacionais, adaptados às 
condições da região . A necessidade de utilização de medidas 
fitossanitárias menos restrit ivas e o incremento no mercado 
internacional de vegetais e seus subprodutos, vem provocando nos 
parses alterações da legislação , normas e procedimentos 
fitossanitários, com os objetivos de atender aos compromissos 
internacionais e de minimizar os riscos de introdução de pragas 
quarentenárias. Neste trabalho serão discutidos os critérios e 
procedimentos regionais e internacionais e a 5 ações executadas 
pelo Ministério da Agricultura e do Abastecimento, para cumprir os 
Acordos Internacionais e resguardar a agricultura brasileira da 
introdução de pragas quarentenárias, 

IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMAS DE MANEJO DA 
RESISTÊNCIA DE PRAGAS E PESTICIDAS NO BRASIL 

UNITED STATES APPROACH TO INSECTICIDE RESISTANCE 
MANAGEMENT 

G. Thompson. OowElanco, 9330 Zionsville Road. Indianapolis, IN 
46268, USA. 

Resistance management is a dvnamic evolving science that 
should be widely debated at ali leveis within academia, industry and 
the actual product use community . However. industry has lhe most 
to gain or losefrom actions or inactions. TheV can manage and 
react to resistance issues more effectively without specific regulatory 
requírements . Individual companies (registrants) and the crop 
protection industry as a whole have become aware of the 
consequences of resistance development and have taken lhe lead in 
facilitating the development of strategies to delay its appearance 
and develop products within a resistance management framework . 
Resistance management approaches that delay or minimize resistance 
development and occurence are important, continuous aspects of 
new product development. These approaches are equally important 
for the long-term maintenance of crop protection technology, This 
paper will describe the activities of industrv organized through the 
Insecticide Resistance Action Committee (lRAC US) and DowElanco's 
approach with both new and old products. 

MANAGEMENT OF INSECT AND MITE RESISTANCE TO PESTICIDES 
• INDUSTRY POINT OF VIEW. 

5 . Smolikowski, Hoechst Schering AgrEvo S,A ., 163 Av. Gambetta, 
75020 Paris, France. 

Since 1984, the Insecticide Resistance Action Committee 
(lRAC), an entitv of the GCPF organization, has been working with 
official regulatory services, academia and growers, in order to belter 
understand the phenomenon of resistance and trv to find appropriate 
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solutions to it. The first step, defining the size of the problem, was 
reached after a global survey was investigated in 1988 with further 
constant updating. Several methods were studied, stolnJ,rdized 
(e.g. tha IRAC method no. 7). and introduced at field levei In order 
to assess resistance and to determine the degree of sensitivity 1055. 

The next step was to fund research in Universities and government 
institutions in order to better understand the different mechanisms 
involved and to find the best ways to comba t them. Finally, thelast 
step was to develop strategíes for resistance management and to 
increase the awareness for resistance problems through education, 
training and publicizing. Today, IRAC tries to implement strategies 
for monitoring resistance bafore lhe phenomenon appears. That 
was the case of METI acaricides in Europe for which common 
decisions were taken by ali companies involved allowing common 
label recommendations. It is also IRAC's conviction that in most 
instances, resistance management should nOI be considered 
separately from integrated insect and mite management and from 
crop management. IRAC consists of a central committee which 
coordinates separate working groups dealing with different cropl 
pest situations and specific country organizations. 

MAGNITUDE 00 PROBLEMA DE RESIST~NCIA DE PRAGAS A 
PESTICIDAS 

C. Omoto, DeptO de Entomologia (ESALO I USP). C. Postal 9, CEP 
13418-900, Piracicaba, SP. E-mail: celomoto@carpa.ciagrLusp.br 

A evoluçAo da reSistência de ácaros e insetos a pesticidas 
tem-se tornado um dos grandes entraves em programas de controle 
de pragas envolvendo a utilização de produtos qufmicos. Até o final 
da década dos 80s, foram documentadas 504 espécies de insetos e 
ácaros resistentes a, pelo menos, uma classe de composto químico. 
Entre as consequências drásticas da evolução da resistência, estão 
a aplicação mais freqüente de pesticidas. o aumento na dosagem do 
produto, e a substituição por outro produto, geralmente de maior 
toxicidade. Estes fatores comprometem os programas de manejo 
integrado da pragas (MIPL em vista da maior contaminação do 
ambiente, da destruição de organismos benéficos, e da elevação 
nos custos de controle da praga. Sabe-se também que a des ... oberta 
e o desenvolvimento de uma molécula química estAo se tornando 
cada vez mais diUceis e carol . Associado a esses fatores, existe a 
possibilidade de os ácaros e insetos expressarem a resistência para 
os compostos novos, através da resistência cruzada . Sendo assim, 
o manejo da resistência de artr6podos a pesticidas tem·se tornado 
importante componente do MIP. e vice-versa . Apesar da relevância 
do problema, as pesquisas e divulgações de conhecimento na área 
de resistência estio bastante carentes nas condições brasileiras. 

ESTRATt GIAS DE MANEJO DA RESIST~NCIA DE PRAGAS A 
PESTICIDAS 

C. Campanhola. CNPMA/EMBRAPA. C. Postal 69. CEP 13820·000. 
Jaguariúna, SP. E·mail: clayton@cnpma.embrapa.br. 

o desenvolvimento da resistência de pragas a insfOticidas 
depende das características genéticas da resistência, dos fatores 
biológicos da praga e dos aspectos operacionais de h colha do 
inseticida e de sua aplicação. Isso leva a particularidades que devem 
ser consideradas na escolha de práticas prevent ivas ou remediadoras 
da resistência para cada praga. Uma ferramenta auxiliar importante 
para o manejo da resistência a inseticidas é o estabelecimento de 
um programa de monitoramento da resistência, por possibilitar a 
detecção de mudanças na suscetibilidade de populações de insetos, 
além de permitir a avaliação da eficácia das medidas de manejo 
adotadas. As estratégias possíveis de serem utilizadas para o manejo 
da resistência a inseticktas em pragas consistem da substituiçio de 
produtos, da proteção aos indivíduos suscetíveis da populaçAo da 
praga, do uso de inseticidas adequados, da alternAncla de produtos 
com diferentes modos de açAo, da mistura de produtos, do uso de 
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substAncias sinérgicas, da dose adequada dos inseticidas e de 
medidas que reduzam a pressão de seleção aos indivkjuos resistentes 
da populaçlo. Serão discut idas as vantagens e desvantagens de 
cada esuatégia, devendo·se considerar sempre o seu uso combinado 
para a obtenção de resultados mais significativos. Deve-se trabalhar 
no sentido de introduzir práticas culturais e alternativas tecnol6gicas 
nos sistemas de produção que diminuam a incidência de pragas, que 
por sua vez irão diminuir a necessidade de utilização de práticas de 
controle, dentre elas o controle com inseticidas qufmicos. Serlo 
apresenlados resultados obtidos com um programa de manejo da 
resistência da lagarta da maçA do algodoeiro (Hel;oth;s v;,escens) a 
inseticidas piretr6ides, nos Estados Unidos, bem como de estratégias 
que têm sido propostas para o manejo da resistência de Alabama 
argil/sces a piretr6ides em algodoeiro, na Argentina. 

DETECçAo E MONITORAMENTO DA RESIST~NCIA DE PRAGAS A 
PESTICIDAS 

T. J . Dennehy, Extension Arthropod Resistance Management 
laboratory (Universit y of Arizona) , Forbes Building, Roam 401 , ZIP 
85721, Tucson, AZ, USA. E-mail : tdennehy@ag.arizona.edu 

Um importante passo para a implementação de programas 
de manejo da resistência de pragas a pesticidas é o desenvolvimento 
de técnicas de bioensaio para a detecção e monitoramento da 
resistência . Um método tradicional para o monitoramento da 
resistência tem sido a estimativa da DL ou Cl50 (dose ou 
concentração letal) de diferentes populações. Este procedimento 
permite a detecçAo da resistência somente quando a freqüência de 
resistência é relativamente alta. Sando assim, os bioensaios de 
dose ou concentração diagn6stica ou discriminante têm sido os mais 
utilizados. Além deste aspecto, outros fatores devem ser 
considerados como por exemplo o tamanho da amostra e a 
variabilidade temporal e espacial na estimativa da resistência . No 
desenvolvimento de um bioensaio para a detecçAo da resistência de 
uma praga a um produto qufmico, vários métodos de bioensaio devem 
ser testados pois no monitoramento da resistência , objetiva-se a 
maximização das diferenças entre os indivfduos susceptfveis e 
resistentes a um determinado produto. E mais importante é que a 
freqüência de resistência estimada pelos bioensaios estejam 
relacionados com o desempenho do produto no campo. Técnicas 
de bioensaio para a detecção e monitoramento da resistência de 
ácaro rajado (Tetranychus urt;cBe). ácaro da falsa ferrugem 
(Phyllocoptrutll oleivora). mosca branca (Bem;s;a tabacI) e percevejo 
(Lygus spp.1 serão abordadas dentro do contexto de implementação 
prática de programas de manejo da resistência. 

NOVAS TECNOLOGIAS PARA O CONTROLE DE MOSCAS 
DAS FRUTAS NO TERCEIRO MILtNIO 

MOLECULAR 810LOGY TOOLS TO DETERMINE THE GEOGRAPHIC 
ORIGIN OF FRUIT FlIES 

Bruca A . McPharon, Depanment of Entomology, Penn State 
University, University Park, PA 16802 USA 

The importance of fruit flies (Tephrit idae) as quarantine pests is 
well documented. MiUions of dollars are spent worldwide to protect 
bUlions of dollars in fruit and vegetable production. The efforts by 
action agencies toward interdiction and exclusion of these pests 
could be enhanced if tools were available to track the pathways of 
invasion. Ouarantine efforts could be focused in geographic areas 
that represent ctvonic sources of fly introduction. Such a focus 
might a\low specific biological, political, and sociological solut ions 
to be developed for particular source regions that could greatly 
enhance efforts to exclude the pests bafore they are transported to 
a fly-free country. Molecular genetic methods are the obvious choice 
for developing tools that will allow diagnosis of source populations. 
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F ly  morpholog� is not suf f icient ly variable to dist ingulsh among 
dlfferent potentíal source populations. Then1 is often behavioral or 
acological var,lation among di fferent geographlc populatkms, but these 
are complex traits that re not easy to d lagno e . Molecular 
approaches often reve _ 1 genet ic  variat ion wíthin and among 
popula1ions that is fa _st to  obtain and easy to interprat . A large body 
oi work on ísozyme vari t ion  exíst.s for many species of pest fruit 
rnes. There Is substantíal varlation withln species in their natrve 
ranges, but few studies have shown diagnostic variat ion among 
populations. Coupled with tha fact that samplas need to be specially 
preserved by freezing, isozymes have not proven to be a su , ficienl 
techniqu _ for population source ident ífication. The recent prolife:ration 
of miA-based technJques providos a variety of new poss ib i l ities for 
populatton diagnosls. Among these methods, the most promislng 
approaches include restrictJon fragment hmgth polymorph1sm [RFLPJ 
analysis of nuclear or mltoohondrial DNA lmtDNAl, exon priming 
intron crossing I EPICI PCR, random amplif ied polymorphic DN_A 
(RAPDI PCR, anel mícrosatellite ONA analysis .  Each method accesses 
different portlons of the tly genome and reveals a useful level of 
polymorphisrn, Funhermore, DNA-based analysas can be com1ucted 
on samples pr served frozen, dry, or in alcohol. Each method requires 
different degrees of developmenta l  research and providas dlfferent 
types of data .  1 wiJ J  desc�iba and contraS1 thase major ONA•based 
methods for popular ion analysis in fruít f l ies. Sines most work has 
been dona wíth 1h11 Medlterranean frult fly, 1 will usa this specias to 
il lustrate h:ow these· DNA tools can be used. F, inally, 1 will ;provrde 
exemples o.f how the same approachas can be modified for other 
specie.s anel demonstrate through preliminary data what steps must 
be taken to deal with novel quarantina problams. 

SYSTEMS APPROACH COMO TECNOLOGIA. DE CONTROLES DE 
MOSCAS-DAS-FRUTAS 

A. M avasl ,  Depto de Biologia, USP. E-mail :  malavasi@usp.br 

·systems appro11ch ª é um conceito rel1rdvamente novo, 
com forte base biológica e ecológica par se at ingir a mesma 
segurança quarentenãria contra moscas-das-fnnas obt ida com os 
métodos tradlclon is como o tratamento hidrotérmico, a fr io, a vapor, 
etc. Os tratamentos atuaís mais comuns de quarentena usam algum 
componente f .fslco como o calor, frio, radiaç o ionizante . 'Na ma,or 
pane deles ,  com exceção da radiação ionizante ,  há um efe i to 
f itotõxico que dlmlnui a qualidada do produto em função do tempo,  
temper at ura e dose u t i l i zada .  A tém disso,  os  equipame ntos 
empregados nesses tratamentos são caros, necessitam constante 
cal ibraçao •e manutenção e sua operação requer pessoal 1rPir,ado . 
Recentemente, muitas commoditles tem mostrado alta resistência 
ao a taque de tefr it ideos pelo menos nos ,e sUglos inu;;ia is  de 
maturação . Em outros casos, a fruta poda ser considerada, como 
hospedeiro secundário da 'praga .  Os procedimentos usuais nas  
packing-houses não  só  aumentam a vida út il da l ruta como também 
funcionam de forma similar ao tratamento quarentenário na medida 
em que é feita rigorosa seleção do produto, apl icação de cera, 
estoc gem e transporte a fr io. Em situações onde há informação 
biológica suliciente sobre a, espécie ou espécias-alvo e suas relações 
com o hospedeiro e os procedimentos operacionais cont ribuem para 
aumentar a segurança quarentenária, é passivei atingir os nlveis 
requeridos sem qualquer tratamento pós-colheita especi f ico .  Assim, 
a combinação de tais fatores é def inida como •sy.stems approach" . 
O conceito pode ser definido como ·a integtaçlio de fatores biológicos, 
f lsicos e operacionais que podem afetar a incidência, viabil idade e 
potencial reprodut ivo da praga em um sistema de prát icas e 
procedimentos que juntos levam a segurança quarentenária • (Jang 
& Moff itJ . Os elementos básicos do •systems approach" são : 1 .  
F ruto menos suscept lvel quando verde - a susceptibi lidado .i• menta 
com a senesc6nci1;1 .  2. Baixa  densidade da praga signif icnn.lo baix.a 
pressão de infestação e portanto baíxo risco quarentenário .  3. Boas 
prát icas a gronõmicas envolvida na produção da cornmodity . 4. 
Qualidade nH packing-houses e no transporte doméstico e ex:t•erno . 
5 .  Bom ajustamento entre os órgãos da pesquisa, órgãos de proteção 
vegetal e .produtores. Fatores pré e pós-colheita devem ser conhecidos 
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ou seguidos dentro do conceito da �systams a;p.proach• .  Os principaís 
f atores pré-colheita são : conhecimento da bio logia da praga e da 
sua capacidada de infestação,  dados de f lutuação populacional, 
fenologia do hospedeiro, química do fruto, gerenciamento de colheita. 
limpeza do pomar . Os fatores pós-colheita seriam: seleção rigorosa, 
classif icação precisa, avaliação final da qualidade do fruto, limpeza 
e lavagem dos frutos, controle de doenças, secagem, aplicação de 
cera, embalagem adequada, estocagem a temperaturas eorretas, 
transporte ern containers com atmosfera conuolada até o destino 
final. Alguns exemplos do uso da "systems approach" são : no Brasil 
• papaias produzidas na região da Linhares•ES . Mateus no Espirita
Santo, papaias da Costa Rica ocidental, abacates de UJT! estado
mexicano, grapefruits de éreas especificas da Florida central, maçãs
do noroes1e dos EUA,. nectalinas da Califórnia .  Os exemplos acima
ilustram que o conceito de ·svstems apl')l'oach" 6 bastante promissor
e deverá se constituir numas das principais ferrament a s  II ser
empregada contra moscas-das-frutas no próximo milênio.

PERSPECTIVA OE DANOS E CON"rROLE DE Bemis.ia 
argentlfoJ;7 NO BRASJL 

HISTÔRICO E DANOS DE B11mlsla argentífolil NO BRASIL  

A,  Lourençio Instituto Agronõmico de Campínas I IACI ,  C .P. 28,  
1 300 1 -970 Campinas ISPI . 

No Brasi l ,  a espécie de mosca branca Bemisia tabaci é 
conhecida há mu1tos anos, sendo uma das referências mais antigas 
a de Bondar ( 1 928) . Ocorre em várias culturas e plantas 1 lnvasoras 
em todo o território, normalmente em bai1tas populações, estando 
sua importãncia relacionada à transmissão de vlrus para culturas 
de expressão econõmica, como o mosaico-dourado em feijoeif.o. Costa 
et ai. t l  973)  registraram sunos populac ionais de D .  tabaci em 
algodoeiro,. em 1 968, e em soja, a lgodoeiro e feijoeiro no norte do 
Par ná e na região de Our inhos ( SPl em 1 9 7 2 /73 .  Daque la  
çons1a1aç.ão até  o f ina l  dos anos oitenta ,  não se observaram novas 
infestações de mosca-branca dignas de registro. Todavia. a partir de 
1 99 1 ,  1oi verificada a ocorrência de uma nova mosca branca 18.  
argentifolli l em algumas loca lldades paul istas, sempre em a ltas  
llOPulações, em plantas de interesse econõmico, bem como a 
incidência de desordens l i siológicas assocíadas a esse inseto 
ILourenção & Nagai, 1. 9941 . Em Holambra, durante o ano de 1 99, 1 , 
i n f e s t a ç õ e s  s e v e r a s  f o r a m  o b s e r v a d a s  em o r n a m e nt a i s ,  
principalmente e m  crisântemo e blco•de-papagaio (;poinsétla) .  Nesta 
últ ima, era, comum a ocorrência de fumagina até na face superior 
das folhas, comprometendo o aspecto ornamental .  Em setembro de 
1 992 ,  uma lavoura de tomate estaqueado situada em PauHnia 
apresentou níveis populacionais a ltíssimos da mosca branca, com 
as ninfas e adultos cobrindo a face inferior das tolhas. As plantas 
mostravam folhas parcialmente secas e ,necrosadas e, os frutos, 
amadurecimento irregular .  A comercialização foi muito prejudicada , 
pois houve necessidade de t riagem dos frutos, se lec ionando-se 
aqueles com amadurecimento levemente irregular . Ainda assím. 
esse material alcançcu preços inferiores no mercado consumídor . A 
anomalia, denominada nos EUA "tomate irregular ripening•.  foi 
primeiramente observada na Flórida no fim de 1 987 ISchuster et a i . ,  
1 990) . Nessa mesma propriedade em Paullnie, uma Iavoura de feií o 
situada próxima ao campo de tomatelr .os encontrava•se 1 00% 
infectada pelo vírus do mosaico-dourado, transmitido pela mosca 
branca. Em outras propriedades de Paultnia, também no ano de 1· 992,  
observaram-se colonizações do Inseto em aboborelfa, pr;inc ipalmente 
nó cultivar Menína Brasíleíra. brócolos e berinjela.  Nas aboboreiras, 
as plantas mostravam o prateamento• das folhas ( "squash .silver 
leaf ") em conjunto com queda na produção, sendo os frutos 
descoloridos em relação .ios normais. O prateamento das lothas e a. 
descoloração dos frutos foi, poi.teriormente, observado em outras 
cucurbitâceas como chuchu (Pavan et al . ,  1 994) e pepino IRez,ende, 
J .A.M .• 1 995,  informação pessoal) . O inseto se disseminou J)O"T todo 
o Estado de Silo Paulo, sendo verif icados surtos populaciona.is
pr incipalmente em lbiúna, em tomate O 9921 .  em Ribeirão Preto, em
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honaliças - brócolos, berinjelas, jiló (1994), em Araçatuba e Presidente 
Prudente, em tomate (19951. repetindo-se os sintomas e danos 
observados Inicialmente em PauHnia, Com o transporte de material 
vegetal, o Inseto atingiu outros Estados brasileiros, como o Distrito 
Federal (França et aI., 1996). Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, 
Bahia, Pernambuco, Neste último, em 1996, está sendo um problema 
setfssimo nas lavouras de tomate industrial da região de Petrolina, 
Incidindo conjuntamente com viroses, Além das anomalias fiSiológicas 
I·sllver leaf· e " tomato Irfegular rlpenlng", e danos causados 
(fumaglna, estresse). o inseto tem se mostrado de diffcil controle, 
sendo os Inseticidas tradicionais ineficientes quando a praga encontra
se em altas populações, 

CONTROLE BIOLÓGICO DE Bom/s/o .,genl/foll/ BEL LOW & 
PERRING.COM PARASITÓIDES. 

M. R. V. Olivoi, •• EMBRAPAI Cenargen • Cx. Postal 02372.CEP: 
70,849-970, Brasnia,DF, E-mail : vllarincenargen.embrapa .br 

o Impacto de 8emisia 8rgentilolii, a mosca branca da folha 
prateada, conhecida anteriormente como 8emisia tabaci raça B,na 
agricultura fOI devastador, causando perdas de bilhões de dólares 
em todo o mundo, através do aumento de suas populações e 
consequente alimentação e eliminação de quantidades maciças de 
substância açucarada, Uma quantidade apenas de 5 a 10 ninfas 
por planta podem induzir fitotoxemia sistêmica em uma grande 
variedade de espécies de plantas, com sintomas variando entre 
diferentes espécies hospedeiras e cultivares. Como por exemplo, 
em abóbora, provoca o prateamento da folha; no tomate, o 
amadureCimento irregular dos frutos ; em 8rassica spp., o 
embranqueclmento do caule, e o clareamento das veias 8111 folhas 
de pOlnsélla e da raiz da cenoura. No Brasil, o impacto dess.1 espécie 
fez-se sentir inicialmente em 199', no estado de São Pdulo, em 
culturas de tomate . Atua lmente, essa espécie encontra-se 
disseminada em diversos estados brasileiros causando Inúmeros 
problemas, prinCipalmente na horticultura podendo InclUSive colocar 
em pengo a fruticultura da Região Nordeste bem como de outros 
locaiS. Nesta região essa espécie tem-se ahmentado não SÓ de melão 
e melancia mas também de uva (maior número de indiv fduos) e 
bananeira (menor número de IOdivfduos' . Até o momento, resultados 
satlsfatónos para o controle dessas populações não foram obtidos, 
seja através de métodos qufmicos elou biológicos. O controle qufmico 
de 8emisia spp. torna-se diffcil por causa da facilidade com a qual 
essa praga adquire resistênc ia aos diversos princfpios ativos 
existentes no mercado e pela dificuldade em se atlOgir tanto adultos 
e Imaturos na região abaxlal da folha . O controle biológico utilizado 
em combinação com produtos qu(micos mais sele t ivos é. no 
momento, o método alternativo mais viável. Dentre os inimigos 
naturaIS estudados e avaliados no momento, temos: Encsrsis 
formosa, E. Desem: E. pergandiella, E. Transverna, Ererlll" cerus 
mundus, E. CaMornicus. Na EMBRAPA/Cenargen. E. FOllllosa é o 
agente de controle em estudos para controle dessas populações ' . 

BREEDING FOR RESISTANCE TO THE WHITEFL Y (BemiskJ .,gentifo/iíl 
IN ISRAEL 

M. J . Bertinger; Agricultural Research Organization (AROI Entomology 
Laboratorv, Gilat Regional Experiment Station, Mobile Post Negev 
B5280. Isr •• 1. 

Plant resistance to insects is a general phenomenon, 
allowing the coexistence of plants and insects In nature. During 
plant domestication. and especially wlth the introduction of modem 
insect icides, some important features of plant resis tance w ere 
apparently removed by breeders, or have been losl. The results to 
date have been high-yielding, good Iooking crops with improved taste, 
but very sensitive to insects. The solution to this draw bllC", lies in 
an attempt to reincorporate resistance into the modem crop varieties. 
This requires a clear defini tion of the breeding target Isl , adequa te 
sourcelsl of resist ance, and reliable, inexpensive and rapid methods 
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to evaluate the resistence . Dealing with t wo dynamic, highly 
developed organisms, plants and insects. both having a good capacity 
for adaptation to ever-changing environments, our suggested concept 
of breeding for resistance is to integrate partia I resistance with 
nontoxic (e .g. biologicall control measures. 8emisis argentifolii 
demages crops in two w ays: li) Directly, by feeding upon the plant's 
resources (phloem sapl , accompanied by excre tion of honeydew, 
on which a black sooty mold develops. (ii) Indirectly by transmitting 
a variety of virus diseases to different crops. Accordingly, the required 
crop resistance to 8. srgentifo/ii should follow two different breeding 
methods: In response to lhe first (quantitative) type of damage, lhe 
target will be achieved by suppressing the buildup capacity of lhe 
pest and keeping it s population below the 'Economic Threshold Levei' 
through the use of the plant's self defense mechanisms; in the second 
case, 'vector resistance' will be aimed at the minimization of virus 
transmission. In our laboratory we selected sources of resistance 
among ecotypes of wild tomatoes (Lycopersicon spp.' and developed 
methods to evaluate leveis of resistance already in young plants, in 
accordance with the two above mentioned breeding methods. In 
the course of breeding resistance to direct damage, wild toma to 
ecotypes (e.g. L. hirsutum, L. hirsutum I. gJabrstumJ were examined . 
The innate capacity for increase' (rm) provldes a powerful tool for 
choosing a suitable source of resistance as well as for determlning 
the levei of resistance among the progenies. To evaluate the levei of 
'vector resistance', the excretion of honeydew is quantified, since a 
good conelation was found between honeydew excretion rates and 
the probability of TYLC - virus transmission. The advantages and 
the shortcomings of breeding for res istance at both leveis, the 
conceptual and the methodological. as well as some suggestions 
based on our experience, w ill be discussed . 

POSSIBILIDADES PARA El MANEJO INTEGRADO DEL COMPLEJO 
MOSCA BLANCA·GEMINIVIRUS EN TOMATE. EN AMERICA 
CENTRAL 

Dr. Luko Hilje. Unidad de Fitoprotección, CATIE. Turrialba, Costa 
Rica 

En América Central y el Caribe existen ai menos seis biotipos 
de la mosca blanca 8emisia tabaci, incluyendo ai biotipo B (8emisia 
srgencifoli,l. Este insecto causa dano directo severo en algodón, varias 
cucurbitáceas, chile dulce y tomate. Los problemas más graves se 
presentan con la transmisión de geminivirus en tomate y frijol. En 
tomate, el combate dei vector con insecticidas no es una solución 
viable ai problema. Bastan densidades de apenas un adulto por planta. 
en promedio, para que la incidencia 5ea de 100% en el campo; a 
veces las pérdidas pueden ser totales. En la búsqueda de opciones 
para el manejo integrado dei complejo 8, taba'ci-geminivirus en tomate, 
los enfoques prioritarios deberfan ser la reducción de la presión dei 
inOculo, el desarrollo de cultivares resistentes y las práct icas agrrcolas. 
Estas últimas deberfan orientarse a evitar el contacto entre el vector 
y la planta, y concentrarse durante el perfodo crftico dei cultivo a los 
geminivirus (primeros 60 dfas desde la siembra), para asr retardar la 
infección de las plantas y obtener buenos rendimientos. En América 
Central, el CATIE ha realizado avances importantes sobre tecnolog(as 
funcionales y económicas, para pequenos y medianos agricultores. 
Para la primera mitad dei perrodo crftico, se ha logrado producir 
p/Antulas sin virus, en vasos de papel periódico. dentro de túneles 
pequenos cubiertos con malla fina. Para la segunda mitad, hay buenos 
resultados con coberturss 81 suelo, de plást ico plateado o plantas 
silvestres (Arachis pintoi, Styz%bium deeringianum y Drymaris 
corda tal, asf como con lertiJización s/ts en f6sloro. Algunos avances 
ya son utilizados comercialmente y otros se están validando en 
campos de agricultores, para determinar su potencia l de adopción. 
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PLANTAS INSETICIDAS 

CONTROLE OE PRAGAS OE GRÃOS ARMAZENADO ~ COM 
SUBSTÃNCIAS DE ORIGEM VEGETAL 

J . V .de Olivelr •• OeptO de Entomologia (ESALOJUSP). C. Postal 9. 
CEP 13418-900. Piracicaba. SP. E-maU: jvolivei@carpa.ciagrLusp.br. 

A n(vel mundial, as perdas anuais pós-colheita causadas 
por insetos, detenoração por microrganismos e outros fatores são 
estimadas entre 10 e 25%. A despeito do uso de inseticidas qurmicos 
constituir a tática mais importante no controle de pragas de grãos 
armazenados. a sua recomendaçAo não pode ser generalizada, em 
virtude das diferenças de neveis tecnológicos dos produtores. bem 
como pelas suas desvantagens. como por exemplo. a toxicidade, o 
desenVOlvimento de populações de pragas resistentes e a presença 
de resrduos tÓxicos nos grãos que se destinam ao consumo. Deste 
modo. as plantas inseticidas constituem uma alternativa viável, face 
ao seu baixo custo. facilidade de serem encontradas e fácil 
preparação. Elas têm sido utilizadas de forma rotineira em muitos 
parses da América latina. África e Ásia no controle de pragas de 
grãos armazenados das famOlas Bruchidae (Csllosobrucllt.~ spp .• 
Zabrotes subfasciatus e Acsnthoscelides obtectusl. Curó,;uhonidae 
(Sitophilus spp.). Laemophloeidae (CryptoJestes pussilusl e 
Tenebrionidae (Tribolium castaneum/. destacando-se as plantas das 
famOlas Meliaceae, Labiatae. Umbeliferae. Composítae. lauraceae. 
dentre outras. Podem ser utilizadas como óleos. pós secos e extratos 
e têm ação. pflncipalmente. de conta to e fumlgante. podendo 
provocar mortalidade. repelência. Inibição da OVlPOSIÇão, redução 
do desenvolvimento larva!. reduçAo da fertil idade e fecundidade dos 
adultos. além das suas propriedades antifúngicas, antissépticas e 
bactericidas . Pesquisas desenvolvidas no BrasIl com óleos vegetais, 
óleos essenciaiS e extratos têm demonstrado a viabilidade do seu 
emprego, prinCipalmente. no controle de bruqufdeos em feijão e caupI 
armazenados. No entanto, a utilização dessas plantas em produtos 
que se destinam ao consumo humano e animal necessita ainda de 
estudos complementares sobre a composição qufmica. aspectos 
loxicológicos e alterações do odor e sabor dos grãos. 

PLANTAS INSETICIDAS 

J. D.Vendramim, Depto. de Entomologia (ESALQ/USP). 13418-900. 
Piracicaba. SP. E-mail : jdvendra@carpa.ciagrLusp.br 

A utilização de plantas inseticidas não é uma técnica 
recente. já que o seu uso no controle de pragas era comum nos 
parses tropicais , antes do advento dos inseticidas sintéticos. Os 
primeiros inseticidas botânicos utilizados foram a nicotina, a rotenona 
e as piretrinas. os quais deixaram de ser usados com o surgimento 
dos inseticidas organo-clorados que se mostravam mais eficientes e 
baratos. A retomada dos estudos desta técnica de controle deveu
se à necessidade de novos compostos para uso no manejo de pragas 
sem os problemas de contaminaçAo ambIentai , reslduos nos 
alimentos. efeitos prejudiciais sobre organismos benéficos e 
aparecimento de insetos resistentes . Estas caracterrsticas 
normalmente estio presentes nos inseticidas vegetais. Dentre as 
plantas inseticidas atualmente eo;tudadas. o melhor exemplo pode 
ser dado pela meliácea Azadirachta indica, comumente cu hecida 
por nim . Esta planta. cuja principal substância ativa é a azad,ractina, 
é considerada a mais importante e promissora espécie vegetal com 
atividade inseticida. Os bons resultados obtidos com o nim têm 
estimulado a pesquisa com outres meliáceas e diversas outras famnlas 
botânicas. Há diversas formas de se utilizar as plantas inseticidas 
sendo mais comum o seu emprego na forma de pós secos. Óleos. 
extratos aquosos e nio aquosos (metanólico. etanólico. acetOnico. 
clorofórmico, hexAnico, etc) . Os pós e extratos aquosos. por serem 
de fácil obtenção e aplicação. constituem-se na melhor opção para 
o agricultor de baixa renda. que normalmente não dispôe de recursos 
econômicos e técnicos para aquisiçio e aplicação dos produtos 
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sintéticos. Para uso dos inseticidas botAnicos, em larga escala, 
entretanto, há necessidade de uma melhor padronização de sua 
bioatividade bem como de um controle de qualidade. Para isto, é 
necessário um maior número de pesquisadores n8 área e. 
principalmente. um maior interc3mbio entre entomologistas. 
fitoqurmicos, bot3nicos. toxico"'gistas e outros profissionais de áreas 
afins. o que irá permitir a obtenção de produtos mais efiCientes. 
seguros e economicamente viáveis . 

PREPARAÇÃO E AVALIAÇÃO DA BIOATIVIDADE DE EXTRATOS 
VEGETAIS 

R.T.S. Frighetlo. EMBRAPA/CNPMA. CaIXa Postal 69. CEP13820-
000 Jaguanúna. SP. e-mail : rosaacnpma.embrapa.br 

o uso de inseticidas de origem vegetal é uma prática de 
controle de pragas empregada desde a idade dos antigos romanos. 
E. ao longo da histÓria, as plantas têm contribufdo muito para a 
descoberta de novas moléculas bioatlvas. Para se protegerem do 
"perigo" causado pelos insetos e herbrvoros. as plantas produzem 
defesas bioqulmicas. também conhecidas como metabólitos 
secundáflos. Algumas espécies. talvez. por não prodUZirem essa 
defesa são consumidas e até mesmo extintas. Na busca dessas 
substânCias bloativas, a colaboração entre profissionaIS como 
biÓlogos, qulmlcos e entomólogos é o fundamento do sucesso. O 
esquema báSICO utilizado na extração e partição inicial para bioensaios 
de ·screening" emprega solventes orgânicos como etanol. acetona. 
hexano. clore to de metileno dentre outros . Os bioensalos de 
"screening" devem ser rápido e barato, utilizar pequena quantidade 
de amostra, ser reprodutfvel e estatisticamente significatiVO. Serão 
discutidos processos básicos de extração/partição para preparação 
de extratos e testes mais comumente utilizados no ·screentng" para 
atividades inseticida. antifeedant elou repelente como: apltcação 
tópica. testes de múltipla escolha com dieta natural e teste de dieta 
artificial. Esta apresentação será complementada com as técnicas 
utilizadas para testes nematicida. antifúngica e antimicroblana. 

USO DE PLANTAS INSETICIDAS PARA O CONTROLE DE FORMIGAS 
CORTADEIRAS 

P. C. Vieira . Depto. de Ou(mlca (UFSCar). C. Postal 616, CEP 

13565·905. São Carlos, SP, E-mall :dpcv@power.ufscar.br 

As formigas cortadeiras da tribo Anini, especialmente dos 
gêneros mais evoluldos Acromyrmex Iquenquém) e Alta (saúvas). 
podem ser consideradas como herb(voros dominantes em muitos 
ecossistemas e. ocupam posiçAo de destaque entre as pragas 
agrlcolas. Váflos têm sido os métodos de controle de formigas e 
entre os mais utilizados estão os inseticidas químicos. Os problemas 
de utilizaçAo dos vários insetiCidas existentes, indicam a necessidade 
de busca de novas alternativas no controle de formigas cortadeiras. 
Partindo de informações gerais de agricultures sobre a utilização de 
plantas no controle de saúvas decidimos estudar os efeitos de plantas 
potencialmente tóxicas para essas formigas. Os estudos começaram 
com Sesamum indicum (gergiliml que já havia sido descota como 

. tÓxica a formigueiros na primeira metade do século. Os resultados 
obtidos c~m essa planta. confirmaram as previsões levando à extinção 
dos formigueiros. Várias hipóteses de como essa planta seria tóxica 
ao formigeíro foram levantadas. entre elas contato. ingestio da seiva 
ou toxidez ao fungo simbionte. Para testar esta última. extratos 
brutos de várias partes da planta foram testados em laboratorio com 
o fungo isolado de formigueiro. observando-se ação inibidora de 
crescimento do mesmo. A outra hipótese de toxidez por contato 
também foi verificada e comprovada através de aplicação tópica 
dos extratos vegetais sobre as formigas . Paralelamente aos trabalhos 
realizados com S. indicum. outras plantas também foram investigadas 
entre elas Virola sebifera, Riclnus communis (mamonal e Canavalia 
ensiformis. (fava branca) todas com resultados promissores. Dos 
vários extratos testados. encontra-se atualmente em andamento o 
isolamento e identificação das subst3ncias ativas tanto no fungo 
simbionte. como na saúva . 
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UMA NOVA ÓTICA NO EMPREGO OE PARASITÓIDES E 
PREDADORES 

THE EUROPEAN APPROACH TO TESTlNG SIDE-EFFECTS OF 
PESTICIDES ON BENEFICIAL ARTHROPODS. 

F. M . Bakker - Mitox Slichting Duurzame Plaagbestrijding . PO .Box 
92260: 1090AG Amsterdam, The Netherlands 

Member states of lhe European Union are harmonizing 
legislalion with respecl to the placement of plant prolection products 
on lhe markel. The new directives explicilly require satety data 
concerning beneficiai arthropods other than bees. Data requiremenls 
should be met through exisiting test prolocols eSlahlished by 
international expert panels such as the IOaC, EPPO/CoE and BART. 
The perspective in regulatory lesting is environmenlal , réflher than 
agricultural IIPMI . Nonelheless, relevant test species are selected 
trom functional groups known to play an key role in IPM. Regardless 
of the species, lhe lesl protocols are designed as sequential Itieredl 
testing schemes. As a firsl step in the evaluation, non-target 
arthropods are exposed to fresh product residues under conditions 
Ihat reflecI the highest levei of exposure, likely to be experienced in 
lhe field. These tests can be described as "worst-case" teSlS . Lethal 
and sublethal effects may be combined into a single measure of 
effecI, often referred to as effect on beneficiai capacity, which is 
then compared with predetermined interpretation criteria or "trigger 
values". These trigger values determine whether further testing under 
more realistic conditions is necessary. As a next step products are 
tested in extended laboratory or semi-field trials , where again 
OUlcomes are compared with evaluation criteria Ihal determine 
whether a full scale field is needed or not. A general liered testing 
scheme, with baslc requirements for each testing tier, will be 
presented . There are, however: some important pilf.llls and 
shortcomings that warrant further discussion. These mclude lhe 
evaluation of multiple application products, the validation of trigger 
values, accuracy and efficiency of liered testing schemes, the choice 
of te SI species and the issue of extrapolating results to olher species. 

INFLUENCE OF LiriomyzB SPECIES IDIPTERA: AGROMYZIDAEI ANO 
THEIR HOST PLANTS. ON OVIPOSITiON BY Opius dissitus 
IHYMENOPTERA: BRACONIDAEI. 

C. R.Oliveira 80 D. Bordo. - CIRAD·FLHOR - BP 5035. 34032. Cede. 
1, Montpellier, França 

Liriomyza sp. are important pests of vegetables and 
flowers . Liriomyza trifolii IBurgessl and L. huidobrensis IBlanchardl 
constitu te a real threat lo vegetable crops and the damage caused 
by these pests is sometimes associated with lhe inappropriate use 
of pesticides. Such control methods lead to the emergence of resistant 
strains and to the destruction of beneficiai organisms. The ~i! !ogical 
control programmes involving the release of entomophnges have 
produced satisfactory results, notably in protected crops . Several 
behavioural factors come into play when trying to establish a useful 
species of parasitoid such Opius dissitus Muesebeck. The oviposition 
of lhe females of lhe released species can be upset by the presence 
of other host species . The influence of the host plant must also be 
taken into consideration, since in certa in cases, population counts 
reveal a difference in the distribution of lhe parasitoids depending 
on the planl species attacked by the leafminers. Two factors, 
among others, influence the oviposition of O. dissitus. The first was 
the host species, the second the plant upon which the pest host 
develop. O. diss;tus females prefer L. trifolii larvae over those of L. 
huidobrensis. O. dissitus females were more attracted to the larvae 
of L. trifo/Ii" or L. huidobrensis when these present on courgette rather 
Ihan tomato or lettuce . 
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INTERAÇÕES ENTRE S.cillus thuring/ensis E Di.dllgm. SP. 
IHYMENOPTERA: ICHNEUMONIOAEI: OTIMIZAÇÃO 00 CONTROLE 
BIOLÓGICO DE Plute1kr xylostell.ILEPIDOPTERA: YPONOMEUTIDAEI 

R. G. Monn.ra. - EMBRAPA/CENARGEN · C. Postal: 02372. 70B48-
970. Brasma . DF, E4 mail: rose@cenargen.embrapa .br 
D.Bordat - CIRAD-FLHOR - 8P 5035. 34032. Cede. 1. Montpellier. 
França 
F. H. França - EMBRAPA/CNPH · C. Postal 021 B. 70359·970. BrasAia 
- DF 

Estudos realizados em laboratório e em campo sobre as 
interrelações entre a traça das crucfferas, Plutel/a xy/ostel/a, um de 
seus parasitóides Diadegma sp. e a bactéria entomopatogênica 
8acil/us thuringiensis, mostraram que a associação do parasitóide 
com o biopesticida à base desta bactéria é compatfvel e pode evitar 
os tratamentos regulares dos inseticidas que favorecem o 
aparecimento de populações da traça resistentes. Testes biológicos 
realizados com Diadegma sp. que se desenvolveram em larvas de P. 
xy/ostella tratadas com 8 . thuringiensis mostraram que este 
parasitóide não é afetado pela bactéria . Testes imunológicos 
confirmaram que o parasitóide não possui em seu intestino srtios 
receptores para as tox inas da bactéria presentes nos produtos 
comerciais . Testes de campo mostraram que e a utilização desses 
dois agentes tem um efeito sinergfstico que permite uma economia 
substancial dos produtos qurmicos ou biológicos. 

INTERAÇÃO PATOGENO-HOSPEDEIRO-PREDADOR: INSETOS 
PREDADORES COMO AGENTES DE DISPERSÃO DE 
ENTOMOPATOGENOS 

5.0. Vasconcelos - Insitute of Virology and Environmental 
Microbiology, Mansfield Road, Oxford OXl 3SR, United Kingdom 

o sucesso de um patógeno como inimigo natural depende 
em grande parte de sua capacidade de dispersão, transmissão e 
persistência . A dispersão de entomopatógenos por predadores tem 
sido relatada com freqüência , embora a escassez de estudos 
quantitativos impeça uma avaliação mais rigorosa desse processo . 
Estimar o potencial de predadores le outros organismos não-alvo) 
como dispersores de entomopatógenos é importante não só para 
fins de controle biológico, mas também na análise de riscos na 
liberação de organismo bioengenheirados, tais como baculovirus. 
Para investigar a magnitude da interação patogeno·hospedeiro
predador, devem-se considerar os seguintes para metros: 

jldiscriminação entre presas sadias e infectadas por parte 
do predador 

ii) manutenç:§o da infectividade do patógeno após passagem 
pelo sistema digestivo do predador 

iiil tempo durante o qual o predador atua como vetor do 
patógeno 

iv) comportamento dos insetos, particularmente em relação 
a mobilidade do predador 

vi contribuição do predador no desenvolvimento de 
epizootias 

vil efeitos do pa tógeno sobre o predador 
Esse trabalho investigou o potencial de coleópteros 

predadores na Ire) distribuição espacial de um baculovirus cujo 
hospedeiro final é a lagarta do (epolho. Testes de preferência em 
laboratório demonstraram que as espécies de predadores testadas 
não discriminaram entre hospedeiros sadios e em estágios finais de 
infecção. O v(rus manteve sua infectividade após passagem pelo 
intestino do predador e foi excretado em quantidades biologicamente 
detectáveis por até 15 dias após ingestão de lagarta infectada. 
Experimentos de campo indicaram que tais predadores tem mobilidade 
limitada, mas contribufram em pequena escala para a transmissão 
de baculovirus em populações do hospedeiro . 
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USO DE FERDMÓNIDS NO CONTROLE DE PRAGA S COM 
tNFASE NO BRASIL 

OS AVANÇOS DAS PESQUISAS COM FEROMONIOS NO BRASIL. 

W. S. Leal. Laboratory of Chemical Prospecting, National Institute 
of Sericultural and Entomological Science. 1-2 Ohwashi, Tsukuba
shi, 305 Japan. E-mail:leal@nises.affrc.go.jp 

A descoberta. isolamento e identificação qu(mica do 
feromOnio sexual do bicho-da-seda (em 1959) abriu novas fronteiras 
nas pesquisas relacionadas à Qu(mica e biologia de insetos. Desde 
então, a comunicação qufmica entre insetos vem sendo explorada 
no ponto de vista da pesquisa básica, como modelo para o 
entendimento de mecanismos envolvidos nas várias etapas entre a 
detecção de um sinal qufmico e a sequência de comportamentos 
iniciada pelo mesmo sinal. Por outro lado, entomologistas do mundo 
inteirO começaram a explorar o potencial de feromOnios no manejo 
integrado de pragas. Esta nova tecnologia começou a se tornar 
disponfvel, ao mesmo tempo em que se tomou consciência dos efeitos 
deletérios dos pesticidas convencionais. tais como os problemas 
relactonados à proteção do meto-ambiente, a resistência desenvolvida 
por pragas. etc. A descoberta de feromOnios causou uma euforia 
inicial muito grande. pois acreditava-se que tais compostos. de ação 
não tóxica. seriam a panaCéia para a agricultura sustentável e que a 
identificação e s(ntese dos feromOnios de pragas. proporcionariam a 
substituição total dos pesticidas convencionais . Apesar do exagero 
inicial. feromOnios tem um potencial imenso na agricultura e podem 
ser utilizados em manejo de pragas para minimizar elou racionalizar 
o uso de agentes agrotóxicos. Entretanto, para que tal objetivo seja 
atingido é preciso um investimento muito grande na pesquisa 
cientffica . Por se tra tar de substAncias que são alt amente especrficas 
(especificidade esta que se observa até mesmo em diferentes 
populações da mesma espécie), cada praga a ser controlada com 
feromOnios. tem que ser estudada individualmente e de forma global. 
Apesar de ser uma etapa fundamental. a identificação de feromOnios 
é simplesmente uma das etapas necessárias nas pesquis:ls para o 
emprego destas substAncias semioquímicas no controle de pragas . 
Graéas. principalmente, ao empenho e investimento intelectual da 
equipe de Entomologia da UFV. o Brasil saiu de uma era de completo 
marasmo, vivida há uma decada atrás, e hoje possui uma massa 
crltica de pesquisadores trabalhando para o emprego de feromOnlo 
na agricultura brasileira . Recentemente. com a colaboração de 
cientistas no/do exterior. feromOnios de pragas de importAncia 
econômica foram identificados. tais como o do Migdolus fryanus da 
cana-de-açúcar, a da trala do tomate Tuta absoluta, a da lagarta 
enroladeira da mal Bonagota cranaades e do Rhynchophorus 
pa/marum das palmáceas . Esperamos que o sucesso obtido nas 
pesquisas acima mencionadas, possam influenciar uma série de outros 
projetos altamente relevantes na mesma área. que estAo em 
andamento no Brasil. 

IDENTIFICAÇÃO DO FEROMONIO SEXUAL DA TRAÇA DO 
TOMATEIRO. Tu/o ob$oluto IMeyrickl. E EXPERI~NCIAS DE SEU 
EMPREGO NO BRASIL 

E. F. Vilela. Departamento de Biologia Animal. Universidade Federal 
de Viçosa, 36571 -000 Viçosa. MG. E-mail : evilela@mail.ufv.br 

Após várias anos de estudo da ecologia qufmica do acasalamento da 
traça do tomateiro. a equipe de pesquisadores das UniverSidades de 
Viçosa e Cometi (EUAI identificaram o componente principal do 
feromOnio sexual do referido inseto. o acetato de (3E,8Z,11Z1 -3.8-
11 -tetradecatrienila (ATDT). além de dois componentes secundários, 
os quais mostraram-se desnecessários na composição das i.scas 
atrativas empregadas nas armadilhas. no campo . Armadilhas 

contendo 100 J..lg do ATDT capturaram satisfatoriamente machos, 
comparativamente com a atração exercida por fêmeas virgens nas 
armadilhas, sendo que as capturas ocorreram sempre entre 5:30 e 
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8:30 h da manhã, perfodo este que corresponde ao de chamamento 
das fêmeas. A alta atratividade do feromOnio sintético torna·o útil 
como atraente em armadilhas para o monitoramento da espécie e 
experimentos encontram-se em andamento para correlacionar as 
capturas das armadilhas com os danos causados pela traça b 
plantações de tomate. Provavelmente, este feromOnio poderá também 
ser empregado para a interrupção dos acasalamentos Icontudo 
sexual) da espécie, o que está sendo testado presentemente em 
plantios de tomate na região de Pouso Alegre (MG)' No entanto, até 
o momento, o elevado custo da sfntese deste acetato tem Impedido 
o seu uso em escala comercial . Rotas de s(ntese alternativas, de 
baixo custo, têm sido tentadas por Ales Svatos. com resultados 
promissores. 

IDENTIFICAÇÃO E FORMULAÇÃO DO FEROMONIO SEXUAL DA 
LAGARTA ENROLADEIRA. 8on.got. cflln. odes (l EPIDOPTERA: 
TORTRICIOAEI 

A. E_ 8ras, Setor de Semioqu(micos. Universidade Estadual do Norte 
Fluminense - UENF. CCTA. CEP 2B045-620. Campos-RJ. E-mail : 
a!varo@uenf.br 

Atualmente . a lagarta enroladelra 8onsgot8 (= 

Phtheochr081 cransodes (Lepidoptera: Tortricidael é considerada a 
principal praga da cultura da macieira no Brasil, CUfO danos provocados 
pelo Inseto têm sido considerados superiores ao ocasionado pela 
mosca-das-frutas I"Anastrephs sp.). principalmente pelas dificuldades 
de monitoramento e baixa eficiência dos Inseticidas químicos 
empregados para seu controle. O dano ocorre quando as lagartas se 
ahmentam da casca do fruto depreciando assim o seu valor comercial. 
principalmente aqueles destinados à exportação. logo, é necessário 
o desenvolvimento de programas de monitoramento 8 novas 
estratégias de controle para esta praga, tais como o emprego de 
feromOnio sexual sintético . Estudos preliminares do comportamento 
demonstraram que os adultos (machos e fêmeas) emergem nas 
primeiras horas da fotofase e que as fêmeas iniciam o chama~ento 
(liberação do feromOnio sexual) no inlcio da escotofase. com Idade 
inferior a 12 horas até 96 horas . Testes de campo usando armadilhas 
adeSivas iscadas com fêmeas virgens demonstraram que a captura 
de machos ocorre entre as 17:00 - 21 :00 horas com o pico na 
primell8 hora de escotofase. Extratos de glândulas do feromOnio 
sexual foram submetidos à cromatografia gasosa acoplada à 
espectrometria de massa (GC·MSI e de mostraram a presença de 
vállos Acetatos e metil ésteres. A identificação dos compostos 
eletrofisiologicamente ativos foi realizada por meio da cromatografia 
gasosa e eletroantenografia IGC-EAD). e constataram a presença de 
dois compostos ativos: (E,Z) 3.5-Acetato de Dodecadienila IIE,Z}3.5-
12Acl e Z9-Acetato de Hexadecenila 1Z9-16Ac). Aparentemente. o 
composto (E.Zl3,5-12Ac é o único feromOnio sexual de tortricldeos 
identificado até o presente. O componente principal do feromOnio 
(E.Zl3.5· 12Ac foi testado em armadilhas adesivas tipo Delta em 
pomares de macieira em Vacaria IRS) . Os resultados demonstraram 
que septos impregnados com 100mg deste composto é tão ef~tivo 
no monitoramento de populações de 8. cranaodes quanto armadilhas 
iscadas com fêmeas virgens. A adição de isOmeros do composto 
(E,Zl3.5-12Ac reduz a captura de machos em armadilhas e inibe o 
pouso na fonte de odor em testes de túnel de vento. No entanto. a 
adição do composto Z9-16Ac em septos contendo (E,Zl3.5-12Ac 
aumenta significat ivamente a captura de machos. ocorrendo um 
sinergismo. Atualmente, o feromOnto sexual sintético está sendo 
utilizado em pomares de macieira para o monitoramento de 8 . 
cransades . Testes de campo e de laboratório estão sendo conduzidos 
para a obtenção da melhor formulação do feromOnio e estabelecer o 
momento mais indicado para emprego do controle químico. com 
base no número de insetos coletados em armadilhas de feromOnio 
sexual. visando reduzir o número de aplicações de inseticidas e os 
preju(zos causados por esta praga . 
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USO OE FEROMONIO OE Migdolus EM CANA·OE·AÇÚCAR : UM 
MODELO ADOTADO PelO PRODUTOR 

J .M.S. Bento,IICA·EMBRAPAICNPMF, Caixa Postal 07, CE~ 44380· 
000, Cruz das Almas-BA . E-mail : mbento@cnpmf.embrapa .br 

Migdolus é a principal praga da cana-de-açúcar na região 
Centro-Sul do Brasil. As perdas na produção devido a este inseto, 
foram de R$ 45 milhões em 1992 e cerca de R$ 250 milhões em 
, 995/96 . As áreas atingidas somam mais de 120 mil hectares. 
Outras culturas como café. Videira. eucalipto, amore.,a, e pastagem 
também são preJudicadas. Migdolus é uma praga de solo de diffcil 
controle. podendo atmgir até 4 metros de profundidade. Por muitos 
anos o controle foi realizado pelo uso Indiscriminado de inseticidas, 
mUitas vezes proibidos. de longo poder residual e em altas dosagens. 
A busca de uma alternativa de controle consumiu cmco anos de 
pesquisas. A descoberta do feromOnlo sexual desse Inseto. fOI obttda 
recentemente. a partir da extração do odor natural da fêmea. A 
identificação. slntese e uso deste feromOnio no campo fOI o primeiro 
caso de sucesso a partir de uma praga brasileira. Atualmente. já 
eXiste uma metodologia apropriada para o monitoramento e coleta 
massal deste besouro que leva em consideração o número de machos 
capturados em armadilhas estrategicamente colocadas no ... ampo. 
A técnica empregada pelos produtores possibilita a deterllunação e 
o grau de infestação da praga presente em cada área. otimizando o 
controle nas áreas infestadas e antecipando os preJulzos na cultura. 
Este método de controle é de baixo custo para o produtor. pois é 
utilizado em balxfssima dosagem (4 mglha). Além dessas vantagens. 
o feromOnlO é especifiCO para a praga, totalmente blodegradável e 
não apresenta nenhum Impacto negativo ao meio ambiente . 
Pesquisas utilizando a téCnica de confundimento vem se mostrando 
também promissora no controle de Migdolus e dentro de mais algum 
tempo poderá estar disponlvel aos produtores. 

FEROMONIO COMO FERRAMENTA NO CONTROLE INTEGRADO DE 
Rhynchophorus palmllrum 

J .I.L. Moura, CEPlAC, Estação Experimental Lemos Maia, Una
BA, CEP 45690·000. 

O Rhynchophorus palmsrum é uma das prinCipaiS pragas 
do coqueiro e dendezeiro na América tropical. Além das InJúlI ,J~ diretas 
causadas pelas larvas destes Insetos que se alimentam du ... teCidos 
me ris temáti cos, eles também são vetores do nematóide 
Bursaphelenchus cocophilus agente causador do anel-vermelho. 
doença letal a coqueiros. dendezelros e outras palmáceas . Inúmeras 
medidas de controle Visando o Inseto vetor já foram efetuadas. De 
uma maneira geral estas medidas aportam-se na utilizaçAo de Iscas 
atrativas a base de cana-de-açúcar e pedaços de estlpe de coqueiro 
e dendezelro. O manejo integrado através do controle cultural. físico, 
qulmlco e biológiCO Já foram recomendados e é utilizado por algumas 
empresas no norte e nordeste do BraSIl. Contudo o uso de feromOnio 
de agregação de R. palmarum tem melhorado sobremaneira o nlvel 
de captura destes insetos, contribuindo assim para uma melhor 
performance do con trole integrado. Recentemente. avaliações de 
modelos de armadilhas mais eficientes demonstraram que armadilhas 
tipo balde são pelo menos 13% mais eficientes que as armadilhas 
tipo feixe . Entretanto, em função da praticidade e baixo custo da 
armadilha tipo feixe recomenda -se sua utilização. Em áreas com de 
terrenos acidentados elou plantiOS acima de 10 anos recomenda-se 
a utilização de árvore-armadilha com inseticida mais ferolllõn'o. pois 
em testes de campo sua captura esteve sempre superior cnlre 30 e 
78 % das árvores-armadilhas que continham somente Inseticida. 

CONTROLE BIOLÓGICO DA PESQUISA A PRATICA 

DESENVOLVIMENTO DE BIOINSETICIDAS A BASE DE VIRUS 

F. Moscardi. Embrapa-Soja. Caixa Postal 231, Londrina. CEP 86001-
970. Paraná. Brasil. E-mail : moscardl@cnpso.embrapa.br 

A pesquisa com vlrus entomopatogênicos com o ,im de 
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desenvolvê-Ios como inseticidas microbianos tem progredido muito 
nos últimos' 0-15 anos. Consideráveis avanços foram obtidos quanto 
A produção, formulação e métodos de aplicação desses agentes. 
levando ao registro de vários bioinseticidas vir ais, em diferentes 
parses. No entanto. apesar do conhecimento cientffico acumulado e 
do seu reconhecido potencial em programas de manejo integrado de 
pragas, esses agentes têm sido muito pouco utilizados a campo, 
caracterizando um descompasso entre o grande desenvolvimento 
dentífico que se verifica com os vfrus entomopatogênlcos e a prática 
luso a campo) . Esse descompasso é decorrente de váriOS fatores, 
dentre eles: ai impossibilidade, até o presente. de produzir vfrus 
entomopatogênlcos in vitro. ao nlvel comercial; bl alta espeCificidade, 
controlando. geralmente, apenas uma espécie, significando baixos 
retornos aos investimentos realizados, quanto A produção comercial; 
cl tempo longo para matar o hospedeirO. em relação aos inseticidas 
qulmicos. implicando na necessidade de monitoramento cons tante 
da populaçlo da praga e aplicação contra estádios iniciais do Inseto; 
e di "cultura" estabeleCida, há décadas. entre técniCOS e agricultores, 
de aplicação de inseticidas qufmlcos de amplo espectro 8 de ação 
rápida. O vírus de polledrose nuclear da lagarta-da-soJa, AnticlJrsis 
gemmstslis IVPNAg). vem sendo empregado anualmente em cerca 
de 1.0 milhão de hectares. no Brasil. constitUindo-se no maior 
programa de uso de um vlrus como Inseticida biológico. No entanto. 
os fat ores mencionados acima, dentre outros. têm limitado a 
expando do seu uso pelo agricultor. Serão discutidos o avanço 
cientifico com vfrus entomopatogênicos e a evolução do seu emprego 
a campo, bem como as limitações envolvidas. 

RESEARCH ANO APPLlCATION OF Bacillu$ thuringiensis IN INSECT 
PEST ANO VECTOR CONTROL 

C.Nielsen-Le Roux. Instltut Pasteur, Unité des Bactéries 
Entomopathogênes. 25. Rue du Df. Roux. 75724 Paris, France. E
maíl : cnle lsen@pasteur .fr 

Among micro-organlsms the bacteria 88Cillus thuringiensis 
18tl IS (he most wldely used . Apphcatlons of BI strains in crop 
protectlon agalnst lepldopteran and coleopteran fohar pests and in 
vector control agalnst dlpteran larvae have been reahzed slnce lOto 
25 years, and the amount of product and treated areas are stil! 
Increasing. One of the advantages of lhe "micro"·biological control 
is that those organisms often can be applicated in lhe same manner 
as many chemicals.lhe main insecticidal activity of Bt is due to the 
production of protein crystals during sporulation of the bacleda. 
Crystals may be composed of one or more endotoxins. which 
constltute the larvicidal components. Current research on this 
organism and its toxins have been focused on: 1) Identification of 
strains and screening for actlvlty on serious pests and vectors of 
diseases 2) Identificallon and clonlng of the genes encoding the 
toxins 3) Mode of action of these toxins 41 Resistance risk assessment 
51 Transgenic organisms 61 Ecology and nature of " this" organism 
71 Formulation and application strategies, elc. loday. more than 
50.000 strains have been isolated from soil. insects or plams and 
more than 50 different toxin genes (cry genesl have been sequenced. 
The various toxins have high levei of host specificity. The mode of 
action of the isolated toxins have been studied in details : the toxins 
are stomach poisons and the high insect specificity is in general 
correlated with the presence of specific toxin receptors in the larval 
midgut of susceptible insects. The mechanisms of resistance in the 
field and in the laboratory are often due to a modification of the 
toxin/receptor binding. lhe management of resistance is based on 
knowledge on shared toxin receptors for given insects and on 
application strategies, including transgenic crop concems. lhe 
ecology and nature of this bacteria including pathogen-insect 
interaclions are less studied. lhe presentation will be a shon overview 
of the main research done in that are a and on its contributions to 
apphcation of entomopalhogenic 8acillus in the field. 
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A ENTOMOLOGIA E A INTERNET 

SISTEMAS DE INFORMAÇAo NA INTERNET. 

D.A .L.Canhol & L. Souza. Base de Dados Tropical (FTPTAT). Rua 
Latino Coelho, 1301. CEP 13087-010. Campinas, SP. E-mail : 
luceh@bdt.org.br. e dora@bdt.org.br. 

Vános fatores influenciaram a evolução dos Sistelllas de 
informação, mas dois se destacam: o primeiro é 8 revulução da 
microeletrOnica e a consequente evolução da tecnologia de 
desenvolvimento de hardware e software; o segundo, é a revolução 
da Internet. que diminuiu distancias, ultrapassou fronteiras e 
promoveu a integração da comunidade acadêmica a nfvel mundial. 
A Internet surgiu como um programa militar Norte Americano que 
queria criar um sistema de comunicação descentralizado. baseado 
em computadores . A forma como este programa foi concebido fOI 
fundamental para a evolução da Internet. Foram desenvolvidos 
protocolos comuns de transmissão de dados (TCP/lP) ao Invés da 
padroOlzação do equipamento . e estes protocolos foram 
disponibilizados na rede. gratuitamente . Outros exemplos de 
disponlbihzação de software e de dados foram surgindo. o que Inldou 
uma "cultura colaborauva- nunca antes vista. Porém. a verdadeira 
revolução do ponto de vista de sistemas de Informação surgiu com 
ferramentas que permitiram ao usuário utlhzar um ÚOlCO software 
para acessar qualquer sistema de informação (em especial o World 
Wlde Webl na Internet. Observa·se que a Internet é o 'l'eio de 
comunicação de maior crescimento em todos os tempos e f\ também 
a forma mais barata . As Informações são de livre dcesso à 
comuOldade. promovendo a pesquisa, a educação e mudando o 
próprio conceito de Informação. pois as contribUições e experiências 
Individuais passam a ter um grande e inestimável valor e alcance. 
Com a Convenção da Diversidade Biológica surgiu um novo paradigma 
que é a conservação ligada à utilização sustentável e a partilha dos 
benefícios gerados pelo uso dos recursos genéticos. O estudo, o 
cont role e aplicação desses novos conceitos exige uma visão 
Interdisciplinar e uma ação inter institucional. que a Internet pode 
Viabilizar . 

SERViÇOS DA INTERNET 

R. Remiro. Centro de Informética na Agricultura. CIAGRI/USP. 13.418-
900. PiraCicaba - SP. Cx.P 9 . Email : riramiro@ciagrLusp.br 

A década de 90 marcou uma verdadeira explosbo n uso e 
aceItação da Internet mundial. sendo que a cerca de um ano ela 
passou a integrar a realidade Brasileira. Esta rede consolidou-se 
como um meIO eficiente de comunicação instantânea e sem fronteiras, 
provendo seus usuários de serviços diversos que vAo desde o simples 
entretenimento até a discussão e troca de informações sobre assuntos 
cientlficos variados . Assim sendo, o Correio Eletrônico surge como 
um dos serviços Internet mais eficazes quanto à comunicaçliio em 
rede . De maneira réplda e transparente, é posslvel a troca de 
informações independentemente da localização no planeta. Os 
usuários Internet contam ainda com outros serviços igualmente 
imponantes. Dentre eles destacam-se as Listas de Discusslo nas 
quais. através do correio eletrOnico. é possfvellnscrever·se e passar 
a integrá-Ias envIando e/ou recebendo correspondências eletrOnicas 
contendo muitas informações sobre os assuntos tratados nas referidas 
Listas. Semelhante. Lista, estão os NewsGroups da USENET. Através 
deles as pessoas tem à disposição um menu com inúmeros grupos, 
discutindo temas diversificados. Sobretudo, a Internet é fonte de 
difusão do conhecimento. 
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COMO NAVEGAR NA INTERNET UTILIZANDO O WORLD WIOE WEB 

R. C. B. de Moraes. Departamento de Entomologia. ESALQ/USP' 
13418-900. Piracicaba. SP. E-mail : rcbotequ@carpa.ciagri.usp.br. 

O World Wide Web deixou a Internet muito mais atraente 
e Útil. Por causa do Web ou W\IVW (como é chamado) o interesse 
pelo uso da rede mundial de computadores tem aumentado. O Web 
é um sistema hipertexto e multimldia. que permite ao usuário, com 
um simples c/;ck do mouse numa palavra na tela do computador. 
mover·se facilmente entre computadores em rede ao redor do mundo. 
Um dos princfpios básicos do principal criador da Internet. Tim Berners
Lee. é a universalidade: a idéia de que a informação. uma vez 
disponfvel. deve ser acessável por qualquer pessoa. em qualquer 
computador. Um documento pode levar o usuário a outros 
computadores. lendo documentos com textos. gráficos. sons e 
vldeos. Através do endereço de uma Universidade, por exemplo, 
podem ser obtidas informações sobre um Departamento especffico 
e quais professores lecionam. Para conectar-se ao WWW são 
necessários programas conhecidos como browsers ou navegadores. 
Os mais conhecidos são: NetScape, Mosaic e MS Internet Explorer. 
Para conectar-se numa Universidade é necessário seu endereço ou 
URL IUniform Resource Locator) . Assim as URL são os ponteiros de 
informações que podem ser acessados pelos browsers. Para sair 
navegando e procurando o que deseja na Imensidão virtual foram 
cnadas algumas URls especiais que centralizam (através de 
programas de busca em base de dados) milhares e até milhões de 
URls. classificando-as por assunto e permitindo a pesquisa por 
palavras-chave . O crescimento do World Wide Web tem sido 
fenomenal nos ultimas anos, inclusive no Brasil. Pode-se. por exemplo, 
acessar Instituições de ensino. bibliotecas. bancos, jornais. revistas, 
fazer compras. roteiros turísticos. etc. ASSim a Internet está cada 
vez mais integrada à atividade do pesquisador. 

A BUSCA DE INFORMAÇÕES ENTOMOl ÓGlCAS NA INTERNET. 

R.A . Zucchi. Departamento de Entomologia. ESALQJUSP. 13418· 
900 Piracicaba. SP. E-mail : razucchi@carpa .ciagri .usp.br 

Em qualquer área do conhecimento cientUico. a busca de 
informações é uma atividade imprescindlvel. A localização de um 
tema normalmente é baseada em Indexadores. que catalogam os 
periódicos de todo o mundo. Na área entomológlca. o levantamento 
bibliográfico fundamenta-se na consulta a vários indexadores, tais 
como, Bi%gica/ Abstracts. Review of Agricultura/ Entomology e 
Zoo/agica/ Record (versão impressa e em CD-ROM) . Atualmente. 
existe mais uma maneira de se localizar um assunto: a Internet. A 
conecção pode ser via GOPHER ou WWW (World Wide Web) . O 
modo mais atraente de apresentar e obter informações é usando o 
WWW. O assunto pode ser localizado usando-se palavras-chave. O 
inconveniente. no momento, é que. de um modo geral, apenas 
informações mais recentes estão dispon(veis. gratuitamente, na rede. 
Os Anais da SEB. por exemplo. já estão na rede, mas só os últimos 
três números. pois estes estão na home page da SEB. que foi a 
fonte indexada por vários mecanismos de busca . Estes indexam as 
informações disponfveis em milhões de home page. portanto, 
vasculham nas home pages os assuntos relacionados à palavra·chave 
usada . A partir desta informação. a busca pode ser feita visitando· 
se as home psges de Universidades. Institutos, Museus. Sociedades 
Entomológicas (algumas apresentam o (ndice dos seus periÓdicos). 
livrarias e até de periódico (Flon'ds Enromologist). Uma home psge 
pode conter links com outras. que darão acesso a novas informações. 
e assim por diante . Nem toda informação na rede é gratuita. Através 
de uma assinatura é posslvel acessar. por exemplo. o Zoolog;ca/ 
Record Online. e desta forma. obter informações desde 1978. E. 
quandO todas as tentativas de busca forem infrutfferas, pode-se 
solicitar auxnio numa lista-de-discussão, que permite a troca de 
mensagens entre os interessados. Há várias listas entomológicas 
(e.g. Bee-I, Biocontrol-l. Entomo-I, leps-I. Mosquito-I, Pestcon • 
SEB·I). 
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DESENVOL V/MENTO DE B/O/NSETlC/DAS 

DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS INSETICIDAS A BASE DE 
PRINClplOS ATIVOS BACTERIANOS 

L. Rabinovitch, Instituto Oswaldo Cruz. Departamento de 
acteriologia. laboratório de Fisiologia 8aC1eriana. Av. Brasil, 4365, 
Aio de Janeiro. AJ , 21045·900. 

Ao final da década de 80, surgiram com nitidez os primeiros 
movimentos destinados 8 produção no Brasil de inseticidas à base 
de bactérias entomopatogênicas, normalmente inimigas naturais de 
alguns insetos e de imponência para o controle de vetores de interesse 
em Sanidade Pública e pragas agrfcolas. Naquela época. também 
surgiam técnicos e pesquisadores que se especializaram no trabalho 
com Bacíllus thuringiensis subesp. israelensis IB.t.i .I, B. thuringiensis 
subesp. kurstaki IB.t .k.) e B. sphaericus IB.s .• , principais Bacillus 
utilizados em escala industrial. Centros de pesquisas distribuídos em 
alguns Estados demonstraram potencial para desenvolver tecnologia 
de produção destes larvicidas. sendo eles: Pernambuco, São Paulo, 
Rio de Janeiro. Goiás. Santa Catarina, Paraná e Rio Graru.h 10 Sul. 
TodaVia. somente São Paulo. Rio de Janeiro e Rio Gran I\.! do Sul 
desenvolveram. de fato. processos que foram levados à produção 
em escala industrial . Tratando-se de bactérias esporuladas aeróbicas. 
produtoras de prÓ-toxinas especificas que se tornam ativas contra 
larvas de Culicidae e Simuliidae. a produção massal do princípio ativo 
depende do correto cultivo do microrganismo em meios protéicos. 
da condução do processo fermentativo, da separação da massa 
microbiana do mosto fermentado, da formulação adequada para 
atingir o alvo apreensor da prÓ-toxina. para permitir um maior tempo 
de permanência da pró-toxina ativa no meio ambiente. entre outras 
destinações. Detalhes de técnicas que medeiam desde a fermentação 
até a formulação serão apresentados. 

DESENVOLVIMENTO DO a.cuJoviro •• podopter. PARA O CONTROLE 
DA LAGARTA DO CARTUCHO DO MILHO. Spodopt~r. frugiperdll 

F. H. Volicon.o, CNPMSIEMBRAPA, C.P. 151 , CEP 35701 -970, S ••• 
Lagoas. MG. E-mail : valicent@cnpms.embrapa .br 

Os trabalhos com o BlIcu/ovirus spodop ter. começaram 
no ano agrícola 1985/86. no Centro Nacional de Pesquisa de Milho 
e Sorgo da EMaRAPA, em Sete Lagoas. MG. com o levantamento 
dos inimigos naturais da lagarta do cartucho do milho. Spodop terll 
frugi".",". nas principais regiões produtoras de milho do Estado de 
Minas Gerars. Dentre os inimigos naturais. foram encontrados virus 
atacando a lagarta no campo. Lagartas com sintomas de vírus foram 
traZidos para o laboratório, maceradas e a suspensão Inoculadas em 
larvas sadias. Os isolados que reproduziram os mesmos sintomas do 
campo foram purificados e submetidos aos bioensaios de CL50. 
lL50. O isolado que apresentou as melhores características foi 
~studado em mais detalhes em laboratório quanto a especificidade. 
Idade de maior susceptibilidade das larvas. temperatura adequada 
para infeção. consumo foliar de larvas depois de infectadas. sendo 
na etapa seguinte iniciados experimentos de campo . Estes 
experimentos visaram o melhor volume de água para pulverização a 
campo. tipo de bico. dose do patógeno. tipo de aplicação mais 
eficiente Icostal. tratorizada e via água de irrigaçlo) e a maU .",r hora 
do dia para aplicação do 8 I1cu/ovirus. O melhor volume de água 
para pulverização costal e tratoriazada é de 250 a 300 litroslhá e. 
no caso de culturas irrigadas. o Bllcu/ovirus somente pode ser usado 
em irrigação por aspersão. ainda não sendo viabilizado o uso via 
pivot central. A dose do 8 I1cu/oVJfUS foi de 2x10" pol/ha . A fase 
mais problemática e trabalhosa no controle da S. fruglperdll com B. 
spodoptflr. é a multiplicação do v(rus em larga escaladevido ao 
canibalismo das lagartas, que exige cuidados especiais na sua 
multiplicação . Deste modo. a produção em laboratório exige uma 
grande mão de obra na separação e manuseio das mesmas. As larvas 
apresentam um canibalismo de 18% quando ficam 15 horas juntas 
num recipiente e, o canibalismo pode chegar a 70% quando estas 
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ficam juntas por 48 horas. mesmo tendo alimento. folhas de milho à 
vontade. 

DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS MICROBIANOS 

S.B. Alves & S. Silveira Neto. Oepto. de Entomologia IESALQ/USPI. 
C. Postal 9, CEP 13418· 900, Piracicaba, SP . E· mail: 
se ba Ives@pintado.ciagri .usp.br 

Apesar do custo de registro de um inset icida microbiano ser 
aproximadamente 10% menor que os gastos com um inseticida 
qufmico, o custo de desenvolvimento de um produto biológico é 
praticamente idêntico ao do produto qufmico. Por outro lado. as 
indústrias estão sempre Investindo pesadamente no desenvolvimento 
dos qufmicos e timidamente caminhando para as pesquisas com 
inseticidas biológicos. O resultado desse baixo investimento na área 
vem repercutindo diretamente na qualidade dos produtos existentes 
no mercado. Até mesmo os inseticidas microbianos à base de 8. 
rh.uring;ens;s e de nematóides. que vêm sendo comercializados por 
algumas grandes companhias. necessitam de investimentos visando 
a melhoria da produção. formulação e aplicação. Os produtos à base 
de vlrus e de fungos ainda podem ser conSiderados de produção 
artesanal. Provavelmente o maior investimento no desenvolvimento 
desses entomopatógenos nlo tenha ultrapassado um milhão de 
dólares. O mercado global de produtos fitossanitários representa mais 
de US$ 27 bilhões sendo o Brasil o terceiro consumidor mundial, 
gastando cerca de US$ 1.5 bilhão desse total . Os inseticidas 
acancidas e nematicidas são responsáveis por 28-30% desse total . 
Os produtos biológicos existentes. representados por 
aproximadamente 175 formulações incluindo bactérias. vírus. fungos 
e nematóides. representam uma fração que não chega a atingir 1 " 
do faturamento global. Assim. considerando esses dados. associados 
ao problema da resistência crescente dos artrópodos aos inseticidas 
e acaricidas. ressurgência de pragas, poluição dos alimentos e do 
ambiente e principalmente 8 pressão crescente da sociedade. pode
se inferir que as indústrias relacionadas ao controle de pragas terão 
que mudar radicalmente sua polftica de investimentos na direção 
dos produtos microbianos, visando a sua maior utrlização em 
programas de MIP. 

CRYMAX' BIOINSECTlCIDE, THE FIRST RECOMBINANT BT 
PRODUCT FOR THE CONTROL OF LEPIDOPTERAN INSECTS IN THE 
VEGET ABLE, TREE, NUT AND VINE MARKET 

R.A . Oaoust . Ecogen Inc .• 2005 Cabot Boulevard West. Langhorne. 
PA 19047-3023, USA. 

Crymax is the frrst 8acillus thuringiensis·based product using a 
recombinant St slrain that has been reglstered by the Environmental 
Protectlon Agency lO the United States for the control of lepidopteran 
pasts of vegetables. frult trees, nut tlees and vine crops. lhe product 
was developed using Ecogen' s proprietary recombinant system. 
referred to as the SSR System. lhe advantage of such a system ls 
that desirable genes can be inserted Into a 8t slrain with enhanced 
field efficacy while still retaining eU lhe favorable environmental and 
safety aspects of a naturally occurring at product. Crymax contains 
three verslons of the cry1 Ac gene the encades for insecticidal crystal 
protein for broad spectrum activity against a wide range of caterpillar 
past species and one version each of the cryl C and cry2A genes. 
lhe cry1 C gene encodes for protein that has especially high activity 
against St -resistant diamondback moth larvae. The cry2A gene 
encodes for protein active against several difficult to killlepidopteran 
pests. e.g . lhe tomato fruitworm. Helicoverpa zea . Crymax is 
formulated as a water dispersible granular containrng 15.00% 
lepldopteran active toxin. Its potency is 64 billion International Units 
per kilogram of product. Crymax IS labeled for control of over 100 
lepldopteran pest species on several hundred different crops and 
ornamental plants and trees. In comparative field trials against ali 
major commercial 8t products and chemlcal insecticides. Crymax 
has conslstently been shown to perform comparably to the most 
effic8cious chemicals and better than other at products when 
equivalent rates and 8pplicaüon frequencies were used. lhe product 
is under development in numerous countries throughou t the world. 
including Brazil. 



Rrsllmosdo /Ó· Congrrsso Bnwlelrodr Enlom%gla. SoI\'Odor-BA. 01 a 07 de morço ck /997 

DESENVOLVIMENTO DE ISCAS COM FUNGO PARA MANEJO DE 
PCPULA .ES DE FORMIGAS 

J .l. Stimac, Dept of Entomology & Nematology, Uni ... . of Florida, 
PC Box 110620, Galnesvllle, Fl 32611 -0620, USA 
E-maIl: JlS@GNV.lFAS.UFL.EDU 

ManejO de populações de formigas com inseUcids& Clufmicos 
ou táticas de controle biológico é dlHcil porque a unidade funCionai é 
O ninho e não o indl ... fduo. Isto significa que qualquer agente de 
controle de ... e ser distribu(do entre as operárias e os insetos 
reprodutl ... os dentro do OInho. O nr ... el de disseminação dos agentes 
depende de complexos comportamentos sociais e do modo de ação 
do agente . Agentes que são Ingendos tais como toxinas (InsetiCidas 
qufmlcos) e microorganismos com penetração oral (bactérias) de ... em 
ser atraentes em termos de alimentação e trofolaxia , enquanto que 
agentes de contato (fungosl tem diferentes reqUisitos , No 
desen ... ol ... lmento de táticas de controle com Beauveri8 bIlssian8 como 
Ingrediente atl"'O, duas estratégias tem sido utilizadas: 1) Introdução 
de inóculum do fungo com adlt i ... os para crescimento do fungo, e 2) 
desen ... ol ... lmento de Isca contendo esporos do fungo que aderem - s 
formIgas durante a coleta e processamento da isca. Esta atltima 
estratégIa parece ser mais adequada porque ntO necessIta de 
creSCImento do fungo dentro do OInho, Fatores Importantes na 
formulação e métodos de aplicação usados com Iscas para formigas 
dependem dos obJetl"'os do maneJo. comportamentos du c("e ta de 
alimentos e recrutamento de outras formigas. e condições nn.blentais 
onde as Iscas SIO usadas. Diferenças no manejo de forulIgas em 
situações urbanas ou rurais servem como bons exemplos para o 
desenvol",lmento de diferentes estratégias para o uso de Iscas com 
fungo entomopatogêOlco. 

ESTA TiSTlCA APLICADA A ENTOMOLOGIA 

MÉTODOS ESTATlsTICOS PARA COMPARAÇAO DE PARÂMETROS 
ASSOCIADOS As TABELAS DE VIDA DE FERTILIDADE. 

A. de H. N. Maia, EMBAAPAJCNPMA. caixa postal 69. Jaguariúna 
- SP. e-mail : ahmala@cnpma.embrapa.br 

O potencial de crescimento de populações de Insetos é uma 
Informação de Interesse em mUitos estudos sobre d,' âmlca 
populaCional. manejO de pragas e a ... aliação de riSCO de ,H _ntes de 
controle biOlógiCO , Na avaliação de riSco. por exemplo, é importante 
a ... aliar os possrveis efeitos de biopestlcldas sobre o potencial de 
creSCimento de populações de Insetos não al ... o . Dados relacionados 
com sobrevivência e fertilidade, utilizados para estimar o cresCimento 
da populações. são usualmente condensadas em tabelas denominadas 
tabelas de Vida de fertilidade , As informações necessárias para 
construção de uma tabela de ... ,da de fertilidade são: Inrclo da fase 
adulta e longevidade de cada fêmea (dias, semanasl: Número de 
ovos postos por fêmea, por dia: Proporção de fêmeas na descendência 
; Porcentagem de descendentes (fêmeas) Que sobre ... , ... em até a 
fase adulta; Número de fêmeas vivas a cada dia, desde o In(Clo da 
fase adulta da fêmea mais precoce até a morte da última fêmea. 
Os principaiS parâmetros associados à tabela de "'Ida de fertilidade 
são (Southwood, 1978): Taxa Uquida de reprodução (Ao): total de 
descendentes fêmeas produzidas por fêmea, durante todo o pedodo 
de O ... ipOSIÇão, que chegam à geração seguinte , Taxa intrfnseca de 
crescimento IAm) : é um parAmetro da curva de crescimento da 
população de fêmeas (suposta exponenciall, relaclonadu ,:om a 
velocidade de creSCimento (ou decreSCimento) populaCional. Intervalo 
médiO enue gerações (Mgtl : duração média do perrodo entre o 
nasCimento dos indi ... lduos de uma geração e da geração seguinte . 
Aazão flOlta de cresCimento (ÃI : fator de multiplicação da população 
originai a cada inter ... alo unttário de tempo. Ouando se deseja 
comparar o potencial de cresCimento de duas (ou malsl populações. 
realizam-se expertmentos para obtenção dos dados utilizados na 
construção de tabelas de ... ida. Os insetos utilizados em cada 
' tratamento' são considerados uma amostra aleatória das populações 
objeto de estudo. Dessa forma os parâmetros populacionais estimados 
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a partir desses dados têm embutido um grau de incerteza. pois as 
estimativas variam de acordo com a amostra selecionada. Esse 
grau de incerteza é expresso atra ... és da ... ariAncia da estimati ... a. 
Para comparar parâmetros de duas populações utilizando testes 
estadsticos é essencial a informação sobre a variância da estimat i ... a. 
Para melhor entender a contribuição dos testes estatrstlcos para a 
deCisão sobre existência de efeito de tratamentos. pode-se supor a 
seguinte situação: insetos (o ... os) de uma mesma população são 
divididos em dois grupos e t axas intrrnsecas de crescimento (Aml 
são calculadas para cada grupo. Seguramente, os ... alores observados 
serão distintos, apesar de representarem estimatIVas de um mesmo 
parâmetro populacional. Assim, o Simples fato de observarmos 
diferenças entre os ... alores de Am estimados para dOIS grupos 
experimentais não Implica que haja efeito de tratamento sobre Am , 
Como decidir então se uma diferença obser ... ada é indicatiVO ou não 
de efeito de tratamento1 A forma tradicional é postular a hipótese 'o 
tratamento não afeta a taxa intr(nseca de crescimento' e buscar 
eVidências que a contrariem, O problema agora é estabelecer o que 
é uma eVidência sufiCiente para rejeição da hipótese postulada, Os 
testes estadsticos fornecem subs(dios que auxiliam essa decisão 
baseados em probabilidades. Para o cálculo dessas probabilidades é 
fundamental a informação sobre a vanAncia da estimati ... a do Am, A 
mesma afirmativa é válida para comparação de outros parâmetros 
quaisquer, tais como longe ... idade média (longl. duração média da 
fase imatura (Dfimatl. número médiO de o ... os postos por fêmea 
(No .o ... os), perlado médiO de pré-ovlposiçlo (Preo ... ip). Observe que 
os parâmetros a ... aliados podem ser classificados em dOIS tipos: 1 I 
parâmetros cujas estimativas são valores médios de observações 
indl ... lduals (LonQ. Oftmat. No .ovos, Preo ... ipl e 2) parâmetros-resumo 
(Ao, Am. Mgt e ÀI , Usualmente, nos expertmentos para construção 
de tabelas de Vida. cada tratamento é aplicado a um grupo de 
IOsetos , sem réplica de grupo (o Inseto constitUI a unidade 
experimenta0 . ASSim, Informação sobre a ... ariAncla de estimativas 
de parA metros do primeiro tiPO são faCilmente obtidas a partir da 
variab,lidade dos valores observados nos insetos de um mesmo 
tratamento ( ... ariância IOterna) . O mesmo procedimento não pode 
ser aplicado aos parâmetros do segundo tipo, para os quais não 
existem valores observados para cada inseto, No primeiro caso. a 
estimativa da ... ariânCla Interna é obtida atra ... és de análise de varlância 
(quadrado médio do res(duol e as médias dos tratamentos são 
comparadas através de procedimentos de comparações múltiplas 
(Testes de Tukey, Duncan. Dunnen, entre outros) , Para estimar a 
vanância (da estlmatl ... a) do Am Meyer 61 aI, (1986) propuseram o 
uso das técnicas computacionalmente Intensi ... as 'Jackknife' e 
' bootstrap' que podem ser estendidas aos demaiS pari metros
resumo. Em experimentos aleatorizados • existe a alternatl ... a de uso 
de testes permutaclonals {Manly. 19911, Apresentaremos. atra ... és 
de exemplos, o uso dessas técnicas para comparação de parâmetros 
aSSOCiados a tabelas de Vida de fertilidade de predadores da lagarta 
da soja (Anticarsia gemmataJisl alimentados com dieta sadia ou 
Infectada com blopestlcldas. 

ANÁLISE DE PRO BIT NOS ESTUDOS DE DETECçAo E 
MONITORAMENTO DA RESIST~NCIA DE PRAGAS A TÁTICAS DE 
CONTROLE 

C. Ornato, Dept- de Entomologia (ESAlO J USPI. C. Postal 9 , CEP 
13418-900, p.,acicaba. SP. E-mail : celomoto@carpa.clagrLusp.br 

Um dos grandes desafios em programas de manejo integrado de 
pragas tem sido a e ... olução da reSistênCia de pragas a diferentes 
táticas de controle (por ex,: controle qu(mlco e controle microblano). 
Muito comumente, o monitoramento da resistência é realizado 
mediante a estimativa da CL ou Ol50 (concentração ou dose que 
mata 50% da populaçl'ol atra ... és da análise de Probil. Na prática. a 
detecção da resistência através deste método só é possrvel quando 
a freqüênCia de indlv(duos resistentes é relativamente alta em uma 
determinada população. Para que os programas de manejo sejam 
mais efetl ... os. é desejável que a detecção dos Indlvrduos resistentes 
seja realizada no In(CIO do processo evolutiVO. Sendo assim. a análise 
de Probit tem sido Criticada para a detecção e monitoramento da 
resistência. Uma outra rado contrária é que uma das condições 
básicas da análise (homogeneidade da população em teste) é violada, 



PERSPECTIVAS PARA O USO DE PLANTAS INSETICIDAS 
NA AMÉRICA LA TINA. 

C. Rodríguez-Bernández, Entomología y Acarología, IFIT, Colegío 
de Postgraduados. 56230 Montecillo, Texcoco, México. E-mail: 
crhernan@colpos.colpos.mx 

o surgímento dos inseticidas organo-sintéticos marcou uma nova etapa 
nos métodos de controle de pragas, de tal modo que as estratégías 
empregadas até então, dentre as quais os inseticidas vegetais, foram 
relegadas a plano secundário, devido à menor efetividade e maior custo. 
Todavia, após décadas de uso intensivo e irracional desses produtos 
sintéticos, surgíram diversos problemas que estimularam a busca de 
novas alternativas que permitam manter as populações de insetos em 
níveis que não produzam dano e, ao mesmo tempo, conservem o agro
ecossistema. Dentre estas alternativas, podem ser destacados os 
produtos derivados de plantas. Os primeiros inseticidas vegetais foram 
obtidos a partir de Chrysanlhemllm cinerariefolillm (Asteraceae), 
Nicoliana labacllm (Solanaceae), Schoenocall/on oficina/e (Liliaceae), 
LonchocarplIs nicoll (Fabaceae), De"is elliptica (Fabaceae) e Ryania 
speciosa (Flacourtiaceae), os quais foram comercia1izados como 
extratos e pós, principalmente. Na América Latina, esta prática que 
chegou a ter grande importância, vinha sendo gradativamente 
abandonada. Atualmente, entretanto, em vanos paises como 
Guatemala, Honduras, Peru, Paraguai e México, programas de 
recuperação da tecnología tradicional de combate de pragas começam a 
ser implementados. Em outros paises como República Dornínicana e 
Nicarágua, a introdução de espécies com destacada atividade inseticida 
como o nim, Azadirachta indica (Meliaceae), tem estimulado o uso 
dessa prática, bem como a procura por materiais nativos. O uso de 
inseticidas vegetais tem grande potencial, principalmente, por ser um 
recurso disponível no ecossistema do agricultor. Em função disso, há 
necessidade de mais pesquisas que permitam um melhor conhecimento 
desses produtos, de tal modo que o seu emprego em larga escala possa 
se tornar viável. 



PERSPECTIVAS PARA O USO DE PLANTAS lNSETICIDAS 
NA AMÉRICA LA TlNA. 

C. Rodríguez-Hernández, Entomologia y Acarología, IFIT, Colegio 
de Postgraduados. 56230 Montecillo, Texcoco, México. E-mail: 
crhernan@colpos.colpos.mx 

O surgimento dos inseticidas organo-sintéticos marcou uma nova etapa 
nos métodos de controle de pragas, de tal modo que as estratégias 
empregadas até então, dentre as quais os inseticidas vegetais, foram 
relegadas a plano secundário, devido à menor efetividade e maior custo. 
Todavia, após décadas de uso intensivo e irracional desses produtos 
sintéticos, surgiram diversos problemas que estimularam a busca de 
novas alternativas que permitam manter as populações de insetos em 
níveis que não produzam dano e, ao mesmo tempo, conservem o agro
ecossistema. Dentre estas alternativas, podem ser destacados os 
produtos derivados de plantas. Os primeiros inseticidas vegetais foram 
obtidos a partir de Chrysanthemum cinerariefolium (Asteraceae), 
Nicotiana tabacum (Solanaceae), Schoenocaulon oficinale (Liliaceae), 
Lonchocarpus nicou (Fabaceae), Derris elliptica (Fabaceae) e Ryania 
speciosa (Flacourtiaceae), os quais foram comercializados como 
extratos e pós, principalmente. Na América Latina, esta prática que 
chegou a ter grande importância, vinha sendo gradativamente 
abandonada. Atualmente, entretanto, em vanos países como 
Guatemala, Honduras, Peru, Paraguai e México, programas de 
recuperação da tecnologia tradicional de combate de pragas começam a 
ser implementados. Em outros países como República Dominicana e 
Nicarágua, a introdução de espécies com destacada atividade inseticida 
como o nim, Azadirachta indica (Meliaceae), tem estimulado o uso 
dessa prática, bem como a procura por materiais nativos. O uso de 
inseticidas vegetais tem grande potencial, principalmente, por ser um 
recurso disponível no ecossistema do agricultor. Em função disso, há 
necessidade de mais pesquisas que permitam um melhor conhecimento 
desses produtos, de tal modo que o seu emprego em larga escala possa 
se tomar viável. 
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pois nestes estudos assumimos que 8 populaçio é heterogênea (ou 
seja, existem indivfduos suscetfveis e resistentes a um determinado 
agente de controle) . Para contornar estes problemas, outros métodos 
tem sido propostos, como por ex. a análise de vari8ncia e os 
bioensaios de concentraçio discriminante ou diagoóstica. 

DETERMINAÇÃO DOS LIMITES TtRMICOS INFERIOR E SUPERIOR 
DE INSETOS 

M.l. Haddad, Depto . de Entomologia (ESALOJUSPI. C. "'ostal 9. 
CEP 13418-900, Piracicaba, SP. 
E-maU: mlhaddad@carpa.ciagri .usp.br 

Na filosofia atual de Manejo de Pragas é bastante comum 
a utilização de Modelos Matemáticos. visando. principalmente, a 
previsão de ocorrência das pragas-chaves em culturas de importância 
agrfcola . Dentre os componentes de um modelo, ocupa lugar de 
destaque a temperatura, pois, sendo este elemento climático um 
dos que afetam mais diretamente o inseto, pode· se ter, em função 
das necessidades térmicas do inseto e do local analisado, 
possibilidades de maiores ou menores populações da praga (HADDAD 
& PARRA. 1984). Ou ando taxas de desenvolvimento e porcentagem 
de mortalidade de fases do ciclo evolutivo de insetos. sob 
temperaturas constantes, são plotados versus essas temperaturas. 
uma curva sigm6ide para taxa· desenvolvimento e uma curva em 
forma de U para mortalidade são obtidos. Três faixas de temperatura 
são observados: t, - t, - - > tax8 de desenvolvimento apresenta 
aumento acelerado e 8 mortalidade decresce rapidamente, I , - t, 
- .. > taxa de desenvolvimento aumenta linearmente com a 
temperatura e atinge seu máximo à temperatura t, e a mortalidade é 
baixa e estável; t, - t. - - > taxa de desenvolvimento decresce e 
mortalidade aumenta rapidamente, aproximando-se de 100%. A 
faixa t, - t , já foi bem explorada por HADDAD & PARRA (l984). 
Hoje. com o avanço das técnicas de previsão de ocorrência de pragas. 
tem-se necessidade de estudar modelos matemáticos mais completos, 
onde se tenha a estimativa de toda curva sigm6ide, visando, além 
da estimativa do limite térmico inferior. o limite térmico superior e a 
tempera'tura ótima. AI6m do estudo da taxa • desenvolVimento na 
faixa t 1 - t., há necessidade que o modelo leve em conSideração 
outros fatores. Que influenciam a duração das fases do CIcio evolutivo 
de um Inseto, por exemplo, as reações bioqufmicas. Assim. foi 
utilizado o modelo de Sharpe & Demichele (19771. que é o mais 
referido na literatura internacional, com resultados bastante 
satisfat6rios. 

MODElS IN ENTOMOlOGY 

A.P. Gutierrez. ESPM, Division of Ecosyslems Science Unlversity of 
California, Berkeley 94720 

In nature, numerous biotic and abiotic factors affect the dynamlcs 
of interacting species, and part of this i$ the hid and seek between 
predators and prey distributed in a patchy environment (meta · 
populavons) . The habitat fragmentation experiment of Kareiva(1987) 
demonstrated unequivocally the effects on prey dynamic$. However, 
to capture the spatial and temporal aspects of population dynamics 
without getting loss in the details or simplifying the biology to the 
point of rendering the model untestable has been difficult. Also 
ditticult has been the gathering of sufficient biological and population 
census data to formulate and test the model. Commonly, population 
dynamics models describe average values of populations uniformly 
dispersed in a homogenous environment - $0 called mega-population 
models . At the other extreme are models that describe more of the 
variability by modeling interacting individuais lindividual based models. 
cf., DeAngelis and Gross 1992). In general, however, the "ntJOrtant 
issue of the kind of model to use and how much detail to include 
remains unresolved (Judsoo 1994). and depends on the question 
posed. Despite the controversy. models are a unifying force in 
theoretical ecology and an essential aspect of applied ecology. 
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FUNGOS ENTOMOPHTHORALES NO CONTROLE DE 
ÁCAROS E INSETOS 

IMPORTÃNCIA DE FUNGOS ENTOMOPHTHORAlES NO CONTROLE 
DE ÁCAROS FITOFAGOS 

I. Delalibera Jr., EMBRAPA-CNPMF. C. P. 07, Cruz das Almas-BA, 
CEP 44380-000. E·mail : italo@cnpmf.embrapa.br 

A grande maioria dos fungos patogênicos a ácaros fit6fagos 
pertencem 8 ordem Entomophthorales. Estes fungos têm sido 
constatados em todos os continentes Infecundo ácaros . 
principalmente dos gêneros Tetranychus. Mononychellus. 
Eutetranychus e Olígonychus. Embora os Entomophthorales exerçam 
naturalmente um importante papel na redução populacional de ácaros 
e algumas espécies apresentem grande potencial para utilização como 
agentes controladores em programas de manejo integrado de pragas. 
poucas espécies têm sido efetivamente estudadas. Dentre estes, 
Neozygítes flofÍdans (incluindo fungos citados como pr6ximos a 
florídana) é o pat6geno mais estudado no mundo visando 
principalmente o controle dos ácaros Teusnychus urtícse e 
Mononychellus tsnsjos. A especificidade, o curto Cicio de Vida. a 
habilidade de um único confdio Infectar e matar qualquer estágio 
ativo do hospedeiro. a capacidade natural de causar altas tax8'S de 
mortalidade em um curto espaço de tempo são citadas como as 
principais qualidades deste inimigo natural. Por outro lado. a 
dificuldade de crescimento em meios de cultivo artificial e as 
incertezas taxonOmicas do grupo são as principais limitações aos 
avanços nos estudos com N. florídana. embora o número de trabalhos 
sobre este assunto lenham aumentado muito nos últimos anos. A 
constatação deste pat6geno em todos os estados do Nordeste do 
BraSIl e até nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste indicam a 
possibilidade de uma ampla vanabilidade genética no pafs. Isolados 
de Neozygítes cf . florídana especfflcos do ácaro verde da mandioca, 
têm sido objeto de Investigação de projetos internacionais de 
pesquisa, visando o controle desta praga no Nordeste do Brasil e a 
sua introdução na África. Vários aspectos da biologia. ecologia e 
epizootiologla deste fungo Já são conhecidos. 

EPIZOOTICS CAUSEO BY Entomophaga maimaiga lN Lymanm. dispar 
POPUlATIONS IN NORTH AMERICA 

A . E. Hajek. Department of Entomology. Cornel! University, Ithaca, 
New York 14853·0901 U.S.A E·mail : aeh4@cornell .edu 

Lymantría díspar was introduced from France to the 
northeastern United St8tes in 1868-1869. This Iymantriid has since 
become the major forest defoliator in this region and its distributlon 
is cons'tantly mcreasing. Many parasitoids and predators have been 
Introduced against this introduced past but. unlil 1989. one of the 
most effective natural enemies was a nuclear polvhedrosis virus. 
Unfortunately. this virus general!y only caused col!apses of host 
popula tions once L.díspar was extremely abundant in an area for aI 
least one year. In 1989, the entomophthoralean pathogen 
Entomophaga msimaíga was first found infecting northeastern U.S. 
populations of L. díspar. This pathogen is well known trom native 
population of L. dispa, in Japan and had been introduced from 
Japan to Massachusetts in 1910·1911. These early introductions 
were conSldered unsuccessful and no one found this fungus in North 
America from 1911 to 1989. although severa! surveys of pathogens 
of dispar were conducted. We still do not know whether the 
established populations of E. maímaíga in the northeastern V.S. today 
originated from the 1910-1911 introductions or possibly from some 
more recent accidental introduction. Between 1989 and 1992. this 
fungus spread over the majority of the northeastern distribuition of 
gypsy moth. Because we cannot yet predict the rate of spread of E. 
maímaíga, this fungus has been introduced to areas recently colonized 
by gypsy moth and has almost always become established after 
releases of only smal! titers of resting spores. E. maimBígB has 
repeatedly caused epízooties in L. díspar population collapses have 
been documented after some epizooties. and E. maímaíga and the 
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nuclear polyhedrosis vírus a18 frequently both actlve In the same 
host popula tion. Laboratory studies have shown thal E. maimaiga 
requires moist conditions for sporulalion and germination. While the 
tirst epizooties by E. msimaiga were reponed in year wlth rainfall 
leveis far abova normal, we have now documented epizootles during 
yeBrs normal rainfalllevels as well as in dry years. dunng whlch Ihis 
fungus mUSl utilize lhe moisture in its micr08nvironment. E. msimaiga 
can infect a range of lepidoptera in the laboratory at low leveis. 
with high leveis, with high leveis of infection only among 
Lymantrikfae. How8ver, undcr fiold conditions this fungus IS highly 
specific to L. disparo demostratlng a lack of agreement between 
laboratory and field studies of host specificity. 

UTl lIZAÇAo DE Zoophthor. r. dic lJns NO CONTROLE DE EmpoIJscIJ 
sp. 

l.G . lei te - Instituto Biológico. Caixa Postal 70. 13001 -970. 
Campinas. SP. E-mail: batistaf@dglnet.com.br. 

o fungo Zoophthors rBdicsns (Entomophthorales), que tem 
sido encontrado em algumas regiões provocando epizootias na 
população da cigarrinha verde do feijão (Empoasca sp.1. vem sendo 
estudado para o controle da praga através de sua aplicação na forma 
de mlcého seco (partículas de aproximadamente 4m·). em pontos 
distnbufdos no campo infestado. sob as folhagens das plantas. As 
partfculas de micélio iniciam a conidiogênese dentro de 4 a 6 horas 
após a queda do orvalho. lançando os confdios sobre os insetos . O 
patógeno, ao atingir o inseto. inicia a germinação dentro do período 
de 2 horas. podendo penetrar no hospedeiro dentro de 6 horas. A 
elevada rapidez do fungo para provocar a infecção é um 111(' ~ "'nlsmo 

capaz de permitir a ocorrênCia de elevados níveiS de doença na 
população do hospedeiro. em períodos de estiagem, tendo um mínimo 
de 9 horas de orvalho por nOite. A faixa de temperatura de 15 a 
25°C é favorável ao pat6geno. podendo ser conSiderado 6timo a 
faixa de 20 a 25°C. Os per(odos com temperaturas em torno de 
20°C podem contribuir para uma maior efiCiência do fungo no controle 
da cigarnnha verde, tanto por favorecer o patógeno como por atrasar 
o ciclo da praga. Nesta temperatura, enquanto ocorre 1 geração da 
praga. são detectados mais de 4 Cicios do pat6geno. de 4 a 5 dias 
cada um. Trabalhos realizados no perfodo da seca. na região de 
Capão Bonito. SP. mostraram que a Introdução iOoculatn/a do fungo 
Z. rBd;c8ns (isolado ARS 2282). na dosagem de 1 gim'. em pontos 
de 4 m' de um campo de feljAo 'nfestado com Empo8sca sp .• é 
viável para a indução de epizootla e controle da praga. 

ENTOMOPHTHORAlES: SYSTEMATICS ANO TAXONOMY WITH 
RESPECT TO BIOlOGICAl CONTROl 

S. Keller. SWISS Federal Research Station for Agroecclo9Y and 
Agrlculture, Reckenholzstrasse 191 . CH-8046 Zuuch 

The anhropod-pathogenic Entomophthorales comprise 
some 220 species placed in four . Two families . t he 
Entomophthoraceae and the Neozygltaceae, consist exclusively of 
speCles attacklng Insecta and Arachnida. The families Ancyllstaceae 
and Meustacraceae each conta in a síngle genus wlth insect 
pathogenlc specles. About a thlrd of the arttvopod-pathoge",c species 
attack Insect and mite pests and vectors of human dlseases. Thls 
fungus order therefore bears an enormous potentlal for mlcrobial 
control. Systematics and taxonomy of lhe Entomophthorales are 
based on cytological. morphological and biologlcal characteristics. 
For a fungai species the precise identification and descrlptlon of its 
Ille cycle reqUlres detai led knowledge of various structures such as 
nuclei (slze and wazzu number) . protoplasls. hyphal bodies. rhizoids, 
cystidia. conidiophores, primary and secondary conidla , resting spores 
and germ conldia . Many species of Entomophthorales are known to 
cause epizootics resulting in dramatlc collapses of pesl pop t'1tions. 
which 1$ the major reason for their anention In blologlc<tl control 
programmes. A prerequisite for lhe use of these fungi 15 theu accurate 
Identification. A current good example concerns the cassava green 
mite ICGM) control programme. The pest is indigenous lO South 
America and was accidentally introduced to Atrica where It spread 
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famllies rapidly across the cassava growlOg region causing heavy 
yleld losses. In elther contlnent CGM is attacked by li specles of 
Neozygites. Fundamental questlons were: Was it the same fungai 
specles? Was it also the same fungai species which infected the 
common two spotted splder mit e co-occurring in the cassava 
ecosystem. which would have acted as a possible reservoir f or this 
fungus? Classical taxonomy based on morphological characteristics 
helped to posit lvely answer these questions, but could not explain 
why indigenous strains cause eplzootics in Brazil but not in Africa. 
These intraspecific differences should be investigated using 
blochemical and molecular techniques. 

HETERÓPTEROS FITÓFAGOS DE IMPORTÂNCIA 
ECON6MICA 

WHAT MAKES HETEROPTERANS OIFFERENT FROM OTHER 
INSECTS AS PESTS 

C. W. Schaefer. Departamento de Ecologia e Biologia Evolucionária. 
Universidade de Connectlcut. U-43 Storrs. 06268. Connecticut. 
E.U.A . 

Members of the hemipteran wazzu suborder Heteroptera 
are perhaps the most successful (number o f species) o f 
hemlmetabolous insects. Therefore It is not surprising that they should 
also be of great economlC importance. as pestslt follows that what 
makes them successful may also be important in causing them to 
beco me pests . My talk will consider why . heteropterans are 
successful. and how what makes them successful contributes to 
the., imponance as pests. I shal! emphasize such functions as feeding 
mechanisms and dispersai abilities (specially of Miridael . and such 
evolutionary-ecological aspects as host specificity and host switchu1g. 

SITUA ÇÃO ATUAL OA TAXONOMIA DOS HETERÓPTEROS 
FITÓFAGOS DE IMPORT ÃNCIA ECONÓMICA 

J . Orn i • • Depr". de Zoologia IUFRGS), Av. Paulo Gama s/n .• CEP 
90046-900. Pono Alegre. RS. E-mail : Jocelia@vortex.u frgs .br 

Será apresentado um breve histórico da classlficaçAo dos 
heterópteros, com destaque para os trabalhos que são considerados 
marcos na evolução do conhecimento do grupo. Outrossim. será 
discutida a atual classificaçio da ordem com base em trabalhos 
recentes que estabelecem as relações filogenéticas dos grandes 
grupos. Modernamente são reconhecidas sete infraordens, a saber, 
Enicocephalomorpha. Olpsocoromorpha. Gerromorpha. Nepomorpha, 
leptopodomorpha. Clmlcomorpha e Pentatomorpha. Apesar da 
maioria dos heterópteros serem 1it6fag05. apenas as infraordens 
Gerromorpha. Cimicomorpha e Pentatomorpha incluem famRias 
importantes do ponto de vista econõmico por reunirem espécies que 
causam dano direto as plantas ou são transmissoras de doenças: 
ainda, estas mfraordens incluem espécies entom6fagas, as quais se 
alimentam de outros insetos economicamente prejudiCiaiS e espécies 
ectoparaSltas do homem ou de animais dom'sticos que por sua vez 
são vetoras de sérias doenças para o homem. Finalmente serão 
fornecidos dados sobre as famnias (cerca de 20) que se enquadram 
no objetivo do trabalho, tais como, situação da taxonomia. espécies 
importantes na região neotropical. quando couber. indicação da 
bibliografia peninente e neceSSidades de estudos revisivos que 
possibilitem a IdentificaçAo das espécies. 

PERCEVEJOS ENTERRADORES ICYONIDAE, OE IMPOR· T ÃNCIA 
AGRICOLA NA REGIÃO NEOTROPICAl 

M . Secker, Depr. de Zoologia (UFRGSI. Av. Paulo Gama s/n .• CEP 
90046-900. Pono Alegre. RS. 

Os cidnfdeos. popularmente denominados em inglês 
"burrower bugs", em referência ao hábito enterrador de suas espécies, 
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do unicolores, castanhos ou negros, e com muitas cerdas eretas. O 
hábito subterrAneo, verificado para todos os estágios do ciclo de 
vida, torna ditrcil o estudo da biologia e ecologia dos cidnldeos. O 
mesmo determina um conjunto de caracteres morfológicos 
adaptativos, tais como as tlbias anteriores expandidas e a ~1 .sença 
de cerdas na cabeça e no pronoto. Em geral, a este grupo "li Insetos 
não é atnbulda importêncla econOmica, havendo registro de pouco 
mais de 20 espécies como danosas à plantas cultivadas. Dentre 
estas, cerca de 10 ocorrem nas regiOes neártica e neotropical. Para 
o BraSil, nos últimos anos, despontam com importêncla crescente 
os "percevejos castanhos·, como as espécies At8rsocoris brsch;sris 
e Sceptocoris cestenus . Os maiores danos causados por estes 
percevejos dizem respeito à pastagens cultivadas. que correspondem 
a cerca de 150 milhões de hectares . No Brasil central, áreas 
originalmente cobertas por vegetação de cerrados, encontram-se 
hoje cultivadas com Brachiaria decumbens, introduzida da África há 
pouco mais de 30 anos. Mais de 40% do rebanho brasileiro alimenta
se de B. decumbens, a qual é cultivada em mais de 80% da área de 
pastagens. Isto, justifica a preocupação crescente com a expansão 
da área afetada por taiS percevejos. Da mesma forma, culturas anuais 
como a soja tem sofndo recentemente danos pelos cidnideos. O 
nfvel de conheCimento sobre esses Insetos é ainda limitado e 
insuficiente para nortear medidas de controle. 

PLANTAS HOSPEOEIRAS ALTERNATIVAS : SIGNIFIC AOO 
ECOLÓGICO E IMPORTÂNCIA NO CRESCIMENTO OE POPULAÇOES 
OE PENTATOMIDEOS 

A . R. Panizzi, Embrapa-Soia, C. Postal 231 , CEP 86001 -970. 
Londrina, PRo E-mail : panlzzll!cnpso .embrapa .br 

Os percevejos fitófagos da famltia Pentatomldae 
(Heteroptera) são pragas importantes de muitas culturas, alimentando
se principalmente de sementes e frutos imaturos. Os danos causados 
incluem queda ou malformação de sementes e frutos . Como esses 
percevejos são em geral pollfagos, as plantas hospedeiras alternativas 
(cultivadas ou não) exercem um papel importante no aumento das 
populações das espécies-pragas. Essas plantas são recursos 
nutricionais importantes para o desenvolVimento das ninfas e 
reprodução dos adultos . Pelo fato de serem multivoltinos e 
allmentarem·se, em geral, de plantas de ciclo curto , a troca de 
planta hospedeira das ninfas para os adultos é comum, COIII _feitos 
vanados no desempenho dos adultos, dependendo da '1llalldade 
nutricional das plantas envolvidas. Embora poltfagos, populações 
locaiS podem apresentar hábitos alimentares específiCOS, restringindo
se a explorar poucas espécies de plantas como alimento. Como 
exemplo, será apresentado o caso dos percevejos-pragas da SOJa 
(Glyône mexI no Norte do Estado do Paraná 1230 11 ' latitude Sul) . O 
percevejo verde, NeZBrB viridu/a, é extremamente pol(fago, apresenta 
6 -7 gerações/ano, utiliza uma sequência ampla de plantas 
hospedeiras , e reproduz-se contfnuamente. O percevejo pequeno, 
Piezodorus guild;n;; é oligófago, apresenta 4-5 gerações/ano, possui 
uma sequência restrita de plantas hospedeiras e não se reproduz no 
inverno. O percevejo marrom, Eusch;srus heros. é oligófago restrito, 
apresenta 3-4 gerações/ano, não utiliza sequência de plantas 
hospedeiras, limitando·se a colonizar principalmente a soja no verão, 
passando, após. por um perl'odo de oligopausa (sob vegetação morta) 
durante 7 meses, quando não se alimenta nem se reproduz, vivendo 
as custas de lipfdios armazenados. Baseado nessas informações, o 
manejo desses percevejos é possrvel através do seu controle sobre 
as plantas hospedeiras alternativas ou nos locais de hibernaç .. , antes 
e/ou após a colonizaçio da soja_ 

PRAGAS FLORESTAIS INTRODUZIDAS 

VESPA-DA-MADEIRA. Si,ex noclilio. (HYMENOPTERA: SIRICIDAE) 

E.T.lodo & S.R.C. Penteado. CNPF/EMBRAPA. C. Postal 319. CEP 
83411 -000, Colombo, PRo E-mail: iedeet@cnpf .embrapa .br . 

o crescimento substancial do comércio internacional, nos 
últimos anos. propiciou a introdução de várias pragas exóticas, face 
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ao aumento concomitante da movimentaçlo de vegetais ou de parte 
destes. No caso de pragas florestais, os riscos de introdução são 
agravados pela grande movimentação de materiais de embalagem 
ou de suporte e pela dificuldade de se inspeCionar estes prinCipais 
verculos de disseminaçio. Provavelmente, S;,ex noctilio. a vespa
da-maden, detectada pela primeira vez no Rio Grande do Sul, Brasil, 
em 1988, em povoamentos de Pinus tseda. tenha sido introduzida 
através de embalagens de madeira. Corroborando esta hipótese de 
introdução, tem sidO sistemáticos os registros de interceptações de 
siricfdeos ou de danos destes, neste tipo de material em vários parses. 
A introdução desta praga oportunista. no Brasil, associada à baixa 
qualidade silvicultural dos povoamentos de P;nus spp ., 
proporcionaram a potencialização dos danos da vespa·da-madeira, 
que chegou. em alguns casos, a provocar uma mortalidade de até 
60% das árvores . Assim, devido à extensa área plantada com Pinus 
spp. na região Sul do Brasil , cerca de 1 milhão de hectares, foi 
criado o Fundo Nadonal de Controle à Vespa-da-Madeira (FUNCEMAI, 
constiturdo por empresas privadas e Instituições públicas, com o 
obJetiVO principal de dar apoio técnico e financeiro ao Programa 
Nacional de Controle à Vespa-da· Madeira IPNCVM). Este programa 
vem sendo desenvolvido desde agosto de 1989, prtorizando as ações 
de monitoramento para detecção precoce e de controle da praga. 

A BROCA -DOS -EUCALIPTOS . Phor.c.nth. sem;punct.t. 
(FABRICIUS) (COLEOPTERA. CERAMBYCIDAE): O PROBLEMA NA 
AM~RICA DO SUL 

E. Berti Filho, Depto • de Entomologia, ESALQ/USP' 13418-900, 
Piracicaba, SP, E-mail: eberti@carpa.ciagri .usp.br 

Na América do Sul o BraSil ocupa posiçio IIder na produção 
de madeira e celulose. com um parque florestal conSiderável, no 
qual a área ocupada por eucaliptos é de 3 .600.000 ha. Apesar de 
ser uma espécie - exótica. o eucalipto apresenta uma extensa lista 
de insetos nativos a ele associados na América do Sul, contrastando 
com O baixo número destes artrÓpodos em outros continentes onde 
o foi introduzido . Entre as pragas introduzidas, Phoracantha 
semipunctata (Fabriciusl (Coleoptera, Cerambvcidael. vulgarmente 
conhecida como broca-das-eucaliptos, é a que maior preocupação 
tem trazido à área florestal. Este insetowazzu , originário da Austrália, 
já fOI registrado em quase todos os palses sulamericanos e. muito 
provavelmente, deve ocorrer também nas Américas Central e do 
Norte. dado que sua presença Já foi constatada no estado da 
Califórnia. Trata -se de uma broca que se desenvolve em árvores 
mUito estressadas por doenças e especialmente por longos perfodos 
de estiagem. As espécies mais suscetrvels ao ataque desta broca 
são EucaJyptus camaldulens;s , E. g/obu/us, E. gomphocepha/a e E. 
vim;nal,s, mas ataca igualmente E. c;triodora e E. pel#ts Os predadores 
registrados na argentina e os parasitos e entomopatógenos relatados 
no Brasil abrem perspectivas animadoras para o controle biológico 
de P. sem;punctara na América do Sul. 

O GORGULHO-DOS-EUCALlPTOS Gonlpl.ru. spp. (COLEOPTERA. 
CURCULlONIDAE) 

S. Freitas, Depto. de Entomologia e Nematologia IFCAV/UNESP), 
Rod. Carlos Tonanni , Km 5., CEPo 14870-000, Jaboticabal, SP. E
mail : setre@jabooo.uesp.ansp.br 

o gorgulho dos eucaliptos é originário da região Australiana 
particularmente da Tasmânia. onde a SubfamOia Gonipterinae possui 
várias espécies, nos gêneros Gon;pterus. Bryachus. Oxyops, que se 
alimentam de eucaliptos. Dentre estas, pode-se citar Gonipterus 
re,;culetus, G. rulus, G. scutellatus, G. g;bberus, Oxyops rec;cu/eta, 
Bruachus squam;co/};s. Provavelmente a partir da região Australiana 
estes insetos tenham migrado para outras partes do mundo. Em 
1916, eles foram registrados na África do Sul, no Municrpio de 
Cap8town, atacando severamente os plantios de eucaliptos. Nova 
ZelAndia é atingida pelo inseto em 1926, sendo registrado como 
importante praga de eucaliptos. Em Moçambique e no Sul da Malásia 
sua presença foi relatada em 1938. Em 1940, chega à Rhodesia 
atravessa o pais e penetra novamente na Malásia: ao mesmo tempo 
atinge as Ilhas Maurrcio. Ao final de 1944, alcança o Kenia e Uganda. 
Em Madagascar ele surge em 1948. Sua chegada à Europa data de 
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1976 na Riviera Italiana, atacando E. globulus cultivado como 
ornamental. Um pouco mais tarde, em 1978. as larvas deste IOseto 
são encontradas na França em 4rvOfes de E. globulus. provavelmente 
oriundas de Ventimiglia (ltálial. Na América do Sul é regislrado pela 
primeira vez. em 1926. atacando eucaliptos do bosque de La Plata, 
Argentina. Simultaneamente é citado no Uruguai e Brasil no ano de 
1955. A primeira ocorrência no Brasil é localizada em Pelotas. Rio 
Grande do Sul. Em 1979 está presente em Curitiba. Paraná. atacando 
árvores de E. viminslis. MaiS tarde. em 1991. é notiCiada sua presença 
na Cidade de Lages. Santa Catarina e no Estado de São Paulo. em 
1993, no Municfpio de Itararé. 

A BROCA-DaS-EUCALIPTOS , Phor.c.nth. semipunct.t. Fabr •• 
(COLEOPTERA, CERAMBYCIDAEI: o PROBLEMA NA EUROPA 

M . Serrlo, RAIZ. Instituto de Investigação da Floresta e Papel. Apl. 
15, P. 2065 Alcoentre, E·mail: soporc2@mail .telepac.pt 

o gênero Eucs!yprus na, encontra-se quase exclUSivamente 
confinado aos parses da baCia do MedlterrAneo, embora a sua cultlKa 
para fins de produção apenas tenha expressão em Portugal e Espanha. 
onde se reveste de grande Importância por ser a prinCipal matéria 
prima que abastece a Indústria de Celulose. Apesar de estar presente 
em grande parte da área de expansão do Eucalipto sem causar danos 
significativos, em Portugal e no Sul da Espanha. a Phor8CBnth8 
semipunct8t8 Fabr .• (Coleoptera, Cerambycidael continua a ser uma 
das principais causas de desgaste da floresta de Eucalipto, chegando 
mesmo a ser o seu prinCipal lator limitante. Em Portugal, o 
conhecimento desta praga e da sua lO!eraçio com o hospedeiro. 
permIte atualmente de"nlr zonas de risco e intervençAoEuropa • bem 
como estabelecer estratégIas de gestAo que minimizem os seus 
danosBROCA . Os meios de controle utilizados têm·se baseado 
exclusivamente em wazzu métodos silvlculturals (armadilhas de toros 
e cortes fltossanitáriosl . no entanto o parasitóide oóf8go (A v(.úanella 
longoi Sis.' identificado em t 992. abre boas perspectlvJs para o 
controle biológico da P. semlpunctat8 . As estratégias de controle da 
praga e sua viabilidade, sAo discutidas numa perspectiva do 
delineamento de um modelo de gestão que otimize os métodos 
atualmente dlsponfvels, aSSim como aqueles que se encontram em 
desenvolVimento ou que apresentam potencialidades futuras. 

SITUAÇÃO ATUAL DOS ORGANISMOS INTRODUZIDOS 
PARA O CONTROLE BIOLÓGICO DE PRAGAS NO BRASIL 

E PERSPECTIVAS DE NOVAS INTRODUÇÓES 

PERSPECTIVAS DE NOVAS INTRODUÇÕES DE AGENTES DE 
BIOCONTROLE NO LABORATÓRIO DE QUARENTENA "COSTA 
LIMA" . 

l.A.N. de S6 & E.A .B. Oe Nardo Lab. de Quarentena ((.,.JPMAJ 
EMBRAPAI. C. Postal 69, CEP 13.820·000, Jaguari';na, sr. E-mail: 
lans@cnpma.embrapa.br 

A legislação brasileira exige que a introdução de organismos 
VIVOS no Brasil seja feita após a deVida autorização do MAA. O 
LaboratóriO de Quarentena "Costa Lima" foi credenciado em 1991 
para a Introdução de organismos para fins de controle biolÓgico. 
encontrando-se em suas instalações definitivas desde abril de 1996. 
Atendendo solicitações de diferentes instituições e empresas do pafs, 
foram realizadas. até o momento, 33 introduções de organismos 
exótiCOS, sendo 6 de fungos. 6 de bactérias. 3 de nematóides, 6 de 
4caros predadores e 12 wal.ZU de insetos parasitóides e predadores. 
Quanto ês perspectivas de novas introduções de agentes de 
biocontrole. estas dependerAo nAo só das demandas de Instituições 
de PesqUIsa e empresas do pafs, como também as do prÓprio 
LaboratÓriO de Quarentena. Este deverá atuar forma preventiva e se 
antoclpar às introduções de novas pragas de imponência 
quarentenária, com grande potencial de entrada no pafs, Iniciando 
estudos prévios do complexo de organismos associados às eopécies 
nativas próximas taxonomicamente daquelas pragas. Este:. estudos 
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Indicam a existência de inimigos nalurais nativos da praga e a 
necessidade de se introduzir. ou não, organismos exóticos. O mesmo 
procedimento também se aplica 8 pragas recém-introduzidas no país. 
como é o caso de Phyllocnistis citrella, para a Qual já foi iniciado um 
levantamento de inimigos naturais nativos e elaborado, de forma 
cooperativa. um proje to de introdução de organismos de grande 
potencial de sucesso. Com a intensificação do comércio internacional. 
a introdução de novas pragas torna-se cada vez mais provável, 
ampliando-se a atuaçio do Lab. de Quarentena em estudos 
preventivos, de Introdução propriamente dito e também na 
conSCientização pública dos riSCOS associados à introduções feitas 
de forma irregular. 

CONTROLE BIOLÓGICO DA BROCA-DO-CAF~ NO ESTADO DO 
ESP(RITO SANTO. 

V . L. R, M. Benassi, EMCAPA, C. Postal 62, CEP 29900-970, 
Llnhares. ES. 

O café cOnllon, Coffea canephorB cultivado prinCipalmente 
na região norte do Espfrno Santo, ocupa cerca de 65% do parque 
cafeeirO do Estado. o qual é responsável por 80% da produção 
nacional desta espécie. Entretanto. a sua produtividade é bastante 
afetada pela broca-do·café. Hypothenemus hBmpei, conSIderada o 
principal problema fitossanhárlO. Com o objetivo de minimizar os 
danos provocados pela praga, efetuou-se estudos relacionados ao 
parasítóide detectado na região, a vespa de Uganda. Prorops rnlSutll, 
tanto a nível de laboratÓrio. como de campo, com resultados 
satisfatórios. A fim de Incrementar a ação do controle biológico. 
solicitou-se permissão ao LaboratÓrio de Quarentena ·Costa lima-. 
da EMBRAPA para Introdução do bet ilideo Cephs/onomis 
stephsnoderis. Cerca de 1900 exemplares provenientes do Centro 
Nacional de Investigaciones de Café "Pedro Uribe Mejia" - CENICAFt 
localizado na Colômbia. foram recebidos pelo laboratório de 
Ouarentena em Julho de 1994, que os liberou para a Empresa 
Capixaba de PesqUIsa Agropecuária - EMCAPA. em outubro do 
mesmo ano. A multIplicação do parasltóide tem sido feita em frutos 
brocados provenientes do campo. durante o período de safra e com 
café beneficiado, com pergaminho, no parrodo de entressafra. A C. 
stephanoderis tem Sido utilizada para estudos em laboratÓrto e no 
campo, para avaliar o seu estabeleCimento na região. A primeira 
IiberaçAo foi feita no muntcíplO de São Gabriel da Palha, em culturas 
de C. csnephora, em agosto de 1995. sendo que. dois meses após 
foi possível recuperar os Insetos através de frutos remanescentes 
nas plantas. Em 03/04/96. fOI lançado oficialmente no Espírito Santo. 
o Programa de Controle Biológico da Broca·do-café. com o objetivo 
de Implantar o método no Estado. envolvendo Prefeituras Municipais. 
associações de produtores, cooperativas e colégios agrícolas que 
deveria montar pequenos laboratórios, para a multiplicação das 
vespas. A proposta Inicial do programa InclUIU a parceria com sete 
municfplos. Até o presente foram construídos dOIS labora'tÓrios: um. 
em funCionamento , no município de Águia Branca, em um Colégio 
Agrfcola e outro em São Gabriel da Palha, em uma cooperativa de 
cafeicultores. 

CONTROLE BIOLOGICO DE MOSCAS - DAS - FRUTAS (DIPTERA : 
TEPHRITIDAEI NO ESTADO DE silo PAULO. 

J . M. M . Walder. Seção de Radloentomologia, CENAJUSP. C. Postal 
96, CEP 13400·970, PiraCicaba, SP. E·mail : Jmwalder@cena.usp.br. 

o controle biOlógiCO de pragas agrícolas por parasitóides 
tem se mostrado uma técnica efe tiva de baixo custo e altamente 
benéfica ao ambiente. Um dos principais parasitóides das moscas
das·frutas. com bom sucesso no controle em v4rias parte do mundo, 
ti o braconfdeo DiBchsmimorphs /ongicsudstB . Esse espécime foi 
Importado da Flórida. USA, em \994 por iniCiativa da EMBRAPA
CNPMF. Após um perk>do no Laboratório de Quarentena ·Costa lima
da EMBRAPA-CNPMA, o CENA/USP recebeu, em 2B/09/94, 1349 
pupas de C. cspit8t8 parasitadas, 155 fêmeas e 78 machos. A Seção 
de Radioentomologia . que já possuia uma criaçAo massa I de C. 
cspitata, teve grande sucesso na multiplicação do mesmo e. por 
isto, já em 31110/94 realizou a primeira liberação no Estado de São 

----------------............ 
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Paulo. composta de 250 casais em pomar frudcola da ESALOJUSP. 
De junho de 1995 a junho de 1996, foi realizado um experimento de 
liberação inundativa numa área cítr(cola de aproximadamente 25 ha. 
Nesse perlodo foram liberados cerca de 3,5 milhões de pardsltóides, 
com vislveis resultados positivos. Em julho de 1996 iniciou-se novo 
experimento no Centro de Citricultura Sylvio Moreira. abrangendo 
áreas da coleção citrlcola e de café . Até inicio de outubro foram 
liberados cerca de 200.000 parasitóides. Em frutos de café 14.7 kg) 
verificou-se um parasitismo médio de 19.8%, com recuperação de 
51 machos e 19 fêmeas. Uma nova área com diferentes fruteiras 
está sendo demarcada para estudos de eficiência de controle. 
Futuramente o CENA/USP deverá se envolver em programas de 
controle biológiCO mais amplos de interesse do MERCOSUL. 

SITUAÇÃO ATUAL DO CONTROLE BIOLÓGICO DE MOSCAS·DAS· 
FRUTAS 00 BRACONfoEO EXÓTICO D;'ch.smimorphlllongiclludlltll 
NO RECONCAVO BAIANO. 

R. da S. Carvalho. A . S. do Nascimento & W. J . R. Matrangolo. 
CNPMF·EMBRAPA. Cruz das Almas·BA Cx. Postal 07 CEP 443BO· 
000. E·mall : romulo@cnpmf .embrapa.br 

O CNPMF-EMBRAPA introduziu na Brasil . pel ol através 
primeira vez. o braconfdeo exótico Oiaehasmimorpha longlcaudata 
com o auxnto do Laboratório de Ouarentena "Costa Uma" do CNPMA
EMBRAPA. A introdução foi realizada em setembro de 1994, processo 
MA 21052.002889-93-05. adqUirido junto ao Department of Plant 
Industry · Gainesville. Florida. Remessas do parasitóide foram enviadas 
estrategicamente para institutções interessadas no controle biológico 
de moscas·das-frutas como: CENA ISP)' CPACT· EMBRAPAIRS) e 
IB- USP ISP) . O objetívo da introdução deste bracon(deo é o controle 
biológico de moscas-das-frutas neotropicais. O projeto apresenl a as 
seguintes etapas para execução: 11 multiplicação deste agente em 
laboratório sobre espécies de moscas-das-frutas de import Ancia 
econômica para o Brasil; 2) realizaçio de estudos básicos sobre a 
interação parasi tóide/moscas-das· frutas neotropicais; 31 liberações 
regulares do parasitóide em campo visando avaliar o impacto da 
introdução sobre braconldeos nativos e 4' constatação do 
estabelecimento do braconrdeo em ambtente nalural. Como resuttados 
parciais do projeto verificamos que este bracon(deo exótico é capaz 
de se multiplicar eficientemente, em laboratório. nas ~nllclpais 
espécies de moscas·das-frutas endêmicas no Brasil : Anastrepha 
fraterculus. A. obliqua. A. sororcula e Cera tis tis capitata. As primeiras 
liberações iniciaram·se em 27 de julho de , 996. sendo recuperados 
os primeiros adultos do braconrdeo dez semanas após as pnmeiras 
liberações em frutos de goiaba IPsidium guajavaJ. Até agoSIO de 
1966 foram recuperados 50 adultos 126 fêmeas e 24 machos' em 
goiaba. 53 adultos 114 fêmeas e 39 machos) em pitanga IEugénia 
uniflora" dois adultos 101 macho e 01 fêmea' em carambola IAverroa 
carambola) e 01 macho em manga (Mangifera indica). A partir de 
julho de 1996, foram suspensas as liberações do parasitóide em 
campo, com o objetivo de confirmar o estabelecimento do O. 
longicaudals na região do Recôncavo Baiano. Passados 120 dias do 
término das liberações e inicio da safra da maioria das fruteira tropicais 
na região. constatou·se a ocorrência do parasitóide introduzido em 
frutos de pitanga, confirmando. desta forma. a sua adaptação e 
estabelecimento no Recôncavo Baiano. o que vem confirmar a 
relativa facilidade de adaptação deste agente de controle biológico 
aos meios naturais onde é liberado. 

SUCESSO NO CONTROLE BIOLÓGICO DA COCHONI LHA DA 
MANDIOCA NO NORDESTE DO BRASIL 

J . M. S. Bento. IICA·EMBRAPA/CNPMF. Caixa Postal 07. CEP 443BO· 
000. Cruz das Almas-BA. E-mail : mbento@cnpmf.embrapa.br 

A cochonilha Phenacoccus herreni (Hemiptera: 
Pseudococcidae' é uma praga Introduzida no Nordeste do Brasil. na 
década de 1970. Depois dos primeiros relatos na Parafba e 
Pernambuco. com perdas de até 80% na produção, esta praga vem 
se disseminado lentamente a cada ano. Em 1994 uma viagem 
exploratória pelo Nordeste do Brasil consta tou mais de 30 micro· 
regiões al acadas em menor ou maior grau. Este mesmo relato 
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demonstrou através de um levantamento minucioso, não haver 
nenhum organismo potencial no Nordeste para deter esta praga. 
Neste mesmo ano, foi feita a introdução de parasitóides exóticos 
oriundos da Colômbia e Venezuela (centros de origem) num amplo 
programa de controle biológico clássico. Os parasitóides exóticos, 
Apoanagyrus (- EpidinocarsisJ diversicomis. Acerophagvs coccois 
e Aenasius vexans foram introduzidos nos Estados da Bahia e 
Pernambuco . Até novembro de '996 foram produzidos um total de 
111 .610 parasitóides e liberados no campo 35 .930. Na Bahia, o 
parasitóide A. diversicornis foi o de maior capacidade de dispersão. 
atingindo 130 Km da ongem em seis meses, 234 Km em um ano e 
dOIS meses e 304 Km de distância do local iniciai de liberação em 
um ano e nove meses após o mrclo das liberações. Já A . eoeeois foi 
recapturado distante 180 Km nove meses após o Infcio de suas 
liberações. O parasitóide A . vexans apesar de intensamente liberado. 
não dispersou . Em Pernambuco, desde outubro de 1995 foram 
liberados 9.010 parasi l óides. Os parasllóides A . eoceois e A. vexans 
foram recapturados a 40 Km do local inicialmente liberado. As 
distâncias entre os locais de liberação e recaptura dos parasltóldes 
foram determinadas pelo sistema GPS IGlobal Position Systeml . Um 
levantamento dos inimigos naturais da CM P. herreni ao longo de um 
ano. após as liberações. demonstrou a presença constante destes 
parasll óldes nas amostragens e um aumento significativo no número 
de hiperparasitóides na cadeia alimentar. especialmente Pachynevron 
sp. e Prochiloneurus sp. Uma avaliação do impacto bK>lóglco destes 
parasitóides no controle biológico da cochonilha da mandioca P. herreni 
ao longo de três anos tem demonstrando uma significativa redução 
no número médio da cochonilha por broto da mandioca. 

CONTROLE OAS PRINCIPAIS PRAGAS OE PALMA CEA S 

TÁTICAS PARA O CONTROLE INTEGRADO DE Rhynchophoru. 
".Imarum e Amerrl!inu. ynca ICOLEOPTERA. CURCUlIONIDAEI 

J . I. L. Mour • • ESMAI/CEPLAC. 45690·000. Una. BA 

O Rhychophorus pslmsrum é praga-chave dos coqueiros e 
dendezeiros do norte e nordeste do Brasil. Além dos danos causados 
pelas larvas que se alimentam da região menstemática, o adulto é o 
vetor do nematólde Radhinaphelenchus cocophilus, agente causador 
do anel·vermelho. doença letal a dendezeiros. coqueiros e outras 
palmáceas. Entre as medidas de controle preconizadas no comba te 
à este inseto. citam-se: i' conuole cultural; iil controle físico; liil 
controle qulmico; iv' controle biológico; v, controle comporta mental. 
Mais recentemente, com a utilização do feromônio de agregação de 
R. palmarum. os n{veis de captura deste inseto têm aumentado 
Significativamente, reduzindo assim os casos de anel-vermelho. 
Amerrhinus ynca também é praga·chave dos coqueiros no sul do 
Estado da Bahia e em alguns Estados do sudeste brasileiro. Estudos 
condUZidos na Estação Experimental Lemos Maia, Una, BA, em 
coqueiros da vanedade anã·amarelo constataram que 86% das 
plantas estavam atacadas por este inseto. Com a adição do controle 
cultural (poda sequencial das ráques atacadas' o nrvel de dano caiu 
para 5%. Estudos mais recentes mostraram que Gastoxin Pasta teve 
eficiência de 100% na monalidade de larvas e pupas de A. yncB . 
Apesar de não ser poss(vel a aplicação da pasta quando o ataque é 
na extremidade da folha. o uso deste produto, quando aplicado na 
base da folha. mais a poda das folhas secas que apresentarem sinais 
de ataque, poderá reduzir a população deste inseto. 

CONTRIBUIÇOES RECENTES DA PESQUISA NO CONTROLE DOS 
ÁCAROS ACERIA (ERIOPHYESJ GUB"eronis E Rfltracrus johnstoni 
EM COQUEIRO. COM ~NFASE AO USO DE Hirsutell. thompsoni 

J . M. S. Feneira. EMBRAPA/CPATC Av. Beira Mar, 3250. CEP 
49025·040, Aracaju. SE, E-mail: joana@cpatc.embrapa .br . 

Pesquisas tem sido conduzidas em regiões tradicionais onde 
o coqueiro é cultivado no mundo. investigando medidas de controle 
para o icaro A ceris IEriophyesJ guerreronis. Pelo hábito desta espécie 
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de formar sua colônia sob as brácteas que sustentam o fru to, regilo 
onde suga a seiva dos tecidos dos frutos ainda novos, foram 
desenvolvidos trabalhos visando estudar a ação e o efeito de produtos 
sistêmicos sobre a população do ácaro . Dentre os produtos testados 
foram eficientes, o chinometiona to, o monocrotofós, o dicotrofós e 
o vamidotion. Entretanto, o emprego de contro~ quEmico n3 plantação 
nAo tem-se mostrado satisfatório, pois a elevada taxa de reploduçio 
da espécie associada a emisdo mensal de inflorescência Lia planta, 
propicia a possibilidade de infestações permanentes na plantação. 
Ouando as pulverizações 530 suspensas, ocorre um aumento na 
infestação e dano da praga. O tratamento também requer, intervalos 
curtos de aplicaçlo o que eleva custo, deixa resfduos no fruto, e 
pode provocar casos de intoxicação e de reSistência da praga. Diante 
dessas dificuldades. parses como Cuba e México têm dedicado 
esforços no sentido da utilizaçio de agentes naturais de controle . 
Dentre os diversos agentes estudados (fungos e predadoresl o fungo, 
Hirsutel/a thompsonli' tem sido apontado como o mais promissor. 
Testado em coqueirais infestados no México, gerou um incremento 
de 25,5% de frutos sadios e um aumento de 30 a 50g a mais de 
copra seca/fruto. Após um ano da aplicação, o fungo permaneceu 
no campo por 8 meses com uma média de 23 ácaros infectados/ 
fruto. Após três anos foi capaz de se estabelecer na área, parasitando 
os ácaros durante todo o ano. Este fungo foi recentemente introduzido 
no Brasil onde pesquisas estão sendo desenvolvidas visando sua 
utihzação no controle do ácaro, principalmente, em pl<t'vios de 
coqueiro da variedade anAo verde, cuja produção é de"llnada a 
comercialização da água de coco. O ácaro Retr8crus lohl1s toni foi 
recentemente relatado sobre coqueiro no BraSIl. Por isso, é que 
somente agora , estudos estio sendo iniciados para fornecer 
Informações sobre a importância econômica dessa espécie para a 
cultura, o que irá conduzir a9 direcionamento da neceSSidade ou nAo 
de se implementar estudos de controle . A espécie Retr8crus e/se,s, 
praga de dendê na África. vem sendo combatida através de controle 
qufmlco. Até o momento, não se tem conhecimento de agentes 
biológicos, controlando naturalmente o gênero Retrscrus. 

SITUAÇÃO ATUAL OAS PESQUISAS E 00 CONTROLE DO 
Rhinostomu$ b. rbirostris E Homa/inotus corl.ceus EM COQUEIRO 
NO BRASIL 

M. F. d. Lim • • EMBRAPA/CPATC, AV. Beira Mar, 3250, CEP 
49 .025-040. Aracaju , SE. E-mail : miguel@cpatc.embrapa .br. 

o Rhinostomus barbirostris F. (broca-do tronco do 
coqueiro ou RhlOal e o Homalinotus corisceus Gyll . (hroca-do
pedúnculo-floral) são importantes pragas do coqueiro (Cocos nuclfera 
lo). Ao longo dos anos, os estudos destas coleobrocas tem sofrido 
solução de continuidade influindo na obtenção de controle. A altura 
da planta e o comportamento destes insetos dificultam as pesquisas. 
O inicio dos estudos datam dos anos vinte com descrição da biologia 
e dos danos causados pelas pragas ao coqueiro adulto. Até a década 
de tnnta estudou-se a morfologia. comportamento, dlstribuiçio 
geográfica, outras plantas hospedelfas e controle qufmico (com o 
inseticida verde-pansl, mecinico e cultural . No Infclo dos anos 70, 
as recomendações de controle qu(mico do Homalinotus passou a ser 
com Inseticida clorado, enquanto que para R. barbirostris era indicado 
malation e triclorfon. Em 1987, o ethion. malation e carbaryl, 
passaram a ser recomendados em pulverização dirigida para a região 
das inflorescênclas, cachos e axilas fol iares da broca-do·pedúnculo· 
floral . Em 1993, divulgou-se o controle do H. corisceus com metil 
paration e malation, em pulverização trimestral, dirigida para as axilas 
foliares, sendo o malation o tratamento mais econOmico. Quanto ao 
R. barbirostris. os inseticidas sistêmicos injetados no c'itipe do 
coqueiro e aplicados através das rarzes. nlo foram eficirntes no 
controle das larvas, porém, a distribuição das posturas t:! a morte 
das larvas com a solução de inseticidas de contato introdUZida nos 
ontrclos de penetração das próprias larvas, são eficientes meios de 
controle . Pesquisas em andamento objetivam: a) a redução dos custos 
dos atuais controles qulmicos, mantendo sua eficiência, b) obtenção 
do controle de ovos do Rhina pela fOfmlga Tapinoma melanocephsllum 
F., cl captura do adulto do Rhina com a utilização da armadilha 
luminosa, d) emprego de fungos entomopatogênicos para o controle 
destas pragas. tanto no estádiO adulto como larval. 

25 

CONTROLE DAS PRINCIPAIS PRAGAS 00 DENDEZEIRO E 00 
COQUEIRO NO ESTADO 00 PARÁ 

l.A. Souza : A.B. Silve: A .A . Müller & P.M .P. Lln., Lab. de 
Entomologia (CPATUi EMBRAPAI, C. Postal 48, CEP 66095-100, 
Belém · Pará . 

Um dos maiores problemas para as culturas do dendezeiro 
e do coqueiro é o ataque de pragas, destacando-se as brocas do 
cacho Eupa/8mides deda/us (sn. Csstnis) (Cramer, 1975) (Lep. 
Castniidae). a do eSlipe Rhynchophorus pslmarum (Lin ., 1776) (Col. 
Curculionldae) e a lagarta desfolhadora Bf8ssolis sophorse (Un., 1758) 
(lep. Brassolidael. Com objetivo de controlar E. dada/uso foram 
testados em coqueiros os inseticidas: Carbosulfan a 0,02% La ., 
Carbaryl a 0.17% i.a . e Monocrotophos a 0.06% La.; foram 
eliminados 192 coqueiros Incluindo a testemunha (cinco e dez dias 
após as pulverizações) para contagem de lavras mortas e vivas. O 
desempenho dos inseticidas foi : Carbosulfan - 90,7% de eficiência, 
Monocrotophos - 85,3% e Carbaryl- 82,6%. Apesar dos excelentes 
resultados. ainda nAo há registro no Ministério da Agricultura para a 
liberação desses produtos em palmáceas . Para controle de R. 
ps/msrum foram testados dois tipos de armadilhas: caixa de madeira 
(40x40x30cm) e latão (20 I) com cinco substratos separadamente 
(estipe de paxiuba, colmo de cana, de capim elefante, feromOnio 
Rhvnko· lure e melaço de cana). As coletas dos adultos deram·se 
duas vezes/semana com troca dos substratos uma vez/semana 
(exceçAo do feromOnio, a cada três meses) . O latão foi 21 .7 % mais 
eficiente na captura do que a caixa, e os melhores substratos foram 
cana-de-açúcar e paxiuba . O controle de 8. sophorae é efetuado 
com o fungo Be8uveria brongni8rtii. levantamentos periódicos 
permitem encontrar OInhos com lagartas parasitadas, sendo parte 
dessas coletadas e guardadas em freezer para, quando houver 
aumento na infestação. serem dilufdas e pulverizadas como inseticida 
biológico. 

CONTROLE DAS P/lINCIPAIS PRAGAS EM 
CUL TURAS DE RAIZES E TUBERCULOS NO 

NORDESTE DO BRASIL 

SISTEMA DE CONTROLE INTEGRADO ISCI) DE PRAGAS DO CARA 
DA COSTA lOioscorH c.yenensis Lem.l, EM CULTIVOS IRRIGADOS, 
NO ESTADO DE PERNAMBUCO E NO NORDESTE (11 

A. F. d. S. Leao-Veiga. UFRPE-DB/ENTOMOLOGIA. Telex (08111195, 
Fax 441.4577/ CEP 52 .171.900 - Recife, PE. 

A cultura do cará varo da Costa (O. cayenensis) é também 
conhecido no Nordeste como "cará da costa ", ·cará-inhame .... 
"inhame da costa .... ou simplesmente "cará'" ou ... inhame .... ~ uma 
oloscoreaceae, de grande importincia na alimentação humana, sendo 
rica em Vitaminas fonte de obtenção do material para a slntese da 
cortisona, com possibilidade do seu uso na industria de panificação. 
A cultura é plantada em Pernambuco, com Intensa expando para a 
Paralba e Rio Grande do Norte. O Sistema de cultivo irrigado, por 
aspersão, é altamente rentável, pois permite colheita no perlodo de 
entrenfra: plantio em Julho-setembro e colheitas no perfodo de 
fevereiro a junho (colheitas com e 10 meses do plantio). Dentre os 
fatores limitantes destacam -se as PRAGAS, no campo e no 
armazenamento das túberas comerciais e túberas-sementes. No 
campo, a lagarta da folhagem, Peseudop/usia inc/udens (Walker. 
1857) (Lepídoptera, Noctuidae) é a mais importante e limitante. 
Ocorre entre fevereiro a junho Iperlodo das chuvas). causa 
desfolhamento parcial ou total e perdas (coeficiente de perdas%l 
que pode variar de 45 a 52,0% de reduçao do peso das túberas 
comerciais . O Sistema de Controle Integrado (SCI) baseia-se no 
Controle Flsico - uso de Armadilha luminosa, mod o LO, fluorescente 
multidirecíonal, Fl5 T8 el . 220 volts, ultravioleta, em sistema de 
proteçAo (por fora da cultura). preservando-se os inimigos naturais: 
controle biológico natural · parasitóides de laganas, destacando-se 
os Microhymenopteros Litomastix floridanus (Asmed, 1900) (Hym. 
Encyrtidae) e Apanteles sp. (Hym .. eraconidae). Em condicões de 
armazenamento ou no depósito - tipo alvenaria fechado, ocorrem as 
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seguintes pragas: 1. Caruncho das túberas do cará armazenado, 
Araecerus fasciculatus De Geer, 1775 (Coleoptero, Anthribidae) e 2 
Cochinilha branca ou piolho das túberas, Pseudococcus man'timus 
Ehrhorn. 1900 (Homoptero, Pseudococcidael. Ambas atacam e 
danificam as túberas comerciais e túberas-semente armazenadas. 
com perdas de até 20% no cará armazenado. O SCI recomendado é 
o Armazenamento e conservacAo adequado dos pt'odutos após a 
colheita. No cultivo Irrigado. o produto é colhido e transportado para 
o armazém - tipo alvenaria ou galpão fechado, com especilil Jções: 
paredes de tijolos furados sem reboco, com os furos transversais ou 
de frente para a ventilaçlo. Cobertura sem estuque e piso em cimento. 
Fatores de conservaçlo: limpeza e desinfestaçlo/desinfecçlo prévia; 
aeraçAo adequada, com temperatura de 28 2DC e U. R. do ar de 60 
5%, devendo as janelas e portas serem direcionadas para a ventilação 
predominante; estrado de madeira para o piso 10,20-0, 30 m do 
solo) ; espaço ou ruas entre as pilhas de cara. Este sistema permitiu 
uma reduçlo da infestaçAo da cochonilha de 25,0%, reduçAo do 
caruncho em túberas-sementes e de doença (podridão verde das 
túberasl . 

MANEJO INTEGRAOO DE PRAGAS DA BATATA·DOCE NO CENTRO· 
SUe DO BRASIL 

F6Iix H. França. EMBRAPA·CNPHortaliças. Caixa Postal 21 B. 70359· 
970. Brasnia-OF. E-mail : franca@sede.embrapa.br 

A batata-doce é cultivada no Brasil em aproximalf mente 
60.000 ha, sendo que o Rio Grande do Sul, Parafba. Pern .. mbuco. 
Bahia, Aio Grande do Norte, Paraná e São Paulo são os maiores 
produtores nacionais. Trata-se de uma hortaliça com grande 
capacidade adaptativa, tolerante à estresses ambientais e produtiva. 
~ excelente fonte de energia, rica em minerais e vitaminas. As 
rarzes 510 consumidas na forma cozida, frita. assada, em sopas ou 
doces, pies, ou produzem álcool e amido de alta qualidade. As 
ramas podem ser utilizadas na alimentação humana e animal. e 
algumas cultivares tem excelente aplicação em ornamentaçAo. Em 
regiões decadentes do ponto de vista agrrcola, a batata-doce tem se 
mostrado extremamente lucrativa , substituindo culturas 
anteriormente de maior expressão econômica como o amendoim. 
milho e algodão. O custo de produção da batata-doce é baixo pela 
relativa pouca utílizaçAo de insumos e fácil manejo da cultura. Apesar 
desta estar associada a várias espécies de artrópodes que causam 
dano econõmico como a broca da raiz Euscepes postfasciatus; a 
broca do coleto Megastes pusialis: larvas de crisomelideos Diabrotica 
spp. e Epitn'x spp; larva arame Conoderus spp; ácaros vermelho e 
rajado Tetranychus spp. os agricultores acreditam ser a b~ l.J· J-doce 
uma cultura que dispensa o uso de agrotóxicos, basicamemu por ser 
rústica (tolerante a insetos e doenças) ou por razões econômicas 
lalgumas vezes o custo de pulverizações não se pagaI ou legais (não 
há ou há pouquissimos produtos registrados para a cultura' . O 
consumidor de batata-doce é exigente e paga melhor por qualidade 
Irafzes com aparência de nova, formato alongado e uniforme, peso 
médio de 2oo-400g, pele lisa, brilhante, sem varizes, cicatrizes, furos 
ou rachaduras) que é obtida pelos produtores mais avançados que 
adotam as recomendações de manejo integrado de pragas, plantando 
ramas ou mudas sadias obtidas em viveiros especificamente 
constituldos para esse fim: utilizando cultivares resistentes à larvas 
de crisomelrdeos (ex: BrazlAndia Roxa); e praticando agricultura de 
boa qualidade no preparo de solo. fazendo amontoa cuidadosa, 
colheita precoce, e principalmente a rotaçAo de culturas. após a 
eliminaçAo de restos culturais . 

ÁCARO VERDE DA MANDIOCA: FATOR LIMITANTE DA PRODUç AO 
NO NORDESTE. ESPECIALMENTE NA BAHIA 

A .C.S. Noronha. EMBRAPA/CNPMF. Cx. Postal 7. CEP 443BO·000. 
Cruz das Almas, BA. E-mail : aloyseia@cnpmf.embrapa .br. 

O ácaro verde, Mononychellus tlJnlJjoa (Bandarl. é uma espécie 
nat iva da América, de ocorrência em várias regiões de cultivo de 
mandioca (Manihot esculenta Crantzl no Brasil, destacando-se o 
nordeste. Os sintomas do ataque desse ácaro são evidentes nos 
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brotos, gemas e folhas jovens, com reduçAo da área foliar, dimunuindo 
a capacidade fotossintética e a taxa de crescimento das plantas. As 
perdas no rendimento estão em funçAo de fatores como a variedade, 
idade da planta e perfodo de ocorrência, havendo registros de perdas 
no rendimento de rafzes de até 51.4%. no estado de Pernambuco. 
Nas condições de semi-árido laté 8 meses secos. 4QO-6oomm de 
pt'ecipitação anual). onde ocorrem ataques intensos, os efeitos desse 
ácaro foram negativos sobre a produtividade e qualidade da mandioca. 
A ausência da praga contribuiu para o aumento no rendimento médio 
de rarzes 128,1 %1, parte aérea 128,6%1. e redução dos teores de 
HCN nas rarzes. em variedades testadas para essas condições. Em 
programas de proteção de cultivo, visando o manejo integrado. 
esforços tem sido intensificados envolvendo pesquisas nas áreas de 
controle biológico e resistência varietal. O controle biológico do ácaro 
verde vem sendo desenvolvido com a utilizaçAo do fungo 
entomopatogênico Neozygites sp., e de ácaros predadores nativos e 
introduzidos, pertencentes a famnia Phytoselidae. Foram introduzidas 
no Brasil duas espécies de fitoserdeos, TyphJodroma/us tenuiscutus 
e Neoseiulus ca#fornicus. sendo liberados e monitorados em áreas 
nos estados da Bahia e Pernambuco. Uma ampla variabilidade 
genética. constando variedades e clones de mandioca, vem sendo 
avaliada com relação à tolerancia a esse ácaro, para as condições 
do estado da Bahia e outras regiões do nordeste. Essas atividades 
resultam de uma atuação de Centros de Pesquisa da EMBRAPA. 
liderados pelo CNPMF, em cooperação com Empresas Estaduais de 
Pesquisa e Extensão, Universidades. além de Centros Internacionais 
como o CIAT e o IITA. 

CONTROLE DE VETORES DE DOENÇAS AO HOMEM E 
ANIMAIS DOMÉSnCOS 

CONTROLE DE VETORES DE CHAGAS NA AM~RICA LATINA 

Vera loC. Correa - Superintendência de Controle de Endemias 
ISUCENI Mogi·GuaçÚ/SP 

Os tria tomfneos estão distriburdos em todo continente 
americano desde a latitude de 41 D N lUSA), até a latitude de 46D S 
na América do Sul. Em mais de 60 espécies já foi comprovada a 
infecção natural ou experimental pelo Trypanosoma cruz;. A maioria 
das espécies têm hábitos silvestres e associação 'ntima com seus 
hospedeiros vertebrados. Algumas espécies invadem e colonizam 
os ambientes peridomésticos e outras invadem e colonizam domicntcs 
humanos. Entre as espécies de hábitos domiciliares o T. infestans é 
a que ocupa posição de destaque é o velor mais importante, é a que 
tem estreita associação com o homem, e acompanha através 
disperslo passiva as migrações das populações humanas. 
Psnstrongylus megistus é espécie endêmica na área ocupada por 
lIorestas da costa brasileira. Nos estados do Centro Sul e Sudeste 
está presente em ecótopos silvestres e ambientes peridomésticos. 
enquanto que no norte e leste brasileiro por desmatamento de a~umas 
áreas, tornou-se uma importante espécie domiciliária . T. brasiliensis 
é o vetor de mais importancia no nordeste brasileiro. com taxas 
altfssima de infecção natural pelo T. cruzi. Pode ser encontrado em 
ecótopos silvestres e peridomiciliares. T. sordidlJ, espécie originária 
de regiões secas da área central e sudeste do Brasil. Sua distribuição 
tem sido aumentada devido ao intenso desmatamento, e as madeiras 
que lhes servem de abrigo contribuem para dispersar a espécie. 
Rhodnus prolixus é o mais importante vetor da Venezuela e Colômbia, 
ocupa também algumas regiões da Guatemala. Honduras e EI 
Salvador. Na América do Sul tem hábitos silvestres. já na América 
Central tem hábitos exclusivamente domiciliado. T. dimidiaata é um 
vetor domiciliado da América Central e que parte do México, onde 
está associado a casas de madeira. Outra espécie do gênero Rhodnus 
é vetara importante no Panamá - R. psllescens - Invade as casas 
com f requência, também é encontrada no peridomicnio e em 
ambientes silvestres. Dentre os inimigos naturais dos triatomrneos 
compt'eende-se muitas espécies de predadores e parasitas. Tentre 
os predadores artrópodos incluem-se aranhas, baratas. formigas. 
pseudo-escorpiões e outros insetos predadores lReduvidael . Também 
sapos. roedores, marsupiais Igamb", lagartos e aves (galinha) comem 
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triatomCneos. Muitas espécies de pequenas micro-himenóptero 
ITelenomus fada; por ex.) sAio considerados excelentes predadores 
de ovos (embriófago) de triatomCneos. Alguns microácaros do gênero 
Pimeliaphilus. têm sido observados parasitando. a região do tórax 
dos triatomeneos e alguns nematóides, fungos. bactérias e vfrus 
atacam ninfas e adultos dos triatomrneos. Em relaçAo aos 
protozoMios. o T. cruzl parece nia causar nenhuma açAo patogênica 
aos triatomlneos. o mesmo nio ocorrendo com o T. rsngeli que 
reduz o tempo de vida dos insetos parasitados. Muitos insetos 510 
úteis. pois fazem parte da polinização das flores. da degradaçlo de 
carbono. da cadeia alimentar e controle de outras espér i'ts. Em 
números pequenos algumas espéctes representam problemA ne saúde 
pública. Mas às vezes esta pequena parcela de espécies t,.,tnsforma
se em praga. devido algumas atividades do homem tais como: 
desmatamento. monoculturas. criaçAo de certos animais. condições 
precárias de moradia, higiene etc. Desde longo tempo o homem luta 
contra estes insetos nocivos e compostos pertencentes a quase todas 
as classes de inseticidas já foram testados contra os triatomlneos. 
Os organoclorados DDT e BHC fOfam usados no controle da Doença 
de Chagas durante muitos anos. O BHC (também chamado de HCH. 
lindano e Gammexame) foi o produto utilizado contra o T. infestans 
principalmente pela Argentina e Brasil por muitos anos. O DDT. foi 
aplicado largamente na Venezuela em campanhas contra o R. prohicus, 
mas tem baixo nrvel de efetividade contra triatomfneos. Por volta de 
1960 entraram no comércio os carbamatos e os fosfofados. que 
possuem como caracter rstica uma ação letal rápida sobre o inseto e 
um poder residual curto 5 a 30 dias. Com a curta ação residual dos 
organoclorados (30 - 180 dias) se fez necessário aplicações em 2 
ciclos sucessivos, tornando o método lento e caro. Além de alta 
tóxico para o homem e animais. ocorreu também o fenõmqno da 
resistência dos insetos aos inseticidas até então utilizados, P. surgiram 
problemas graves de desiquillbrio na fauna. devido a lenta dt!yradação 
dos compostos utilizados (clorados) na natureza . Em rado da 
gravidade do fato, vários palses sob orientação da OMS elaboram 
regulamentaçAo severa sobre seu uso, tornando-se proibido em 
alguns pafses tanto na agropecuária como em saúde pública. Novos 
inseticidas com, longo poder residual e baixa toxidade para humanos 
e animais foram pesquisados, e a partir de 1980, os piretróides 
sintéticos começaram a ser utilizados com sucesso e constituiu· se 
num progresso importante para o controle dos vetores da doença de 
chagas. Com doses menores e aplicações menos frequente , tornou
se menos onerosos. além de mais seguro quanto ao uso, do que as 
outras classes de inseticidas. Desta maneira. o programa de controle 
da doença de Chagas tem sido implementado com sucesso em parses 
da América Latina como a Argentina, Brasil e Venezuela. Em algumas 
regiões destes parses o programa encontra-se em fase de vigil4ncia. 
caracterizada por monitoramento das casas infestadas e quando 
necessária expurgo focal. Em outros parses da América do Sul como: 
Uruguai, Paraguai, BoUvia e Chile Icone sul) o grau de infrstaçAo 
das casas ainda não havia sido controlada fez-se necess:\rio entAo 
algumas medidas. foi criada então uma Comissão Intergoveloamental 
para eliminação do Triatoma infestans. A partir de agosto de 1991 
os parses do cone sul , desenvolveram programas nacionais e planos 
de ação para eliminaçlo da referida espécie. O esforço e resultados 
pelos pafses no controle da doença de Chagas consta de documentos 
técnicos devido a importancia que isto implica. As medidas de avanço 
dos programas foram baseadas em: aperfeiçoamento das estratégias 
para detecção de focos residuais e as doses por m2 dos inseticidas 
a serem empregados. foram definidas e utilizadas homogeneamente 
pelos palses envolvidos. Um problema encontrado pelo programa de 
controle da doença de Chagas no 8rasil é em relaçio às espécies 
ditas secundárias. que invadem o peridomicnio. e onde o controle do 
vetor tem sido através de controle integrado. Porém, as dif iculdade 
de controle observadas nAo se encontram somente em técnicas de 
intervenção. mas também. em prioridades polfticas onde o bem 
estar social e principalmente a saúde. não do colocados como 
fundamentais . 

DESENVOLVIMENTO E CONTROLE QUIMICO DE VETORES 

W. L. B. Ferreira. ZENECA, Oept· Oesenv~yimento. Slo Paulo-SP. 

O desenvolvimento mundial de inseticidas para o controle de 
pragas das áreas urbana, animal e agrlcola está direcionado para a 
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descoberta de novos ingredientes ativos ou moléculas, purificaçio 
ou separação dos isomeros mais ativos das moléculas existentes, 
formulações menos tóxicas. equipamentos de aplicação e proteção 
mais eficientes, embalagens descartáveis, biodegradáveis e seguras. 
O desenvolvimento de novos ingredientes ativos está voltado a 
produtos cada vez mais especlficos aos insetos. ou seja os insetictdas 
biológicos 18ti. 8s. etcl. os IGR92s (reguladores de crescimento ou 
;Uven6idesl. iscas com inseticidas ou IGR92s, ferorOOnios. armadilhas 
e novas classes de inseticidas. Com relaçAo a purificaçio ou 
separação dos isOmeros mais ativos. temos como exemplo o 
desenvolvimento da Lambdacialotrina 8 partir da Cyalotrina. sendo 
que esta nova molécula é mais eficiente, temos uma diminuiçio da 
quantidade de produto necessária a ser aplicada no ambiente. As 
embalagens também tem merecido uma atenção especial por parte 
das empresas no sentido de diminuir a exposição do aplicador no 
momento da dosagem e diluiçio do produto como os frascos 
autodosadores . Merecem atenção especial os envelopes 
hidrossolúveis que estão sendo comercializados inicialmente para os 
inseticidas Pós Molháveis, mas que podem ser utilizados para 
inseticidas na forma de gelou Ifquidos. A Zeneca foi a pioneira na 
introdução dos envelopes hidrossotúveis, a base de álcool polivinilico, 
no mercado brasileiro . As vantagens deste tipo de embalagem 
hidrossolúvel é que não deixa residuos de embalagens. evita erros 
de dosagem e exposição dos aplicadores ao produto, e quando 
acondicionados em barrttas de papelão. estas podem ser incineradas. 
Temos ainda o desenvolvimento de formulações mais seguras com 
a diminuição dos solventes como as formulações EW. ou emulsão 
aquosa, que reduz ou elimina a presença de solventes. Outro 
importante avanço são os inseticidas microencapsulados, nos quais 
o inseticida está protegido dentro de microcapsulas, que liberam o 
inseticida lentamente na superffcie tratada e possuem uma toxicidade 
menor que outras formulações . Outros exemplos de formulações 
são os granulos disperslveis, pastilhas disperslve!. inseticidas gel, 
etc. Outros projetos incluem o processo da trrplice lavagem das 
embalagem. projetos de reciclagem das embalagens agrrcolas Projeto 
Guaribal. frascos mais modernos e resistentes (PETI. bocais mais 
largos (evitar espingosl. maior vedação dos frascos (selo inviolável). 
etc. Por muitos anos o DDT foi usado na saúde pública no combate 
a vetores de doenças, insetos domést icos, etc. Devido aos efeitos 
adversos no meio ambiente, no homem e nos animais os clorados 
foram proibidos e novas classes de inseticidas e formulações estão 
sendo desenvolvidas. Portanto torna·se fundamental que os técnicos, 
governo e empresas estudem, exijam e usem produtos menos tóxicos. 
modernos e eficientes. 

CONTROLE MICROBIAND DE VETORES DE DOENÇAS DE CHAGAS. 

C. l. Messias - Depto. Genética e Evoluçio. C.P. 6109 .Campinas
SP. Fax: 019-239 .3124 

O controle de vetores de Doenças de Chagas tem recebido 
atençio durante anos: por instituições governamentais que num 
trabalho árduo tem tentado reduzir a população de insetos 
empregando produtos qurmicos. O sucesso deste tipo de controle é 
muito limitado pelo tipo de impacto ambiental que produzem tornando
os pouco recomendáveis para certas condições. O controle microbiano 
empregando-se fungos entomopatogênicos como por exemplo 
Metarhizium anisoptiae apresenta excelente potencial, considerando
se a forma de utilizaçAo e o tipo comportamental do vetor . 
Considerando-se inicialmente. que o vetor pode ser encontrado em 
três condições a saber : Silvestre. Peridomiciliar e Doméstico; 
diferentes recomendações podem ser feitas. Para o silvestre pouco 
se pode fazer em termos de ontrole; neste nIvelo mais correto é 
evitar-se desmatamentos desnecessários: dado que a devastação 
leva animais selvagens a se aproximarem de áreas peridomiciliar e ar 
levando ao eridomicnio o vetor. No peridomicnio: as aves, do as 
mais atingtdas. mas neste nEvei o controle microbiano é recomendado. 
por não apresentar impacto ou qualquer tipo da açAo nefasta as 
aves e animais domésticos podendo ser administrados em ninhos e 
ou em áreas onde as aves e animais domésticos habitam. O controle 
a nlvel doméstico: é funcional e resultados que a avaliação em 
campo tem mostrado uma reduçAo de 35 a 55%. com ótimo efeito 
residual, empregando-se esporos do entomopat6geno como inseticida 
microbiano. No entanto o tempo decorrido da aplicaçlo a mDnalidade 
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do vetor é de 15 dias em condições de temperatura 17° C e umidade 
de 70%. Por outro lado em condições de temperaturas mais elevadas 
poderão ser obtidos resultados mais satisfatórios com redução da 
LT50. dado que o ambiente domiciliar apresenta condições fa\"Jráveis 
de umidade. Foi observado neste caso que os vetores ficam lentos 
e pouco ativos ap6s serem infectados pelo fungo; o que se dá logo 
ap6s o contato até o terceiro dia. linhagens melhoradas onde a 
infecção precose seja desenvolvida é importante para viabilizar a 
utilização como inseticidas microbianos para vetores a nfvel domiciliar. 
O controle microbiano no entanto será muito eficiente se bem 
conduzido ao nlvel peridomiciliar como uma forma preventiva em 
áreas problemas. 
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THE QUANTlTATIVE ANAL YSIS OF NUTRITION 

D.Raubenheimer. Oept. Df Zooloogy. University Df Oxford. South 

Park Road, Oxford. OXl 3PS. W8ZlU E-mail : rauben@vax .Ol( ,8C,uk. 

It has long beeo realised lhat quantitativa analyses Df 
nutrition are essential to understanding lhe ecology of insect 
herbívores and lheir relationships with hest plants . By deriving and 
a~alysing ".utrient budgets it is possible. for example. to expia in 
dlfferences In lhe performance Df a given insBet species on alternativa 
host plant species or cultivars. or to identify lhe reasoos why insBet 
species. genotypes or stadia differ in lheir ability to util;se particular 
food types. Typically, such sludias have been undenaken using ratio
based nutritional indices (Waldbauer. 1968. Adv. InsecI Physiol.. 5. 
229-2881 . Oifferences in growth rate IAGAI between experimental 
Ireatments are interpreted in terms of effects on consumption rate 
IACAI and the efficiency of conversion of ingested nUlri('nlS into 
g~owl~ (ECII. which in lurn is broken down into lhe efhciency of 
dlgestlon IAOI and conversion of digested and absorbed nutrients 
into growth IECO). While Ihis hierarchical approach is both valid and 
powerful . it has been shown Ihal the ratio-based indices provide 
both statistical aod interpretative Pfoblems (Aaubenheimer & Simpson, 
1992. Enl. Exp. Appl.. 62, 221 -231 ; Aaubenheimer. 1995. Funct. 
Ecol.. 9 , 21 -291. An alterna tive which avoids these problems is to 
use bicoordenate plots of the fundamental nutritional variables (e.g. 
growth, consumplion. faecal production and development timel as 
lhe basis for presenting and interpreting nutrition (Aaubenheimer & 
5impson. 1994. Funct. Ecol .• 8 , 783-791) . 5uch "utilisation plots· 
are analysed using analysis of covariance IAa",benheimer & 5impson, 
.19~2: opudl .. A further refinement is to conduct such analyses for 
Individuai dletary constituents. such as nitrogen or carbon 
IAauOOnheimer & Simpson. 1995. Ent. Exp. Appl., 77. 99-104). 
~uch "discriminatory· budgets ofter insights into lhe ways in which 
InseCIS balance Iheir requirements for differem nutrients and other 
dietary constituents . 5uch multidimensional interaclions can be 
investigaled using geometric representations of feeding an i post
ingeslive utilisation 15impson & Raubenheimer, 1995, J. Insact 
Physiol. , 41 . 545-553) . These concepts and methodologlos will be 
inlroduced and discussed by reference to real data sets lhe aim 
OOing lo provide a practical framework for studies of qu~ntitative 
nutrition. 

A PRESENÇA 00 BICUDO DO ALGODOEIRO NO CONE SUL 
E SEU IMPACTO SOBRE A COTONICUL TURA REGIONAL 

S. Barbosa. Organização das Nações Unidas para a Agricultura e a -
Alimentação. Escritório Regional para a América Latina e o Caribe 
IFAO-RLCI, Casilla 10095, Santiago, Chile. 

O bicudo do algodoeiro. Anthonomus grandis, foi detectado 
pela primeira vez no Cone Sul em 1983. na região de Campinas, 
Estado de São Paulo, Brasil . Atualmente, esta praga encontrase 
disseminada pelas principais zonas algodoeiras do Brasil . lf zendo 
drásticas consequências econOmicas e sociais. A regiao nordeste 
devido a caracterfsticas especiais de sua tradicional agricultura. pag~ 
um custo maior pela presença da praga. Por exemplo, o Estado do 
Ceará. no passado o de maior área cultivada no Brasil, nio está 
produzindo sequer 5% da fibra demandada por seu parque têxtil. 
Em 1991 , o b~cudo foi também detectado no Paraguai, já se 
encontrando hoje espalhado por todas as áreas algodoeiras do pars 
Que tem sua agricultura tipicamente minifundiária ligada ao cultivo 
do algodão . A praga foi detectada no Argentina em 1993 e. 
conhecendo as consequências de sua presença nos pafses vizinhos, 
governo e se tor produtivo desenvolvem um programa de contençAo 
no nordeste deste pars. com o objetivo de evitar ou adiar a chegada 
da praga a zonas algodoeiras de maior imponAncia. O autor analisa 
o impacto sódo-economico da presença da praga em pafses do Cone 
Sul. discute intentos de contençAo. erradicação, supressão e controle 
e, finalmente, faz sugestões sobre medidas a se tomar a nfvel regional 
para minimizar o impacto da praga e reabttitar a produção algodoeira. 
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IDENTIFICA TlON OF INSECT PHEROMONES ANO THEIR POTENTIAL 
FOR PEST MANAGEMENT 

W. S. Leal, Laboratory of Chemical Prospecting. National Instítute 
of Sericultural and Entomological Scienee. 1-2 Ohwashi. Tsukuba
shi, 305, Japan. 
E-mail :leal@nises.affrc.go.jp 

Since the milestone identification of bombykol more than 
three decades ago, increasingly sophisticated analytical techniques 
combined w;th a great daal of research effort and collaboration ameng 
scientists with different backgrounds (specially chemists and 
entomologistsl has led to the identification of hundreds of sex 
pheromones. While our knowledge of pheromone communication in 
some groups, such as the Lepidoptera, is substantial, very IiUle is 
known aOOut chemical communication in many other insects of 
economic interest. That imbalance is mainly related to the facl the 
moths largely utilizes alcoOoI. aldehydes, acetates, and hydrocarbons. 
This homogeneous chemical nature of the pheromones facilitates 
chemical identification. On the other hand, the pheromone chemistry 
of olher groups, such as the Coktoptera. is remarkably diversa. Scarab 
beetles, for example, communicate with chemicals having structures 
as disparate as laetones and aromatic alkaloíds. In addition, the 
complicated behavior of these beetles precludes the establishment 
of uniform and consistem bioassaya. as those developed for the 
Lepidoptera. In arder to overcome ali these barriers, I have utilized 
the gas ctvomatography with an eleetroantennographic detector IGC
EAOI technique, as wetl as GC·behavior bioassay, in order to pinpoint 
the aetive componentls) in female extracts. Identification of the 
chemical struetures Iby GC·MS. GC-FTIR, etc. I. followed by chemical 
synthesis has paved the way for the applieation of these sex 
pheromones in pest management . Although the identification work 
is a key step in lhe utilization of the pheromones, this is just the 
beginning in the whole processo In the following steps. their 
eollaboration with entomologists is of pivotal important for the 
success of the projects. Whether the pheromones are going to be 
used only for monitoring the pest population ar for management, 
field experiments with synthetic pheromones are very important to 
address many imponant issues, 5uch as the respon5e of the insect 
in a natural environment, the efficacy of pheromone formulations, 
the dosage to 00 applied in the field , etc. Later. the potential of the 
pheromone system is tested in mass trapping and/or mating disruption 
techniques, the ultimate goa1 in a pest management programo It is 
also important to have the participation of pheromone suppliers not 
only for the large scale produclton of the pheromones. but also for 
their formulations, which are devices designed to provide long-Iasting 
release of the pheromones. Possible mlgration and other imponant 
aspects of the insect ecology and behavior must be taken into 
consideration for the adoption of the techntque most likely to 5ucceed 
in suppressing its population with pheromone. 

PHEROMONES ANO SEXUAL SElECTION : A NEW DIMENSION IN 
MATE SElECTlON 

Klaus Jaffa. Oepto. Biologia de Organismos, Universidad Simon 
Bolivar, Apartado 89000, Caracas 1080A, Venezuela. 

Biodynamica, a complex simulalion model of evolution 
suggest that sexual selection is a basie component of naturai 
selection and must be present in most sexual Ofganisms, influencing 
biological evolution. Sex pheromones are potentiatly an important 
source for wazzu species-, kin-recognition and sexual selection in a 
variety of organisms. Insects often recognize eonspecifie individuais 
of the opposite sex by their sex pheromone. Some of these 
pheromones play a role as aphrodisiac and 5ex recognition signals. 
The theoretical study suggests that they need to have a funetion 
also in sexual selection. The lheory 81so suggests that sexual seleetion 
criteria reQuire cenain propenies in order to be evolutionary stable. 
Here I review some of the relevant information available about the 
fine-working of insect sex pheromones and suggest thet the chemical 
composition of these sex pheromones are ideally suited for sexual 
seleetion. and Ihat the few data available indicates that in5ects 
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actuaUy use sex pheromones for sexual selection. This new way of 
looking at sex pheromones may help in a better interpretation of 
experimental results and may be use fui for improving the use of sex 
pheromones in insect pest management. 

INTERAÇOES ENTRE FORMIGAS. PLANTAS E HERBlvOROS EM 
VEGETAÇAO DE CERRAOO 

P. S. Oliveir • • DeptO de Zoologia. UNICAMp, C. Postal 6109. CEP 
13083-970, Campinas, SP. E-mail: pso@turing.unicamp.br. 

Formigas são organismos dominantes em ecossistemas 
terrestres e chegam a representar cerca de 70% do total de insetos 
encontrados na copa de florestas neotropicais. Excetuando-se as 
formigas cortadeiras que cultivam fungos (Att ini' e que são 
consideradas pragas agrfcolas. inúmeras outras espécies podem ser 
benéficas às plantas através da predaçio de insetos herbfvOfos sobre 
a folhagem. Muitas espécies de plantas de cerrado possuem nectários 
extraflorais (NEFsl - glândulas produtoras de açúcar - que são 
altamente atrativos para diversas espécies de formigas. Na regiAo 
de Itirapina (SP). o peQuizeiro do cerrado, Caryocar brasi/iense 
(Caryocaraceae). é intensamente visitado (dia e noite' por mais de 
30 espécies de formigas. as quais coletam ativamente o Mctar 
extrafloral produzido nas sépalas dos botões florais . Estudos 
experimentais de campo demonstraram que a visítaçio por formigas 
reduz significativamente os neveis de infestaçio por parte de quatro 
inse tos herblvoros do pequizeiro : (1' Eunics bechins (Lep ., 
Nymphalidae); (2) Edessa rufomarginsttl (Hem., Pentatomid"le' ; 131 
Prodiplosis florico/a (Oip .• Cecidomyiidae' : (4) uma especíe de 
microhimenóptero galhador de ramo IChalcídoidea' . Estes dados 
comprovam o efeito protetor de formigas em relaçlo aos insetos 
herbfvoros do peQuizeiro . Experimentos adicionais de campo. 
entretanto, revelaram Que o risco de predação por formigas pode 
afetar marcadamente o comportamento de insetos herb(voros sobre 
a planta hospedeira. A borboleta Eunica bechina. por exemplo. possui 
mecanismos comportamentais Que diminuem as chances de contato 
com formigas sobre a planta hospedeira . As larvas constróem 
·pontes· de fezes nas margens das folhas do pequizeiro que 
efetivamente reduzem 8 predaçAo por formigas, enquanto que fêmeas 
adultas de Eunica evitam visualmente ovipositar em plantas altamente 
visitadas por formigas. Os resultados apresentados apontam 
perspectivas promissoras para estudos futuros sobre o sistema 
formiga-planta-herbfvoro em vegetação de cerrado. onde plantas 
portadoras de NEFs são particularmente abundantes. A proteção 
por formigas contra insetos herblvoros é amplamente documentada 
para diversas espécies de plantas, especialmente em áreas tropicais . 
Entretanto, as respostas apresentadas pelos herb(voro~ fr, " te ao 
risco de predação por formigas permanecem ainda pouco u tudadas 
e constituem um aspecto importante para pesquisas futuras em 
ecologia comportamental e ecologia aplicada . 

INSETOS VETORES DE FITOPATÓGENOS : PROBLEMAS 
EMERGENTES 

J. R. S. Lopes & J. A. M. Rezende. Oept"'. de Entomologia IESALQI 
USPI. CEP 13418·900. Piracicaba. SP. 

No Brasil existem atualmente várias doenças de grande 
expressão econômica em plantas cult ivadas. de natureza viral ou 
bacteriana, que são disseminadas por insetos, especialmente pulgões, 
moscas-brancas, cigarrinhas e tripes. Entre estes vetores. os pulgões 
se destacam por transmitirem o maior número de vfrus de plantas, 
incluindo alguns de grande imponância como o vfrus do enrolamento 
da folha da batata causando a degenerescência da batatinha. o vlrus 
do mosaico do mamoeiro que tem limitado drasticamente o ,>Iantio 
de mamoeiro no Estado de São Paulo, além do vfrus da tr isleza dos 
citros que representa uma ameaça à citricultura nas Américas Central 
e do Nane. A transmissão de geminivfrus pela mosca-branca 8emisia 
tabaci tem aumentado consideravelmente em solanáceas e feijoeiro . 
Recentemente, surgiu um novo biótipo (.oS·' de 8. tabaci ( - 8. 
argentifo/i,l que possui forte açAo toxicogênica em algumas plantas. 
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apresenta uma vasta gama de plantas hospedeiras, e tem grande 
potencial para disseminar novos geminivlrus em culturas agrlcolas. 
As cigarrinhas têm adquirido importância crescente como vetores 
de fitoplasmas em milho, chuchuzeiro e maracujazeiro, e da bactéria 
XyJel/a fastidiosa em citros (dorose variegada dos citros) e ameixeira. 
Os tripes, especialmente Frankliniel/s schultzei, destacam-se pela 
transmissão do tospovlrus causador do vira-cabeça em tomateiro e 
outras solanáceas. Com a introdução recente de Thrips palmi e F. 
occidentalis no Srasil, cucurbttáceas e ornamentais também têm smo 
afetadas por tospovfrus. Para se diminuir o impacto dos fitopatógenos 
disseminados por vetores, devem ser iniciados programas de manejo 
integrado multidisciplinares envolvendo. entre outras estratégias, a 
redução da população de vetores e do inóculo da doença no inicio da 
cultura. e o desenvolvimento de variedades resistentes ou tolerantes 
através do melhoramento genético tradicional ou da biotecnologia. 

IMPACTO DAS ESptCIES AFIDÓFAGAS NO CONTROLE DE PRAGAS 
EM ESTUFAS 

V.H.P.Bueno, OeptOde Entomologia (UFLAI . C. Postal 37, CEP 
37.200-000, Lavras, MG. E-mail : vhpbueno@esal .ufla.br 

As estufas são hoje. enfoques da "agricultura em ambientes 
protegidos·, sendo uma tecnologia revolucionária no conceito de 
produçio de alimentos com segurança, evitando as perdas pelos 
f8tores climáticos adversos, como também suprimindo os perrodos 
de entressafra e o calendário agrlcola. Permitem uma produção regular 
e constituem em um ambiente quase ideal para a produção de plantas, 
proporcionando a elas. cak>r, alimento e água. enquanto as protegem 
de condições extremas de tempo como geadas, ventos, correntes 
de ar etc . Mas ta is ambientes podem também favorecer o 
desenvolvimento e reprodução de insetos. Pulgões juntamente com 
àcaros. mosca branca e minadores são as pragas mais sérias dos 
cultivos em estufas. sendo suas taxas de multiplicação bastante 
prodigiosas. Esta rápida multiplicação de pragas em estufas leva a 
necessidade de programas rotineiros e intensivos de controle. Neste 
contexto, o controle qufmico tem levado a seleção de "strains" que 
sAio resistentes aos inseticidas. A combinaçlo da rápida taxa de 
multiplicaçAo dos insetos e essa resistência cria um obstáculo para 
o uso continuo de produtos qulmicos. Assim. estratégicas alternativas 
de controle existem ou estão sendo desenvolvidas para as pragas 
em estufas. e o controle biológico como uma ferramenta primordial 
do Mlp, é hoje uma solução ideal e praticável nestes ambientes 
protegidos. Países como Holanda, Itália. tem um histÓrico referencial 
à aplicação prá tica de inimigos naturais para controle de pragas em 
e:tuá;. RiFE!"" i H<rrnOAphidius coJemam· (contra Myzus persicae. 
Aphis gossYPirl , Aphidius ervi (contra Aulacorthum so/ani, 
Macrosiphum euphorbiae); Encsrsí'a formosa (contra Trialeurodes 
vaporariorum. 8emisia rabaci ,; Diglyphus isaea (contra Liriomyzs 
spp ); predadores como Orius laevigatus e Amb/yseius cucumeris 
(contra Frankliniel/a occidenta/isJ: Phytoseiulus persimi/is e 
Amb/yseius ca/ifornicus Icontra Tetrsnychus spp ); e os patogenos. 
como o fungo entomógeno VerriciJ/ium /ecanii (contra mosca branca; 
tripes e pulgões) são alguns dos exemplos práticos de eficiência e 
uso de inimtgos naturais como agentes de controle biológico de pragas 
em ambientes protegidos. 

BIOINSECTICIDE DEVELOPMENT: FUNGI 

o . W. Roberts, Boyce Thompson Institute for Plant Aesearch. Tower 
Aoad. Cornel! University, Ithaca. New York 14853-1801 USA. 
dwr2@cornell .edu 

Recent shifts in pnontl8s in pest -control stra tegies favor 
greater use of biological control agents. Entomopathogenic fungi 
are panicularly promising for biocontrol because many naturally 
occurring isolates exist with varied host ranges and environmental 
optima, and most of these can be mass produced on artificial media. 
Modern gene technology is being used to identify key pathogenicity 
factors and to transfer genes of interest between fungai strains and 
species to develop improved mycoinsecticides. There are. however. 
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major problems to solve. beginning wlth developing a legal and 
regulallon framework for fleld release of genetically engineered tUngl 
and provlding educat lon to alleviate public hesitancy regarding 
wJdescale use of these fungl. In the interim. there are serious problems 
to be faced with ali fungus·based blopesticides. These Include the 
need to improve registratlon protocols; reduce cost of mass 
productlon; and develop formulauoos which lengthen product shelf 
!lfe at 8mblent temperaturas. increase adherence to hosts, allow host 
IOfection at low humldl ty , and provide protection from solar radlation. 
Also. current appllcation technology is not adequate slnce much of 
the product may not land on the target at ali. or n may not afford fuI! 
coverage especially wlthlO canoples and on lhe underside of leaves 
where pest InseCl S and mltes often reside . These tradltlOIl" !"oblem 
of regulauon. production. formulallon, and application ncC'd urgent 
attenuon If the full. very hlgh potential of entomopalhogcmc fungl 
both natlve and geneticatly englneered isolates as pest control agents 
is to be realized. 

ENGENHARIA GENETICA VISANDO OBTENÇÃO DE PLANTAS 
RESISTENTES A INSETOS. 

P. C. R. G. Marçon. Dept. Entomo!., 202 P1ant Industry Sldg., Untv. 
Nebraska, 685B3·0816, Llncoln, NE, USA. Fax: 14021472·4687, E· 
mall : pmarcon@unhnfo.unl.edu. 

o tema em questão é abordado num n(vellntrodutÓflo e didático. 
poSSibilitando a análise critica das vantagens, hmltações e potencial 
da engenharia genética na produção de plantas transgêmcas. O 
progresso notável em biologia molecular permite hOJe a clonagem. 
modificação Sintética. e transferência interespecfflca de genes, bem 
como a expressão dos mesmos num grande numero db (: Itlvares 
agrrcolas. Estas técnicas, aSSIm como os conceitos e 18'II1:nologlas 
mais comumente usados na área, são apresentados. A transferênCia 
de ONA via mfecção com Agrobscterium tumefssciens, apesar de 
apresentar vasta aplicação na transformação de dicotlledOneas, é 
ineficaz na transformação de monocotiledOneas, as quais Incluem 
culturas Importantes, como por exemplo. milho, arroz e trigo. Tal 
limitação fOI recentemente superada com o desenvolVimento da 
técnica de bombardeamamento de células vivas (transferência 
biolfstlca de genes), ampliando de modo significativo o alcance da 
engenhaoa genética no melhoramento de plantas. A crescente 
descoberta e caracterlzaçio de proternas Inseticidas e a clonagem 
dos respectivos genes, tem proporcionado grande estfmulo à 
produção de plantas transgênicas resistentes a pragas agrrcolas. Os 
genes codlflcadores de protefnas Inseticidas mais estudados são os 
provenientes da bactéoa 8scil/us thuringiensis (genes Cry). Aspectos 
Importantes no desenvolVimento das primelfas cultivares comerCiais 
expressando essas proternas 510 discutidos. Igualmente. é 
considerado o potenCial de outros genes codiflcadores de pro ternas 
tóxicas a pragas, como aqueles codifica dores de lectilli t; e de 
inibidores de trlpSlna. Tais genes poderão constituir altern:,I.vas para 
o controle de pragas atualmente não afetadas pelas toxina:) de St. A 
dispOnibilidade de genes al lernat ivos é altamente desejável em 
programas de manejo que visam retardar o surgimento de resistência 
de pragas às toxinas prodUZidas por plantas transgênicas. 

JJ 
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ÁCAROS EM CITROS NO NORDESTE DO BRASIL 

A .C.S. Noronha. J.E.B. Carvalho & R.C. Calda •• EMBRAPAJ CNPMF. 
ex , Postal 007, CEP 44380-000. Cruz das Almas. BA. E-mail : 
aloyseia@cnpmf.embrapa.br. 

Visando ao conhecimento das espécies de ácaros 
associadas à cultura de eitros. foram realizadas coletas em pomares 
localizados em regiões produtoras dos Estados de Sergipe, municrpios 
de Umbaúba. Itabaiana. Boquim. Itaporanga. Lagarto e Cristinápolis 
(em intervalos não regulares) e Bahia. municrpio de Rio Real 
{mensalmente no perrodo de 8g0/95 a jull96" As amostragens foram 
realizadas coletando-se duas folhas (interna e externai nos quatro 
Quadrantes das plantas. sendo acondicionadas em sacos de papel. 
no interior de sacos plásticos e transportadas em caixas de isopor 
ao laboratório. onde foi realizada a coleta . montagem em 11 Jio de 
Hoyer e posterior identificaçAo dos ácaros presentes. Foram 
coletadas as seguintes espécies de ácaros predadores pertencentes 
à famOia Phytoseiidae: Amblyseius sp., A . aenalis. Clavidromus sp .• 
Iphiseiodes zuluagai. Neoseiulus idaeus, Phytoscutus sexpilis, 
Phytoseiulus sp. e Typhlodromalus aripo. A espécie predominante 
foi /. zuluagai. Registrou-se a ocorrência de P. sexpilis nos munidpios 
de Rio Real e Cristinápolis. Outras famOias de ácaros presentes foram: 
Acaridae , Ascidae . Cheyletidae. Cunaxidae . Eriophyidae 
(Phyllocoptruta oleivora) . Oribata. Saproglyphidae. Tarsonemidae 
{Tarsonemus (Tarsonemus) sp.1. Tenuipalpidae (Brevipalpus 
phoenicisl. Tetranychldae (Eutetranychus sp . e Tetranychus 
mexicanus) e Tydeidae (Triophtydeus sp . , Tydeus sp . e 
Parapronematus sp.). 

EFEITO DE DIFERENTES NlvEIS DE NPK NA INFESTAÇÃO DO 
MICROÁCARO DO TOMATEIRO Aculops /ycopersicIlMASSEE. 19371 
IACARI : ERIOPHYIDAEI NO SUBM~DIO SÃO FRANCISCO 

A . N. Morelra l • J . V. da Oliveira l & F. N_ P. HajiZ. 1. OeptO de 
Agronomia IUFRPE/PEI. CEP 52171 -030. Recife. PE; 2. Lab. de 
Entomologia IEMBRAPA/CPATSAI. C. Postal 23. CEP 56300·000. 
Petrolina . PE . 

O microácaro Aculops Iycopersici constItui uma das pragas
chave do tomateiro na região do Submédio São Francisco. No controle 
deste ácaro. utilizam-se basicamente acaricidas e inseticidas
acancidas. entretanto. o seu uso inadequado provoca um desequillbrio 
no agroecossistema do tomateiro e aumento dos custos de produção. 
O excesso ou defiCIência de nutrientes também pode afetar o 
agroecossistema do tomateiro. interferindo nos danos causados pelo 
ataque do microácaro e de outras pragas. Na busca de novas 
alternativas de controle. a aplicação de fertilizantes na agricultura 
desponta como uma Importante tática de manejo Integrado de pragas. 
Dessa forma. o objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito de dIferentes 
nlveis de NPK , em condições de campo. na in festação de A. 
Iycopersiciem tomateiro, cultivar IPA 5. O delineamento eXfX'rimental 
foi de blocos casuahzados com arranjo fatorial. utihzando·su quatro 
nfveis de N (O. 60, 120 e 180 kg/hal. três nlveis de P (O. 80 e 160 
kg/hal e dois nlveis de K (O e 120 kg/ha). com quatro blocos. As 
amostragens das formas ativas de A . Iycopersici foram efetuadas 
semanalmente. no perlodo de 53 a 113 dias de idade das plantas. 
examinando-se 25 foHolos da parte mediana das plantas, numa área 
de 1.76 cm2 da página inferior do fol(olo e na área mais populosa . 
Os resultados mostraram que plantas adubadas com K foram mais 
infestadas por A. Iycopersici; existiu uma relação direta enne a 
infestação do ácaro e os nfveis de P aplicados ao solo; a infestação 
aumentou com a elevação dos neveis de P na presença de K; nos 
nlvels de 60 e 180 kg/ha de N a infestação aumentou, enquanto que 
a 120 kg/ha foi reduzida ; e a interação NP exerceu pouco efeito 
sobre a infestação; demonstrando que a aplicação de fertilizantes 
no tomateiro afeta a populaçAo de A . Iycopersici. indicando ser uma 
tática de grande relevância no manejo desta praga na região do 
Submédio São Francisco. tornando-se necessário o desenvolvimento 
de novos estudos, visando definir os n(veis de NPK que sejam 
adequados ao manejo e proporcionem um aumento da proJuti l idade. 
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SELETIVIDADE ISOLADA E EM ASSOCIAÇÃO DE BIFENTHRIN E 
HEXYTHIAZOX A ARTRÓPODOS PREDADORES DE PRAGAS DOS 
CITROS E EFICI~NCIA NO CONTROLE DO ÁCARO DA LEPROSE 
Brevipalpus phoenicis. 

R. A . Pinto, P. T. Yamamoto. P. E. a. Paiva & S. Gravena. Gravena 
ManEcolLtda. Rua Monteiro Lobato. 856. Centro. CEP 14870-000, 
Jaboticabal-SP. E-mail : gravena@convex.com.br. 

Existem ainda muitas incógnitas sobre o efeito de 
associação de sub-doses de produtos quanto a ef icácia na praga 
alvo e a sele t ividade aos artrópodos predadores. portanto, 
desenvolveu-se esse trabalho num pomar de laranja Pera com '5 
anos de idade. em Bebedouro. SP. O delineamento foi de blocos 
casualizados com 4 repetições e 4 plantas úteis por parcela. sendo 
que em cada planta foram analisados 3 frutos internos maduros 
para o ácaro da leprose e ácaros predadores. 5 folhas internas para 
ácaros predadores. e a ins-peção dos demais inimigos naturais 
contando-se visualmente os inse-tos após caminhamento de dois 
minutos ao redor da planta . Os acarici-das foram aplicados com 
pulverizador de arra sto tratorizado, com cer-ca de 15 litrosl planta 
nas seguintes doses: bifenthrin (Talstar) 2,09/1 00 I. hexythiazox 
tSavey) 1. 5g/1 00 I e bifenthrin + hexythiazox 2,0 + 1 ,5. 1,5 + 1. 13. 
1.0 +0.75. 2.0 + 0, 75 e , ,O + 1.5g/ 1 00 I. respectiva-mente. A s 
conclusões poss(veis foram: 1) todas as combinações foram eficientes 
no controle do ácaro da leprose até no mfntmo 180 dias após a 
aplicação; 21 bifenthrin isolado teve bom efeito de choque (92% de 
redução) mas sua eficiênCia só foi sat isfatória até 92 dias após a 
aplicaçAo; 3) hexythiazox isolado teve baixo efeito de choque mas 
propiciou perlodo de controle superior a 180 dias; 4) as combinações 
foram significativamente menos tóxicas aos ácaros predadores e 
inse-tos predadores e. portanto. as combinações em sub-doses de 
bifenthrin e hexythiazox são alterna tivas para o controle do ácaro da 
leprose den-tro do MEP. Outras combinações em sub-doses também 
devem ser testadas com o objetivo de se aumentar a eficiência dos 
acarlcidas {efeito sinérgicol . bem como a seletividade aos inimigos 
na'turals . 

FLUTUAÇAO DA POPULAÇÃO DE Iphiseiodlj$ zuluagai E Euseius .I.,u. lACA RI : PHYTOSEIIDAEI EM CITROS 

P.R. Rei • • EPAMIG ICRSM. Caixa Posta l 176. CEP 37200·000. 
Lavras. MG; loG. Chiavegato. FCA IUNESP & E.a . Alves. UFLA. 

Entre os ácaros predadores encontrados em citros no pomar 
da UFLA em Lavras. Minas Gerais. se destacaram Iphiseiodes zuluagai 
e Euseius a/acuso Foram realizadas amostragens bissemanais de 120 
folhas (12 folhas !planta 110 plantas) de laranjeira 'Valência' (Citrus 
sinensis), entre maio de 1994 e Junho de 1995, e observação em 
laboratório sob microscópio estereoscópico. Através da avaliação 
da freqüência e intensidade de ocorrência de ácaros predadores foi 
constatado que ambos os ácaros foram encontrados durante todo o 
perlodo. /. zuluaga; foi a espécie mais numerosa durante a maior 
parte do ano. e a época de maior populaçAo foi entre abril e setembro 
(outono e inverno). que também apresentou maior quantidade de 
ácaros imaturos, embora o número de adultos tenha sido sempre 
maior . Tal perlodo apresentou baixa precipitação pluvial e 
temperaturas amenas. A maior abundância de E. slatus foi encontrada 
entre outubro e fevereiro . coincidindo com a época de menor 
ocorrência de /. zuluagai. o que sugere que as condições mais 
favoráveis para essas duas espécies são diferentes. ou seja. ocorre 
em perlodo de alta precipitação pluvial e temperaturas mais elevadas. 
A maior porcentagem de folhas contendo ácaros fitoseldeos foi ao 
redor de 58% e a menor 13%. Considerando somente as folhas que 
continham ácaros f itosefdeos foram encontrados em média 0 .3 
(outubro) a 2.2 (junho) I. zuluagai por folha, e considerando o total 
de folhas coletadas 0.1 (outubro) a 1.1 (junho) I. zuluagai por folha . 
Outras espécies também estiveram presentes. porém em menor 
quantidade e nAo sendo encontradas em todas as amostragens, e 
em ordem decrescente de ocorrência foram: Amblyseius compositus. 
Amblyseius herbicolus e Phytoseiulus macropiNs. 
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SELETIVIDADE DE AGROQUIMICOS A Iphiseiode. zu/u.g.1 (ACARI 
: PHYTOSEIIDAEI 

P.R. Reis. EPAMIGICRSM. Caixa Poslal I 76. CEP 37200-000. Lavras. 
MG; L.G. Chia.egalo, FCAIUNESP; G.J . da Mora .. , ESALOIUSP; 
E.B. Alves & E.O. Sousa. UFLA. 

Iphiseiodes zuluagai é o mais freqüente e abundante entre 
os ácaros predadores encontrados em citros (Citrus spp.). tJ..: vendo 
portanto ser conSiderado em um programa de manejo Integrado de 
pragas nessa cultura. Testes de efeito adverso de agroqurmlcos sobre 
I. zu/uagai foram conduzidos em laboratório. utilizando o método 
residual de contato com pulverização em superHcie de vidro. Foram 
testados 42 produtos qu(micos. a maioria utilizada na citricultura 
brasileira . Os produtos foram aplicados. na maior dosagem 
recomendada. em lam(nulas de vidro 120x20xO, 17 mm) a razão de 
2.15 ± 0.05 mg de calda Icm 2

, Após secagem nas condições 
ambientais do laboratório. por uma hora. as lamrnulas foram colocadas 
sobre água, em placa de Petri de 5 em de di3metro por 2 cm de 
profundidade, servindo a água para ser ingerida pelos ácaros e de 
barreira evitando a fuga dos mesmos . Foram então colocadas Cinco 
fêmeas acasaladas por lamrnula. e pólen de ma maneira (Ricinus 
communisl como alimento. Os ácaros foram obtidos em criação 
estoque. 100clada com ácaros provenientes de plantas nunca 
pulverizadas com agroqu(mlcos. A mortalidade e o efeito dos produtos 
na reprodução do ácaro foram avaliados diariamente durante alto 
dias. Os produtos foram classificados quanto ao efeito tot êll c llusado 
ao ácaro (combinação da mortalidade e efeito na reproduc,.do) em 
quatro classes de toxlcidade propostas pela 10SC /WPRS 
("International Organizatlon for Biological and Integrated Contrai of 
Noxious Animais and Plants /West Paleartic Regional Sectlon'"). Os 
resultados mostraram conclusivamente que cerca de 26% dos 
produtos testados foram inÓCUOS, 14% levemente nOCIvos. 7% 
moderadamente nocivos e 52% nocivos ao ácaro. 

OCOAA~NCIA DE Notostrix attenu8ta Keifer (Acari: Eriophyidaei EM 
COQUEIROS NO BRASIL 

Canos H. W. Flechtmann, Ddept" de Zoologia ESALO/USP, CEP 
13418-900 Piracicaba - SP. E-mail :chwflech@carpa.clagrLusp.br 
& Santana, D. L. O. 

Notos trix .Wtnu.t. fOI identificado por Keifer. em 1963. a 
partI( de exemplares coletados em folhas maduras de coqueiro, nas 
Filipinas. ASSim como as demais espécies da famOia Er iop"tyidae, 
este ácaro possui formato alongado. vermiforme com dois pares de 
patas prÓXimas a cabeça . São de coloraçio clara. branco amarelada. 
medindo as fêmeas cerca de 250 JJ de comprimento por 40p de 
largura. Em levantamentos realizados em plantações de coqueiros 
no Brasil encontrou· se esta espécie, apenas no Estado de Sergipe, 
municfpio de Pirambu . Os ácaros foram coletados em frutos, com 
lesões semelhantes aquelas provocadas por Aceri. gue"eronis (Acari : 
Eriophyidaei. No entanto, estas lesões apresentavam·se levemente 
mais rugosas e escuras, com necrose intensa da epiderme do fruto . 
Não foram realizados estudos de danos desta espécie, desta forma 
não se pode dizer com certeza, se as lesões foram provocadas por 
N . • ttenulJtlJ ou apenas esta espécie utilizou como habitat as lesões 
provocadas por A . gUlmtJronis. Mesmo sem analisar os danos. é 
importante reportar a ocorrênica desta espécie no Brasil. 

INFLUENCIA DO MANEJO NO COMPORTAMENTO BIOLÓGICO DOS 
ACAROS 'CHAVES' NA CULTURA CITRICA. SAFRA 95/96. (ENSAIO 
II 

l.G. Chiavegato. Dept· . de Defesa Fitossanitária (FCA/UNESP) C. 
Poslal 237, CEP I B603-970, BOlucalu, SP 

O ensaio foi instalado em pomar de 'Hamilin' e 'Valência' 
pulverizando-se apenas a metade das plantas (lado 1) com abamectin 
(Vertimec I B CE 0.41 ou 0,6 I + 5,0 I de Na'ural oil)(1711/961 . 
Posteriormente, as ou tras metades das plantas (blocos 1 e 2) foram 
pulverizadas (26/3/961 com cyhexat in (Sipcatin 500 SC 1,0 I) e as 
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outras metades (blocos 3 e 4 ) foram pulverizadas (20 /5/96) com 
óxido de fenbutatina ITorque 500 SC 0.81) + hexythiazox (Savey 
PM 500 30g) e enxofre (Kumulus S 6 ,Okg + Savey 3091. 
respectivamente; o bloco 5 foi pulverizado (15/4/961 nos dois lados 
das plantas com (Sipcatin 0.81+ Savey 30g) . Todas as concentrações 
acima indicadas foram utilizadas em 2000 litros de água e o consumo 
de calda por meia planta foi de 3 litros. Foram realizadas amostragens, 
colhendo-se um fruto/planta de cada um dos lados (rua) das plantas, 
totalizando 8 repetições. onde no laboratório receberam 5 fêmeas 
de B. phoenicis e 10 ácaros de P. o/eivor • . Os resultados foram 
observados 4-6 dias após infestação, através de fêmeas vivas e 
mortas e 10-12 dias mais tarde através de larvas e ácaros vivos 
(descendentes) tanto para ácaros da falsa ferrugem como para o da 
leprose. Durante o desenvolvimento do ensaio os levantamentos de 
campo foram feitos normalmente indicando a necessidade ou não 
de controle dos ácaros. As análises dos resultados evidenciaram a 
possibilidade de se pulverizar com vantagens a metade das plantas 
com Idade até 6 anos de forma alternada pois essa forma de manejo 
afeta o comportamento biológico dos ácaros através da mortalidade, 
bem como , a taxa de reprodução e consequentemen t e o 
desenvolvimento das populações. ASSim com essa técnica foi possível 
atingir o ponto de colheita dos frutos nos blocos 1 e 2 com apenas 
uma aplicação de cada lado e no bloco 5 apenas um lado das plantas 
recebeu duas aplicações. 

INFLUENCIA DO MANEJO NO COMPORTAMENTO BIOLÓGICO DOS 
ACAROS 'CHAVES' NA CULTURA CITRICA. SAFRA 95196. (ENSAIO 
21 

l.G . Chiavegato. Dept·. de Defesa Fitossanitária (FCA/UNESP) C. 
Poslal 237, CEP I B603-970, BOlucalu, SP 

O ensaio foi ins1alado em pomar de 'Pera Aio' pulverizando
se apenas a metade das plantas (lado 1) nos blocos " 2, 5 e 6 com 
abamectlO (Vertimec 18 CE 0,21 + 2,51 de Natural oi) (26/ 1/96) e 
nos blocos 3 e 4 somente a concentração do Vertimec foi alterada 
para 0 ,3 I. As outras metades das plantas (blocos 1 e 21 foram 
pulverizadas (8/4/96) usando-se enxofre IThiovit PM 800 10 kg + 
hexythlazox Savey 500 PM 15g) e bromopropllato (Neoron 500 CE 
0 .81 + Savey 159) respectivamente. Todas as concentrações acima 
Indicadas foram utilizadas em 1.000 litros de água e o consumo de 
calda por meia planta foi de 3 litros utilizando-se pistolas. Foram 
realizadas amostragens. colhendo·se um fruto/planta de cada um 
dos lados (rua) das plantas. totalizando 8 repetições. onde no 
laboratório eram preparados e recebiam 5 fêmeas de B. phoenicis e 
10 ácaros de P. o/eivo, • . Os resultados eram observados 4-6 dias 
após infestação. através de fêmeas vivas e mortas (ácaro da leprose) 
e 10- 12 dias mais tarde através de larvas e ácaros vivos 
(descendentes) tanto para ácaros da falsa ferrugem como para o da 
leprose . Durante o desenvolvimento do ensaio os levantamentos de 
campo foram feitos normalmente mdlcando a necessidade ou não 
de controle dos ácaros. Assim. algumas plantas foram marcadas e 
pulverizadas com ICyhexatin 0,4g + Savey 15g)(5/3 e 12/3/96) 
visando o controle do ácaro da leprose . As análises dos resultados 
evidenciaram a possibilidade de se pulverizar com vantagens a metade 
das plantas com idade até 6 anos de forma alternada pois essa 
forma de manejo afeta o comportamento biológico dos ácaros 
através da mortalidade, bem como. a taxa de reprodução e 
consequentemente o desenvolvimento das populações. Assim com 
essa técnica foi possível atingir o ponto de colheita dos frutos nos 
blocos 1 e 2 com apenas uma aplicação e nos blocos 3, 4, 5 e 6 
apenas a metade das plantas foram pulverizadas economizando-se 
nesse caso 50% dos acaricidas. 
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UTILIZAÇÃO OE ACARICIOAS ·OVICIOAS NO CONTROLE DE 
Brevipalpus phoenicis IGEUSKES, 1939) (ACARI: TENUIPALPIOAE) 
EM CONDIÇOES DE LABORATÓRIO 

W,J . Valadlo. L.G . Chiavegato. Depto. Defesa Fitossanitána (FCAI 
UNESP), C.Postal 237, CEP 18603·970, Botucatu, SP 

Procurou-se conhecer o efeito do produto SUl) derivado 
do 2,4 d'phenyloxazollne (ethoxazole) em diferentes concentrações 
em aplicações direta e indireta sobre fêmeas e ovos de 8 . phoenicis, 
Assim, 40 placas de Petrl contendo folha de citros COI11 O'IOS do 
ácaro e 40 lâminas com fita adesiva foram infestadas com ovos da 
mesma procedência . Nessas condições os ovos nas placas tapllcação 
diretal foram pulverizados com os respectivos tratamentos enquanto 
as IAmlnas com os ovos foram mergulhadas por 5 segundos nos 
mesmos tratamentos que foram os seguintes: Snu (0.5, 0,12,0,03 
e 0,007 ml/l); Cyhexatin (plictran PM 5000,5, 0,12, 0,03 e 0,007 
gl1) ; hexythiazox ISavey PM 500 0,04 gll) e a testemunha 
estabelecendo-se 10 tratamentos e 4 repetições. Ainda nesse estudo 
foram preparados mais dois blocos: o bloco A constitu'do por folhas 
e frutos que foi pulverrzado com os tratamentos já relatados e após 
,nfestados com 20 fêmeas do ácaro da leprose em cada tratamento 
e o bloco B semelhante ao A mas que apenas as fêmeas foram 
pulverizadas. Após todo esse procedimento observou-se os seguintes 
resultados: acão acaricida - apenas o Plictran foi considerado efictente; 
ação oviclda - ovos pulverizados com excessão do Plictran os demais 
tratamentos foram eficientes porém os resultados obtidos com a 
mergulhia dos ovos foram inferiores aos da pulverização; (bloco A 
folhas e frutos pulverlzadosl os tratamentos Savey e Suu em todas 
as concentrações foram ellcientes, verificando·se, que <I:' ~meas 

ao se alimentarem nos respectivos resíduos tornaram·t,' estéreiS 
durante todo o tempo que permaneceram nos res'duos e que os 
resultados obtidos no bloco B foram infenores aos obtidos no bloco 
A; a metodologia utilizada em folhas condicionou melhor eficiência 
aos produtos do que quando utilizados em frutos . 

RES)DUAL DE ALGUNS ACARICIDAS NO CONTROLE DE PRAGAS· 
CHAVES DOS CITROS : Py/locoplruro o/eivoro (ASHMEAD, 1939) 
IACARI : ERIOPHYIOAE) E Brevip./pus phoenicis IGEIJSKES . 
1939)(ACARI: TENUIPALPIDAE). 

G, M . Pereira-Pavarini; L G. Chiavegato , Oepto . de Defesa 
Fltossanotária (FCA/UNESP), C. Postal 237, CEP 18603·970, 
Botucatu, SP. 

Com o objetivo de se estudar o efeito residual de alguns 
acaricidas no controle das pragas-chaves dos Cltros foi conduzido 
um ensaio em pomar da variedade ' Valência', localizado no 111 •• l icfpio 
de Pratânea-SP, região de Botucatu, onde foram demalcddas 14 
plantas. sendo duas para cada tratamento e mantendo-se uma de 
cada lado como bordadura. As plantas receberam os tratamentos: 
Testemunha, enxofre (Kumulus S - 90g e 150g/30 I), cyhexatin 
(S,pc8 tin 500 se - 15mll30 I) e abamectin IVertimec 18CE-6m1J30 
1) ; sendo os dois últimos tratamentos preparados com e sem o 
espalhanto adesivo Fertipal 11, 5ml/30 I) e gastando-se em média 
12,51 de calda/planta/tratamento. As amostragens foram realizadas 
aos 17, 29 e 50 dias após a aplicação dos tratamentos (DAl) . Colheu~ 

se 5 frutos por tratamento e, no laboratório, foram preparados para 
serem Infestados com 15 ácaros P. oleivora e 5 fêmeas de 8. 
phoenicis provenientes de criação estoque. Após a transferência, 
aguardou-se 5-6 dias para se efetuar a contagem de fêmeas de 8. 
phoenicis vivas e 10-1 2 dias para descendentes de ambas as 
especies, ca lculando·se, em seguida, a % de eficiência. Pelos 
resultados conclui-se que o espalhante adeSIVO utilizado não afetou 
o compor tamento dos acaricidas em nenhuma das contagens 
efetuadas, como também os tratamentos, da forma como foram 
preparados, não se apresentaram eficientes em relação ao!:. ácaros 
utilizados e nem aos seus descendentes. 
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EFEITO RESIDUAL OE ALGUNS ACARICIDAS NO CONTROLE DOS 
ÁCAROS Phy/locoptruf. o/elvor. (ASHMEAD , 1939' (ACARI: 
ERIOPHYIDAE) E Brevipalpus phoenicis (GEIJSKES, 1939)(ACARI: 
TENUIPALPIDAE) EM CITROS . 

G. M. Pereira -Pavarini , l. G. Chiavegato , Depto . de Defesa 
Fotossanitária (FCA I UNESP), C. Postal 237, CEP 18603·970, 
Botucatu, SP. 

Em pomar de citros da variedade 'Valência'. localizado no 
municfplo de PratAnea-SP. região de Botucatu, foram demarcadas 
14 plantas, sendo duas para cada tratamento e mantendo-se uma 
de cada lado como bordadura. As plantas receberam os seguintes 
tratamentos: bromopropilato INeoron 500CE . 24mll30 1), óxido de 
fenbutat ina ITorque 500SC-24mIl30 1), hexithiazox (Savey PM 500-
O,9g/30 I) . Todos os tratamentos, com excessão da testemunha. 
foram preparados com e sem o espalhante adesivo Fertipal (l,5mll 
30 li, gastando-se em média 131 de caldal planta . As amostragens 
foram realizadas aos 15, 33, 51 , 64 e 84 dias após a aplicação dos 
tratamentos (DAli . De cada tratamento foram colhidos 5 frutos que 
no laboratóno foram parafinados e montados em potes com areia 
umldeclda, delimitando-se com algodão, uma área de 3cm de diAmetro 
na região estllar. Para cada fruto foram transfendos 15 ácaros P. 
oleivorB e 5 fêmeas de 8. phoenicis provenientes da criação estoque. 
Após a transferência, aguardou-se 5-6 dias para se efe tuar a 
contagem de 8 . phoenícis vivos e 10· 12 dias para os descendentes 
de ambas as espécies. Em seguida procedeu· se ao calculo da % de 
eficiência. Pelos resultados conclui· se que o espalhante adesivo 
utilizado não afetou o comportamento dos acaricldas em nenhuma 
das contagens efetuadas. Em relação as fêmeas de 8, phoenicis. 
tanto o Torque como o Neoron apresentaram eficiências variáveis, 
pouco conSistentes, especialmente, após 64 DAT e, o Savey. como 
esperado. não provocou mortalidade nas fêmeas de 8. phoenicis, 
sendo sua eficiência observada em relação aos descendentes do 
ácaro da leprose até aos 64 DAT. porém comparável aos demais 
tratamentos. 

ESCLARECIMENTO SOBRE AS REAIS CAUSAS RESPONSA·VEIS 
PELA EXPRESSÃO DO SINTOMA 'MANCHA GRAXA' EM FOLHAS 
CITRICAS. 

0 .5 . Pedrauolli , R.C. PaNui, C.A,L. de Oliveira, J .M. do. Santos, 
FCAV IUNESP-Dep.Oefesa Fitossanltária, 14870-000-Jaboticabal-SP. 

A citricultura brasileira passa por um per(odo de dificuldade 
financeira que pode ser agravada com o aumento no custo de 
produção, provocado pelos gastos com defensivos agrfcolas. Há 
portanto necessidade de Que os smtomas causados por pragas e 
doenças sejam perfeitamente diferenciados para se ter um controle 
adequado do problema. Em condições de campo, há duvidas quanto 
ao real sintoma causado pelo ácaro da ferrugem (Phyllocoptruta 
o/eivora. e doenças causadas por fungos entre os Quais 
Mycosph8erella Cil';. Com base neste fato, o presente trabalho. 
realizado em casa de vegetação com a variedade Pêra-Aio, tem como 
objetivo identificar as causas do sintoma, comumente denominado 
de 'mancha graxa' em folhas . Para isto, em folhas sem sintomas, 
foram feitos cortes histológicos. os quais, após exames em 
microscópio óptico comum, não revelaram nenhuma estrutura de 
fungos, o que foi confirmado na tentativa de isolamento em meio de 
cultura batata-dextrose" gar (BOA) . Folhas com sintoma de 'mancha 
graxa', quando examinadas pela mesma metodologia e através de 
eletromlcrografia de varredura, apresentaram hifas entre as células 
de tec idos, e, em isolamento em meio de cultura BOA. foram 
recuperadas 16 espécies de fungos. as quais foram cultivadas em 
cultura pura e, posteriormente. inoculadas em folhas sadias (sem 
sintomas) . Nos tratamentos, onde 8 inoculação dos fungos foi fei ta 
com e sem ferimentos, mas na ausência do ácaro da ferrugem, não 
se conseguiu reproduzir o sintoma de 'mancha graxa'. e, em exames 
de laboratório e isolamentos em meio de cultura, nenhum fungo foi 
recuperado. O trabalho encontra·se em andamento na fase de 
Inoculação dos fungos na presença de P. o/eivors, objetivando avaliar 
a inter-relação de fungos, ácaro e planta. uma vez que os ferimentos 
provocados pelo ácaro, nas folhas. podem facili tar a penetração de 
fungos fitopatogênicos, 



Resumos do 16-Congrtuo Brasilt lro de Entorno/agia. Sa/~'ador·BA, 01 o 07 dt março de /997 

ÁCAROS PlUMICOLAS IANALGOIOEA, EM AVES PASSERIFORMES 
DA ZONA DA MATA NORTE DE PERNAMBUCO. 

S.A. Roda ; A.M. I. Farias & G. Coelho. Mestrado em Biologia Animal , 
Depto de Zoologia -CCB. UFPE . 51123 -900 • Recife. PE . 
roda@npd.ufpe.br ICAPES' 

Os ácaros plumfcolas são ectoparasitos obrigatórios e 
permanentes, vivem e alimentam·se da superffcie extror "a das 
penas, onde se fixam e apresentam poucos movimentos. Geralmente 
não causam maiores danos aos seus hospedeiros. Capturou-se 179 
aves da ordem Passeriformes com redes ornitológicas no Engenho 
Independência, Munidpio de Vicência. Zona da Mata Norte de 
Pernambuco, nos meses de junho. setembro e dezembro de 1995 e 
março de 1996. Os ectoparasitos foram coletados cortando-se um 
pedaço da pena no caso das rêmiges ou retrizes, ou retirando-a 
com auxOio de pinça no caso daquelas localizadas na cabeça ou 
corpo. Este material foi fixado em álcool a 70 % .Em laboratório. 
procedeu· se a preparaçlo . montagem e identificaçlo dos 
ectoparasitos. Verificou-se a disposição dos ectoparasitos nas penas 
e depois estes foram montados entre IAmina e lamrnula utilizando-se 
a técnica padronizada em acarologia. Identificou-se 4 famOias da 
super-famnia Analgoidea IAnalgidae. Avenzoariidae. Proctophyllodidae 
e Trouessartiidae) em 7 famAias da ordem Passeriformes. Os gêneros 
: Ana/ges (Analgidae) ocorreu na cabeça em Furnariidae e nas rêmigas 
em Emberizidae; Mesa/ges (Analgidae) nas rAmiges, retrizes e corpo 
na famAia Emberizidae: Pteronyssoides (Avenzoariidae) nas rêmiges, 
retrizes e cabeça apenas na famAia Hirundinidae; Proctoph . 'lIodes 
(Proctophyllodidae) nas rêmiges nas famOias Furnariidae. Tvr.:lnnidae. 
Hirundinidae. Emberizidae e Passeridae, nas retrizes em Muscicapidae, 
Emberizidae e Passeridae; Pterodectes (Proctophyllodidae) nas 
rêmiges nas famflias Furnariidae, Tyrannidae, Hirundinidae, 
Muscicapidae, Emberizidae e Passeridae, nas retrizes em Furnariidae. 
Tyrannidae. Muscicapidae e Emberizidae, na cabeça em Emberizidae; 
Trouesssrtia ITrouessartiidae) nas rêmiges nas famnias Furnariidae. 
Tyrannldae, Hirundinidae. Troglodytidae. Muscicapidae e Emberizidae. 
nas retrizes em Tyrannidae, Hirundinidae. Emberizidae e Passeridae 
e na cabeça em Emberizidae. A prevalência da infestação por 
Analgoidea em cada famAia de aves. discriminadas por local do 
ectoparasitismo. onde RM - rêmiges. RT = retrizes. CA - cabeça e 
CO - corpo, foi: Furnariidae (RM - 93.75 %. RT - 43.75 %, CA -
6.25 %,; Tyrannidae IRM - 86.67 %. RT - 66.67 %,; Hirundinid.e 
IRM - 36.5 %. RT - 19.05 %. CA - 1.6 %,; Troglodyt idae IRM -
100 %,; Muscicapid.. IRM - 100 %.RT - 100 %,; Embarizidae 
IRM - 63.3 %. RT - 55.9 %. CA - 11 .B %. CO - 2.94 %, • 
Pass.rid •• I RM - 100 %. RT - 33.3 %, . 

DISSEMINAÇAO DE ÁCAROS FITÓFAGOS ATRAV~S DE MATERIAL 
PARA PROPAGAÇAO VEGETATIVA DE ArachispintoilKrap IL Grog' 
IFABACEAE,. 

D. N. M . Forreir • • CENARGEN-EM8RAPA. C. Postal 02372. CEP 
70770-900 BrasAia·DF, & C. H. W. Flechtmann, Dept . de Zoologia 
ESALO - USP. C. Postal 9. CEP13.41 B-900 Piracicaba·SP. 

Ácaros fit6fagos podem ser veiculados por uma grande 
variedade de materiais vegetais. ser introduzidos em áreas isentas e 
causar sérios problemas a culturas importantes. Arachis pintoi, 
leguminosa perene originária do Brasil , tem sido amplamente 
distribuída no pars e exportada, para ser utilizada como fixadora de 
nitrogênio em pastagens. Esta planta é geralmente propagada por 
meio de sementes, entretanto estolhos também são utilizados com 
este prop6sito, possibilitando a disseminação de pragas. Para avaliar 
os ácaros fitófagos associados a A . pintoi foram coletadas IImostras 
de plantas em campo experimental do CPAC - EMBRAPA DF, e, 
em laboratório, est8s foram inspecionadas ao estereoscópio. Os 
ácaros encontrados foram adequadamente preservados e 
identificados. Os ácaros detectados pertencem aos gêneros Aceria 
(Eriophyidae). encontrados nas gemas causando um leve 
bronzeamento; e Tetranychus lTetranychidae). formando colônias 
por toda a planta. e causando clorose nas folhas. Ambas espécies 
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apresentam caracterfsticas distintas das demais de seus gêneros e 
estão sendo descritas. Em laboratório. indivrduos de Tetranychus 
sp. foram transferidos para plantas de Al1Ichis proststa, espécie 
utilizada em jardins em associação com gramfneas; e amendoim, 
Arachis hypogeae. nas quais desenvolveram-se bem. causando danos 
severos e morte. Evidencia-se. entAo, a importância de medidas 
quarentenárias para evitar a disseminação de ácaros fitófagos 
juntamente com material vegetal . os quais além de serem nocivos 
ao hospedeiro ao qual encontram-se associados, podem infestar 
outras culturas de importância econOmica. No caso de A. pintoi. não 
se recomenda a utilização de estolhos para propagação, pois estes 
podem servir como fonte de infestaçAo das espécies detectadas. 

ÓRGAo DE HALLER: CARACTER'ZAÇAo MORFOLÓGICA E 
ESTRUTURAS SETIFORMES ANEXAS PRESENTES NO TARSO I DA 
LARVA DE RhipicBpha/us sanguineu$ (ACARI: IXODIDAE). 

K. M. Famadas & M. C. S. Mota. Dept. Entomologia, Lab. Ixodides, 
10C/FIOCRUZ. Av. erasil4365. 21045-900. RJ. Brasil. 

O órgão de Haller, é a única formação sensorial exclusiva 
de todos os membros da superfamAia Ixodoidea. Esse órgão. que 
está localizado na superffcie dorsal do tarso do primeiro par de 
apêndices locomotores, consiste anatomicamente de uma cápsula 
proximal e um grupo de sensil/a distaI. Rhipicepha/us sanguineus é 
um carrapato ixodfdeo de ampla distribuição geográfica e de grande 
importância por ser vetor de agentes patógenos ao homem e aos 
animais. O presente trabalho objetivou preencher algumas lacunas 
no que diz respeito ao órgão de Haller e estruturas setiformes anexas 
presentes no tarso I da larva de R. ssnguineus. Da progênie de uma 
teleógina. proveniente de uma colOnia de laboratório, uma amostra 
de 25 larvas em jejum. foi preparada para exame ao microscópio 
óptico. A quetotaxia do tarso I das larvas de R. sanguineus é pela 
primeira vez descrita . Na cavidade distai do órgAo de Haller estão as 
sensilla do grupo dI!; dll , destaca-se das demais por seu maior 
tamanho, seu aspecto poroso e por apresentar sua extremidade 
rombuda. A cerda dll1 também pode ser identificada por seu tamanho 
e forma. entretanto não nos foi possrvel determinar dlll , dI!. e dll , 
visto que essas cerdas, ao microscópio ópt ico . apresentam 
características morfológicas externas muito semelhantes. A cápsula 
do órgão de Haller tem a forma circular, sem comunicação com a 
cavidade anterior e contêm em seu interior várias estruturas 
setiformes . A fórmula tarsal para as larvas de R. ssnguineus é 
1: 1 :2:2:2. A análise da ocorrência de cada cerda e sua topografia , 
obtiveram percentuais de 100%. 

INDICES DE INFESTAÇAo DO ÁCARO ALARANJADO 
Dol/chotBuanychu$ florid.nu$ IACARI. TENUIPALPIOAE, EM 
ABACAXIZEIRO SOB REGIME DE IRRIGAÇAO 

Diamantino. E. P. EAUFBA, CEP 44 .380-000, Cruz das Almas, BA. 
Souza . A. de M. & N. F. Sanches. EMBRAPA - Mandioca e 
Fruticultura, C. Postal 007. CEP 44.380·000. Cruz das Almas, 
BA. E-mail: sanches@cnpmf.embrapa.br 

O ácaro D. floddanu$ também vulgarmente denominado 
ácaro plano da base das folhas ocorre em quase todas as regiões 
produtoras de abacaxi no mundo. Em condiçôes favoráveis ao seu 
desenvolvimento. a espécie pode causar danos ao abacaxizeiro 
principalmente em mudinhas obtidas pelo método de seccionamento 
de talos. cujos tecidos foliares mais telVos, parecem mais suscetfveis 
ao seu ataque. O objetivo deste trabalho foi avaliar a sua incidência 
em abacaxizeiros sob condições de irrigação. Foram realizados 
levantamentos em tres regiões : Mocambinho-MG. na Estação 
Experimental da EPAMIG I cultivar Pérola), São Félix do Coribe·BA, 
em área de produtor (cultivares Pérola e Smooth Cayenne) , ambas 
no perfodo de nov./95 a set./96la cada dois meses), e em Itaberaba
BA. em área de produtor (cultivar Pérola), no perrodo de maio/95 a 
set .l96 (mensalmente). Para observar a presença ou ausência do 
ácaro e dos sintomas de seu ataque, foram feitas avaliações, folha a 
folha (na parte basal e aclorofilada) . Em todas as áreas as plantas 
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apresentaram elevada infestação do ácaro (variando de 20 a 100%), 
Na cultivar Smooth Cayenne a incidência foi igualmente elevada . 

I NCIO~NCIA E OlSTRI8UIÇAo DO ÁCARO ALARA NJADO 
DoHchotetranychus lIoridanus lACA RI . TENUIPAlPIDAE) EM 
A8ACAXIZEIRO 

Souza. A . de M. EMBRAPA • Mandioca e Fruticultura, C. Postal 
007, CEP 44 . 380~OOO. Cruz das Almas. BA.,Oiamantino. E. P. 
EAUFBA, CEP 44.380·000, Cruz das Almas, 8A, & N. F. Sanches, 
EMBRAPA • Mandioca e Fruticultura. C. Postal 007. CEP 44.380-
000. Cruz das Almas, BA. E·ma.l : sanches @ cnpmf.embrapa.br 

o ácaro D. f/oddanu$ conhecido também como ácaro plano 
da base das folhas ocorre praticamente em quase todas as regiões 
produtoras de abacaxi no mundo. Em condições favoráveis ao seu 
desenvolvimento, eles podem causar danos ao abacaxlzeiro 
principalmente em mudas obtidas pelo método de seccionamento 
de talos, cujos teCidos foliares, diminutos e tenros, são frágeis ao 
seu ataque. O objetivo deste trabalho foi avaliar a incidência e 
distribuição do ácaro alaranjado em abacaxizeiros da cv. Pérola. O 
estudo foi conduzido na região de Itaberaba-SA. em abacJxi zeiros 
Irrigados por sistema de autopropelido. No perrodo de malo/95 a 
setembro/96 foram coletadas mensalmente 6 plantas que foram 
avaliadas. individualmente. folha a folha (na parte basal e aclorofllada) 
com a finalidade de observar a presença ou ausênCia de ovos. ninfas. 
adultos e lesões provocadas pelO ataque do ácaro. Para verificar a 
distribuição de ovos, ninfas. adultos e as lesões, foram realizadas 
contagens da 5a. até a 10a. folha, a partir da primeira folha verde 
externa. O ácaro ocorreu durante todo o período. variando de 17% a 
100% de infestação das plantas avaliadas. O número médio de ovos 
10,6 · 43,71, ninfas 10,6 a 52,61, adultos (1,4 a 67,31 /folha foi mais 
elevado no parlodo de julho a outubro/95, do 4D ao 7° mês do plantio. 
A maior concentração de ovos. nlOfas e adultos deu-se na 6a. folha . 

Ll8ERAÇAo INOCULATIVA DE ÁCAROS FITOSEloEOS IACARI : 
PHYTOSEIIOAEI PARA O CONTROLE DE Panonychus ulmi (ACARI : 
TETRANYCHIOAEI 

L. B. Monteiro, Laboratório de Proteção de Plantas (UEf\, r CClA). 
Av. Alberto lamego, 2000, CEP 28015·620, Campos, RJ . E·mail : 
Ilnobm@uenf .br 

o controle biológiCO de Panonychus ulm; foi implantado 
em um pomar comercial de macieiras da Agropastoril Rincão das 
Flores Ltda ., em Vacaria (RS), de outubro de 1992 a fevereiro de 
1996. cujas áreas de estudo foram de 100 ha da variedade Fuji. 83 
ha de Gala, 25 ha de Royal Red Deliclous e 20 ha Belgolden. Foram 
adotadas as seguintes estratégias: multiplicação e liberação 
inoculativa de Neose;ulus csl;forn;cus, adoção de metodologia de 
estimativa e seleção de insetiCidas. A multiplicação de N. cal;forn;cus 
fOI realizada em estufa de plástico de 13x8 m, sendo alimentados 
por Tetranychus urticse criados em feijão IPhsseolus vulgares), sendo 
estes plantados em potes de plásticos 120x15 em) contendo de 10 
a 15 plantas. A estufa foi dividida em 6 salas de 12 m2• das quais 
duas para a criação de Terranychus urt;cse e três para N. ca'ifom;cus. 
A produção de N. csliforn;cus, nos meses de novembro a março, 
situa-se entre 350 e 450 formas móveis por pote, incluindo Cl..lltenas 
de ovos. As liberações de N. csliforn;cus sobre as macieuas foram 
realizadas através de folhas de feijão e em cada liberação foram 
gastos em média 200 potes. O intervalo de liberação no pomar neste 
parlado foi de 10 dias. O levantamento de ácaros foi realizado segundo 
o método de presença e ausência. A seleção de testes para o controle 
de A . fratercu/us fOI estudada por Monteiro. No ciclo vegetativo de 
1993/94 houve redução de 63% de acaricidas em relação a 1991 / 
92 . A partir do terceiro ano N. csliforn;cus manteve a população de 
P. ulm; abaixo do nfvel de dano econômiCO em todas as variedades. 
sendo desnecessário o uso de acaricidas para o seu controJe. Conclue
se que as criações de ácaros predadores, semelhantes as 
desenvolvidas neste trabalho. poderão ser real izadas por empresas 
que possuem estrutura técnica e desenvolver um programa de 
controle biológico de ácaros. 
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OETERMINAÇAO DOS Nl vEIS DE INFESTAÇAo DE 
Polyph. got.rsonemu. I.tu. (8ANKS, 1904) (ACARI: 
TARSONEMIDAE:, EM C.psicum annuum L. 

E. A. da Silva, J. V. de Oliveira & D. Menezes. DeptO de Fitotecnia e 
Fitossanidade IUEMAI, C. Postal 09, CEP 65055-580, Silo luIs -
MA. 

O pimentão é uma solanacea muito cultivada em regiões 
de clima tropical e tem sido afetada pela infestação do ácaro branco, 
Polyphagotarsonemus latus, que tem crescido em importência ao 
longo dos anos. O presente trabalho, portanto, teve como objetivo 
determinar os nfveis de infestação desta praga em plantios qUinzenais 
de pimentão durante doze meses. As amos'tragens foram efetuadas 
semanalmente, no perfodo de 60 a 123 dias de idade das plantas, 
examinando·se 50 folfolos da região apical. A maior infestação de 
Polyphagotarsonemus latus foi observada em plantas de pimentão 
com 60 a 74 dias de idade. Ocorreu uma redução acentuada da 
infestação, independente da idade das plantas, nos meses de mator 
precipitação pluviométrica. 

BIOLOGIA DE Po/yph.gotsTsonemus I.tus (BANKS) (ACARI: 
TARSONEMIOAEI EM PIMENTAo ICep.icum .nnuum L.) 

E. A. da Silva. J. V. de Oliveira, M. G. C. Gondim Jr. & O. Menezes. 
OeptO de Fltotecnia e Fitossanidade IUEMA). C. Postal 09, CEP 
65055·580, São luIs - MA. 

O ácaro branco , Polyphagotarsonemus latus têm-se 
destacado como praga de Importância econômica para a cultura do 
pimentão no Estado de Pernambuco. Tendo este trabalho se realizado 
com O objetivo de estudar a biologia do ácaro branco nesta cultura a 
20. 25 e 30 DC em cAmaras climatizadas. O estudo foi feito a partir 
de ácaros provenientes de infestação natural em casa de vegetação . 
As observações foram realizadas a cada alto horas. até a emergência 
dos adultos. Observou-se que a temperatura afetou diretamente todos 
os parâmetros estudados, tanto os referentes às formas imaturas 
quanto os da forma adulta, e consequentemente, os parAmetros 
relativos à tabela de vida de fertilidade, demonstrando ser este fator 
um dos mais determinantes para o desenvolvimento dessa praga. 

SUITA81L1TY DF OIFFERENT TYPES DF FOOO FOR SEVERAl 
PHYTOSEIIO PREOATORS 8EING EVAlUATEO FOR 810l0GlCAl 
CONTROl OF Mononychellus t.n.jo. IACARI: TETRANYCHIOAEI 
IN CASSAVA. 

Smith. M. E. Cuellar. and E. L. Melo, Programa de Entomolog'a de 
Vuca, CIAl, A. A . 6713, Cali, Colombia. E-mail L.smith@cgnet.com. 

An important part of the evaluation of predators as candidates for 
classical blological control is to determine lhe range of prey that 
they attack. In the case of phytoseiids, other non-prey items, such 
as pollen, sugary plant exudate and fungai plant pathogens, may 
also serve a sources of foad . We measured immature survivorship, 

' development time, adult survivorship and fecundity of eight species 
of phytoseiids being evaluated for biological control of the cassava 
green mite IMononychellus tsnajosl : Neoseiulu$ ;dseus, N. 
californ;cus. Typh/odromslus msnihor;, T. tenu;scutus, T. limon;cus, 
Gs/endromus snnectens. G. helveolus, and Euse;us ho. Food sources 
included: M . tansjos. M . csribbesnstJ. Terrsnychus urr;cse, 
Ol;gonychus peruvisnus, O. gossyp;;. pollen trom R;c;nus commun;s, 
cassava exudate. whitefly, mealybug thrips and Oid;um leaf fungus. 
Experiments were conducted with only one food source present on 
cassava leaf disks. lhe two Mononychellus species were generally 
the best food souree, but T. urt;cse and O. gossyp;; were also very 
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suitable for lhe two Neoseiulus species. as was T. urticae for G. 
snnectens . Some of the other food sources could also be exploited 
bV various phvtoseild species, but with lower success. The spedes 
most capable of explolting pollen, particularlV for Immature 
development were N. califomicus, T. tenuiscutus. T. limonicus. and 
E. ho. Cassava exudate alone was generallv not SUtfll,.; nl for 
Immature development nor ovipositlon. 

GEOGRAPH1C D1STR1BUT1DN ANO CL1MAT1C ASSOC1AT10NS OF 
PHYTOSEllDS ASSOC1ATED W1TH CASSAVA IN CDLOMBIA , 
VENEZUELA ANO ECUADOR 

L. Smith, J . A. Escobar & E. L. Melo, Programa de Entomolog'a de 
Vuca, CIAT. A. A. 6713. Cali, Colombia, E-mail L.smith@cgnet.com. 

Explorations have been conducted during the past 13 vears 
in northwestern South America to search for predatorv phvtoseiid 
mites that could be used for classical biological control of the cassava 
green mite in Afrlca. Over 2.200 samples have been coUected, 
67% of which come from cassava. and over 2.600 records of 
phvtoseiid mites have been recorded in our computer database, 73% 
from cassava. About 89% of the records come Irom Colombia. 
Ecuador and Venezuela. where 50 spedes of phvtoseiids have been 
coUeeted on cassava. Data include description of the cc •• eetion 
site. host plant. and taxonomic identification. This database is hnked 
to geographic and long-term cllmatic data maintained by CIATOs 
Geographicallnformatlon Svstem (GIS) unit. We have plotted maps 
of the geographic distnbution of the common phytoseiid species 
encountered on ca'.isava. The incidence (number of times collectedl 
total number of collectionsl of phytoseiid species was calculated In 
relation to elevation and average number of dry months « 60 mm 
precipitation) per vear . The number of species encountered decreased 
with increaslng altitude and tended to decrease with increasing 
number of dry months per vear . Typhlodromalus manihoti was the 
most common spedes in cassava in almost ali ecological zones. 
Typhlodromalus arr'po was also found in mosl environments. In 
addition, Euseius ho. Galendromus annectens, T. rapax\ and T. 
tenuiscutus were associated with dry regions, and T. tenuiscutus. 
T. neotunus and Euseius naindaimei were associated with hlgh 
elevation. The spedes Typhlodromalus tenuiscutus and Neoseiulus 
caJifornicus appear to be geographicallv isolated from northeast Brazil. 
where they are now being released . Climate is an important criterion 
for choosing exploration regions that are similar to the targct region. 
These results are useful to identify species (and regions where to 
collect them). based on climatic matching. that are best adapted to 
lhe target release regions. The current target regions are: 11 the 
transitional and semi-afid regions of northeast Braz!! and 21 the East 
African plateau. The number of phytoseiid species encountered In 
relation to the samphng effon indicates that Colombla has a 
particularlv high biodiversitv. 

BIOLOGIA DE ACllrophenax lacun.tus (ACARI. PROSTIGMATA: 
ACAROPHENACIDAEI 

A. L. MatioU, L. R. A . Feroni , J . C. Zanuncio & W. M. Alves. Univ. 
Fed. Viçosa. Depart . de Biologia Animal, 36571 -000, E-mail: 
almatiol@alumni.ufv.br 

Em 1992 foi observado pela primeira vez o écaro 
Acarophenax /lIcunatus parasitando ovos do coleóptero RhY.'f'fJertha 
dominic8 o que despenou grande curiosidade. visto seu elevado 
potencial de controle de populações do inseto em laboratÓriO. Tendo 
em vista a possibilidade da utilização deste artrópode no controle 
biológico de R. dominics este trabalho teve como objetivo estudar a 
biologia de A. Iscunstus. Para o estudo da biologia deste ácaro foram 
utilizadas 40 fêmeas recém·emergidas. em temperaturas de 20. 25, 
29, 30. 32, 35. 38 e 40°C. individualizadas em placas de Petri de 5 
cm de diAmetro, contendo 20 ovos de R. dominics. Foram realizadas 
observações em intervalos de uma hora até à fixaçlio da fêmea 
sobre o ovo de R. dominica . A partir de então as observações foram 
feitas de 6 em 6 horas até o momento final do processo fisiogástrico, 
Quando ocorre a IiberaçAo da progênie. Dos dados obtidos foram 
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geradas tabelas de vida de fertilidade para cada temperatura, 
determinando assim os Ao (taxa Hquida de reprodução). T (intervalo 
de tempo estimado para cada geração), rm (capacidade inata de 
aumentar em número) e I (razão IInita de aumento) . Dentre as 
diferentes temperaturas, a temperatura ótima foi de 30°C que 
apresentou Ao. T. rm e I, respectivamente Igual a 12,1; 61 .7 h; 0.04 
.1,0408. 

AVALlAÇAO 00 DESENVOLVIMENTO CORPORAL DE F~MEAS DE 
ACllrophenllx /acunatus (ACARI . PROSTlGMATA: 
ACAROPHENACIDAEI E A RAZAo SEXUAL EM DIFERENTES 
TEMPERATURAS 

W. M. Alves. A. L. Metioli & L. R. A. Faroni. Univ. Fed. de Viçosa, 
Depart. de Biologia Animal . 36571 -000, E-mail : 
almatiol@alumni.ufv.br 

Dentre os diversos métodos empregados no controle de pragas de 
grãos armazenados, destaca-se o Controle Biológico . Para o controle 
de Rhyzopertha dominica, foi recentemente descoberto o ácaro 
Acarophenax lacunatus. que apresenta um grande potencial de 
controle da praga. Para contribuir com o estudo da biologia deste 
artrópode foi realizado o estudo do desenvolvimento corporal de 
fêmeas durante o seu ciclo biológico sob diferentes condições 
térmicas. como também a determinação da rado sexual dentro de 
cada temperatura. Para cada tratamento 120. 25. 29. 30. 32. 35 e 
38° C) utillzou·se 40 fêmeas de A . lacunBtus recém·emergidas, que 
foram individualizadas dentro de placas de Peui (5.Ocm de diAmetro), 
contendo 20 ovos de R. dominica cada. As observações foram 
realizadas de hora em hora. até o momento em que a fêmea do A . 
lacunatus fixava no ovo da R. dominicB; onde a partir de então foram 
feitas medições de três em três horas, até o momento final do 
processo fisiogástrico. As medições foram executadas com o auxmo 
de uma objetiva micrométrica num aumento de 40x. no sentido 
transversal da região mesopodossomal da fêmea. Finalmente foi 
realizada a contagem do numero de machos e fêmeas emergidos de 
cada fêmea fisiogástrica, e com os dados obteve-se as diferentes 
curvas de desenvolvimento corporal das fêmeas do ácaro e a razão 
sexual da população nas diferentes temperaturas. 

EFEITO DA IDADE DAS PLANTAS NA DISTRIBUIÇAo DA 
ACAROFAUNA NAS FOLHAS 00 MARACUJAZEIRO 

A.P. L6bo, T. Cavalcante, M . Picanço. A.L. Matioli . F. Marquini. & 
T. L. Gol.on. OBA, UFV, CEP 36571 ·000, Viçosa, MG. 

Os ácaros provocam queda foliar e redução no crescimento 
do maracujá, sobretudo em perfodos secos e de temperatura elevada. 
Entretanto . escasso é o conhecimento sobre as espécies 
predominantes nas regiões produtoras e fatores que possam contribuir 
para o maior ataque destas. Assim, os fatores em estudo deste 
trabalho foram: idade das plantas (10 ou 21 mesesl: parte do talhão 
(periferia; transição periferia/centro ou centro); faces foliares (inferior 
ou superior) e parte da folha (base, meio e ápice) . Foram coletados 
ponteiros de plantas de maracujá amarelo em Santa Cruz do 
Escalvado. MG em 09/96. Este material foi levado para laboratório 
na UFV. MG. onde procedeu· se a identificaçlo e contagem dos 
espécimes em 3 folha/ponteiro. As espécies observadas foram: 
Tydeus sp. Koch IAcari: Tydeidae) (34,92%1: BrevipBlpus phoenicis 
(Geijskes) (Acari: Tenuitalpidael (41.27%1; Tetranychus sp. (Dufour) 
IAcari: Tetranychidae) 120.63%1 e; Neose;ulus sp. Hughes (Acari: 
Phvseiidae) (3.17%1. As ptantas com 21 meses apresentaram maiores 
números de ovos (1.39/campo) e de 8. phoenicis + Tetranychus 
sp. (O, 17/campol que as plantas com 10 meses de idade (0.49 ovos 
e ácaros/campo). Os numeras de ovos de ácaros. 8. phoenicis + 
Tstrsnychus sp. e Tydeus sp. foi semelhante na periferia 11 ,28; 
0.87 e O.46/campo, respectivamente!. transição periferia/centro 
(1 ,01 ; 0.86 e 0 .25/campo, respectivamente) e centro do pomar 
(0,53: 0,74 e O.35/campo. respectivamente) . Verificou-se maior 
número de ovos de ácaros na face superior (1,12 /campo) que na 
face inferior 10.76/ campol das folhas . O inverso ocorreu para Tydeus 
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sp. 10,28 e 0,43 ácaros/campo, respectivamente). Os números de 
ovos ácaros, 8. phoenicis + Tetranychus sp. e Tydeus sp. foram 
maiores na base 11,56; 0,56 e 0,69/campo, respectivamente) Que 
no meIo 11,36; 0,51 e O,60/campo, respectIvamente) e ápIce 10,75; 
0,22 e 0.09/campo, respectIvamente) das folhas. 

BIOLOGIA DE BrsvipII/pus obovlltus (ACARI: TENUIPALPIOAE) EM 
HASTE DE MANDIOCA 

M.A.Tamei, Oepto. de Entomologia IESALQ/USP), C.Postal 9, CEP 
13418-900, Piracicaba, SP. E-mail : maatamai@carpa.cíagrl.usp.br; 
G.J. de Moraes; C.A.O. da Silva & A .N. Moreira 

Brevips/pus obovstus Donnadieu é uma espéCIe de ácaro 
fltófago da mandioca (Msmhot esculents Crantz) de ocorrêncIa 
comum na região central da Bahia. Desenvolve grandes colOnl8S na 
porção superior das plantas, especialmente na haste e no pecfolo, 
ocasionando queda de folhas . Com o obletlvo de avaliar a mandioca 
como substrato para o desenvolvimento deste ácaro. realizou-se o 
presente estudo, em condições de 'aboratório 125°C. 70nl0%UR e 
8 horas de fotof8sel. utilizando· se hastes da variedade Olho Roxo e 
ácaros provenIentes de uma colOnla Imciada com ácaros coletados 
nesta cultura em Pintiba-BA. As unidades de criação conSiStiram de 
pedaços de hastes de 12cm de comprimento por 1 cm de diâmetro, 
com sua porção basal imersa em um pequeno frasco com água . As 
duração médias dos perrodos de ovo, larva . protoninfa e deutoninfa 
Imachos + fêmeas) foram de 8,2nO,5. 4 ,8nO,8, 4.4n1 e 5.3ri1 ,2 
dias. respectivamente. não havendo diferenças significativas entre 
os sexos. Os per fados de pré-oviposição. avi posição. pós-oviposiçAo 
e longevidade de fêmeas foram de 2.8. 29.3. 3.2 e 36 dias. 
respectivamente, com fecundidade total de 47.9 ovoslfêmea e razão 
sexual de 75% . 

BIOLOGIA DE NEOSEIULUS IOAEUS IACARI : PHYTOSIIDAEI 
AlIMENTANDO·SE OE DUAS ESptCIES DE ACARDS FITÓFAGOS 
DA MANDIOCA 

M.A.Tamei. Depto. de Entomologla (ESALOJUSP), C.Postal 9, CEP 
13418-900. PiraCicaba, SP. E-mail : maatamai@carpa.ciagn.usp.br; 
G.J . de Moraes; C.A.D. da Silva & A.N. Moreira 

Neoseiulus idaeus Oenmark & Muma é um Importante 
predador do ácaro Mononychellus tansioa (Bondar), em campos de 
mandioca do nordeste do BraSIl. Esta espéCie fOi recentemente 
Introduzido com sucesso em mUitos parses do continente africano 
onde M. tsnajoa constitUI-se na praga chave desta cultura . O presente 
estudo consistiu da comparação dos parâmetros biológicos de N. 
idseus. alimentando-se dos ácaros fitófagos M. tansioa, Bre"halpus 
obovatus Oonnadleu e 8 combinação de ambos. O trabolho fOI 
conduzido em condições de laboratório 125°C. 70%UR e 8 horas de 
fotofasel. fornecendo -se fêmeas e ovos de M. tansi08 e a 
combinaçao de todos os estágios de 8. obovatus. As duraçOes do 
ciclo de ovo a adulto quando a dieta consistiu de M. tansioa e M. 
tanaioa + 8 . obovatus (5.7 e 5.5 dias) não diferiram 
significativamente entre si . Foram entretanto. significativamente 
menores Que Quando o predador foi alimentado exclusivamente com 
8. ObovBtus 17,9 dias!. o mesmo acontecendo para a viabilidade da 
fase imatura 186. 88 e 60%) e número de fêmeas Que ovipositaram 
185,92 e 5%). respectivamente. Valores positivos da razão intrfnseca 
de cresCimento (r".,1 foram obtidas apenas para M. tanaioa 10.181) e 
M. tansioa + 8. obovstus (0.1471. Estes resultados mostraram Que 
8. obovstus pode ser utilizado para a manutenção de N. idaeus 
Quando a populaçAo de M. tsnsioB for baixa. mas nao como única 
fonte de alimento. 
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ESTUDIO DE lA BIOECOlOGIA El PUlGON RUSO DEL TRIGO 
Diur.phis noxill (Mordvilkol (HOMOPTERA: APHIOIDAE) EN El 
PARTIDO DE VlllARINO. PROVINCIA DE BUENOS AIRES. 
ARGENTINA. 

A.C. Oughetti. M.E. Reviriego & l.R. Oescamps. Univ.Nac. dei Sur. 
Bahia Blanca. CP 8000 . Pcia. Buenos Aires. Argent ina. E-mail : 
mac@criba.edu.ar. 

Durante los aMs 1994 y 1995 se lIevó a cabo un estudio 
sobre la bioecologra de D.noxis y sus enemigos naturales teniendo 
como objetivo estudlar la distribución temporal dei áfido y sus 
enemigos naturales; su estructura por edad; los enemlgos naturales 
Que los controlan y su comportamiento; las plantas huéspedes que 
sirven como alternativa de alimento . En los lotes de trigo sobre los 
cuales se condujo el ensayo no se aplicaron insecticidas. La 
información se obtuvo por muestreo de plantas. trampas de agua, 
trampas de suelo y golpes de red. en forma semanal. Con 'elación ai 
pulgón. en los dos arios de estudio se observaron picos de mayor 
densidad desde prlnClplOS a mediados de noviembre, desde el iOlcio 
hasta la espigazón plena dei trigo. La población alada dei PRT fue 
mayor en el inicio de la infestación dei cultivo y sobra el final dei 
mismo, cuando el trigo estaba próximo a senascer. EI mayor número 
de formas jóvenes de áfidos corraspondió ai pico de mayor abundancia 
dei total de éstos, para ambos aMs de observaciÓn. Los predadores 
Identificados fueron coccinélidos IEriopis connexa. Hippodamis 
convergens, Coccinella ancoralis y Co/eomegiJla sp.1 moscas sirfidas 
tAllograpta exotica), chinches INsbis sp .• Geocoris sp. y Orius sp., y 
aranas. Los parasitoides registrados tueron Aphidius colemani y 
Diseretella rspae IHymenoptera: Aphidiidael ; y como hiperparasitoide 
Asaphes sp. (Hymenoptera: Pteromalidae). Los coccinélidos fueron 
los predadores más abundantes junto con las aranas. EI trigo pan y 
fideos . Ia cebada forrajera y cervecera, el trilicale y en menor escala 
la avena fueron plantas huéspedes dei pulgón ruso . 

EFEITO DE ACARICIDAS APLICADOS NA ESTAÇÃO CHUVOSA. 
NO CONTROLE DO ACARD DA lEPROSE. 8revifMlpu. phoenicis. 
IACARI: TENUIPAlPIDAEI. NA CULTURA DOS CITROS. 

R. G. Silva, E. F. Andrade & G. Papa. DeptO de Biologia. UNESP -
CAmpus de Ilha Solteira . Av. Brasil 56. CEP: 15385 - 000. Ilha Solteira 
I SP. 

O ácaro da leprose. 8revipalpus phoenicis, é a mais séria 
praga dos citros, considerando-se os danos que causam às plantas e 
a conseqüente Queda da produção. O trabalho teve a finalidade de 
avaliar o comportamento do acaricida fenpyroximate (Ortus 50 SCI 
em comparação com produtos padrões, na estação chuvosa. O 
experimento foi instalado em condições de campo, na fazenda Bacurr, 
no municrpio de Ilha Solteira I SP, no perfodo de janeiro 8 abril 1996, 
utilizando - se a variedade Pêra Rio. com idade de 4 anos e 
espaçamento de 7 x 6 m. Os tratamentos constaram dos acaricidas 
Fenpyroximate 10rtus 50 SCI ; dicofol IKelthane 480); propargite 
10mite 720 CE); azocyclotin IPeropal 250 PMI ; acrinacrin IRufast 
50 SCI. nas dosagens de 100 ml, 75 ml, 100 ml, 100 gelO mil 
100 I de água, respectivamente. e testemunha. Cada parcela constou 
de 1 planta útil. Os acaricidas foram aplicados uma única vez. 
utilizando-se um atomizador costal motorizado, com volume de calda 
estabelecido em 2000 I I ha. As avaliações foram realizadas até 87 
dias após a aplicação, contando·se o número de ácaros vivos e o 
número de frutos infestados com pelo menos 1 ácaro, em um total 
de 7 frutos. previamente marcados em cada parcela. A análise dos 
resultados mostrou Que o acaricida fenpyroximate apresentou 
excelente desempenho no controle do ácaro da leprose, igualando -
se aos acaricidas padrões, atualmente utilizados no controle da praga. 
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HISTOlOGICAl STUOY OF BOOPHlLUS M/CROPLUS 
SPERMIOGENESIS IACARI, IXODIDAEI 

C.A B.M.Normannl. M.A.H.DoIderl . S .M.L. Garcia2 & C.F.Garcia2.3 , 
lDepto .de Biologia Celular (lB / UNICAMPI . C . Postal 
6 109 ,C EP13083 · 970,Campina./SP.E · 
mail :cabmn@obelix.unicamp.br. 2 DCM /lB IUFRGS. 3DB / IB I 
PUCRGS. 

Spermiogenesis and the spermatozoon morphology are 
interesting tools to shed new light on phylogenetic relationships. 
Funher histological investigation of the B. microplus was directed 
towards the process of spermiogenasis. Boopht1us microplus were 
collected from canle in a dairy farm in Viamlo-Rs; the testes, af1er 
dissection were f ixed in glutaraldehyde 3% buffered in 0.1 M 
phosphate buffer, pH 7.2 w ith O.5M sucrose, embedded in glycol· 
metachrylate, epon or pataffin wax to obtain semithin or conventional 
secticns. stained by H/E, Feulgen or 1" Toluidin Blue. Spermlogenesis 
oceurs in the distai regian of the testes. After metosis, the spermatids 
are rounded, with a central nucleus. Migration of the nucleus to the 
cell periphery is followed by the formation of a densely staining 
peripheral cytoplasmatic region. lhe nuclei condense progressively 
while the cytoplasm stains ever more strongly naar the ceU border 
and lighter in the central cell region. At the distai testes extremities, 
the spermatids have highly compact nuclei. In transverse sections, 
spermatids appear rounded although longitudinal views show that 
they are elongated and aligned par aliei t o the testicular lumen. lhey 
mjgrate in a postero-anterior direction arriving at the ductus deferens. 
No fuUy matura germ cells Ispermatozoa). were encountered in the 
testes. In mated femalas, W8 can see in the spermatheca a large 
number of sperm ceUs, in spermatophores. Mature spermatozoa are 
released in the oviduct, where fenilisation occurs. lhus it may be 
concluded that B. microplus spermiogenesis follows the panern 
described for other Ixodidae, with the genesis of a vacuolate sperm 
cell.(CAPES Fellowshipl 

EFEITO DA INFECçAo POR &be,/e bovi. E Bebe,;' bigemine SOBRE 
O POTENCIAL REPRODUTIVO DO VETOR Boophilu. mie,op/u. 
IACARI. IXODIDAEI 

N. A . R. Farias. N. M . Serra Freire li H. Oewes, Dep. de Microbiologia 
e Parasitologia, Inst . de Biologia, UFPEL, Caixa Postal 354, Campus 
Universitário - UFPEL. Pelotas, RS . CEP: 96010-900 

o carrapato Boophilus microplus, é o ectoparasita de maior 
imponência na bovinocultura brasileira, e o vetor dos protozoários 
Babesia bovis e Babes/a blgemina. Os efeitos da infecção por cepas 
puras de B. bovrs e B. bigemina, sobre a capacidade reprodutiva do 
vetor, foram avaliados, estimando-se sua posslvel repercusdo na 
epidemiologia dos hematozoários. Foram estudados carrapatos 
ingurgitados em bovinos durante as fases cnniea e sub-eHnica de 
babesiose por cada uma das espécies, totalizando 1200 teh •. óginas 
(fêmeas ingurgitadas). No quinto dia de postura foi realizado exame 
de hemolinfa das teleóginas e seu agrupamento segundo o grau de 
infecção por BIIbeSlB spp .. B. bigeminll foi mais infectiva ao vetor do 
que B. bovis, pois enquanto a primeira infectou 98" das teleógínas 
ingurgitadas em bovinos em fase sub-clfnica de babesiose, a última 
infectou apenas 7". Nos carrapa tos ingurgítados durante a fase 
cICnica, com altas parasitemias, o grau de infecção das tele6ginas 
foi similar entre as duas espécies 190"'. A infecçlo por B. bigemina 
reduziu em B5 % a massa de ovos produzida, e por B. bovis reduziu 
60%. Além de ser mais infect iva ao carrapato e causar drástica 
redução da ovopostura, B. bigemina também reduziu a eclodibilidade 
dos ovos produzidos. A soma desses três fatores determina um maior 
impacto na população de carrapatos infectados por B. bigemina 
tredução de 83,4%' do que o causado por B. bovis (reduçAo de 
1,8%1. Assim, um carrapato infectado por 8. bovis tem mais chances 
de cumprir o ciclo com sucesso do que outro infectado com B. 
big(Jmina, com a qual se infecta mais facilmente . O balanço entre 
esses mecanismos contribui para a persistência das duas espécies 
de hemalozollrios nas mesmas populações de carrapatos o buvinos. 
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METODOLOGIA PARA OBTENÇÃO DE FORMAS IMATURAS DE 
Rhyzopertha dominica (Cdeoptera: Bostrichidae', EM LABORATÓRIO 

A.C.P. com, CEDAF/UFV, CEP 35692·000, Flo,e.tal, MG & J.P. 
dos Santos, EMBRAPA, CEP 35701 -970, Sete Lagoas. MG. 

Rhyzopertha dominica é uma das pragas que mais causam 
danos em trigo e outros cereais no armazém. A obtenção de formas 
Imaturas é Imponante para facllrtar o desenvolvimento de estudos 
visando seu efetivo controle. Para atender essa necessidade fOI 

desenvolvida uma metodologia mais prática para obtenção de formas 
Imaturas dessa praga no laboratório no CNPMS/EMBRAPA. Para se 
obterem os Insetos nas seIS primeiras fases de desenvolvimento (pupa, 
larvas de quarto, terceiro, segundo e pnmelro Instar e oval . adotou
se o segUinte procedimento: trabalhando-se com três <!l I rentes 
populações, coletaram-se ao acaso 600 insetos adulto: de cada 
população, com auxnlo da bomba de vácuo. Esses 600 Insetos foram 
subdivididos em grupos de 200 individuas e colocados separadamente 
em três Vidros de 200 cc de volume, contendo em cada Vidro 150 
gramas de tngo limpo. Em segUida os nove vidros foram levados 
para Incubadora a 32-C e 10% de umidade relativa, onde 
permaneceram por três dias para oviposição da praga . Após esse 
período de postura os ovos obtidos foram transferidos para recipientes 
plástiCOS de 120 cc de volume, contendo 50 gramas de tngo mtelro 
elO gramas de trigo tnturado. A seguir os reCipientes plástiCOS com 
os ovos foram colocados na Incubadora. Baseado no ciclo biológiCO 
do Inseto, 80S 4, 10, 15, 21 e 21 dias após o in(Cio da operação, 
repetlu ' se esse procedimento, de modo que aos 30 dias obteve-se 
simultaneamente na incubadora as seis primeiras fases de 
desenvolvimento da praga. 

DESCRiÇÃO MORFOLÓGICA DO OVÁRIO DE Seph,.,.lloide. 
pomo,um IHYMENOPTERA: EURYTOMIDAEI 

J.llno Neto. M.J .B. Pereira, & I.R.S.C. Maldonato, Depto. de Biologia 
Geral e Animai (UFVI, CEP 36511 -000, Viçosa, MG. E-mail : 
hnoneto@mail .ufv.br 

o conhecimento da morfologia do sistema reprodutor de 
Insetos é fundamental para a biologia da reprodução, taxonomla e 
filogenia . Em Hymenoptera sAo escassos os estudos morfológiCOS 
sobre órgãos reprodutores, sendo que em Eurytomldae praticamente 
IneXistem. Nesta fam(ha algumas espéCies se destacam como 
Importantes pragas agr(colas, entre elas encontra-se a espéCie B. 
pomorum, uma das principaiS pragas da graviola (Anonna muricatal 
no Brasil. Devido a importAncia desse Inseto e a falta de Informações 
sobre o sistema reprodutor desta famnla . o presente trabalho teve 
como obJetiVO descrever a morfologIa do ováflo de fêmeas desta 
espécie. Vinte fêmeas adultas de B. pomorum foram obtidas ao 
emergirem de frutos coletados no campo e levados ao laboratÓriO de 
Biologia de Insetos do Departamento de BIologia Ani mal da 
UniversIdade Federal de Viçosa. O sistema reprodutor de s~-(l espéCie 
é formado por um par de ováflos, dOIS ovidutos laterais, um oVlduto 
comum, glândulas acessórias e uma espermateca . Cada ováriO 
apresenta três ovarlolos do tipO merofstico polttróhco, medmdo 
aproximadamente 14 mm de compflmento. Estes apresentam três 
regiões bem distintas: o germáflo, o vlteláno e a região de maturação! 
pós-maturaçlio. Os OVldutos laterais e comum são bastante curtos, 
sendo que neste último encontram·se as glândulas acessónas e a 
espermateca . Em 8 . pomorum, ao contrário da maioria dos 
hlmenópteros, os óvulos maduros, aproximadamente 13 por ovarfolo, 
permanecem em fileira única na porção final de cada ovarlolo, 
mantidos pelos seus filamentos que se enContram trançados. 
Acreditamos que esta dispOSição dos óvulos, no interior dos ovar(olos. 
seja uma caracter(stlca de valor taxonômico para este grupo. 
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DESCRIÇÃD MORFOLÓGICA DA GLÃNDULA DE FEROMONIO 
SEXUAL DE MACHOS E F~MEAS DO PREDADOR SuppUlius 
cincticeps IStol) IHETEROPTERA: PENTATOMIDAEI 

U.S. lama & J . Uno Neto, Depto . de Biologia Geral (UFV), CEP 
36511-000, Viçosa. MG. E-mail : hnoneto@mail.ufv.br 

A sub-família Asoplnae caracteriza·se por apresentar apenas 
espécies predador as, utiltzadas, principalmente, no controle biOlógiCO 
de lepldópteros desfolhadores. Entre estas, destaca se Supputius 
cincticeps como um dos mlmigos naturais destas pragas. Os machos 
desta espéCie feromônio através de um par de glAndulas abdominaiS 
dorsaiS IGADL localizadas entre o terceiro e quarto tergito . Este 
trabalho teve como objetiVO descrever a morfologia dessas glAndulas 
em machos e fêmeas adultos de S. cincticeps. Os espéCimes, dez 
machos e dez fêmeas adultos, foram obtidos da criação do laboratÓriO 
de Entomologla Florestal, da Universidade Federal de Viçosa, mantida 
à temperatura de 25 ± 2 ' C. umidade relativa de 70 ± 1 0% e 
fotoperfodo de 14 horas. As glândulas foram dissecadas em solução 
salina e fixadas em formal/na a 10% . Para a dissecção e a 
caracterização morfológica usou-se mlcrosc6pI0 estereoscópio, no 
qual fOI acoplada uma ocular mlcrométnca para efetuar as medições. 
As glândulas produtoras de feromOnio dos machos e das fêmeas de 
S. cincticeps, consistem de um par de massas glandulares, 
aprOXimadamente discólde e de coloração amarelo-claro. As glândulas 
são multo mais desenvolvidas nos machos (medem por volta de 
1,27 mm de diâmetrol do que nas fêmeas (com 0,11 mm , 
aprOXimadamente). Em S. cincticeps, aSSim como já descnto para 
outros Pentatomidae, os machos apresentam estas glAndulas multo 
mais desenvolvidas do que as fêmeas, por serem os responsáveis 
pela produção do feromOnlo sexual para a atração das fêmeas a 
longa distânCia. 

MORFOLOGIA DO SISTEMA REPRODUTOR INTERNO DE 
MACHOS DE Coe/omer. lanio ICOLEOPTERA : 
CHRYSOMELlDAE). 

W. A. Alves & J. Uno Neto, Oepto. de Biologia Geral IUFVI. CEP 
36511 -000, Viçosa, MG. E-mall· hnoneto@mall.ufv.br 

O Coe/omera lanJo é um Inseto desfolhador de 
embaúbas (Cecropia sp.L tanto na fase de larva como de adulto. 
Neste trabalho pretendeu-se descrever a morfologia do sistema 
reprodutor mterno, visando contribuir para futuros estudos 
reprodutivos e filogenéticos. Os Insetos foram obtidos da Cf/ação 
do LaboratÓriO de Biologia de Insetos, DBA/UFV. Os aparelhos 
reprodutores de machos adultos foram dissecados em soluçA0 
sal/na , fixados e feita a descrição usando microscópio 
estereoscóplco. no qual foi acoplada uma ocular micrométrica 
para efetuar as medições. O sistema reprodutor Interno de C. 
lama é constltu(do por um par de tesHculos, dois duetos 
deferentes, um ducto ejaculatório e um par de glândulas 
acessórias. Os dois test(culos possuem quatro folrculos esféncos 
medindo cada um em torno de 1 , 5 mm de diA metro: 
completamente fundidos entre si e revestidos por uma única 
bamha pertloO/al. A qual também reveste as duas ves(cu!as 
seminaiS, que são formadas pelos dois pequenos ductos eferentes 
e as extremidades anteriores dos ductos deferentes. Portanto, 
sem a remoção da bainha, os testlculos e as veslculas seminaiS 
são VistoS como uma úO/ca estrutura . Os ductos deferentes são 
bastante curtos, com aproximadamente 1,4 mm de comprimento, 
e de diâmetro constante. O dueto ejaculatório mede em torno de 
4 mm de comprimento e o seu diA metro aumenta a medida que 
se aproxima da edeago. As glândulas acessórias são lubulares, 
mUito longas, medindo por volta de 14 mm de comprimento, e 
conec tam-se diretamente na extremidade antenor do ducto 
eJaculat6no. De maneira geral, a morfologia do sistema reprodutor 
de C. lanto é semelhante àquela já descrtta para as demaiS 
espéCies pertencentes à sub-famnla Galerucinae. 
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ASPECTOS BIOLÓGICOS E MORFOLÓGICOS DE Ff.nkliniello 
$chultzel (TRYBOM, 1910) (THYSANOPTERA, TRIPIDAE) EM 
TOMATEIRO(Lycopenlcum escu/entum MILL. ). 

S. M . J . Pinent & G. S. Carvalho. DeptO de Fitossanidade. Fac. 
AgronomIa - UFRGS. C.Postal 776. CEP 90012-970, Porto Alegre. 
RS. E-mail: gerve@vortex.urlgs.br. 

Esta pesquisa foi motivada pela ocorrência de Frankliniel/a 
schultzei na cultura do tomate em Porto Alegre. Rio Grande do Sul. 
Brasil. Tendo em vista sua importAncia como inseto htófago e 
transmissor do vfrus do vira-cabeça-do-tomateiro (TSWV), o seu 
conhecimento, para ações de controle, se faz necessário . Visando 
contribuir para um melhor conhecimento da espécie, estud",ndo os 
aspectos do ciclo vital e elementos que possibilitem sua identIficação 
em todas as fases de seu desenvolvimento, realizou-se este estudo. 
O trabalho foi feito em condições ambientais no Laboratório de 
Entomologia do Depanamento de Fitossanldade da Faculdade de 
Agronomia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Os Insetos, 
provenientes do campo, foram individualizados em laboratório para 
produção de ovos para in(cio da criação. As observações do ciclo 
vital foram tomadas de duas gerações consecutivas, num total de 
109 indivrduos. Dos diversos parâmetros apresentados estão. em 
valores médios, o perfodo embrionário de 4,33 dias; duração dos 
(nstares; , . - 2.45; 2° - 2,53; prepupa - 1,11; pupa - 2,15 dias; 
duração da fase larval de 8,30 dias; longevidade dos machos de 
13.12 e das fêmeas de 13,60 dias; viabilidade dos (nstares: 1° -
B6, 1 O; 2" - 82,12; prapupa - 95,36; pupa - 89,40%; duração do 
ciclo de 12,63 dias. A reprodução foi por partenogênese constante. 
Os caracteres dos ovos, larvas, prepupas, pupas e adultos são 
descritos e ilustrados. 

BIOLOGIA DE 8rachyclludus (AppeliIlJ schwllrtzi (BORNER. 1931) 
(HOMOPTERA: APHIDIDAE) EM DIFERENTES TEMPERATURAS. 

L.V. Foureaull , Laboratório de Entomologia l iMA, BR-040 Km527, 
CEP 32145-900, Contagem/MG & V .H.P. Bueno, Dapto . de 
Fitossanidade I UFLA, Cx. Postal 37, CEP 37200-00, Lavras/MG. 

O trabalho objetivou estudar a biologia de Brachycaudus 
(AppeliaJ schwartzi {Hom.: Aphididael nas temperaturas de 16, 21. 
23 e 26°C, 70 ± 10% UR e fotofase de 14 horas. A pesquisa foi 
desenvolvida no Lab. de Biologia de Insetos do Depto . de 
Fitossanidade - UFLA. utilizando-se exemplares de B. $chwartzi 
coletados em ramos infestados de pessegueiro . As ninfas 
apresentaram 4 Instares, sendo que o aumento de temperatura de 
16 a 23°C reduziu a duração desses Instares. O perlodo ninfal durou 
em média 15,30 dias a 16°C e decresceu para 13,10 a 21°C e 7.40 
dias a 23°C . A 26°C houve um aumento na duração média de todos 
os Instares e do perfodo pré-reprodutivo quando comparado: 23°C. 
A temperatura afetou a fase adulta, onde o perlodo pré-reprodutivo 
teve menor duração (1,60 dias) a 23°C. e aumentando (2,85 dias) a 
16°C; o perfodo reprodutivo foi de 5,75 dias a 26°C e de 18,15 dias 
a 16°C, e o perlodo pós-reprodutivo, com duração média de 4 dias a 
26°C e aumentando para 13,10 dias a 16°C. A temperatura afetou 
a capacidade total de produçio de ninfas, sendo produzidas em média 
32,55, 23,25 e 6,50 ninfaslfêmea a 16°C, 21°C. 23°C e 26°C, 
respectivamente. Fêmeas vivfparas ápteras de B. schw8rtzi sofreram 
influência da temperatura na longevidade. com duração média de 
34,10 dias a 16°C, e decrescendo com o aumento de temperatura 
para 11 ,50 dias a 26°C. Houve redução na duração média do ciclo 
biológico, de 49,40 dias a 16°C até 20.55 dias a 26°C. A taxa de 
mortalidade do per(odo ninfa I foi menor a 16°C com 27,50%, 
aumentando até 300C onde todos os indivtduos morreram sem atingir 
a fase adulta. Dentre as fases biológicas, o 1° Instar foi o mais 
afetado pela temperatura 8 o 4' (nstar o menos influenciado. A 
temperatura de 23°C foi mais favorável ao desenvolvimento da fase 
ninfal e da duração do pertodo pré-reprodutivo de 8rachycaudus 
(AppeliaJ schwsrtzi. 

50 

CICLO BIOLÓGICO DE 8 ephratelloides pomorum (FAB .' 
(HYMENOPTERA: EURYTOMIDAE), DA BROCA DA SEMENTE 

M.J.B. Pereira, N. Anjos & M.C. Picanço • Depto de Entomologia 
(UFV). CEP 36570.000, Viçosa, MG. E-mail: nanjos@mail.ufv.br 

O conhecimento sobre o ciclo de vida em insetos
pragas é de fundamental importAncia para elaboração de estratégias 
de manejo eficientes. Em himerlÓpteros fitófagos este conhecimento 
é restrito , principalmente para as espécies que compõem a famOla 
Eurytomidae, onde algumas destacam-se como pragas agrlcolas de 
grande importAncia econômica . Entre estas encontra-se a espécie 
Bephrarelloides pomorum importante praga da graviola, que vem 
causando sérios prejufzos a produção desta frutffera no Brasil . Dado 
ao exposto o presente trabalho teve como objetivo determinar o 
ciclo biológico desta praga . No campo foram feitas infestações de 
frutos jovens. onde diariamente era coletado um fruto e dissecado 
para acompanhamento das fases de desenvolvimento do inseto. Para 
determinar a longeVidade dos adultos utilizou-se frutos próximos a 
maturação. O perfodo de incubação dos ovos variou de 8 a 15 dias. 
A duração do primeiro estádio larval variou de 15 a 17 dias; o segundo 
de 3 a 7 dias; o terceIro durou 4 dIas; o quarto variou de 3 a 15 dias 
e o quinto de 6 a 24 dIas. A fase de pupa variou de 9 a 21 dias. A 
longevidade de adultos variou de 2 a 10 dias. O ciclo total de B. 
pomorum foi de 46 dias a 113 dias. Esta variação no ciclo foi 
influenciada provavelmente, pela idade fisiológica da semente. pela 
ocorrência de canibalismo e pela ocorrência de detrcit h(drico, durante 
a condução do experimento no campo. 

COMPORTAMENTO DE OVIPOSlçAo DE Bephr.tel/oides pomofum 
(FAB.) (HYMENOPTERA : EURYTOMIDAEI, BROCA DA SEMENTE OE 
GRAVIOLA 

M.J .B. Pereira, A .E.G. Sant'ana & N. Anjos. Depto de Entomologia 
{UFVI, CEP 36570.000. Viçosa. MG. E-mail : nanjos@mail.ufv.br 

A espécie Bephratelloides pomorum destaca-se como 
uma das principais pragas da graviola no Brasil. O fato do inseto 
desenvolver-se no interior da semente dificulta a ação de um controle 
qurmico eficiente, pois, o inseto fica protegido. Portanto, é de 
fundamental importAncia conhecer os hábitos e comportamentos do 
adulto desta praga, visto Que esta é a única fase onde o inseto se 
encontra fora do fruto . Devido ao exposto. o presente trabalho teve 
como objetivo descrever o comportamento de oviposição nesta 
espécie . Este trabalho foi desenvolvido no Laboratório de Biologia 
de Insetos da Universidade Federal de Viçosa, sob temperatura de 
26.4 ±0.32°C e umidade relativa de 69,6± 1.6%. Foram feitas 20 
observações da sequência de oviposiçAo de 8. pomorum. Inicialmente 
a fêmea andava sobre o fruto, tocando-o com a extremidade das 
antenas. em seguida parava e curvava o abdome perpendicularmente 
à superHcie do fruto. o abdome voltava à posição normal. enquanto 
a fêmea abaixava todo o corpo até que o abdome ficasse rente ao 
fruto. Este movimento da fêmea fazia com que o ovipositor penetrasse 
totalmente no fruto . Ao terminar a oviposição, a fêmea levantava o 
corpo. retirava o ovipositor, encaixando-o na fenda localizada ao 
longo do abdome e voltava a andar pelo fruto. Esta sequência de 
comportamento de 8 . pomorum é comumente relatada em 
calcido(deos parasitóides. 

BIOLOGIA DE Lutzomyia carmelinoi RYAN, FRAIHA. LAINSON & 
SHAW, 1986 (DIPTERA, PSYCHODIDAE) EM LABORATÓRIO. 

J . C. M. ALVES, J . D. ANDRADE FILHO & R. P. BRAZIL, Lab. da 
Leishmanioses. Centro de Pesquisas. René Rachou/FIOCRUZ. C. 
postal 1473. CEPo 30.190-002, Belo Horizonte, MG. 

Colônias de flebotom(neos em laboratório são essenciais 
para o desenvolvimento de pesquisas sobre a biologia, estudos 
moleculares. celulares e interação parasita-vetor . Algumas espécies 
de flebotomfneos neotropicais tem sido colonizadas com sucesso, 
mas para a maioria destes insetos pouco se conhece a respeito de 
seu ciclo biológico. A espécie Lutzomyi8 csrmelinoi apresenta 
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distribuição geográfica restrita, até o momento, 80 estado do Pará. 
Iniciamos a criação desta espécie em nosso laboratóno a partir de 
fêmeas cedidas pelo Instituto Evandro Chagas, Belém. estado do 
Pará . A metodologia Utlhzada para a criação de L. carmelinoisegue a 
pré·estabelecida para L. Iongi(J8/pis e L. /enti. já colonizadas em nosso 
laboratório, A colônia de L. carmelinoi se apresenta na 5° geração. e 
as fêmeas se alimentam bem em hamster (Mesocrícf1tus auratus) . A 
média de ovos postos por fêmea fOI de 48.0 e o ciclo de 
desenvolvimento de ovos a adultos fOI de 41.1 dias a 25·26° c e 80· 
85% de umidade relativa. Comparando·se L. carmelinoi com L. 
lenfl, que é a espécie maiS próxima a ela. esta última apresenta seu 
ciclo biológiCO um poUCO mais longo. 46.6 dias. sob as mesmas 
condições abióticas. 

AuxOoo da CAPES. CNPq e FIOCRUZ 

MORFOLOGIA DOS IMATUROS E CICLO DE VIDA DE S'ol .. 
I.card.íreí (BOHEMAN.1B501 (COLEOPTERA. CHRYSO- MElIDAE. 
CASSIDINAEI. 

Z. J . Buni & R. D. Miyazakl. Departamento de Zoologia, UFPR, 
Caixa Postal 19020, CEP: 81 531 · 990. CUritiba. PR , E·mall : 
zbuzzl@bto.ufpr .br 

o estudo da morfologia dos Imaturos de Slolas lacord8ire/~ 
a duraçAo do perlodo de Incubação. número e duração dos rnstares 
e do eS1ágtO pupal. a rado de crescimento. longevidade. fecundidade 
e fertihdade dos adultos. foram os objetivos do presente trabalho. 
Ovos. larvas. pupas e adultos foram criados no Intenor de uma estufa 
Blometron sob Temperatura de 25°C ± 1. sendo 16 horas sob 
luminosidade e alto horas no escuro. mantidos em recipientes 
Cilíndricos. de plástico transparente, com 70 mm de altura e 40 mm 
de dia metro e alimentados com folhas de Mikama micrantha H.B.K. 
(Asteraceae) que eram trocadas diariamente. Os ovos foram 
depositados sobre as folhas ou nas paredes dos reciplente's. postos 
uns aos lados dos outros, formando massas compactas maiS ou 
menos arredondadas ou alongadas, com 79.81 ovos em média. 
variando de 15 a 187 ovos, dispostos em fileiras mais ou menos 
nrtldas e concêntricas. A duraçlo média do perlodo de Incubação fOI 
6.09 dias. variando de cinco a nove dias. As larvas apresentaram 
cinco rnstares, com duraçAo média. em dias. do primeiro ao 
qUinto Instar. respectivamente (entre ( ) a amplitude) : 3.72 12· 5); 
2.56 (2-41 : 2.61 (2 -31: 2.94 (2 -41: 5.69 (5-71 . A largura média. em 
mm. das cápsulas cefálicas dos tnstares larvais. foi do primeiro ao 
qUinto. respectvamente (entre I ) a amplitude) : 0 ,43 (0.40·0.46'; 
0.62 (0.60-0.641: 0.85 (0.78-0.921: 1.24 (1.16-1.34Ie 1.65 (1 .50-
1,76). A duração média, em dias. do perlado popal foi 5,43, vanando 
de Cinco a OitO. Adultos, obtidos e criados em laboratóno, viveram 
em média. as fêmeas 81.29 dias, (amplitude: 48 a 115) 8 os machos 
71.13 dias (amplitude: 48 a 97). Adultos coletados em fins de maio 
de 1996 e traZidos para o laboratÓriO. entraram logo em dormência 
e só voltaram a se alimentar em fins de agosto. quando iniciaram 8 

oVlpostura. 

AÇÃO DOS RESIDUOS DE ESTRATOS FLORAIS DE BARBA TIMÃO. 
AQUOSO E EM SORO FISIOLÓGICO. NA LONGEVIDADE DE 
ABelHAS AFRICANIZADAS (HYM. : APIDAEI 

M.M.B. de M.V. Alves. V.V. Alves. M.N.T. lopes &. V. Carbonari , 
Dept o. de CiênCias Exatas e biológicas (CEUDJUFMSI. C.postaI322. 
CEPo 79 B23-070. Dourados-MS. 

As abelhas procuram néctar e polem nas flores e parecem 
mesmo escolher e seleCionar aquelas que Visitam, consumindo este 
alimento não só em seu estágiO adulto como tambt§m coletando..-os 
para alimentar suas larvas. Porém. tal atiVidade quando realizada em 
determinadas plantas. causam a estes Insetos algum efeito tÓXICO. 
Neste trabalho. analisou-se a açAo dos resfduos de extratos floraiS 
de barba timão (aquoso e em sôro fisiológico) na longevidade de 
operárias Apis mellifera africanizadas. A planta foi coletada nn região 
de Caarap6-MS em janeiro/96. Foram preparados os extraiaS, sendo 
os resrduos destes oferecidos. junto ao allmenlO, às abelhas dos 

S( 

grupos testes (o grupo controle recebeu pasta candi e água) . Cada 
amostra com 20 abelhas coletadas em colônia escolhida ao acaso 
(grupos . controle, 5 testes·égua e 5 testes·sôro) e com idade entre 
5 a 6 dias. foi mantida em caixa de madeira. Foram registrados 
diariamente o número de abelhas mortas, T °C e UR e, em dias 
alternados, o consumo de alimento. Foi aplicado o teste de t de 
Student. Os resultados obtidos não apresentaram diferença 
significativa la nlvel de 5%) entre os grupos tratados com resrduos 
em sOro e em água; enquanto que. em cada um dos grupos testes 
foi observada maior monalidade (a nlvel de 5%), quando comparados 
ao controle. Em todos os grupos houve consumo de ahmento. Com 
base nesses resultados, pode·se sugerir que nAo eXiste diferença 
entre os tipos de solventes utilizados nas flores do barba timão. 
apresentando em ambos os casos. efeito tóxico para operárias de 
Apis me/Mera, reduzindo sensivelmente a klngevidade dos Indivlduos. 

OCORR~NCIA DE MOSCAS PARASITAS (PHORIDAEI EM FORMIGAS 
DA TRIBO ATIINI 

L. da Rocha & E. Diehl-Fleig. laboratório de Genética IUNISINOS). 
C.P. 275. CEP 93001 -970. São Leopoldo. RS. E-meil : ediehl@centro-
2 .unislOos. tche .br 

No decorrer da evolução, os forrdeos desenvolveram 
diversos tipos de adaptaçlo alimentar: algumas espéCies utilizam 
restos de materiaiS em decompoSição. outras 510 comensais e ainda 
outras vivem de forma parasitária em insetos. Com o objetivo de 
Investigar as Interações entre forkSeos 8 formigas cortade.,as, estamos 
condUZindo trabalhos em nlvel de campo para comparar a ocorrência 
e a taxa de paraSitismo em A tt6 sexdens piriventris. Acromyrmex 
laliceps, A . heyeri e A . striatus. O presente estudo teve Infcio em 
malo/94 em colônias localizadas no Novo Campus da UNIS1NOS, 
am São Leopoldo, AS, e está tendo continuidade em uma área de 
cultiVO misto no munidpio de Gravatar. Em etapa inicial, as coletas 
foram feitas mensalmente. durante sete meses, em diferentes locais 
do campus: duas colOnlas de A. s. piriventris (local seco e local 
úmido) e sete colÔnias de A cromyrmex (locais diversos do campus) . 
A partir de Janelfo/96 as coletas passaram a ser feitas qUInzenalmente 
em uma colônia de A. s. p,riventris e em duas de Acromyrmex. Além 
destas. para fIOS comparativos. fOI feito coleta em uma colOnia de 
Csmponotus rufipes também no campus. Em laboratório, cada 
operária coletada foi colocada em frasco Individuai e observada até 
o surgimento das pupas, que ocorreu entre o terceiro e quinto dia da 
coleta, e a eclosão do for'deo adulto (possivelmente. pertencente ao 
gênero Apocephalus). por volta de vinte três dias após o surgimento 
da pupa. Algumas operárias foram dissecadas e estas chegaram a 
apresentar de duas a alto larvas alojadas na cabeça. Os resultados 
mostraram uma baixa taxa de parasitismo nas colônias do Novo 
Campus e somente nas operárias de A . s. p;riventn's do local úmido. 
Uma taxa de parasitismo maior, inclusive sob temperaturas mais 
elevadas. mas apenas em A. s. piriventris. tem sido encontrada na 
colônia da área de cultivo misto em Gravatar. 

ESTUDO MORFOLÓGICO DA ASA DE Acromy""ex heyeri E A. 
stríotU$ (HYMENOPTERA-FORMICIDAEI. 

M. E. d. P. LuceMs •• C. A . Dial &. E. Diehl·Fleig. Lab. de Genética 
(UNISINOSI. C. P. 275. CEP 93001 -970. São Leopoldo. RS. E-mail : 
edlehl@centro-2 .unisinos.tche.br 

Como parte do estudo morfométrico das formas 
reprodutivas de várias espécies de Acromyrmex encontradas no Aio 
Grande do Sul. visamos a descrição morfológica da asa de A.heye'; 
e A.strilttus, bem como comparar o grau de variabilidade intra- e 
IOterespeclfica relacionados a esta estrutura corporal. Para cada 
espéCie, foram anahsadas, sob estereomicroscópio as asas esquerdas. 
antenores e posteriores. de machos e fêmeas provenientes de 10 
colônias de diferentes regiões do estado (n - 210/espécie) . As 
caracterfsticas avaliadas na asa anterior foram a coJoraçlo. Inclinação 
da margem costal. direcionamento do Angulo apical. forma do 
estigma. proporção entre veias e forma das células. Na asa posterior 
analisamos apenas o número de cerdas . Os resultados obtidos 
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mostram uma pequena variação intra-especffica, principalm"ot8 entra 
os sexos. Assim. enquanto machos e fêmeas de A. heyeri apresentam 
diferenças quanto à intensidade de coloração. proporção entre 
algumas veias IM + CU2; MIAS) e forma do estigma, em A. stdacus 
as diferenças foram constatadas em relação à margem costal. Angulo 
apical. veias IM/AS) e células Isubmarginall. Uma clara variação entre 
as duas espécies de Acromyrmex foi observada quanto à coloração, 
forma geral da asa (principalmente na região distaI) e estruturas de 
sustentação (em especial a forma da célula submarginal e velas 
M+CU2; CU2; MIAS; 2r) . O número de cerdas da asa posterior 
variou entre 5-13 e 8-13 em A. striatus e A.heyerl, respectivamente. 
A caracterização morfológica e biométrica da asa de espéCies de 
Auini. ainda pouco ex~orada. poder' fornecer importantes subsldlos 
para a diferenciação das suas formas sexuadas. bem como possibilitar 
uma avaliação da importancia funcional destas diferenças. 

OBSERVAÇOES SOBRE A OCORR~NCIA E A BIOLOGIA DE 
Z.cryptoc.ru.IHYMENOPTERA: FORMICIDAEI 

E. Die"' -Fleig & E. D. Fleig. laboratório de Genética IUNISINOS) . C. 
P. 275. CEP 93001 -970.530 Leopoldo. RS . E-mail: ediehl@centro-
2 .unisinos . tche .br 

Pertencente à subfamllia Myrmicinae . o gênero 
Zacryptocerus (tribo Cephalotini) apresenta 66 espécies neotropicais, 
sendo que, para o Aio Grande do Sul. apenas cinco espécies são 
Citadas por Brandão (1991) nos Adendos ao Catálogo Abreviado 
das Formigas da Aegião Neotroplcal IHymenoptera : Formicidae) . 
Como na literatura são raras as referências e descrições deste gênero. 
estamos iniciando um trabalho sobre a biologia e ecologia de 
Zacryptocerus, em alguns munidplos do AIO Grande do Sul (Mato 
leitão, Nova Petrópolis. São leopoldo e São Pedro do Sul) . Até o 
momento, foram coletadas operárias de Zacryptocerus spp. que foram 
encontradas forrageando em troncos de árvores. No interior de um 
galho seco de um Solanum erianthum ISolanaceae) foi encontrada e 
coletada uma colônia de Zscryptocerus sp. contendo quatro fêmeas 
reprodutivas. Em laboratório esta colônia foi divKlida em dOIS grupos: 
colônia I com três fêmeas. mais de 200 operárias. mUi tos ovos. 
larvas e pupas, enquanto a colônia " ficou com uma ra inha, 90 
operárias e cerca de dez larvas. Dentre os vários Itens alimentares 
fornecidos em laboratório. a alimentação básica aceita fOI solução 
aquosa de mel 10% e gafanhotos mortos. Em relação à atividade. 
foi observado que as operárias e as fêmeas são pouco ativas nos 
dias e horários de baixa temperatura. havendo. no entanto, um 
acentuado aumento dos deslocamentos e do fOHageamento nos 
horários de temperaturas mais elevadas (> 25·CI . ~ facilmente 
observado uma intensa agitação das operárias e fêmeas, quando 
colocado, nos ninhos artificiais. um ramo ou galho da planta da qual 
foi retirada a colônia, indicando um sistema de reconhecimento da 
espécie hospedeira. 

AGRESSÃO INTERCOLONIAL EM N.iu'itermu sp. IISOPTERA: 
TERMITIDAEI 

C. P. Machado & E. Oiehl -Fleig, laboratórto de GeMitica (UrJISINOS), 
C. P. 275. CEP 93001 -970. São Leopoldo. RS. E-mail: ediehl@centro-
2.unisinos.tche.br 

Nos insetos sociais, a competição por território e alimento 
tem sido bem documentada para os formicldeos . Entretanto. dados 
similares para térmitas sao escassos na literatura, o que motivou o 
presente trabalho . Em laboratório. foi examinada a agressão 
intercolonial de Nasutitermes sp .. Operários e soldados de duas 
co~ias, juntamente com solo dos respectivos ninhos foram coletados 
e distriburdos em placas de petri (20 indivlduos/placal. em 20 
combinações distintas. Em todos os testes, os individuas foram 
mantidos em condições semelhantes de umidade, temperatura e 
luminosidade. O grau de agressividade entre soldados e operários, 
da mesma colônia e de colônias diferentes, foi delerminado pelo 
tempo de sobrevivência dos indivrduos em cada teste. Foi verificada 
alta mortalidade dos térmitas nos tesles em que estavam combinadas 

52 

caslas. iguais ou distintas, de diferenles ninhos. Paralelamente, foi 
encontrada baixa taxa de sobrevivência nos testes apenas com 
soldados, inclusive quando do mesmo ninho, talvez decorrente da 
ausência de operários que auxiliam os mesmos na alimentação . 
Aparentemente, a presença de solo, de um ou outro ninho, não 
interferiu no comportamento dos indivIduas. Embora preliminares, 
os resultados indicam a ocorrência de reconhecimento individual, 
provavelmente qulmico, porém, não acompanhado por marcação 
territorial. 

ASPECTOS ESTRUTURAIS INTERNOS E EXTERNOS DO NINHO DE 
Aptero.tigm. sp. IHYMENOPTERA - FORMICIDAEI. 

C. E. D. Sanhudo & E. Oiehl-Fleig, laboratório de Genética 
IUNISINOSI. C. P. 275. CEP 93001 -970. São Leopoldo. RS. E-mail : 
edlehl@centro-2.unisinos.tche.br 

A ecologia e o comportamento dos Attini mais primitivos 
são pouco conhecidos devido tanto aos seus hábitos trmidos. quanto 
pelo fato da maioria das espécies apresentar ninhos inconsplcuos. 
Este trabalho teve como objetivo descrever o ninho de Apterostigma 
sp. em relação a sua arquitetura exlerna, número, profundidade, 
dimensões das camaras Internas e volume do fungo simbiôntico. 
Para tanto foram avaliados. até o momento, dez ninhos de 
Apterostigma sp. encontrados em floresta de Euc81yptus safigna, no 
municlpio de Barra do Aibelro. AS. Externamente. os ninhos não 
mostravam um olheiro bem definido. mas sim uma estrutura 
extremamente simples. apenas com um pouco de folhito como 
cobertura . Os ninhos apresentavam uma renica camara, situada junto 
à superHcie, em cuja base estava o fungo simbiôntico. As cAmafas 
possu(am cerca de 9cm de altura. 14cm de largura e 10cm de 
profundidade. O fungo apresentou um volume de aproximadamente 
180 cm', mantendo uma proporção de cerca de 2/3 do tamanho da 
câmara. Na câmara de alguns ninhos. foi constatada a existência de 
pequenos canais, com fundo cego. apresentando cerca de 3cm de 
comprimento por 1 cm de diA metro. A ocorrência de poliginia é 
sugerida pelo fato de. em duas colônias, terem sido encontradas 
duas fêmeas. Visando obter informações mais completas sobre a 
biologia e o comportamento de Apterostigma sp., uma colOnia está 
sendo manttda em laborat6rio. bem como condUZidas observações e 
registros em campo. 

MIRMECOFAUNA ASSOCIADA A lIex p.r.gu.riensis EM TA~S 
REGIOES DO RIO GRANDE DO SUL 

L. K. Junqueira . E. D. FI.ig & E. Di.hl -Fleig, lab. de Genética 
IUNISINOSI. C. P. 275 . CEP 93001 -970. São Leopoldo. RS. E-mail: 
edlehl@centro-2.unisinos.tche.br 

A cultura de erva-mate (lJex paraguariensisl. base 
econOmica de muitos municlpios do Aio Grande do Sul. possui mais 
de uma centena de insetos associados, porém apenas 58 espécies 
estão identificadas. não havendo registro da famOia Formicidae. Com 
o objetivo de identificar as espécies de formicldeos e posslveis 
interações com outros insetos. foram realizadas observações e co~tas 
diretas em I. paraguariensis de três locais ISão leopoldo, Gravatal e 
Mato leitão) em diferentes datas e horários. Em São leopoldo foram 
identificadas três espécies de Camponotus e Gnamptogenys sp .. 
Em Gravatar foram encontradas Camponorus rufipes e outras três 
espécies deste gênero; Pseudomyrmex sp. '; Atta sexdens piriventris; 
e Cremsfogasrersp .. Finalmente. em Mato leitão foram identificadas 
duas espécies de C8mponorus; Solenopsis sp.; Mycocepurus sp.; 
Pseudomyrmex sp.2; Zacryprocerus sp.; e Crematogasfer sp .. Em 
Gravatar e Mato Leitão, Csmponotus rufipes, Camponotus sp. 1. e 
Crematogaster sp. foram encontradas associadas com homópteros. 
Em todas avaliações em I. paraguariensis. foi encontrado. um pequeno 
número tanto de espécies de formiddeos. quanto de indivlduos. talvez 
em decorrência das condições extremas de alta umidade e baixa 
temperatura durante o perrodo de amostragem. Por outro lado. a 
mirmecofauna encontrada em /. psraguariensis parece estar 
diretamente relacionada com a ocupaçfto das galerias e fendas do 
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tronco nas plantas debilitadas pelo ataque da broca da erva-mate 
(Hedypathes betulinus), As plantas doentes tornam-se susceptfveis 
ao estabelecimento de populações de homópteros, cuja secreção 
açucarada atua como atrativo para multas espécies de formlcfdeos. 
Os dados obttdos não são conclusIvos quanto à atividade sazonal 
das formigas em lIex, sendo necessária a avaliação nas demais 
estações do ano. 

OCORRt NCIA OE NINFAS MIRMECOMÓRFICAS OA FAMILlA 
AL YDIOAE EM lIex ".r.gu. rlensis 

L. K. Junqueira & E. Oiehl-Fleig, Lab. de Genética (UNISINOSI. C. P. 
275 . CEP 93001 ·970. São Leopoldo. RS. E·mail : ed.ehl@centro· 
2 .unislnos.tche.br 

o mimetismo é uma estratégia de defesa ba !:.t~n le bem 
documenlada em vários orgaOlsmos. porém, são poucos o!: registros 
e descrições de artrópodos mrmicos de formigas . Visando contribUIr 
ao desenvolvimento deste Interessante tema, e suas Implicações 
evolutivas, o presente trabalho relata a ocorrência de nlOfas de 
hemfpteros miméticas de certos formic(deos . Indiv(duos da famflia 
Alvdldae são encontrados em legummosas . no entanto, não 
apresentam ImportAncla econõmica significativa . As ninfas de 
algumas espéCies são mlrmecomórficas, sendo que os adultos. mUItas 
vezes. são mrmlCOS de vespas. Durante levantamento da entomofauna 
associada à lIex p8f8guariensis (erva-mate). verificamos a ocorrência 
de ninfas da famnia Alydidae . As ninfas foram encontradas durante 
o padodo diurno em três avaliações realizadas no mês de janeiro de 
1996 no pedodo da manhã em I. p8I'Bguaflensls em São Leopoldo. A 
ocorrência das OInfas somente em janeiro coinclOdlu com a época 
de frutificação da erva-mate, sugerindo que estas podem utilizar os 
frutos como um dos (tens de sua dieta alimentar. As ninfas 
apresentam grande semelhança com formigas de duas espéCies de 
Csmponotus que são comuns na área de estudo e que freqüentemente 
são encontradas forrageando sobre o tronco. galhos e {Urlas da 
erva-mate. O fato destas ninfas serem mlrmecofórmlcas po(h~ confem 
às mesmas pfOteção contra predadores que não utilizam formigas 
como Item alimentar. bem como proteção contra o próprio modelo 
(Csmponotus) o qual é predador de mUitos Inselos. 

AOEQUAÇÃO OAS CONOIÇOES DE LABORATÓRIO PARA CRIAÇÃO 
OE NASUTlTERMES SP. IISOPTERA: TERMITIOAEI 

R. de Castilhos-Fortes &. E. Diehl-Fleig. Lab. de Genética (VNISINOS) . 
C. P. 275 . CEP 93001 ·970. São Leopoldo. AS. E.ma": ediehl@centro-
2-unisinos. tche .br 

Os cupins, insetos sociais com grande capacidade de 
adaptação a diversos ambien tes. alimentam-se basicamente de 
celulose e caracterizam-se por viverem em uma complexa 
organização, onde diferentes castas realizam funções distintas. Muitas 
espécies desempenham um papel ecológiCO signlfic!tivo. participando 
na regeneração de ambientes devastados. porém, várias OUl. as são 
consideradas pragas. Visando obter dados sobre a biologia lIe cupins 
que ocorrem no RIO Grande do Sul. foram mantidos em laboratório 
13 colOnias de Nssutitermes. Os aspec tos observados foram : 
preferência alimentar. atividade externa de soldados e operários. 
construção de túneis. manutenção da umidade e tempo de 
sobrevivência (em laboratório). Dentre os alimentos oferecidos. foram 
aceitos (em ordem de preferência) : rolos de papelão. pedaços de 
papel absorvente. madeira apodrecida. aveia. fibras de algodão. arroz. 
A umidade Inicialmente fOI mantida com algodão umidecido. que 
mostrou ser insuficiente. Os cupinzeiros. então. foram transferidos 
para cubas com vermlculita embebida em água (1 :3) e regularmente 
umidecldos com regador adaptado. mantendo eficientemente a 
umidade. Na maioria das colônias foi observada atividade externa 
de soldados e operários. especialmente. de construçAo do ninho el 
ou de túneis sob e sobre a vermiculita. O tempo de sobrevivência 
das colônias variou de 20 dias até mais de um ano POiS, inicialmente, 
ocorreram várias dificuldades em relação a manutenção da umidade. 
alimentação. espaço necessário e materia l para (re)cono;trução do 
ninho. que com o decorrer de tempo foram sendo con iqhJaS até 
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serem atingidas as condições adequadas. em laboratório, para 
manutenção das colOnias de Nasutitermes sp .. 
THE EFFECT OF HEAT ANO HYPOTHERMAL SHOCKS ON SURVIVAL 
RATE ANO MOLTING INCIOENCE IN SYLVATlC SPECIMENS OF 
P6nstrong'llus megistus BURMEISTER 

S. L. Garcia, V. L. C. C. Rodrigues. A . N. Ferraz Filho, N.l. Garcia & 
M. L. S. Mello. Depto. Biologia CelularJlB, Depto. ParasitologiaJlB e 
Depto. EstatfsticaJlMECC; SUCEN. Mogi-Guaçu. SP. 

lhe response to thermal shock in terms of changes in 
survival and molting incidence was studied in wild speClmens of P. 
megistus compared to domestic ones as an anempl to differentiate 
them . Svlvalic and domestlc nvmphs reared In the laboratory of 
SUCEN at Mogi Guaç u were subJecled lo hea t (40 0 CI and 
hypothermal (OOC) shocks for períods of 1 and 12 h, after which 
the Insects returned to control condltions and were observed for 30-
35 davs . Controls were kept at 28° C. Survival curves were ploned 
and compared by lhe non-parametric Mantel Hantzel test o Molting 
incidence was also compared. lhe results Indicated that the response 
to thermal shock in wild specimens vafles as a functlon of 
temperature. treatment . duration and nymphal phase like does the 
response in domestic speclmens. In general, nulriuonal condltlons 
and procedence did not seem to affect lhe survlval rate of the insects, 
except In the 4th and 5th nVmpha) stage where short shocks aftected 
the wild specimens but not the domestlC ones. No other differences 
between wlld and domes ti c specimens could be found. Short heat 
shocks affected the survlval of the nvmphs lightly whereas. long 
heat shocks were lethal for the maJonty of the insects. Hypothermic 
shocks speciallv for the long period caused a decrease in the survival 
of the insects . A decrease in moltlng incidence varled with the shock 
temperature excepl in the 3rd nymphal stage where moltlng Incidence 
of well nourlshed speclmens was nOl altered. 
Supponed by FAPESP 195/1954·B; 9613947-11 

STATISTICAL EVALUATION OF SURVIVAL ASSAYS AFTER 
THERMAL SHOCKS IN P6nstrongylus megistus BURMEISTER 

S. L. Garcia. N. L. Garcia & M. L. S. Mallo. Depto . Parasitologia/lB. 
Depto. Estatrstlcal IMECC e Depto. de Biologia CelularllB. UNICAMP. 

Survival curves ploned wlth data obtained for nymphal 
and adult domestic and wild specimens of P. megistus subjected to 
heat (40°C) and hvpothermal (O°C) shocks for penods of 1 h and 
12h and relurned 10 control conditions were compared visuallv and 
bV the non-paramettic Mantel Hantzel test. lhe statistical and visual 
results matched except in the cases of fasted 3rd instar nymphal 
wild speclmens and fasted domestic adult males both subJected to 
the short heat shock . In the case of the 3rd instar nymphal whlle the 
survival rate dld not visually seem to be affected bV the shock. it 
was statistically demonstrated to differ from control data. On the 
other hand. the curves for fasted adult males showed visually a light 
decrease in survival after lhe heat shock. but this was not conf irmed 
stat ist ically. lhesa results demonstrate that although visual analysis 
could be important for the identjfication of trends. it is not sufficient 
for deflnlte conclusions as far as response to thermal shocks in P. 
megistus is concernad. 
Supponed by FAPESP 195/ 1954-B; 9613947· 1) 

ASPECTOS BIOLÓGICOS DA BROCA OA CANA.DE-AÇÚCAR 
Ol.troe ... cch ... li. ILEPIDOPTERA-PYRAlIDAEI EM SORGO 
ISorghum bíc%r l.1 SOB CONDIÇOES OE LABORATÓRIO 

C. M . l. Nevos. IIPAAJFRPEI C. Postal 1022. CEP 5076 1 ·000 Recifel 
PE., & A. M . C. Lyra Netto. 

o presente trabalho foi realizado visando conhecer alguns 
aspectos biológicos da broca da cana-de-açúcar D. s_cch.r6ús em 
sorgo sob condições de laboratório na temperatura 26 ± 2°C V. R. 
de 67 .± 5%. As lagartas foram criadas em caixas de acrnlco 
(GERBOX). nas dimensões 4 cm de largura e 8 cm de comprimento. 
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Na sua alimentação utilizou·se pedaços de colmos de SOfgO fia cuttivar 
IPA 462 4 2. Os adultos foram mantidos em gaiolas (cilindros de 
PVCI, nas dimensões 10 cm de diA metro por 25 cm de altura. Na 
sua alimentação utilizou-se uma soluçA0 de mel de abelha a 10%. O 
ciclo total de D. saccharalis. desde ovo até emergência dos perfodo 
variou de 53 a 68 dias. O periodo de incubação foi de 5 dias. perfodo 
larva I de 32 a 68 dias e perfodo pupal de 6 a 14 dias. A viabilidade 
dos ovos larval e pupal foi de 56.8, 26.6 e 87.5%. respectivamente. 
A partir de 14 adultos obteva-se 1.407 ovos o que representa uma 
viabilidade de 0.99% . As lagartas foram criadas isoladamente. para 
se visualizar a mudança de estádto. o qual as fêmeas foram 7 estágk>s 
e os machos 6 estágios. Na ralAo sexual . dois machos para uma 
fêmea e um macho para uma fêmea nio ocorreu produção 
significativa de OVOI . Porém. na razio sexual de três machos para 
uma fêmea foi mais eficaz. obtendo·se uma maior produção de ovos 
por fêmeas, o que representou uma viabilidade de postura de 75,7% . 

DESEMPENHO DE NINFAS E ADULTOS DE Euschistu; heros 
IHETEROPTERA: PENTATOMIDAEI EM VAGENS DE GUANDU E 
SOJA 

E. D. M. Oliveira & A . R. Paniul. Embrapa·Soja. C. Postal 231. CEP 
86001 -970. Londrina, PRo E·mail: paOlui@cnpso.embrapa.br 

O percevejo marrom, Euschistus heros é uma praga séria 
da soja na regiAo norte do Paraná e pouco se conhece sobre a biologia 
deste inseto em plantas hospedeiras alternativas. Assim, estudou
se o desempenho de ninfas e adultos de E. heros em uma nova 
planta hospedeira, o guandu (CBjanus cajan), comparando os 
resultados com aqueles obtidos em soja (Glycine max) . Os estudos 
conduzidos em laboratórto (25 ± 1 • C, 60 ± 10 % UR, e fotoperrodo 
de 14h, indicaram menor sobrevivência das ninfas em guandu 
(75.0%1 do que em soja (82.5%1 . O tempo de desenvolvimento 
ninfal foi mais longo em guandu (22,5 dias) do que em soja (21 .5 
dias). No dia da emergência. o peso fresco dos adultos foi maior em 
soja (média de fêmeas e machos - 69.2 mg) do que em quandu 
(64,2 mg) . O desempenho reprodutivo das fêmeas fOI . em geral, 
superior em soja do que em guandu. As fêmeas demor&/ dm mais 
tempo para iniciar a oviposiçAo em guandu (27,5 dias) do que em 
soja (10.6 dias). A fecundidade das fêmeas foi maior em soja (massa 
de ovos e total de ovos/fêmea - 24.4 e 197.8) do que em guandu 
(15.0 e 119.4), Pesagens semanais até a 4' semana de vida adulta 
indicaram que os adultos apresentaram peso superior em soja (fêmeas 
• 15.5% e machos - 23.6% maior) do que em guandu . Os 
resultados indicam que a soja foi um alimento mais adequado para 
E. heras do que o guandu. apesar do guandu permitir o 
desenvolvimento ninfal e a reprodução dos adultos. 

DESEMPENHO DE NINFAS E ADUL lOS DE Nez.ra viridul. 
IHETEROPTERA: PENTATOMIDAEI EM FRUTOS DE lIGUSTRO E 
SOJA 

L. M . Vivan & A. R. Panini, Embrapa·Soja, C. Postal 231 . CEP 
86001·970, Londrina, PRo E·mail: panizzi@cnpso.embrapa I r 

o percevejo verde. NeZ8f8 viridu/a é uma praga importante 
da soja e se alimenta de várias plantas hospedeiras. Estudou·se o 
desempenho de ninfas e adultos de N. viridu!a numa nova planta 
hospedeira. o ligustro (Ligusrrum japonicuml. comparando os 
resultados com aqueles obtidos em soja (Glycine maxl. Os estudos 
conduztdo$ em laboratório (25 ± 1 · C, 60 ± 10 % UR e fOloperfodo 
de 14h) indicaram uma menor sobrevivência das ninfas em ligustro 
(61 .3%) do que em soja (80,0%1. O tempo de desenvolvimento 
ninfa I foi retardado em ligustro em cerca de 6 d (28. 5 dias), em 
comparação com 8 soja (22,8 dias) . O peso fresco dos adultos no 
dia da emergência foi maior em soja (média de fêmeas e machos -
163.3 rng) do que em ligustro (120,9 mg). O desempenho reprodutiVO 
das fêmeas foi superior em ligustro do que em soja . As fêmeas 
demoraram mais tempo para iniciar a oviposição em soja (27, 4 
dias) do que em ligustro (21,5 dias). A fecundidade das fêmeas foi 
maior em ligu5tro (massa de ovos e total de ovos/fêmea =- 3,8 e 
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256,5 ) do que em soja (1,4 e 67,7) . Pesagens semanais eté a 4' 
semana de vida adulta indicaram que os adultos ganharam mais 
peso em ligustro (fêmeas - 29,0% e machos .... 12,7% a mais) do 
que em soja. Os resultados indicam que, para os adultos de N. viridula, 
o ligustro foi um alimento mais adequado do que a soja. Já para as 
ninfas, a soja foi mais adequada do que o ligustro. 

DESEMPENHO DE NINFAS E ADULTOS DE M.g.lolomus p8rvus 
IHETEROPTERA: ALYDIDAEI EM PLANTAS HOSPEDEIRAS 
ALTERNATIVAS E EM SOJA 

C. H. Sento. , Dop\". de Zoologia, UFPR, C. PoS1al 19020, CEP 81531 · 
900, Curitiba, Pr. , E·mail: pgento@bio.ufpr.br & A . R. Panini. 
Emprapa·Soja. C. Postal 231. CEP 86001 -970, Londrina. PA. 

O percevejo Mega/ofomus parvus vem se tornando 
abundante em cultivos de soja (Glycine max) e em outras leguminosas 
no Brasil . principalmente na região Centro·Oeste. Desta forma. 
estudou·se o desempenho de ninf as e adultos em plantas hospedeiras 
alternativas e em soja, em laboratório (25 ± 1 • C, 60 ± 10 % UA, 
e fotoperfodo de 14h). Os alimentos testados foram vagens verdes 
e maduras de soja e de anlleiras IIndigofers hirsuta,l. suffruticosa. e 
I. truxillensis) ; sementes maduras de soja , guandu ICajanus cajan) e 
lab·lab lDolichos lablab). Os resultados indicaram Que o desempenho 
das ninfas e dos adultos foi superior em sementes maduras de soja, 
guandu e lab-Iab, do que nos demais alimentos. A mortalidade total 
das ninfas variou de 10,8% em sementes maduras de guandu a 
100% em vagens verdes e maduras das anileiras. Em geral, o 5° 
Instar foi o mais longo e o 3° o mais curto . Não houve diferença no 
tempo total de desenvolvimento nos alimentos em que as ninfas 
completaram o ciclo. No dia da emergência, as fêmeas foram mais 
pesadas que os machos. Adultos viveram por mais tempo Ica. 43 
dias) em sementes maduras de guandu e soja ; as menores 
longevidades « 8 dias' foram observadas em anileiras . Pesagens 
semanais indicaram que os adultos ganharam mais peso em sementes 
maduras de lab·lab, guandu e soja, do que em vagens verdes de soja 
ou anileiras. O desempenho reprodutivo das fêmeas foi superior em 
sementes maduras de guandu • lab·lab e soja do que em vagens 
verdes de soja. Em anileiras, M. parvus não reptoduziu . Os resultados 
indicam Que sementes maduras de guandu. lab· lab e soja foram os 
alimentos mais adequados para M. parvuS. 

APOPlOSIS PHENOMENA IN CELlS OF Tri.tom. in/e$t.n$ 
KLUG SU8JECTED TO HEA T SHOCK. 

M.C.H. lavar.su • M.M. Dantas" V.L.C.C. ROdrigues3 & M.L.S. 
Mello '. ' Oepto.Biologia Celular and ' Oepto . Parasitologia . IB, 
UNICAMP, Campinas, SP; ' SUCEN. Mogi-Guaçu. SP. 

lhe Malpighian tubules of the blood·sucklOg insecI, 
Triatoma infestans, are known to contain highly polyploid nuclei in 
which one or several heteroctvomatin bodies are visualized.ln addition 
to these phenotypes, others such as giant and vacuolized nuclei as 
weU as nuclei with heterochromatin unravelling have been observed 
in specímens under heat shock conditions. Since there was a suspect 
that in this material cel! death could be attained not only through 
degenerative processes but also through apoptosis, the search for 
apoptosis was carried out 7 to 30 days after the specimens were 
subjected to heat shock at 400C for 1 h. Both control and heat
shocked insects were maintained under fasting conditions. Feulgen· 
stained Malpighian tubule preparations were used. Our preliminary 
data indicate an increase in frequency of even 10 times of apoptottc 
nuclei In the heat·shocked specimens compared to the controls. A 
larger frequency of apoptotic nuclei was detected 15 days after the 
shock. 
Supported bV FAPESP 196/04183·2; 96/01552-1 I 



Resumo.f do J 6-Congresso 8rastlell o de EnIDmologlo. Salvador-BA. 01 o 07 de março de J 997 

TÉC NI CAS PARA CRIAÇÃO MASSAL 00 PARA SITOIOE 
Ceph. lonomi. steph. noderis (HYMENOPTERA:BETHYLlOAEI SOBRE 
H ypothen emus homp ei (CO LEOPTERA :SCO LYTIDAEI 
MULTIPLICADA EM DIETA ARTifiCIAL. 

A. VillacOrtl, APP/Entomologia. IAPAR. C.PostaI481. CEP 86.001 -
970, Londrina, PR, & J.F. Barrer. , EI ColégiO de la Fronteira Sur. 
Unidad Tapachula, Apdo. Postal 36. Tapachula, Chlapas. 30700 • 
MÉXICO. 

Utilizando a dieta mer(dica "ECOBROVILL-160". em tubos de 
vidro para a criação da broca-do-café, HYPolhenemus hsmpei 
(Ferram). foi determinado que entre os 85-90 dias após sua 
Infestação. se obtém: li) pellets Cll(ndricos da dieta com broca em 
todos seus estágiOS de desenvolVimento em seu Interior e (iil que no 
pó da dieta encontram-se livres os diferentes estágios de 
desenvolvimento da broca . Com o objetivo de m axin izar o 
aproveitamento deste material biológiCO para a crluçio de 
Cephll/onomill s tephllnoderis Betrem é proposto dOIS sistemas de 
cnação . O primeiro utiliza os pallets de dieta como se fossem frutos 
de café atacados pela broca. e o segundo usa as prepupas e pupas 
que se encontram livres para serem parasitadas mediante a técnica 
denommada "in vitro " . Estima·se que com um litro de dieta para 
criação da broca pode obter-se entre 2800 e 3000 parasitóides. A 
criação do parasitóide sobre brocas multiplicadas em dieta merfdica 
permite manter uma colOnia do parasitóide durante o perfodo de 
entressafra. quando não existe frutos suficientes com broca no 
campo, e abre a perspectiva de uma futura Criação Industrial do 
parasltóide. 

CICLO DE VIDA DE Cyrtophloeb' PO/lrcl.ri(DIPTERA: TACHINIDAEI 
PARASITÓIDE DE LAGARTAS Spodop t ... o ",idoni. (CRAMER, 17821 
(LEPIDOPTERA: NDCTUIDAEI 

C. M . o ' A . Lopes ' , T. M . C. Della Lucia2 & J . C. Zanunci07• loAM 
Rua Paralba. ConJ. Celetramazon, Rua 4 cl 5. Adrianópolis, CEP 
69057-000. Manuas, AM'. Dep(O. de Biologia Animal (UFV" CEP 
36571 ·000, VIçosa, MG'. 

O ciclo de vida de Cyrtophloeba pollycJari. parasltóide de 
lagartas de Spodoptera eodania (Cramer) (Lepidoptera: Noctuidae), 
foi estudado no Insetárlo do Departamento de Biologia Animal da 
UniverSidade Federal de Viçosa. em Viçosa. MG. A temperatura de 
25 ± 2° C, umidade relativa de 66 ± 6% e fotofa5e de 12 horas. A 
duração da fase larval deste inseto variou de 5 a 16 dias. com 
maior número de larvas completando este per(odo entre 7 e 12 
dias . O per(odo pupal durou 11 .96 ± 0 ,38 dias para machos e 
12. 17 ± 0.45 dias para fêmeas. enquanto o peso de pupários. 
nos dOIS sexos variou entre 4 .1 e 25.7 mg . As fêmeas acasalaram 
mais cedo que os machos. observando-se que estes acasalavam 
mais de uma vez. com per(odo de pré-larvlpoSlção de 9 a 19 
dias . Machos e fêmeas de C. pollyelari. acasalados expostos ao 
hospedeiro . viveram mais do que machos e fêmeas virgens e. ou 
acasalados e não expostos ao hospedeiro. 

OBSERVAÇ ÕES SOBRE A BIOLOGIA DE AMBLYCERUS 
SUBMACULATUS (PICI E SENNIUS SONDARI (PICI 
(CDLEOPTERA:BRUCHIDAEI EM UMA NOVA PLANTA HOSPEDEIRA. 

C.S.Ribeiro·Costo, Depto.de Zoologia (UfPRI, C.Postal 19020, CEP 
81.531 -990, Curitiba, PR, E-mail stra@bio.ufpr.br. 

Foram coletadas vagens maduras de Senna slata 
(Leguminosae: Caesalpinaceae) provenientes de Itaparica (Bahia). 
em março de 1991 . A partir desta amostra emergiram bruquldeos 
pertencentes às espécies: Amb/ycerus submscu/alUs e Sennius 
bondari. Como as únicas espécies que ocorrem nesta planta são 
Amb/yeerus obseurus e Sennius inslabiJis (Janzen,1980l , registra
se pela primeira vez a ocorrência de A.submaeulatus e S.bondari em 
S.a/ata. São citados a seguir. alguns dos principais aspectos biológicos 
das espécies neste novo hospedeiro. Em A .submsculatus 0 5 OVOS 
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dio depositados, na maioria das vezes, isoladamente, sobre a 
superf(cie da vagem e cobenos por uma membrana reticulada; cada 
larva alimenta-se de várias sementes durante o seu desenvolvimento, 
consumindo quase todo o conteúdo; a larva de último rnstar 
confecciona um casulo de seda agregando fezes e, algumas vezes. 
sementes destru(das: o casulo é aderido à supertrcie interna da vagem. 
Em S.bondari os ovos s80 depositados diretamente sobre as sementes 
quando estas estão expostas. após a abertura das vagens; 
frequentemente um único ovo é depositado por semente e sua 
estrutura é semelhante a de A .submscu/stus, diferindo apenas pala 
membrana com bordas filamentosas e área reticulada. que restringe
se às margens laterais do córion; todo o per(odo larval ocorre às 
custas de uma única semente; na maioria das vezes. as larvas 
alimentam-se dos cot llédones permanecendo a testa. intacta; a 
pupação ocorre dentro de uma cAmara confeccionada por exúvias e 
excrementos compnmldos deixados no decorrer do perrodo larval; 
nio há casulos. Ambas as espécies de bruqufdeos foram parasitadas 
por microhlmenópteros nos estágios imaturos. Adultos e exúvias 
larvais de Phalacndae foram encontradas no interior de algumas 
sementes. 

ISOLAMENTO E IDENTifiCAÇÃO DE LEVEDURAS ASSOCIADAS A 
Sporm%gu. rofu. BOHEMAN (COLEOPTERA: CURCULlONIDAEI 

E. S. Barreto' , M. R. Barr8t02 & N. Anjosl. Dept"· de 1Microbiologia 
e l Blologia Animal. (CCB/UFVI, CEP 36571 -000, Viçosa - MG. E
mall : .eserbarr@alumni .ufv.br. 

As leveduras possuem um papel importante na nutriçlo de 
larvas e adultos de insetos, criando um potencial para interações 
mutuallsucas sendo utilizadas também no preparo de dietas artificiais. 
S. rufus é um inseto que causa severos danos às sementes de 
Arsucanlt sngustifoJill por alimentar-se destas. tanto na fase jovem 
quantu na adulta. Neste trabalho foram isoladas leveduras da semente 
de A. sngustifolia e do tubo digestivo do inseto com o objetivo de 
verificar a sua similandade e determinar a existência de sftios de 
alimentaçlo. visando. elaboração de uma dieta artificial. O trabalho 
foi desenvolvido no Laboratório de Fisiologia de Microrganismos do 
BIOAGRO/UFV. As leveduras foram isoladas através da técnica do 
espalhamento em placas e mantidas em estufa a uma temperatura 
de 28°C. Todas as leveduras isoladas da semente foram identificadas 
como sendo espécies do gênero Pichis e aquelas Isoladas do tubo 
digestivo de S. rufus apresentaram-se como representantes de P. 
stlpitis. De acordo com os resultados obtidos. a baixa variabilidade 
dos microrganismos encontrados sugere uma preferência do inseto 
quanto ao tipo de alimento utilizado, resultado este que favorece a 
confecção de uma dieta artificial. 

CICLO BIOLÓGICO DE Epilochno c. cico (GUÉRINI (COLEOPTERA: 
COCCINELlDAEI 

O. Dutra '. M.J.B. Peraira2 M.R. Barreto~ & N. Anjos2 Oept2!. de 
1Engenharia Florestal e 2Biologia Animal (CCB/UFVI, CEP 3657t -
000, Viçosa, MG. E-mail: · mbarreto@alumni .ufv.br. 

O gênero EpiJaehna apresenta-se como representante da 
famOia Coccinelidae, que possui hábito 1itófago. As espécies mais 
conhecidas são: E. elandestjns. E. marginelJa. E. pa8nuJata e E. cscica. 
As larvas e os adultos atacam as folhas de aboboreira. melancia. 
melão. pepinos, sendo mais comuns em chuchuzeiro . Comem 
superfiCialmente as folhas. enquanto os adultos só deixam as 
nervuras. Devido ao pouco conhecimento sobre as referidas espécies. 
neste trabalho determinou-se o ciclo biológico de E. cadcs. Adultos 
8 posturas deste inseto foram coletados no campo e mantidos no 
Laboratório de Biologia de Insetos da Universidade Federal de Viçosa. 
com temperatura de 25,6±0,3 cC e Umidade Rela t iva de 
67.9 ± 0.9%. Foram analisadas 87 posturas para determinar o perrodo 
de incubação. sendo 20 posturas para a duração da fase de larva e 
de pupa, com 10 indivrduos por postura. Na determinação da 
longevidade foram utilizados casais recém-emergidos. A fase de 
ovo teve o per(odo de incubação com duraçlo média igual a 
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7.96 ± O. 12 dias: a de larva e pupa. apresentaram duraçio média de 
24.76 ± 0.34 dias e de 7.15 ±0.32 dias. respectl' ... .. 1I .1ente . 
Adicionalmente. constatou· se que as fêmeas de f . c8cic8 
ovipositaram 32.78 ±0,87 0(,105 por postura. 

DESCRiÇÃO MORFOLÓGICA DO SISTEMA REPRODUTOR INTERNO 
DE MACHOS DE Spermologus rufus BOHEMAN (COLEOPTERA : 
CURCULlONIDAEI. 

M . R. Barreto ' &: J . Uno Netol • Oepto. de Biologia ' Ammal e l Geral. 
UFV. CEP 36571-000. Viçosa, MG. E·mail: .mbarreto@alumni.ufv.br 
e l hnoneto@mall .ufv.br 

Sperm%gus rufus é um inseto que causa severos danos 
às sementes da ArsuC8n's 8ngustifolis. por se alimentar destas, tanto 
na fase de larva como de adulto. Nes1e trabalho descrevemos a 
morfologia do seu sistema reprodutor interno, Visando contribuir para 
futuros estudos reprodutivo. taxonOmico e filogenético. Os insetos 
adultos foram obtidos da criação do Laboratório de Biologia de Insetos, 
CBA/UFV. Os sistemas reprodutores foram dissecados em .>olução 
salina. fixados em liquido de Bouin e descritos usando mIcroscópiO 
estereoscópico. no qual foi acoplada uma ocular micrométrica para 
efetuar as medições. Nos machos de S. rufus o sistema reprodutor é 
constlturdo por um par de testrculos e cada testrculo é formado por 
dOIS lóbulos unidos pela bainha peritonlal. Cada lóbulo. visto 
frontalmente . é circular. medindo aproximadamente 0.70 mm de 
diâmetro, e apresenta-se achatado no sentido dorso·ventral. Da região 
central de cada lóbulo sai o canal eferente. medindo por volta de 
0 .75 mm de comprimento. Os espermatozóides. após sarrem do 
tesdculo. ficam retidos nestes canais e parte do canal deferente. 
constituindo as vesrculas seminais. Cada canal deferente. formado 
a partir da união dos dois canais eferentes e com aproximadamente 
1.77 mm de comprimento. es tá associado a duas glândulas 
acessórias : uma de formato mais ou menos globular. com 
aproximadamente 0.65 X 0.34 mm e a outra de formato tubular. 
medindo 13.0 mm de comprimento. O canal ejaculatório mede. em 
média. 2.2 mm de comprimento. forma·se a pantr da união dos dois 
canais deferentes e termina no edeago. 

TAMANHO E PESO DE OPERARIAS FORRAGEADORAS EM 
Acromyrmex spp. 

C. A . lima & T. M. C. oeUa lucia, CeptO de BiologIa Ammal(UFVI. 
CEP 36570-000. VIçosa. MG. Apoio : FAPEMIG 

As formigas cortadeiras do gênero Acromyrmex têm 
sido mencionadas como imponantes pragas florestais e agrfcolas, 
destacando-se, inclusive. mais que as saúvas em diversas situações. 
Apesar disso. há escassez de informações na literatura sobre a 
morfometria das operárias de várias espécies do gênero. Neste 
trabalho. determinou-se o tamanho (cápsula cefálica - cc) e o peso 
das formigas forrageadoras de AcromyrmeJt subrerrsneus 
subterrsneus. Acromyrmex subrerrsneus molest8ns e Acromyrmex 
crassispinus. Em média, A . subterr8neus subterr8neus tem maior 
tamanho (cc . l,48 mm; dp"0.281 e maior peso fresco 17.66 mg; 
dp . 3,38) que A . subrerrsneus molestans Icc - 1.19 mm; dp ... 0.29; 
peso fresco - 4.28 mg; dp-2.501 . A. crassispinus é a menor com 
cápsula cefálica média igual a 0.89 mm: dp. 0.35 e peso fresco 
1.83 mg; dp.2.13. O peso seco em todas elas é 2.5 vezes menor. 
isto é. 60% do peso fresco constituí-se de fraçio aquosa. A relação 
entre peso e cápsula cefálica foi aproximadamente a mesma nas 
duas subespécies. mas diferiu acentuadamente de A . crsssispinus. 
Nesta última. verificou-se que as operárias maiores são mais leves 
do que se deveria esperar compara tivamente às duas subespécies. 
Constatou-se, ainda. nessa espécie. maior variabilidade nos dois 
parâmetros morfológicos especialmente quando se comparam os 
valores máximos e mfnimos: a maior operária pesa 37.5 vezes mais 
que a menor, ao passo que em A . subterraneus subterrsneus ti A . 
subterrsneus molestsns esses valores são 24,3 e 28.6 vezes. 

56 

ESTIMATIVA POPULACIONAL DE Acromyrmex subte".neu$ 
subte"oneus FOREL (HYMENOPTERA: FORMICIDAEI 

R.C. Pereira &: T.M.C. Oella lucia. Cepto. de Biologia Animal UFV, 
Viçosa. CEP 36571 ·000. MG. Apoio : CNPq. 

O número de formigas de um ntnho de determinada espécie 
é bastante variável em funçio da idade da colônia e das condições 
locaIS em que a mesma se estabeleceu, dentre outros. Embora sejam 
encontrados na literatura estudos que objetivam estimar as 
populações de Arta spp .• esses dados são escassos para diversas 
espécies do gênero Acromyrmex. Com o objetivo de se estimar a 
população de AcromyrmeJt subterrsneus subterrsneus. foram 
escavados formigueiros com cinco olheiros ativos. em dois municfpios 
de Minas Gerais. Esses formigueiros foram sacrificados com brometo 
de metila e após 24 horas. coletadas a cultura do fungo e as formigas 
presentes nas clmaras. Esse material foi, então. acondicionado, e 
em seguida. determinado seu peso. No laboratório do insetárlo da 
Universidade Federal de Viçosa foram retiradas seis amostras de 
peso igual de cada ninho. para a contagem da população de ovos. 
larvas. pupas e adultos. O peso total dos formigueiros variou de 
1.300 a 2.684 gramas. Nesses. a porcentagem de ovos foi de 6 a 
21: a de larvas de 0,6 a 5,4: a de pupas de 70 a 84,3. O número 
total de indlvlduos encontrados nesses ninhos variou de 10.248 a 
20.B72 . Em geral, o número de operártas mlnimas. que estão 
envolvidas nos CUIdados com o fungo e a prole. fOI cerca de 1.6 
vezes maior que o número de forrageadoras . Houve correlação 
positiva Ir - 0,896) apenas entre o número de pupas e o de adultos. 

RECONHECIMENTO DA RAINHA POR OPERARIAS EM COLÓNIAS 
DE AClomyrmex subterr.neus subt.".neus (HYMENOPTERA : 
FORMICIDAEI 

M.A.A . Rezende, T.M.C CeUa lucia &: E.F Vilela,. CeptO de Biologia 
Animal (Entomologia/BIOAGRO/UFVI CEP 36570-000. Viçosa.MG. 
Apoio : RHAE/CNPq 

A atratividade de rainhas de espécies de formigas tem sido 
relatada e Julga·se que seja mediada por um ou mais feromônios 
prodUZidos por glândulas exócrlllas localizadas na cabeça ou gáster 
desses Insetos e pela cutlcula, em alguns casos. Procurou-se. neste 
trabalho, demonstrar a atratividade da rainha de Acromyrmex 
subterraneus subterrsneus às suas operárias em diferentes perlodos 
de sua ausência na colônia e o componamento de reconhecimento 
da rainha de outra colOnla pelas operárias. Foram utilizadas 10 colônias 
da espécie, com volume de fungo aproximado de BOOml, criadas no 
Insetário da UFV, que foram acopladas a um olfatômetro com 
bifurcação em y onde era colocado em cada uma das extremidades 
o tratamento e a testemunha (branco). As rainhas de A. subterrsneus 
subterr8neus foram atrativas às operárias de sua colôma. Em média. 
um minuto foi gasto para que detectassem a presença da rainha . O 
maior número de operárias atraldas sempre ocorreu entre os 6 e 15 
min.do Inicio do teste . Não se verificou diferença significativa entre 
o número de operárias 8trardas pela presença da rainha que havia 
sido retirada da colônia 1, 12 e 24 hrs previamente aos bioensalos . 
No entanto. após 48 hrs de ausência na colônia. a atratividade da 
rainha foi significativamente menor (Kruskal-Wallis. p<0,051 . As 
operárias n50 rejeitaram rainhas de outras colônias, porém. o tempo 
de aceitação dessas foi significativamente maior. Concluiu-se que. 
em ninhos de pequeno porte da espécie estudada a atratividade da 
rainha da própria colônia foi reduzida com o tempo de ausência da 
mesma. Além disso. houve atratividade diferenciada e aceitação de 
rainhas de outras colônias por essas operárias. 
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RECOGNITION O_RO~O OOOR BY WORKERS OF Acror yrmex 
$Ubt8mtn8US subte".neU$ (Hymenopter •• Formicida.) 

A.M.M . Viana. A . Lenoir & T.M .C. Della Lucia. lab. d'~lhologie 
Expérimentale .1 Comparée. IUniv. Paris Nord}; lobo d'~thologie aI 
Pharmacologie du Comportement. IUniv. Tours), France. Dept· de 
Biologia AnimallUFVI, CEP 36571 -000. Viçosa. MG. Apoio: CAPES 

Desplte lheir aggressiveness toward alien anIs during lhe 
pracess of n851mat. recognition. workers usually accept 
heterospeclfic brood . The attraction toward lhe brood sugges1s lhe 
existence Df specific brood pheromones. This study investigated lhe 
capacitv of Acromyrmex subterrsneus subterrsneus workers to 
recognize nestmate and non-nestmate brood odor. lhe different 
behavloral steps leading from discovery to transpon into the colony 
of items encountered outside the nest were used to charaCleriz8 the 
recognition by workers . Seven types of brood were placed 
simultaneously on a foraging arena of each of 3 colonies maintained 
under laboratory conditions. These treatments were: one live larva, 
one frozen. ono larva previously washed in pentane, ali homo(. vlonial; 
one larva Irom a different nest Ihelerocoloníal); one from anOlher 
leaf-cuner species Acromyrmex crassispinus: ono artificial paper larva 
Impregnated with cUlicular larval extract. Anolher artificial paper 
larva was used as lhe blank. Another sei of seven treatments were 
conducted using pupae IOstead of larvae. Each treatment was 
replieated 10 times in each eolony. lhe results have shown no 
slgnificant dlfference among the homoeolonial and helerocolonial 
material and the extraet. However the workers were IIble to recognize 
and reject the heterospecifie brood and the blank. lhe mechaOlsm 
of this recognition seems 10 indicate the presence of a cutícular 
pheromone in both larvae and pupae of this laaf-cutting anl. 

THE ROLE OF Acromyrmex subterrsneus subterrsneus WORKERS 
IN BROOO OISCRIMINATION 

A .M.M. Viana. T.M.C. OeUa Lucia 8. A. lenoir. Lab. d'~thologie 
Expérimentale et Comparée. (UOIV. Paris Nord) ; OeptO cie Biologia 
Animal IUFV. 810AGRO). CEP 36571 -000. Viçosa . Mú. lobo 
d ' ~thologie et Pharmacologie du Comportement, (Univ . Tours) . 
France. Apoio: CAPES. CNPq 

Cooperativa brood rearing is one of the hallmarks of insect 
sociality, and even a casual glance into an ant colony reveals that 
much of lhe workers actlvity and attention is centered on lhe eg9s, 
larva e and pupae. The aim of this investigation was to evaluate the 
eapacity of tive brood recognition by workers in the leaf-cuttiog ant 
Acromyrmex subterraneus subterraneus . Pick up and transportation 
of previously removed brood and again offered to workers were 
observed in both laboratory and field colonies. Six situations were 
explored: larvae or pupae from the same cokmy lhomocolonial). larvaa 
or pupae from a different colony (heterocolonial) and larvae or pupae 
from of a different species (heterospecificl . Ali the workers that 
picked up the brood were marked and lhe acceptance (transportattan 
to the nest) was quantified. Results of a first set of bioassays in 
laboratory have indicated lhat the workers promptly accepted 
homocolonial brood offered 10 cm from the nest entr :mf'"e. but 
rejected alien brood. li offered 60 cm .from the nest areil ar under 
field conditions, discriminatlon was lower. In the laboratory this lower 
acceptance was only temporary. Finer discrimination was processed 
inside lhe colony by the mlnor workers that rejected any alien brood 
a few minutes after foragers had transported them into the nest. It 
was concluded that workers' behavlor and brood discrimination 
capacity varied according to the functional caste, being the foragers 
less selective . 
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ASPECTOS BIOlÓGICOS OE Pentili. egen. MUlSANT 
ICOlEOPTERA: COCCINElllOAE) SOBRE Chry.omph./u. ficu. 
IHEMIPTERA: OIASPIOIOAE) 

S. Gravena, J . L. Silva, P. E. B. Paiva. R. A . Pinto & S. R. Benvenga. 
Gravena ManEcol Ltda, Rua Monteiro loba to , 856. Centro. CEP 
14870-000. Jaboticabal-SP. E-mail: gravena@convex . com .br. 

As joaninhas estão entre as mais conhecidas predadoras 
de insetos, sendo que algumas se sobressaem pela maior frequência 
de ocorrência e eficácia no controle biol6gico como é o caso da P. 
egena. Deste modo. o objetivo deste trabalho foi estudar os aspectos 
bioló-gicos de P. egena em condições de laboratóno (25 i; 2°C; 
70 i; 10% U.R. e 12 L:O). utilizando ovos de P. egena coletados sob 
as carapaças da cochonilha C. ficus criada em abóbora cabotiã. os 
quais, ap6s o perrodo de incubação. deram origem as larvas que 
foram alimentadas com a cochonilha até o perrodo de pupa. quando 
então emerglfam os adultos, obtendo-se assim o ciclo de vida do 
coccineHdeo. Para determinação da fecundidade. estes continuaram 
sendo alimentados com C. ficus até 8 sua morte, obtendo-se assim 
o perrodo de pré-oviposição. oviposição e pós-oviposição, inferindo 
na longevidade de adultos . Ao final foi definida a proporção 
macho:fêmea da espécie. Determinaram-se os seguintes dados 
btatógicos em dIas e viabilidade (%llmédia i; erro padrão) : incubação 
17.01 ± O.' 0.70.0); lorvol13.63 ± 0.'6.66,41; larva 1112.34 ± 
0.13.93.5); lorvolll12.65 ± 0 .17.93. lI. larva IV (3.59 ± 0.26 
e 93.8); pré-pupo (1.77 ± 0.17 e 94.71 • Pupo 14.59 ± 0.17 • 
93.01. totalizando o ciclo de vida em 25.44 i; 0.37 dias e viabilidade 
de ovo a adulto de 33,4%. O perrodo de pré-oviposição foi de 13,2 
i; 1.03 dias. quando iniciou-se a oviposição de 15.20 ± 0.39 ovosl 
dia divididos em 5,28 i; 0,10 oviposições/dia. totalizando 964.2 i; 
97.64 ovos em 63,4 i; 4 ,87 dias de oviposição. concluindo a fase 
adulta em 2.80 i; 0 .35 dias de pós-oviposição. A longevidade foi 
de 111 ,37 ± 10.06 dias para os machos e 103,73 ±: 8,58 dias 
para as fêmeas. sendo a proporção macho: fêmea 0,92:1.00. 

TAMANHO OA PROLE OE Co, •• i. f1.vipe. (CAMERON. 1B91) 
IHYMENOPTERA :BRACONIDA E) ORIUNOAS OE OIFERENTES 
NÚMEROS OE OVIPOSIÇOES OE F~MEAS VIRGENS. 

J .C. Bonfantl-Almeida. J. Chaud-Netto 8. G.F.P. Costa. Depto. 
Ciências Biológicas IFIRPI. C. Pos,ol 593. CEP 15025-400. São José 
do Rio Preto. SP.E-mail: jcarlos@unirpnet.com.br 

Cotes;a f/avipes é uma vespa parasit6ide haplodiplóide. 
gregária. koinobtonte da broca da cana-de-açucar Distr8e8 saccharalis. 
A aptidão indivfdual do parasitókte pode sofrer influência da densidade 
de larvas no hospedeiro. O aumento na densidade de larvas pode 
gerar uma maior competição entre elas. resultando. 
consequentemente em um maior número de larvas e pupas inviáveis. 
bem como em uma reduçAo na longevidade dos parasitóides adultos. 
O objetivo da presente pesquisa foi estudar o tamanho da prole em 
relação ao número de posturas. Após a oviposiçlo. as lagartas de D. 
saccharBlis parasitadas. foram acondicionadas em placas de Petri 
descartáveis 16,5 cm de diAmetro). numeradas e mantidas em 8.0.0 .• 
até a eclodo do parasitóide ou emergência do adulto de D. 
saccharalis. Para cada fêmea do parasitóide anotou-se o número de 
hospedeiros parasitados. o tamanho 'da prole lovos depositados por 
hospedeiro), que foi calculada com base no número de adultos 
emergidos, somado às pupas inviáveis. mais as larvas que eclodiram 
do hospedeiro e não empuparam, somado às larvas do parasitóide 
encontradas na cavidade abdominal do hospedeiro. O número médio 
de ovos depositados por fêmeas que efetuaram 1. 2. 3 e 4 oviposiç6es 
foi : 55.125 ±25.33. 48.056 ± 26. 127 . 44.042 ±21.359. 40.00 
± 28.1 07. respectivamente. Estes resultados demonstram que não 
há diferença significativa no tamanho médio da prole em relaçlo ao 
número de oviposições. 
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NUMERO MAxlMO DE OVIPOSIÇOES DE Ft MEAS VIRGENS DE 
Cot •• /. " . v /p u I CAMERON. 1 B91 1 IHYMENOPTERA : 
BRACONIDAEI EM LAGARTAS DE Oletr ••••• cch.,.tls IFABRICIUS. 
17941 ILEPIDOPTERA: PYRAlIDAEI. 

J .C. Bonfentl-Almeida. J . Chaud-Netto & J .R Custódio. Oapto. 
Ciências Biológicas IFIRPI. C. Postal 593. CEP 16025-400. São José 
do Aio Preto. SP.E·mail: jcarlos@unirpnet.com.br 

Vespas parasltóldes são Importantes no controle biológico 
de pragas agrreolas e têm resultado em intensivos estudos quanto 
ao seu comportamento ti biologia reprodutiva, em anos recentes. 
Técnicas de ecologia comportamental têm sido aplicadas nestes 
estudos, em particular, 8 dieta 8 modelos de teoria clássica de 
forrageamento. sendo utilizadas na investigação da procura do 
hospedeiro. seleção do hospedeiro e tamanho do "clutch·. O objetivo 
do presente trabalho foi de investigar a capacidade de postura das 
fêmeas virgens de Cotesia f/avipes em lagartas de Distraea 
s8ccharslis. À cada fêmea virgem foram oferecidas laganas de D. 
ssccharslis. indivrdualmente. por perfodos consecutivos de 20 minutos 
de parasitismo e 20 minutos de descanso. Quando a fêmea de C. 
flavipes parasitava a lagarta antes de terminar o templl jlf'tvisto. 
outro hospedeiro lhe era oferecido. O teste foi realizado durante 
todo o perfodo de vida do parasitóide. As lagartas parasltadas foram 
acondicionadas em ptacas de Petri descanáveis 16.5 cm de diAmetro). 
numeradas e mantidas em B.O.D .• até a eclodo do parasitóide ou 
emergência do adulto de D. sacchsralis . O tempo de vida das fêmeas 
do parasitóide utilizadas no teste foi em média de 3 dias. O as 52 
fêmeas virgens. 24 146.15%) parasitaram 1 hospedeiro. 18134.62%' 
parasitaram 2 hospedeiros. 8 (15,39%1 3 hospedeiros e 2 (3.85%) 
4 hospedeiros. Estes dados demontram uma tendência do parasitóide 
em ovipositar em 1 ou 2 hospedeiros. 

ASPECTOS COMPARATIVOS DA DIFERENCIAÇAo MORFOLÓGICA 
DE CASTAS DE S yno.c. cy. no. IHYMENOPTERA. VES PIDAE. 
EPIPONINI). EM INICIO E FINAL DE CICLO BIOLÓGICO 

S. C. M . Node & S. N. Shima. Depto. de Zoologia-Instituto de 
Biociências-UNESP. Rio Claro, S.P.-CEP:13506-900-CxP. 199 

A diferenciaçio de castas tanto do ponto de vista 
morfológico. fisiológico quanto etológico. é uma medida do grau de 
sociabilidade atingido por um tbon. A variabilidade inter e intra
castas tem ocorrido em algumas espécies de acordo com as fases 
do desenvolvimento das colônias. A proposta do presente trabalho 
foi verificar se existe variação de castas entre duas colônias de S. 
cysnes. uma em inrcio de ciclo e outra em fase de final de 
desenvolvimento. Da população total de cada colOnia, uma amostra 
de 200 indivrduos foi retirada ao acaso. para se tomar medidas de 
caracteres da cabeça, mesosoma, metasoma e asa totalizando 23 
caracteres e também para a anjlise do desenvolvimento ovariano, 
conteúdo da espermateca e outros aspectos. Na colônia em inicio 
de ciclo foram encontrados 4 padrões ovarianos: Aln - 177), B 
In-ll). Cl(n - ll, e C2ln-ll e naquela colOnia em fase de final de 
ciclo 3 padrões: Aln - 63), B In - 110,. C3(n-271 sendo que este 
apresentou-se com menor capacidade reprodutiva do que os padrões 
Cl e C2. As fêmeas com padrões A e B não estavam inseminadas e 
foram chamadas de operárias e as com padrões Cl, C2 e C3 por 
estarem inseminadas, de rainhas. Não foram enCOI . radas 
intermediárias nas duas colônias. Quanto t morfometria, n~ colOnia 
em inrcio de ciclo. após análises estatrsticas multivariadas: 
Discriminante CanOnica e Dist Ancias Generalizadas de Mahalanobis. 
constatou-se a diferenciação de castas, com formação de dois 
agrupamentos distintos em relação t primeira variável canOnica 
ICAN1) . Na colOnia em final de ciclo. não foram ainda aplicados 
testes estatrsticos multivariados. mas as rainhas apresentaram 15 
caracteres signi fica tivamente maiores que os das operárias, enquanto 
que na colônia em inrcio de ciclo. apenas 6 caracteres 12 maiores. 3 
menores) com significAncia estatrstica. 
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ANAlISIS DEL COMPORTAMIENTO RECOLECTOR DE LAS ABEJAS 
fApis mel/i ftl'. L.) SOBRE COLZA (S,.ss;ca n. pu$ L.J. 

O. Bailez & M.H. Pham-Delegue, Facultad de Ciencias Agrarias de 
Balearee IUNMdPI - CC 276, INTA • Are. Agronomia • 176201 
Balcarce - ARGENTINA; Lab. de Neurobiologie Comparée des 
Invenebrées - BP 23, Rue de la guyonnerie • 192.440) Bures Sur 
Yvette · FRANCE . 

la colza es una especie de imponancia agronómica que 
en los últimos anos ha sido obieto de una selección genética 
destinada a aumentar su resistencia a enfermedades. La selección 
de genotipos sin pétalos. permitiria reducir la diseminación de 
enfermedades como la Sclerotinis sclerotiorum sp que cumplen su 
ciclo a través de estas órganos. Con el fin de evaluar posibles 
modificaciones comportamentales de las abejas a causa de la 
ausencia de pétalas en plantas de colza, desarrollamos un estudio 
comparativo dei componamiento recolector de las abejas sobre 
genotipos de colza normal y de colzas presentando el carácter sin 
pétalos. Dos experiencias fueron realizadas con una cokmia de abejas 
situada en el interior de una caja de vuelo en condiciones controladas: 
il evaluación de la preferencia de las abejas: dos grupos de plantas 
en floración de cada genotipo fueron introducidas en la caja de 
vuero y presentadas a las abejas en una situación de competencia, 
el número de abejas visitando cada genotipo registrado; .ii) Analisis 
de la secuencia comportemental : de manera alternada una planta 
dei genotipo normal o dei genotipo sin pétalos fueron presentadas a 
las abejas y cada visita de las mlsmas fue filmada. Los filmaciones 
fueron luego observadas y una cuantificación de los actos 
constitutivos de la secuencia comportamental se efectuó mediante 
un analisis informatizado . Paralelamente fue efectuado un análisis 
cualitativo y cuantitativo de las secresiones nectarlferas de ambos 
genotipos . Los resultados mostraron una preferencia de las abejas 
por el genotipo normal. ligada a una mayor presencia de néctar. 
Asimismo diferencias a nível de actos comportamentales fueron 
observadas entre genotipos. algunas de ellas ligadas a la oferta de 
nectar pero otras fueron provocadas por la diferente estructura floral 
de ambos genotipos. Además un análisis discriminante permitió 
categorizar de manera arbitraria dos tipos de recolectora (de néctar 
y de polen' las que presentaron secuencias componamentales 
caracterlsticas. 

PARAM ETROS REPRODUTI VOS DE Ph yt.tu ... nct/p . uli 
ICOL. .SCARABAEIDAEI EM CONDIÇOES DE LABORATÓRIO 

l . M. G. Diefenbac:h'. L. R. RedaellP. R. S. S. Santos' & D. N. 
Gasssnl , 1. Oep. Fitossanidade IFac. AgronomiaJUFRGS'. C. Postal 
776. CEP 90012-970. Porto Alegre. RS: 2. EMBRAPA·Trigo. E· 
mail:luguedes@vonex.ufrgs.br 

O objetivo deste trabalho foi avaliar aspectos do potencial 
reprodutivo de P. sancipsuli tais como: número de ovos postos por 
fêmea. perfodo de incubação, perlodo de avi posição, viabilidade e 
tamanho dos ovos. Insetos adultos foram coletados no solo, ainda 
no estágio de diapausa. numa lavoura de aveia, no municlpio de 
Coxilha. AS. Dez casais foram mantidos individualizados em potes 
plásticos fechados com capacidade de 500 ml. contendo solo 
proveniente do local de coleta. A umidade do solo foi mantida em 
torno de 18% (em base seca). Os potes foram mantidos em 
condições controladas 125 ± 1°C; UR: 70 ::t: 5%: fotofase de 12 h' 
no laboratório de Entomologia, Dep. de Fitossanidade da UFRGS. 
Os casais foram mantidos nestas condições até sua mone. Os 
potes foram examinados a intervalos de 5 dias para efetuar-se a 
contagem do número de ovos. Estes, foram transferidos para um 
novo recipiente, mantido nas mesmas condições dos potes dos 
adultos, para o acompanhamento diário do desenvolvimento do 
processo de incubação. O número médio de ovos postos por fêmea 
foi igual 8 18.6 ::t: 1.41; o tempo médio de incubação dos ovos foi 
de 2'.2 ::t: 0,72 dias; a viabilidade média foi de 86,62% e o perlado 
médio de oviposição foi igual a 13,3 ::t: 1.62 dias. Verificou·se um 
aumento significativo no tamanho dos ovos ao longo do pedodo de 
incubaç§o: aos dois dias de idade. estes apresentavam. em média, 
2,55±O,032 mm e l,74::t:O,032 mm, aos 8 dias. 2.84::t:0.035 e 
2,39::t:0.044 mm de comprimento e largura respectivamente . 
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AVALIAÇÃO DA ENTOMOFAUNA EM NABO FORRAGEIRO R. phonus 
setivu. L. (CRUCIFERAEI. 

V. V. Alv.s Jr. . G. A. Berthe Se T. S. Lopes .• Capto . de Ciências 
Exa.a •• BIológica. (CEUD/UFMSI, Cx. P. 322, CEP 79B23-070, 
Dourados. MS. 

o nabo forrageiro é uma planta herbácea. sendo constderada 
uma das maiS antigas produtoras de 6leo. Possui ,"florescências 
terminaIS, vIsitadas por uma Infinidade de insetos. Neste trabalho 
foram analisadas as variedade e freqüência de insetos vistslantes 
em Rsphsnus sBtivU5. Estes Insetos foram coletados com rede 
entomológIC8 no pico da florada, durante 05 dias das 08:00 às 
17:00hs, sendo cada dia dividido em perrodos de 01 hora . Os 
espéclmens capturados foram anestesiados em câmara de éter, 
fixados em Dietrich, mantidos em álcool 70% e agrupados de acordo 
com o perfodo de captura e a ordem taxonõmica . Foram coletados 
6064 msetos, dlstrlbutdos em ordem decrescente de abundância de 
individuas : Hymenoptera . Coleoptera, Diptera. Heteroptera . 
Lepidoptera, Homoptera. Neuroptera e Orthoptera . Os Hymenoptera 
representaram 37.32% do total coletado e a Apis, 58,68% dos 
Hymenoptera, dominando sobre a fonte durante todo o perlodo. 
Competiram entre si. além da ordem Citada, os Diptera. lepldoptera 
e Homoptera . Os Coleoptera 128,24%) foram mais freqüentes no 
inicio e final do dia. não disputando a fonta com os dClI1.Ji s. Os 
Heteroptera 112,32%' foram mais abundantes a partir do segunda 
metade do dia. quando crescia a presença dos Coleoptera e a dos 
Hymenoptera entrava em declíniO. Com base nestes resultados, pode
se mfem quanto à dominância da ordem Hymenoptera, com ênfase 
em Apis mellifers sobre essas flores e considerando-a como sendo 
seu principal agente polinizador; enquanto que. durante o perfodo 
con5tderado. os Coleoptera deViam estar ativos nas regiões Inferiores 
da planta. 

VALOR ADAPTATIVO DOS OVOS DE NOCTUIDAE EM SOJA (Glyein. 
mexI. 

M.C.G Pansere-de-Araújo, 1.8. Da Cruz & A.O. Kahtz Depto de 8tologia 
e Qu(mlca, UNIJUI. São FranCISco, SOl , 98700-000 IJui/RS: Opto 
de Genética, UFRGS. Bento Gonçalves, 9500, 91501.()OO, Porto 
Alegre/RS 

A oviposição é um passo crUCial nos Lepidoptera. porque 
as larvas são relativamente Imóveis e dependem da escolh .. cntenosa 
da planta-alimento pela fêmea. O objetivo é identificar os ovos de 
Noctuldeos presentes nos folfolos de soja, a sua dlstnbUlçAo por 
data de coleta e desenvolVimento da sOJa. por estrato da planta. por 
face e tamanho do folfolo. Foram coletadas 160 plantas, ensacadas 
em papel pardo. e transportadas para o laboratÓrio. onde foram 
diVididas em três estratos. desde a base até o ápice. Os folfolos 
medidos (cm' e inspeCionados em cada face quanto aos ovos foram 
colocados Isoladamente em placas de Petri e criados em condições
padrão. Frequência de ovos: Anticarsia gemfTlfltal,s(86%) : Rachiplusia 
nu(6,25%); Chrysodeixis includens/l . 74%1 e Spodoptera la tifascia 
15.9%1 e a média 7.03±5.28 por planta. A média de follolosl 
planta - 37.53 ±8,67, com uma correlação poSitiva entre o número 
de foUoJos e o de ovos/planta. A dlstribUtção vertical (superior I médio 
e Infenorl é diferenciada por espécie: A . gemmata#s e S. latifascis 
(médiO). R. nu (superior) e C,includens. inferior. O tamanho dos 
follolos Infestados vanou: S. IlItifllscilJ e C. includens oVlpositaram 
em follolos maiores do que A . gemmsts/is e R. nu (F ... 7,91. 
df - 3,129: P> 0.0011 . A face ventral foi a mais escolhida . Os 
resultados sugerem que a distribuição vertical e o tamanho do foUolo 
sejam os fatores de discriminaçAo do sitio de oVlposiçAo . A 
mortalidade (99%) dos ovos foi causada por um parasltÓide : 
Tn'chogrsmma pretiosum e variou ao longo do tempo. A presença de 
ovos projeta a flutuaçio da população e os PiCOS de ataque das 
lagartas e seu consequente preJulzo econOmico. Assim. o manejo 
dos ovos passa a ser um Item Importante dentro dos programas de 
maneja de pragas. ApoiO: CAPES, FAPERGS. 
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ASSOC IA ÇÃO ENTRE TAMANHO E SOBREV IV ~NCIA DAS 
LAGARTAS DE Antic.rsÍlr gemme'IIIi$ (Lep. Noc'.1 COM AS CAUSAS 
DE MORTALIDADE (PARAS ITÓ IDES E PATÓGENOS I NUM 
AGRO ECOSSISTEMA DE SOJA (Glycine mexi, EM TR~S SAFRAS. 

M .C.G Pansera-de-Araújo. V. Bianchi & A .M . Araújo. Depto de 
8iologia 8 Ourmica. UNIJUI. São Francisco. 501 , 98700-000 Ijuil 
RS; Opto de Genética. UFRGS. Bento Gonçalves. 9500. 91501 -
000. Porto Alegre/RS 

As Interações entre OS três nlveis trÓficos devem ser bem 
compreendidas quando pensa-se em programas de maneJo integrado 
de pragas . Este trabalho tem por objetivo identificar as principais 
causas de mortalidade (pat6genos e parasitÓides) associadas aos 
tamanhos (estádios do desenvolVimento) de lagartas Anticarsia 
gemmata/is coletadas a campo. bem como a probabilidade de 
sobrevivência delas. desde o momento da coleta. As amostragens 
foram feitas pelo método de Shepard (1974). em lavouras de soja 
comerciaIS. durante três safras (92 /93: 93/94894/95) . As lagartas 
foram levadas ao laboratório, medidas quanto ao compt'lmento total 
(cm) desde a porção proxlmal até a distai. e criadas em condições· 
padrlo. Os parasII6ides encontrados pertencem ao gênero 
Microcharops e os patógenos foram 8aculovirus snticarsia; Nomureae 
riley; e Entomophthora sp . A análise estatrstica mostrou que há 
uma associação entre a morte por Microcharops sp 8 o tamanho 
(20-24mm'. No caso, dos patógenos a mortalidade é equivalente 
para todos os tamanhos. A sobrevivênCia de cada tamanho sofreu 
OSCIlações em cada safra. e somente na última mostrou uma 
assoclaçAo linear (p>O,Ol) entre o tamanho e a possibilidade de 
sobreVivênCIa do indiViduo, ou seja, da emergência do adulto. 
Compt'eender como cada inimigo natural age vai facilitar a escolha 
dos orgaOlsmos a serem usados no controle btológico. além de mostrar 
que cada um tem um momento mais adequado de atuaçlo. 

ApOIO f,nonc."o : CAPES, FAPERGS, UNIJUI. 

COMPOSiÇÃO DA ARTROPOFAUNA DE SOLO EM MONOCUL TURA 
DE SOJA NA REGIÃO DE DOURADOS-MS. 

M.H.P.Vieira; Z.N.Gonçalve. & M .N.T. lopes, DeptO de Ciências 
Exatas e Biológicas -UFMS & H.R. Santo. DeptO de Ciêncas Agrárias 
- UFMS, Rod. Dourado./ltahum BR Km 12 C .. PostoI322 79B25.070 
Dourados - MS 

A reposição de diversos nutrientes na cadeia alimentar 
depende da Interação de processos biológicos. bioqurmicos e ffsicos. 
sendo que ação de microorganismos e da artropofauna de solo é de 
grande importância para a aceleração deste processo, uma vez que 
a decomposição da matéria orgânica é o resultado de processos 
abiÓtlcos e bióticos. sendo fundamental na ciclagem de nutrientes 
nos ecossistemas. Neste trabalho avaliou· se a estrutura da 
artropofauna de solo em 2 diferen tes ambientes da região de 
Dourados-MS: Soja Plantio Dire to e Soja Plantio ConvencionaI. esse 
experimento foi realizado no Núcleo de Ciências Agrárias (NCA) da 
UFMS. durante o perrodo de Março ti Junho de 1996. Em cada área 
foram feitas 10 coletas de solo utilizando-se o funil de Berlese para 
a retirada das amostras, sendo cada uma constitulda de uma área 
aproximadamente 40 cm2 e submetido ao processo de extração 
pelo método de Berlese durante se te dias. Em seguida foram 
identificados e quantificados. Cálculo de Freqüência, Constância, 
Indice de Diversidade e Teste de T, foram utilizados para análise dos 
resultados. Os grupos mais freqüentes foram os ácaros Oribatei e 
Gamasida, além de Colêmbolo. sendo estes 60% constantes no 
ambiente Plantio Direto e 50% no plantio Convencional. de relevante 
importência na mesofauna edáfica e fundamental para acelerar o 
processo de decomposição da maioria dos ecossistemas. sendo 
blolndicadores de fenilidade do solo. Os dados obtidos indicam ainda 
maior Indice de diversidade de espécies para o ambiente de Soja 
Plantio Direto em relação à Soja Plantio Convencional. 
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CONSUMO DE AREA FOLIA R E PRODUÇÃO DE EXCREMENTO POR 
Thyrint.ina arnobia IStoll. 1782) ILEPIDOPTERA. GEOMETRIDAE) 
EM EuclI/yptus grllndis e Euca/yptus salignll, 

W.B. Crocomo. R.N.S. de Lemos. C.F. Wilcken & F.M.A. Silva, Depto. 
de Defesa Fitossanitária IFCA/ UNE5PI. C. Postal 237. CEP 18.603· 
970. Botucatu, SP. 

O efeito devastador das lagartas de Thyrinreina srnobia 
sobre o eucalipto é conhecido há muito tempo. As lagartas devoram 
as folhas com muita avidez, deixando o solo cheio de excrementos. 
Com o objetivo de estabelecer parâmetros necessários à determinação 
do nfvel populacional e destruição de área foliar através do excremento 
produzido, foi realizada a biologia desse inseto em duas espécies de 
eucalipto. Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância, 
sendo as médias comparadas pelo teste de Tukey (5%), Foi 
determinado o coeficiente de correlação (r) entre a área foliar 
consumida , ou seja , destrufda pela lagarta e o peso ,; co de 
excremento produzido. Pelos dados obtidos, conclui-se flue existe 
correlação direta entre o consumo de área foliar e a produção de 
excremento ao longo do desenvolvimento larva!. porém, somente 
no último instar foi verificado correlação significativa . No entanto, 
foi observado que no último Instar larval as laganas consomem 66.69 
e 68,56% da área foliar total consumida em E. grsndis e E. ssligna, 
respectivamente, e produzem 71 , 58 e 78,86% do total de 
excremento produzido nas respectivas espécies. 

COMPORTAMENTO DE OVIPOSlçAO DE Scrobipalpu/oides absoluta 
f Meyrick). EM PLANTAS TOMATEIRO DE CRESCIMENTO 
INDETERMINADO 

J.A.Ullé. INTA.EEA 5an Pedro .. CC 43. CP 2930.Pcia de Bs As. 
Argentina, E-mail: esanpe@inta .gov .ar & W.B.Crocomo. 

o objetivo da pesquisa foi analizar o comportamento de 
oviposicão de S,sbsoluts em laboratório. estufa e campo. ; olfolos 
de tomateiro foram sempre numerados do ápice à base tia folha . 
identificando-os com : 1 ao apical. 4-5 os medios. 6-7 os basales. 
Eram efetuadas contagens do número de ovos da face superior e 
inferior dos folfolos . Em estufa estudou-se além, a distribuição espacial 
de ovos após do transplante, no terço superior , medio e inferior de 
plantas com 30, 45 e 60 dias de idade e 30 e 60 cm de altura . Na 
face superior e inferior das folhas observaram-se, 54% e 46 %, 40% 
e 60%. e 41 % e 59% dos ovos do laborat6rio. estufa e campo 
respectivamente. Em laboratório as folhas tiveram mais ovos no foliolo 
1 quando comparado aos da região media e basal ( P z:: 0,051 . Em 
estufa os foliolos 1, 4-5. superaram aos da regiaô basal { P- 0.051 . 
Em campo houve diferenças a favor dos folfolos 6-7 com relação 
aos da região apical e media da folha I P=0.051 . Em plantas com 30 
e 45 dias de idade o terço medio apresentou 72 e 74% do total dos 
ovos, enquanto que os terços inferior e superior tiveram 16% e 
2% , e 12 % e 24% respectivamente ( P"" 0.05), Em plantas com 
60 dias os terços inferior. media, superior tiveram 1 %, 59%,( P= 
0,051 e 40% respectivamente. As plantas com 30 cm apresentaram 
no terço medio 67 % do total de ovos, observando-se 11 % e 22 % 
nos terços inferior e superior .enquanto que nas de 60 cm os terços 
inferior, medio, superior tiveram B%. 59% ( P= O.05) e 33 % 
respectivamente. Os resultados aquf vistos, dão subsid ios para 
implementar sistemas de amostragem da "'traça do tomateiro· 
baseados na vistoria de ovos. Em plantas seria preciso direcionar as 
observações desde o terço media para o superior, e em folhas desde 
o folfolo apical para os basales conforme o tomateiro cresce após 
do trasnplante . 

INCIDENCIA DE M.thopolophium dirhodum WALK. EN LOS 
FACTOAES DE AENDIMIENTO DE Hordeum vu/gare 

S.M . Rodriguez, S.G. Bado, A.M . Foleia. y G.Holgado. (Ex aequo) 
Cátedra de Zoologfa Agrfcola. Facultad de Agronomra . UBA. (14171 
Av . San Martrn 4453 . Bs. As. E- Mail: postmast@decano.agro.uba.ar 

EI objetivo de este trabajo fue evaluar la incid l'ncia de 
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Methopolophium dirhodum Walk. en las distintas etapas feno lógicas 
dei cultivo de cebada forrajera sobre los factores dei rendimiento. EI 
ensayo se estableció en el predio de la Facultad de Agronomra. USA. 
Se utiliz6 un diseõo completamente aleatorizado con tres repeticiones; 
81 tamano de las parcelas tue de 9 m~ . Se compararon parcelas con 
infestación natural de pulgones y parcelas en las que se eliminaron 
los mismos en diferentes etapas dei ciclo de desarrollo dei cultivo: 
plantas libres de pulgones durante todo el ciclo y plantas libres de 
pulgones desde la floraci6n . Se realizó análisis de varianza y test de 
Tuckey {5 %1 . Se realizó análisis de regresión lineal para conocer la 
relaci6n entre el rendimiento de la cebada y la población de pulgones 
y análisis de regresión múltiple para estimar la participación de cada 
factor sobre el rendimiento final. . los niveles de infestación de 
pulgones fueron bajos. Ia relaci6 entre la cantidad de áfidos totales 
registrados en cada tratamiento (xii y el rendimiento (yi) presentó 
escaso ajuste a la recta: Y = 75,4 - 0.567 . x. Sobre el rendimiento 
tuvo una elevada influencia el nO de granos por espiga y el nO de 
espigas por m l . 

FLUCTUACI6N POBLACIONAL DE Frankliniella occidenta/is 
nhysanoptera: Thripidae) EN TRES CEREAlES DE INVIERNO: 
AVENA. CE8ADA Y TRIGO. 

S. Russo Y S. M . Aodriguez. Cátedra dezoologfa Agrfcola-Facultad 
de Agronomia-UBA. (1417) Av. San Martln 4453. Bs. As. 
E-MaU: postmast@decano.agro .uba. ar. 

La presente comunicación estuvo dirigida a obtener 
información previa sobre la dinámica poblacional de esta especie 
con el fin de evaluar la densidad poblacional de trips durante las 
etapas fenológicas de cereales de invierno. Se consideraron 3 cultivos: 
cebada var . Bordenave INTA. trigo var . Bordenave INT A y avena 
varo Gringa. Para cada uno de los cultivos se tomaron 4 parcelas de 
9 In' c.ada una, seleccionándose 5 plantas con muestreo sistemático 
y ai azar, sobre las cuales se realizó el monitoreo de trips. EI mismo 
se lIevó a cabo semanalmente y durante todo el ciclo de los cultivos 
mencionados . Se rea1iz6 analisis de variancia {ANVAJ y prueba de 
Tuckey ai nível de probabilidad de 5% . En cuanto a la fluctuación 
poblacional de los trips analizados existió diferencia entre los cultivos. 
La mayor densidad para los tres cereales se presentó en floración, 
siendo el trigo el que alcanl!e un pico más alto. seguido de cehada y 
avena respectivamente. Estas estudios preliminares se realizaran a 
efecto de determinar los momentos más oportunos de control para 
reducir el empleo de plaguicidas y servir de base para estudios 
posteriores de umbral de dano económico IUDEI de gran imponancia 
en el manejo integrado de plagas. 

EFEITOS MORFOGENÉTICOS DO PYRIPROXYFEN EM M./ipona 
quadrifasciata L.epeletier, 1836 (HYMENOPTERA, APIDAE. 
MElIPONINAE) 

L. C. O. Lisboa & L. A . O. Campos, Oepto. de Biologia Geral {UFVI. 
CEP 36571 ·000, Viçosa, MG.E-mail: Icampos@mail.ufv.br. 

o hormônio juvenil e alguns de seus análogos, quando 
aplicados sobre larvas pré-defecantes de operárias de diversas 
espécies de Meliponinae, induzem a diferenciação destas em rainhas. 
O presente trabalho teve por objetivo verificar o efeito do 
pyriproxyfen, um mimético relativamente novo do hormOnio juvenil, 
quando aplicado sobre larvas de Melipons . O pyriproxyfen foi 
dissolvido em acetona P.A. de forma a se obter uma concentração 
de 1 mglml. Larvas pré-defecantes de Melipona quadrilasciata foram 
tratadas com 1 ml da solução (aplicada sobre toda a larval. O controle 
foi feito com larvas da mesma fase, tratadas com acetona P.A . Das 
larvas tratadas que sobreviveram 54% diferenciaram-se em rainhas, 
31 % em operárias e 15% não pu param. As larvas do controle deram 
origem a 8% de rainhas e 92% de operárias. 

Auxnio financeiro : CNPq, FAPEMIG, 
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VARIEDADE E fREOOtNCIA DE INSETOS VISITAN TfS EM 
Spethod •• 'p (BIGNONIACEAEI. 

M . M . B. de M. V. Alve •• S. M . Silva & V. V. Alves Jr .• DeptO , de 
Ciências Exalas e Biológicas ICEUD/UFMS). C. Postal 322. CEP 
79823-070. Dourados. MS. 

A Spsthodea sp é uma planta arbórea exóüca mUito utilizada 
na ornamentação urbana elou rural em decorrência de suas enormes 
flores vermelhas 8 grandes botões florais cheios de Irquido, parecendo 
causar uma suposta tntaxlcaçAo em abelhas forrage,ras. Neste 
trabalho foram analisadas as variedade e freqüência dos ,nsetos 
VISitantes em Spsthodes sp. Os espéclmens em contato com a flor 
elou botão floral desta . foram coletados com rede entomológica 
durante um petfodo de sete dias: para cada dia de coleta Ininterrupta 
das 07 :00 às 17:00 horas foram respeitados os intervalos de 01 
hora, tendo sido registradas as respectivas temperatura e umidade 
relativa . Os Insetos coletados foram anestesiados, fixados em 
Oietnch, mantidos em frascos Individualizados contendo álcool 70% 
e identificados a nfvel de ordem. Os resultados mostram <lI r" sença 
pe nove ordens taxonOmicas: Hymenoptera, Heteroptera, C,Jleoptera. 
Olptera, Lepldoptera, Homoptera. Oermaptera. Blatodea e Mantodea. 
Os hlmenópteros destacaram-se representando 60,4% do total 
coletado . Competiram entre si , durante todo o perlodo considerado. 
os Heteroptera, Coleoptera. o lptera e Lepidoptera com freqüênCias 
de vIsitas 16,9 %, 8,2%, 7,9 % e 5.4% respectivamente . Insetos 
pertencentes às ordens Homoptera . Oermaptera, Blalode. e 
Mantodea foram capturados nas freqüências de 1 % e 0. 1 % (para as 
três últimas). pOdendo ser considerados como visitantes ocasionais. 
Com base nos resultados. sugere-se que os himeoópteros representam 
o grupo mais abundante em Spsthodea sp. dominando sobre a fonte 
durante o perlodo conSiderado. 

MORTALIDADE E INIMIGOS NATURAIS DE Cont,is vi".t. 
(HYMENOPTERA. ANTHOPHORIOAEI EM NINHOS ARMADILHAS 

M. Pereira &. C. A . GarÓfalo. Oept O de Biologia (F.F.C.L.R.P / USPI. 
Av. Bandeirantes 3900, CEP 14040-901 . Ribeirão Preto. SP. E
mall : marclopr@splder.usp.br . 

O conhecimento sobre a biologia do gênero Centris é ainda 
Incompleto. sobretudo no que diz respeito aos individuas Imaturos. 
As causas de mortalidade dos estágiOS Imaturos de Centfls vitrara 
foram estudadas na Fazenda Santa Carla ta , Munidpio de Caluru, 
SP. entre os meses de novembroJ94 a dezembro/95 . Nesse perlado 
as abelhas construíram 194 células em 70 ninhos armadilhas feitos 
de gomos de bambu. de diversas dimensões. e colocados em 
prateleiras sob coberturas construldas nas Seções Santana (37 
ninhos) e Itaóca (33) . Transcorndos 120 dias após a data de 
nldlflcação. os ninhos armadilhas foram abertos com o obJetiVO de 
verificar o nú,"ero de emergências. o de indlv'duos mortos. a fase 
do desenvolVimento em que ocorreu a mortalidade e suas causas. 
Das 194 células construfdas emergiram 138 inchvfduos. entre machos 
e fêmeas, 14 foram parasitadas. 14 atacadas por fungos e em 28 
delas a mortalidade foi devida a causas desconhecidas. Das células 
parasltadas. coleópteros da famOla Meloidae foram encontrados em 
7 delas (em ninhos construldos em fevereiro. março. abril t. Julho). 
Coe#oxys sp. em 3 (ninhos de fevereiro e março). Leueospls sp. em 
2 (ninhos de abril e Junho) e Anthrsx sp.em 1 (em março) . As células 
com fungos foram encontradas em ninhos estabelecidos de fevereiro 
a maio . A 1° (n == 18) e 2 ° (n=8) células construrdas nos ninho 
foram as mais atingidas por fungos e atacadas por parasitas. A 
mortalidade dos estágios Imaturos ocorreu com as seguintes 
freqüência : Ovo (n - l1). larva (n-31. pupa. In - 81 e Irnago (n - 20). 
Apesar das causas de mortalidade terem sido Kientlflcadas em mUitos 
casos a maioria ocorreu deVido a fatores desconhecidos. sendo 
necessários estudos complementares. 
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COMPARAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO E SELEÇÃO DE DIETAS 
ENTRE MACHOS E ftMEAS DE C.,.titi. <"pit.t. (DIPTERA. 
TEPHRITIDAEI 

I. S. Joachim·Bravo Oepto. Entomok>gia e Nematologia. Fac. Ciências 
Agrárias e Veterinárias de Jaboticabal IUNESP). Rod. Carlos Tonani 
Km 5 . CEP 14870-000. Jabotlcabal. SP . E· mai! : 
sordl@JabOOO.uesp.ansp.br. & F. S. Zucoloto 

Em uma mesma espécie de inseto os requerimentos 
nutriCionais. bem como o comportamento alimentar podem variar de 
acordo com a Idade, condições fiSIOlógicas e o sexo. Neste trabalho. 
comparou-se o desenvolvimento e seleção de dietas em larvas e 
adultos de machos e fêmeas de C. eapirarB em relação à dietas com 
diferentes concentrações de proterna. Com larvas foram testadas 
duas dietas com 6.5g e 1.5g de lêvado. respectivamente . Analisaram
se. para ambos os sexos, os parâmetros: duração do ciclo de Vida, 
porcentagem de emergência e tamanho dos adultos. Testou-se 
também, a escolha das larvas recém-eclodidas entre as dietas de 
6.5g e 1.5g de lêvedo e a porcentagem de emergência de ambos os 
sexos em cada dieta. Em adultos venflcou-se a preferência de 
alimentação de ambos os sexos entre uma dieta contendo 
lêvedo +sacarose e outra contendo apenas sacarose. Os dados foram 
analisados pelo teste estat(stico de Mann-Whitney A 5% de 
signlficAncla. Os resultados mostraram que: não houve diferença na 
duração do Cicio de Vida entre machos e fêmeas , sendo que, para 
ambos o Cicio de Vida fOI maior com a dieta de 1.5g de lêvedo. A 
porcentagem de emergência também foi equivalente para ambos os 
sexos nas duas dietas. As fêmeas sempre emergiram maiores que 
os machos independente da dieta. A maioria das larvas. Independente 
do sexo, prefenu a dieta de maior concentração protéica. Em adultos, 
as fêmeas preferiram a dieta contendo lêvedo. já os machos ingeriram 
Igualmente ambas as dietas . Estes dados sugerem Que na fase larval 
os requerimentos nutriCionais com relação à proterna são os mesmos 
para machos e fêmeas de C. capira,a; porém na fase adulta há uma 
IndlcaçAo de que os machos requerem menos proterna do que as 
fêmeas. 

ASPECTOS BIOLÓGICOS DA fASE JOVEM DE HyPfl"spi. 'ostive 
(Mul •• n •• 18501. ICOLEÓPTERA: COCCINELlIDAEI ALIMENTADOS 
COM O PUlGAO Myzus pers/e ••. 

O. G. Carvalho. O. C. Gamarra. M . N. Cervifto &. V. H. P. BUENO 
Departamento de Fllossanidade I UFLA. Cx. Postal 37. 37 .200-000, 
Lavras. MG. 

Tendo em vista a importância dos pulgões como insetos 
praga das mais diversas culturas. bem como a açAo dos coccinelfdeos 
como agentes de controle dos mesmos. este trabalho teve como 
objetivo avaliar a duração do período embrionário, fases larval e 
pupal do Coccinelfdeo Hyperaspis festiva. alimentado com Myzus 
persieae. O trabalho fOI realizado no LaboratóriO de Biologia de Insetos 
do Departamento de Fitossanidade da UFLA. 8 temperatura de 25 
:::t 1 ' C . U. R. de 70 :::t 10% e fotopenodo de 12 horas. Utilizou-se 
Individuas de l ' geração de Hyperaspis festivs . coletados em alfafa, 
citrus e plantas daninhas no Campus da UFLA . O perrodo de 
embrionário apresentou uma duração média de 6 .90 dias e o 1 0 . 

2° . 3° e 4° instares larvais respectivamente 2.78: 1,70: 1.64 e 
4.06 dias em média. O perlodo de pré-pupa fOI de 1,50 dias e o de 
pupa 7.10 dias. 

REGRA DE DYAR NA DETERMINAÇÃO DO NÚMERO DE INSTARES 
LARVAIS EM Coe/om.,. I.nio IDALMANI ICOLEOPTERA: 
CHRYSOMELlDAEI 

J . R. M. V. Abreu Neto &. R. O. Silveira, Oept! de Biologl8 Animall 
UFV. 36571 -000. Viçosa. MG. E-mail : nanjos@mail .ufv.br 

Coe/omerB /snio é considerado o principal besouro 
desfolhador de Ceeropia sp . O número de Instares pode ser 
determinado por meio da observação direta das larvas ou por meio 
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de regras empfricas, como a proposta por Dvar. A inexistência de 
informações sobre o uso desta regra na determinação do número de 
Instares em C. /snio. constitui motivo para tal estudo. A partir de 
posturas obt idas em laboratórios. dez grupos de larvas do r imelfo 
fnstar. de diferentes ortgens maternas, foram colocadas tlln placas 
de PetrL As larvas foram alimentadas, Bd /ibitum. com folhas frescas 
de embaúba (Cecropis pachyslachya), trocadas diariamente. Em cada 
postura, um dos grupos foi observada diariamente visando obter 
diretamente a quantidade de fnstares. Nos demais grupos, realizou
se medições periódicas da largura da cápsula cefálica: Com os valores 
destas medições, traçou-se a curva de distribuiçAo de freqüênCIa . A 
partir desta, formulou-se hipóteses com relação ao possfvel número 
de fnstares em larvas de C. /anio e então, calculou-se a rado de 
cresCimento (KI e o coeticiente de determlnaçáo (R21. Os trabalhos 
foram realizados no Insetário da Universidade Federal de VtÇosa. 
sob condições ambientais controladas. O gráfico de distribuição de 
freqüências, segundo a largura das cápsulas cefálicas. apresentou 
três piCOS muito bem distintos. Com base nesta curva, foram testadas 
as hIpóteses do inseto apresentar de dOIS a quatro rnstares . O melhor 
resultado foi obtido com a hIpótese de três (nstares (K := 1,74; 
R2 - 0 .941. Com efeito. as observações diárias sobre o primeirO grupo 
revelaram que esta espécie apresenta apenas três fnstares larvais. 
Estes resultados permitem concluir que existe 8 possibilid.Jde de 
usar este tipo de procedimento para determinar, indiretamente. 
fnstares larvais em C. lanio e espécies aflOs. 

CICLO OE VIOA OE Coelome,. lanio (DALMANI (COLEOPTERA: 
CHRYSOMELlDAEI 

R. D. Silveir. & N. Anjos. D8A/CC8IUFV. 36571 -000. Viçosa. MG. 
E-mail : nanjos@mail.ufv.br 

Os besouros do gênero Coe/omera são os principais 
desfolhadores de Cecropi6 spp. Atualmente se conhecem 35 espécies 
desse gênero. das quais apenas sete apresentam algum estudo 
bio~gico . Este trabalho refere·se a duração e sobrevivência das fases 
biológicas de Coelomara lanio. As observações foram conduzidas 
em laboratório, sob condições controladas. na UniverSIdade Federal 
de VIÇosa. Após individualizar 100 ovos de dIferentes pos1uras, estes 
foram transferidos para placas de Petri, para obter a viabilidade e o 
perfodo de incubaçio. Larvas de IInstar, provenientes de chh:rentes 
posturas, foram separadas em grupos aleatÓriOs de 26 In\.hvrduos e 
alimentadas, ad libitum, com folhas de CacropiB pschyslachya . A 
mortalidade larval, o inicio e o término das ecdises foram constatados 
por observações diárias nestes grupos. Com base nas datas de 
empupação e emergência dos adultos. foram calculados o perfodo e 
a sobreVIvênCia pupal. Para avaliar 8 longevidade dos adultos, 
besouros recém-emergidos foram separados em grupos de dez 
indivkjuos. em épocas diferentes, os quais foram mantidos em ga.alas 
e alimentados diariamente. até a morte. O perfodo de incubação dos 
ovos foi de 13,5 ±O. 1 2 dias e sua viabilidade de 67.55 :t: 3, 16%. As 
durações mrnimas e máximas. em dias, para o I. 11 e 111 Instares 
larvais em C- lamo, sendo este último dividido em larva ativa e pré· 
popa. foram 8.1 :1:0.1 .8.6:1:0.2.9.9 :1:0.1 • 10.5 :1:0.2. 10.5 :1:0.6 
e 13,7 ±O,5, 10,7 :t.0.2 e 11.9 ±0,2. respectivamente. A viabilidade 
foi 92,2%±2,9. 83,2±6.3 e 68,9±8,5. para o 1.11 e 111 (nstares, 
respectivamente. A duração mfnima do perfodo pupal em fOI 
12,0 ± 0,2 dias e a máxima. 13,5 ± 0,4 dias. A sobrevivência neste 
parfodo foi de 58± 8,9.47,4 ± 10.1 . 43 ±6.5 e 42 ±6,0. pfln potes 
com 10, 15, 20 e 25 larvas, respectivamente . As fêmer,,; adultas 
apresentaram longevidade de 254. 5±10,7 dias e 0 5 machos 
224.6:1: 11.1 dia • . 

EFEITO DA CÓPULA NA POSTURA EM Coelome,. Ionio (DALMANI 
(COLEOPTERA: CHRYSOMELlDAEI 

R. D. Silveir. & J . L1no No.o. DBA/CCB/UFV. 36571 -000. Viço.a. 
MG, E-maU : linoneto@mail .ufv .br 

Das espécies conhecidas no gênero Coa/omers. em apenas 
sete foram realizados estudos biológicos. O comportamento 
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reprodutivo em insetos deste gênero é muito pouco conhecido. Devido 
a Isso estudou*se o efeito das cópulas reahzadas após a primeira 
postura, em fêmeas de C. lanio. A partir de criação massal eXistente 
no Insatário da Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, MG, obteve* 
se adultos, que após emergência, foram transferidos para gaiolas 
teladas de 30x30x30 em, alimentados diariamente, com folhas 
frescas de Cecropia pachystschys. De grupos de adultos com a 
mesma Idade, obteve-se casais em cópula, os quais foram separados 
em placas de Peui , sendo que, no primeiro tratamento, fOi mantido 
o macho e a fêmea juntos In .. 151. por toda a vida. enquanto que no 
segundo. o macho fOI retirado logo após a fêmea reahzar a primeira 
postura (n - 14) . Obteve-se o tempo decorrido entre posturas. o 
número de ovos por fêmea. a viabilidade dos mesmos, em ambas 
situações. O número de ovos colocados pelas fêmeas isoladas foi 
estatisticamente superior ao das fêmeas acompanhadas IP < 0,051. 
sendo em média 620.3:t.l07 , 3 e 505.9 :t. 83.5 ovos . 
respectivamente. O tempo médiO entre posturas de fêmeas isoladas 
foi de 23.1 ± 2,8 dias enquanto que em fêmeas acompanhadas foi 
de 16.7:t. 0,6 Dias. 05 quais diferem estatisticamente (P < 0 .05) . 
Tanto os ovos provenientes de fêmeas Isoladas como os das 
acompanhadas, nAo apresentaram viabilidade estatisticamente 
diferente IP > O,05), sendo em média 63.7 e 67,7 %, respectivamente. 

PREFER~NC IA ALIMENTAR EM Coelome,. I. nio (DALMANI 
(COLEOPTERA: CHRYSOMELlDAEI 

M. P. Souza & R. D. Silveira, DBA/CCB/UFV, 36571 ·000, Viçosa. 
MG, E-maIl : nanjos@mail .ufv.br 

Todas as espécies do gênero Coelomer8 do espeCializadas 
em allmentarem·se das árvores do gênero Cecropia . O enfoque 
ahmentar em C. Isnio ainda não foi devidamente estudado. o que 
constitui motIvo deste trabalho. As observações foram condUZIdas 
sob condições controladas de laboratÓriO. na Universidade Federal 
de Viçosa. A preferência alimentar foi avaliada dando chance de 
escolha entre folhas de Cecropi8 hololeuca e de Cecropi8 
pachystachys; para tal, utilizou-se dez grupos, contendo dez larvas 
cada . A área foliar consumida e a mortalidade de larvas foram 
quantificadas mantendo·se sempre o número constante de dez larvas 
em todos as repet ições e sem chance de escolha entre as duas 
cecrÓpias . Utllizando·se as mesmas espécies de cecróplas, avaliou· 
se a preferência alimentar dos adultos, pela área foliar consumida. 
Para se avaliar o consumo, ofereceu·se cada espéCie de embaúba 
durante 24 horas. Em ambos os casos. utihzou·se 10 repetições. 
contendo dOIS besouros em cada, coletados aleatOriamente. Ouando 
foi dada a chance de escolha entre as duas espécies de Cecropia, 
todas as larvas se alimentaram exclUSIvamente de folhas de C. 
pschY!H8chya. Sem chance de escolha. observou·se consumo fohar 
em ambas. sendo em média por larva, 97 ,0 :t: 2.7 cmz em C. 
p8chystachY8 e 16.6±-0,9 cm2 em C. hololeuca. As larvas que se 
alimentaram em C. h%leuca. devido ao baixo consumo constatado, 
apresentaram mortalidade supenor às alimentadas com C. 
pschystachV8. Sem chance de escolha, os casa is de adultos 
consumiram 8.6 ±0,2 cm2 de folhas em C. pschystachya e 2,8 ±0,2 
cmz em C. horo/euc8. Quando nAo fOI dada a chance de escolha, o 
consumo fohar foi de 1,4 cm2 em C. holo/euc8 e de 8.9 cm2 em C. 
paChYSf8ChY8. 

EMPUPAÇAO EM Coe/ome,. I.nio (DALMAN I (COLEOPTERA: 
CHRYSOMELlDAEI 

M. P. Souza & R. D. Silveir • • DBA/CCBIUFV. 36571-000. Viçosa. 
MG. E·maíl : nanJos@mall.ufv.br 

Os insetos do gênero Coe/omera são considerados os 
principais desfolhadores de emDaúbas (Cecropia spl . Poucos e 
incompletos do os trabalhos referentes a biologia dos insetos deste 
gênero. motivo pela qual resolveu estudar o comportamento de 
empupação em larvas de Coe/omer8 IBnio. As observações foram 
condUZIdas em laboratório. sob condições controladas, na 
Universidade Federal de Viçosa. Ao se aproximar o final da fase 
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larval. grupos contendo 25 indivIduas foram transferidas para cada 
incubade.,8 . Estas eram constituldas por duas placas de vidro com 
20x30 cm de altura e largura. respectivamente. com afastamento 
de 1.0 cm entre elas. encaixadas em suporte de madeira . Esses 
recipientes foram enchidos com solos provenientes de regiões de 
embaubals. onde as larvas devem se empupar naturalml"nte. As 
dimensões das cAmaras pupais e a profundidade em que elas se 
encontravam no solo foram medidas com régua milimetrada. Ao 
final do terceiro Instar. quando as larvas de C. /lInio apresentavam 
em média. 2 ± 0 .2 cm de comprimento. elas pararam de se alimentar 
e Iniciaram o processo de empupação. Para que a empupação pudesse 
ocorrer. as larvas penetraram no solo. utilizando para isso o trabalho 
sincronizado das mandfbulas. da cabeça e das pernas. Com as 
mandíbulas. as larvas escavaram o sok>. Com o movimento da cabeça 
elas condUZiram este solo até as pernas. que se livraram do mesmo. 
Chegando a certa profundidade. paravam de escavar e, pressionando 
o corpo contra a terra. faziam uma cAmara para empupaçio . A 
profundidade média de empupaçio foi de 7.1 ± 0 .3 cm. sendo que 
algumas larvas de C. IlInio não penetraram no solo e outras chegaram 
a atingir até 15 cm de profundidade. A maior e a menor dlmensio da 
cAmara pupal foram de 1.8 ±0.1 cm e 1,1 ±0.1 cm. respectivamente. 

MARCAÇÃO 00 LOCAL OE POSTURA POR Carolom •• reu.l. 
BECHYN~ (COLEOPTERA: CHRYSOMELIDAEI 

R. C. A. Lima. J . M. V. Abreu Neto & R. D. Silveira DBA/CCB/UFV. 
36.571 -000, Viçosa. MG. E-mail :nanJos@mall.ufv.br 

Já fOI evidenciado em insetos da subfamOia Galerucinae. 
que adultos apresentam feromônio de agregação e dispersão. Com 
o objetivo de se verificar a ocorrência de marcação nos recipientes 
de postura para Cerotoms srcutltll. realizou-se sob condições 
controladas de temperatura, umidade e fotoperfodo. no laboratório 
de Entomologia da Universidade Federal de Viçosa. Viçosa (MG). o 
seguinte experimento: após a emergênCia dos adultos. casais foram 
colocados em placas de Petr! I~ - 15 cml . contendo duas Simulações 
de solo. em recipientes distintos. Esses recipientes foram montados 
a partir de copinhos de café cortados a 1 cm do fundo, preenchidos 
com vermlcullta e cobertos com papel de filtro e gazes tingidas de 
marrom. todos eles. uniformemente umedecidos. Um dos recipientes 
era novo e o outro. já havia sido previamente utilizado para a postura 
de outro casal . Sobre estes conjuntos foram colocadas folhas de 
feijão IPhsseolus vulgarisl. como fonte de alimento. Os potes f cavam 
eQuidistantes e o casal , inicialmente no centro da placa. AI .6s quatro 
dias. se constatada a presença de ovos na gaze e sobre o papel. 
estes eram retirados e contados. O pote novo. se usado. era oferectdo 
a outro casal. Quando não ocorreu a oVlposição. descartou-se os 
dOIS potes. A média de ovos colocados por fêmeas em potes 
marcados foi 38.9±7,7. enquanto que nos novos, foi 22.9±4,4. 
As fêmeas não oviposltaram em 19% dos potes novos e em 54% 
das repetições. colocaram mais ovos nos potes marcados. Isto 
demonstra que existe a tendênCia das fêmeas para ovipositarem 
mais em locaiS previamente marcados. 

QUANTIDADE DE INSTARES LARVAIS EM Beph,.,_spomorom 
(FAB.I (HYMENOPTERA: EURYTOMIDAEI 

N. ANJOS" M. J. B. PEREIRA. Departamento de Biologia Animal 
(CCB/ UFVI. CEP 36571 ·000. Viçosa. MG. E·mall : 
nanjos@mall.ufv.br. 

Na maioria dos insetos, a taxa de cresc'mento a 
cada ecdlse pode ser prevista por certas leis emprricas. como é o 
caso da Regra de DVar, Que foi desenvolvtda para Lepidoptera. Apesar 
diSSO. ela tem sido aplicada para outras ordens de inseto. incluindo 
Hvmenoptera . Em calcidordeos fitófagos são escassos e imprecisos 
os trabalhos Que definem a quantidade de (nstares da fase larval. 
Isto nunca foi estudado em 8. pomorum. a mais importante praga 
das frutificações de graviola. Este trabalho tem como objetivo 
determinar a quantidade de (nstares larvais da broca da semente de 
graviola (8. pomoruml. Fruto~ jovens foram infestados artificialmente 
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no campo de onde. diariamente. foi coletado e dissecado um fruto 
para análise do desenvolvimento larval no interior das sementes. 
De cada amostra diária foram selecionadas no máximo 10 larvas 
para a mediçio do comprimento mandibular. As medições do 
comprimento foram efetuadas. da base até o ápice da mandlbula. 
utilizando-se de microscópio de luz com ocular micrométrica de 
tambor. Os dados foram analisados segundo o princrpio da Regra 
de Ovar. encontrando-se cinco rnstares larvais IK - 1,62 e R2 - 0.981 
distinguidos pelos valores do comprimento de mandfbula entre 0,03 
a 0,04 mm como sendo primeiro fnstar; 0.06 a 0 .09 mm como 
segundo; 0 .10 a 0.14 mm como terceiro; 0.17 a O,23mm como 
quarto e 0 ,25 a 0.33 mm como sendo o quinto Instar. Esta 
quantidade de Instares coin~ide com o j~ conhecido em outros 
calcidóldeos estudados. 

INFLU~NCIA DA TEMPERATURA NO DESENVOLVIMENTO E 
VIABILIDADE DA FASE DE OVO EM Sitotrog. e",a.lelJ. (Olivorl 
(LEPIDOPTERA: GELECHIIDAEI 

Zurita. Y. & Anjos. N. Depte • De Biologia AnimaIJUFV. CEP 36570· 
000. Viçosa. MG, E-mail: valdivia@alumni .ufv.br 

A eXigência térmica assim como seus limites térmicos 
(temperaturas inferiores e superiores). são importantes para o 
desenvolvimento de insetos. visando determinar-se a sua faixa de 
desenvolvimento. Os estudos sobre o efeito de temperatura em S. 
cerealella sio, ainda insuficientes. Na Universidade Federal de V~osa 
fOI desenvolvida um experimento em cAmaras BOD. visando estudar 
o tempo de desenvolvimento e a viabilidade de fase de ovo de 
Sitotrogs cerealella ILepidoptera: Gelechiidae). em cinco temperaturas 
117. 20, 24. 28 e 32 o C). O período, desde a oviposiçio até a 
eclosão de ovos deste inseto, foi de 16.7; 11.5; 9.0 ; 6.1 e 5.0 dias 
para essas temperaturas. com diferenças estatfsticas entre as 
diferentes temperaturas. As viabilidades da fase de ovo deste inseto 
foram de 53,3; 70.4: 88.2; 63,1 e 59.8%. para as temperaturas 
estudadas. respectivamente . A temperatura base. para o 
desenvolvimento de S. c8r8slella. foi estimada em 11 o C e este 
IOseto nesta fase, necessita de 106,13 graus/dia para completar o 
seu desenvolvimento embrionário. A equação de regressão para o 
perrodo de desenvolvimento da fase de ovo deste inseto é: Y - -
0.103647 + 0.009422· X . Com os dados obtidos pode-se afirmar 
que a curva de regressio expressa uma relaçio inversa entre o 
aumento de temperatura e a duraçio da fase embrionária e que a 
velocidade de desenvolvimento é diretamente proporcional a 
temperatura. 

MORFOLOGIA E NÚMERO DE INSTARES LAR VAIS EM P/ulall. 
~ylost.lI. (L.I (LEPIDOPTERA: YPONOMEUTIDAEI 

C. C. Ecole. N. Anjo. & M. Michereff Filho. Dep-r'. 
Animai (CCB/UFVI. CEP. 36570·000. Viço.a. 
ccecole@alumni.ufv.br 

de Biologia 
MG. E-maU: 

A traça das cNcUeras IP. x.yloste/Ia) é um microlepidóptero 
com grande habilidade de adaptaçio a diferentes condições 
climáticas. Em 1991 este inseto foi o principal problema da cultura 
do repolho e da couve-flor. Ataca a cultura em qualquer fase de 
desenvolvimento. com redução de até 60% na produção comercial. 
A determinaçlo do número de (nstares constitur uma ferramenta 
fundamental na definiçAo de t~ticas de controle das pragas-chaves. 
O assunto referido ainda nlo foi estudado no Brasil para esta praga. 
Este trabalho teve como objetivo determinar indiretamente a 
quantidade de (nstares larvais e caracterizar morfologicamente cada 
um deles. Os trabalhos foram conduzidos no Laboratório de Biologia 
de Insetos da Universidade Federal de Viçosa. A temperatura mlnima 
vari~vel entre 21 e 23· C e a máxima entre 26 e 29·C; fotoperfodo 
de 12 e UR vari~vel entre 70 e 80%. As larvas. criadas em folhas 
frescas de repolho. foram fervidas. conservadas em álcool 70% e 
medidas sob lupa estereoscópica. A curva de distribuiçio de 
frequências de larguras de cápsulas cefálicas permitiu determinar a 
existência de Quatro 'nstares IK -1.49; Rl_ 0.87). Larvas de I rnstar 
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são esbranquiçadas, com cabeça castanho-escura; as de 11 Instar 
apresentam cápsula cefálica com pintas e manchas escuras, placa 
pro torácica com duas manchas ferruginosas e corpo amarelo
esverdeado. Nos dois últimos Instares, as larvas são verde-escuras 
com cabeça castanho·clara e placa torácica mantendo o aspecto 
inicial . Os valores médios de cápsula cefálica nos quatro Instares, a 
partir do primeiro, foram. 0 .14±0,01 ; O,19±0,02; 0 ,35 ± 0.04 e 
0,49 ± 0 ,03 mm, respectivamente. Assim, os valores da largura da 
cápsula ceUlica segue a regra de ovar. 

CARACTERIZA CÃO DOS INSTARES LARVAIS DE Tu' •• b$olu', 
IMEYRICKIILEPIDOPTERA : GELECHIIDAEI 

J. A. M . Ferreira & N. Anjos, Departamento de Biologia ~nimal . 

Universidade Federal de Viçosa. CEP 36571 -000. Viços .... MG. E· 
mail : jam@alumni .ufv.br. 

A traça-do· tomateiro (Tuta sbsoluta) é o principal problema 
entomológico da cultura do tomate (Lycopersicon esculentum) . Ela 
está presente durante todo o ciclo da cultura e as larvas causam 
minas. danificando folhas , brotos e frutos. Este trabalho teve como 
obJetiVO caracterizar os Instares larvais deste inseto. indiretamente. 
como forma de facilitar os trabalhos de criação desta praga. Em cem 
larvas de diferentes idades foram medidas a largura das cápsulas 
cefálicas visando determinar o número de Instares e descrever as 
caracterlsticas de cada um deles. As larvas foram criadas em 
incubadora tipo B.O.o . com temperatura constante e igual a 25 ° C 
e fotoperíodo de 12 horas. Com base na regra de ovar, testou-se 
três hipóteses quanto ao número de Instares e concluiu-se que o 
inseto apresenta quatro Instares larvais (K - 1 ,49 e R2 - 0 ,84) . A 
largura da cápsula cefálica foi de 0 ,16 ± 0 .02 para o primeiro (nstar 
e O,25 ± 0.03; 0 .35 ± O,03 e 0 .54 ± O,03 mm, para os Instares 
seguintes, respectivamente. O primeiro Inslar apresentou r.oloraçio 
geral verde-clara, cabeça mais larga que o corpo e de cor marrom. 
Os segundo e terceiros Instares apresentaram coloração verde cada 
vez mais intensa, à medida que se alimentavam das folhas de 
tomateiro . No quarto e último Instar, as larvas apresentaram 
coloração verde-escura, com uma faixa longitudinal discretamente 
rósea no dorso; quando próximas ao empupamento, esta faixa se 
torna avermelhada e bem distinta. 

INFLUtNCIA DA COR DO SUBSTRATO NA OVIPOSICÃO DE 
Csrolom. _reu.'. BECHYN~ (COl.:CHRYSOMElIoAE) 

J . R. M. V. Abreu Neto, R. C. A . LIMA & M. R. Barreto, Dept! de 
Biologia Animal , IUFV). CEP 36571 -000. Viçosa . MG. E-mail: 
jrn@alumni .ufv.br 

Cefotoma 8fCUIJta é um inseto causador de danos em 
culturas de soja e feijão em todo o paes. Suas larvas atacm " raIzes. 
enquanto os adultos atacam as folhas. sendo ainda 1ran':;II'1ISS0res 
de viroses. Técnicas de criaçio em condições controladas 510 
importantes para se buscar um controle de pragas de potencial 
econômico. A criaçio deste inseto, em laboratório é feita ut ilizando
se como substratos de oviposiçio um conjunto de placa de Petri , 
vermiculita. papel filtro e gaze tingida na cor preta. Objetivando avaliar 
o efeito de diferentes cores no substrato para oviposição, realizou
se este trabalho. O experimento foi conduzida em sala com 
temperatura de 24, 1 ±O. l , UR de 67.69±O,62% e fotoper(odo 
igual a 12 horas. Os insetos foram separados em dois grupos de 4 e 
5 casais . Foram colocados em placas de Petri (150 mm A:), contendo 
seis copinhos de café cortados, com vermiculita , água e papel de 
filtro. Cada copinho foi pesado após a colocaçlo da vermiculita e o 
volume de água igual em todos estes. Para cada copo eram colocadas 
as gazes tingidas nas cores branca. verde, vermelha. amarela, marrom 
e preta . Após 4 dias. procedeu-se a contagem de ovos para cada 
cor de substrato. As quantidades de ovos encontradas em cada cor 
de substrato foram: preto - 39,3±63, branco - 4,2±6, l , vermelho 
=4.6±6, 8. marrom - 3 ,9±6.8, verde - 3.8± 6.4 e a narelo 
~3, 2±6,3 . Estes resultados evidenciam 8 possibilidade til;:! que C. 
SfCuata não apresenta preferência por nenhuma cor de susbstra to 
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entre as testadas podendo ser utilizada a gaze branca naturalmente 
encontrada no mercado. 

EFEITO DE DIETAS ARTIFICIAIS EM Plu'e/l. xylo"o/l. (l.I 
ILEPIDOPTERA: YPONOMEUTIDAEI 

J . Vetasque. C. C. Ecol., N. Anjos & . M . C. Picanço. Dep~. de 
Biologia Animal (CCB/UFV), CEPo 36570-000. Viçosa. MG. E-mail : 
ccecole@alumni .ufv.br. 

A traça das cruc(feras (P. xylostel/aJ é praga severa das 
culturas de repolho e couve· flor onde causa redução de mais de 
50% na produção comercial. A criaç ão massa I ex ige o 
desenvolvimento de dietas artificiais, visando obter individuas de 
qualidade homogênea e de baixo custo e isto, ainda, não foi estudado 
no Brasil. Assim, O presente trabalho teve como objetivo determinar 
o efeito de dietas artificiais na duração, sobrevivência e peso da 
fase larva!. Os trabalhos foram conduzidos ê temperatura mlnima 
variável entre 21 e 23° C e máxima entre 26 e 29° C; fotoperlodo 
de 12:12 horas (luz:escuro) e UR var iável entre 70 e 80%. No 
expenmento 1 as larvas. foram alimentadas em potes plásticos (500 
mil com folhas frescas de repolho e em tubos de vidro (h = 9,5cm x 
A: z 2,5cm) com a dieta artificial de Blever & Boldt (1971) . No 
experimento 2 adicionou-se colesterol (0.25gl e inosilol (0,018g). 
dissolvidos em éter. No experimento 3. além da dieta usada no 
experimento 2. adicionou-se óleo de gérmen de trigo para obter uma 
nova dieta . A fase larval durou 9.2 ± 0,5 e 15 ± 1 para a dieta natural 
e artificial do experimento 1. No experimento 2 durou 9.2 ± O,79 e 
12.6 ± 0 ,84 para as mesmas condições. No experimento 3, as 
durações foram de 10.3±0.5 na dieta natural e de 12,2±0.8 e 
12::t O, 7 para as duas dietas. respectivamente. A sobrevivência larval 
foi de 70±12,3% e 26±5,5% para a dieta natural e artificial do 
experimento 1; 80 ± 17.6 e 52 ± 23,9 para o experimento 2; 
72 ,5 ± 9.6 e 20±17,3 e 30±12,25% para o experimento 3. No 
experimento 1, larvas alimentadas com dieta natural pesaram 
5,3 ± 1 ,2mg e com artificial, 1,3 ± O. 7 mg . Alguns adultos obtidos 
apresentaram-se com as asas presas à exuvia pupal. Conclui-se que 
não houve adequada aceitação das duas dietas artificiais. 

MORFOLOGIA DE Coolomoro I.nio (DALMANI (COLEOPTERA : 
CHRYSOMELlDAEI 

J . E. P. Mendes & R. D. Silveire. DBA/CCB/UFV. 36571 ·000. Viçosa. 
MG. E-mai!: nanjos@mail.ufv.br 

Os principais besouros desfolhadores das embaúbas 
tCecropia sp). são os pertencentes ao gênero Coelomef8 . Das 
espécies conhecidas. em apenas algumas se tem alguma Informação 
e incompletas o que justifica este estudo . Os ovos, larvas, pupas e 
adultos de Coelomef8/snio foram obtidos a partir de criaçAo massal 
em laboratório. em Viçosa . Nas observações em microscópio 
estereoscópico. constatou-se que os ovos slo oblongos e quando 
recém-depositados, formam uma coteca de cor amarelo-gema intensa 
e brilhante. Após cerca de uma hora. a superllcie da coteca tornou
se amarronzada, mas os ovos continuaram amarelos; após 
aprOXimadamente 24 horas, ela ficou completamente endurecida. e 
os ovos adquiriram cor marrom-clara opaca . A largura e o 
comprimento dos ovos foram iguais a 1.19 ± 0 .01 mm e 1,47 ± 0.01 
mm, respectivamente. A superf(cie do córion é marcada por pequenas 
punctuações. As larvas apresentaram comprimento. em mm, de 
2 .85±0.03 e 4.B4±0. 05 . 5.51 ±0.04 e 10.0B±0. OB e 
10.84±0,08 e 20,27±0.17, no inJcio e fim de cada um dos três 
Instares. As razões de crescimento do corpo encontradas entre os 
inIcias do primeiro e do segundo Instar e entre os inrcios do segundo 
e do terceiro (nstar foram iguais a 1,93 e 2,07, respectivamente. Já 
entre os finais do primeiro e do segundo Instar e entre os finais do 
segundo e do terceiro Instar, foram de 2 .08 e 2,01, respectivamente. 
C. /anio apresentou pupa do tipo exarada. de coloração amarelo
gema. O comprimento e largura das pupas foi de 10,86±0,36 e 
5,28±0, 14 mm para os machos e 11,07 ±0.37 e 5,39 ±O,16 mm 
para as fêmeas. Os adultos observados diferem dos descritos 
originalmente pela presença de pêlos pequenos, claros e distribu(dos 
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em toda o élitro. O maior comprimento e largura de adultos machos 
e fêmeas, em mm, foi , 2.47 ±0.4' 2 e 6,60±0, ' 56 e' 2,88 ± O,279 
e 7,08 ± O, '83. 

DETECçAO DE FEROMONIOS EM Hedyp.the. betulinu. 
(COlEOPTERA, CERAMBYCIDAEI, EM LABORATÓRIO. 

E. C. G. Azevedo & 
C.Postal , 429 , CEP 
etelvina@dbio.unisc.br 

E. Corsouil. Inst . Biociências. PUCRS. 
90619 -900 . Porto Alegre, RS. E-mail : 
e corseull@vortex .ufrgs.br. 

A erva-mate é uma essência florestal de crescente 
relevancia econOmlca no Estado do RIO Grande do Sul. em especial 
na microrregião de Santa Cruz do Sul, onde, no município de VenAncio 
Aires e arredores, é um dos principaIS sustentáculos da economia . 
Um dos problemas enfrentados pelos agricultores é o cuntr 118 dos 
msetos que danificam os ervais. Em todo o sul do Brasil . a principal 
praga relacionada a esta cultura é H&dypathes betu/inus. a broca da 
erva-mate. Sua larva constrói galerias no interior do tronco e da raiz , 
impedindo o pleno desenvol .... lmento da planta. podendo até le .... ar à 
morte. Com o objetivo de contribul1 para a busca de alternativas de 
controle, foram feitos estudos comportamentais, em laboratório. a 
fim de detectar atratividade entre individuas de sexos opostos. Foram 
montados olfat6metros. constltuldos por caixas de .... idro. acopladas 
a um pequeno ventilador. gerando um fluxo de ar continuo para o 
Interior da arena . Utilizaram-se insetos vtrgens, emergidos no 
laboratório. cuja idade, por ocasião dos testes. era conhecida. Os 
InsetoS-Isca de um sexo foram colocados em gaiola com um ramo 
de erva-mate. no centro da arena do 0lfat6metro e, na extremidade 
oposta à entrada do ar. foram liberados insetos do sexo oposto. As 
trajetórias dos insetos soltos foram registradas com caneta, usando 
cores distintas. em IAminas de plást ico. colocadas sobre o 
olfatõmetro. Os resultados dos 283 testes realizados. com insetos 
que ti .... eram uma longevidade média de 39 dias, e .... idenciaram que 
há atratividade tanto de machos por fêmeas como O il verso. 
caracterizando produção de feromOnio sexual. Esta prot.luçAo foi 
fracamente influenciada por fatores ambientais e, de forma 
significativa. pela idade dos insetos. onde a maior intensidade ocorreu 
nas duas primeiras semanas de Vida . 

ASPECTOS BIOlÓGICOS DE Co/Ia';' .cenic. (HEMIPTERA, MIRIDAEI 
EM TRIGO 

L. R. G. C.rtesai & E. COfseuil. Dept· de Fitossanidade. Fac . 
Agronomia, UFRGS. C. Postal 776, CEP 9000, -970, Porto Alegre, 
RS. E-maíl : Icarlesi@vortex.ufrgs.br 

Nestes últimos anos têm·se verificado, com frequência, a 
ocorrência do percevejo ColIBria scenica em trigo , inseto 
fitossucdvoro que ataca as folhas , nos diferentes estágios de 
desenvolvimento. causando manchas esbranquiçadas que repercutem 
na produçAo. Motivado pela falta de conhecimento sobre a biologia 
dessa espécie, traduzida pelo reduzidrsslmo número de co nu l:..uições 
publicadas a respeito , foi realizado o presente trabalho, desenvolvido 
no laboratÓriO de Entomologia da Faculdade de Agronomia da UFRGS. 
em Porto Alegre. durante o ano de 1993. com o propósito de obter 
estimativas para o seu ciclo de vida. O experimento foi conduzido 
em câmara climatizada, sob temperatura de 21 ± , - C, umidade 
relativa de 78 ± 9% e fotofase 12 horas, usando-se plantas de trigo 
da cultivar BR-23 como alimento. Foram calculadas as médias e 
desvios padrões para os diversos perfodos de desenvolvimento. feitas 
comparações entre médias pelo teste -t " e aplicado o teste de qui· 
quadrado para rado sexual. Como resultados destacam-se as 
estimativas de 14,07 dias para o perlodo de incubaçlo. 20,28 dias 
para o perfodo ninfal e 34,55 dias para longevidade dos adultos. A 
viabilidade dos ovos foi de 84.39% e das ninfas de 49,13%. Em 
relaçio ao número de rnstares, 94.8% das ninfas apresentaram cinco 
(nstares e as demais seis. O número m~dio de ovos depositados por 
fêmea foi de 196.03. As durações médias dos parrados de pré
oviposiçAo. oviposiçAo e pós-oviposiçAo. foram 6,42; 28.92 e 1.65 
dias. respectivamente. Embora um número pouco maior de fêmeas 

65 

tenha emergido das' , 6 ninfas que atingiram a fase adulta. nAo foi 
posslvel contrariar a hipótese da razlo sexual de 0 .5 . 

ASPECTOS BIOlÓGICOS DE Lonomi. obliqu. WAlKER, ,855 
(lEPIDOPTERA, SATURNIIDAEI, EM LABORATÓRIO. 

L. M. lorini & E. COfsouil , Inst. Ciências Exatas e Geociências. UPF. 
C. Postal 566, CEP 9900' -970 Passo Fundo. RS e Inst . Biociências. 
PUCRS, C. Postal '429, CEP 906,9-900 Porto Alegre, RS. E-mail : 
corseuil@ .... ortex.ufrgs.br. 

As lagartas de LonomiB obliqUB vem ocorrendo com certa 
frequência em diversos municípios do Rto Grande do Sul. despertando 
grande interesse médico na Regilo Sul do Brasil . Trata-se de um 
lepidóptero que em sua fase larva I apresenta cerdas urticantes 
contendo toxina de açlo hemorrágica. responsável por vários 
acmentes humanos, inclusive com óbitos. 510 ainda muito reduzktas 
as publicações relativas aos aspectos biológicos da espécie. 
Procurando contribuir com $Obstdios para seu melhor conhecimento. 
foram mantidos em laboratório, exemplares em di .... ersas fases do 
desenvolvimento. a partir de adultos coleta dos com armadilha 
luminosa no municrpio de Salvador do Sul. estimando-se a duraçio 
do perk>do de incubação. fases larval. pupal e adulta. Como resultados 
obte .... e-se um perrodo médio de incubaçio de 17.3 dias; a fase de 
larva apresentou seis (nstares a teve uma duração média de 85,6 
dias, apresentando comportamento gregário e alimentando-se de 
folhas de phhano (Platanus acen'fol,al, peretra (Pyrus communis) e 
gOlabetra (Psid;um gUByaval , esta última planta hospedeira ainda 
nio referida na bibliografia; o perlodo pupal teve uma duração média 
de 69,4 dias. com variação de 29 a 141 dias; para os adultos obte .... e
se uma longevidade que .... ariou de quatro a 14 dias, com média de 
6.8 dias; o ciclo de vida médio da espécie foi de seis meses, com 
um valor m(nimo de quatro meses e meio e um valor máximo de oito 
meses e meio. 

ASPECTOS REPRODUTIVOS DE Anlcl. infecto (lEPIDOPTERA, 
NOCTUIDAE, NOCTUINAEI, EM LABORATÓRIO 

J. A. Teston. A. Specht & E. Corseuil, Ins1. Biociências, PUCRS. C. 
Postal '429, CEP 906,9 -900 . Porto Alegre , RS . E-moil : 
corseuil@vortex.ufrgs.br. 

Os representantes do gênero Anicla. ao contrário dos demais 
nocturneos. caracterizam· se por não apresentarem hábitos 
subterrâneos durante a fase larval. que têm hábito filófago, 
permanecendo junto às plantas hospedeiras, geralmente gramlneas. 
Objetivando contribuir com informações para o conhecimento da 
btologia de A. infecta, que danifica cereais e forrageiras de importAncia 
econOmica. foi desenvolvido este experimento. A criaçio. levada a 
efeito no laboratório de Entomologia da PUCRS, em Porto Alegre. 
utiliztmdo uma camara climatizada com temperatura de 25 :t: l·C. 
umidade relativa de 70 ± 1 0% e fotofasa de 14 horas, foi iniciada a 
partir de 11 casais provenientes de um estoque de popas mantidas 
sob as mesmas condições. Os adultos. em gaiolas cil(ndricas de 
plástico, com 12 cm da diâmetro e 22 de altura, forradas com papel 
filtro, que serviu de local para oviposiçio. fachadas com tela de 
náik>n, foram alimentados com soluçio aquosa de meia 10%. trocada 
diariamente. Os ovos, após contados. foram mantidos em placas de 
petri. sobre papel filtro umidecido, tapadas com filme plástico até a 
eelodo das lagartas. Como resultados foram obtidas as médias a 
seguir. acompanhadas dos respectivos des .... tos padrões: longevidade 
dos adultos de 12,14 (3,43). pré-oviposiçAo 5.45 (1,97', oviposiçlo 
8 .18 (2.961 e pós-oviposiçio 0.27 (0,47) dias. A média do número 
de posturas por fêmea foi de 6,73 (2,4' I e do número de 0 .... 05 por 
postura de 74.30 (37.62', sendo a estimativa da fertilidade, expressa 
pela média dos percentuais de lagartas eclodidas por postura. de 
86,78 % 118,401. 
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BIOLOGIA DE Aphodius lLabotnlsl pseudolividu. BLT. ICOLEOPTERA. 
SCARABAEIDAEI 

l.C. Marchini & S.R. Rodrigues. Dept. de Entomologia IESAlOJUSP). 
C . POSTAL 9 . CEP 1341 B·900. Piracicaba, SP.E · mail : 
Icmarchi@mandi.esalq.usp.br; srrodrig@carpa .ciagri .usp.br 

A espécie Aphodius (Lsbsrrus) pseudolividus BIt. é um 
besouro coprófago de hábito endocoprfd80. com pouco conhecimento 
a seu respeito . Durante o per(odo de 20/07 a 15/09/ 1996. com o 
objetivo do estudo da sua biologia. realizaram-se coletas de larvas e 
adultos no campo os quais foram individualizados em placas de 
plástico com dimensões de 6.1 cm de diA metro e 2.1 cm de altura . 
suprido com solo e massa fecal fresca e mantidos a uma temperatura 
de 25 °C. Adultos foram mantidos em baldes plásticos de 20 cm de 
diAmetro e 22 cm de altura contendo solo e massa fecal de bovinos. 
Formaram-se casais de mesmo dia de emergência e a panir dos 
ovos obtidos realizaram-se 85 observações. Os ovos tem em média 
dimensões de 0.72xO.62 mm e perlodo embrionário de 4 dias. sendo 
depositados no campo imediatamente abaixo da massa fecal em 
grupos ou isolados. comportamento esse também observado em 
laboratório; cada fêmea ovipositou no máximo quatro ovos em 
laboratÓrio. O primeiro. segundo e terceiro instares e pré-pupa 
apresentaram respectivamente 5.83; 5.00; 6.60 e 4.40 dias de 
duração. e o comprimento da cápsula cefálica da fase larvnl ' ara os 
três respectivos (nstares foi 0 .506; 0 .760 e 0.975 mm. A fase 
pupal apresentou 6.63 dias de duração. e em baldes de criaçAo 
normalmente foram encontradas 8 cerca de 15 cm de profundidade 
em pequenas cimaras. 

INFLU~NCIA DO MEIO AMBIENTE NO DESENVOLVIMENTO 
BIOLÓGICO DA ABELHA AFRICANIZADA IApi. mel/i'ero L.I 

V. D. A . dos Reis & L. C. Marchini. Dept o. de Entomologia (ESAlO 
/ USP). C. Postal 9 . CEP 13418-900. Piracicaba . S.P. e·mail : 
vdareis@carpa.ciagri .usp.br & Icmarchi@mandi.esalq .usp.br 

Dentre os fatores que são constantemente estudados em 
aperfeiçoamentos de técnicas de manejo de insetos. os voltados ao 
ciclo biológico sempre devem receber especial atenção. A abelha. 
inseto que exerce um papel de grande importância na alimentação 
humana, tem sido alvo de constantes pesquisas nesse sentido. Isso 
porque. uma maior viabilidade dos seus ovos ou uma menor c.Jração 
do ciclo biológico acarretará numa maior quantidade de operárias 
disponfveis para a realização de serviços . resultando 
consequentemente em um poss(vel aumento da sua eficiência na 
polinização das culturas de interesse econômico e na obtenção dos 
produtos da colm~ia (mel. pólen. própolis. geléia real. veneno) . No 
presente trabalho avaliou-se a influência da localização da colméia 
(à sombra ou ao sol) . na duração do ciclo biológico de diferentes 
castas de Apis melllifers . assim como a percentagem de indivlduos 
que atingiram o estágio adulto (verificado para todas as fases de 
desenvolvimento biológico) . Os resultados de viabilidade de ovos. 
larvas. pupas e total . obtidos para operárias e zangões em colméias 
ao sol. foram respectivamente: 95.5 %; 96.4%; 96.8%; 89. 1 % e 
81 .6%; 78.3%; 89.4%; 57. 1 %. Para as COlméias à sombra. foram 
respectivamente: 94,5%: 95,0%: 96,1 %: 86,3%: e BO,9%: 76.4 %: 
89.7%; 55 .4 %. A duração do ciclo evolutivo. ao sol. para operárias 
foi de 18 8 2' dias. tendo 20 dias como o mais representativo e 
para zangões a média foi de 23 dias. variando de 22 a 24 dias. já à 
sombra. o ciclo evolutivo para operárias foi de 19 a 21 . sendo 20 
dias o número mais frequentemente observado e para zal'\jões a 
média foi de 23 dias. 

BIOLOGIA DA BROCA DAS PONTAS EM PARTES DE 
INFLORESC~NCIAS DE CAJUEIRO 

a .M.S. Melo. E. Bleicher. M . do S. de S. Mota & F. V. de Brito. 
EMBRAPA·CNPAT, C. Postal 3761, CEP60.060·510, Fortaleza, CE. 
E·mail : quelzia@cnpat.embrapa .br. 

A broca das pontas do cajueiro. Anthistsrcha binoculan's 
Meyrik, 1929 (lepedoptera. Gelechiidael é considerada como uma 
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das principais pragas do cajueiro em função do tipo de dano que 
ocasiona. Entretanto. como desconhece-se a biologia desta praga. 
este trabalho visa elucidar a sua biologia. A criação dos insetos foi 
conduzida no laboratório da EMBRAPA - CNPAT. CE. em dois 
ambientes. Utilizou · se algodão como substrato de postura . As larvas 
foram alimentadas com partes de inflorescências tenras. Na sala 
climatizada as médias das temperaturas mrnimas e máximas foram 
25.10 e 27.55°C. respectivamente e fotofase 14 horas. Nestas 
condições foram obtidos os seguintes resultados: fase de ovo: 6 - 9 
('x - 7.32' dias; fase de lagarta: 24 - 40 ('x ... 31.83) dias; fase 
de pupa: 9 · 13 ('x - 10.541 dias. O perrodo de pre - oviposição foi 
de 1 - 11 ('x - 3.761 dias e o de oviposição de 5 - 24 {'x - 141 
dias. A razio sexual foi de 0.55 . A proporção de macho para fêmea 
foi de 1:1.23. A longevidade dos adultos foi de 7 - 26 ('x "," 13.08) 
e 7 • 36 ('x - 17.44) dias para machos e fêmeas. respectivamente. 
Em germinador modelo 747 CGD da FANEM as médias das 
temperaturas m(nimas e máximas foram 26 .46 e 28 . 18°C. 
respectivamente e fotofase 14 horas .. Nestas condiç6es observaram 
. se os seguintes aspectos: fase de ovo 6 - 8 ('x - 7.8); dias. fase 
de lagarta : 24 - 42 ('x - 31.07' dias; fase de pupa : 5 - 16 ('x -
9 .67) dias. A razão sexual foi de 0.62. A proporção macho e fêmea 
foi de 1: 1.16. A longevidade dos adultos foi de 4 - 15 ('x z 8 .90) 
dias e 4 - 15 r x - 9.19) d ias . para machos e fêmeas. 
respectivamente. 

ASPECTOS BIOLÓGICOS DE Breviplllpu. phoenicis EM AMENDOIM, 
Ar.chis pintoi 

F. V. Romero & A . M . Meneguim. Área de Proteção de ptantas. 
IAPAR, C.Postal 4B1 , CEP 86001 ·970, Londrina,PR , E· mail : 
appiapar@lepus.celepar .br. 

Arachis pintoi é uma leguminosa que apresenta boas 
caracterfsticas agronômicas para ser utilizada como cobertura verde 
permanente em pomares de citros. Porém. por ser atacada por ácaros. 
objetivou-se avaliar o potencial desta planta como hospedeira do 
ácaro da leprose Brevipalpus phoenicis. tido como um dos principais 
ácaros praga da cultura dos citros. O estudo foi realizado no IAPAR 
• temperatura de 28 :t 2 0 C. UR de 70 :t 10 % e fotofase de 14 
horas. sendo os ácaros mantidos em ~antulas de Arschis. cultivadas 
em tubetes. As mudas foram infestadas com fêmeas. para obtenção 
de ovos e posterior acompanhamento do desenvolvimento e 
determinação de parâmetros biológicos. O per(odo de incubação foi 
de 8.56 dias. com viabilidade de 82.89 % . A duração do perrodo 
larva - adulto foi de 15. 18 dias. com 60 % de viabilidade. As fêmeas 
colocaram 9.26 ovos e apresentaram longevidade de 10.86 dias. A 
observaçJo da sobrevivência e reproduçlo do ácaro da leprose em 
amendoim sugere certa cautela no uso desta leguminosa como 
cobenura verde em pomares crtricos. 

DETERMINAÇAo DO CONSUMO E UTILlZAÇAO DE CULTIVARES 
DE AMOREIRA IMolU' o/b.1 POR LAGARTAS 00 BICHO·DA·SEDA I 
Bombyx morlL. ). 

F. V. Romero & A . M. Meneguim. Área de ProteçAo de ptantas. 
IAPAR, C. Postal 481 , CEP·86001 ·970, Londrina·PR . E·mail : 
appiapar@lepus.celepar .br. 

As fases de crescimento. desenvolvimento e reprodução 
do bicho·da·seda (Bombyx mo'; l.1. dependem diretamente da 
quantidade e qualidade do alimento ingerido. além de influenciar na 
produção de casulos de maior valor comercial. Entretanto. a escolha 
da cultivar pelos sericicultores. se dá mais pela facilidade de 
propagação do que pela qualidade das mesmas. Desta forma. o 
objetivo do trabalho foi determinar o consumo e utilização de dois 
cultivares de amoreira. um hlbrido IIZ 56/4) e uma variedade (Miura). 
por lagartas do bicho-da-seda. O estudo foi realizado no laboratÓrio 
de Controle Biológico do Instituto Agronômico do Paraná. ê 
temperatura de 25:t 2°C; umidade relativa do ar de 70 ± 1 0% e 
fotofase de 9 horas. As lagartas. hi'bridas comerciais. foram 
alimentadas diariamente. Foi realizada análise bromatológica dos 
cultivares e determinados os seguintes (ndices nutricionais : 
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Digestlbihdade Aparente (AO). Alimento IngeridQ, Ehciôrcia de 
ConversA0 do Alimento Ingendo (ECO) e Digerido (EC I) e Taxa 
Metabólica Relativa (RMRI. A produção do btcho-da·seda 101 avaliada 
através dos parâmetros: peso de casulo cheio e vaZIO, peso de pupa 
macho e fêmea e Teor de Seda Uquida ITSLI. O hlbrido IZ 56/4 
apresentou maior percentagem de nitrogênio e proteina bruta e menor 
percentagem de fib ra bruta que a vanedade Mlura, O hfbrido 
proporcionou maior digest ibilidade aparente e quantidade de alimento 
ingendo pelas lagartas. Os valores de ECO e ECI foram de 20.12% 
e 67.59% para a variedade Mlura e de 19,70 % e 47.77 % para o 
hrbndo IZ 56/4 . O teor de seda Ifqulda fOI menor para as lagartas 
alimentadas com o hl'brldo, 

INFLUtNCIA DE CULTIVARES DE AMOREIRA SOBRE A CRIAÇAo 
DO BICHO·DA·SEDA. Bombyxmori L (LEPlDOPTERA:BDMBYCIDAEI 

J ,E.Miranda' & A .M.Menegulm2, ' Dept-, de Zootecnia de Não 
RumInantes (FCAV/UNESPI. CEP 14870·000. Jabotocabal. SP. E· 
mall : mlranda@uesp.ansp.br. l Area de Proteção de ptanta ~. APAR. 
C. Postal 481 CEP· 86001 · 970. Londrina -PR E·mail: 
applapar@lepus.celepar.br. 

A produtividade e a qualidade do casulo do blcho-da·seda são 
InfluenCiadas pela qualidade da folha de amoreira fornecida. A seleção 
de cultivares de amoreira é fei t a com base nas caracter(sticas 
agronômicas, nos parâmetros biológicos e de produção. decorrentes 
da alimentação . ASSim, cultivares de amoreira com boas 
caracter(stlcas agronômiCas foram avaliados com relação ao 
desenvolvimento larva!. consumo, dlgestlbilidade e parA metros 
relacionados à produção de casulos, O estudo fOI condUZido em 
câmara chmauzada a 25::t2°C. 70±10% U,R. e fotofase de 14 
horas. Noventa dias após a poda do amorellal fOI iniCiada a Criação 
de lagartas hlbridas comerciais. alimentadas com as variedades Mlura, 
Serra das Araras, Toshlana e KOlln. e os hlbndos IZ3/2, IZ40 e IZ561 
4, desde o inrcio do 3° rnstar até a produção de casulos . O 
delineamento experimental fOI o de blocos ao acaso, com sete 
tratamentos e quatro repetições. sendo cada parcela constitu(da por 
cem lagartas. O peso de trinta lagartas e o peso médiO do ""asuk>s 
fOI semelhante entre os tratamentos, à exceçio daquele com a 
variedade Serra das Araras. que apresentou peso IOfellor aos da 
valledade Konn e do hlbndo IZ3/2. Todos os cultivares avaliados 
proporcionaram semelhante Viabilidade do perl'odo larval. peso de 
pupa Im acho e fêmea I e percentagem de encasulamentO.Ouanto ao 
peso de trinta casulos IntellOS. o valor obtido com a vanedade Korin 
foi superior aos da variedade Serra das Araras e do hl'bndo IZ56/4 . O 
peso de tnnta casulos vazios e o teor de seda Irquida não dlfemam 
entre os tratamentos. A percentagem de casulos de 1- nlo sofreu o 
efeito dos diversos tratamentos. mostrando-se dependente de outros 
fatores. que nio o cultivar forneCido como alimento. 

ASPECTOS BIOLÓGICOS E OCORR~NCIA DE Argyrot .. ni. sp . 
(LEPIDOPTERA : TORTRICIDAEI EM POMARES CITRICOS NO 
ESTADO DO PARANÁ 

A . M . Maneguim'. A . C. Mionil , E. F. Peraira2. & A . Pasini 2, ' Área de 
Proteção de Plantas.IAPAR. C.PostaI481, CEP 86001 ·970. Lundrlna. 
PR . E·mall : appiapar@lepus.celepar .br.; 20 ep, AgronomI8,UEL, C.P. 
6001. CEP 86051 ·970, Londrina, PR , E-mail :pasiOl@npd .uel.br. 

A citricultura paranaense que se apresenta em fase de 
expansão, sofre o ataque de diversas pragas. A partir da safra 941 
95, lagartas do gênero Argyrotsenia sp, foram constatadas em altas 
populações, durante todas as fases de desenvolVimento da planta, 
causando danos As folhas Ipnnclpalmente brotações) e promovendo 
a queda de frutos , Assim, obJetivou-se estudar os aspectos b""óglcos 
da praga, visando subSidiar medidas de controle. O trabalho foi 
desenvolvido no Instituto Agrooomlco do Paraná •• temperatura de 
28:t2 °C, UR de 70:t 10% e fotolase de 14 horas, a partir de 
posturas obtidas de adultos provenientes do campo. Lagartas recém 
eclodldas foram indiVidualizadas em tubos de vidro, contendo folhas 
novas de laranja 'Pera ', sendo vedados com tampa plástica. Os 
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adultos foram mantidos em recipientes plásticos. em número de um 
casal por gaiola. para observação de parãmetros reprodutivos e 
longevidade. O per'odo de Incubação fOI de 6.0 dias. A duração do 
per'odo larval foi de 22.79 dias. com predominância de seis fnst ares. 
e viabilidade de 52%. A fase pupal teve duração de 6,39 dias. 
viabilidade de 94,87%. perfazendo um ciclo evolutivo de 34,57 dias. 
O peso médio de pupa foi de 0,00092 e 0,0 107 g para machos e 
fêmeas, respectivamente. O perfodo de pré-ovlposiçAo foi de 1,92 
dias e o de oviposição de 10,54 dias, com 180.85 ovos/fêmea . A 
longevidade de machos e fêmeas foi de 8,75 e 14,66 dias, 
respectivamente. 

EFICI~NCIA DE PARASITISMO EM PRt·PUPAS DE C.r. titi. c.pitete 
(WIED .. 18241 (DlPTERA: TEPHRITIDAEI EM FUNÇAO DA IDADE 
DE Dlaehumimorph8 longie8ud8t. IASHMEAD) (HYMENOPTERA: 
BRACONIDAEI. 

P. C. D. Mendes & J. M. M Walder. Seção de Radloentomologla, 
CENA/USP. C. Postal 96 • CEP.: 13400-970. PIracIcaba · SP. E· 
mail: pcdmende@pira.cena.usp.br 

As moscas-das-frutas Ceratitis espit8t8 e An8streph8 sp. 
são claSSificadas como uma das pnncipais pragas de frutas , O uso 
de formas alternativas ao controle químico vêm ganhando Importêncla 
ao longo dos anos, merecendo destaque o uso de Inimigos naturaIS. 
O uso do parasitóide Dischasmimorpha longicaudat8 no controle de 
várias espécies de moscas-das-frutas , começou a ser empregado 
com sucesso nos EUA a partir da década de 40. Esse parasltólde 
chegou ao Brasil em 1994 por Importação feita pelo CNPMF· 
EMBRAPA. O CENA/USP recebeu o parasltóide e desde então vem 
muluplicando-o e liberando-o experimentalmente em áreas cltrfcolas 
do Estado de Slio Paulo. Com o objetivo de se obter o perfodo de 
maior eficiência de paraSitismo numa criação de laboratório, foi 
instalado este experimento. Adultos virgens do paraSltóide foram 
dlstllbufdos em 5 gaiolas apropnadas (30cm x 30cm x 30 cm' na 
proporção de 150 fêmeas e 50 machos cada , A cada 24 horas pré
pupas de Cerstilis eapitata foram separadas. irradiadas com uma 
dose de 60 Gy de radiação gama e colocadas 16mUplaca'em placas 
espeCiaIS de PVC 160 mm de diâmetro x 3 mm de altura' contendo 
uma das faces telada. Estas placas foram colocadas sobre cada 
gaiolas e deixadas por um perfodo de 60 minutos para serem 
parasltadas , O experimento ocorreu em sala clima t izada, com 
temperatura entre 23-27°C. umidade relativa do ar entre 60-70% e 
fotofase de 12 horas .Venficou-se que a maior eficiência de 
paraSItismo ocorreu durante os primeiros 15 dias de vida do 
parasltólde. apresentando uma média de 47 % 133% - 61 %) e. após 
Isto, decresceu linearmente até chegar a zero aos 30 dias de Vida. 

BIO LOGIA DO PERCEVEJO -DE -RENDA L EnOf'HAltSA HEVEAE 

(HEMIPTERA. TINGIDAEI EM SERINGUEIRA 

M.R, Tantinl " F.M. Lar., Oept! de Entomologia e Nematologia 
(FCAV/UNESPI. Rod . Carlos Tonanni . km 5. CEP 14870·000. 
Jabotlcabal- SP. 

Com a finalidade de acrescentar informações à respeito 
de Leptopharsa heveae, uma das prinCipais pragas da sellngueira 
IHevBa brssiliensisl. propôs-se estudar a sua biologia no clone 
PB 235 . Os ensaios foram realizados na Fazenda da Plantações 
E. Mlchelin, no mUOlc(pio de Itlqulla. MT, no ano de 1995. Para 
avaliação do número de ovos postos por fêmea, mant lveram·se 
casais Isolados em mini -gaiolas presas aos folrolos de plan tas 
com 10 anos de Idade. em condições de campo 123. 1 °C e 78% 
de U.R.' ; para verificação das longevidades ninfal e de adulto. 
os Insetos foram mantidos em placas de Pe tn e alimentados 
com 10Holos que foram trocados a Intervalos de 2 dias. em 
condições de laboratÓrio 124 ::t 2 -C e 70 :t 10 % de U.R.I. 
Com os resultados obtidos pode-se observar que as fêmeas fazem 
postura endof(tlca com oviposlções próximas as nervuras . 
isoladas e Inseridas longitudinalmente na página Inferior do fol(olo, 
colocando no clone PB 235, uma média de 89 ovoslfêmea, com 
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uma amplitude de 10 8 116 ovos/ fêmea. numa rado de 2.83 
± 2.66 ovosl fêmea/ dia, num perfodo médio de vida de 29.6 
dias, sendo que o máximo perfodo atingido por uma fêmea foi 
de 58 dias. O tempo de eclodo dos ovos variou de 12 a 11 
dias. Em laboratório. o perfodo ninfa I médio foi de 15 dias. com 
uma duraçio média de 3 dias para cada instar; a longevidade 
dos adultos foi de 20.5 dias. 
Agradecimentos: a CAPES. ao CNPq e a Plantações E. Michelin. 

ASPECTOS BIOM~TRICOS OE PUPAS DE Br ... oll .... yr. 
(LEPIDOPTERA; BRASSOllNAEI EM CONDIÇOES CONTROLADAS 
DE LABORATÓRIO. 

V . M . Secker; G. S. Neto & Rocco A . Oi Mare. oept· de Biologia 
(UFSMI . João Manoel n· 39. CEP 97050·010. Santa Maria. RS. E· 
mall : ram 1 3@sm.conex.com.br 

Este estudo está fundamentado em 218 indivíduos. 
capturados em estágio de larva. em três localidades ISM - Santa 
Maria. bairro centro; BE - Santa Maria . bairro Berlezze ; 
TP _ Tupanciretã - 1381 . A proporção sexual nos três locais. foi 
significante em SM (c1

t1l _ 6.53; P<0.05). não havendo significAncia 
entre BE e TP (c2

t
,,- 1.59; P> 0,05), Das larvas que alcançaram o 

estágio de pupa 28% o fizeram no fundo do pote {C H), nlo se 
prendendo pelo cremaster. e destas. 69% não eclodiram . Das que 
se prenderam pelo cremaster IN) 112%1, 61 % transformaram-se em 
imagos. As diferenças na eclosio de adultos, entre as formas de 
fixaçio (N e CH). lio significantes (c1

m - 16,31; P>O,01). As 
proporções. na forma de fixaçio. entre machos e fêmeas, bem como 
entre indivrduos provenientes das localidades de BE e TP, não foram 
significantes Ic2

tll - 2,64; P>O,05 ; C~"I- 2,40; P>O, 05 ; 
respectivamente) . A comparaçAo entre a massa das pupas com a 
forma de fixaçio e a probabilidade de eclosão, revela que as médias 
são significantes para ambos os parA metros (F

II
•2H,- 6.01; P<O,05; 

F'1.2H1 E 12.64; P< 0.01; respectivamente I. As diferenças entre as 
massas das pupas. entre os sexos, são significantes (Fn.1U1 - 20,42; 
P> 0 ,01' . O perfodo entre o estágio de pupa e li eclosão dos imagos 
nio mostrou diferenças significantes (FI , .,,,.,- 2.54; P>0.051 . Uma 
an'lise de regressão múltipla utilizando a taxa de eclosão de adultos. 
o volume e forma de fixação das pupas, e o sexo, revetou que somente 
a forma de fixaçio foi significante (b - ~0.40; s .. - 0 ,1951 ; t lU",

-2.06; P< 0,051 . O mesmo tipo de anélise, para estabelecer \a 
dependência da forma de f ixaçlo com a massa, o volume e o *tcp 
das pupas. nlo revelou diferenças significa t ivas (F.,.ue,- 1 ,39; 
P>0.051 . 

LIMIAR DE PERCEPÇÃO DE UMA FONTE PROT~ICA EM F~MEAS 
ÁDUL TAS DE An •• treph. oblíqu. (DIPTERA. TEPHRITIDAEJ 

C. C. Pereira & F. S. Zucototo. oepto. de Biologia. (FFClRP - USP). 
Av . Bandeirantes. 3900, CEP 14040-901, Ribeirão Preto. SP. E
mail: cresoni@spider .usp.br 

Atualmente. 'os estudos nutricionais e de comportamento 
alimentar têm sido de ex1rema importância para o conhecimento da 
biologia. ecologia e evoluçlo dos insetos. como tem acontecido com 
a mosca das frutas A. obliqu6, uma das maiores pragas da fruticultura 
mundial. Como esta espécie necessita de uma fonte protéica na 
fase adulta para a produção de óvulos, seria vantajoso que e espécie 
apresentasse um alto limiar de percepçAo. isto é, percebesse 
concentrações muito baixas de protelna na dieta. O objet ivo deste 
trabalho foi verificar qual a concentraçio mlnima de lêvedo de cerveja 
{fonte protáical que a A . obliqus é capaz de perceber na dieta. Foram 
montados 3 experimentos utílizando fêmeas recém emergidas. fêmeas 
alimentadas de dieta sem lêvedo por 10 dias (privadas) e fêmeas 
alimentadas de dieta com lêvedo por 10 dias (nio privadas). Foram 
feitas 10 repetições com 12 fêmeas cada para cada experi'1lento. 
Duas dietas sólidas foram oferecidas simultaneamente: 1) lüvedo + 
sacarose e 21 só sacarose. A ingestão foi medida por 3 dias. Os 
resultedos demonstraram que fêmeas recém emergidas perceberam 
o lêvedo na dieta a part ir de 0.1g. Fêmeas privadas e não privadas 
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têm limiar menor que fêmeas recém emergidas. As moscas privadas 
perceberam o lêvedo entre 0.8g e 0 .9g e as não privadas acima de 
0 .9g. O resultado obtido com moscas recém emergidas pode indicar 
uma estratégia da espécie para identificar dietas que. apesar da baixa 
concentraçio protéica. possibilitem a ingestão compensatória para 
atingir o estado nutricional adequado para maturaçlo sexual sem 
estar limitada pela capacidade de distensão abdominal. O resultado 
obtido com moscas privadas demonstra que orglos sensoriais 
envolvidos na detecçlio de nutrientes t ornam-se mais aguçados 
quando há privação; o contrário é verdadeiro para moscas não 
privadas. 

ASPECTOS DA BIOLOGIA DE Bueno. pl.tycnemi. (FIEBERI 
(HEMIPTERA. NOTONECTIDAEJ EM UM BREJO ENTRE DUNAS NO 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO' 

J . L. Ne.simian. J . R. I. Ribeiro & A . S. Vargas, oept· de Zoologia, 
Instituto de Biologia. UFRJ, C. Postal 68044. CEP 21944-910. Cidade 
Universitária, Rio de Janeiro, AJ. E-mail : nessimia@domain.com.br. 

No perrodo de janeiro de 1981 a fevereiro de 1988. no Brejo
canal de Itaipuaçú, Restinga de Maricá, RJ, realizou -se uma 
amostragem quantitativa macroinvertebrados aquáticos. O corpo 
d'égua foi analisado quanto à composição da hemipterofauna e 
variáveis ambientais. BuenoB p/Btycnemis foi a espécie dominante, 
representando 14% do total coligido. Essa espécie apresenta o ciclo 
de vida adaptado ao regime sazonal do brejo. A maior concentração 
da espécie ocorreu nos meses de primavera (78%1 . durante a queda 
do nfvel de água. Quanto a variação populacional da espécie e a 
composição etária. observou-se um pico de adultos no mês de 
novembro (180,14 indivlduos.m-2), imediatamente antes do 
descenso total da coluna d'égua. Nesse perfodo de seca (dezembro), 
os adultos abandonam o local. deixando posturas endoffticas em 
Rhynchosphors corymbosa ICyperaceae), Eleochs,;s sellowisns 
(Cyperaceae) e Nymphoides humbo/dtiansIMenyanthaceael. Assim 
que o nevei de água sobe em janeiro e fevereiro. observa-se um pico 
na freqOência de ninfas de primeiro e segundo fnstares. A espécie 
mostrou correlação positiva significativa com a proliferação da alga 
SpyrogYrB sp. (Chk>rophyce·ae). sugerindo sua utilizaçio como refúgio 
e fonte de alimento. Houve correlaçlo negativa significativa com o 
acúmulo de material vegetal em decomposição na massa d"gua. o 
que acarreta perda de espaço. mobilidade e dificulta a disponibilidade 
de re~úgio . Co nstituem alimentos principais dessa espécie 
mlcrodrustáceos ICopepoda e Cladocera) e larvas de Chironomidae. 
Os pribcipais predadores observados 510 Anax smazilli. Erythemis 
creduls e outras espécies de Odonata. heterópteros do gênero 
Belosroms (Belostomatidael. Ranatra e Curicta (Nepidae). além de 
Notonect6 /Psfsnecta/ d/$turbara e Buenos antigone 6ntigone 
INotonectidael . 

1· Apoio CNPq. FUJB·UFRJ e FAPERJ 

ASPECTOS DA BIOLOGIA DAS ESP~CIES DE Meg.dyte. 
(COLEOPTERA. DYTISCIDAEI DA RESTINGA DE MARiCA. MARiCA. 
RJ 

E. C. Mendonça & N. Fe"eira-Jr, oepto de Zoologia. Inst. Biologia, 
UFRJ. C. Postal 68044. CEP 219444·970. Rio de Janeiro. RJ. 

O gênero Megsdytes constitui·se de ativos predadores 
aquáticos. desempenhando , assim, importante papel em 
comunidades aquáticas. No entanto pouco de sua biologia tem sido 
estudada. Com o objetivo de compreender aspectos da biologia de 
alguns coleópteros aquáticos, em especial do gênero Megadytes. 
foram coletadas, desde jane"o de '996. amostras mensais em brejos 
e poças temporárias na Restinga de Maricá. Esses corpos d'água 
foram caracterizados quanto • vegetação. profundidade. 'rea e 
fatores fCsico-qurmicos (pH. condutlvidade elétrica. temperaturas 
do ar e da água, nutrientes e oxigênio dissolvido) . Registrou-se 3 
espécies desse gênero: M. marginithorBx. M. fsllsx e M. gigsnteus. 
confirmando Ferreira-Jr 119901. Os adultos dessas espécies foram 
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raramente coletados. enquanto as larvas constitufram o grupo mais 
representativo 120,4% dos cole6pteros coletados I. As larvas de 
M. ml!JrginithOftlx corresponderam a 91 % de todos os representantes 
imaturos desse gênero. sendo 66% dos indivfduos de 1 ° fnstar. 
21% de 2° (nstare 13% de 3° rnstar. o Que indica uma alta taxa de 
mortalidade nos pimeiros rnstares. provocada por preddção e 
canibalismo. Essas larvas foram larga e exclusivamente en(;ontradas 
nos ambientes de maior 'rea. indicando que o tamanho dos corpos 
d"gua é um fator Que limita sua ocorrênCia. A composicio norrstica 
parece ser responsável pela dlstribuiclo restrita de M. fal/8x a uma 
única poça. A análise ftsico-Qufmica não evidenciou nenhum fator 
que lustlficasse a distribuicio das espécies de Megadytes na região. 

DESENVOLVIMENTO DAS FASES IMATURAS DE Chrysoperl. 
IIxtemB (H.gan. 18611 (Neuroptara: Chrysopldae) ALIMENTADAS 
COM OVOS DE Alebeme ."gillacee (Húbner, 18181 (Lepidoptara: 
Noctuidae' 

8. Souza. T. M . Santol. L. K. Figueira & C. F. Carvalho. Univ. Federal 
de La'«ras. UFLA. Dept·. de Fitossamdade. C. Postal 37. 37200-
000. Lavras, MG. 

Entre os inimtgos naturais presentes na cultura do al!J'ldoelro 
destacam·se os crisop'deos. Embora sua ImportAncia como 
predadores seja reconhecida há vádos anos. no Brasil. estudos básicos 
sobre sua biologia 510 ainda Incipientes. Este trabalho teve por 
objetiVOs avaliar o consumo alimentar. a duração e a Viabilidade das 
fases imaturas de C. externe. a uma temperatura de 24 ± 1 ·C. 
U.R. de 70 ± 10 % e foto fase de 12 horas. Os ovos foram 
mdlvldualizados em tubos de Vidro de 2.5 )( 8.5 cm. sendo as larvas 
alimentadas com ovos de A. argillacea com até 2 dias de idade. Os 
resultados mostraram que a viabilidade dos ovos de C. externa foi 
de 92 % e a duraçio do período embrionáriO 5.9 ± 0.04 dias. O 
primeiro (nstar durou em média. 4.0 ± 0.04 dias. o segundo e terceiro 
(nstares duraram 3.0 e 4,0 ± 0.1 dias. respectivamente. A fase de 
pré-pupa foi de 3,0 ± 0.05 dias e a fase de pupa 7.1 ± 0.07 dias. 
O perrodo compreendido entre a eclosão da larva e a emergênCia do 
adulto fOI de 21.2 ± 0.1 dias. Observou·se um aumento no consumo 
de ovos do curuquerê-do-algodoeiro com o desenvolvimento larval 
do predador. larvas de C. externa apresentaram maior voracidade 
no terceiro rnstar. consumindo um total médio de 225.3 ± 4.8 ovos. 
O consumo médio durante toda a fase larval foi de 285. 8 ± 4,0 
ovos. Constatou-se uma sobrevivência de 100 " para as fnses larval 
e pré-pupal e de 88.9 % para a fase pupa!. A razio sexual foi de 
0.6. Considerando-se o elevado número de ovos predados e li alta 
sobrevivência das larvas de C. externa. concluiu-se que ovos de A. 
argil/acea são uma presa adequada para o desenvolvimento das larvas 
deste predador. 

TESTE DE PREFER~NCIA ALIMENTAR DE Urb.nus .cowoios 
(Williams. 19261 (lepidoptera: Hesperiidaa) EM LEGUMINOSAS 

L. K. F. da Silva & A. G. Carvalho. Dept·. de Produtos Florestais (lF. 
UFRRJI. BR 645. Km 7. CEP 23851 ·970. Seropéd;ca. RJ. 

Na zona oeste do Estado do Rio de Janeiro. a espécie U. 
Bcawoios vem sendo observada causando desfolha. desde o ano de 
1979. através de surtos em C/itoda fairchildiana, vulgarmente 
conhecida como sombreiro. Neste trabalho. o surto foi detectado 
em 1993. observando-se uma grande quantidade de .1 vores 
desfolhadas. A presença desta espécie tem sido verificada (tIO quase 
todo o Estado do Rio de Janeiro e em outros estados do 8rasil. 
mUitas vezes confundida com U. pro teus. O objetivo do trabalho foi 
avaliar a preferência alimentar das larvas desta aspécie por 
leguminosas. Os testes foram Instalados utilizando-se sete dietas: 
C. 'airchildianB. Centrosem8 pubescens. GJycine max e quatro 
variedades de Phaseolus vulgaris. Varre Sai. Porto Real. Ouro Negro 
e Xodó. em onze repetições. Foram acondiconados 15 ovos de U. 
aCBwoios. no primeiro tes1e. em seta placas de Petri e 10 ovos em 
Quatro placas de Petri. no segundo teste. os folfolos das seta dietas 
foram dispostos ao redor dOI ovos U. 8cawoios. na fase final do 
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perfodo de incubação. em pontos eQÜtdistantes. Os resultados obtKSos 
demonstraram que a dieta P. vulgafÍs varo Varre Sai. foi a prefenda 
por 33.09 % das lagartas de U. aC8woios. em seguida. a var. Xodó 
com 28.78 % e em terceiro lugar a dieta C. 'airchi/diana. com 23.02 
%. A preferência alimentar das larvas de U. Bcawoios. pelas duas 
variedades de feijão, superou a preferência alimentar pela planta 
hospedeira natural. C. fsirchi/diana. evidenciando que P. vulgaris 
pode ser um hospedeiro alternativo da espécie. A dieta G. max foi a 
de menor preferência na alimentação das larvas de U. aCBwoios. 

BIOLOGIA DA FASE LARVAL DE Chryso".rI. externalHagen. 1861 I 
(Neuroptera: Chrysopidae) ALIMENTADAS COM Aphis gossypii 
Glovar, 1877 (Homoptera: Aphididael 

L. K. Figueira. 8. Souza. T. M. Santos, N. A. Moura & C. F. Carvalho. 
Univ. Federal de Lavras. UFLA. Depr'. de Fitossanidade. C. Postal 
37.37200-000. Lavras. MG. 

o pulgão A . gossypii é considerado uma praga de 
Importância na cultura do algodoeiro. pre;udicando o desenvolVimento 
das plantas, nAo somente pela sucção contfnua da selva. mas também 
pelo encarquilhamento das folhas. mal formação dos brotos. 
desenvolVimento de fumagina e a moculação de viroses . Em 
programas de controle blol6gico C. externa poderá constituir-se em 
um predador bastante promissor por apresentar elevado potencial 
biÓtico. alta capacidade de busca. voraCidade e facilidade de criação 
em laboratório. A presente pesquisa foi relizada. objetivando-se 
estudar o desenVOlvimento de C. externa quando alimentada com o 
pulgão A. gossyp;; a uma temperatura de 24 ± 1°C. umkSade relativa 
de 70 ± 10 % e fotofase de 12 horas. Os resultados mostraram 
que a duração média do periodo de larva a adulto de C. externa foi 
de 21.6 ± 0.1 dias. O primeiro. segundo e terceiro instares duraram. 
em média. 3.7 ± 0.1; 3.0 ± 0.1 e 4.5 ± 0.1 dias. com sobrevivência 
de 90; 100 e 96.3 %, respectivamente. sendo que 76.7% das larvas 
atingiram a fase adulta. O rndlce de aumento de peso do primeiro 
para o segundo fnstar e deste para o terceiro foi de 3,4 vezes em 
média. O peso médio das larvas de terceiro fnstar foi de 5.7 ± 0,4 
mg. decrescendo para 4.9 ± 0.5; 4.6 ± 0.6 e 3.8 ± 0.3 mg, 
respectivamente quando atmgiram as fases de pré-pupa. pupa e 
adulto. Larvas de primeiro instar de C. externa apresentaram largura 
média da cápsula cef"ica de 0.43 ± 0,01 mm. atingindo 0.67 ± 
0.01 mm no segundo e 0.91 ± 0,01 mm no terceiro rnstar.A fase 
de pré-pupa apresentou uma duração média de 3.5 ± 0.1 dias. com 
viabilidade de 100 % e a fase de pupa 7.0 ± 0.1 dias com 84.6 % 
de viabilidade . 

EFEITO DE DIFERENTES PRESAS SOBRE A BIOLOGIA DE ADULTOS 
DE Chryso".rte externa (Hagan. 18611 (N.uroptara: Chrylopidael 

T. M. Santol. C. F. Carvatho. L. K. Figueira. 8. Souza. & J. W. 
Matol. Univ. Federal de Lavras. UFLA. Dept·. de Fltossamdade. C. 
Postal 37. CEP 37200·000. Lavras. MG. 

Os crisopfdeos são predadores que durante a fase de larva 
alimentam-se de uma grande variedade de artr6podes Que possuem 
o tegumento facilmente perfurável. O tipo de presa consumida durante 
a fase jovem. exerce uma influência na btak>gia desses insetos quando 
adultos. Este estudo foi conduzido no Laborat~rio de Biologia dos 
Insetos. a uma temperatura de 24 ± 1°C. fotofase de 12 horas e 
umidade relativa de 70 ± 10 %. Objetivou-se avaliar a influência de 
diferentes presas forneCidas durante a fase larva I sobre o 
desenvolvimento de adultos de C. externa. As presas oferecidas 
foram ovos do curuquerê-do-algodoeiro. Alabama BrgiJlacea e o pulgão 
Aphis gossypli. Durante a avaliação dos parâmetros relativos à fase 
adulta. os insetos foram alimentados com dieta artificial a base de 
IAvedo de cerveja e mel. Fêmeas de C. externa originadas de larvas 
alimentadas com ovos de A. srgillBceB e o pulgão A. gossyp;;. 
apresentaram uma longevidade média de 32.9 ± 5.5 e 50.4 ± 9.6 
dias e número total de ovos de 664.0 ± 113.9 e 706.7 ± 141.9 
ovos. respectivamente. A média diária de ovos de C. externa foi de 
20.8 ± 1,32. quando alimentadas durante a fase larval com ovos 
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de A . BrgillaC8B, enquanto que aquelas alimentadas com A. gossyp;; 
produziram em média 17,01 ± 2.5 ovos. A duração dos perfodos 
de avi posição e efe tivo de oviposiçio foi de 26,5 ± 5,2 e 25,3 ± 
4.8 dias QUando as larvas foram alimentadas com ovos de A. Brgillacea 
e de 43,0 ± 9.1 ; 40,6 ± 8,0 dias quando alimentadas com o pulgAo 
A . gossypii. 

VARIAÇÃO PONOERAL OE ADULTOS DE Chry$operl. medil.".ne. 
IHõlzel . 1972) I Neuroptera : Chry. opida. ) EM FUNÇAO DA 
ALIMENTAÇÃO IMAGINAL 

C. F. Carvalho. M. Canard & C. Alauzet. Univ. Federal de Lavras, 
UFLA. Dept! de Fitossanidade, C. Postal 37. 37200·000, Lavras, 
MG. 

Determinou-se as variações ponderais de adulto~ de C. 
med;terrBnea em função de diferentes alimentos e sua correlação 
com o número de ovos. Após a emergência, ad,ultos de ambos os 
sexos foram pesados, acasalados e mantidos em caixas de criação 
em cAmara climática a 20 ± 1 °C, 70 '" de U. R., fotoperiodo de 16 
horas e alimentadas com lêvedo de cerveja hidrolizado, mel. pólen, 
pólen + mel, lêvedo de cerveja . lêvedo de cerveja + mel, germe de 
trigo e germe de trigo + mel. representando os tratamentos. Durante 
45 dias consecutivos fez·se a pesagem e contou-se o número de 
ovos. Observou·se que após a emergência. seguido a expulsão do 
mec6nio e antes da primeira alimentação, o peso médio dos machos 
foi de 6.06 ± 0 .06 mg, e o das fêmeas 8.02 ± 0,07 mg . Em 
relação ao peso diário, constatou-se que no 22 dia os machos 
apresentaram um ganho médio de 24 %. 8 as fêmeas o aumento 
médio foi de 35 %. As dietas interferiram de maneira significativa 
no ganho de peso de ambos os sexos. Em relação as fêmeas e 
considerando-s8 o tempo requerKto para o completo desenvolvimento 
dos ovarfolos. observou-se que o 62 dia foi o que apresent ou o maior 
ganho peso. Aquelas alimentadas com lêvado de cerveja + mel 
t iveram um aumento médio da ordem de 92 %. atingindo em ".!dumas 
situações um aumento da ordem de 1 23 %. Ao se correlacionar o 
peso das fêmeas e o número de ovos, observou-se que não existe 
uma relação direta entre o peso dos adultos e a capacidade de 
oviposição. Dietas ricas em carbohidratos mas pobres em proteinas. 
proporcionaram adultos de peso significativamente próximos àqueles 
que alimentaram-se de dietas ricas em proteinas. contudo, pode-se 
afirmar que o essencial é a qualidade da dieta e especialmente seu 
teor em prote inas. 

EFEITO DO HIPOCLORITO DE SODID NA DESTRUiÇÃO DOS 
PEDICELOS . PERloDO DE INCUBAÇÃO E VIABILIDADE DE OVOS 
DE Chrysoperl. m edi t err. n e. (H 6lzel. 1972) INeuroptera : 
Chrysopidael 

C. F. Carvalho. M . Canard & C. Alauzet . Univ . Federal de Lavras, 
UFLA. Dept! de Fitossanidade, C. Posul 37. 37200-000. Lavras. 
MG. 

A utilização do hipoclorito de sódio como meio de ... eparaçAo 
de massas de ovos" uma técnica conhecida a mais de 50 anos. 
contudo, pode interferir na viabilidade dos ovos. Neste ensaio ut ilizou
se ovos de 1 e de 3 dias de idade tratados com água de Javer a 
12,5 % de cloro ativo, nas concentrações: 4 , 6, 8, 10 e 12 %, e um 
produto comercial PA com 3.5 % de cloro ativo. nas concentrações: 
4 . 6 . 8 . 10. 12. 14. 16. 18. 20. 22. 24. 26 e 28 %. Pedaços de 
papel toalha contendo em média 15 ovos. foram mergulhados durante 
30 ou 90" em uma placa de Petri, contendo a solução a testar. 
Após a destruiçAo dos pedicelos. foram enxaguados com 'gua 
destilada durante 40" .Dez ovos foram transferidos para uma outra 
placa e mantidas em cAmara climática a 20 ± 1 °C, 70 % de U. R. 
e fotoperiodo de 16 horas. Durante 15 dias consecutivos e nas 
diversas concentrações mencionadas, avaliou-se a viabilidade e o 
perfodo de incubaçAo. Constatou·se que o hipoclorito pode destruir 
facilmente os pedicelos sem interferir no perfodo de incubação, mas 
prejudicando a viabilidade. Para ovos de 1 dia. o uso das duas fontes 
de hipoclorito em concentrações crescentes, provocou uma rpdução 
progressiva da viabilidade. Com água de Javer a 4 % obo;ervou-se 
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média 87,3 ± 2,8 " e a 6 % descresceu rapidamente aproximando· 
se de 50 %. Ovos de 3 dias e uma concentração entre 4 e 8 %, a 
redução da viabilidade foi menos pronunciada graças a resistência 
do corion e das membranas embrionárias, obtendo-se entre 70 e 87 
%. Para o hipoctorito PA e ovos de 1 dia, observou-se que as 
concentrações compreendidas entre 4 e 10 % proporcionaram 
viabilidades entre 70 e 80 %, enquanto que, ao se utilizar ovos de 3 
dias e concentrações de até 20 %. a viabilidade média encontrada 
foi da ordem de 80 %. 

BIOLOGIA DE Pygiopechimenn _ (Chev,oIat. 1871 I (Caleoptora : 
Bruchidae' EM FRUTOS DE Cass;. javanica (Leguminosae : 
Caesalpinoidea' 

L. K. Figueira & A . G. Carvalho, Dept". de Produtos Florestais IIF, 
UFRRJ). BR 465. Km 7. CEP 23851 -970. Seropédica. RJ. 

A espécie Pyg;optlch;merus lineols. bruqufdeo associado à 
frutificaçlo do gênero Cassia spp .• desenvolve-se no interior das 
sementes afetando a germinação. Devido a escassez de dados 
referentes a bioecologia da espécie. foram avaliados alguns aspectos 
biológicos deste coleoptero em frutos de Cass;B j avan;cs. 
considerando-se que as sementes são importantes para disseminação 
e cultivo desta espécie ornamental , bastante utilizada na arborização 
de parques e jardins. O experimento foi conduzido em Laboratório 
após a coleta de frutos de C. jBvsn;cs com posluras de P. /;neo/a. 
sendo acondicionados em gaiolas plásticas sob temperatura de 26 
± 4 °c e umidade relativa do ar de 65 ± 5 %. Os adultos após a 
emergência foram sexados e confinados em gaiolas plást icas. em 
diferentes números de casais . sendo alimentados com mel de abelha 
para obtençlo de gerações futuras . Frutos. sem postura, foram 
oferecidos aos casais, para avaliar o comportamento dos casai s. a 
eelosio das larvas e a mortalidade dos adultos. Para a geração F 2' a 
porcentagem média de eclosAo das larvas foi de 59.2 ± 11 ,5 %, o 
perfodo médio de pré-postura, postura e pós-postura de 8,9 ± 5,2: 
13,9 ± 4,3 e 6.7 ± 3,9 dias, respectivamente. a longevidade média 
do adulto foi de 29.3 ± 9 .6 dias. 

EFFECT OF INSECT RESISTANT ANO SUSCEPTIBLE GENOTYPES 
ON SURVIVAL ANO INSTAR LENGTH OF NEZARA V/R/DULA (L.I 
(HETEROPTERA:PENTA TDMIDAEI 

E. D. M . DE Oliveira. & D. L. Ganoni. Embrapa-$oja. Caixa Postal 
231 , 86001 -970 Londrina. PRo E·mail gazzoni@cnspo .embrapa.br. 

Two laboratory tesl s were conducted during the Voar of 
1993, lo evaluate the survival and lenglh of instars of Nezars v;r;dula 
nymphs, feeding on susceptible and reslslant soybean genotypes. 
Immediately after oviposltion. the insects were placed 10 Pel,. dlshes 
contaming peds of the tested genotypes. The pods were changed 
three times a week during the experiment. lnsects were daily observed 
to record survival and length of the inslars. High mortality of first 
instar nymphs was observed when insecls fed on the line BRT92-
10644 ar the cultivars IAC· 17 and IAC· 1 00. Stink bug nymphs fed 
on BRT92-10868, BRT92-10644 ar ·Crocket'. in both tests and 
'Lamar' in one of the tetits, had nymphal stage elC"tended when 
compared to the control. Extended cycle and high mortality of bugs 
indicate Ihat BRT92· 1 0644 is not an adequate food source for stink 
bugs. 

INTERAÇÃO ENTRE RESIST~NCIA GEN~TICA E FATORES BIOTICOS 
E ABIOTICOS DE MORTALIDADE DE PRAGAS DE SOJA . I . 
INSETICIDAS. 

M. C. Ferreira. O. L. Ganom & C. B. Hoffmann·Campo, Embrapa
Soja . Caixa Postal 231 . 86001 -970 Londrina . PRo E-mail 
gazzoni@cnpso.embrapa.br. 

Para estudar o efeito da interaçllo entre resistência genética 
e inseticida, sobre a mortalidade de Ant;carsia gemmsta/;s. I rês 
experimentos foram desenvolvidos no Embrapa·Soja . Folhas novas 
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das cultivares BA-16 e IAC·100, foram coletadas no có .. npo e 
esterilizadas no laboratório. Uma folha com o pecfolo envolto po' 
algodão umedecido e uma cartela com 50 ovos de Anticarsia 
gemmatslis foram colocadas em caixas de gerbox . As lagartas foram 
observadas diariamente e o alimento reposto quando necessárto. 
Durante o experimento as lagartas foram mantidas em 800 com 
temperatura de 271lC ± ' · C, No sexto fnstar, as lagartas foram 
individualizadas em placas de Petri e submetidas a diferentes doses 
de Endosulfan, aplicado sobre três discos de cada uma das cultivares 
testados. O ensaio 1 foi avaliado após 24 e 48 horas. No ensaio 2 a 
avaliação foi efetuada após 24, 48 e 72 horas. No ensaIO 3 a avaliaçAo 
foi realizada após 24, 48, 72, 96 horas, no estágio de pupa e na 
emergência do inseto adulto. Os resultados indicaram que a 
mortalidade das lagartas aumenta e a lOIO diminui progressivamente 
com o tempo de avaliação. especialmente nas lagartas alimentadas 
com ' IAC-l 00' . lagartas alimentadas com 'SA-16' apresentaram 
dose letal média superior à lagartas alimentadas com ' IAC-l 00'. 
Indicando um efeito Interativo dos flavooóides constitUintes dessa 
cultivar resistente com o Inseticida. sobre a mortalidade das lagartas. 

ASPECTOS BIOLOGICOS OE ADULTOS MACHOS DA FORMIGA SEM 
RAINHA DinoponoerB qUBdriceps IHYMENOPTERA. FORMICIDAEI. 

C.Z.D. de Araujo. Núcleo de Pós-graduaçao em Educaçao INPGEOI 
UFSI. ex. Postal 353. eEP 49.100·000. 500 ersitóvao.SE. 

Por ser Dinoponertt quadriceps uma formtga pouco conhectda 
no meio Cientifico, pretendemos neste trabalho divulgar alguns 
aspectos sobre a biologia dos adultos machos dessa espécie. Doze 
colonias foram estudadas. por dois anos consecutivos. em Sao 
Cnstóvao.SE (14 meses) e no laboratórto de Etologia da Universidade 
Paris Nord.França (10 meses) . Em condiçoes de temperatura e 
umidade controladas (T - 24 C ±2: H.A. - 72% e T - 27 C±: 2: 
H,A, - 60% ± 10), a5 colonlas foram Instaladas em ninhos artificiais. 
adaptados com material dos ninhos de ongem, visando minimizar o 
Impacto do meio. Do Total de 139 formigas machos estudados. 
110 destes nasceram em laboratório e o restante no C.:tmro, Nas 
condlçoes de temperatura e umidade mais baixas, os machos Viveram, 
em média, 12 dias 14 a 37 dias) . enquanto que nas condlçoes mais 
elevadas viveram. em média. 3 dias 13 a 8 dias). Contrariamente a 
longeVidade dos adultos, o cicio evolutivo dessas formigas 1100 
dl8sllevou 11 dias a mais, na temperatura mais elevada. Estes adultos 
foram mais abundantes nos meses de março. dezembro, abril e 
fevereiro com, respectivamente, 30%. , 9%, 12% e 11 % da amostra, 
Em vOos noturnos eles pousavam nos galhos mais baiXOS de árvores 
ou arbustos. das prOXimidades do ninho. Neste perfodo as fêmeas 
os procuravam, começando assim os pflmeiros contatos antenalS 
ou cortejamento para o acasalamento, Durante as escavaçoes de 
ninhos. para coleta de colonlas. tanto os adultos como as pupas 
machos foram localizados nas primeiras clmaras dos ninhos. 

CARACTERIZAÇÃO DOS ÓRGÃOS INTERNOS DE REPRODUÇÃO 
DE F~MEAS DE C.rotom. .rcua'. ICOlEOPTERA. 
CHRYSOMELlDAEI 

l. R, RedaeUi. L. M . G. Oiefenbach, M. A. Heineck·leonal & L. G. 
Dias, Dep. Fltossanldade (Fac. Agronomial UFAGSI. C. Postal 776, 
CEP 90012-970. Porto Alegre. RS. E-mail : luredael@vonex.uf.gs.br 

Os danos provocados por C. areusta em cultivos de 
leguminosas tem Sido alvo de preocupaçlo crescente. O 
conheCimento do status reprodutivo de uma população auxilia na 
predição sobre tendências no tamanho populacional e estratégias do 
Cicio de vida. Neste sentido. o uabalho teve como objetivo descrever. 
Ilustrar e mensurar os órgãos internos de reproduçAo de fêmeas 
imaturas e reprodutivas desta espécie. Adultos provenientes de uma 
Criação mantida em condições controladas (25 ::t 1·C: UR-70 ± 5%; 
fotofase - 12h). no laboratório de Entomologia do Dep. de 
Fitossanidade da UFAGS. foram dissecados, em álcool etmco 70%, 
sob estereomicroscóplo Wild MS. As imaturas foram dissecadas no 
dia da emergência e as reprodutivas três dias após a primeira 
oviposição , O aparelho reprodutor segue o padrão básico descrito 
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para Chrysomelidae. Os valores registrados para fêmeas imaturas e 
reprodutivas foram. respectivamente: largura dos ovários 
10.48±:0.015 mm e 1.66±:0.106 mm);comprimento dos ovários 
11,O±0.038 mm e 2.09±:0.125 mml ; largura do oviduto lateral 
(0.15±O,016 mm e 0.31±:0.026mm); comprimento do oviduto 
late,al 10,85%0,064 mm e 0.39±:O,039mm': largura da gllndula 
da espermateca 10,05 ±:0.007 mm e 0.1 6±0.05mm) : comprimento 
da glândula da espermateca 11,15 ±:0.081 mm e 1,22 ±O. 179 mm}. 
O número médio de ovarfolos observado nas fêmeas reprodutivas 
foi igual a 41. As medidas de largura e comprimento dos ovários 
permitem a distinção entre os estágios Imaturo e reprodutivo. 

ÓRGÃOS INTERNOS DE REPRODUÇÃO DE DI.bro,lc •• ".clo .. 
ICOLEOPTERA. CHRYSOMELlDAEI 

L. G. Di ... M. A. Heineck-leonel. L M. G. Diofenboch & L R. R_otN. 
Dep. Fitossanidade IFac. Agronomia/ UFRGSI. C. Postal 776, CEP 
90012-970. Porto Alegre, AS. E-mail : luredael@vortex .ufrgs.br 

Os órgãos Internos de reprodução de machos e fêmeas de 
D. speclosa foram deSCritos com base em Indlvfduos provenientes 
de uma criaçAo mantida em condições conuoladas (25::t 1°C; 
70%5%: 12L:12EI, no laboratório de Eruomologia do Oep , de 
Fitossarudade da UFAGS. Adultos recém·emergidos foram diSsecados. 
em álcool etmco 70%. sob estereomicroscópio Wild MS. Os órgãos 
reprodutivos dos machos consistem de dois testfculos ovóides 
agrupados numa única estrutura, envoltos por uma fina membrana. 
situados em posiçlo mediana. em vista dorsal. na cavidade 
abdominal; um par de veslculas seminais que se continuam por um 
par de vasa de/erentia. as quais unem·se dando origem ao ducto 
ejaculatório, que termina no aedeagus, Um par de glandulas acessórias 
tubulares, bastante longas. se inserem no ponto limltrofe entre a 
vas de/erens e a vesk:ula seminal. Nas fêmeas o sistema reprodutiVO 
é formado por dois ovários. Situados lateralmente na cavidade 
abdominal. Cada ovário é composto por 39 ovarfolos. em média. 
com filamentos terminaiS longos que se unem formando um único 
ligamento, Os ovarfolos abrem-se no cálice dos ovidutos laterais. os 
quais unem·se dando origem a um oviduto comum, O oviduto comum 
desemboca na parte ventral de uma bursa copulatrix bastante 
expandida. Uma espermateca esclerotlzada em forma de gancho 
posiciona-se dorsalmente à bursa copulatrix . Uma gllndula tubular 
longa prende-se próximo à base da espermateca onde também 
conecta·se o ducto desta , 

EFEITO DE DIFERENTES CONCENTRAÇOES DE SACAROSE NA 
INGESTÃO DE Anu"oph. obliqu. IDIPTERA. TEPHRITIDAEI. 

T. M . L Fontotla. & F. S. Zucaloto. Deptl . de Biologio IFFeLRP I 
USP). Av. Bandeirantes. 3900, CEP 14040-901 . Ribeirão Preto. SP. 
E·mail : fontella@spider .usp.br 

Frutos silvestres. em geral, são infestados pelas espécies 
do gênero Anastreplul sp. Estas moscas, antes de Iniciar sua atividade 
sexual, passam por um perfodo de maturação, durante o qual elas 
precisam se alimentar regularmente de carboidratos. água e de uma 
fonte protéica para permitir a maturaçlo das gOnadas. O carboidrato 
é o nutriente requerido em grande quantidade pelos insetos e sua 
prinCipal função é fornecer energia e atuar como fagoestimulante . 
Os carboidratos também apresentam 8 funçlo reguladora da 
quantidade de alimento ingerido pelos insetos (tanto durante a fase 
imatura como adulta) com base em seu alto ou baiXO poder de 
fagoestimulaçlo , O objetivo deste trabalho foi verificar se ocorre 
Ingestão diferenciada de dietas com duas diferentes concentrações 
da sacarose 18,5g e 32,Og' visto que este carboidrato faz parte da 
dieta natural destes insetos, Dietas foram confeccionadas em 100ml 
de água e ágar. Foram feitas 6 repetiç6es com 12 fêmeas cada para 
as duas concentrações. A ingestão da dieta foi medida diariamente 
por um parfodo de 6 dias, Os resultados de ingestão foram: 0,68 ± 
0 ,27 mglfêmea/dia para dieta de 8,5g de sacarose e 1,01 ± 0,61 
mg/fêmea/dia para a dieta de 32,Og de sacarose. Estes dados nos 
indicam que provavelmente não ocorre ingestão compensatória da 
dieta como descrito em trabalhos semelhantes. O fato poderia ser 
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explicado pelo poder de fagoestimulação do carboidrato à 
concentração de 32,Og ser maior que 8 de 8.5g . 

COMPORTAMENTO ALIMENTAR OEA. cia monu.t. (LEPIOOPTERA, 
PlERIOAE) EM CONOIÇOES DE CAMPO: PAOROES MIGRATÓRIOS 
NOS PRIMEIROS INSTARES 

P. P. Dinil & F. S. Zucoloto. Lab. de Nutrição de Insetos, Setor de 
Ecologia 8 Evolução, Oapto . de Biologia (FFCLRP/USP). Av. 
Bandeirantes, 3900. CEP 14049·901, Ribeirão Preto, SP. E-maU: 
dinizpp@usp.br 

Para a grande maioria dos insetos fitófagos holometábolos. 
a definição do alimento dos imaturos é feita pela fêmea adulta, no 
momento da oviposição. No entanto, em algumas espécies os 
primeiros estágios podem abandonar seu hospedeiro primário. e isto 
torna-se mais frequlnte naqueles em que o imaturo é móvel. 
Diferenças nutricionais de acordo com O estágio larva I, sexo e 
capacidade trsica determinam e delimitam o tipo e regi:lo do 
hospedeiro a ser ingerida . Estudos recentes com Diptera 
demonstraram que um mesmo hospedeiro pode apresentaI dlh renças 
nutricionais dependendo da distAncia do pedúnculo. Os primeiros 
estudos sobre oviposiçAo desta espécie demonstraram que as fêmeas 
apresentam preferências por determinadas e diferentes regiões da 
folha de couve. Assim, objetivou-se analisar o comportamento 
alimentar das lagartas nos seus primeiros tres (nstares , com o intuito 
de fornecer subsrdeos para estudos futuros de performance e 
correlação com a oviposiçAo da fêmea. Foram obervadas 10 posturas 
em diferentes regiões da folha de couve, totalizando 362 lagartas. 
A postura e as lagartas eram recobertas com tule e os dados anotados 
dia-a-dia até o final do terceiro (nstar, quando as lagartas mediam 
em média 7mm. Concluiu-se que as lagartas no primeiro e segundo 
(ostar alimentam-se da região da folha em que se encontrava a 
postura, ou seja : 11 não apresentam migração; 21 dependem 
integralmente da correta escolha da mãe no momento da oviposiçAo 
e 31 ao atingirem o terceiro (nstar, as lagartas passam a ingerir a 
região imediatamente abaixo ou acima (mais próxima) da regiAo da 
postura. Também foi observada a ingestão do CófÍo dos ovos e dos 
exoesqueletos (mudas) das lagartas. o que evidencia a necessidade 
nutricional de proterna animal por este inseto fitófago 851)1.:1 ;alista. 
pelo menos nos estágios imaturos. 

MORPHOLOGICAL CASTE OIFFERENCES IN THE NEOTROPICAL 
SWARM -F OUNOING POLlS Tl NE WASP Po/ybi. scut./I.ris 
(HYMENOPTERA, VESPIDAE, EPIPONINI). 

F. B. NoIl. Departamento de Biologia. Faculdade de Filosofia Ciências 
e Letras de Ribeirão Preto. Av. Bandeirantes 3900. 14040·901 
Ribeirão Preto - SP, Brasil . E·mail: fernnoll@spider.usp.br 

Among the social insects, epiponine wasps (Carpenter, 
1993) has challenged the sludents of social evolution because they 
generally present incipient caste differentiation and polygyny . 
However. our studies revealed that castes in Polybia scutel/aris are 
fairly morphologically and physiologically distinct. After disseceting 
a sample of females taken 'rom a mature colony it was found that 
only ovary-developed females were inseminated (queens) and, 
conversely. ali uninsemênated fema~s had undeveloped ovarie~ (sterile 
workersl . Intermediates (unsinseminated ovary-developed individuais) 
were absent. Nine measured body parts showed queenJworker rattos 
higher than 1. Canonical discriminant analysis ICOA) applied to the 
made meaSUfed indivtduals showed higher values of the first canonical 
variable (CAN i ' for queens than workers. For CAN I determination 
length of gastral tergite I (Tlll, partiallength of the forewing (Wl) 
ando especially, basal width of tergite 11 IT 2BW1 were the most 
important among the analyzed characters. Mahalanobis' !Otercaste 
distances 102: Anderson. 19681 calculated through COA was 62.77. 
indicating a large difference between queens and workers. These 
values are only comparable to some analyzed Agelaia. 
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OIFEERENCIAÇAO DE CASTAS EM Apoico poIIens (HYMENOPTERA, 
VESPIOAE, EPIPONINI). 

P. F. Pellegrini & F. B. NoIl. Departamento de Biologia. Faculdade de 
Filosofia Ciências e letras de Ribeirão Preto. 14040-901 Ribeirão 
Preto (SP). (AuxRio Financeiro: Fapesp) 

Os Epiponini, vespas sociais enxame adoras da região 
neotropical. são de importância para a compreensão da eusocialidade 
nos insetos por apresentarem poliginia e diferentes padrões de 
diferenciação de castas. Neste aspecto, este trabalho analisou 
morfometncamente os índivfduos de uma colônia de ApoicB pal/ens. 
espécie que apresenta hábitos noturno-crepusculares . Para 
diferenCiação das castas empregou-se análises multivariadas como 
canônica discriminante e dístâncias generalizadas de Mahalanobis. 
desenvolvimento ovariano e padrões de coloração. Das 22 medidas 
corporais mensuradas, largural basal do segundo tergito gastral. 
largura do mesoscuto e. principalmente, largura da cabeça foram as 
medidas mais discriminantes sendo as rainhas menores que operárias. 
fato já observado em Apoica flavissima (Shima et aI.. 1994) e Po/ybia 
dimidista (Shima et aI., 1996). Em adição clara diferenciação entre 
as castas foi constatada através das distAncias de Mahalanobis (38.71 
e desenvolvimento ovariano. Neste caso, a existência de castas 
fisiológicas também foi constatada pelo fato de apenas as rainhas 
apresentarem desenvolvimento ovariano e inseminaçAo. Variações 
nos padrões de coloração entre as castas também foram observadas. 
Rainhas apresentaram coloração mais clara na regiAo superclipeal 
que as operárias. Esta caracterfstica também foi observada em A . 
flavissima mas de maneira inversa. 

A LGUNS ASPEC TOS BIO LÓGICOS DO PARASITÓIOE 
Di.ch.sm;morph. longic. udst. (ASHMEADI (HYMENOPTERA : 
BRACONIOAEI CRIADO SOBRE LARVAS DE Cerotitis copit. t. 
(WIEO .. 1824) 10IPTERA: TEPHRITIOAEI. 

J . M . M . Walder. M. L. Z. COl te & L. A . Lopes. Seção de 
Radioentomologia, CENA/USP, C. Postal 96, CEP 13400·970, 
Piracicaba. SP. E-mail : jmwalder@cena.usp.br. 

A Seção de Radioentomologia do CENA-USP. está 
multiplicando o parasitóide das moscas-das-frutas. Dillchasmimorphs 
longicaudllta. para a realizaçlo de estudos ecol6gicos e de controle 
de moscas-das-frvtas em algumas 'rells citrlcolas do Es tado de SAo 
Paulo. A multiplicaçlo do parasit6idel§ feita sobre larvas de Ceratit;s 
capitata. A técnica adotada l§ similar. utilizada pelo Departamento 
de Agricultura do Estado da Florida. em Gainesville, Fl, USA. As 
bandejas contendo dieta com larvas da mosca no final do ciclo. são 
colocadas sobre calhas contendo égua pera recolher as que 
abandonam o meio nutritivo. A cada 24 horas estas larvas são 
separadas. irradiadas com uma dose de 60 Gy de radiaçio gama e 
colocadas 130mUplacal em placas especiais de PVC 190mm diam x 
3mm altl contendo uma das faces teladas. Estas placas slio colocadas 
sobre as gaiolas teladas contendo os parasitóides e deixadas por um 
perfodo de 40 minutos para serem parasitadas. A irradiaçlío é utilizada 
para evitar a emergência das moscas não parasitadas. A produção 
média do laboratório é de 200.000 parasitóides por semana . Nestas 
condições e num ambiente de 22·26°C. umidade relativa do ar entre 
60-75% e fotofase de 14 horas. o ciclo de vida médto do parasitóide. 
de ovo 8 adulto, é de 14 a 16 dias; parrodo de pré-oviposiçio de 2 
dias; perfodo de oviposição de 28 8 30 dias; 'ndice de parasitismo 
médk> de 46,1% (20%-80%1: longevidade média de 42 dias para 
machos e 46 dias para fêmeas; proporçAo de 3 fêmeas para 1 
macho. O perfodo útil de oviposiçAo utilizado no processo de 
multiplicação é de 10-12 dias. O tamanho médio dos parasitóides, 
desprezando o ovipositor. é de 4.6 mm 14.1 · 5.0) para fêmeas e de 
4.4 mm 14.0-4,7) para machos.(Pesquis8 financiada pela FAOIIAEAI 
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Rhyncophoru$ p.lm.rum FEMAlE REPRODUCTOR SYSTEM. 
HISTOCHEMICAl ANO Ul TRASTRUCTURAl STUOY DF PROXIMAl 
PORTION DF OVARIOlE. 

M.I.Camargo-Mathias, P .Sanchez &. F.H.Caetano. Depto de Biok>gia, 
IB·UNESP. CP 199. 13506·900 RIO CI.ro. SP. Brasil. 

Rhyncophorus palmsrum 15 a coleopteran considered to 
be a pest of aconomic importance since it anacks plants of the 
famlly Palmae, that ara highly useful to tropical populations. This 
beetle maintains an intimate ralationship with the nematode 
Burssphelencus cocophilus, the major causatlve agent of the red 
ring disease of paim trees, which usas R. palmllrum as its major 
vector. Some morphology studies have demonstrated that in R. 
palmarum females these nematodes migrate to the ovipositor. which 
they leave at the time of oviposition. The objetive of this inv8stigation 
was to start a histochemical and ultrastructural study of the 
reproductive apparatus of R.plllmllrum females using routine 
hlstochemical and ultrastructural tachniques. R. palmllrum females 
have paired ovaries with two ovarioles aach. which in turn contain 
approximately 50 oocytes in different stages of maturation 
(Camargo-Mathias. 19921. In its proximal region each ovariole has 
an ellipsoid dilatatton which, when studied histologically, was found 
to be a pouch externatly enveloped by muscles and internatly 
harboring thfee mature oocytes. The pouch is internatly Imed ...... ith a 
single epithelium wíth columnar cetls and with secretory functton 
Slnce a large amount of RER and ribosomes was detected in the 
cytoplasm. together with the Golgi apparatus. Many small and 
elongated structures with the morphology Df a bacillus were found 
between this epithelium and the oocytes. distributed at random in 
ali directions. The structures presented a positive histochemical 
reactton to ali tests applied but only at the periphery. whereas thelr 
inner part was negative. Electron microscopy demonstrated that 
these structures do not have a membrane, are of quite homogeneous 
aspect and are found in the proximal region of ali ovaries. Their 
function, however, is stil! totally unknown. sinca we do not know 
thelr nature . We may speculate that the serve as a neutralizing 
agent of plant resistance. 

MICROSCOPIA ELETRONICA DE VARREDURA DOS OVÁRIOS DE 
FORMIGAS P.chycondy/. strl.,. IHYMENOPTERA. PONERINAEI. 

E. Thiele &. M.I.C. Mathias Depr de 8iologia-18-UNESP- C. Postal 
0199. C.E.P. 13506·900. Rio CI.ro. S.P .. Br.sil. 

o estudo da morfologia interna de formigas da subfamma 
Ponerinae tem crescido atualmente e se tornado objeto de grande 
interesse para muitos especialistas. A~ns autores podem ser citados 
como Bolton 11990), Camargo-Mahias e Caetano ~1992a . b). e mais 
recentemente Camargo-Mathias (19931 . O presente trabalho propOs 
um estudo morfológico do sistema reprodutor feminino de rainhas 
de formigas PBchycondyla striats pertencentes a essa subfamma. 
Para a observaçlo da ultra morfologia dos ovdrios de rainhas de 
Pschycondyls striats estes foram retirados e limpos, fixados em 
Karnovsky por aproximadamente 2 horas. Após a fixaçio o material 
foi desidratado em série alcoólica de 70% a 100% além de 2 banhos 
em acetona PA durante 15 minutos cada. Após a dessecaçio em 
ponto crftico o material foi colocado em ·stubbs· de alum(nio com 
fita adesiva dupla face. recoberto com ouro em ·sputtering- . 
examinado e fotografado em Microscópio de Varredura JEOl JSM
P15. Pode-se observar que cada um dos dois ov'rios aPfese"'lta um 
número diferenciado de ovarrolos entra si sendo que o ovário direito 
possue 7 ovarkllos e o esquerdo 8. Tais ovarkllos apresentam-se 
como longos filamentos que se unem formando os ovidutos laterai. 
que por fim formam o oviduto comum. Estes ovar(olos S8 encontram 
basicamente em dois estágios de desenvolvimento: a) completamente 
rudimentares e bl completamente desenvolvidos. Os ovarrolos em 
estligio rudimentar encontram-se com um aspecto enrugado. 
indicando assim ausência do ovócito no seu interior. Jd os ovarkllos 
com ovócitos em desenvolvimento apresentam luperffcie lisa. 
podendo-se detectar claramente as constrições que indicam a 
formaçio de tais ovócitos. Estas observações indicam que n50 existe 
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um sincronismo na produçio de ovócttos dentro de um mesmo ovário. 
Foi possrvel observar também, uma quantidade muito grande de 
traquerolas associadas a esse órgão. O fato de encontrarmos ovarfok>s 
em 8stdgio rudimentar nos ovdrios das rainhas de insetos sociais é 
raramente relatado na literatura, uma vez que cabe basicamente a 
esses indivktuos a tarefa de reproduçio dentro de uma colOnia, tendo 
portanto, os mesmos ovjrios grandes a bastante desenvolvidos 
IWHEllER. 1926; CHAPMAN.19751 . 

INFlUtNCIA DA TEMPERATURA NO DESENVOLVIMENTO 00 
PREDADOR Supputlu. clnctlcop. ISTAll 
IHEMIPTERA:PENTA TOMIDAEI. 

M. J . A. Wandertey & F. S. Ramalho, Unidade de Controle Biológicol 
Embrapa . Algodão. C. Pos,al 174. CEP 58107· 720 • C.mpin. 
Grande. Parafba . E-Mail: framalho@dsc.ufpb.br. 

Os hemfpteros predadores têm se destacado como 
controladores de pragas desfolhador.s. e a espécie S. cincticeps 
tem se mostrado promissora. em estudos de laboratório, no controle 
do curuquerê-do-algodoeiro . A determinaç50 da influência de 
temperatura sobre o desenvolvimento das formas jovens de S . 
cincticeps é de grande importência, e constitui objetivo desse 
trabalho. No presente estudo. utilizou-se cAmaras climatizadas com 
70 ± 10% de umidade relativa. fotofase de 14 horas e temperaturas 
constantes de 15; 18; 20: 23; 25; 28 e 30°C. Tomou-se indivfduos 
de primeira geração. totaUzando-se 100 amostras iniciais para cada 
temperatura. agrupando·se ninfas de primeiro instar. sendo 10 ninfas 
por recipiente . em copos plásticos. de 100 ml, com tampas e o seu 
centro subst itufdo por tectdo tipo organza. Na tampa foi acoplado 
um tubo de vidro com égua, com a extremidade voltada para o 
interior do copo e vedada com um chumaço de algodão. Após a 
primeira muda de pele as ninfas foram individualizadas em potes de 
plástico. tendo um copo de fundo telado substituindo o tecido tipo 
organza. Foram oferecidas, diariamente, as ninfas 10 larvas de MusclI 
domestica. As diferenças nas durações de desenvolvimento entre 
machos e flmeas foram comparadas. empregando-se o teste -t- . 
Os resultados mostraram que: (1) o tempo para o desenvolvimento 
de ovo-adulto de S. cincticeps varia de 27.73 ::t: 0.75 dias (30 0 CI a 
121,00 ::t: 0.00 dias 115 °CI para machos. e de 30,31 ± 1.00 dias 
128·CI. 114.50 ± 4.50 dia. 115·CI p.r. fêm •••• 121 a 
sobrevivência dos ovos de 5. cincticeps varia de 23.53% (30 0 CI a 
74.63% 125·CI •• da f.s. ninf.1 d. 3% 115·CI. 56% 120·'. 13, o 
primeiro instar de 5 . cincticeps apresenta a menor duração de 
desenvolvimento. enquanto que o quinto instar apresenta a maior 
duraç50. quando comparada aos demais instares. em todas as 
temperaturas estudadas, tanto para ninfas que dão or~em a machos. 
como para as que dio origem a fêmeas, e (4) o incremento da 
temperatura causa redução do ciclo biológico de 5_ cincticeps. tanto 
para indiv(duos que dio origem a machos quanto para os que dão 
origem a flmeas. 

EXIG~NCIAS T~RMICAS 00 PREDADOR Supputiu. clncticap. 
ISTAlIlHEMIPTERA:PENTATOMIOAEI. 

M. J . A. W.nderley &. F. S. R.malho. Unidade de Controle Bto~icol 
Embrap • • Algodlo. C. Pos,.1 174. CEP 58107·720 • Campina 
Grande-Parafba. E-Mail: framalho@dsc.ufpb.br. 

As necessidades térmicas dos insetos determinam as 
maiores ou menores densidades populacionais dos insetos nos 
agroecossistemas. Portanto. a geraçAo de conhecimento a respeito 
das exigências térmicas do predador S. cincticeps é de extrema 
importAncia em programas de manejo integrado do curuquerê-do
algodoeiro fAlllbama argillllceal, utilizando este predador. Assim 
sendo. objetivou-se neste trabalho. determinar as temperaturas bases 
IT.,I e as constantes térmicas IKI para as fases e instares que darlo 
origem a machos e fêmelS adultos de S. cincticeps. Na pesquisa 
foram utilizadas clmaras climatizadas. as temperaturas constantes 
de 15; 18; 20; 23; 25; 28 e 30·C. umidade relativ. de 70 ± 10% 
e fotofase de 14 horas. Foram utilizadas 100 ninfas de primeiro 
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instar de S. cincticeps em cada temperatufa. Agrupou-se ninfas de 
primeiro instar. totalizaodo-s8 10 indivfduos por recipiente. em copos 
~4sticos de 1 00 ml com tampas adaptadas para receberem ventilaçio 
(tecido tipo organza) e suprimento de jgua (tubo de 2,5 ml com 
extremidade voltada para o interior do copo 8 vedada com algodão) . 
Após 8 primeira ecdise as ninfas foram individualizadas em copos 
plásticos, com tampas adaptadas para receberem a presa (copos de 
50 ml com fundo talado) e água (tubo semelhante ao já descrito 
anteriormente' . Os resultados obtidos evidenciaram que: (1) nara as 
fases de ovo, ninfa e imatura que dão origem a machos de S . 
cincticeps, as temperaturas bases são de 10,74; 10,98 e 12,03 °C, 
e de 11 ,23; 11 ,56: 11 ,71 ; 12,36 e l',26°C para o primeiro, 
segundo, terceiro, quarto e quinto instares, respectivamente, (2) as 
constantes térmicas para as fases de ovo, ninfa e imatura que dão 
origem a machos de S. cincticeps são 84,63; 410,68 e 468,76 
graus-dias. e de 52.21 ; 75.80; 70.05; 74.74 e 1 1 1.33 para os 
cinco instares consecutivos, (3) para as fases de ovo, ninfa e imatura 
que dlo origem a fêmeas de S. cincticeps, as temperat,as bases são 
9.99; 12.03 e 8.94·C. e 10.83; 9.97; 10.83; 10.28 e 9 .70·C. 
para os cinco instares consecutivos. (4) as constantes térmicas para 
ovo, ninfa e imatura que dio ongem a fêmeas de S. cincticeps são 
88.21; 440,14 e 556.55 graus-dias, para as fases de ovo. ninfa e 
imatura. e de 54,75; 91.99; 81.54; 97.77 e 142,29 graus-dias 
para os cinco instares consecutivos. 

EFEITOS DA TEMPERATURA E DEFESA DA PRESA NO CONSUMO 
PELO PREDADOR Supputius cincticeps (STÂlI(HEMIPTERA : 
PENTATOMIDAE1_ 

F. R. de Azevedo & F. S. Ramalho, Unidade de Controle Biológico/ 
Embrapa-Algodão. Caixa Postal 174. CEP 58107-720. Campina 
Grande, Pararba. E · Mail : framalho@dsc.ufpb.br. 

Os percevejos predadores atuam com grande eficiência no 
controle de pragas desfolhadoras e esse comportamento vem 
despertando a atenção dos pesquisadores que passaram a considerá
los como mais um dos agentes promissores no controle biológico, e 
uma das espécies que vem assumindo grande destaque é o Supputius 
cincticeps. Dada a falta de informações a respeito dos fatores que 
interferem na predação e estio diretamente relacionados com o 
consumo alimentar do predador. procurou-se quantificar em cada 
um dos instares de S. cincticeps, o consumo bruto, consumo diário. 
ganho de peso e ganho de peso diário das larvas de Tenebrio mo/itor 
com e sem defesa e determinar se a defesa da presa e a temperatura 
ambiente. afetam o consumo de alimento pelas ninfas de segundo. 
terceiro. quarto e quinto instares de S. cincticeps. A pesq\:sa foi 
conduzida na Unidade de Controle Biológico da Embrapa-d lgodáo, 
durante o parCodo de 1995/96, às temperaturas de 20. 25 e 300C. 
umidade relativa de 60 ± 10% e fotofase de 14 horas. Foram 
oferecidas como alimento larvas de T. mo/itor com e sem defesa 
com uma faixa de peso de 100 a 130 mg (112,53 ± 0,57 mg). 
sendo que as larvas sem defesa foram oferecidas parcialmente 
imobilizadas através da inserçAo de um alfinete entomológico de 
0.15 mm no sentido ventro-dorsal do mesolórax, e as com defesa 
sem alfinete. acondicionadas em cAmaras climatizadas do tipo BOO. 
Determinou·se o consumo da presa pelo S. cincticeps através da 
subtraçlo do peso seco da sobra do alimento do peso seco do 
alimento fornecido no dia anterior. Portanto. os resultados mostraram 
que o consumo bruto das larvas de T. mo/itor por S. cincticeps 
depende do instar do predador e da temperatura. do instar do predador 
e da defesa da presa. e da temperatura e defesa da presa, e o 
consumo diário depende do instar do predador e da temperatura, e 
do instar do predador e da defesa da presa. sendo que o tamanho da 
presa funciona como defesa ao ataque de S. cincticeps. 
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IMPACTO DA TEMPERATURA E DEFESA DA PRESA NA 
UTILIZAÇÃO DO Tenebrio molito, LlNN~ POR NINFAS 00 
PREDADOR Supputiu. cincticeps (HEMIPTERA: PENTATOMIDAEl 

F. R. de Azevedo & F. S. Ramalho. Unidade de Controle Biológico/ 
Embrapa - Algodão. C. Postal 174. CEP 58107-720. Campina 
Grande, Paraíba. E - Mail: framalho@dsc .ufpb.br. 

O conhecimento nutricional do Supputius cincticeps por 
meio de medidas de consumo e utilização. assim como, o efeito da 
temperatura e defesa da presa, pode indicar a interaçAo entre o 
predador. seu recurso alimentar e meio ambiente, fornecendo 
subsCdios para orientar programas de controle biológico de pragas 
desfolhadoras, como por exemplo, o curuquerê -do-algodoeiro, 
A/absma argillacea, através do predador S. cíncticeps . Sendo assim, 
objetivou-se verificar se o crescimento de S. cincticeps á função da 
defesa da presa elou da temperatura. quantificar a utilização de 
larvas de Tenebrio moNtor com e sem defesa por S. cincriceps e 
determinar se a defesa da presa e a temperatura do ambiente afetam 
a utdizaçlo de alimento por ninfas de segundo, terceiro. quarto e 
quinto instares do predador. A pesquisa foi conduzida na Unidade 
de Controle Biológico/Embrapa • Algodão. Campina Grande, Paraíba, 
durante 1995/96. às temperaturas de 20; 25 e 30°C. umidade 
relativa de 60 ± 10% e fotofase de 14 horas. As presas oferecidas 
como alimento ao S. cincriceps foram larvas de T. mo/iror com peso 
variando de 100 a 130 mg 012,53 ± 0.57 mgl . As larvas sem 
defesa foram oferecidas ao predador parcialmente imobilizadas. 
através da inserção de um alfinete entomológico de 0. 15 mm. no 
sentido ventro-dorsal do mesotórax, e as com defesa sem alfinete, 
acondicionadas em cImaras climatlzadas do tipo BOD . Os resultados 
evidenciaram que a Taxa de Consumo Relativo das larvas de T. 
molitar por S. cincticeps depende do instar em que se encontra o 
predador e da temperatura ambiente e também do comportamento 
de defesa da presa, enquanto que 8 Eficiência de Conversão das 
larvas de T. mo/iror ingeridas por ninfas de S. cincriceps dependem 
do instar do predador. da temperatura do ambiente e da defesa 
apresentada pela presa. e a Taxa de Crescimento Relativo de S. 
cincticep$, depende do instar do predador e temperatura do ambiente. 
e do instar do predador e defesa da presa. O crescimento de cada 
instar de S. cincticeps, tendo como presa larvas com ou sem defesa 
de T. mo/irer dia superiores aos já encontrados para outros 
predadores. 

IMPACTO DA TEMPERATURA NO DESENVOLVIMENTO DE Podisus 
nig,ispinus (HEMIPTERA:PENTATDMIDAEI. PREDADOR DO 
CURUQUER~-DO -ALGODOEIRO . 

R. S. Medeiros. W. P. lemos. J . A . Mez.zomo & F. S. Ramalho. 
Untdade de Controle BiológicolEmbrapa - Algodão, C. Postal 174, 
CEP 58107· 120. Campina Grande. Parafba . E - Ma il: 
framalho@dsc.ufpb.br. 

o curuquerê-do-algodoeiro, A/abamll argillBcea é a principal 
praga desfolhadora do algodão no Nordeste do Brasil, sendo seu 
controle efetuado. quase que exclusivament e. com produtos 
quCmicos, os quais provocam danos ao meio ambiente e 8 fauna 
benéfica. Neste contexto, a utilização de P. nigrispinus contra A. 
argillacea poderá ser uma alternativa ecologicamente vantajosa e 
economk:amente viável. Assim sendo, a peSQUisa teve como objetivo 
quantificar os efeitos da temperatura na biologia de P. nigrispinus. 
tendo como presa lagartas de A. BrgillaceB. A pesquisa foi realizada 
na Unidade de Controle Biológico da Embrapa - Algodio. Os insetos 
foram mantidos em cImaras climatizadas nas seguintes temperaturas 
constantes: 20. 23. 25. 28, 30, 33 e 35°C; umidade relativa de 60 
± 10% e fotofase de 14 horas. Foram formados 30 casais de adultos 
recém-emergidos. estes e suas posturas foram submetidos as mesmas 
temperaturas. Após a ec~sio. foram individualizadas 100 ninfas, 
sendo que a partir do segundo instar o estudo foi conduzido com 
apenas 50 indivlduos. O perrodo de incubação e a viabilidade dos 
ovos variaram de 3,04 a 8 ,68 dias e de 29,95 a 74,02%, 
respectivamente, de acordo com a temperatura a que foram 
submetidos. ocorrendo 100% de mortalidade a 35°C. A sobrevivência 
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de P. nlgrispinus em cada instar. variou de 14.28% (terceiro instar: 
35°CI a 100% (terceiro instar: 20°C; quano instar: 20 e 28°C; e 
quinto instar: 23 e 28°C). As durações das fases ninfal e de ovo à 
emergência de adulto variaram. respectivamente. de 16.00 a 32,40 
dias e de 19.04 a 41.08 dias para os machos e de 15.00 a 34.00 
dias. e 18.04 a 42.68 dias para as fêmeas. de acordo com a 
temperatura na qual o organismo foi mantido. A sobrevivência da 
fase ninfal foi mais baixa à 33°C 12.63%) e mais alta ê 28°C 
186.53%1. A sobrevivência do perk>do de ovo à emergência de adulto 
variou de 1.61 133°C' a 66.62% (28°C). Estes resultados evidenciam 
a influência da temperatura no desenvolvimento de P. nigrispinus e 
dão subskjios para a produçlo massal deste organismo em laba atório. 
como também para sua utilizaçlo em programas de manejo de pragas. 

DETERMINAÇAD DAS EXIG~NCIAS T~RMICAS DE Podi$uS 
nigrispinus IDALLASI. TENDO COMO PRESA LAGARTAS DO 
CURUQUER~·DO·ALGODOEIRO. 

R. S. Medeiro •• W. P. lemo •• J. A. Mezzomo & F. S. Ramalho. 
Umdade de Controle BiokSgico/Embrapa - Algodão. C. Postal 174. 
CEP 58107 · 720. Campina Grande. Parafba. E - Mail: 
framalho@dsc .ufpb.br. 

o curuqurerê (AllIbllmll srgillsces) é a principal praga 
desfolhadora do algodoeiro herbáceo (Gossypium hirsutum raça 
latifo';um) no estado da Parafba. O controle de A. IIrgillscell através 
do predador P. nigrisplnu$ é uma tictica ecologicamente vantajosa 
para o cotonicultor. A temperatura é o fator climático que afeta 
mais diretamente o desenvolvimento dos insetos. podendo determinar 
a maior ou menor densidade populacional de um predador. Nu .nanejo 
de pragas a temperatura ocupa lugar de destaque dentre os 
componentes dos modelos matemáticos utilizados na previslo da 
ocorrência das pragas-chave de culturas de imponência agrlcola. 
Assim sendo. pesquisas vem sendo desenvolvidas a fim de determinar 
as exigências térmicas de e$pécies benéficas de insetos. as quais 
fornecem bases para a previsão do desenvolvimento e da atividade 
dessas espécies. aumentando. assim. a eficiência de uso de tais 
insetos em programas de manejo integrado de pragas, além de 
contribufrem para a melhoria da produção massal desses organismos. 
Este estudo objetivou determinar as exigências térmicas de P. 
nigrispinus. tendo como presas laganas do curuquerê. O estudo foi 
conduzido na Unidade de Controle Biológico. Embrapa/Algodão. em 
cAmaras climatizadas. nas temperaturas constantes de 20. 23. 25. 
28. 30. 33 e 35°C. umidade relativa de 60 * 10% e foto fase de 
14 horas. As temperaturas bases (T ,I para as fases ninfal e de ovo à 
emergência de adulto foram de 10.28 e 13,38°C para os machos e 
8.61 e 12.21 °C para as fêmeas, respectivamente . A temperatura 
base para a fase de ovo fOI de 12.47°C. com constante téfmica de 
62,43 graus-dias. As constantes térmicas para machos e fOnte as de 
P. nigrispinus foram de 373,28 e 423.31 graus-dias. respectivamente. 

EXIG~NCIAS TtRMICAS DE Euborellill .nnulipes 
ILUCASIIDERMAPTERA: ANISOLABIDIDAEI. PREDADOR DO 
BICUDO·DO·ALGODOEIRO. 

W. P. lemos. R. S. Medeiros & F. S. Aamalho. Unidade de Controle 
Biológico/EmbJapa·AlgodAo, Caixa Postal 174, CEP 58107·720, 
Campina Grande. Paralba. E - mail : framalho@dsc.ufpb.br. 

Um do. fatores climáticos de maior importlncia sobre a 
biologia dos insetos é a temperatura. podendo determinar a maior 
ou menor densidade populacional dos immigos naturais. InformaçOes 
sobre o desenvolvimento dos dermápteros entom6fagos. em funçlo 
da temperatura 510 necessários para desenvolver modelos de 
simulação dos efeitos destes predadores nas dinâmicas de populações 
de pragas. quando da sua utilização em programas de manejo 
integrado. levando-se em consideraçlo que a esp'cie E. annulipes é 
um predador que apresenta grande potencial para ser usado com 
sucesso nos programas de controle biológico contra o bicudo. torna
se imprescindfvel que se desenvolvam estudos relacionados as suas 
exigências térmicas. A pesquisa foi realizada objetivando determinar 
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os valores das temperaturas base IT li) e das constantes térmicas (K' 
para instares. ovos e ninfas que deram origem a machos e fêmeas 
de E. IInnuJipes. A pesquisa foi conduzida na Unidade de Controle 
Biológico/Embrapa - Algodlo. em clmaras climatizadas. às 
temperaturas constantes de 15; 20; 23; 25; 2B; 30; 33 e 35· C. 
umidade relativa de 60 ± 10%. e fotofase de 14 horas. Fêmeas 
juntamente com suas posturas foram individualizadas em placas de 
Petri. e através de observações diárias. verrticou-se o inicio da eclosão. 
Ninfas recém-eclodidas foram individualizadas em placas de Petri. 
contendo dieta e papel umedecido. Grupos de 50 ninfas foram 
mantidas à temperatura constante. até o surgimento dos adultos. 
As constantes térmicas e as tempetau.Kas bases (Til) foram estimadas. 
utilizando-se a lei de Aeamur e o método de interseçlo de x. 
respectivamente. Os resultados revelaram que: (1) as velocidades 
de desenvolvimento do ovo. cada instar. fase ninfal. e de ovo à 
emergência de adultos de E. tmnulipes decrescem com o aumento 
da temperatura •• (2) os valores das temperaturas bases (Til' para as 
fases de ovo. ninfal e de ovo a emergência de machos adultos de E. 
snnulipes. foram de 13.39; 15.79 e 15.63°C. respectivamente. (3) 
para as fêmeas. os valores das temperaturas bases IT.) obtidos para 
as fases de ovo. ninfal e de ovo a emergência dos adultos de E. 
snnuJipes do respectivamente. 13.39; 14.99 e 14.800C. e 141 as 
constantes térmicas de E. 8nnulipes do diferentes entre instares e 
fases. dentro de cada sexo e entre se)(os. 

BIOLOGIA DE Euborelli. 
ILUCASIIDERMAPTERA:ANISOLABIDIDAEI, 
BICUOO·DO·ALGOOOEIRO 

.nnulipes 
PREDADOR DO 

W. P. lemo., R. S. Medeiros & F. S. Ramalho. Unidade de Controle 
Biológico/Embrapa • Algodão, C. Postal 174, CEP 58107·720, 
Campina Grande. Paraíba. E • Mail: framalho@dsc.ufpb .br. 

O bicudo. Anthonomus grandis é 8 principal praga do 
algodoeiro. O controle desta praga é baseado na aplicação precoce 
e contrnua de uma elevada quantidade de inseticidas. Considerando
se que o controle biológico deste curculionrdeo. através de predadores 
constitui uma alternativa econOmica e ecologicamente vantajosa para 
os cotonicultores. realizou-se a pesquisa a fim de se conhecer a 
biologia e influência da temperatura no desenvolvimento das formas 
jovens que dão origem a machos e fêmeas do predador E. IInnuJipes. 
O estudo foi executado na Unidade de Controle BiolÓQico/Embrapa
Algodão. em câmaras climatizadas, às temperaturas constantes de 
15; 20; 23; 25; 28; 30; 33 e 35· C. umidade relativa de 60 ± 10% 
e fotofase de 14 horas. Fêmeas juntamente com suas posturas foram 
individualizadas em placas de Petri e determinou-se o perlodo de 
incubaçlo e viabilidade dos ovos. Ninfas recém-eclodidas foram 
Individualizadas em placas de Petri. contendo dieta e papel 
umedecido. Grupos de 50 ninfas foram mantidos * temperatura 
constante. até o surgimento dos adultos. A sobrevivência de E. 
snnulipes. em cada instar, variou de 30 (primeiro instar: 35°C) a 
100% (segundo instar: 28°C; terceiro instar: 25: 30 e 33°C; quarto 
instar: 25.28 e 300C. e quinto instar: 23: 25: 28 e 33°C). A viabilidade 
de ovos variou de 72.38 a 88.50%. de acordo com a temperatura. 
Entretanto. ocorreram 100% de mortalidade dos ovos. quando foram 
submetidos às temperaturas de 15 e 35°C. As sobrevivências da 
fase ninfa I e do perrodo de ovo à emergência de adultos foram mais 
altas à temperatura de 28'C. e mais baixas à temperatura de 300C . 
As durações de desenvolvimento de ovos * emergência de adultos 
para machos compreenderam de 45.40 a 171.29 dias. e. para 
fêmeas. de 45.62 a 161.79 dias. de acordo com a temperatura no 
qual o inseto se desenvolveu. O tempo de desenvolvimento de ninfas 
que deram origem a machos variou de 39.0 a 152.58 dias. e os das 
fêmeas. de 38.47 a 143.08 dias. A fase ninfal de E. IInnulipes 
apresentou cinco instares. tendendo. a diminuir com o aumento da 
temperatura. Os adultos apresentaram-se com uma coloração preto 
brilhante. e sexagem foi realizada. considerando-se o número de 
segmentos abdominais e pelo formato dos fórceps. 
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EXIGtNCIAS T~RMICAS DE 8,ocon vulgo,i. ASHMEAD 
(HYMENOPTERA:BRACONIDAEI. PARASITÓIDE DO BICUDO·DO· 
ALGODOEIRO 

P. A. Wanderley & F. S. Ramalho, Unidade de Controle Biológico! 
Embropo·Algodlio, C. Po .. o1174, CEP 58 107·720· Campina Grande, 
Paralha. E · Mail: framalho@dsc.ufpb.br. 

o controle do bicudo lAnthonomus gnmdis). através do 
uso de parasitóides, é uma Importante meta 8 ser alcançada, dada a 
importAncia dessa praga e as vantagens para o ambiente, desse 
método de controle, sobretudo nas regiões tropicais. Nesta pesquisa 
estudou-se 8S exigências térmicas de 8. vulgllds, tendo como 
hospedeiro larvas de A. grandls, provenientes de maçAs de , :godão 
IGossypium hirsutum raça latifolium), cultivar CNPA Precoce· l. Os 
estudos foram realizados, utilizando-se camaras climatizadas 160' % 
10% de umidade relativa e fotofase de 14 horas), sob temperaturas 
constantes de 18: 20: 23: 25; 28: 30; 33; 35 e 38·C . larvas de 3-
instar do bicudo, provenientes de maçãs, foram tratadas com uma 
soluçA0 de hipoclorito dd sódio a 10% e encapsuladas em parafilme. 
Em seguida foram submetidas a fêmeas grávidas do parasitóide por 
um perrodo de seis horas. Após as larvas serem parasitadas, foram 
individualizadas em celas de uma placa de plástico tipo "'teste Elisa", 
colocando-se sobre cada larva. um ovo do parasitóide, totallzando· 
se 50 ovos. Após a eclosão. cada larva do parasitóide foi marcada 
na regi80 dorsal do segundo segmento abdominal, com tinta 
fosforescente . As observações foram feitas a cada seis horas, com 
o auxnio de microscópio estereoscópico. As constantes térmicas IK) 
e temperaturas bases (T.," foram estimadas de acordo com a lei de 
Aeamur e o método da intersecção de X, respectivamente . Os 
resultados mostraram que: (1) para a fase imatura que dlo origem a 
machos e fêmeas de 8. vulgafls, as temperaturas bases IT

I
) são de 

9,21 e 9,86·C. respectivamente; (21 as constantes térmicas I~ ) para 
a fase imatura que dão origem a machos e fêmeas de 8. vulgafls são 
128,47 e 124, 41 graus·dias, para fêmeas e machos, 
respectivamente; (3) as temperaturas bases e constantes térmicas 
variam de acordo com o instar. a fase e ° sexo do parasitóide. Pode· 
se concluir que as constantes térmicas dos machos e das fêmeas de 
8. vulgaris 510 mais baixas do que as do bicudo. 

IMPACTO DA TEMPERATURA NO DESENVOLVIMENTO DE 8,ocon 
vulgo". (HYMENOPTERA:BRACONIDAE" PARASITÓIDE DO 
BICUDO·DO·ALGODOEIRO. 

P. A . Wanderlay & F. S. Ramalho, Unidade de Controle Biológicol 
Embrapa • Algodão, C. Postal 174, CEP 5B 107·720 • Campina 
Grande, Para Iha. E • Mail : framalho@dsc.ufpb.br. 

Considerando--se a importência do controle biológico do 
bicudo--do·algodoeiro (Anthonomu$ grandis). através de parasitóides 
e que a temperatura poderá determinar a maior ou menor ahuudAncia 
do inimigo natural, torna·se extremamente importante, o dstudo da 
Influência dos fatores climáticos sobre o desenvolvimento desses 
parasÍlóides . Devido a presença de 8. vulgaris em diversos 
agroecossístemas do algodoeiro no Nordeste. resolveu-se estudar 
os efeitos da temperatura sobre as formas jovens desse parasitóide. 
Os estudos foram feitos, utilizando·se cAmaras climatizadas 160 ± 
10% de umidade relativa e fotofase de 14 horas), sob temperaturas 
constantes de 18. 20, 23. 25. 28 30. 33, 35 e 38 ·C. larvas de Jo 
instar de bicudo, provenientes de maçãs de algodlo IGossypium 
hif$utum raça latifolium). cult ivar CNPA Precoce· 1 , foram tratadas 
com hipoclorito de sódio a 10% e encapsuladas em parafilme. Em 
seguida foram submetidas a fêmeas grávidas do parasitóide, durante 
seis horas. Após as larvas serem parasitadas, foram individualizadas 
em celas de uma placa de plástico tipo -teste Elisa-, colocando·se 
sobre cada larva, um ovo do parasítóide. As observações foram 
feitas a cada seis horas, com o auxflio de um microscópio 
estereoscópico. Desta forma, foram registrados os dados referentes 
a perlodo de incubação, duraçAo de cada instar e das fases li'" larva, 
pré·pupa e pupa que deram origem a machos e fêmeas de B vulgaris. 
As diferenças nas durações de desenvolvimento das fases de ovo, 
larva. pré-pupa, pupa e ovo a emergência de adultos e dados de 
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primeiro. segundo, terceiro e quarto instares que deram origem a 
machos e fêmeas de 8. vulgllns foram comparadas pelo teste -t". 
Os resultados mostraram que: (1) a duração de desenvolvimento de 
8. vulgaris decresce proporcionalmente ao aumento de temperatura 
(2) as maiores sobrevivências no perfodo do ovo a adulto de 8. 
vulgaris, ocorrem nas temperaturas de 23 e 25°C, (64 e 50%, 
respectivamente) (3) nas temperaturas de 18 e 35°C, as pré·pupas 
apresentam dificuldades em formar os casulos, (4) os ovos de 8 . 
vulgaris, quando submetidos. temperatura de 38°C, ressecam e 
morrem, e (5) 8. vulgaris se desenvolve em uma ampla faixa de 
temperatura. sendo que as temperaturas mais adequadas ao seu 
desenvolvimento são 23 e 25°C. 

DANOS DE Spodopte,. frugipertl. (Smith, EM MILHO DE ALTA 
QUALIDADE PROT~ICA E MILHO DOCE 

I. Cruz, E. P. Gonçalves, C. A . Vasconcelos & A . C. Oliveira . 
EMBRAPA/CNPMS, C. Postal 151, CEP 35701 ·970, Sete Lagoas, 
MG. E-maU: ivancruz@cnpms.embrapa.br 

A lagarta·do-cartucho é a principal praga da cultura do 
milho no Brasil, embora poucos trabalhos tenham sido realizados 
para determinar os seus danos em milhos especiais como o milho 
doce e milho de alto teor proteico (QPMI . O objetivo desse trabalho 
foi estudar a nlvel de campo os danos provocados pelo inseto nos 
milhos, BR 400 (doce com endosperma amarelo), BR 451 IQPM 
com endosperma branco) e 8R 201 Inormal com endosperma 
amarelol. semeados em parcelas que receberam calagem de modo a 
manter três nlveis de saturação de alumlnio: tóxico Im < 50%" 
intermediário (m<20%) e sem alumlnio Im<5%). Foram também 
utilizadas unidades experimentais infestadas artificialmente com 
lagartas recém·nascidas, e nlo infestadas, controladas com 
inseticidas granulados aplicados diretamente no cartucho da planta. 
O delineamento foi de blocos ao acaso com três repetições. Os n(veis 
de calcário, O, 2 e 6 tlha , foram dispostos nas parcelas. Para cada 
genótipo, estabeleceram·se subparcelas como neveis de infestação 
Icom e sem) . A queda na produtividade no milho doce nas parcelas 
infestadas foi de 60% em média em relação a não infestadas. Para 
o milho branco QPM e milho normal a queda nos rendimentos foi de 
28,8 e 22%, respectivamente . 

BIOLOGIA DE Spodopte,. fruglpertl. (SMITH, EM MILHO DE ALTA 
QUALIDADE PROT~ICA E MILHO DOCE 

I. Cruz, E. P. Gonçalves, C. A . Vasconcelos & A . C. Oliveira. 
EMBRAPA/CNPMS, C. Postal 151, CEP 35701 ·970, Sete Lagoas, 
MG. E-maU: ivancruz@cnpms.embrapa.br 

A lagarta·do·cartucho li a principal praga da cultura do 
milho no Brasil. embora poucos trabalhos tenham sido realizados 
para determinar a sua biologia em milhos especiais como o milho 
doce e milho de alto teor protéico (QPM). O objetivo desse trabalho 
foi estudar a nrvel de laboratório a biologia do inseto nos milhos, BR 
400 (doce com endosperma amarelo), BR 451 IQPM com endosperma 
branco) e BR 201 (normal com endosperma amarelo). semeados no 
campo em parcelas que receberam cal agem de modo a manter três 
neveis de saturação de alumfnio: tóxico Im < 50%). intermediário 
Im<20%) e sem alumfnio (m< 5%1. utilizando os nfveis de calcário, 
O, 2 e 6 tIha, Para o estudo da biologia do inseto, plantas provenientes 
do campo, correspondente a cada genótipo e condição de cultivo 
foram trazktas para o laboratório onde foram colocadas em copos de 
plástico de 50 ml. Lagartas rec6m-nascidas foram então confinadas 
nos copos contendo discos de folha para se estudar a biologia e 
determinar o cons,umo fOliar, através de um aparelho medidor de 
'rea foliar. O delineamento experimental foi inteiramente casualizado, 
com seis repetições. Os resultados da biologia indicaram haver 
interaçio entre o nfvel da alumfnio no solo e os genótipos estudados, 
em relaçlo ao perlodo larval e ciclo de larva a adulto. Entretanto a 
amplitude das diferenças nAo ultrapassou a dois dias tanto para o 
perrodo larval como para o perfodo de larva a adulto. Não houve 
efeito dos tratamentos tanto no perfodo pupallmédia de 10,55 dias) 
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como na razlo sexual do inseto (média de 0,46). O peso de pupas 
obtido aos quatro dias de idade. foi significativamente maior quando 
o nfvel de alumlnio no solo era médio. Já em relaçlo ao genótipo. 
maior peso foi obtido para as pupas provenientes de lagartas 
alimentadas com o milho BR 451. de alia qualidade protéica. 

COMPORTAMENTO DA FtMEA DE EUIlIos •• cord ••• LlNNAEUS 
(HYMENOPTERA. APIDAE. EUGLOSSINII EM NINHOS ATACADOS 
POR Hoplo .. e/i. bilineol ••• DOMINIQUE (HYMENOPTERA. 
MEGACHILlDAEI. 

S.C. Augusto & C.A. G8r6f810. Depto. de Biologia. FFCLRP·USP. 
Av. Bandeirantes, 3900, CEP 14040-901, Ribeirão Preto. SP. E· 
mail : garofalo@usp.br 

Segundo BENNETT (1966). ao entrar em ninhos de 
Euglosss corda ra o parasita Hoplostelis bilineolsta força é) fêmea 
hospedeira (a FH) a abandoná-lo e ali permanece por VGflOS dias; 
nesse perfodo o parasita abre as células contendo ovos e pequenas 
larvas. remove e destrói seus conteúdos e oviposita nessas células: 
células com prepupas e pupas nAo do abertas mas seus conteúdos 
do destrufdos ou por ferroadas ou pela compressão da parede da 
célula. O objetivo desse trabalho foi verificar o comportamento da 
FH em ninhos atacados. após os parasitas terem sido removidos. Os 
resultados foram obtidos a partir de 14 ataques dos parasitas a 
ninhos de EuglosslI cordst8 mantidos no laboratório. em caixas de 
observação. Em 11 dos 14 ataques. os parasitas foram retirados 
dos ninhos, no mesmo dia do ataque, após terem apenas aberto 
algumas células e removidos seus conteúdos e nos 3 ataques 
restantes, a retirada ocorreu também no mesmo dia mas após os 
parasitas terem realizado oviposiçAo em algumas células. Em todos 
esses casos as FHs retornaram a seus ninhos nos mesmos dias dos 
ataques; nos ninhos onde os parasitas tinham apenas removido os 
conteúdos de algumas células. as FHs voltaram a ovipositar nelas 
em dias subsequentes ao retorno; naqueles onde os parasita0:; haviam 
realizado oviposições, as FHs abriram as células. removeram os ovos 
dos parasitas e voltaram a ovipositar nelas em dias subseQuentes. 
Esses resultados mostram que a permanência do parasita por vários 
dias no ninho do hospedeiro propicia a sobrevivência de seus 
descendentes pois ele impede a entrada da FH no ninho e 
conseqüentemente a destruiçAo de seus imaturos. 

NIDIFICAÇAo POR Eugto ... ,,,,,,,'.n$ EM NINHOS ARMADILHAS 
(HYMENOPTERA. EUGLOSSINI. APIDAE,. 

C. A . G8r6f810, E. Camillo. S. C. Augusto, B. M . V. Jesus & J. C. 
Serr8no, Oepto. de Biologia (FFCLRP/USP), Av. Bandeirantes, 3900, 
14040-901, Ribeirio Preto, SP. E-maU: garófalo@usp.br. 

Embora 103 espécies do gênero Euglossa já tenham sido 
descritas. ninhos de apenas 21 delas &Ao conhecidos. Nesse trabalho 
510 relatados. pela primeira vez, alguns aspectos da nidificação de 
Eg. annectans, uma espécie com ocorrências registradcl s I ara os 
Estados do RJ. ES, MG e SP e Paraguai e Argentina. Trõs ninhos 
foram encontrados em ninhos armadilhas (- NA) colocados sob uma 
cobertura construrda na Base de Estudo de Ecologia e Educação 
Ambiental da Secretaria Municipal de Educação de Jundiai, SP, 
localizada na Serra do Japi. Os NA consistiam de gomos de bambu, 
fechados em uma das extremidades pelo próprio n6, de diversas 
dimensões, e de caixas de madeira (dimensões externas de 8x8x5cm) 
com uma tampa de vidro. Os ninhos N1 , estabelecido em uma das 
caixas, e N2, em um bambu com 1 9,4cm de comprimento e 1.6cm 
de diAmetro, foram encontrados em abril/96 e o N3. estabelecido 
em uma caixa. em maio/96. O N 1 continha 2 fêmeas, ambas com 
os ovários desenvolvidos e fecundadas, e 2 conjuntos de células, 
um deles com 4 células operculadas ( . CO) e o outro com 4 CO e 1 
sendo aprovisionada; o N2 continha 1 fêmea e 7 CO e o N3, 1 
fêmea e 5 CO . 00 N1 emergiram 2 fêmeas e 1 parasita nio 
identificado; do N2, 1 fêmea e 1 macho e do N3, 2 fêmeas e 1 
parasita (Anthrax sp). Nas 5 células restantes do N 1 haviam 4 
fêmeas mortas e 1 larva de Anthrsx sp, também morta; no N2 

77 

haviam 1 macho morto, 2 pupas de Coelioxys sp mortas 8 2 células 
com Melittobi6 sp. e no N3, 2 larvas mortas. Os resultados mostram 
que os ninhos dessa espécie podem ser estabelecidos por uma (N2 e 
N3) ou mais fêmeas {N 11 e nesse último caso, as fêmeas, a julgar 
por suas condições e pelo conteúdo das células, devem trabalhar 
independentemente, caracterizando uma estrutura social do tipo 
comunal . 

DESARROLLO POSTEMBRIONARIO DE LATROOECTUS 
VARlEGA TUS NICOLET (ARANEAE. THERIDIIDAEI. 

A. Gonl"el. S. Gonz6lel, D. Castro & A. Armendano. Facultad de 
Ciencias Naturales y Museo, 1900 La Plata, Argentina 

Las especies dei gênero Larrodectus poseen escasas 
diferencias morfológicas, por lo que se emprendieron estudios 
referidos a su biologfa y ecologra. En el presente trabajo se estudia 
el ciclo de vida de L. variegatus . A partir de ootecas colectadas en 
Baríloche (Argentina) se describieron la tela. Ias ootecas y los huevos. 
En el estado IV (primer estado libre) se separaron 361 aranas, las 
que se criaron individualmente. Semanalmen1e se las alimentó con 
Orosophila mB/anogasrer y con Musca domestica . Los estados dei 
desarrollo se enumeraron correlativamente, donde el estado I 
corresponde ai estado siguiente a la eclosión. Para el estudio de la 
supervivencia. expectativa de vida. porcentaje de monalidad en 
cada estado y porcentaje Que ingresan ai estado siguiente, se 
consideró una semana como intervalo de edad. La tela es 
desordenada. sin nido y está próxima ai suelo. la ooteca es piriforme, 
semejante 8 la de L. sntheratus, pero de aspecto a1godoooso, con 
varias capas de hilo como la de L. mirabilis. Mide entre 14 y 18 mm. 
EI número de mudas en los machos para alcanzar la madurez es de 
seis en el 78% de los casos y de siete en el 22% (igual que en L. 
antherstus y L. corall;nus) . En las hembras es de siete en eI56%. de 
acho en el 39% y de nueve en el 5%. De la comparación con las 
otras especies estudiadas surge que las hembras de L. variegatus 
tiene una muda menos en su desarrollo. La población demostró dos 
peltodos crfticos de mortalidad, el estado IV (deben por primera vez 
capturar su alimento) y el VII (culmina el ciclo de vida de los machos). 
EI promedio de vida a la edad cero y la longevidad máxima en L. 
vsriegatus es de 17.32 Y de 73 semanas respectivamente, en L. 
mirsbilis es de 9 .01 y de 54, en L. corallinus de 5.36 V de 81 , en L. 
sntherarus de 14.76 y de 100 y en L. diaguita de 7.76 y de 62 . 

OBSERVAÇOES DO COMPORTAMENTO DE Cryp.oterme. b,evi. 
(lSOPTERA: KALOTERMITIDAEI MANTIDOS SOB CONDIÇOES DE 
LABORATÓRIO. 

S. R. M . Pereira. C. B. Machado & N. M . a8rrOI, Inst. de 
8iotecnologia, Univ. de Caxias do Sul, C. Postal 1352. CEP 95001 -
970, Caxias do Sul. RS. 

Uma colônia de térmitas de madeira seca foi coletada de 
uma peça ornamental da Igreja Nossa Senhora das Dores em Porto 
Ak!gre/RS e identificada como sendo da espéde Cryptotermes br(JVis. 
Os insetos foram acondictonados em placa de Petri de 15 em de 
diAmetro mantida a 20°C e 65% de umidade relativa. na ausência 
de luz. Após orue meses ocorreu a diferenciação de indivrduos 
alados, os quais foram sexados e tiveram suas asas destacadas. 
Onze casais foram dispostos em placas de Petri contendo palitos de 
sorvete servindo como abrigo e alimento, sendo que logo iniciou-se 
o consumo deste material e 8 construçAo de galerias. Oecorridos 8 
meses verificou-se 18.2% de sobrevivência (2 casais) e a presença 
de 4 ovos. A mesma metodologia foi adotada para 65 casais da 
mesma espécie coletados na praia de Albatroz. Imbé/AS. nos quais, 
também após 8 meses, observou-se 7,7% de sobrevivência dos 
casais e a presença de 25 ovos. 
Apoio Financeiro: IPHAN, UCS, CAPES. 
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ESTUDO DO HÁBITO ALIMENTAR DE T~RMITAS DE SOLO 
IINSECTA: ISOPTERA). 

C. B. Machado. S. R. M . Perei ra & N. M . Barro • • , Inst . de 
Biotecnologia, Univ. de Caxias do Sul, C. Postal 1352. CEP 95001 -
970, Caxias do Sul, AS. 

Os térmitas são insetos de grande importância nos setores 
urbano e agroflorestal, causando-lhes danos notáveis. Para a 
determinaçJo de um método eficaz de controle, é imprescindrvel a 
realizaçlo de estudos de sua biologia. principalmente os relacionados 
ao forrageamento . No presente trabalho avaliou-se o comportamento 
alimentar de duas espécies de térmitas provenientes de um ninho 
cartonado e de outro eprgeo . Os insetos foram mant idos em 
recipientes plásticos com tampa, utilizando areia fina como matriz e 
mangueiras de aquário para possibilitar o seu deslocamento, sob 
temperatura de 22°C e umidade relativa de 70% . Os alimentos 
ofenados foram galhos de Pyrus communis, palha de \riUf semi
decomposta . madeira de Pinus sp e madeira de compensado, 
colocados em diferentes distAncias. Verificou-se que a madeira de 
compensado e a palha de trigo foram os alimentos preferidos pelos 
térmitas. e a distAncia entre as font es alimentares nAo interferiu 
nesta escolha. sendo que as espécies diferent&6 tiveram 
comportamentos distintos am relaçAo ao 10rrageio. 

Apoio Financeiro: UCS. IPHAN. CAPES. 

EFEITO DE EXTRATOS DE FEROMONIO NO COMPORTAMENTO DE 
FORRAGEIO DE N .. utit""" •• sp IISOPTERA: TERMITIDAEI. 

S.A.M . Pereira'. C.B. Machado" M.M . Becher1
, M .A .M . Chuecaz & 

N.M . Barros'. Ilnst. de Biotecnologia. Univ. de Caxias do Sul. C. 
Postal 1352, CEP 95001 -970. Caxias do Sul, AS. 2l ab. de Zoologia 
de la Univ. lIIes Baleares, Palma de Mallorca. Espanha. 

Extratos de feromOnio foram obtidos a partir de gl .. lldulas 
esternais de térmitas utilizando-se metanol como solvente. Grupos 
experimentais de aproximadamente 200 indiv fduos foram colocados 
em placas de Petri com B cm de diametro e dois oriHcios 
simetricamente opostos para a movimentação dos insetos. As placas 
foram dispostas sobre papel filtro (36.2)( 42.8 cm) que serviu como 
área de forrageamento . A 5.5 em de distancia de cada Drif(cio colocou
se uma porçAo de palha de trigo semi-decomposta como fonte 
alimentar. sendo que o extrato foi pipetado apenas em uma das 
trilhas para cada placa. Observou-se o número de insetos que safram 
de cada oriffcío em intervalos de 5 minutos durante uma hora . 
Decorridos 15 minutos, em média, o deslocamento dos insetos 
tornou-se mais acentuado. sendo maior o número de soldados em 
relação aos operários. Os insetos identificaram a trilha demarcada 
com feromOnio. recrutando os demais membros da colOnia até a 
fonte de alimento. Os indivfduos que safram pelo outro oríHcio 
deslocaram-se aleatoriamente. demorando a encontrar a fonte 
alimentar. 

Apoio Financeiro: UCS, IPHAN, CAPES. 

ASSIMILATION OF VEGETAL CELL WALL POLYSACCHARIDES BY 
THE FUNGUS SYMBIOTIC OF LEAF-CUTIING ANT Att. sexdons 
rubropilos • . 

C.S.Siqueira, M .Bacci Jr .• F.C.Pagno<:ca. O.C.Bueno. M.J .HebUng 
" O.A . da Silva. Instituto de Biociências (UNESP), Caixa Postal 
199, CEP 13506-900, Rio Claro, S.P .. Brazil. 

lhe ant, Afta sexdens rubropilosa, cannot feed on solid 
substances such as the structural polvsaccharides present in plants. 
However. anu diet includes the fungus Leucocoprinus 
gongy/ophorus, which grows on leaves inside the ants' nest . lhe 
purpose of this investigation was therefore to evaluate the fungus 
abilitv to assimilate carbons hom cellulose, xvlan, starch and pectin. 
Cellulose was assimilated with very low efficiency bV the fungus 
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despite being the potysaccharide present at the highest coocentration 
in vege tation. lhis was secondary to low leveis of cellulase 
production and poor cellulose degradation by L. gongylophorus. Xylan 
and starch were assimilated with high efticiency bV the fungus . 
Xvlan is the polvsaccharide present at second highest concentration 
in vegetation, and may thefefore represent the most important carbon 
source for the fungus living in symbiosis with the ants. Pectin 
assimilation was intermediate between cellulose and xvlan. Although 
the fungus secretes high leveis of pectinases and hydrolvzes pectin 
well, it does not assimilate pectin well. It may be that high leveis of 
pectinase and pectin degradation are necessarv not for fungai 
nutrition per se but mav be necessary for the fungus to gain access 
to the other polysaccharides in the cell walls of the leaves. lhe 
present study shows that L. gongy/ophorus utilizes vegetal cell wall 
polvsaccharides as carbon sources. Since the fungus is an imponant 
food source for tha ants, this study shows that nutriants not available 
directly to ants become available bV incorporation from plants to 
fungus and then to ants. 

Acknowledgements : Fundunesp, CNPq and Fapesp. 

THE ROLE OF THE LEAF·CUTTING ANT Att. sexdon. rubropi/os. IN 
THE DEGRADATION OF BIOPOL YMERS FROM LEA VES INSIDE THE 
NESTS. 

C.S.Siquei ra. M .Baccl Jr., F.C.Pagnocca, O.e .Bueno. M.J .Hebling 
&t O.A . da Silva. Instituto de Biociências (UNESPI, Caixa Postal 199, 
CEP 13506·900,Rio Claro, S.P.,Brazil._ 

lhe leaf·cuning ants deposit their faecal liquid on the 
vegetation material inside their nests. lhis procedure promotes the 
maceration of lhe vegetation material . and contributes to the 
development of a fungus. which is cultured by ants inside their nests. 
In the present work we have investigated the effect 01 the faecal 
liquid of the ant Afl8 sexdens rubropilos8 on the vegetation material 
collected bV ants. lhus. we have evaluate the capabilítv of the faecal 
liquid to promote the degradation of vegetal polvsaccharides. as 
well as proteins. Ex'tracts from different portions of lhe ants nest 
were found to contain polvsaccharidases ant proteases. Among these 
enzvmes it was found high leveis of pectinase, intermediate leveis 
of caseinase and amilase, and low leveis of xvlanase, albuminase 
and cellulase. lhe older sponge presented 50% of the overal! activity 
detectad, and seems to be the major sita of polymer degradation 
occurri~ in the nest. lhe newer sponge and the waste material set 
aside bV ants, contained. 8ach one • 25% of the overaU enzvmatic 
activitV. lhese results indicate that blopolVmers from leaves are 
degraded inside the ants nest. Such degradation may origínate small 
molecules which can be utilized as simple nutrients by ants. as well 
as the svmbiotie fungus living in the nest. Besides the ants nest. 
these polysaccharidases and proteases were also detected in the 
faecal liquid of Atta sexdens rubropilosa . However, no cellulase 
aetivity was detected in the faecalliquid . lherefore. the faecalliquid 
of ants can promote the degradation of the structural polymers of 
leaves laid inside lhe nest. It seems that ants do not contribute for 
cellulose degradation, or if such a contribution exists. it is not 
significant . 
Acknowledgements : Fundunesp, CNPq and Fapesp. 

ASPECTOS DA BIOLOGIA DE C .. tn/. icorus ILEPIDOPTERA, 
CASTNIIDAE) EM ABACAXIZEIRO 

N. F. Sanche • • EMBAAPA · Mandioca e Fruticultura, C. Postal 007. 
CEP 44 .380-000, Cruz das Almas, BA . E-mail : sanches @ 
cnpmf.embrapa.br & J. F. Warumby, IPA, C. Postal 1022, CEP 
50761 -000, Recife, PE 

A broca do talo Csstnis iCSfUS é conhecida também como 
broca do olho ou broca gigante . Este inseto foi constatado atacando 
o abacaxizeiro em algumas regtões do Amazonas, Bahia, Pernambuco, 
Aio Grande do Norte. Pararba. Alagoas e Sergipe. A sua incidência 
parece estar somente restrita à regilo Norte e Nordeste do Brasil. 
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As lagartas abrem galerias nos talos. destruindo os tecidos internos, 
levando a planta a um definhamento. Na região de Sapé-PB já foram 
constatadas áreas com até 80% de plantas atacadas pelo in eto. O 
objetivo deste trabalho foi avaliar alguns aspectos da suo biologia. 
para tanto. os estudos foram conduzidos no Laboratório de 
Entomologia do Centro Nacional de Pesquisa de Mandioca e 
Fruticultura Tropical, sob temperatura (26 ± l ·C' e umidade relativa 
(80:t3%'. Os ovos utilizados neste estudo foram coleta dos em 
plantas de abacaxi da cv. Pérola (postura do dial . Após a eclosão, as 
lagartas foram individualizadas em placas de Petri numeradas. 
Inicialmente. foram alimentadas com pedaços de folhas (pane 
aclorofilada) e posteriormente com pedaços do talo da planta . Dos 
82 ovos coletados, somente 7 lagartas nlo eclodiram 18.5%1 e dos 
75 insetos restantes apenas 9 (12%1 atingiram a fase adulta. 8aseado 
nos dados desses 9 indivfduos, observou-se preliminarmente o 
seguinte: o per(odo de incubação dos ovos variou de 10 a 13 dias 
112 % 0 .66); o da fase larval variou de 91 a 243 dias (185 ± 39); o 
da fase pupal variou de 29 a 42 dias 137 %31 e o da fase adulta de 1 
a 23 dias (11 % 31. A duração do ciclo (ovo/adulto). variou de 144 a 
291 dias (23:t36) . Dados morfológicos (comprimento e largura do 
ovo e da lagana, largura da úpsula cefálica) também foram obtidos. 

CONSUMO ALIMENTAR DE Caphy. bilin/ata (STOLl. 17811 
(LEPIDOPTERA: PYRALlDAEI MANTIDAS EM DIETA ARTIFICIAL. 

H. Z. Fischer, Pós·Grad. Zoologia (UNESP • Aio Clarol. P. N. Patel, 
Deplo. ZoologiallB· UNICAMPI & N. Gobbó. Deplo. Ecologia (UNESP 
• Aio Claro) . 

Caphys bilinista é encontrada nas culturas de abacate do 
munic(pio de Campinas; suas larvas têm comportamento gregário e 
podem ser encontradas em grande quantidade nos frutos. roendo. 
principalmente. as sementes dos frutol que já se encontram cafdos. 
Com objetivo de estudar seu consumo alimentar. foi desenvolvida 
uma dieta artificial à base da semente do abacate para a manuten
çio deste inseto em laboratório. Os estudos foram realizados em 
temperatura. umidade relativa e fotofase controlados, com um gru
po de cinqüenta larvas criadas. individualizadas. em dieta artificial. 
Os fndices nutricionais. pelo método gravimétrico, foram calculados 
para o segundo. terceiro e quano Instares. O peso médio da Idrva de 
C. bilini8ta triplicou a cada Instar e o consumo de alimento foi mais 
que o seu peso no inIcio do Instar. O (ndice de consumo alimentar 
IICI e a razão de crescimento (GA) foram altos para todos os Instares; 
o consumo quadriplicou do segundo para o terceiro (nstar 8 dobrou 
do terceiro para o quarto e, neste fnstar. foi observada a maior razão 
de crescimento. Durante o segundo (nstar, a eficiência de conversA0 
do alimento ingerido (ECI) e a do alimento digerido IECD, foram as 
mais altas, mostrando que neste (nstar hou .... e maior aproveitamento 
do alimento e que este é o fnstar mais importante para o desenvol .... i· 
mento da larva. A digestibilidade aproximada 10AI, assim como o 
(ndice de consumo (lC) apresentaram os resultados mais elevados 
para o terceiro (nstar. 

BIOLOGIA DA CIGARRINHA-DO-MILHO. Oa/bulu, m.idis (DELONG 
& WOLCOTT) (HETEROPTERA:CICADELLlDAE) 

J. M. Waquil. P. A . Viana. I. Cruz & J . P. Sanlos. CNPMS/EMBRAPA. 
C. Poslal 151 . CEP 35701 -970. 5.'0 LagolS. M G. ~- mail : 
waquil@cnpms.embrapa.br 

O aumento da área cultivada 8 a diversificaçlo da época 
de plantio do milho. tem mudado a importância relativa das pragas 8 
doenças nessa cultura . Assim. a importAncia da cigarrinha O.lbulu$ 
maidi$ como vetor de vrrus, espiroplasma ("corn stunt spiroplasma'" 
e fitoplasma ("maize bush fitoplasma") tem aumentado de impor· 
tAncia nos últimos anos. O objetivo desse trabalho foi estudar ai· 
guns parâmetros biológicos dessa espécie. Utilizando·se insetos 
obtidos de colOnias mantidas em telados no CNPMS/EMBAAPA, 
plAntulas de milho. cultivadas em vasos plásticos. foram infestadas 
artificialmente confinando·se 10 adultol por planta. Após o condici· 
onamento desses adultos por 48 h ao ambiente do ensaio. os mes-
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mos foram transferidos para as plAntulas teste, onde permaneceram 
por 24 h. Sempre utilizando-se 10 plAntulas por tratamento, foram 
conduzidos 2 ensa",s independentes. No primeiro, estudou-se o 
per(odo de incubação em BOO com fotofase de 12:12 h e nas 
temperaturas de 17, 20. 23. 26, 29 e 32°C ± 1°C. No segundo. em 
sala climatizada com a mesma fotofase e temperatura de 26.5 % 
2°C estudou-se o desenvolvimento das ninfas. Os resultados indica
ram uma grande influência da temperatura na viabilidade e incuba
ção dos ovos de D. m.ídl$. A temperatura ótima para incubaçlo foi 
em torno de 26.5°C quando o perfodo foi de 9 dias para a eclosão de 
85% das ninfas. Foram observados 4 instars levando em média 3.6 
dias para cada muda. Os adultos viveram em média 51.9 dias e o 
ciclo médio de ovo até a mone dos adultos foi de 67,6 dias. 

ASPECTOS BIOLÓGICOS DE Zenorie roberf; (COLEOPTERA . 
COCCINELLlDAE) S08RE A COCHONILHA P/.noeoceu. ellrl 
(HOMOPTERA. PSEUDOCOCCIDAE) 

L.F.N. Senna. M.S. Zacarias, V.H.P. Bueno & J .C. MOfaes, Univ. 
Federal de Lavras. UFLA, Deptt' . Fitossanidade. Cx. Postal 37. CEP 
37200-000. Lavras. MG. 

As espécies de coccinelldeos 510 benéficas como preda
dores naturais, desempenhando um importante papel no controle 
de Insetos-praga. Assim o objetivo deste trabalho foi estudar os 
aspectos biológicos de ZenoniJ robertl (Coleoptera, Coccinellidael 
sobre a cochonilha Planococcu$ citri(Homoptera, Pseudococcidael . 
O trabalho foi desenvolvido no Departamento de Fitossanidade 
IUFLAI em temperatura de 25 ± 1°C. U.R. de 70 ± 10 % e fotofase 
de 12 horas . As cochonilhas usadas para alimentação dos 
cocclnelídeos foram criadas em tubérculos de batata inglesa. com 
brotações de % 2 em. A criaçlo de manutenção de Z. roberti foi 
implantada com larvas e adultos coletados em pomar crtrico em 
Lavras · MG. Foram utilizados indivrduos de primeira e segunda 
gerações para os estudos biológicos. Constatou-se um período 
embrionário médio de 6.5 dias com um mfnimo de 4 e máximo de 9 
dias. As larvas passaram por quatro (nstares. sendo que o primeiro 
Instar teve duração média de 8.3 dias, o segundo (nstar 6,1 dias e 
o terceiro e quano 'nstares 6,5 e 7.2 dias, respectivamente. sendo 
o per fado larval de 32,4 dias. A duração média das fases pré-pupal 
e pupal foram de 4,5 dias e 7,4 dias. respectivamente. O perfodo 
larva-adulto do predador foi em média de 38,9 dias. com uma viabi
lidade de 41.2 % e a razio sexual de 0.7. Na fase adulta. verificou
se. em média. 18.5 • 41 .5 e 26.0 dias. respectivamente, para os 
per(odos de pré-oviposição, de avi posição e de p6s·oviposição. A 
o .... iposição média foi igual a 10 ovosl postura. sendo a longevidade 
dos adultos igual a 76 dias. 

POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE OVOS DE An.g •• t. 
kuehnÍflH. (ZELLER 1879) (LEPIDOPTERA :PYRALlDAE) NA CRIA
çÃO DE QUATRO COCCINELlDEOS AFIDÓFAGOS . 

C.M. Kato. V .H.P.Bueno, J .C.More., A .M .Aued. S.Mendes. 
M.N.Cervifto & O.C.Gamarra Depl!. de Fitossanidade • UFLA, C. 
Poslal 37. CEP 37200. Lavras. M .G. E-mai!: dfs@o.al.ulfa.b< 

Um dos problemas encontrados na criação de muitos ini
migos naturais é a obtenção de seu alimento natural ao longo do 
ano. A utilização de ovos de Ansgast8 kuehniella tem se mostrado 
satisfatório na substituiçlo de diversas presas ou hospedeiros. prin· 
cipalmente pulg6es para algumas espécies de coccinellideos. As· 
sim. este trabalho propôs·se a verificar a adequabilidade dos ovos 
de A. kuehniella para quatro espécies de coccinelideos afidófagos. 
visando fornecer subsldios para sua utilização na criação dessas 
espécies em laboratório. O experimento foi conduzido no LBI 1 DepU 
de Fitossanidade I UFLA (25.±. lOC. fotofase de 12h. 70.±. 10% 
UAI, utilizando·se os coccinelfdeos Hippodamia convergens , 
Coleomegilla maculata. Olla v·nigrum e Eriopis connexa , alimenta· 
dos respectivamente com ovos de A. kuehniella e os pulg6es 
Schiz8phis graminus e 8rachycaudus (Appelia) schwartzi; ovos de 
A. kuehniella e os pulg6es S. graminus e 8 schwartz/; ovos de A. 
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kuehnie/III • ovos de A. kuehnie/Ia + água. ovos de A . .JcuehniellB + 
aminoácidos e o pulgão Toxoptet'8 sp. ; e ovos de A . kuehniellB • 
ovos de A. kuehniellB + pulgio Uro/eucon sp.,o pulgão Uro/eucon 
sp. • lagartas de 11 (nstar de A. kuehniellB. De acordo com os 
resultados observados. pode se considerar que os ovos de A. 
kuehniella foram um alimento adequado para as larvas dos 
coccinel(deos estudados. pois proporcionou completo desenvolvi
mento de todas as fases e adultos normais. da mesma forma que os 
outros alimentos testados. Portanto a sua utilização pode se. viável 
em épocas de escassez de pulgões. pois do de fácil obtençio e. 
além disso. do adequados para a criação de outros inimigos natu-
rais. 

METOOOLOGIA PARA CRIAÇAo DE Chry'o". ".r.gu.y. NAVÁS. 
1924 (NEUROPTERA: CHRYSOPIDAEI EM CONDIÇOES DE LABO
RATÓRIO. 

A . T. Murat • • S. A . de Bortoli" S. de Freitas. Cept·. de Entomologia 
e Nematologia (FCAV/UNESP/Jaboticabal). Rod. Cark>s Tonanni. Km 
5. CEPo 14B70-ooo. Jabot;cobol. SP. 

Crisop(deos 510 eficientes predadores de diversas pragas 
agrlcolas. apresentando um papel muito importante dentro dos pro
gramas de Manejo Integrado de Pragas IMIP) . Por isto a necessidade 
de novos estudos afim de se viabilizar a criaçAo massal destes insetos 
em laboratório. Para 8 conduçio dos experimentos foram obtidos 
ovos provenientes de fêmeas de Chrysops parsguaya advu.das do 
campo. Após a eclosão das larvas estas foram divididas em grupos 
de 20 larvas e mantidas em placas de petri com 10 cm de dilmetro. 
onde foram fornecidos ovos e adultos de 5itotr09s ceres/ella 
ILepidoptera: Gelechiidae) e mais papel sanfonado para a proteção 
de larvas e pupas • afim de se diminuir o canibalismo. Foram separados 
10 casais de C. paraguaye. mantidos em gaiolas feites com tubos 
de PVC com 10cm de diA metro por 20 cm de altura, forrados 
internamente com papel jornal 8 ou sulfite e alimentados com uma 
soluçA0 de mel + levedo numa proporçio de 1: 1, que foram 
umedecidas 8 fornecidas para os adultos sobre espuma com metade 
mantida dentro de vidros com 5cm de altura e 1.5 cm de diâmetro 
com água destilada em seu interior para se manter a umidade. Foram 
montados 20 repetições para os testes. Os resultados obtidos para 
larva foram de aproximadamente 75% de adultos recuperadas, e 
para os adultos a metodologia desenvolvida com o fornecimento da 
dieta proporcionou a troca da mesma a cada 3 dias. em relaçAo as 
trocas anteriores que eram realizadas diariamente. 

CORRElAÇAO ENTRE PERFORMANCE E ESCOLHA DE 
LARVAS DE Cer.tlti. c.plt.t. (DIPTERA. TEPHRITIDAEI EM 
DUAS DIETAS DE VALORES NUTRITIVOS DIFERENTES. 

V. L. Crisel & F. S. Zucoloto. Dept! de B;ologia (FFCLRPIUSPI. Av. 
Bandeirantes, 3900, CEP 14040-901, Ribeirão Preto. SP. E·mail : 
crisci@usp.br 

A espécie Ceratitis cspirete ataca uma grande variedade 
de frutos, sendo importante representante das grandes pragas da 
agricultura. ~ de nosso conhecimento que as larvas desses insetos 
apresentam a capacidade de escolher as dietas que lhes forneçam 
um desempenho mais satisfatório. Este trabalho consistiu em seleci
onar, em laboratório. larvas que sobreviveram com uma determina
da quantidade da substAneia secundária, sulfato de quinino (a qual 
nAo faz parte do seu cardápio habitual) . Foram realizados testes 
para a resistência da C. cspi tata ao qui nino las moscas foram 
originadas de pêssegos infestados e mantidas no laboratór io desde 
1980). Foi poss(vel comparar a performance de larvas alimentadas 
em dieta controle e em diversas concentrações de quinino. Conclu
(mos que o máximo suportável é 5Omgl1 00g de dieta. porém para 
se manter uma criaçio em laboratório, a quantidade limite é de 
37 .5mg/l 00g de dieta. Com ba58 nesses dados. foram feitos testes 
de escolha entre uma dieta controle com baixo valor nutritivo (0,5g 
de Iêvedol100g de dieta)e outra com 37.5mg de sulfato de quininol 
l00g de dieta e contendo 6 .50 de lêvedo/ l00g de dieta. O objetivo 
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foi verificar se, entre dietas de valores nutritivos diferentes, as larvas 
escolhem a que lhes forneça uma melhor performance, mesmo com 
substAncia estranha. O teste foi realizado com duas populações, 
sendo que tanto a criada em dieta controle. como a originária da 
criação em dieta com sulfato de quinino, escolheram, grande pane, 
alimentar-se de dieta com sulfato de quinino. Isto comprova que as 
larvas sAio capazes de discriminar a dieta que lhes proporcione uma 
melhor performance. mesmo com a presença de uma substância 
que não está presente na sua alimentação na natureza. 

ARQUITETURA DE NINHO DE Ect.tomm. edent.tum 
(HYMENOPTERA. FORMICIDAEI. 

W. f . AntoniallP& E. Giannottl, Cepto. de Zoologia - IB - UNESP -
C.Postal 199. C.E.P. 13506-900. R;o Claro. SP. 

Ectatomma edentatum é uma formiga predadora, perten
cente à subfamnia Ponerinae . As colOnias são pequenas. com pouca 
variaçio entre rainhas e operArias. O objetivo deste trabalho é forne
cer uma descrição de seus ninhos. uma vez que sua biologia é 
pouco conhecida. A arquitetura do ninho foi estudada escavando-se 
uma trincheira circular de 50 a 70 cm de diâmetro, num raio de 50 
cm de distAncia da abertura . O cilindro central de solo. contendo o 
ninho. foi posteriormente cortado verticalmente em fatias, em dire
çio a sua abertura, até se encontrar as câmaras e galerias. Os ni
nhos foram medidos, esquematizados e fotografados e, as colOnias, 
coletadas e fixadas. Até o presente momento. foram escavados 9 
ninhos de E. edentstum, localizados em terrenos no bairro Jardim 
América. região periférica da cidade de Rio Claro. SP. O oriflcio de 
entrada tem 3.39 mm de diAmetro. As galerias possuem de 3 a 5 
mm de diâmetro. O número de cAmaras verificado variou de 2 lem 3 
ninhos). 3 lem 4 ninhos) a 4 lem 2 ninhos) . A profundidade média 
da primeira cAmara foi de 5.5 cm. da segunda 22,78 cm, da terceira 
38.25 em e da quarta 42.5 cm, sendo que o ninho todo variou de 
25.5 cm a 82 cm . O tamanho médio da primeira cAmara foi de 0.97 
cm de altura. 4.97 cm de comprimento por 3,39 cm de largura. da 
segunda 1.19 X 5.94 X 4 ,50cm, da terceira 1.13 X 7,10X 7.0cm 
e da quarta 1.0 X 4,5 X 1.0 cm. Foram encontrados ovos. larvas, 
pupas, operárias e rainhas em todas es câmaras. Em seis dos noves 
ninhos escavados foram encontrados câmaras com apêndices alon
gados com tamanho médio de 0.90 X 5.20 X 1.38 cm e. na maioria 
deles foram encontrados operárias, imaturos e a rainha. Através da 
análise feita por teste de dosagem de prote(nas, verificou-se a pre
sença de 1, 18 mg de prote(na por microlitro de solo encontrados 
nas paredes das câmaras. J' no solo usado como controle (próximo 
ao ninho) foram encontrados apenas 0.58 mg/ml, evidenciando as
sim o dobro de prote(nas no primeiro t ipo de solo, comprovando o 
uso de secrecões das glAndulas salivares dessas formigas no reves· 
timento das paredes do ninho. 

1. Bolsista da FAPESP 

INFLU~NCIA DAS FASES DE DESENVOLVIMENTO DA COLONIA 
SOBRE A DURAÇAo DOS ESTÁGIOS IMATUROS DE MischocyttMlJ$ 
/otior (HYMENOPTERA. VESPlDAEI_ 

D. S. S. CeeAio' " E. Giannotti . Depto. de Zoologia - I.B. - UNESP 
C. Postal 199. C.E.P. 13506-900. R;o Claro. SP. 

Sio consideradas três fases de desenvolvimento de uma 
colônia de vespas sociais: pré-emergência é o per'odo decorrente 
desde a fundação do ninho até a emergência da primeira operária. 
pós-emergência. desde o aparecimento das operárias até o dec"nto 
da colônia e, fase de decUnio, desde a interrupçio das posturas. em 
decorrência do envelhecimento ou morta da rainha. até o abandono 
total do ninho. Foram estudadas 22 colOnias de Mischocyttsrus /stior 
através de observaçlo e mapeamento di"to dos ninhos no perrodo 
de março de 1994 a agolto de 1995 com o objetivo de determinar 
a influência das fases de desenvolvimento da colônia (pré e pós
emergêncial na duraçlo dos estágios imaturos lovo. larva e pupa) 
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A duraçlo média do oVal na pré-emergência foi de 10,72 :t 2.81 
dias, das larvas 23,05 :t 9,61 e das pupas 14,40 :t 2,4 1, (tot al 
48,17 ::t: 4.84 dias). Na pós-emergência a duração média dos ovos 
foi de 14,28 :t 5.80 dias, das larvas 38.79 :t 18.3 1 e dai pupas 
16,62 ± 4 ,86,It otal69,69 ± 9,65 diasl . A apiicaçlo do teste U de 
Mann-Whitney indicou que existem diferenças significativas no tempo 
de duraçlo dos estágios imaturos, sendo sempre menores no período 
de pré-emergência: ovo lU - 6168,0, p = 0 ,001. g.l. - 11. larva 
lU • 1273,S, P • 0,001 , g .1. • 11 e pupa lU • 2181,0, P • 
0.020, g.l . - 1) . Uma vez que a fase de pré-emergência é um perí
odo crítico no cick> biológico de vespas sociais, esse fato 6 impor
tante para assegurar que a colOnla atinja rapidamente a fase de pós
emergência. 

111 Bolsista FAPESP • Mestrado. 

LONGEVIDADE M~DIA DE OPERARIAS DE Míschocy"' ru. I.tior 
IHYMENOPTERA, VESPIDAEI. 

D. S . S. CecRio' & E. Giannotti , Oepto. de Zoologia - I.B. - UNESP 
C. Postal 199, C.E.P. 13506·900, Rio Claro, SP. 

Mischocytt8ruS /8tior é um vespfdeo social . sem distinçAo 
morfológica de castas. que constrói seu ninho formado por um úni
co favo descoberto. fixo ao substrato por um pedúnculo, possui 
colOnias pouco populosas e apresenta distribuição no Sudeste e 
Centro-Oeste brasileiro e Bolfvla . Foram estudadas 22 colOnias atra
vés de observaçlo e marcaçlo individual dos adultos. no perrado de 
março de 1994 a agosto de 1995, com o objetivo de determinar a 
longevidade média dos indivíduos. A longevidade média das operári
as de M . J8liorfoi de 43,59 ± 38,51 dias (1 ·220, n - 96) e uma 
tabela de vida determinou que até os 75 dias de idade houve uma 
diminuiçAo progressiva da populaçAo, refletindo a alta taxa de mor
talidade de indiv(duos. A partir de 75 a 155 dias a queda cont inuou 
sÓ que não tão acentuada. mantendo-se relativamente constante 
até o Intervalo de idade de 221 8225 dias. quando ocorreu 8 morte 
do último individuo. A alta taxa de mortalidade até 75 dias indiCOU 
que nesta fase os individuas estão forrageando muit o C ,) ' rtanto 
estão mais suscetíveis à predaçlio. a ficarem perdidos. a serem sur
preendidos por uma tempestade. ou qualquer outra variável que os 
levem ê morte. Verificou-se que a taxa de mortalidade ni o variou 
muito de um intervalo de idade para outro . Ocorreram 3 picos de 
mortalidade 1136-140, 186-190 e 216-220 dias, respectivamente) 
devido ao pequeno número de indivíduos nestes intervalos. A taxa 
de esperança de vida manteve-se relativamente constante até o in
tervalo de 76 a 80 dias, quando entAo verificou-se uma queda neste 
valor até o intervalo 131 a 135 dias, aí ocorreu uma novo aumento 
na esperança de vida. devido ê presença daqueles indivIduas que 
vem Imediatamente abaixo da rainha no que diz respeito a dominância 
na colOnia. Após os 160 dias de idade, há um decréscimo da espe
rança de vida até chegar a zero. 

11) Bolsista FAPESP - Mestrado. 

FLUTUAÇÃO POPULACIONAL E DANOS CAUSADOS PELA MOS
CA-MINADORA. Liriomyz8 huidobrensis IOIPTERA:AGROM IZIOAE) 
EM 8ATATA ISol. num tub.rosuml, NO PLANTIO DE INVrRNO, NO 
SUL DE MINAS GERAIS. 

J . C. d. Souza, EPAMIG/CRSM, Caixa Postal 176, CEP 372()()' 
000. Lavras. MG: l.O. Salgado. UFlA; R. l. d. O. Rigitano. UFLA & 
P.R. Reis, EPAMIG/CRSM . 

A mosca-minadora Liriomyz8 huidobrensis é tida pelos téc
niCOS e bataticultores como uma praga Importante na cultura da 
batata. no piando de inverno. no Sul de Minas Gerais. Trabalhos 
desenvolvidos pela EPAMIG na referida regilo em anos anteriores 
nAo acusaram prejulzos causados pelo inseto nas infestações oh--
servadas. Assim, objetivou-se neste trabalho determinar a flutuaçAo 
populacional e os danos causados. pela L. huidobrensis na cultura 
da bata ta, cultivar Acha t , no plantio de inverno, no Sul de Minas. 
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Resultados obtidos em 1995 confirmaram observações feitas em 
anos anterk>les. tendo o inseto iniciado sua infestaçio de minas 
pelas folhas baixeiras. dos 30 aos 42 dias após o plant io (OAP) . 
Posteriormente. a infestaçio evoluiu somente até a metade inferior 
das plantas. 010 causando significativa reduçio na área foliar e como 
consequência nenhum prejuízo à produt ividade. Nas infestações 
ocorridas. foram observadas altas porcentagens de folhas minadas 
porém. quando expressas em termos de follolos minados. as 
infestações foram relativamente baixas. As maiores infestações fo· 
ram observadas dos 75 aos 90 CAPo já ao final do período de maior 
ganho de peso em amido e diA metro dos tubérculos 167 a 90 OAP) . 
Em 1995. na maior infestação ocorrida na região. com um grande 
número de picadas de alimentação e de oviposição e de lesões nas 
metades inferior e superior das plantas. também não foram observa· 
dos prejufzos. suportando elas tais infestações. Pelos resultados 
obtidolo controle da mosca-minadora na cultura da batata. no plan
tio de Inverno (abril - junho) na referida região é considerado dispen
sável . contrariando opinião dos ba taticultores. 

BIOLOGIA DO PENTATOMIDEO Eu. chistu. herrn IHETEROPTERA: 
PENTATOMIDAEI INSETO PRAGA DA CULTURA DA SOJA, EM 
CONDIÇOES DE LABORATÓRIO 

M. L. M. Costa. E. F. Vilela IU.F. Viçosa). M. Borges. G. F. Redigolo. 
H. M. dos Santos & C. S. Brod, EMBRAPA/CENARGEN, Caixa Poso 
t al 02372, CEP 70849·970, Brasma, OF. E-mail : mborges@cenargen. 
embrapa.br 

A biologia do percevejo Euschistus heras foi estudada 
utilizando-se insetos da colônia do LaboratÓrio de Criaçlo de Insetos 
do CENARGEN/EMBRAPA em Brasnia. O. F. Foram observados o 
período de desenvolvimento e percentual de emergência de adultos 
em 8 repet+ç6es. totalizando 555 ovos. O experimento de longevidade 
constou de 5 tratamentos com 48 repetições: 1 macho recém emer
gido em presença de 2 fêmeas virgens maduras sexualmente ITl), 1 
fêmea recém emergida, em presença de 2 machos virgens maduros 
sexualmente 1T21. 1 macho e 1 fêmea recém emergidos 1T31, 1 
macho recém emergido sem a presença de fêmeas 1T41.1 fêmea 
recém emergida sem a presença de machos IT51 . O tamanho das 
massas de ovos variou de 2 a 18 ovos. Estes apresentavam colora· 
çAo amarelada tornandO-58 alaranjada próximos à eclosão. O perfo· 
do médio de Incubação foi de 7,1 dias. A porcentagem de adultos 
emergidos foi de 67% . A duração média de ovo a adulto foi de 34.1 
dias. A média para atingir a maturidade sexual foi de 11.3 dias tanto 
para machos quanto para fêmeas. O maior tempo de acasalamento 
observado foi o do tratamento T2 . A longevidade de machos e fê· 
meas foi maior nos tratamentos T4 e T5 onde estes foram mantidos 
sem li presença do sexo oposto desde a emergência até a morte. A 
capacidade reprodutiva das fêmeas foi maior quando apresentaram 
um maior número de acasalamentos. indicando ser a poliandria um 
comportamento reprodutivo necessário para a variabilidade genéti· 
ca da espécie. 

REVISION SISTEMATlCA DE LAS ESPECIES DEL GENERO 
Moneucoela DAllA TORRE & KIEFFER , IHYMENOPTERA, 
CYNIPOIDEA, EUCOlllDAEI. 

N. B. Ofaz & F. Gallardo, Departamento Cientffico de Entomologla. 
Museo de La Plata. Paseo dei Bosque s/n. 1900, La Pla ta, Buenos 
Aires, Argentina. 

Moneucoela pertenece a un grupo de géneros, que en con
junto reúnen aproximadamente 32 especles, todas ellas son 
endémicas de la Región Neotroptcal y se comportan como parasitoides 
en los estados Inmaduros de Olptera Cyclorrapha. La necesidad de 
un trabajo de conjunto que reúna todo lo que conoce de este taxón. 
la escasa información que brindan las descripciones originales y la 
importancia que. desde el punto de vista aplicado. pueden revestir 
sus representantes como controladores biológicos. fueron 105 moti
vos para realizar su revisión . Los objetivos de esta contribución 50n, 
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elaborar su diagnosis y la descripción ampliada sobre la base de 
todas 5US especias; delimitar estas últimas tBniendo an cuenta los 
caracteres de mayor valor diagnOstico V redescribirlas; ajustar de 
acuerdo con ai material disponible 5US distribuciones geográficas y 
realizar todos los cambies nomenclatoriales que sean necasarios . EI 
material revisado pertenece a la Academia de Ciancias de California 
lUSA) V ai Musea Británicollnglaterra). 

Synsrgus nics,sgüens/s UNA NUEVA ESPECIE DE CYNIPIDAE. 
(HYMENOPTERA. CYNIPOIDEA) 

N. B. Diaz & F. Gallardo. Departamento Cientifico de Emo,r l'llogla. 
Musea de La Plata. Pasao dei Bosque s/no 1900. La Pla t;:!, Buenos 
Aires. Argentina. 

EI gênero Synergus. de distribución casi exclusivamente 
holártica, cuenta hasta el presente con alrededor de cien especies 
nominadas; de éstas aproximadamente treinta, están citadas para el 
continente americano; S. dorsslis y S. filicornis de Guatemala, son 
las únicas registradas para la Región Neotropical. Los representan
tes de este taxón se comportan como inquilinos en agaUas de 
Fagaceas dei gênero Quercus producidas por otros 
microhimenópteros. incluidos cinipoideos de hábitos galícolas. EI 
objetivo de este trabajo es dar a conocer una especie nueva de 
género Synergus. el cuál se cita por primera vez para la entomofauna 
nicaragüense. Los ejemplares estudiados. cuatro hembras y dos 
machos. tueron recolectados por el Dr. Ricardo Rueda en la localidad 
de Jinotega, en septiembre de 1995. Se obtuvieron de agallas de 
Quercus oleoides, especie vegetal nativa de Nicaragua, cuya 
distribución se extiende desde Tamaulipas en México hasta Costa 
Rica y enviados para su determinación por los senores Blas H~I lández 
y Jean Michael Maes. dei Museo Entomológico. S.E.A .• Leól1. donde 
quedará depositado ai material tipo. 

ESTUDO COMPARATIVO DOS INDICES NUTRICIONAIS DE FOLHAS 
DE DIFERENTES CULTIVARES DE AMOREIRA EM BICHO-DA-SEDA 
(Bombyx mori L.) 

A. Evangelista & R. Takahashi. Departamento de Zootecnia de Não
Ruminantes (F.C.A.V .J. /UNESP), Rod . Carlos Tonanni Km 5, 
Jaboticabal - SP.CEP' 4870 - 000.E - ma il. 
Adriana@JabOOO.uesp.ansp.br 

Sabendo que a quantidade e qualidade do alimento consu
mido na fase larval afetam a taxa de crescimento, o tempo de de
senvolvimento. peso do corpo. sobrevivência. bem como influenci
am a fecundidade, longevidade, movimentação e capacidade de com
petição de adultos. desenvolvemos esse trabalho analisando 5 tra
tamentos constituldos de : TI :Miura e T ~:Korin (variedades), T 3:FM 
86, T .. :FM 3/3 e T.:FM SM (hibridos). As larvas no 5- (nstar. foram 
distribuldas em 50 parcelas com 30 larvas em cada uma. distribui· 
das em Delineamento Inteiramente Casualizado e receberam as fo
lhas. sem a nervura principal. em 2 horários diários. Os Indices 
nutricionais estudados foram os seguintes: taxa de consumo relati
vo, taxa de crescimento relativo, eficiência de conversão do alimen
to ingerido. eficiência de conversão do alimento digerido e 
digestibilidade aproximada . Foi observado que os cultivares influen
ciaram diferentemente nos resultados diários, porém quando foi 
analisada a média do perlodo total do quinto Instar. verificou-se que 
não ocorreram influências significativas entre os cultivares. com 
exceção do parâmetro digestibilidade aproximada, no qual a varie
dade Korin superou o hrbrido FM SM, não havendo diferença entre 
os demais. 
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DETERMINAÇÃO DO DESEMPENHO DO BICHO-DA-SEDA Bombyx 
mori L. ALIMENTADO COM DIFERENTES CULTIVARES DE 
AMOREIRA 

A . Evangelista & R. Takahashi, Departamento de Zootecnia de Não
Ruminantes (F.C.A.V.J .I UNESP). Rod. Carlos Tonanni Km 5, 
Jaboticabal-SP. CEP , 4870-000 
E-mail . Adriana@jabOOO.uesp.ansp.br 

Considerando que não é somente importante para o inseto 
as exigências nutricionais básicas. mas também a proporção de ali · 
mento ingerido, digerido e assimilado. tendo ainda influência no de
sempenho larval e do adulto, foi desenvolvido esse trabalho com o 
objetivo de avaliar a influência de 5 cultivares de amoreira na produ
ção final. Utilizando 2 variedades (T, :Miura ; T2 :Korin) a 3 hrbridos 
(T ]:FM 3/3; T ~:FM 86; T ,:FM SM) alimentamos 25 parcelas, cada 
uma constitulda de 200 larvas no inIcio do 3- (nstar. O delineamen
to utilizado foi o inteiramente casualizado, aplicando depois o teste 
de Tukey. Com os dados obtidos foram analisados os parâmetros: 
peso médio das larvas no final do 5-· Instar, peso médio dos casulos. 
peso médio das mariposas fêmeas, número de ovos por mariposa. 
Nos resultados encontramos que os cultivares têm influência 
determinante nos parâmetros. havendo destaque para as larvas ali
mentadas com os hlbridos FM 3/3 e FM SM, que apresentaram 
melhores resultados para peso médio das larvas. peso médio de 
casulos e postura de ovos. 

HOMOPTEROS AUQUENORRINCOS DE INTERES ECONOMICO EN 
LA REPUBLlCA ARGENTINA. 

A.M.M. de Remes Lenicov. S. Paradell, A. Costamagna • G. Varela, 
R. Marianl & E. Brentassi. Dep. Cient. de Entomologfa . Fac . Cs. 
Nat .y Museo. UNlP. La Plata ' .900. Argentina. Fax 54-21 -257527. 

Mediante esta comunicación se alerta acerca de la presen
cia de especies de reconocida capacidad vectora de patógenos a 
plantas cultivadas en la República Argentina. Los materiales provienen 
de los recibidos en consulta desde estaciones experimentales y de 
extensión dei pafs V de muestreos periódicos realizados por los auto
res sobre plantas cultivadas de interés económico. Dado los fines 
prácticos a que está destinada esta contribución, para cada una de 
las especies se aportan datos de interés acerca dei estado actual de 
los conocimientos existentes a nivel mundial asl como también los 
provenientes desde estudios biológicos experimentales referidos a 
su comportamiento . Para las 20 especies aquI tratadas , 
pertenecientes a las familias Ciclldelidlle y DelphllCidll8, se mencionan 
los sinónimos más recientes. Ia caracterlsticas diagnósticas que 
posibiliten una más rápida identificación, plantas hospedantes. tipos 
de dano, nível de abundancia relativa que alcanzan sus poblaciones, 
enemigos naturales y distribución geográfica .. Se especifica también 
acerca de su capacidad vectora y el tipo de patógeno asociado . 
Fueron confeccionadas claves pictóricas para el reconocimiento de 
las unidades taxonómicas a las que pertenecen. 

ASPECTOS BIOLÓGICOS DE Hyl •• i. n.nu. (WALKER) 
(LEPIDOPTERA, ATIACIDAE) EM FOLHAS DE GOIABEIRA Psidium 
gu.j.v. (MYRTACEAE) 

G. P. Santos. EMBRAPA-EPAMIG/Oept! de Biologia Animal (UFVI, 
C. Postal 2'6, CEP 36570-000, Viçosa-MG, T.V. Zonuncio, O. S. 
Dias & J . C. Zanunclo. 

No Brasil . são escassos os estudos envolvendo espécies 
nativas de valor silvicultural elou econômico, principalmente em se 
tratando de fatores entomológicos. O objetivo deste trabalho foi 
determinar parâmetros biológicos, caracterizar aspectos 
comportamentais e descrever a morfologia externa de Hy/esis nanus 
"Lepidoptera; Attacidael, criado em folhas de goiabeira, na fase larval. 
.Ovos de H. nanus coletados em Ipatinga. MG, foram levados para 
laboratório. onde iniciou-se o estudo de sua biologia. em folhas de 
goiabeira (Psidium guaja..,a), a 26 ± l ·C e fotoperlodo de 10 horas. 
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Em laganas individualizadas, a fase larval apresentou seis est~dios 
com duração média de 45,7::1: 0,9 dias . As pupas tiveram 
comprimento médio de 18,6::1:0.4 mm com duraçAo desse perrodo 
de 15,7::1:0,2 dias. O perrodo de pré-oviposiçio da fêmea foi de 
1.7::1:0.3 dias; o número de ovos por fêmea de 185,7::1:34,1; o 
número de posturas por fêmea de 1,9 ::1: 0,2; o intervalc ent re 
oviposições de 4 ,0::1:0.3 dias, a viabilidade de ovos de 16.2 ± 8.1 % 
e o número de óvulos retidos no abdome por fêmea após a morte, de 
111 ,6 ± 18,5. O ovo possui formato ovalado. achatado no sentido 
de seu maior comprimento. é resist ente a presslo mecAnica. tem 
coloração bege e mede, no seu maior e menor diAmetros, 1,4 mm e 
0,9 mm. respectivamente. O dimorfismo sexual é acentuado, 
principalmente pelas antenas filiformes das fêmeas e bipectinadas 
dos machos e envergadura e robustez do corpo. maiores nas fêmeas. 
A longeVidade foi de 6,5::1:0.4 e de 6,4::1:0,3 dias para machos e 
fêmeas. respect ivamente, e a rado sexual de 0 .5. 

EFEITO 00 MELAÇO EM OIFERENTES CONCENTRAÇÕES. NO OE· 
SENVOLVIMENTO LARVAL OE Chrysopert. exl.m. (NEUROPTERA: 
CHRYSOPIOAEI 

F. Miwa & S. Freitas. Depto de EntomologialNematologla IFCAVJ/ 
UNESPl. Rodovia CarkJs Tonanni. km 5. CEP 14870-000, Jaboucabal 
- SP. 

O presente trabalho foi realizado com o objetivo de verifi
car a influência do uso de mel como suplementaçAo alimentar na 
cnaçAo massal de Chrysoper/a externa. Foram fornecidas soluções 
de melaço em diferentes concentrações para larvas de crtsopldeo 
em todo o desenvolvimento larva!. Também era oferecido como ali
mento ovos de Sitolfoga cera."'''a . O delineamento experimentai 
foi de blocos inteiramente casualizados, sendo os seguintes trata
mentos: I - larvas com apenas o alimento; 11 - larvas com alimento e 
água; 111 - larvas com alimento e soluçA0 a 1 %; IV - larvas com 
alimento e solução a 2%; V - larvas com alimento e soluçA0 a 5% . A 
unidade experimental foi mantida em laboratório a 27.!. 1 °C e 80.!. 
10% UR. fotofase de 14 horas. As larvas foram indiVidualizadas em 
frascos de 100.0 ml e alimentadas diariamente. Pelo teste de Tukey 
não houve diferença significativa entre os tratamentos na duração 
do 1· e 2° fnstar. Mas foi detectada diferença significativa a nlvel de 
1 % entre os tratamentos 11 e V na duraçAo do 3° Instar. Quanto ao 
peso. s6 nAo houve diferença significativa entre os tratamentos 111 
Imédla - 5.4mg) vs IV Imédia ~ 5.8mg) e IV vs V Imédia '* (,. 1 mg). 
Sendo que os demais tratamentos apresentaram diferenças signifi
cativas entre si e os já mencionados: I (média - 3.5mg) e 11 
Imédia - 4 ,3mg) . Baseando-se nos dados analisados deste traba· 
lho. pode·se chegar à conclusAo da que fornecendo a esta espécie 
solução de mel a partir de 2% pode encurtar a duração da faselarval 
em até 1.7 dias e aumentar o peso da pupa em até 2,6 mg. 

OCORR~NCIA DE ESptCIES OE MOSCA·OAS·FRUTAS EM DIFEREN
TES VARIEOADES OE GOIABA (Psldium gu.j ••• L. I. 

M . C. Ribei ro, S. de Freita. & R.J. Ferreira . Departamento de 
Entomologia, FCAV/UNESP_ Rod. CarkJs Tonanni . Km 5. Jaboticabal. 
SP. CEP 14.870.000 

As moscas-das-frutas IOiptera. Tephritoidea) do as prin
cipais pragas das frutas tropicaiS, sendo responsáveis por grandes 
preju(zos à fruticultura brasileira. No Estado de São Paulo são co
nhecidas mais de 30 espécies de mosca-das-futas. atacando as mais 
variadas culturas. O presente experimento foi conduzido na Fazenda 
Experimental da FCAV/UNESP. com O objetivo de conhecer as dife
rentes espécies de mosca-das-frutas que ocorrem nas diferentes 
variedades de goiaba testadas. Foram coletados 10 frutos de cada 
árvore, num total de 350 frutos e acondicionados em caixas com 
vermicuhta 8 fim de aguardar. f.se de popa. Estas eram colocadas 
em copos plásticos fechados para Que os adultos emergissem e 
posteriormente fossem identificados. Foram encontradas 6 espéci
es de mosca-das-frutas: Ct/rlltitis capitllUI, Anastrephll !rllft/reu/us, 
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A. sororcu/a. A. obliqua. A. bistrigata e A. dissimilis. A espécie de 
mator ocorrência nas diferentes variedades de goiaba foi A. fraterculus 
com 45,5%, seguida por A. ob/iqua com 30,8%. 

ESptCIES OE PARASITÓIOES DE MOSCA-OAS-FRUTAS ENCON· 
TRAOOS EM POMAR OE GOIA8A. 

M. C. Ribeiro . S. de Freitas & R.J . Ferreira. Departamento de 
Entomok)gia. FCAV/UNESP. Rod. CarkJs Tonanni. Km 5. Jaboticabal. 
SP. CEP 14.870.000 

o controle biológico de mosca-das-frutas é uma das alter
nativas de combate, para aumentar a eficiência do manejo integrado 
de pragas. Este experimento foi realizado com o intuito de identifi
car os parasitóides de moscas-das-frutas em goiaba no municfpio de 
Jaboticabal. Foram realizadas coletas de frutos de di ferentes varie
dades de goiaba e levados ao laboratório para obtençio das pupas, 
as Quais foram acondicionadas em copos plásticos fechados para 
obtenção dos adultos. Nesta mesma fase apareciam os parasitóides 
no copo plástico. Estes foram retirados e mandados para identifica
ção. Os parasitóides emergidos do todos pertencentes a famnia 
Braconidae. são eles: Doryctobraeon arec/II/us. Asobare anBstrepha8 
e Urstes anasrrephae. D. areola/us foi o parasitóide de maior ocor
rência nas seis espécies de mosca-das-frutas identificadas, do elas: 
Cera ri tis cspi rara, Anasrrepha !ratercu/us. A. sororcu/a. A. ob/iquB. 
A. bistrigBtB e A. dissimilis. 

METOOOLOGIA OE CRIAÇAo DE LARVAS DE Anulr. ph. obliqu. 
(Mocquo". 18351 (DIPTERA : TEPHRITIOAEI EM DIETA SEMI-ARTI
FICIAL. 

L. A . Saldanha. UTAM. Av. Darcy Vargas, n01200, Parque Dez. 
CEP 69050-020. Manaus·AM. E-mail : lilian@cr-am.rnp.br & N. M . 
d. Silva. Faculdade de Ciências Agr~rias-UA, Campus Univ., CEP 
69700-000. Manaus-AM. E-mail : neliton@fua .br. 

Dentre as espécies de moscas-das-frutas de importância 
econOmica A. obliqUB assume papel destacado. Esta espécie encon
tra-se amplamente disseminada no Brasil e, infesta fru tos de dife
rentes famOlas botAnicas. O presente trabalho teve por objetivo de
senvolver e adequar uma metodologia de criação de larvas de A. 
ob/iqu8. em condições semi-naturais. Para tal utilizou-se dieta semi· 
artifiCial constitulda de: dieta b~sica I~gar. amido. açõcar cristal. 
lêvedo, benzoato, antibiótico, nipagin e água destilada) acrescida de 
frutos de araç~-boi IEugenia stipitattl ; Myrtaceael liofilizado, em 
percentagens Que variaram de 10 à 50. As dietas foram armazena
das em tubos de ensaio. nos quais colocava-se uma larva recém· 
eclodida, mantida em temperatura ambiente 126°C ::1:0.1 °CI. umida· 
de relativa de 88 ::1:6% e fotolase de 12 horas, até atingir a fase de 
pupa. Após 24 horas as pupas foram pesadas e transferidas para 
tubos de ensaio. contendo areia peneirada autoclavada e levemente 
umedecida. sendo mantidas até a emergência dos adultos. Para cada 
dieta testada foram criadas 100 larvas. num total de 600 larvas. As 
melhores dietas foram as que continham 20, 30 e 40% de fruto 
liofilizado proporcionando um tempo médio de desenvolVimento larval 
de 28±3.1 dias; 25::1:3.6 dias e 24±4,5 dias. respectivamente . 
Pela primeira vez, para a espécie em estudo, obteve-se f1 
reprodutivamente viável. com tempo de desenvolvimento médio de 
43.3 dias lovos -4; larvas - 26,3; pupas-13 dias) . A utilizaçAo de 
fruto de araçá-boi liofilizado revelou-se adequada para confecção de 
dieta de cnaçAo de larvas de A. obliqus . 
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VIABILIDADE DE DIETAS SEMI·ARTIFICIAIS PARA CRIAÇÃO DE 
ADULTOS DE An .. treph. obNqu. IMocquo". 1835) (OIPTERA : 
TEPHRITIOAE) 

L. A . Saldanha, UTAM, Av. Darcy Vargas, n012oo. Parque Dez, 
CEP 6905Q..020. Manaus-AM . E-mail : lilian@cr-am.rnp.br & N. M . 
da Silva. Faculdade de Ciências Agrárias-UA, Campus Universitário, 
CEP 69700·000, Manaus·AM. E·mail : neliton@lua.br. 

As moscas-das-frutas são conhecidas mundialmente pelos 
danos que causam à fruticultura . Dentre as espécies que ocorrem 
no Brasil , Anastrepha obliqUB destaca-se pelo número de hospedei
ros que inf'esta. Neste trabalho objetivou-se avaliar dietas para criaçlo 
de adultos de A . ob/iqUB. Para a obtenção inicial de exemplares desta 
espécie coletou-se frutos infestados de araçá--boi (Eugenia stipitata ; 
Myrtaceae). que foram mantidos em bandejas plásticas contendo 
uma camada de areia fina. Os adultos foram alimentados com dez 
tipos diferentes de dietas, fornecidas em chumaço de "IL."dão e 
substiturdas em dias alternados. O experimento constou de duas 
categorias(fêmeas virgens e machos virgens) de adultos de A . obliqua 
agrupados em dez indivrduos por gaiola e. um grupo formado por 
casais, num total de 33 gaiolas. O estudo foi conduzido em laboratório 
à temperatura de 26 ± O, 1 °C, umidade relativa de 88 ± 6% e fotofase 
de 12 horas. O tecido de filó que revestia as gaiolas nas dimensões 
de 1Sx12x 15cm constituiu-se no melhor substrato para ovoposição. 
A maior longevidade foi obtida para fêmeas virgens (146 ± 76 dias) . 
A duraçlo da cópula observada foi de (44 ± 20 minutos). o per rodo 
de ovoposiçio foi de (84 ± 24 dias) , para casais alimentados em 
dieta de hidrolisado de cana e açúcar à 10%. O tempo de duraçAo 
do estágio larval foi de 27,3 ± 3.6 dias, para larvas provenientes de 
ovos obtidos de adultos alimentados com hidrolisado de cana e mel 
à 10% como também o tempo de duração do estágio pupal máximo 
(21 ± 3,6dias). Para os par.metros analisados, as dietas: hidrolizado 
de cana e mel à 10% e hidrolizado de cana e açucar à 10% foram as 
que proporcionaram melhores resultados para os casais . 

COMPORTAMENTO BIOLÓGICO DO PULGÃO Aphi. citricidu. EM 
FOLHAS DE LARANJA E ACEROLA SOB CONOIÇOES DE LABORA· 
TÓRIO . 

J. E. de M. OLIVEIRA & J . L BATISTA, Oepto. de Fitotocnio (CCA 
I UFPB) 58397-000, Araio, PB. 

As culturas de laranja e acerola apresentam com freqüên
cia grandes nrveis de infestação do pulgão Aphi$ citricidus, dessa 
forma objetivou-se com esta pesquisa comparar o comportamento 
biológico desse inseto nessas culturas. A pesquisa foi instalada no 
laboratório de Entomologia do CCA/UFP8. Os insetos foram condi
cionados em duas bandejas de isopor (uma para cada cultural. das 
quais foram feitos 25 locos por bandeja com o auxilio de um tubo 
de PVC com 4cm de diâmetro, e em cada loco foi colocado um 
copo plástico de SOml preenchido com égua até sua metade e ve
dado com um disco de isopor com 2cm de diAmetro, no Q' lal foi 
condicionado uma folha , trocada a cada 48horas, em CAda folha 
colocou-se uma ninfa de primeiro instar do pulgão de onde inicia
vam·se as observações diárias determinando-se: perfodo ninfal e 
reprodutivo; número de ninfas e longevidade de adultos. Os resul
tados referentes à duraçlo do período ninfal tiveram uma relaçlo 
média de 9.96 dias para os pulgões criados em folha de citros e de 
9.16 dias para os criados em folhas de acerola, em relação ao número 
de instares os Insetos criados em folhas de citros obtiveram um 
valor médio de 5.36 instares, enquanto que os mantidos em folha 
de acerola apresentaram 4 .4 instares. Para o período reprodutivo 
dos pulgões de citros a produção média de ninfas foi de 15.65 em 
um perfodo médio de 13.69 dias, verificou-se que o pico de maior 
produção deu-se no sétimo dia e o intervalo de maior produção foi 
entre o quarto e o décimo segundo dia, e os pulgões criados em 
acerola a produçAo média de ninfas foi de 28.5 em um perfodo 
médio de 31 .45 dias e o pico de maior produção deu-se no décimo 
oitavo dia, embora o intervalo de produçio ocorreu entre o décimo 
quarto e o vigésimo dia. Em citros os pulgões apresentaram uma 
longevidade de 30.52 dias de vida enquanto que os criad"'ls em 
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acerola apresentaram 38.64 dias de vida. 

ASPECTOS COMPORTAMENTAIS E BIOLÓGICOS DE Enneothrips 
flovens (MOULTON, 1941' (THYSANOPTERA: THRIPIOAE) SOB 
CONOIÇOES DE LA80RATÓRI0 

R. Pessoa & O.A . Femandes. Departamento de Entomologia e 
Nematologia, FCAV/UNESP. CEP14870·000, Jaboticabal. SP. E-mail : 
< odair@jab000.uesp.ansp.br > 

Objetivou-58 com o presente trabalho estudar alguns as· 
pectos comportamentais, tipo de reprodução e desenvolvimento do 
tripas do prateamento do amendoim, E. flavens . P1antulas de amen
doim foram mantidas em condições de laboratório (temperatura e 
umidade ambientes) para evitar infestação natural de tripes. Folhas 
de amendoim foram retiradas daquelas plAntulas para serem utiliza 
das pela praga . O pecfolo de cada folha fOI inserido em um pequeno 
frasco de vidro (cerca de 4 ,5 mil contendo água e, esse conjunto. 
foi mantido no interior de tubo de vidro para criaçio de insetos (8.5 
cm de comp. x 0 2,0 cm) tamponados. Após isso. dois adultos 
foram coletados aleatoriamente no campo e dispostos sobre a folha . 
Foram utilizadas 10 repetições, sendo que cada repetição foi consti· 
turda de 1 folha . Os adultos foram retirados 24 h. após infestação. 
Em seguida, todas as folhas foram observadas diariamente. A ec~slo 
das ninfas (larva I) ocorreu 6 dias após a infestação artificial. Essas 
ninfas passaram para outro estadio 2 dias após a eclosão. O 20. 
estadio (larva 111 teve duraçlo de 4 dias. Os estadios de pré-pupa e 
pupa apresentaram duração de 2 e 1 dias. respectivamente. Assim. 
o parlodo de desenvolvimento de ovo a adulto foi de cerca de 15 
dias. Adotando·se metodologia semelhante. pupas de tripes foram 
individualizadas e dispostas sobre folhas de amendoim. Após a emer· 
gência dos adultos, observou-se que esses insetos foram capazes 
de realizar postura. Os ovos deram origem a ninfas. Portanto, confir
mou-se que essa espécie pode se reproduzir partenogeneticamente . 
O comportamento de oviposiçAo do adulto foi observado sob mi
croscópio estereoscópico nos dois experimentos. As fêmeas contor
cem o abdomem por cerca de 1 minuto durante a postura (endoHtical 
deixando o local recoberto por substAncia de coloraçio pardacenta . 

EFEITO DE GENÓTIPO E FOTO PER 1000 SOBRE ALGUNS ASPEC· 
TOS BIOLóGICOS DE Z. brote. subf .. c;'/U. (BOHN.) (COLEOPTERA: 
BRUCHIOAE) EM Ph.seolus vulg.ris L. 

M .C. Fernondos, Oopto. de Biologia, FFCLRP/uSP, CEP t4040·90t, 
Ribeirão Preto, SP. E-mail: fernands@jab~~~ .uesp . ansp . br , A .T. 
Mureta & S.A . O. Bortoli. 

O caruncho do feijão. Zsbrotes subfascistus (Bohn.), é 
considerado o mais importante agente causador de perdas pós
colheita, sendo a principal praga do feijão armazenado nas regiões 
tropicais da América Latina. Devido seu rápido desenvolvimento e 
capacidade de infestaçlio, o estudo de aspectos de sua biologia é 
de grande importância no aperfeiçoamento das medidas de contro
le. Nesse sentido, o presente trabalho teve por objetivo avaliar o 
efeito de genótipo e fotoperfodo no desenvolvimento deste 
bruqurdeo, sendo utilizadas as cultivares 'IAC-Carioca' e 'Preto-143' , 
além dos fotoperrodos de O e 24 horas. Os grãos de feijão foram 
acondicionados em placas de Petri descartáveis 110 gramas) , 
infestados com 20 insetos na fase adulta, e mantidos em temperatura 
de 25 ± 2 °C e umidade rela tiva de 75 ± 10%. Nessas condições 
foram determinados: peso dos grãos (60 dias após a infestaçJo); 
número de ovos (30 e 60 dias); número de orifrcios nos grãos (30 e 
60 dias); número de adultos (60 diasl . As avaliações relativas ao 
número de oritrcios e de ovos foram realizadas em 15 grãos por 
repetiçio, tomados aleatoriamente. O delineamento experimental 
foi o Inteiramente Casualizado, sendo os tratamentos (genótipos e 
fotoperfodosl repetidos 20 vezes. Com base nos resultados pode· 
se concluir que: nos fotoparfodos utilizados, e para os parametros 
oúmero de ovos e de orifícios. nio ocorreram diferenças significativas 
entre as variedades, porém uma tendência de maior consumo e 
número de âdultos emergidos nos genótipos ' IAC-Carioca' e 'Preto-
143', com O e 24 horas, respectivamente. 
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UTILIZAÇÃO DO CORANTE CALCO OIL RED N·1700 PARA A MAR· 
CAÇÃO DE POPULAÇOES DE Rhyzop.rlho dominico IF .I 
(COLEOPTERA: BOSTRICHIDAEI 

A. L. Matioli. L R. A . Faroni. N. Anjo. & W. M. Alv ••. Univ. Fed. de 
Viçosa. Depan . de Biologia Animal , 36571 ·000. E-mail : 
almatiol@alumní.ufv.br 

Dentre os diversos métodos utilizados para a marcaçAo de 
população de insetos, destaca-se o corante Calco oU red N-1700, 
produzido pela American Cyanamid Co. que deixa os insetos com 8 

coloração avermelhada. Este corante vêm sendo utilizado por vários 
pesquisadores nas concentrações entre 100 e 1000 ppm. Para tes
tar este corante em populações de Rhyzoperths dominica, foram 
avaliadas diferentes concentrações do produto lO. 100, 300. 500. 
700 e 900 ppml misturado à dieta que era constiturda de grãos de 
trigo parcialmente triturados com 13% de umidade base úmida. Os 
tratamentos foram em cinco repetições. sob temperatura de 32 o C. 
com escotofase de 22h e 60± 10% U.R. Cada repetiçlo de aproxi
madamente 7.0 g foi infestada com 30 larvas de primeiro instar de 
R. dominica e submetidas às condições ótimas para o completo 
desenvolvimento do inseto. Após 90 dias avaliou-se: número de 
insetos adultos vivos e mortos e a perda de peso decorrente ao 
ataque dos insetos. Ao analisar os resultados pelo teste de Tukey a 
5% de signifidncia. verificou-se que as concentrações de 500 e 
700 ppm de corante interferiram significativamente no desenvolvi
mento da população. ou seja. a de 500 ppm promoveu uma redu
çAo. enquanto que na concentração de 700 ppm ocorreu um maior 
desenvolvimento da praga em relaçAo a testemunha. Em razão do 
exposto. novos estudos deverão ser realizados tendo-se em vista os 
efeitos bioquímicas do corante na dieta e sua influência na fisiologia 
do inseto. 

AVALIAÇÃO DE INSETICIDAS PARA CONTROLE DA LAGARTA 
Ps.udo/.tio S"'luox (LEP .. NOCTUIDAEI EM MILHO. VIA TRATA· 
MENTO DE SEMENTES 

J.R . Salvadori & O.N. Gassen. Embrapa Trigo. Cx. Postal 569. CEP 
99001 ·970 Passo Fundo. RS 

A lagarta PseudaltJtJ6 sequax constitui importante praga inicial da 
cultura de milho. estabelecida sobre ave'ia preta dessecada quimica
mente. em plantio direto. As lagartas presentes na aveia passam 
para a cultura recém-emergida e. devido à baixa populaçAo de plan
tas e à reduzida área foliar destas. apresentam elevado potencial de 
dano. O controle químico. via tratamento de sementes. pode ser 
uma estratégia válida para uso no manejo integrado da praga . Foi 
conduzido um experimento em casa-de-vegetação, • temperatura 
entre 23 e 29DC. com o objetivo de avaliar inseticidas aplicados à 
semente de milho. em relação ao dano causado Idesfolhamu. lto) e à 
mortalidade de lagartas de três tamanhos (comprimento aproximado 
a 1. 2 e 3 cm. no inrcio do trabalho) . O experimento teve seis 
tratamentos (testemunha e os seguintes inseticidas/doses em g i.a./ 
100 kg de sementes: carbofurã 597.5. carbossulfl 600. furatiocarbe 
640. imidaclopride 480 e tiodicarbe 7001. delineados completamen
te ao acaso. com cinco repetições. A unidade experimental constou 
de um vaso de 7 litros de capacidade e 22 cm de diAmetro. onde foi 
semeado o milho. A infestação foi realizada com lagartas criadas em 
dieta artificial. aOI quatro dias após a emergência do milho, quando 
as pllntulas tinham duas folhas distendidas e a terceira ainda por 
desenrolar, na proporção de 7/20. 9/15 e 12/ 10 plantasllagartas 
pequenas, médias e grandes. respectivamente. A manutenção do 
número de lagartas/vaso foi garantida at ravés de gaiolas. Os 
resultados permitiram concluir que: ai para lagartas pequenas. to
dos os inseticidas foram eficientes; b) para lagartas médias e gran
des. os inseticidas imidaclopride e tiodicarbe foram os mais eficien· 
teso carbofurA foi intermediário e carbossulfã e furatiocarbe mostra
ram-se ineficientes. 
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ASPECTOS BIOECOLÓGICOS DO CORÓ·DO·TRIGO. Phyllophogo I p. 
ICOL. SCARABAEIDAEI 

J .R. Salvadori . Embrapa Trigo. Cx. P. 569. CEP 99001 ·970 Passo 
Fundo. AS. & M.A. Moron. Inst. de Eco~ia, A .C .• Dep. Biosistemática 
de Insectos. A.P. 63. Xalapa 91 .000, Veracruz. México. 

O coró-do·trigo IPhyllophaga sp.l. espécie afim de P. 
bahi8nB. tem se constituldo, nos últimos anos, numa das pragas de 
solo mais importantes para a produção de grãos (trtoo, cevada. aveia, 
milho. soja etcl. no planalto sul-rio-grandense. ~ uma praga rizófaga 
que. também. pode consumir a parte aérea de plAntulas. após a 
destruição das raIzes; quando em atividade. vive muito próxima da 
superffcie do solo, até a profundidade média de 10 cm; nlo faz 
galerias permanentes no solo e ocorre tanto sob o sistema plantio 
direto como sob plantio convencional. Conhecimentos sobre biolo
gia e dinAmica populacional são fundamentais para o manejo da 
espécie. nas citadas culturas. Levantamentos sistemáticos dos in
setos no solo e de adultos atrardos por fontes luminosas foram rea
lizados de 1988 a 1992 e complementados por observações de 
laboratório e de campo realizadas até 1996. na região de Passo 
Fundo. AS. As populações estudadas apresentaram uma geraçAo a 
cada dois anos. A duração média e as datas limites dos perfodos de 
ocorrência. para as diferentes fases. em campo. foram: ovo· 23 
dias (OS nov./14 dez . ano'); larva - 419 dias (12 dez . ano 1/04 fev. 
ano 3); pupa - 41 dias 120 jan.l04 abr. ano 3); e adulto - 241 dias 
(03 mar.l1S dez. ano 31 . As larvas apresentam três rnstares 8 seus 
danos podem ocorrer desde o final do ciclo das culturas de verAo 
lIev.labr.l. durante todo o ciclo das culturas de inverno. até o início 
do ciclo das culturas de veria. na safra seguinte (out./nov.l. quando 
param de se alimentar e ficam inativas até empupar. A mortalidade 
larva I, devido a fatores bióticos. especialmente patógenos. e a con
dições extremas de umidade do solo. pode ser significativa. Os adul
tos permanecem enterrados até out . ano 3, quando vêm à superffcie 
do solo para reprodução e dispersão. 

DIFERENCIAÇÃO DE CASTAS EM Prolopo/ybi. sedu/. 
(HYMENOPTERA. VESPIDAE. EPIPONINII. 

M. V. BAlO & R. ZUCCHI. Dopto. do Biologia (F.F.C.L.R.P./USPl. 
Av. Bandeirantes 3900.CEP 14040-901, Ribeirão Preto. S.P.(Auxilio 
Financeiro: CNPq e FAPESP) 

De um modo geral. os Epiponini estio muito pouco estu
dados quanto à sua bionomia e os principais fatores responsáveis 
são a agressividade e o invólucro que impede ou dificulta observa
ções diretas. A despeito disso. importantes resultados bionOmicos 
podem ser obtidos indiretamente via análise de amostras de popula
ções coletadas dos ninhos. Esse aspecto é especialmente válido 
com relação a diferenciação de castas que, inclusive. permite abor
dar o importante problema da regulaçAo social dessas vespas . 
Protopolybí8 sedu/a apresenta dimorfismo distinto entre rainhas 
(ovários desenvolvidos. inseminadasl. operárias (ovários nio desen
volvidos, nlo inseminadasl e intermediárias (ovários desenvolvidos, 
não inseminadasl . As medidas de 22 partes do corpo e contagem do 
número de hlmulos para uma amostra de 300 vespas de um mesmo 
ninho mostra que todos os caracteres diferem entre os três tipos de 
fêmeas (Kruskal-Wallis One Way Analysis of Variance on Aanks 
p <0.05). Em todos os caracteres as rainhas(n ... 381 são maiores 
que operárias(n - 12SI e intermediárias(n - 1371. O comprimento do 
metassoma foi o caracter mais discriminante. Após aplicaçlo da 
Análise Discriminante Canônica observamos que os principais 
caracteres responsáveis pela diferenciaçlo das castas foram: 
comprimento do metassoma e comprimento alar. A distAncia de 
Mahalanobis foi de 50.04 entre rainhas e operárias; 43.01 entre 
rainhas e intermediárias; e 1.5 5 entre operárias e intermediárias. 
Estes resultados evidenciam que a diferenciaçlo de castas em P. 
sedul8 é bastante pronunciada. Quanto à coloraçlo podemos obser
var que as rainhas têm coloraçlo tendendo ao marrom enquanto 
que as operárias e intermediárias têm cor negra. 
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RESPOSTAS OLFATIVAS DE DUAS RAÇAS DE Spodopt.r. 
frugiperd. (LEPlDOPTERA: NOCTUIDAEI AO FEROM'iNIO SEXUAL 
DETERMINADAS COM ELETROANTENOGRAFIA 

E. R. lima, Departamento de Biologia Animal, Universidade Federal 
de Vi osa, 36571-000, Vi osa, MG. E-mail: mothman@mail.ufv.br 

Duas raças simpátricas de Spodoptera frugiperda (CO e RP foram 
testadas com eletroantenografia para determinar a importft. Icia rela
tiva do componente principal do ferom(nio sexual. As respostas ol
fativas dos machos foram determinadas por meio de cromatogra fia 
gasosa acoplada a um detector eletroantenográfico. Os sinais do 
detector de chamas e da antena foram registrados com um par de 
integradores HP 3392A. As análises no cromatógra fo à gas foram 
conduzidas em um HP 5890 Series 1\ com uma coluna DB-5 (SOm x 
0,32 mm de diâmetro interno). Inicialmente testou-se a resposta 
das antenas dos machos em relação aos extratos de fêmeas virgens 
de 1 a 4 dias de chamamento das duas raças. Uma curva de doseI 
resposta foi obtida expondo-se as antenas a uma série de diluições 
do Acetato de Z(9) Tetradecenila (1 ng a 1 mg) . Apesar das diferen
ças na quantidade do componente principal produzido por fêmeas 
virgens, a cenica diferença significat iva observada no sina l 
eletroantenogáfico foi com relação a idade das fêmeas. Como espe
rado as respostas eletroantenográficas aumentaram com o aumento 
da dose do componente principal. Além disso foi detectada diferen
ça entre as duas raças, sendo que RI produziu uma resposta mais 
elevada que CO . Considerando que fêmeas RI produzem menos 
feromfnio que CO e os machos Risco mais sensitivos que CO espe
ra-se que exista uma diferença de resposta à concentrações em 
condições naturats. Assim, espera-se que os machos RI sejam atrafdos 
por baixas concentrações, enquanto que altas concentrações libera
das por fêmeas CO inibiriam respostas de machos RI, aumentando o 
grau de isolamento reprodutivo entre as duas raças. 

CONTROLE GEN~TICO DA PERIODICIDADE DE LIBERAÇÃO E DA 
PRODUÇÃO DO FEROMiNIO SEXUAL DE Spodopt. r. frugiperd. 
(LEPIDOPTERA: NOCTUIDAEI 

E. R. Uma, Departamento de 8iologia Animal, Universidade Federal 
de Viçosa, 36571 ·000, Viçosa, MG. E-Mail: mothmsn@mail.ufv.br 

Duas raças simpétricas de Spodopters frugiperda (CO e RI) .. mitem 
feromfnio sexual no infcio e final da noite. respectivamente. Fêmeas 
de CO produzem consideravelmente mais A ceta to de Z(9) 
Tetradecenila nas glândulas de feromrnio sexual . De posse deste 
sistema. o presente trabalho objetivou determinar o controle gel"lÓtico 
responsável pela periodicidade de liberação e produção deste acetato. 
Foram obtidos h'bridos F1, F2. e os retrocuzamentos materno e 
paterno. Nas fêmeas oriundas destes cruzamentos foram avaliadas 
o componamento de chamamento lemissco de feromfniol , a quanti
dade do componente Acetato de Z(9) Tetradecenila através de 
cromatografia gasosa, bem como a proporção dos componentes me· 
nores. A periodicidade de emissco do feromfnio nas fêmeas h'bridas 
possui um controle pa terno enquanto que a produção do feromfnio e 
de controle materno. As fêmeas do cruzamento CO x RI emitem 
feromfnio no perfodo de RI com a quantidade e proporção de fêmeas 
CO . Da mesma maneira as fêmeas do cruzamento RI x CO emitem 
feromfnio no perfodo de Co com a quantidade e proporção de RI . 
Assim, os hfbridos ficam em desvantagem em relação às fêmeas de 
CO e RI puras. pois possuem menor sucesso na através de machos, 
garantindo assim a manutenção do isolamento reprodutivo untre as 
duas raças. 

ADEQUAÇÃO DE DIETAS ARTIFICIAIS COM FEIJÃO CRU PARA 
CRIAÇÃO DE Spodopt.,. frugiperd. (LEPIDOPTERA: NOCTUIDAEI 

M. C. Vieira & E. R. lima, Departamento de Biologia Animal , Univer
sidade Federal de Viçosa. 3657 1-000, Viçosa, MG. 
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As dietas artificiais a base de feijão comumente utilizadas 
para criaçlio de Spodoptera frugiperda são elaboradas com feijão 
cozido. Com o objetivo de facilit ar o manuseio no preparo destas 
dietas e manter a qualidade nutricional do feijlio comparou-se as 
seguintes dietas artificiais elaboradas com feijão cru: Dieta 1 (feijão, 
levedura, ácido ascórbico, nipagin, ácido sórbico, ágar, formol40 %, 
sol. vitamtnica, tetraciclina e água) e Dieta 2 !feijão, levedura, ácido 
ascórbico, nipagin, ácido sórbico, agar, germe de t rigo, formol 10% 
e água). O experimento foi conduzido no laboratório a 25 ± 2 ° C, 
UR de 70 ± 10 % e fotofase de 14 horas, sendo as lagartas recém
eclodidas, individualizadas em copos plásticos de 250 ml, num total 
de 100 lagartas por tratamento. Dos aspectos biológicos avaliados 
verificou-se média de 27,1 ± 4,80 e 28,3 ± 3,71 dias na duração 
do per(odo larva I. 11,2 ± 1,77 e 11 ,2 ± 1,73 dias no per(odo 
pupal,4,81 ± 1,36 e 4,83 ± 1,82 para o perfodo de pré-oviposição, 
para as dietas 1 e 2, respectivamente. O peso das pupas separadas 
por sexo com 24 horas de idade foi de 226,7 ± 37,1 mg para 
fêmeas e 227,7 ± 23,7 mg para machos na dieta 1 e 231,3 ± 
27,1 mg para fêmeas e 240,4 ± 24,3 mg para machos na dieta 2. 
De acordo com os resultados, não foram observados diferenças sig
nificativas entre as médias avaliadas. sendo as dietas adequadas 
para a manutenção destes insetos com redução do tempo de prepa
ro. 

COMPORTAMENTO DE OVIPOSIÇÃO DISPERSIVA DE Sitophilus 
z •• m.is (COLEOPTERA: CURCULlONIDAEI EM MILHO 

R. Reis Jr., O. OeSouza, E. R. Lima & E. F. Vilela , Departamento de 
Biologia Animal , Entomologia Agrfcola {UFVI. CEP 36571 ·000. 
Viçosa, MG. E-mail : rreis@alumni. ufv.br 

O gorgulho do milho, Sitophilus zeamais Mots. é uma praga 
cosmopolita de grãos armazenados, sendo considerado no Brasil a 
principal praga das culturas do milho e arroz. Sua importância se 
deve às condições de umidade e temperatura às quais são 
armazenados os grãos que são extremamente propfcios à proliferação 
desta espécie. O controle biológico com parasit óides é visto como 
uma alt ernativa promissora, sendo porém, necessários mais estudos 
da relação parasitóide-hospedeiro visando o aumento da eficiência 
na utilização do parasitóide. O objetivo deste t rabalho é verificar 
qual o padrão de oviposição espacial de S. zeamais em milho, em 
função da densidade de casais e o tempo de exposição ao milho. Os 
insetos adultos foram colocados para ovipositar em uma arena de 
100 cm2• contendo 100 grãos de milhos dispostos em um sistema 
de coordenadas. Após o per(odo experimental. todos os grãos de 
milho foram marcados com sua respectiva coordenada, tratados com 
uma solução de fucsina ácida a 1 % para a coloração dos tampões e 
feita a contagem das oviposições sob lupa. Os dados foram reunidos 
em grupos de quatro grãos e transformados em um Indice de dispersão 
definido pela fórmula s2/m. A análise foi feita utilizando-se o teste 
estatlstico c2 , que define se os dados obtidos diferem ou não de 1, 
ou seja, se a distribuição é ou não aleatória. Foi observado que, 
tanto para a pressão de densidade quanto para o tempo de oviposição, 
S. zesm8is exibe um comportamento de oviposição completamente 
aleatório. sem nenhuma tendência a um componamento gregário. 

TAMANHO DO MACHO COMO FATOR SElETIVO PARA O 
ACASALAMENTO 00 PARASITÓIOE Anisopleroma/us calandrae 
(HYMENOPTERA: PTEROMAlIDAEI 

Reis Jr .• E. R. Lima & E. F. Vilela. Departamento de Biologia Animal , 
Entomologia Agrrcola (UFV), CEP 36571 ·000, Viçosa, MG. E-mail: 
rreis@alumni.ufv.br 

Muitos animais. visando maior capacidade reprodutiva e 
viabilidade da prole. exibem um comportamento seletivo de parceiros 
para o acasalamento. Esta seleção pode ser maior quanto maior for 
a variabilidade de uma população. A. calandrae Howard é um 
ectoparasitóide solitário de coleópteros de grãos. Nota-se que. em 
populações de laboratório, existe uma grande variação de tamanho 
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entre os machos desta espécie, ponanto, é esperado que eXista 
seleçAo de parceiros relaCionada ao tamanho do macho. Para testar 
esta hipótese, foi montado um experimento onde formavam-se casais 
e observava-se os seguintes parA metros: tempo que o macho leva 
para persuadir a fêmea a ser cortejada ITPI, o tempo de corte ITC), 
o tempo de cópula (TCp) e o tamanho dos casais observados. Um 
segundo experimento fOi elaborado com o intuito de verificar estes 
mesmos parâmetros, porém, colocando·se machos grandes e 
pequenos competindo por uma fêmea . Além dos par'metros 
anteriores, observou-se qual macho copulou. Os dados foram 
analisados por Regressão e ANOVA. Verificou-se que, existe uma 
correlação negativa entre o tamanho do macho e TP. não ocorrendo 
o mesmo com TC e TCp. Havendo competição. observou·se que 
74.28% das cópulas foram realizadas pelos machos maiores e houve 
um aumento significativo no tempo de cópula, sendo que, somente 
em 22,9% dos casos houve uma segunda. cópula. Isto demonstra a 
eXistência de seleção relacionada ao tamanho dos machos para o 
acasalamento, pois machos maiores se engajam em cópulas mais 
freqüentemente Que os machos menores. A presença de outros 
machos, resulta em aumento na TC, que pode, conferI( maior sucesso 
reprodutivo ao macho da primeira cópula. 

PRESENCIA DE Cheyletul eruditus Schr8nk (Acenne: Cheyletidae) 
EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL PUERTD DE ING. WHITE, PC IA 
DE BUENOS AIRES, ARGENTINA. 

l.R. Descamps. M .E. Reviriego, A .C. Dughetti & M.A. Centamutto. 
UOiv.Nac. dei Sur. Bah(a Blanca. C.P. 8000. Argenwla. F-mail: 
mac@cnba.edu.ar 

EI Pueno de IngeOiero Whlte, Bahra Blanca, Argentina, revis
te un rol trascendental en el sistema agroexportador argentino. Ou· 
rante los prlmeros ocho meses de 1996 se exportaron por 61, 2.5 
millones de toneladas de granos y derivados. Las normas de calidad 
Que se aplican son severas y exigen el embarque de granas libres de 
Insectos Ó ácaros vivos. Debido a la falta de estudlos Sistemáticos 
refendos a la fauna de los granos que circulan en este sistema se 
InIClarOn relevamientos en dlclembre de 1994. Las empresas 
dedicadas a tratamientos fltosanltartOS de granas, Informaron sobre 
las dlflcultades para el control qurmico de los ácaros presentes en 
los granos, desconociéndose la idenudad de los ácaros en cuestlÓn. 
Durante el per(odo en estudio, desde diciembre de 1994 hasta junio 
de 1996, pudo establecerse la presencia frecuente de un ácaro pre
dador, con picos de aparlción en los meses de febrero-marzo y agos~ 

to·sephembre . Este ácaro se presentó en residuos de granos en der
rames de camlOnes acompanado por ácaros Asttgmátidos e Insectos: 
Sitophllus (JrsnBrius. Sitophilus zeama;s. Tribolium cas! neum, 
Rizopertha dom;n;ca y Cryptolestes feffug;neus. Los caracteres 
morfológicos observados siguiendo la descripctón de Solamon (1961) 
Y DeU"Ono Trivelli 11985) permlten identificarlo como CheyJetus 
eruditus. Colaboración solicitada ai Llc. Martinez, Lab. de Artrópodos, 
Opto de Biologia, Univ.Nac. de Mar dei P1ata confírmó la familia 
Cheyletidae. Este hallazgo significa un importante apone ai diseno 
de programas de biocontrol de plagas en los granos almacenados en 
la reglón. dada la posibilidad de uso con este fino 

BIOLOGIA DE Conotr.chelu$ humeropictus FIEDLER , 1940 
ICDLEDPTERA : CURCULlONIDAEI, PRAGA DO CACAUEIRO NA 
AMAZONIA BRASILEIRA. 

A. C. de B. Mendes, B. P. Megelh6 .. & O. Ohashi , CEPLAC I SUo 
POR, C. Postal 1801, CEP 66 .635 · 110, Belém, PA . E·Mail: 
acbm@marajo.ufpa.br. 

Conotrschelus hUrnBropictus é considerada um:. das prin
cipaiS pragas do cacaueiro na regiAo amazônica, nlo sÓ pelos danos 
diretos que causa, como, principalmente, por alterar indiretamente 
as propriedades extr(nsecas e intrrnsecas das amêndoas do cacau, 
culminando com sua desclassificaçAo para comercialização. Ataca 
também o cupuaçu, tornando sua polpa, muito apreciada e utilizada 
sob a forma de sucos e doces, imprestável para consumo. O desco· 
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nhecimento da biologia desta praga tem se constitufdo em obstácu· 
lo para o seu controle e na condução de pesquisas em diversos 
campos da entomologia. Assim sendo. o presente trabalho eluClda 
diversos parAmetros biológicos da espécie, determinados em labora· 
tÓno, sob condições controladas de temperatura 127 ± 2°C) e 
umidade relativa (80 ± 10%1. C. humerop;ctus alimentado com 
folhas e frutos novos de cacaueiros. apresentou em média. um ciclo 
de ovo a emergência do adulto do solo de 108,80 ± 9.44 (X ± E. 
uI dias para machos e 156.87 ± 16,19 dias para fêmeas. O perfodo 
de pré,ovlposiçiio foi de 16,20 ± 0,49 dias. O perfodo de oviposiçAo 
foi de 80,50 ± 5.58 dias, colocando cada fêmea, de 55 a 153 
ovos, em média 108,45 ± 6,21 ovos, sendo as postura diárias e 
constiturdas em média, por 1,29 ± 0,03 ovos. No interior dos frutos 
de cacau, o Inseto necessitou de 4,73 ± 0,06 e 26,64 ± 0,17 dias 
para o desenvolvimento embrionário e larval, respectivamente. Após 
esse perlodo, um total de 20,25 dias em média se passaram no 
solo, para o desenvolvimento das fases de pré-pupa 16,07 ± 0,06 
dias), pupa 19,62 ± 0,10 dias) e completa formação fisiológica do 
adulto (4,56 ± 0,11 dias). Esse comportamento, no solo, sugere 
ações que vizem o biocontrole da praga. Além disso, pesquisas uti
lizando armadilhas para captura do adulto podem ser Incrementadas, 
hala vista a sua alta longeVidade e perlodo de pré·oviposiçio. 

FERTILIDADE EM F ~ MEAS DO GAFANHOTO -CRIOULO 
RhlJmm. toceru$ consplfSus IBRUNER, 19041 IORTHOPTERA : 
ACRIDIDAE: GOMPHOCERINAEI EM CONDIÇOES DE LA80RATÓ
RIO. 

C. M. l. FERREIRA & M. BECKER, Depto. Zoologia Inst . Biociências 
UFRGS Av. Paulo Gama s/n- 90040-060 Porto Alegre, RS, E-mail 
claudiam@vortex.ufrgs .br. 

o gafanhoto·crioulo, praga ocasional de pastagens no RS. 
é univoltino ao menos nesta região. Seus estágios ativos concen
tram-se nas estações Quentes e, no restante do ano, encontra-se 
em diapausa embrionária. Estimativas sobre a fertilidade em R. 
cons~nus foram obtidas com base em 96 posturas realizadas por 
47 fêmeas mantidas com 28 machos coletados em Santiago, RS 
129°S 54-W1 em 07/111993. Os gafanhotos foram acondICionados 
em uma gaiola (l,Olm larg. x 50cm comp. x 81cm alt.) mantida em 
sala com fotoper(odo de verio (14L: l0E) e a 32 ± 7 ·C e 50 ± 
10% U.R. Foi observado o tempo de incubação dos 3.173 ovos das 
96 posturas colocadas em 20 potes de oviposição e realizadas duo 
rante o perrodo de 12/01 a 01103/93. Desde o primeiro dia, as 
posturas foram mantidas em laboratório sob condições não contro
ladas. Perto do par(odo previsto para a eclosão, a abertura de cada 
postura foi circundada por tubo de polietileno telado no ápice. O 
parrodo de Incubação dos ovos, em dias, foi 253,4 ± 1,99 (x ± EPI 
(amplitude: 210-3031. Das 96 posturas somente 57 obtiveram su
cesso, ou seja, delas eclodiram uma ou mais ninfas. Das posturas 
Que obtiveram sucesso, mais de 90% dos ovos eclodiram. Do total 
de 3.173 ovos produzidos em laboratÓrio, 61,5% tiveram sucesso. 
Após 45 dias da eclosão, cada postura foi dissecada para exame 
dos ovos que não eclodiram 138,5%). Foram constatadas diferentes 
situações: presença de embrião, fungo, matéria amorfa, ovo vazio. 
vitelo Irquído e vitelo pastoso. Ainda foi computado o número de 
eclosões sucessivas em cada postura. 

ASPECTOS DO COMPORTAMENTO DE OVIPOSlçAo DA TRAÇA
DA ·BATATA, Phtho';m.elJ operculell.. (LEPIDOPTERA : 
GELECHIIDAEI. 

G. Pape & H.C.B.Santos, Dep~ de Biologia. UNESP • Campus de 
Ilha Solteira. Av. Brasil 56, CEP: 15385 . 000. Ilha Solteira J SP. 

A traça-da-batata. Phthon'maea operculella, apresenta alto 
potencial destrutivo em olerlcolas da famnia Solanaceae. Entretan
to, os trabalhos sobre observações referentes ao seu hábito e biolo
gia são escassos no pars. O presente experimento teve por objetivo 
estudar a preferência de oviposição da traça diante de vários 
substratos e a preferência do local da planta para a postura. Os 
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experimentos foram conduzidos no laborat6rio de Entomologia da 
UNESP, em IWla Solteira/SP. Para verificar a prefer6ncla pek) substrato 
foram selectonados 5 casais adultos, redm emergidos. e colocados 
em gaiOlas de vidro de 10 em de diametro por 12 cm de altura, 
fechadas na extremidade superior com tecido voile . Colocou-se so
bre o voile. ao mesmo tempo, secções de 2 cm de diAmetro dos 
substratos: papel de filtro, folha de tomate cultivar Rio Grnnde, fo
lha de berinjela cultivar Embu, folha de batata cultivar Achat e folha 
de tabaco . Todos os substratos foram trocados diariamente e colo
cado, sobre cada um, um chumaço de algodão umedecido para evi
tar a desidrataçio. Os ovos colocados pelas traças sobre os diferen
tes substratos eram contados diariamente. Para os testes de prefe
rência pek) local da planta foram selecionados 5 casais adultos, recém 
emergidos, que foram colocados em gaiola de madeira de hhlm. 
Dentro da gaiola foi colocado 1 vaso (4 repetições). contendo uma 
planta de batata, cultivar Achat , com 30 cm de altura. Os ovos 
colocados nas plantas eram contados diariamente. Registrou-se o 
número de ovos colocado separando-os de acordo com o local da 
planta onde eram encontrados (colo, folhas novas, folhas velhas. 
ramos e ponteiros' . Os resultados mostraram que no estudo da 
escolha do substrato, as folhas de batata foram preferidas para a 
oviposiçAo seguido das folhas de tomate, tabaco e berinjela. No 
estudo da escolha do local da planta para ovipositar, as folhas no
vos foram as preferidas seguido das folhas velhas e ponteiros. O 
colo da planta não mostrou-se como um local atrativo para a 
oviposição. 

PATOGENICIOAOE DE BEAUVERIA BASSIANA IBALSMOI 
VUILLEMIN A HIBRIOOS COMERCIAIS DE BOMBYX MORI 
ILEPlDOPTERA: BOMBYCIDAEI 

Moreira,M.A .B. Embrapa/Roraima; Zanuncio. J. C; Picanço, M. 

Neste trabalho, procurou-se determinar a virulência e a 
patogenlcidade de isolados de BeBuveriB bBssiBnB, determinando a 
suscetibilidade e ou a resistência de hrbridos comerciais de Bombyx 
mori. O experimento foi conduzido em laborat6rio da Empresa de 
Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte (EMPARN). sob tem
peratura 25 .±. 2OC, umidade relativa 70 .±. 5% e 12 horas de fotofase. 
Para melhor avaliação da pesquisa, foi necessário executar alguns 
bioensaios preliminares a respeito de metodologia, biologia e com
portamento e caracterfstlcas da variabilidade do pat6geno. Primeira
mente, foram avaliados os custos e influência do meio de cultura na 
produçio massal de conldios. O BOA artesanal mostrou ;'1 Tlelhor 
resposta , de acordo com os parAmetros requeridos. As concentra
ções de ioóculo e os métodos de inoculaçAo nlo mostraram diferen
ças entre si na mortalidade dos hfbridos testados, mas estabeleceu
se, para os bioensatos subseqüentes, a concentração de 10' conldios/ 
ml e a imersão das larvas como método de inoculação. No teste de 
suscetibilidade larval do hospedeiro ao patOgeno, o terceiro estágio 
apresentou maior suscetibilidade relativa em comparaçAo aos de
mais e as mortalidades aconteciam em mais de 83% dos casos, nas 
fases de pré-pupa e de pupa e 5% na fase larval. Em testes de 
virulência em funçAo do tempo, o isolado 2629 mostrou ser mais 
virulento, os isolados 1564 e 2253 apresentaram valores intermedi
ários e os isolados 959 e 2976 apresentaram a menor virulência. Em 
teste de patogenicidade aos hfbridos testados, todos os isolados 
mostraram ser patogênicos. nAo havendo entre eles diferenças. Os 
quatro hl'bridos testados não mostraram diferenças significativas com 
relação às taxas de mortalidade provocada pela açAo do patógeno e 
nAo foram detectados posslveis graus de resistêncla tlesses aos 
isolados de BeBuveriB bBssiBn8 testados. 

OCORR~NCIA E AVAlIAÇAo 00 DANO DA LAGARTA MINAOORA 
DOS CITROS PHYLLOCNISTIS CITRELLA (LEPIOOPTERA : 
GRACILARIIOAE) EM RORAIMA. 

Mor.ira. M .A.B.; Medeiros, R.D.; Duarte. O.R. 
Embrapa- Roraima. Caixa Postal , 133. Soa Vista-RR 

A citricultura em Roraima, apresenta-se em fase de expan-
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110 em todo o Estado, devido • adaptabilidade da cultura às 
condjções locais e da boa aceitaçlo dos frutos no mercado. Para a 
formaçAo dos pomares, foram adquiridas mudas da Venezuela e de 
510 Paulo, efetuada de forma inadequada, sem critérios 
quarentenários, culminando, possivelmente, com a introdução da 
lagarta minadora dos citros no Estado. A primeira ocorrência no Brasil , 
foi detectada em 510 Paulo no infcio de 1996, mediante a importaçAo 
de mudas da Flórida-EUA. O dano direto produzido pelas lagartas é a 
reduçAo da área foliar seguido de dobramento dos bordos, e 
indiretamente. devido as minas abertas, a entrada de fitopat6genos. 
Os sintomas caracterrsticos aJo as minas no formato de serpentina 
e as folhas com coloraçlo prateada quando atacadas. A nova praga 
foi constatada em pomares de citros na regiA o e se encontra 
praticamente disseminada em áreas de cerrados e de mata . 
Objetivando avaliar o dano da lagarta minadora. foram escolhidas na 
Estaçlo Experimental do Monte Cristo-Embrapa-Roraima. 80 acaso 
18 plantas de laranja, variedade Pera Rio , espaçadas em 6m x 4m 
de distAncia, com 2 anos de idade . Em cada planta. foram retirados 
dois ramos de 45cm com brotações novas e posteriormente, 
desfolhados. Ao acaso, foram retiradas 20 folhas , num total de 360. 
e avaliadas as atacadas e nAo atacadas, sendo também analisado a 
posiçAo do ataque nas folhas . Para efeito de avaliaçAo. calculou-se 
a média aritmética e a porcentagem. De acordo com os resultados. 
verificou-se que 60,3% das folhas apresentaram dano, sendo que. 
em 79,3% dos casos, ocorreu na página inferior das folhas e que, 
somente em 5% dos casos, apresentaram dano na parte superior 
da folha. Observou-se também, que ocorreu 14,5% de folhas que 
apresentaram danos tanto na página superior e inferior. Neste 
trabalho, pode-se concluir que em função das caracterCsticas climá
ticas da região, como temperatura alta e fotoperfodo longo, contri
burram para o alto Cndice de dano da lagarta minadora na porção 
inferior da folha, por apresentar condições mais amenas, contrarian
do as informações da literatura que apontam a porçAo superior como 
sendo a mais atacada . 

BIONÓMICOS DE Homo/edre .. bo/elle (LEPIOOPTERA : 
COLEOPHORIOAEI. UNA PLAGA DE LAS PALMERAS EN FLORIOA. 
U.S.A. 

F. W . Howard, FLR&EC/Univ. of Florida, 3205 Coliege Av., Ft. 
Lauderdale, FL (USA) 33314, e-mail: fwh@gnv.ifas.ufl.edu, e. L. 
Aguiar-Menezes &. e. B. Menezes, CIMP "CRG"/UFRRJ, Seropédica. 
RJ 23851 -970. 

Se lIev6 a cabo un estudio para elucidar aspectos 
biooómicos de H. sabalella, cuva larva se desarroUa sobre las hojas 
de las palmeras. Se determinaron las diferencias en niveles de 
poplaciones de H. sBbBlella sobre diferentes especies V el promedio 
de larvas por hoja en cada hoja de palma de coco (Cocos nuciferB). 
Las larvas de H. sabBlella no se encontraron sobre hojas nuevas, V 
poblaciones no se aumentaron significativamente sino en hojas de 
más que 3 meses de edad en la palma de coco. HabCan números más 
altos de estos insectos sobre palma de coco que sobre otras especias 
de palmeras examinadas. EI insecto tiene una preferencia por palma 
de coco en comparasion con palmeras nativas de Florida. 

DESENVOL VIMENTO NINFAL DE Supputius cincticeps 
(HETEROPTERA: PENTATOMIOAEI COM INCLUSA O DE VAGEM 
DE FEUAo EM SUA DIETA. 

E. O. Lopel, T. V. Zanuncio "J. C. Zanuncio. Depro. de Biologia 
Animal IUFVI. CEP 36571 -000. Viços • • MG. 

Visando a redução da mortalidade de Supputius cincticeps 
alimentado com Tenebrio mo/itor (Coleoptera: Tenebrionidae) e água, 
principalmente na fase ninfal, testOU-58 neste trabalho a inclusão de 
vagens de feijão à dieta deste predador. Posturas de um dia de S. 
cincticeps, foram coletadas e separadas em placas de Petri de 9,0 x 
1,2 cm. Ninfas de segundo estádio foram distribuidas em quatro 
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tratamentos, contendo clnquenta ninfas cada. em dez co~os plásti
cos de 500 ml. sendo os tratamentos constltuldos por: Tl - Tenebflo 
moMor + água, T2- vagem, T3- Tenebrio moMor + água + vagem 
e T4- Tenebrio mo/ito, + vagem . A cada doze horas, avaliou-se a 
duração de cada estádiO, o peso ninfa I e a mortalidade deste preda
dor. Não se constatou diferenças Significativas para o período OInfal 
e para o peso das ninfas nos tratamentos com presa. No entanto 
naquele que continha somente vagem, ocorreu mortahdade total 
das nmfas devido a falta de presa . A mortalidade de ninfas fOI de 
100%,72%,50% e 50% nos tratamentos T2, T1, T3 e T4 respec
tivamente, o que mostra que a inclusão de vagem é dIeta, pode 
melhorar a sobreVIVênCia de S. ciencticeps. 

DESCRiÇÃO MORFOLÓGICA DO OVO DO PREDADOR Podi.u. 
rO$/roli. IHETEROPTERA: PENTATOMIDAEI 

E.A. l 'o. M. D. A . Coracini. J . lino Neto & J. C. Zanuncio, Dp.pt· de 
Biologia Animai (UFV), CEP 36571 -000, Viçosa, MG. E-mail: 
ela@alumnl.ufv.br. 

o estudo da morfologia dos ovos de insetos tornam dispo
nrvels Informações básicas sobre o seu desenvolvimento, que po
dem ser aplicadas em estudos sobre Taxonomla e Controle BIológI 
co. Este trabalho teve como objellvo descrever a morfologIa de ovos 
do predador Podisus rosl,a/is. Os OVos foram obtidos da cnação 
deste Inseto no laboratório de Controle BiOlógiCO IBIOAGAO/UFVI. 
sob temperatura de 25 ± 2°C, U.A 70 ± 10% e 14 h de fotofase . 
As observações de posturas, provenientes de diferentes casaIS, fo
ram realizadas diariamente, com microscópio esteroscóplco equipa
do com ocular mlcrométrica, e a pesagem em balança de preCisão. 
Os ovos de P. rosTfs/is apresentaram forma alongada a oval. com 
0.96 ~ 0,003 mm de compnmento 8 0 ,81 ± 0.004 mm de diâme
tro. Após a oVlposlção apresentaram coloração amarelo·perolada, 
mudando para cinza metálico. e próximo a eclosão tornaram-se ver· 
melho metálicos. O cÓflon apresentou-se coberto de espmhos rfgi
dos Irregulares e de coloração iniCiai castanho-claro e po~tc'hrmen
te negra. O opérculo mostrou-se ligeIramente convexo. c r ~undado 
por uma coroa de processos mlcropllares brancos translÚCidos, finos 
e com um engrossamento nas suas extremidades. Os ovos foram 
colocados agrupados e dispostos não linearmente. com 17,47 ± 
6,10 ovos por postura. período de mcubação de 5 dias e Viabilidade 
de 7B.57 %. 

ESTUDIO DE MODELOS FENDLOGICOS PARA SIMULACION DEL 
TIEMPO DE DESARROLLO EN FUNCION DE LA TEMPERATURA 

L. A. A . Faroni & F. Garcia-Mari , Deptl . de Engenharia AgrAcola 
(UFV). CEP 36571 -000, VIHosa, MG. E-mail : Ifaronl@mall.ufv.br 

Se realizaron Slmulaciones matem < llcas para estimar el 
uempo de desarrollo de Rhyzopertha dominic8 (F.I en condiciones 
constantes de temperatura utilizando ocho modelos segdn el programa 
de logan V Weber para la simulsci\n dei t iempo de desarrollo de los 
Insectos. los resultados SImulados 'ueran comparados con lu .. :alores 
experimentales. En el ajuste de cada uno de los modelos .... obtuvo 
el coefICIente de correlaci\n que se utlhz\ para eleg., el meJor. De 
entre todos los modelos, el de Stlnner fue el que presem\ el meJor 
coeficiente de correlaci\n en todos los estados de desarrollo de R. 
dominica . AI comparar el ajuste de cada modelo para el desarrollo 
total, el ajuste de Stinner cominu\ siendo mejor, con un 98.6% de la 
variaci\n explicada. Se concluye que el algoritmo de Stinner d < una 
buena aproxlmaci\n de la relaci \ n entre tasa de desarrollo y 
temperatura obteOlda en laboratorlo con R. dominica. 

AVALIAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO Tribolium sp. em GRÃOS 
DE MILHO BR-20' SUBMETIDOS A DIFERENTES CONDIÇOES DE 
SECAGEM 

A. S. Franceschini , L. A. A . Faroni & J . H. Martins, Depr'. de Enge
nharia Agrlcola IUFVI. CEP 36570-000. Viçosa. MG. 
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o sistema de produção agr'cola brasileiro apresenta atual
mente uma realidade de elevadas perdas na sua produção total, 
distribuídas entre as operações de colheita, transporte , secagem, 
beneficiamento e armazenagem. Essas perdas causadas, geralmen
te, por danos ffsicos e biológicos aos grãos, provocadas por essas 
operações e por insetos que In'estam o produto, os quais têm seu 
desenvolvimento favoreCido deVido, principalmente. a uma armaze
nagem meficlente. Tendo em vista a necessidade de obter informa
ções a respeito da qualidade de grãos de milho BR-201 depois de 
subme'tldos ao processo de secagem e sobre a influência desse pro
cesso no desenvolvimento populaCional dos insetos Tribo/ium sp., 
este trabalho teve como obJetiVO avaliar o efeito da taxa de seca
gem sobre o desenvolvimento dos Insetos Tr;bol;um sp., examinan
do-se o período de completo desenvolvimento, observando-se o nú
mero total da progêOle. Os tratamentos de secagem foram monta
dos em esquema fatorial 4x4, sendo quatro níveis de temperatura 
do ar de secagem e quatro níveis de umidade IniCiai, com três repe
tições. Cada repetição de secagem de 200 g foi infestada com 30 
insetos adultos de Tribolium sp. e submetidas às condições ót imas 
para o completo desenvolvimento do inseto. Avaliou-se o número 
total da progênie 35 e 40 dias após a montagem do teste. ConclUIU
se que os insetos apresentaram um baiXO desenvolvimento 
populaCional em todas as combinações de temperatura do ar de 
secagem e teor de umidade mlcial do produto: e, que as combina
ções dos fatores, temperatura do ar de secagem e teor de umidade 
IniCiai do produto, que proporcionaram maiores taxas de secagem 
apresentaram um maior cresCimento populaCional de Tribo/ium sp., 
em termos de número l otai de indivíduos. 

EXIG~NCIAS T~RMICAS PARA A FASE PUPAL DE Mu.ca dom •• 'i
ca IDIPTERA. MUSCIDAEI. 

V.A. Costa, P.F. 8echelli & E. 8erti Filho. Depto. de Entomologia, 
ESAlO/USP, Caixa Postal 9, CEP 13418-900. PiraCicaba. SP. E
mail : evobertl@carpa.clagn .usp.br . 

Na produção massal de parasitóides pu pais de Musca do
mestica, muitas vezes é necessário o armazenamento do hospedei
ro. Como a Idade das pupas tem lmportancia no parasitismo, o ideal 
seria armazenar o hospedeiro em uma condição na qual o seu desen
volvimento tosse paralisado, para Que seu período de utilização fosse 
estendido. Isto pode ser alcançado com a determinação do limiar 
térmico ,"feflor de desenvolVimento ITbl para esta fase, sendo este 
o objetiVO deste trabalho. Trezentas pupas recém-formadas, de 
coloração ainda similar é das larvas, foram coletadas e dIstribuídas 
em seis temperaturas constantes (18.20,22, 25,30 e 32°CI, com 
umidade relativa de 70± 10% e fotofase de 14 horas. Posterior
mente, anotou-se o tempo decoHldo para a emergênCia dos adultos 
em cada condição. Com os dados obtidos, foram determinados o 
limite térmiCO inferior de desenvolvimento e a constante térmica 
para a fase de pupa de M. domestica, através do método da hipérbole . 
A duração desta fase foi de 4,1 dias, a 32°C. até 13.5 dias. a 
18°C. O valor da temperatura base foi de 12,2°C. com uma cons
tante térmica de 84,1 GD. 

DESENVOLVIMENTO PÓS-EMBRIONÁRIO DE Spa/ongia gemina 
IHYMENDPTERA. PTEROMAlIDAEI . PARASITÓIDE PUPAL DE 
DiPTEROS SINANTRÓPICOS. 

M.J . Thomazini, V .A . Coste & E. 8erti Filho, Depto. de Entomologla, 
ESAlO/U5P. Caixa Postal 9, CEP 13418-900. Piracicaba, SP. E
mail : mjthomaz@carpa.clagn.usp.br. 

Estudos básicos de biologia são componentes essenciais 
de programas de controle biOlógiCO. Este trabalho foi realizado com 
o objetivo de caracterizar as fases de desenvolVimento de Spalangia 
gemina, um dos principais parasitóides de dfpteros associados ao 
esterco de animais domésticos. Pupários de Musca domes tica, com 
24,-48 horas de idade, foram expostos ao parasitismo por S. gemins. 
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sendo retirados 24 horas depoiS. D,arramente e até a emergência 
do primeiro parasltóldo, alguns pupários foram tomados dr" r" lote e 
dissecados sob microscópiO estereoScóplCO, para obse" ação dos 
Imaturos do parasl1ólde. Com o auxilio de ocular graduadol. foram 
medidos o comprrmento e a maior largura dos Imaturos em todas as 
fases da desenvolvimento. num total da 20 observações por dia. As 
condições ambientaiS foram 25 ± 1° C, umidade relativa de 55 ± 
10% e lotofase de 14 horas. A duração das fases e suas respecti
vas dimensões médias foram: ovo: 2.20 dias e 0.43 x 0 .14mm; 
larva I: 3.60 dias e 0 ,51 x O, 19mm: larva 11 : 2.50 dias e 1.17 x 
0.68mm: larva ", : 4.50 diaS e 2,52 x l ,48mm: pré-pupa: 1.25 
dias e 2.48 x l,26mm; pupa: 7,95 dias. sendo 3,02 x 1,05mm 
para pupas de parasltóldes machos e 3,26 x l , 18mm para pupas de 
fêmeas . A somatórra destes valores cOfresponde ao tempo mlOlmo 
(22 dias) para emergência do prrmelro adulto, Que fOI um macho. O 
desenvolvimento dos Imaturos fOI heterogêneo, havendo sobrepoSIÇão 
de fases: no 132 dia de Idade, por exemplo. foram encontradas larvas 
de terceiro Instar. pré-pupas e pupas . As larvas com desenvolvI
mento mais demorado apresentavam·se com aspecto maiS opaco e 
eram praticamente Imóveis. Este trabalho auxllrará futuros estudos 
sobre o armazenamento de S. gemma em baixas temper"I.,· lS. 

DETERMINAÇÃO OOS LIMITES TÉRMICOS DE DESENVOLVIMENTO 
DE Tn'chogrammll gllllo; E T. pret;osum 

M .l. Haddad. M .M . Rossi & J.R.P. Parra. Oepto. de Entomologla 
IESALOIUSPI. C.P. 9 . CEP: 13418-900. P"aclcaba. SP. E·mall : 
mlhilddad@carpa.clagrr .usp.br . 

A presente pesQuisa fOI desenvolvida com o objetiVO de S8 
determinarem as faixas de desenvolVimento de T. gallol, parasllólde 
de ovos de Dlstraea saccharslls e de T. prellosum, parasltólde de 
várras espéCies de lepldópteros-pragas, com vIstas a programas de 
Controle BiOlógICO Apli cado. através destes inimigos naturaIS. Os 2 
parasltóldes foram crrados em 8 temperaturas constantes (18. 20, 
22, 25. 28, 30. 32 e 35°Ct em camaras clrmatlzadas. mantrdas 
com UR de 60%10% e fotofase de 14h. Para ambas as espécies. 
utlllzou·se o hospedeirO alternativo Anagasta kuehniells , num total 
de 50 ovos parasltados por temperatura . Para ambas as tHif),s,cles, a 
35°C. aparentemente, começaram a ocorrer alterações 0:1 ,nlblção 
da atiVidade enZimática, com alta mortalidade nesta cond ll,~io. espe
Cialmente para T. galloi, onde a Viabilidade fOI de 30%. O mesmo 
ocorreu para T. pretiosum. embora para este parasltólde, o efeito 
tenha Sido menor, pois houve mortalrdade de apenas 26 % da popu· 
lação. Baseando-se no método da hipérbole, determinou-se que o 
limite térmiCO Inferior de desenvolVimento fOI de 12.4°C para T. 
gallOl. valor estatisticamente ,nferror ao registrado para T. pretiosum. 
ou sela. 12.8°C. O limite térmi CO supenor. determinado através do 
modelo de Sharpe & Oemlchele, fOI respectivamente de 34,3 e 
33,7°C. Baseando-se nas estimativas obtidas. a temperatura ótima 
para ambas as espécies é a de 32°C. Os modelos utrllzados na de· 
terminação das exigências t érmicas se mostraram bastante alusta· 
dos. com coefiCientes de determinação, para ambas as espécies. ao 
redor de 0 .99. Embora seja um parasl1ólde menos específico. a fai
xa de desenvolVimento de T. prellosum foi menor do Que aquela 
determinada para T. galloi. 

MUDANÇA NO COMPORTAMENTO OE FORMIGAS ASS')~ IAOAS 

ÀS GLÂNDULAS DE Triumfett. semilrilob. JACO. (TILlA l,;EAE) 

L. L. Rodrigues. J . H. Schoereder & R. G. CoUevatti. Cepto de Biolo
gia Geral, Unlv. Federal de Viçosa, CEP 36571 ·000. Viçosa. MG. E· 
mall : Jschoere@mall .ufv .br 

Em Triumfetta semitriJoba, formigas usufruem de secre· 
ções das glAndulas presentes nas bordas das folhas, podendo prote· 
ger a planta contra herbivoria. Visto que a composição de formigas 
pode variar localmente e temporalmente, pode haver também uma 
alteração na qualidade e Quantidade de proteção que a planta recebe. 
Este trabalho tem por objetivo analisar o comportamento das fOfmlgas 
Que visitam T. semitdJoba perante Iscas vivas (cupinsl em duas 
épocas. O expeJlmento foi realizado em abril (Tl t e outubro (T2) de 
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1996. O comportamento das formigas foi observado durante 10 
minutos em 20 plantas. após terem Sido colocadas três Iscas vivas 
fixadas nas folhas de T. semitriloba . O comportamento fOI separado 
em "não agressIvo". Quando as formigas apenas tocavam a Isca e 
-agressIvo ", quando haViam mordidas elou retirada da Isca. As 
formigas que Interaglram com as Iscas em T 1 foram: CamponolUs 
sp. Crematogasrer sp. e Zacryptocerus sp . e em T2 : Csmponorus 
sp .. CamponolUs ruflpes e Zscryptocerus sp . A formiga mais fre 
quente em T 1 fOI Camponotus sp. tcl ; P < 0.051 e em T2 Csmponotus 
sp. e C. ruftpes (c2; p < 0.05). Houve mudança no comportamento 
de Camponolus sp . que em T 1 fOI predominantemente agressIvo 
tc' ; p < 0 .051 e em T2 não houve diferença entre os tipOS de com· 
portamento tc2; p > 0.051. Indicando uma diminuição de comporta
mentos agressIvos em relação ao total de Interações. C. ruflpes. que 
apareceu em T2, apresentou somente comportamento agressIvo. A 
varração temporal na mrrmecofauna pode ser resposta ao fator cli
ma elou ao CIcio reprodutivo da planta . As alterações no comporta
mento de Camponotus sp. podem ter Sido provocadas pela presen· 
ça de C. ruflpes. 

BIOLOGIA COMPARADA DE Anticarsia gemmatalis EM DUAS VA
RIEOAOES OE SOJA E EM DIETA ARTIFICIAL. 

E. A . Magrini'. P. S. M. Botelh02 & J . R. P. Parre 1 • l Depto. de 
Entomologla (ESALOJUSP). C. Postal 9. CEP 13.418·900, PiraCicaba. 
SP. BolSistas do CNPq. E-mail: eamagrrn@carpa .clagn.usp.br. 2CCAJ 
UFSCar, C. Postal 153. CEP 13600·970, Araras, SP. BolSista do 
CNPq 

o obletlvo deste trabalho fOI estudar. em laboratórro. as
pectos biOlógiCOS de A . gemmataJls. comparando o desenvolVimen
to da lagarta·da,soJa em folhas de duas varredades comerCiaiS em 
relação à dieta artifiCial. A biologia fOI condUllda em camara 
clrmatlzada mantida à temperatura de 27 % 1°C. umidade relativa de 
60± 10% e fotofase de 14 horas. As lagartas recém-eclodldas fo
ram crradas mdlvldualmente em tubos de Vidro contendo dieta artlfl· 
clal de Greene el 8/. (19761 modificada ou em caixas plásticas com 
diSCOS de folhas de sOJa (vanedades IAC-8 e IAS-5). no estágiO 
vegeta tivo. até a transformação em pupas. quando foram retiradas. 
separadas por sexo e mantidas indiVidualizadas em recipientes plás
ticos até a emergênCia. Casais emergidos no mesmo dia . foram trans
fendas para gaiolas de acasalamento (mlnimo de cmco por galolal e 
após três dias transfendos para recipientes de postura, sendo ai 
acompanhados até à morte. Os ovos oblldos por fêmea foram con
tados. Os parAmetros biOlógiCOS avaliados 1200 repetições por tra · 
tamento). através de observações diárias. foram: duração e Viabili
dade das fases de ovo, larva e pupa, peso de pupas, longeVidade do 
adulto e razão sexual. As razões sexuais foram semelhantes e prÓXI
mas a 0,5. sendo a longeVidade média para Indlvfduos acasalados 
de: 17.6, 13,1 e 16.0, respectivamente. nos três substra tos em 
estudo. Houve diferença entre os substratos. Quanto à mortalrdade, 
e duração do ciclo de A . gemms lalis. o que demonstra variações 
não só na qualidade nutriCIOnal mas, também quanto ao aproveita
mento alimentar do inseto ocaSionando vanações na capacidade de 
postura em função do alrmento. Aparentemente. o fato do Inseto 
ser Criado por gerações sucessivas em dieta artifiCial. não altera a 
sua preferênCia pelo alimento natural. 

COMPORTAMENTO DE ABELHAS AFRICANIZADAS IApi. 
mel/i/o,. LI NA COLETA E MANIPULAÇÃO DE PRÓPOLlS EM COLO· 
NIAS OE OBSERVAÇÃO E EM ALECRIM ISacchllrjs dracunculifolia 
DC.I 

M. A. Santos & D. Meuage, Departamento de Biologia Animai , UFV. 
CEP 36.571 ·000, Viçosa. MG. E·mail : mds@alumni.ufv.br . 

A própolis é um material natural Que as abelhas melfteras e 
outras abelhas coletam de vegetais VIVOS para a utilrzação na colô
nia. Pouco se conhece sobre o comport amento das abelhas 
africanizadas na cole ta de própohs e as fontes vege taiS VISitadas por 
essas abelhas. Neste trabalho obJe tlvou·se estudar o comportamen· 
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to dessas abelhas na coleta e manipulação de própolis. Utllizou·se 
uma colônia Instalada em colmeia de observação e outra t!lo lucleo 
de fecundação com capacidade para cinco favos. Nessa .... colônias 
foram IntroduZidas, durante trinta dias consecutivoS, abelhas 
marcadas com ellquetas numeradas e coloridas, para se ter controle 
da Idade das mesmas. As observaçôes foram registradas em fita 
mlcrocassete e em fita de vídeo. A idade das abelhas campelras 
cole toras de própolis variou de 41 a 63 dias e, a das abelhas que 
trabalharam com a recepção e manipulação de própolis na parte 
Interna da colônia e na descarga, de 15 a 39 dias. As abelhas 
coletaram própohs das gemas apicals e axilares de Baccharis 
dracuncu/ilolta com auxOlo das mandíbulas e do primeiro par de pernas, 
sendo depois transferida para a corbicula e transportada para a 
colônia . FOI observado recrutamento de outras opL.árias por meio 
de dança. A descarga da própolls na colÔnia envolveu de 8 a 16 
abelhas para cada coletora. Comportamentos específicos, realiza
dos por operárias de diferentes Idades, parecem estar relaCionados 
com processos de impermeabilização da colônia com própohs. 
Observou-se transferência de própohs de locais diferentes da colO
ma. mas não entre abelhas. A percentagem de operáuas envolVidas 
nesse comportamento é bastante restuto se comparado ,I~ outras 
atiVidades de coleta . O aleCrim foi visitado pelas abelhas um todas 
as épocas do ano para a coleta de pr6polis. 

Auxílio financeiro : FAPEMIG 

COMPARAÇÃO DE DIETAS ARTIFICIAIS. COM FONTES PRDT~ICAS 
VARIÁVEIS. PARA CRIAÇÃO DE Ecdyl%pha auranlianll . 

M . S. GARCIA . J . R. P. PARRA & A . R. IAROSSI . Depto. de 
Entomologta lESA LO I USP), C. Postal 9, CEP 13418·900, PiraCicaba. 
SP. E-mail : msgarcla@carpa.clagfl.usp.br. 

o blcho-furão·dos,cltros, por motivos ainda não esclareci
dos, vem aumentando a sua Importancla em São Paulo, podendo 
hOle ser incluído no grupo de pragas mais importantes da Cltncultura . 
A presente pesquisa teve como obletlvo comparar quatro dietas ar
tifiCiaiS. formuladas com diferentes fontes protéicas (Dl ..., fellão, 
levedura de cerveja. germe de tflgo. proteína de SOla e casdlld; 02 = 
farinha de milho. germe de trigo e levedura de cervela; 03 ... proterna 
de SOla e germe de tr igo; 04 = feijão. levedura de cerveja e germe 
de trigal. VIsando a produção continua do Inseto em laboratóriO. para 
estudos bloecológlcos da praga, como parte de um programa global 
de controle do bicho furão por medidas alternativas, com ênfase ao 
controle biOlógiCO. A pesquisa fOI conduzida a 27 °C. U.R. de 60.±. 
10% e fotofase de 14 horas. Foram observados: duração e Viabilidade 
das fases larval, pré-pu pai e pu pai. numero de Instares, peso de 
pupas, fecundidade e longevidade de adultos. Os resultados indicaram 
que todas as dietas permitiram o desenvolVimento de E. aurantiana , 
com Viabilidades de 59,9%, 74.0% , 66,0% e 63 , 2% . 
respectivamente para as dietas Dl. 02. 03 e 04. A adequação 
nutricional de todos os substratos estudados fOI ratificada pela ma
nutenção do numero de Instares, igual a 4 . em todos os meiOS arti
fICiaiS . Entretanto. a dieta contendo milho promoveu um encurta
mento da fases larval e pupal, redUZindo, como consequéncla, o 
perlodo ovo-adulto em 1,5 a 2,0 dias em relação às demaiS dietas. 
O menor perlodo de desenvolVimento (27,7 dias). a alta . 1. lrlidade 
e a maior capaCidade de postura obtidos nesta dieta de 11 .'no. alta 
dos ao seu baiXO custo. a credenCiam a S8r utilizada para (,1 ração de 
E. aurBnllBna em laboratÓno . 

EFEITO DA NUTRiÇÃO DE ADULTOS E OA UMIDADE NA 
FECUNDIDADE DE Di.'r.8. s.cch.r.lis (Fabr.l . 

J.R.P. Parra , P. Milano. F.l. Cônsoli & N .G. Z'rio. Oepto . de 
Entomologla. EsALOJUsP. CxP. 9. 13418-900. Piracicaba, SP, Bra
Sil . E-mail : jrpparra@carpa.ciagn .usp.br 

Estudou·se o efeito de diversos carboidratos. em diferen
tes concentrações, na capaCidade de postura e longeVidade de adul · 
tos e na Viabilidade de ovos de Diauaea sacchars/is, em compara· 
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ção a mel diluído e água, normalmente utilizados em coações de 
laboratório. Foram comparados os carboidratos: frutose. sacarose e 
glucose nas concentrações de 5 e 10%, mel diluído a 5 e 10% e 
água . Os melhores resultados foram obtidos Quando os adultos ti
nham apenas água à sua diSpoSiÇão, desde que, neste tratamento, 
houve maior postura, não diferindo dos demais tratamentos. com 
relação à longevidade e Viabilidade . Os piores resultados foram obtl · 
dos Quando se ofereceu trutose a 10% aos adultos de D. saccharalis. 
Para se veflflcar se era necessáua a Ingestão de água pelo IOseto, ou 
apenas a presença de umidade, fOI delineado outro experimento. 
com 25 casais por tratamento. Foram comparados os seguintes tra 
tamentos: 11 fOI ofereCida água, por capilaridade, em rolo dental e 
foi umedeCido o papel para a postura ; 21 foi umedecido apenas o 
papel para a postura; 31 o ambiente fOI mantido totalmente seco. A 
postura não dlfeuu entre os tratamentos 1 e 2, com cerca de 700 
ovoslfêmea. ocorrendo drástica redução na postura de fêmeas 
mantidas no tratamento 3 1182 ovoslfêmeal . A Viabilidade e 
longeVidade foram menores no tratamento 3. predominando massas 
de ovos de menor tamanho nesta condição . Observações ao 
microscópiO eletrônico de varredura mostraram que o numero de 
aerópllas decresceu com a ausência da umidade. Estes resultados 
justificam a alta senSibilidade desta espécie a umidade, que apre
senta rápido ressecamento de ovos em estudos biológicos e de 
paraSItismo . 

TRANSMISÃD DO VIRUS DO MOSAICO SEVERO DO CAUPI • 
ISOLADO DE Vigna lut.ola ICpSMV·SPI • POR OIFERENTES 
ARTRÓPODOS EM LABORATÓRIO 

F.J .S. Salas '. M.M. 8arradas2 & J .R.P. Parra ' . 1Depto. Entomologia 
IESALO/USPI. C.P. 9. CEP 1341 B . 900. Piracicaba. SP. ' Seção de 
Vlfologla Fltopatológlca e Fislopatologia (SVFFII Lab. Estudo de 
Vetores ILEV) Insl. BiológiCO. sP. 

Entre os fitovfrus que '"'ectam o caup, merece destaque o 
vfrus do mosaico severo do caupl (CpsMV - .. cowpea severe mosalc 
vlrus " '. gênero Como vírus. Os vfrus des'te gênero têm diStribUição 
restnta. provavelmente dependendo da ocorrênCia dos seus Insetos
vetores; embora tenham uma restrita gama de hospedeiras, possu
em grande importânCia. visto que mUitas delas são leguminosas 
cultivadas. Em março/91 . foram cole tadas, na Praia Grande/SP. plan
tas de Vlgna luteola com Intensos Sintomas de mosaico amarelo e 
deformação follar . A análise de laboratÓrio revelou que se tratava de 
um Isolado do CpSMV ICpSMV-sP), que se caracteriza , entre outros 
aspectos. por Infectar, experimentalmente. um grande numero de 
variedades de feijoelro (Phaseolus spp." A fim de estudar a gama 
de possíveiS vetores, foram realizados testes de transmissão empre
gando-se: aI coleópteros - Cerotoma srcuala (larvas e adultos I e 
Epicauta alomarla (adul tos) ; bl pulgões - Myzus persics8 (adultos 
ápteros) ; cl ttlpes - Caliolhnps sp. (ninfas e adultosl e; di ácaros -
Teuanychus urricae (adultos) . Os expeflmentos foram feitos no LEV/ 
SVFF, utilizando-se V. luteola elou Phaseo/us lunatus como plantals)
fonte . Utilizaram· se. nos ensaios com coleópteros 3 insetos/ planta 
hospedeira e. nos demaiS grupos 10 exemplares. As plantas empre
gadas nos testes com C. arcuata foram P. vu/garis cv. Manteiga e 
cv. Carioca; Vigna mungo; V. unguiculat8 cv. Vermelho Mundo e 
Cana valia ensiformis; para os outros grupos. utilizou-se P. /unalus . 
Dentre os artrópodos testados apenas o coleóptero C. arcuara trans
muiu o CpsMV-SP. tanto na fase adulta 146.6%1 como na fase 
larval140,O%I, não ocorrendo transmissão com os demais artrópodos 
testados. 

DADOS BIOlÓGICOS DE Zagreus blmaculosos 
ICOL. ;COCCINELlDAEI PREDAOOR DA COCHONILHA DA PALMA 
FORRAGEIRA(Diaspís echinocaclll . NA PARAIBA. 

R. A . França. UEPB-NCBP, Pça. Félix ArauJo . 13. Campina Grande 
- PB. 58 .102-113. G.A. Mendonça & R. F. Silva. 

A cochoni lha é uma praga séria na cultura da palma 
forragelta na Região Nordeste. que concentra uma área plantada em 
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torno de 300 .000 hectares. sendo indicado o emprego de 
coccinelídeos predadores como agentes efetiVOS no controle bioló
gico da praga. O sucesso de um programa visando o controle das 
populações deste inseto-praga é dependente da geração de conhecI
mentos bloecológlcos de seus inimigos naturaiS. A biologia de Z. 
bimacu/osos foi estudada no Nucleo de Controle Biológico de Pragas 
da Universidade Estadual da Paralba - UEPB. utilizando-se camara 
climatizada tipo B.O.D regulada à temperatura de 25 ..±. 1- C. U.R. 
de 75 + 5% e fotofase de 12 horas. Larvas recém-eclodidas foram 
colocadas sobre 4 cm' de palma mfestada com a cochonllha em 
copos plásticos com 600 ml de capacidade. Os pedaços de palma 
eram trocados diariamente. ocaslio na qual era venftcado a presença 
de exuv!a para determlnaçlio dos Instares e obsul' ldo o 
desenvolVimento do cOCClneHdeo até a fase adulta. A .Il.ração e 
viabtlidade dos Instares foram. respectivamente : 1-: 4,9 dias e 88.8%; 
2°: 4 .2 dias e 90.6%; 3°: 4 ,5 dias e 93,1 %: 4-: 5.5 e 96,3%; 
período pré-pupal 3,9 dias e 100% e pupa: 6.1 dias e 92.3%. A 
viabilidade larval de 72.1% e pupal de 92.3% proporcionou a so
brevivênCia de 48 insetos até à fase adulta. das 72 larvas do mício 
do expenmento . Dezesseis casais foram montados pata observação 
dos pertodos de pré-oviposlçlio(5.3 dias), OVlPOSIÇão (55.6 dias' . 
incubaçlol6.8 dias', Viabilidade dos ovos( 84,0 %1 e longeVidade 
dos adultos I 83.4 dias' . 

CONSERVAÇÃO OE OVOS OE Bon8go.0 cronoodas MEYRICK 
(LEPIOOPTERA: TORTRICIDAEI ARMAZENADOS ~ BAIXA TEMPE
RATURA 

L. R. K. Oalmora. E. R. lima. E. F. Vilela. Depto de BIOl0011 Animal 
UFV. CEP 36.571 -000 Viçosa. MG. A . E. Eir .. . Su lor de 
Semloqufmicos. Laboratóno de Controle BiOlógico. CCT A UENF & 
A. Kovaleski . CNPUV/EMBRAPA Caixa Postal 177. CEP 95 .200-
000. Vacana. RS. 

A lagarta enroladeira Sonagota cranaodes (Lepldoptera: 
Tortricidael é uma das principais pragas da macieira nos Estados do 
Sul do Brasl\. O armazenamento de ovos. aludaria na sua provisão, 
nas épocas em Que não são encontrados no campo. bem como um 
melhor gerenciamento da criação. O objetivo deste trabalho foi de
terminar a viabilidade de ovos a baixa temperatura . Foram coloca
das em estufa incubadora placas de Petri alO ± l -C a 75 ::t 10% 
UR. 20 posturas variando-se o tempo em 3. 9. 15. e 21 dias e em 
temperatua ambiente (25 ± l -C e 70 ± 10% URI como testemu
nha Observou-se as seguintes viabilidades: 68 .65%, 47 .29% . 
50.75% . e 0.23%, para 3, 9. 15, e 21 dias, respectivamente. em 
comparação com a testemunha 63.85 %. Os resultados Indicam que 
o armazenamento de ovos é remcomendável até por um per'odo de 
15 dias a , O ± , -C, mantendo uma viabilidade de aproxu lI I 'amen
te 50%. A partir de 21 dias nlo é recomendado pois a ' I.blhdade 
decresce significativamente . 

COMPARAÇÃO DO COMPORTAMENTO DE CHAMAMENTO DE 
DUAS POPULAÇOES DE Spodop te,. (,ugipe,d. (LEPIDOPTERA: 
NOCTUIDAEI 

I. A . Custódio. R. Zanettl & E. R. lima. Departamento de Biologia 
Animai , Universidade Federal de Viçosa. 36571 -000. Viçosa. MG. 
E-Mail : mothman@mail.ulv.br 

Populações de uma especie podem apresentar diferenças 
no comportamento de chamamento (comportamento de liberação 
de feromOnio sexual). Estas diferenças devem ser conSideradas para 
a extração de feromOnios e na análise de misturas sintéticas quando 
se compara tlatamentos com compostos qurmicos à fêmeas vir
gens. em tunel de vento. Com o objetivo de venficar a maqnitude da 
variação do comportamento de chamamento de SpoCloptera 
Irugiperda comparou-se duas populações deste noctutdeo. lagartas 
foram coletadas no campo em plantios de milho nos Municlpios de 
Uberlândia IMGI e Teixeiras (MGI. Fêmeas virgens de cada popula tO 
foram individualizadas em gaiolas plásticas de 100 ml e acondicio-
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nadas em sala a 25 ± 2°C. UR de 70 ± 10 % e lotolase de 14 
horas. Um mtnlmo de 22 fêmeas foram observadas na escotofase 
em Intervalos de 10 mInutos. Durante os quatro primeiros dias de 
chamamento observou-se: Ii a Idade em que cada fêmea chama pela 
pnmelra vez. u) a hora em cada noIte em que as fêmeas começam a 
chamar. Iii) a duração média de cada chamada e Ivl o tempo total 
chamando durante cada noIte . As fêmeas da população de Uberlândla 
chamam pela primeira vez significativamente mais velhas que as de 
Telx8lras . As fêmeas de ambas as populações iniciam o chamamen
to em média na terceira hora da escotofase. porém começando a 
chamar significativamente mais cedo na noite a medida que a Idade 
avança. As fêmeas de Telxelras chamam mais vezes e por mais 
tempo durante a noite que as fêmeas de Uberl4ndla. Estes resulta 
dos indIcam que a idade da fêmea é determinante no sucesso da 
coleta e preparação de glândulas de ferom6n10 sexual. e deve ser 
considerada nos protocolos experimentais. 

ESTUDOS PRELIMINARES VISANDO A CRIAÇÃO DA BROCA-PE
QUENA-OO-TOMATE. N. e/eg.nt./is EM LABORATÓRIO. 

Andrade, C.J .• Eiras, A.E & 0 .0 .0 . Moreira. Setor de SemtOqutmlcos. 
LPP, CCTA, Universidade Estadual do Norte Fluminense. CEP 28045-
620, Campos. RJ - E-mail : Ipp@uenf.br 

A broca -peque na-do · tomate (BPT), Neo/eucinodes 
elegantalis (Guenéel (Lepidoptera : Pyralidael é uma praga de grande 
importância no cultivo do tomate. No entanto. este Inseto é pouco 
estudado e métodos para sua criação em laboratório são desconhe
Cidos, dificultando aSSim métodos alternativos para o controle da 
BPT . Com o objetivo de vlabihzar a criação da BPT em laboratório. 
dOIS expenmentos foram condUZidos em sala mantida a 23 ±, oCo 
89 ± 1 % de umidade relativa e 12 horas de fotofase . No pnmeiro. 
testou· se a preferênCia de substratos substratos para oVlposlção de 
N. elegantalis (papel sulftte. cartolina. sulflte + poltetlleno e cartoli· 
na + pohetilenol. Dez casais virgens (N "" 30 casais/substrato) com 
idade entre 24 e 48 horas foram colocados em gaiolas de PVC (15 
cm de diâmetro e 20 cm de altural onde a parte interna do tubo foi 
revestida com o substrato testado. Os resultados Indicaram que o 
papel suUlte obteve maior número de posturas (63.40%1 e a maior 
viabilidade dos ovos (74.81 %1 e a maiona da eclosão ocorreu sexto 
dia (53.90%'. O segundo experimento. VISOU medir a longevidade 
de adultos com diferentes dietas Ifquidas lágua. égua + açúcar. 
água + mel, água + mel + cerveja. controle). Os resultados de
monstraram a longevidade média dos machos (9.90 dias) e fêmeas 
18.831 'oi maior quando alimentados com solução de mel a 10%. 
At'ualmente. dietas artificiais estão sendo testadas para a criaçAo de 
N. eleganralis msetos em laboratóno. 

MORFOLOGIA Y BIOLOGIA DE LOS ESTADOS INMADU-ROS Y 
ADULTOS DE Gu.y.qun. sp. (HOMOPTERA : MEMBRACIDAEI PRE
SENTES EN PLANTAS DE Boug.invi/le. gl. b,. (CENTROSPERMALES 
: NICTAGINACEAEI. 

M . A . Unares.INBIAL. UNJu. Av Bolivia 1661. 5 .5 . de Juiuy (46001. 
Argentina. Tel : 54-88-227244. Fax: 54-88-237403. 

En 5an Salvador de Jujuy IJujuy, Argentina) se detectó la 
presencia de ejemplares de Guayaquila sp. sobre la planta ornamen
tai Bougainvillea glabra . Los escasos datos existentes de las espedes 
de este homóptero. motivaron la realización dei presente trabajo, 
cuyos objetivos son: a) describir la morfologfa de los estados 
inmaduros y adultos (macho y hembral ; bl determinar la duraclón y 
carac terrsticas dei ciclo de vida: c) registrar pre'erencias alimentari
as y de oviposición. y enemigos natura-Ies. Se reahzó un relevamiento 
de las 4 variedades de S. g/abra pre-sentes en plazas y jardines de la 
ciudad. regisuando el lOOCN. de los ha-lIazgos sobre las de flores 
roias . Las observaciones morfológicas se rea · lizaron sobre 
preparaciones microscópicas de 10 ejemplares de cada es-tado. Se 
reahzó la descripción detaltada de los adultos. y de la OInfa I. 
agregándose para los de mAs estadios los cambios más notables. EI 
ciclo de vida se lIevó a cabo en condiciones de laboratorio (tempera-
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tura : 19±4 °C; humedad relativa: 59±9 % y fotopenodo normal) . 
La duraclón me-dia en dias de los diferentes estados inmaduros fue 
de Huevo: JJ; Ninfa I : 7.5±2.8; N 11 : 7. 1 ±J.1; N 111 : 8.2±J.O: N 
IV: 8 . 1 ± 1.8; N V: 9.9:t 2.3. En adultos se alcanzó una longevidad 
máxima de 60 dias. Se reglstr6 el CUidado parental de las hembras 
sobre la prole Ihuevos y ninfas) . A fln de determinar SI eS1J ... ~pecie 
puede Incidir sobre CUltiVOS agrfcolas, se expUSleron 40 ;Jdultos a 
frutales y a 8. g/abra encontrándose una marcada Inchnaclón a 
ahmentarse V oVlponer sobre esta últ ima. Se encontró como enemlgo 
natural a un microhlmenóptero ITnchogrammaudael. parasltolde de 
huevos. 

ASPECTOS 810LOGICOS DE Meeco/e.pis bâde,ol/i ICDLEOPTERA: 
CHRYSOMElIDAEI. 

A . N. l ópez. H. A. Alvarez Castillo, D. M. Carmona, P. L. Manettl, E. 
Momtino, y A . M . Vincini, Facultad de Ciencias Agrarias - UnlVersidad 
Nacional de Mar dei P1ata, c.c 276 (7620) Balcarce, Argentina. E
mall pos1master@unmpag.edu.ar 

Maecolaspjs bridarolli (Bechyné) ha sido repor t ada 
reclentemente como una plaga en el cultivo de papa en Argentina. 
constltuyendo una de las especies princlpales que afecta el r:ultivo, 
en el perlodo de cosecha. Los adultos atacan la parte aére ••• IJejando 
pequenas perforaciones en el follaje y las larvas danan lo~ tubércu
los hacléndoles agujeros profundos que desmeJoran la cahdad co
merc iai de los mismos. la necesidad de contar con información 
acerca de su biologia. a fln de implementar un manejo adecuado de 
la plaga. motivó la realizacíón de este trabajo cuyo objetivo fue 
estudlar aspectos básicos de M . bddarollj tales como: t iempo de 
desarrollo. comportamlento reproductlvo V longevldad de los adul
tos bajo condiCiones de laboratollo. Los adultos colectados en el 
campo se criaron como pareJas alsladas, sobre holas de papa, y las 
observaciones se efectuaron diariamente . La HO de no diferencia en 
la duración de los parâmetros reproductivos y de la longevidad entre 
las cohortes estudladas se evaluó mediante un test de ANOVA 
(p>0,05). EI Cicio de Vida es de un aoo. La est lmación dei desarrollo 
larva I en ellabora tono se aproxima ai de campo hallándose larvas de 
diferentes estadlos en las épocas est ival e invernal. Permanece como 
pupa entre 13 V 14 dras. Los adultos vivieron en promedio 39 dias. 
Cada hembra ovipuso 403 huevos, durante 19 dras, distrlbuidos en 
6 desoves. la tasa diaria de oviposición fue de 28 huc'le s. que 
tardaron en eclosionar 8 dias V fueron fértiles el 74% . 

EFEITO DE DIFERENTE REGIMES ALIMENTARES S08RE A 
FECUNDIDADE E LONGEVIDADE DE Chrom. eTÍs speelosa 
ITHUM8ERG. 18241 IORTHOPTERA. ROMALEIDAEI. 

M . J . da Hora a. A . V . de Almeida Dept-'. de Biologia/Área de 
Entomologia UFAPE - A. D. Manoel de Medeiros. SIN DOIS Irmãos 
CEP 52171 -900 Recife -PE. 

o presente trabalho foi realizado na Área de Entomologia do 
Departamento de Biologia da UFAPE, em cativeiro de ambiente aber
to , em duas etapas de 1993 e 1994, a fim de estudar o efeito de 
diferentes regimes alimentares sobre a fecundidade e longevidade 
de Chromacrjs spedosa (Thumberg, 1824) (Orthoptera. Aomaleidae) . 
Casais adultos de C. speciosa foram submetidos a quatro t ipos de 
regimes alimentares: jurubeba (Solanum panjculatum). tomateiro 
(Lycopersjcum sculen tum). cana-de-açúcar (Saccharum o/fir: larum) 
e um regime misto. constituldo pelos três vegetais junto ..... durante 
toda a vida adul ta. Foram fei tas avaliações sobre a longevidade dos 
casais adultos. sobre o número de cartuchos e número de ovos de 
cada tratamento e um estudo sobre a morfometria dos cartuchos 
nos diversos tratamentos. que demonstrou não haver diferenças 
signi f icat ivas nos diversos cartuchos de ovos dos trat amentos. Po· 
rém. na análise do número de ovos e longevidade do casal adulto. 
constatou·se. ao contrário do que se esperava. que a jurubeba. além 
de ser o alimento preferido. é o que melhor favorece a fecundidade 
e a longevidade dos casais adultos de C. spedosa. 
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LEVANTAMENTO DE ESP~CIES DE MOSCAS-DAS-FRUTAS NA 
REGIÃO 00 ALTO VALE 00 RIO 00 PEIXE - SC . 

Nora. 1. . Prando. H.F., Zuchi. R.A .• & Canal . D.N.A ., EPAGRI. Caixa 
Posl.1 591 . CEP 89500.000. Caçador. se. 

o objetivo do trabalho foi de estudar as espécies de mos
cas-das-frutas (Dlptera, Tephntldae) ocorrentes nesta região . O le
vantamento foi qualitativo. dirigido sobre hospedeirOS nativos e cul
tivados no perrodo de 1993 a 96. O método de coleta dos fru tos 
constou da retiradas mínimas de 100 frutos maduros por planta 
hospedeira que eram pesados e em segUida acondicionados sobre 
uma camada de vermiculita no interior de gaiolas. As pupas foram 
obtidas por peneiragem do substrato e acondicionadas em potes 
plásticos telados e mantidas a1é a emergênCia dos adultos. As cole
tas de adultos de moscas em campo foram execu tadas utilizando-se 
frascos McPHAIL e atrativo suco de uva a 25% . Os resultados par
Ciais indicaram a presença das seguintes espécies de moscas: 
Anestr. phe maníhoti lima : A . distineta Greene; A . fratercu/u$ 
Wiedemann; A. montei Uma: A. quüna. lima; A. pSflUdo".rall./. 
Ilow); A. d jssimj/js Stone: A. barbiellini lima: Cerati ti$ capitata 
(Wiedemann); A. sinvaU Zucchi; A. amUa Zucchi: A. grandj$ Macquart; 
A. serpentina (Wiedemann); A. bah;"n$j$ lima: A . píckeli lima; 
Rhago/.tí$ f."ugine. Hendel; R. b/llnehardj Aczél e Anastrepha 
nigripe/pi$ Hendel. esta procedente de Itajar, SC. 
A8UNDÃNCIA E FENOLOGIA DE ESP~CIES DE Te"epedie 
IHYMENOPTERA. APIDAEI. 

E. Camillo, C. A . Garófalo & J . C. Serrano, Oepto . de Biologia, Fa
culdade de Filosofia Ciências e Letras de RIbeirão Preto - USP. 14.040-
901. Rlbedo Preto, SP. E-mail : ecamlllo@usp.br . 

Com o objetivo de estudar a abundância e fenologia de 
espéctBs de Tetrapedja que ocorrem na Fazenda Santa Carlota, Cajuru, 
SP., foram utilizados ninhos armadilhas (tubos), feitos com cartolina 
preta. fechados em uma das extremidades com O mesmo material , 
com compnmentos de 5.8 e 8,5 cm e diâmetros de 0.6 e 0 .8 cm, 
respectivamente . Estes, foram colocados em Orifícios feitos em placas 
de madella as quais, juntamente com gomos de bambu. fechados 
em uma das extremidades pelo nó, com dimensões variadas, foram 
alocados em prateleiras sob uma cobertura. Durante 2 anos, foram 
realizadas 36 coletas (uma a cada 2 1 dias). Dos 369 ninhos coletados. 
234 eram de T. curvjtarsjs, 37 de T. rugulosa. 41 de T. diversjpes e 
57 de T. garola/oi. No geral. poucas nidificações ocorreram de junho 
a outubro 18% dos ninhos) sendo dezembro 133% dos ninhos), o 
mês mais abundante. Para T. curvjtarsjs 131 %). T. rugu/osa (24'*') e 
T. garo{alo; (58%) o maior nD de OInhos ocorreu em dezembro, 
enquanto que para T. diversipes ele ocorreu em março (27%). T. 
curvirarsis não nidificou em outubro. T. rugulosa em agosto e 
novembro. T. d;versjpes em junho. agosto e setembro e T. garo{a/Oj 
em janeiro, abril , junho e de agos10 a outubro. Todas as espécies 
nidificafam em julho, um dos meses mais frios do ano. Em alguns 
ninhos de T. curvjtarsis. de Janeiro e naqueles de fevereiro a julho as 
emergências ocorreram de julho a outubro (perfodo total de até 8 YJ 
meses). Em T. rugulosa, nos ninhos de maio as em8fgências ocorreram 
em agosto e naqueles de T. djversjpes de março e abril . em julho. 
Em ninhos de T. garolaloi, de dezembro, fevereiro e março. as 
emergências ocorreram de junho a outubro (periodo t ot al de até 10 
meses) . Nos outros ninhos, O perrodo de desenvolvimento dos 
imaturos durou no máximo 75 dias. Portanto. essas espécies também 
apresentam diapausa pré-pu pa i, como observado por Martins 
11993, 1994), para outros Hymenoptera tropicais. 
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EMERGtNCIA DE 8.ph,etelloid.. SP IHYM.: EURYTOMIDAEI DE 
SEMENTES DE Xy/opi. e,om.tice IlAM.1 MART. IANNONACEAEI 
COlETADAS EM FEZES DE Oecni. ceyen.IAVES : COEREBIDAEI. 

N. W. Perioto. Inst. Biológico • lab. Reg. de Ribeirão Preto. Rua 
Peru . 1472-A. 14075 -3 10· Ribeirão Preto · SP . E. mall : 
pnwp@irls.ufscar.br . 

Xylopia 8romatica é uma ár .... ore típIca e frequente de vári
os tipoS de savanas da reglào NeOlroplcal, pOdendo penetrar em 
regiões de matas clhares. ocorrêndo desde o sul do BraSil à Ilha de 
Cuba IMoAAWETZ 1984). Seus frutos são monocarpos de 3.5 a 6 em 
de comprimento por 1.0 a 1.5 em de diâmetro. de coloração verde 
claro que, quando maduros, abrem-S8 expondo suas sementes que 
são recobertas por um anlo cinzento. CINTA-' (1987), em lima área 
de ecotono mata-cerrado na região Amazônica. regIstrou o consumo 
de sementes de Xy/opia sp por Dacnis cayanalCoerebldael . espéCie 
esta responsável por 16.5 % das remoções. MOTTA-JUNIOR (19911. 
na região do Dlstnto Federal regIstrou o consumo de sementes X. 
aromal/ca por esta mesma espéCie que fOI responsável por 39.4% 
das VISItas com consumo de frutos . O gênero Bephratelloides é restmo 
à regIão Neolroplcal. exceto quandO IntroduZido pelo homem. como 
na Flóuda (BRuNER e AcutilA0 1923) e no Haval IHEU 1988). Todas as 
espéCies deste gênero. em seu estágIO larval. alimentam-se do 
endospetma de sementes de plantas da 'amnla Annonaceae IGRISSEll 
e SHAUFF 19901. Em setembro de 1995 fOI Ob:illl \ Jdo o 
comportamento de alimentação de dOIS mdlvíduos de O ,:<ltens em 
sementes de X. aromatica em uma área de cerrado no munlclplo de 
São SImão - SP. Um dos exemplares observados. após se alimentar 
em várias árvores defecou. Suas fezes foram coletadas em tubo 
plástico e levadas ao laboratório onde as sementes de X. Bromallca 
foram separadas. lavadas, secas e acondiCIonadas em placas de 
Petn forradas de papel filtro. DOIS dias após. observou-se a emergênCIa 
de duas fêmeas adultas de Bephratelloides sp. Pode-se supor, caso 
tal fato seja de ocorrênCIa freqüênte, que D. cayna possa partIcipar. 
como vetor, do aumento do fluxo gênlco entre as populações de 
8epratel/oldes sp que se desenvolvem em sementes de X. Bromatlca. 
Já que estes Insetos parecem ser dotados de uma pequena capacI
dade de se dispersar rapidamente a longas diStânCIas. 

DESENVOLVIMENTO DAS CIGARRINHAS Diloboplerus cos llllimlli E 
Oncom.topie sp. IHEMIPTERA. CICADElLlDAEI EM CITROS. 

R. P. P. Almeida & J. R. S. lopes. Oepto. de Entomologln \L5ALQ/ 
USPI. C. Postal 9. CEP 13418-900, PiraCicaba, SP E-maIl : 
Jrslopes@carpa.clagrl.usp.br 

Di/oboplerus COSlallmai e Oncomelopia sp. são clgarnnhas 
que se alimentam no xllema de plantas cftrlcas em pomares e têm 
Sido apontadas como vetores da bactéria Xy/ella fastidIosa. agente 
causal da clorose vaflegada dos CIHOS ICVC). Nesta pesqUIsa estu
dou-se a duração do desenvolvimento de ovos e ntnfas destes Inse
tos. Machos e fêmeas de cada espécie foram conftnados sobre mudas 
clt ricas no Intertor de cilindros plástiCOS 110 cm dlâm.) para obten· 
ção de ovos. Folhas com posturas eram retiradas das plantas e 
mantidas em placas de petu a 25°C ± 2 ° C. com os pecfolos envol
Vidos por algodão umedeCido . Para determmação do perlodo embrl ' 
onárlo. as placas eram dlanamente examinadas quanto à eclosão de 
nlOfas. Parte das ntnfas recém·eclodldas foram confinadas (lndlvldu· 
almente) sobre a haste de mudas cftrlcas através de caixas plásticas 
re tangulares transparentes 154x42x 12 mml. em casa de vegetação 
com temperatura flutuante . As nmfas eram exammada .. (lUanto à 
mudança de Instar e sobrevivência. Foram avaliadas 82 IInl ... s para 
D. costalima; e 110 nmfas para Oncomeloplo sp. O perrodo 
embrionáriO fOI de 11 .8 :t 0 , 1 In - 73) e 9,5 ±. 0,2 In - 35) dIas 
para D. cosla/imBI e Oncometopla sp., respectIvamente . A fase nlOfal 
apresentou cinco Instares e teve duração total de 64,7 :t 4 , 1 dias 
para D. cos ta/imBI, e de 76.2 :t 2.9 dias para Oncometopla sp. A 
mortalidade fOI elevada nas condições deste estudo. espeCIalmente 
no primeiro Instar . Apenas 19,5 e 22.7% das nlOfas de D. COSlsllmai 
e Oncometopl8 sp .• respectivamente , atingiram o estágIO adulto . 
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DENSIDADE ÓTIMA DE INDIVIDUDS EM CDlÓNIAS DE CUPINS 
IINSECTA: ISDPTERAI. 

O. DeSouZll Oepto. de Biologia AnImai IUFV). CEP 36.571 -000. 
Vlçosa·MG. Emall : og .souza@mall.ufv . br & O. Miramontes. 

Interações entre os Individuas que compõem grupos soci 
ais podem gerar comportamentos IneXistentes na escala IndiViduaI. 
Uma das manifestações maIs báSicas de tal fenômeno é a faCIlita 
ção SOCial, comumente deflntda como padrões ordináriOS de com
portamento que são iniCiados ou aumentados em IntenSidade pela 
presença ou ação de outros Indivíduos. Sabe·se que um efeito tiplCO 
de faCilitação SOCial em cupins é o aumento não·llnear da sobreVI ' 
vêncla. em função do número de IndIviduas do grupo, sugenndo que 
a denSidade de Insetos representa um Importante papel na longeVIdade 
da colônta . Para testar tal hipótese, operáriOS de Cormrermes sp 
coletados de uma única colônta. em abril de 1996, foram separados 
em grupos de '. 2, 4. 8. 12, 16. 20 e 24 indivíduos, com 8 repeti
ções por grupo. Os grupos foram confmados em tubos de ensaio 
mantidos em Incubadora 125 ° C :t 0,5) sem adição de água ou ali · 
menta . Registrou-se a mortalidade dos Insetos em cada grupo em 
IIltervalos de 8h. até a morte de todos os IndIvíduos. A sobrevlvên· 
cla dos CUpinS fOI aletada pelo tamanho do grupo (FI4 :31 - 2199: 
P< 0.005; r'- 0.999: n - 81 . Esta sobreVivênCia obedece uma regra 
não linear Iy - 57 .574 + 48 .339x - 6 .882x' + O.3313x J 

-

0.0053x·) de forma que grupos de tamanho médiO são os que 
sobrevivem por mais tempo . Este resultado parece indicar que eXiste 
uma denSidade ótima na qual as colônias de Insetos sociaiS 
apresentam máximo desempenho. 

BIOLOGIA DE Dirphia roslIcordis Walker. 1855 IlEPIDOPTERA
SATURNIIDAEI EM PEQUIZEIRO (Caryocar brasiliens;s Cambess). 

A. H. Garcia. Escola de Agronomia. UFG. C. Postal 131 . CEP 74 .001 -
970. GOlânla-GO. 

Estudou-se o Cicio blOI6glco de D"ptlfB rosacordls Walket . 
1855 ILepldoptera. Saturnlldae) em folhas de pequlzelro (Caryocar 
bra$I//enSls Cambessl. Foram estudados os pertados de pré -ovlposlção, 
número de posturas. números de ovos por fêmea, período de Incuba
ção, Viabilidade dos ovos, número, duração e viabilidade da faselarval, 
duração e viabilidade da pré·pupa. razão sexual. duração e Viabilidade 
da pupa e longeVidade dos adultos. A cnação em laboratóriO fOI 
IniCiada com ovos coletados em árvores de pequl no munlclpio de 
Goiânia . O período médiO de pré-ovlpoSlção fOI de 9,8 e o de Incuba
ção de 19,3 dias. A média de posturaslfêmea fOI de 7,84, a média de 
ovos/postura fOI de 24,6 ovos/postura e o número médiO de ovos! 
fêmea de 181 ovos com vlabtlldade de 68. 1 %. O período larval 101 

de 74 dias. apresentam sete Instares com Viabilidade larval de 46.3% . 
Durante o 6" e o 7" Instar consomem 43% da área follar em relação 
aos demaIS Instares. No sétimo Instar medem de 8 a 12 cm de com
prImento. são esv8fdeadas e possuem duas fileiras de pêlos ramlflcados 
em forma de acfculas. A partir do ter ceifo Instar o pêlos tornam-se 
urticantes e até o qUinto apresentam hábitos gregáflos. No final do 
sétimo Insta( IniCiam no solo o período de pré-empupamento. apre
sentando uma Viabilidade de 63.5% e um período de 2.9 dias. A 
Viabilidade pupal fOI de 69.2% e o periodo de 23 dIas. A razão sexual 
obtida entre as crtsálldas fOI de 0,48. A longeVidade média de ma· 
chos e fêmeas fOI 18 e 26 dIas, respectivamente, com Cicio biOlógiCO 
médiO de 129 dias. O acasalamento, aSSim como o hábito alimentar 
das lagartas. ocorre no perlodo noturno e os adultos emergem a partIr 
do mês de setembro logo após as pnmelfas chuvas. Com o atual 
Incremento sobre a exploração comerCiai das fruteiras nativas do cer
rado esta espécie poderá se tornar. em plantações maIs extensIvas. 
uma praga de grande expressão para o pequlzelfo. como Já ocorre em 
eucaliptos em Minas GeraiS. 
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COMPORTAMENTO REPRODUTIVO DE Bom'gol ll ( . Phlheochroal 
cr.n • • des (Mevrickl Chembon (LEPIDDPTERA : TORTRICIOAEI EM 
LABORATORIO 

A . M . Tavares', E. F. Vilela!. E. Eirasl • Kovaleskj·' J . C. Zanúncio! 
EMBAAPA-CPAA, e . postal 319, 69011-970. Manaus, Am '. Depto. 
Blol . Animai · UfV. 36570·000, Viçosa. MG'. Setor de Semioqurmlcos 

UENF. 28015-620. Campos. RJ '. EM8RAPA - CNPUV. 95200-
000. Vacaria - AS". 

Com O obletivo de conhecer aspectos do comportamento 
reprodutivo da lagarta enroladelra. B. cranaodes. em ambiente 
controlado. foram realizados no laboratÓriO de Feromônlo l ' ,-, 'nsetos 
da UFV, estudos do horáriO de emergência dos adulto .... Idade e 
horário de acasalamento. utlhzando-se insetos criados em laooratóllo. 
O horário de emergência dos adultos fOI obtido atravós da observação 
de 143 pupas, reglstrando·se o número de msetos emergidos a cada 
duas horas durante quatro dias consecutivos. FOI efetuada análise 
de regressão da porcentagem de indlvlduos. Os demais resultados 
foram Oblidos de 52 casais através de anáhse descritiva dos dados. 
Os adultos. 85.71 % machos e 88. , 4 % fêmeas. tiveram emergência 
máxima nas duas pllmelras horas da fotofase. O acasalamento se 
deu entre 73.08% dos adultos com menos de 24 h de Idade. 19,23% 
entre os adultos entre 24 e 48h de Idade e 4% não se acasalaram. 
FOI observado que o acasalamento desta espéCie é realizado na 
escotofase, do InfCIO desta até 250 mln após, com média de 
100±60.3 mIO . 

ASPECTOS BIOLOGICOS OA BROCA DO TALO DO ABACAXIZEIRO. 
Cu'ni. ic.rus (LEPIDOPTERA . CASTNIIDAEI. EM PERNAMBUCO. 

R. B. a. da Silva. A . F. de S. L. Veiga, Área de Entomoloym, Oepto. 
de Agronomia (UFRPEI. Aua Dom Manuel de MedeirOS S. N, Dois 
Irmãos. Reclfe-PE 

A inCidênCia da broca do talo ou broca gigante do 
abacal':tzetro a Castnia icarus, tornou·se um sériO problema ao culti 
vo do abacaXI nas zonas de produção do Estado de Pernambuco. 
Pouco se conhece sobre esta espéCie e seus danos dtretos podem 
determmar a morte da planta. Este trabalho teve por obJeuvo 
estudar os aspectos biOlógiCOS de C. icarus em abacaxizeiro. As 
observações foram realizadas sob condições de laboratóriO. regis
trando-se uma temperatura média de 26,6 li e e uma umidade rela
tiva média de 83,1 %. IniCialmente. coletou -se adultos diretamente 
do campo, estes foram levados ao laboratórto e mantidos em gaio
las de coação. A partir dos ovos oriundos das posturas realizadas 
foram obtidos os dados biOlógiCOS. Utilizou·se um total de 40 ovos, 
colocados IndiVidualmente em uma pequena cauca de acrílico . Após 
a eclosão, as larvas foram introduzidas e individualizadas er'l peque
nas mudas de abacaXI. tipo fIlhote, que tiveram suas folhas corta· 
das próximo a Inserção com o talo. faCilitando a maniIJl,lação. e 
cada muda contendo a larva fOI acondiCionada em um reCipiente 
plástICO. As observações foram realizadas em Intervalos de cinco 
dias. onde cada larva foi mensurada. pesada e deflO/da sua colora
ção. Ouando as larvas estavam próximas a fase de pupa. as obser
vações passaram a ser feita em intervalos de três dias. Em segUida 
determinou-se o per lodo pu pai. com avaliações em mtervalos de 24 
horas. Com a emergência dos adultos estes foram transferidos ime
dtatamente para gaiolas e observando-se. então. a longevidade . Os 
resultados permitiram verificar a duração dos peridos de 
desenvolVimento de C. icarus e a porcentagem de Viabilidade em 
cada um. Conclui· se que o perrodo de ovo foi de 13.6 dias com uma 
vlablhdade de 97.5%, o larva I fOI de 87.3 dias com uma Viabilidade 
de 72.2%, o pupal fOI de 30.5 dias com uma viabilidade de 86.5%, 
a logevldade dos adultos de 7.4 dias e um período de ovo a adulto 
de 138,8 dias. 
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EXIG~NCIAS T~RMICAS E ESTIMATIVA DO NÚMERO DE GERA· 
ÇÕES DA Chrysomya megacephaJa (Fabricius. 17941, EM PELOTAS. 
RS. 

P. 8 . Ribeiro. A. M. Chernaki. L. S. Pinto & P. R. P. Costa, OeptO de 
Microbiologia e Parasltologia · I.B. UFPel. ex . Postal 354, CEP 9601 O-
900. Pelotas. RS . 

A Chrysomya megacephala é uma mosca com alto grau de 
smantropia e tem grande Importancla médlco-sanuárta, pOIS além de 
suas larvas estarem aSSOCiadas a mlfases. as formas adultas são 
velculadoras de microorganismos patogêniCOS. A partir de uma colO· 
nia de C. megacephala mantida em laboratórto. produzlu·se ovos, 
larvas e pupas para estimar a temperatura base. eXigênCias térmicas 
dos respectivos estágiOS. bem como, O número de gerações por 
ano . Esses parametros foram avaltados através do Método da 
Hipérbole, mantendo-se os diferentes estágiOS de desenvolVimento 
nas temperaturas de 15. 20. 25 e 30°C . As temperaturas bases 
para os estágiOS de ovo, larva e pupa, foram respectivamente . 12,08; 
9.89 e 9.77°C, enquanto que a temperatura base e a exigência 
térmica para toda a fase de desenvolVimento da C. megacephala 
foram 9,96°C e 219.22 GO. Ouanto ao número de gerações anu
ais. no período de 1991 a 1994, vallou de 15.0 a 15,3. com média 
de 15,1 gerações por ano. em Pelotas. RS. 

CAPACIDADE REPRODUTIVA E EXIG~NCIAS T~RMICAS DA FASE 
DE OVO DA PeripJBneta americana L .. 17 58 IBLATTOOEA : 
BLA TTIDAEI. EM PELOTAS. RS. 

E. E. S. Vianna- , A . M . Chemaki. P. 8. Ribeiro. L. S. Pinto & M. E. 
A . Berne • SMSBE - Prefeitura MuniCipal de Pelotas: OeptO de 
Microbiologia e Parasllologla- I.B. UFPel. Cx . Postal 354, CEP 9601 O-
900. Pelotas. RS. 

Baratas são insetos altamente s.nantrópicos. o que Implica 
em sérIOS problemas sanltáflos. prinCipalmente através da veiculação 
de diversos patógenos. Para um melhor conheCimento sobre a biologia 
da P. americana, 30 casais desta espéCie, coletados na zona urba· 
na, foram expostos ao ambiente sem controle de temperatura. umi
dade e fotoperlodo. alimentados com ração para coelhos e água, 
para avaliação da capaCidade de postura. Ootecas Oflundas destas 
colÔnias foram expostas à temperatura constante de 30°C, com 
objetivo de avalIar número de ovos por ooteca e eclodlbilidade. O 
PiCO de deposição de ootecas ocorreu no mês de dezembro. com 
uma média de 5.2 ootecas por fémea; o número de ovos por ooteca 
OSCilou entre 7 e 18. com eclodlbllidade mínima de 78,64% e máxi
ma de 97.82%. As ootecas submetidas à temperatura ambiente 
tiveram perrodo de Incubação m(nlmo e máXimo de 35 e 79 dias, em 
fevereiro e setembro, respectivamente . Para o cálculo das exigênci· 
as térmicas, ootecas foram expostas às temperaturas constantes 
de 15. 20. 25 e 30°C. utllizando·se o método da Hipérbole proposto 
por HADDAD & PAARA (1984). onde a temperatura base e a eXI
gência térmica da fase de ovo da P. americsna foram de 13,98°e e 
562, 11 GD. Não houve deposição de ootecas nos meses de junho. 
Julho e agosto e ootecas expostas as temperaturas de 5 e 10°C não 
completaram desenvolvimento. o que demonstra que temperaturas 
baixas são fatores limitantes para o desenvolvimento destes Inse
tos. 

• Bolsista de Pós-Graduação da CAPES 
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EFEITOS DE DIFERENTES TEMPERATURAS NA BIOLOGIA DOS 
ESTAGlOS DE DESENVOLVIMENTO DA Muscln ... abulans EM LA· 
BORATÓRIO· 

L. L. Raffi· . L. S. Pinto··. M. E. A. Serne. E. E. S. Via.,na. P. S. 
Ribeiro & A . C. Serne. DeptO de Microbiologia e Parasitologl3, UFPEL. 
Cx. Postal 354, CEP· 960 1 0 · 900, Pelotas, AS . E· mail : 
raffi@ufpel.tche.br . 

A Muscina stabulsns é um Importante veiculado r de 
patógenos, podendo também entrar nas habitações humanas depo
sitando seus ovos nos alimentos causando mirases intestinais. Com 
o obletlvo de estimar a longevidade e a vlablhdade das fases de 
desenvolvimento da M. srabulans, foram expostos 300 exemplares 
das fases de ovo, larva e pupa, por temperatura 110. 15,20,25, 30 
e 35°C) e U.R. > 80%. Os ovos foram incubados em placas com o 
fundo coberto por papel úmido. as larvas foram separadas em fras· 
cos contendo farinha de peixe e serradura na proporção de 1: 1 e 
umedecidas com àgua e as pupas Ipré·pupas) foram separadas em 
frascos contendo serradura umedeCida, sendo observado dlanamen
te o desenvolvimento de cada fase . Com base nos dados obtidos. o 
período médio de incubação a 10°C fOI de três dias. com ·:I,bihda· 
de superior a 90%, já a 25°C o pertodo foi de 0.75 dias (' 3 Viabili
dade foi a maior. com 98.3%. A fase larva I a 10°C cumpletou 
desenvolvimento com média de 41 dias, tendo uma viabilidade de 
72%. enquanto que a 25°C este perrodo médio fOI redUZido para 
seis dias com viablhdade de 93.3%. sendo que nesta fase, a 35 °C. 
não houve desenvolvimento. A fase pupal a lOoC completou desen· 
volvimento com média de 54.5 dias, enquanto que a 35°C não 
houve desenvolvimento. O ciclo completo de desenvolVimento de 
imaturos da M . stabulans a 10° C teve uma duraçAo média de 98,5 
dias. com uma baixa vlabihdade 18,5%1; a temperatura ótima para o 
desenvolVimento das fases Imaturas da M. stabu/ans fOI de 25°C 
com um perlodo médio de 15,7 dias e uma viabilidade de 88,9%. 

• Bolsista de pós·graduaçAo da CAPES 
•• BolSista de Iniciação Científica do CNPq 

ASPECTOS BIOLÓGICOS DE Cosmopolit8s sordidus IGermar, 1824) 
EM GENÓTIPOS TRIPLÓIDES E TETRAPLÓIDES DE BANAr.r'RA 

M. Fancam, EMBRAPA·CNPMF, Cx . Postal 07, CEP 44380·000, 
Cruz das Almas, BA. E-mail: fancelli@cnpmf.embrapa.br. 5 .0 . Silva. 
R.C. Caldas, S.C Jesus &. M.S. Campos 

Embora a broca do rizoma. Cosmopolites sordidus. ataque 
todas as variedades de banana, constatam· se diferentes IntenSida
des de infestação em função do grupo genômlco das plantas. Esse 
trabalho fOI realizado com o objetiVO de avaliar o desenvolvimento 
de C. sordidus nos genótipos Pacovan. Prata Anã. Prata Comum. 
Terra. Thap Maeo Itriplóldes AAB), JV03-15, Pioneira. PA03-22, 
PV03·44 Itetraplóldes AAA8) em condições de laboratÓriO . O en· 
saio foi conduzido em câmara incubadora 800, a 25 ± 2°C. 70 ± 10% 
e fo tofase Oh. Larvas recém·eclodidas foram indiVidualizadas em 
placas de Petri 15·6 cm de diametrol. com fundo forrado por papel 
filtro umedecido com água destilada e contendo pedaços de moma 
de cada um dos genótipos avaliados. Determinou-se a duração de 
cada fase do inse'to e o peso pupal com base nos dados observados 
em 10 repetições por genótipo, utilizando·se o delineamenlO .lteira
mente casuahzado. Os dados foram submetidos à análise de variância. 
sendo as médias comparadas pelo teste de Tukey ao nível de 5% de 
probabihdade. Na determinação das viabilidades, foram utilizados 
20 insetos por genótipo. A troca do alimento foi realizada a cada 
dois dias. sendo a mortalidade avaliada dlartamente. Verificou-se 
que 'JV03-15' prolongou a duração da fase larval do Inseto, em 
comparação com o ' Terra' e com ·PA03·22·, genótipos que promo· 
veram redução na duração dessa fase . Não fOI observada diferença 
significat iva entre os genótipos quanto ao peso de pupas. Consta
tou·se a menor vlabthdade larval para Insetos ahmentados com nzomas 
do genótipo Prata Comum. 'Terra' proporcionou o maior valor para a 
viabilidade larva!. 
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Oiachasmimorphll/ongiclludatIlIHymenoptera: Sraconidael: DADOS 
BIOLÓGICOS DO PARASITÓIDE EXÓTICO DE MOSCAS·DAS·FRU· 
TAS loiptera: Tephritidael : I 

R. da S. Carvalho. Embrapa - Mandioca e Fruticultura. C. Postal 7, 
CEP 44.380 - 000. Cruz das Almas, BA E·mail : romulo@cnpmf 
.embrapa .br,W.J.R . Matrangolo. A.S. Nascimento, E.D. Melo & M . 
de Jesus. 

Com a Introdução do parasllólde exótico Diachasmimorpha 
longicaudlJta no BraSil como agente de controle biológico de mos
cas-das-frutas . foram realizados uma série de estudos a cerca de 
sua biologia. Para a multiplicação do parasitóide em laboratÓriO 124 
+ ou - 2°C. 65 + ou - 10% de UA e fotolase de 12h) foram 
oferecidas larvas de terceiro estádiO de Cerat;,;s cspitara envoltas 
em teCido de filó, formando uma estrutura semelhante a um ovo de 
páscoa. denominado UEP (Unidade de Exposição ao Parasitismo) . 
Após o parasitismo. as larvas foram transferidas para frascos con
tendo vermicullta umldeclda. onde procedia-se o empupamento. Os 
dados foram obtidos a parti r da observação da emergênCia de 
parasitóides provenientes de 102 UEPs. expost as em gaiolas 10.40 
x 0.40 x 0.40 cm) que faziam parte da estrutura de manutenção da 
colônia. Foram obtidos 4.300 parasitóldes, com uma relação ma
cholfêmea de 0,63. O parasitismo médIO foi de 93,5% (nO parasitóides 
emergidos/nO parasltóldes emergidos + nO moscas emergidasl. Em 
média, de cada UEP. emergiram 42,2 parasit óides lampll tude de 3 a 
197) e 2.7 moscas. A emergênCia dos paraslt óldes Iniciou-se 15 
dias após a exposição das larvas. encerrando-se 27 dias após. Em 
93% das UEP's. a emergênCia de adultos iniCiou-se até o 17° dia 
após a exposlçào e em 93 % delas. não emergiram mais parasitóides 
após o 25° dia. Aproximadamente 91 % dos machos emergiram até 
o 3° dia após o IniCIO da emergência dos adultos e 77 % das fêmeas 
emergiram após o 4° dia. 

Dillch8smimorpha/ong;clludlltaIHymenoptera : S,aconidae): DADOS 
BIOLÓGICOS DO PARASITÓIDE EXÓTICO DE MOSCAS·DAS·FRU· 
TAS (Diptera: Tephritidae): 11 

A.S. Nascimento. Embrapa . Mandioca e Fruticultura. C. Postal 7. 
CEP 44 .380 - 000. E·mail : antnasc@cnpmf.embrapa.br. W .J .R. 
Matrangolo. R. da S. Carvalho. E.D. Melo & M. de Jesus. 

Com a introdução no Brasil do parasi tóide exótico 
Diachasmimorpha longicauda ta como agente de controle biológico 
de moscas· das-frutas , realizaram-se estudos sobre sua btclogla . Para 
a multiplicação do parasltóide em laboratório (24 + ou - 2°C, 65 + 
ou - 10% de UR e lotofase de 12hl. foram oferecidas larvas de 3° 
estádio de Ceratitis capitala. envoltas em tecido de filó. formando 
uma estrutura semelhante a um ovo de páscoa, denominado UEP 
(Unidade de ExpoSição ao Parasitismo) . As UEPs l oram expostas em 
gaiolas (0.40 x 0,40 x 0.40 cm), que continham aproximadamente 
400 casais do parasitólde . Após o paraSitismo. as larvas foram 
transleridas para frascos com vermiculi t a umidecida onde 
empuparam. Observou-se uma relação inversa entre a quantidade 
de larvaslfrasco e amergência de adultos, e a relação volume de 
vermiculita/umldade nos frascos de empupamento afe tou a emer
gência de adultos do parasitóide. Quando variou-se a densidade de 
larv8s/UEP (100, 200 e 300 larvas, com 5 repet ições/tratamento). 
concluiu-se que 200 larvas/UEP proporcionalmente apresentou um 
maior acréscimo no n- de emergências. Para todas as três densida· 
des, o paraSlusmo Iparasit óides/moscas + parasitóides) se aproxi
mou de 100%. Observou-se que. quando as UEPs foram expostas 
por 1 h, a produtividade de parasitóides foi 4 vezes maior do que 
quando exposta por 24 h. FOI determinado o horário em que predo
mina a emergência dos adultos do parasltóide . De um total de 1.624 
parasltóldes observados, 72.2% emergiram das 15:30 h ás 7:30 h 
do dia seguinte, 14,4 % entre 7:30 h e 9:30 h e cerca de 13,4% 
das 9 :30 ás t 5:30h. 
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MANEJO OE COlONIAS OE FORMIGAS So/enop.i. sp. PARA 
PREDAÇAo DE Dilltrllflll SlJcch.rlllis . 

M.N. Rossi. UNESP/Oep. de ZoologIa, C. Postal 510, CEP 18618· 
000 Botucatu, SP &. H.G. Fowler, UNESP/Dep. de Ecologia, Av. 24 
A, CEP , 3506·900, Rio Claro, SP. 

Este trabalho surgiu como alternativa para Incrementar o 
método atual de controle biológico da broca da cana DilltrBea 
sacchar8/is. visando redução de custos o mão-do-obra. O estudo fOI 
conduzido nos canaviais da USina São João de Araras tSP). Foram 
seleCionadas 20 áreas. com 0,5 ha cada uma e a dlstAnr:,: "l'Iín,ma 
enHe elas fo, de 56m. A variedade utlhzada fOI a SP 79· ' O 1 I tcana 
plantaI . Os tratamentos foram: liberação de 5 colOnlas/0 ,5 ha, lO 
coL/O,S ha. 15 coL/0.5 ha e testemunha (sem liberação de colOnias). 
com 5 repetições cada. Antes das liberações. executou-se a coleta 
de brocas nas áreas mencionadas, sendo 2 pontos de amostragem 
por área . Nova coleta fOI feita 19 dias (média) após a liberação das 
colOn,as nas áreas. verifIcando se houve diferença na densidade da 
broca nos dIferentes tratamentos, antes e após a liberação das 
colOn,as. As colOnlas foram coletadas com o auxíliO de uma pá e 
postas dentro de sacos que foram antenormente utilizados para 
adubo, tendo-se o CUidado de colocar uma colOnia por saco. No 
momento da liberação utilizava-se a medida de um balde de 
formigueiro. considerando-se este uma colOnla. para padronização 
do expertmento . Os resultados foram estimados através da 
porcentagem de redução de brocas antes e após a liberação. e são 
os segUintes: Para a testemunha encontrou-se uma redução média 
de 49,31 %. para 5 col. de 69.52 %. para lO caI. de 64,76% e 15 
cal. de 41 ,19%. Através do teste de Kruskal -Walhs, obtêve-se um p 
- 0 .502. ou se,a, não signIfIcatIVo. Estes resultados m(j~:r m que 
as colOnlas liberadas provavelmente não Interfenram na (( (!ução do 
número de brocas/área. deVido a uma redução semelhante na 
testemunha. 

PREOAÇAo POR FORMIGAS DE Oilltr.ea slIcchara/is EM 
INFESTAÇOES INICIAIS . 

M .N. Rossi , UNESP/Oep. de ZoologIa. C. Postal 5'0, CEP '86'8· 
000 Botucatu. SP & H.G. Fowler. UNESP/Dep. de Ecologia. Av. 24 
A , CEP , 3506·900, Rio Claro. SP. 

Este trabalho verifICOU se a broca da cana de açúcar 
Diatra8B sBccharalis é predada por formigas no Inicio da infestação 
desta cultura por esta praga, pois altas infestações nesta fase , Indicam 
grandes perdas futuras na produção . O estudo foi conduzido nos 
canaViais da USina São João de Araras ISPJ. Foram selecionadas 12 
áreas. com 900 metros quadrados cada uma e a distânCia miO/ma 
entre elas fOI de 25m . A variedade utilizada foi a SP 79-11). (cana 
plantai . Os tratamentos foram: com supressão de formigas I dadoras 
e sem supressão de formIgas predadoras. com 6 repetições cada. 
Para a supressão das formIgas predadoras utilizou-se 2 Kg da Isca 
formic ida 'Mlfex S' molda acrescida de 8 la tas de sardinha (135g 
cada) maIs 3 latas de óleo de soja (900 ml cada) . Esta mistura fOI 
espalhada nas áreas destinadas à supressão, inclUSIve na bordadura 
para eVitar a entrada de formigas na área. Este procedimento foi 
feIto aos 40, 59 e 72 dias de Idade da cultura. Nos dias de aphcaçAo 
das Iscas. as formigas predadoras ali presentes eram amostradas 
com tubos contendo sardinha, colocando·se 9 destes por área . Fêz
se a coleta de brocas nas áreas aos 81 e 94 dias de idade da cultura, 
observando-se a presença de 'coração morto' nas plantas . Os 
resultados foram estimados através da diferença de brocas 
encontradas nos tratamentos com e sem supressAo. e são os 
seguintes: Aos 81 dias encontrou-se um lotai de 3 e 10 brocas para 
as áreas sem e com supressão. respectivamente . Aos 94 dias 
encontrou· se um total de 6 e 11 brocas para as áreas sem e com 
supressão, respectivamente . Através do teste de W,lcoxon obtêve· 
se um p - 0,089 tanto aos 81 como aos 94 dias, ou 11>\ Ido não 
SignifIcativo. Os resultados mostram que as formigas p'.:dadoras 
provavelmente não interferiram na infestação inicial de D. saccharalis 
no canaVIal estudado. As formigas Solenopsis sp. e Ph8Jdole sp. 
foram as mais frequentes . 
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TEORES DE ROTENONA EM CLONES OE De"i. nicou IKILlIP ET 
SMITHI MACBRIDE E OS SEUS EFEITOS EM Muscs domestico L. 
(DlPTERA: MUSCIOAEI. 

J.P.C. da Costa '. M . 8610' &. S.M. Alves '. ' - EMBRAPA-CPATU, 
CEP : 66095 -100. Belém, P.A . :2 "" Depto . Biologia Apl. à 
Agropecuária, (FCAV·UNESPI, CEP: '4870·000, Jaboticabal · SP. 

Os teores de rotenona em raizes de doze clones de O. nicou 
provenientes do BAG da EMBRAPA - CPATU em Belém-PA, coletados 
em diferentes regiões da AmazônIa foram determinados em 
cromatógrafo liqUido de alta efiCiênCia. utilizando coluna PEGASIL
DOS, com comprimento de onda de 28 nm. Duas linhagens de moscas 
foram empregadas, uma proveniente de Brodosqul (SP) e outra 
capturada na granja da FCAV-UNESP em Jabotlcabal ISP) . Os efeitos 
do pó das raizes com diferentes teores em rotenona, foram avaliados 
em sistemas (denomInados de agrupamentos) constitu(dos com 
recipiente de plástico UTAP, modo 500), ao qual foi adiCIonado meio 
de cultura a base de farelo de trigo, sendo empregada 300 larvas de 
cada hnhagem por teste. Os efeitos da rotenona foram avaliados em 
relação ao número de Imagos emerg idos em cada reCipIente . Os 
dados mostraram não haver efenos diferenciais da rotenona dos 
clones, nas duas hnhagens de moscas. Os teores em rotenona dos 
clones apresentaram uma amplitude de variação entre 0 .086% a 
9,65%. Os dados indicaram que aumentos em rotenona nos clones, 
corresponderam a uma reduçAo no número de Imagos emergidos I 
r - -0.89; P< 0,001) . Os resultados da análise de varlância aplicada 
IF - 110,91 ; P < 0 ,001) mostraram diferenças nos efeItos dos 
clones provenientes da região norte. na fronteira entre o Brasil com 
a Venezuela. com aqueles provenIentes do Amapá e com os orlglnados 
do Acre. Os clones mais efiCientes no cont role das larvas de M . 
dome6tic. foram os provenientes do Estado do Acre , que 
apresentaram os maiores teores em rale nona e aqueles menos 
efiCientes, foram os provenientes da região de fronteira entre o Brasil 
com a Venezuela, que mostraram os menores teores em rotenona. 

PARASITISMO NATURAL DE An.strepho (OIPTERA: TEPHRITIDAEI 
POR BRACONIDAE (HYMENOPTERAI EM POMAR OE GOIABA. 

E.F. Rampazzo & J .C. Galli . Dept" de Entomologla e Nematologla, 
FCAV·UNESP, CEPo '4870·000, Jaboticabal·SP, 8rasII. 

Alguns hymenopt eros da famllia Braconldae são 
constantemente relacionados na literatura como importantes 
parasit6ides de moscas das frutas . Com o objetIVO de est'udar os 
(ndices de paraSitismo em pupas de Anastrepha. foram montados 
dOIS experimentos de campo e de laboratóflo nos muOtcrpios de 
Jaboticabal-SP e Monte Alto-SP, empregando-se frutas de goiaba 
Psidium gU8javB L. das cultivares Paluma e Rica. Foram analisadas 
as emergências de 253 parasltóldes adultos referentes ao campo 
experimental de Jabotlcabal, sendo encontrados 184 exemplares de 
parasltóldes na cultivar Paluma e 69 na cultivar Rica . Em Monte 
Alto. veflftcou-se a emergênCIa de 73 parasitóides adultos, sendo 
46,57 % referentes a cultivar Paluma e 53.43% referentes a cultivar 
RIca. Observou·se que houve uma porcentagem de paraSItismo natural 
da ordem de 3,66% em Jabotlcabal e 3,43% em Monte Alto. Os 
dados referentes a porcentagem de parasit ismo e razão sexual foram 
relacionados separadamente para as espécies de braconrdeos 
Doryctobracon sreolatus (Szepllgetil e AsobBrs IInsstrepha 
(Muesebeck. '9581. (ApoIO CNPql . 

LEVANTAMENTO OE PARASITISMO EM OVOS OOS PERCEVEJOS 
Piezodorus guildinii'WEST •• 1837Ie Euschistus heros (FABR ., 17941 
NA REGIÃO OE OOURAOOS, MS. 

K. B. Godoy, Oeptt' . de Agronomia IUFMSI. C. Postal 533, CEP 
79804·970, Dourados, MS. & C. J. Ávila. EM8RAPA (CPAOI. C. 
Postal 66', CEP 79804-970. Dourados, MS. 

Este trabalho foi realizado durante a sa fra de soja de 1995 /96 e teve 
como objetivo avaliar quah-quantitativamente o paraSItismo de ovos 
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dos percevejos Aezodoros guildinii e Euschistus heros na Região de 
Dourados. MS. Foram coletadas posturas dos percevejos durante o 
per rodo reprodutiVO da sOJa em áreas que não haviam sido efetuadas 
aplicações de Inseticidas químicos . Em laboratório. as posturas 
coletadas foram individualizadas em placa de Pet,. cont ('llf"1o um 
pequeno frasco com algodão umedeCido em água. As postLns foram 
mantidas à temperatura ambiente até a completa emeryêncla do 
parasltóide e/ou ninfa do percevelo. Após a morte dos parasttóldes. 
determinou-se o parasitismo por postura e o índice de paraSitismo 
em cada época de cole ta. Os parasitóides foram separados por 
hospedeiros e armazenados em álcool 70% para a Identificação . As 
posturas de E. heros e P. gUl/dmll coletadas em Ponta Porão MS. 
apresentaram. em média. 64,9 e 20.5% de parasitismo nos ovos. 
as de Caarapó. MS. 50.5 e 47 .5 % e as de Dourados. MS. 61 .7 e 
42.8% de parasItismo. respectivamente . A prtnclpal espécie de 
parasltóide encontrada tanto em ovos de E. heros quanto nos de P. 
gUlldinii. foi Telenomus podisi. 

MICROHYMENÓPTEROS (HYMENOPTERAI ASSOCIADOS A 
ENTOMOFAUNA FIMicOLA. EM PASTAGENS DO CERRADO DO 
MATO GROSSO DO SUL. BRASIl. 

W .W .KoUer . A .Gomes. M.R.Honer. I.Bianchin (EMBRAP':" ·· IPGC). 
Cx .Postal 154, CEP 79002 -970. Campo Grande . M e:; E-mail : 
koller@cnpgc.embrapa .br, C.A .H.Flechtmann. A .C.l . Rudrigues. 
S.A.Rodrigues (FEIS-UNESPI. Ilha Solteira. SP. & A.M. Penteado
Dias (DEBE-UFSCar). São Carlos. SP 

A exploração agropecuária . em bases de auto 
sustentablhdade. entre outros. prima por uma maior raclonahzação 
no uso de produtos químiCOS e. pela tntegraçAo dos diferentes 
métodos de controle de pragas e doenças. O controle biológiCO de 
qualquer praga. em especial aquele que ocorre naturalmente. precisa 
ser bem Investigado. para que se tornem conhecidos os organismos 
que nele tomam parte. os níveiS de eftciêncla de cada um destes e 
os CUidados necessáriOS para adequar o maneiO destes organismos. 
A psntr daí poderj ser averiguada a necessidade ou não da Innodução 
de outras espécies para o incremento do controle bloJóglCO pretendido. 
Nas massas fecais de bovideos desenvolvem-se a mosca-dos-chifres. 
Haematobia jrritans (Diptera; Muscidae) . outros dlpteros e 
nematódeos que causam séflos danos à pecuária. Este estudo fOI 
conduzido com vistas a um maneiO Integrado dessas prag.J .. Foram 
marcadas semanalmente, durante o período de abfll de 1 9'~0 a abril 
de 1992. três massas fecais recém-excretadas de boVinoS nelorados. 
recolhidas após 24, 48 e 72 h e depositadas em baldes plástiCOS 
contendo disposittvos lateral e supenor, para capturar os Insetos 
que abandonavam as massas fecais. Até esta data. os grupos 
Identificados foram (entre parênteses o número presumlvel de 
espécies): Cynipoldea, Eucollldae (6) ; Ichneumonoldea. Bracontdae. 
Alysiinae. AphaerelB sp . (2) e Mlcrogastnnae , Cotesiinl ( 1) ; 
Proctotrupoldea. Diaprildae (3); ptatygastroldea (2) e ScehoOldae (1) ; 
Vespoldea. Vespldae (2); Chalcldoldes. Eulophldae 11} e Pteromahdae. 
Spalangia sp. (1 I . Dos 198 exemplares obtidos e examinados, 88% 
pertenceram à Família Eucoihdae. e destes, duas das presumíveis 
espéCies responderam por 59 e 23%. respectivamente . Nenhuma 
das demaiS presumíveiS espécies ultrapassou os 3% de ocorrênCia. 
Pteromahdae. Eucoihdae e Ichneumonldae têm representantes 
conhecidos como parasltóides de Muscidae. Com respeito aos que 
são parasitóides, assume-se que o parasitismo tenha ocorrido durante 
o estágio larval do hospedeiro. visto que as massas f ecais ficaram 
expostas à Visitação de insetos por no máximo 72 h. 

ESPÉCIES E PREVALÊNCIA DE FUNGOS ASSOCIADOS A Par'OI.ri. 
ciner •• (HEMIPTERA. DIASPIDIDAEI EM POMARES DE CITROS 

A. do C. B. Correia & S. Gravena, Dep. de Entomologia e Nematologia 
(FCAVIUNESPI. Rod. Carlos Tonann,. Km 05. CEP 14870·000. 
Jaboticabal. SP. E-mail : antonia@JabOOO.uesp.ansp.br 

A panir da década de 80. a parlatória do tronco passou 
a ser considerada como praga chave de citros. no Estado de São 
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Pauk>. Frequentemente ocorrem fungos nesta cochanllha e alguns 
autores consideram promissor seu uso como agentes de controle 
biológico . Nesta pesquisa IdentifiCOu-se fungos que ocorrem 
associados a ParJaroris cinerea em pomares de laranja (Cirrus sinensis' 
e avaliou-se sua prevalência. Foram amostrados pomares nos 
municípios de Jaboticabal, Talúva, Taquaral e Taquantlnga. Em cada 
um amostrou·se 10 árvores, coletando-se, por planta, 2 amostras 
de 1 cm1 no tronco e 2 nos ramos primáriOS. Ao microscópio 
estereoscópico, corpos de frutificação dos fungos foram contados. 
bem como cochonilhas fêmeas de segundo (nstar e adultas (vivas e 
mortas). Foram Identificadas 7 espécIes de fungos associados a P. 
cinerea : Fussflum coccophllum. Nectria flammea (fase sexual de F. 
coccophllum). Telfacflum coceico/um, Podoneetfla coccico/a (fase 
sexual de T. coccico/um) , M'Iflanglum dUflsel. M'Ilophagus ucramlcus 
e Seplobasldium sp. As maiores prevalênclas ocorreram em 
Jabotleabal, atingindo a média de 1,1 corpos de frut iflcação/em2 , 

nos ramos primários. A denSidade de fêmeas mortas por causas 
Indeterminadas fOI relatIVamente mUito alta , por permanecerem 
aderidas às plantas até serem decompostas por saprÓfltas. A maior 
média fOI de 16.7 cochonllhas/cm2, em Taquaral. no tronco. enquanto 
a de vivas fOI 2,1 em Taquafltlnga. também no tronco. 

FLUTUAÇÃO DA PREVALÊNCIA DE FUNGOS ASSOCIADOS A 
Par/atoria cinerea IHEMIPTEAA. DIASPIOIOAEI EM POMAAES DE 
CITROS 

A. do C. B. Correia & S. Gravena, Dep. de Entomologia e Nematologia 
(FCAVIUNESPI . Rod. Carlos Tonannl. Km 05. CEP 14870·000. 
JabotlCabal, SP. E-mail : antonla@JabOOO.uesp.ansp.br 

São escassas na literatura Informações sobre a flutuação 
da prevalênCia de fungos aSSOCiados a dl3spldideos. Esta pesqUisa 
VISOU acompanhar a flutuação de 5 espécies de fungos que ocorrem 
em Par/aroria cinerea e apresentam corpos de frutlftcação conspícuos, 
bem como determinar a melhor parte da planta para amostrá -los. 
entre tronco e ramos prtmános. Foram amostrados qUinzenalmente 
2 pomares no munlclplo de Jabottcabal, SP. um na safra de 19891 
90 e outro na segUinte . Em cada amostragem escolheu-se 
aleatOriamente 10 árvores e cole'tou-se 2 amostras de 1 cm1 no 
tronco e 2 nos ramos primáflos. Foram contados corpos de frutificação 
dos fungos . cochonl lhas vivas e mortas por outras causas não 
determinadas . Os fungos foram mais frequentes e prevalentes no 
segundo ano, com piCOS em lanelro e março. As cochontlhas vivas 
apresentaram maiores denSidades populaCionais em dezembro do 
pnmetro ano. As denSidades de monas por outras causas que não 
os fungos foram mUi to altas no primeiro ano. alcançando a média de 
22.8 cochonllhas/cm', no tronco. Os resultados indicam que para se 
avaltar a prevalência de fungos associados a P. cinerea. a denSidade 
de cochontlhas vivas e a de mortas. é IndIferente escolher tronco ou 
ramos prtmáttos. 

VIABILIDADE DA CRIAÇÃO DE P.r/OI.ri. ziziphus (HEMIPTERA. 
DIASPIDIDAEI EM ABÓBORAS (Cucurbit. spp.1 

S. F_ S. Bom Joanni. A . M . V . T. Arantes & A . do C. B. Correia. Dep. 
de Entomok>gla e Nematologla IFCAVIUNESP). Rod. Carlos Tonanni. 
km 05 • CEP 14870·000. Jabotlcabal. SP. 

ParJaroda ziziphus destaca-se entre as cochonilhas pragas 
de citros. Visando fuluros trabalhos de controle biológico, tentou-se 
cr iá-Ia em laboratÓriO, tendo como hospedeirOS alternativos alguns 
IipoS de abóboras. IniCialmente testou-se Cvcurbita moschata varo 
mos chata. popularmente conhecida como cabochá. Duas abóboras 
foram imersas em solução de hipoclorito de sódio e lavadas em água 
corrente. Na primeira fase. folhas de citros altamente infestadas 
com cochonllhas foram fixadaS com fita adesiva às cabochás, de 
modo a cobri-Ias quase totalmente . As abóboras foram mantidas em 
laboratÓriO. com temperatura oscilando de 25 a 28°C e umidade de 
75 a 85%. Na segunda fase . as folhas foram retiradas e cerca de 
1.670 ovos coletados no campo foram transferidos parceladamente 
para as cabochás. Esta última técnica tem sido utilizada com sucesso. 
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neste mesmo laboratório. para se criar Parl8toll8 c;nerell. Realizou
se uma observação 20 dias após o In'clO da pnmelfa fase. por ocasião 
da retirada das folhas. e outra 60 depoIs do começo da segunda. 
Nenhuma nlOfa conseguIu se fixar. Em outro teste, 3 outros tipoS de 
abóboras foram lavadas como as cabochás e receberam 
aproximadamente 290 ovos cada, colocados parceladamente, de 
06/ 10 a 08/ 11 /95 , O material fOI mantido nas mesmas condições 
de temperatura e umidade do teste anterior. Após 30 dias foi feita 
uma avaliação e não se encontrou nenhuma cochonilha viva. Conck.Jiu
se que estes 4 tipos de abóboras não servem como hospedeirOS 
alternativos pala se cnar P. ZIZlphUS em laboratótlo. 

OCORR~NCIA DE Anagrus breviphragmll. Soykll (Hymenoptera : 
Mymarid • • 1 PARASITANDO OVOS DE O./bu/us moidi. NO BRASIL 

Santana,' D. L. a., J . M . Waquil ' & E. Oliveira! EMBRAPA, ~' JPMS. 
C.P. 151 .CEP 35701 -970 SETE LAGOAS MG . E-maIl : 
dalva@cnpms.embrapa.br 

Nos últimos anos a inCIdênCia de doenças transmitidas por 
Insetos na cultura do milho tem aumentado conSideravelmente. 
ptlnclpalmente nas regiões Centro-Sul e Centro-Oeste do Brasil. A 
clgarnnha-do-mllho, O. lbu/us mllidi • • é um Importante vetor do vírus 
do ralado hno, de espiroplasma ICom Stunt Splloplasma) e de 
htoplasma IMaize Bushy Fltoplasma) . O maneJo destas doenças pode 
ser feito através de vános métodos. dentre eles destaca-se o controle 
dos Insetos vetores, Em uma colônia de D. mllid;s. mantida em 
plântulas de milho sob telado. em Sel e Lagoas. MG. observou-se 
com abundância a presença de um mlcrohimenóptero parasltólde de 
ovos. Logo depoIS, notou-se também um rápido declíniO da colÔnia 
desta clgamnha. Em placas de Petrl , com papel de f,ltro umedeCido 
(oram Incubados 801 ovos de O. mllidis. Oestes ovos emergIram 
142 parasltoldes e 65 OInfas de cigamnhas. resultando num 
parasitismo total de 91.94 %. Adultos deste parasitólde foram 
enViados ao taxonomista Dr. Serguel V . Triapitsyn (Unlv. Cdluornia). 
por Intermédio do Dr. Eduardo Vlfla (CIRPON, Argentina) , EslCs insetos 
foram Identificados como Anllgrus br. viphr. gma, Soyka . 
IHymenoptera: Mymaridae) espéCie ainda não reportada no BraSIl. 
Pelo alto índice de paraSitismo observado. novos estudos são de 
grande ImportânCia para se conhecer o potenCial deste parasltólde 
no controle de O. m.idis 8 nível de campo, 

PATOGENICIOAOE DE Nomurllell ri/eyi IFer.) Sem. S08RE LARVAS 
DE Spodoptera lrugiperdll IJ. E. Smith). 

Santana. D. L. a. & J . M , Waquil. EMBRAPA/CPATC, Caixa Postal 
151. CEP 35750.000 . Sete Lagoas MG . E-mail : 
dalva@cnpms,embrapa.bf. 

Fungos entomopatogênlcos têm Sido enc ontrados 
Infectando larvas de um grande número de Lepidópteros, Uma forte 
eplzootla fúnglca foi observada sobre lagartas do milho m re'llão de 
Alta Moglana. SP. O fungo foi isolado e em testes prelu lIillares se 
mostrou altamente patogênico a larvas de Spodopter. Ilugiperd. 
com 1 e 10 dias de idade, colonizando também o inseto em sua fase 
pupa!. O fungo foi reisolado de larvas de S. lrugiperdll purificado. 
identificado e cadastrado no CENARGEN como Nomurae. fileyi cepa 
CGS93. Testou-se em laboratóoo a eficiênCia deste fungo nas 
concentrações de 2, S • (10', 1 O·, 10' , 10 ' , 1 01 e 1 0') esporos/ml. 
As lagartas foram acondicionadas individualmente em recipientes 
plásticos de SOml. Utilizando-se um pulverizador manual, o fungo 
foi inoculado em pedaços de folhas de milho e estes ofertados às 
lagartas. Dois dias após a inoculação. o subs trato alimentar foi 
substituído por pedaços de folhas limpas Isem fungo) . A s 
concent'rações de 10', 101 e 10' esporos/ml. proporcionaram 100% 
de mortalidade larva!. A CLIO para N, ri/.yi inoculada em lagartas de 
3 dias fOI de 7.41 • 1 ()04 . O pico de mortalidade ocorreu aos oito dias 
após a inoculação. As primeiras lagartas ao morrerem estavam muito 
pequenas, e apresentaram pouca esporulaçAo. Lagartas maiores. 
apresentavam-se totalmente recobertas pelo fungo , Novos estudos 
serão conduzidos para comparar a eficiência desta cepa ('; !J, !" outras 
já catalogadas. inclusive em testes de campo, 
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EFEITO DE FORMULAÇOES NA VIABILIDADE DE Beauveria bassi.n. 
(BaI • • , Vuill . 

M.E. da Silva. S. R. da Silva & E. Diehl-Fleig. Lab. de Genética 
IUNISINOSI. C. Postal 275. CEP 93001 -970. São Leopoldo. RS. E
matl : mesllva@centro-2.unlslOos.tche .br 

A inoculação direta de 8e8uveria bassiana em ninhos de 
formigas dos gêneros A tta e Acromyrmex mostrou ser eficiente, 
mas. árdua em áreas onde o número de nlOhos é grande e o acesso 
aos mesmos é difíCIl. ASSim. é necessário o desenvolVimento de 
formulações do patógeno com atrativos liscas). que 8S próprias 
formigas transportem ao Interior do ninho. O objetivo deste trabalho 
fOI o de testar a ação de aditiVOS sobt'e a estabilidade de formulações 
de 8. bassiaM. tanto para armazenamento IVlda de prateleira) como 
para utilização em campo. Foram formuladas iscas com extrato de 
Hovenia du/cis sem aditivo IH), e com aditivos: glicerol 5 % IHG): 
Alginato de sódiO 10% (HA); e Iscas com extrato de laranja sem 
aditivo (L) e com aditivos: gllcerol 5% ILG); Alglnato de sódio 10% 
ILA); Carboxlmetilcelulose 2% IlC): e Goma arábica 2% ILM) . A 
Viabilidade das Iscas fOI testada dOIS dias (controle) , 60 e 120 dias 
após a formulação (para venflcar a estabiltdade após armazenamento 
em temperatura ambiente): e 24 e 48 horas após a exposição a 
3S·C (Simulando situação de campo) . A viabilidade das formulações 
fOI avahada pela produção de conldios por grama de Isca. A produção 
média de conídlos/g de Iscas armazenadas em temperatura ambiente 
por 60 dias não diferiu significativamente nas seguintes formulaçOes: 
HA. HG. H. L, LG e LM. Após 21 O dias do armazenamento a produçAo 
de conídlos/g de Iscas não diferiu significativamente nas formulações 
HA, HG. H, LC. L e LG . Quando as Iscas foram expostas à 35·C por 
24 horas. a produção média de conídlos/g foi significativamente 
maior em HA. HG e LG. enquanto a 48 horas foi slgnlfica llvamente 
maior nas formulações HG e LG. Novas substânCIas deverão ser 
testadas sobt'e a viabilidade e a vlfulência de 8, bass;ans, visando 
aumentar a persistênCia. tanto para armazenamento (Vida de 
prateleira) como para utilização em campo, 

PRODUÇÃO DE CONlolOS E MIC~lIO SECO DE S. ouvario bo .. iono 
IB ..... I Vuou. PARA CONTROLE DE FORMIGAS CORTADEIRAS 

M. J . G. Burtet. M. E. da Silva & E. DiehJ·Fleig. Lab. de Genética 
IUNISINOSI. C. Postal 275. CEP 93001 -970. São Leopoldo. RS. E
mall : mesllva@centro-2 .unlslnos.tche.br 

Os fungos entomopatogênicos vem sendo utilizados com 
bito no controle da densidade populaCional de vários insetos praga 
da agI/cultura . Entre estes fungos destaca-se 8eauveria bassillna. 
cUJa linhagem B$4 tem apresentado resultados satlsfatól/05 em testes 
de VirulênCia contra as formigas dos gêneros AICa e Acromyrmex, 
Visando maior produtividade de confdios e micého seco deste 
entomopatógeno, foram testados seiS meios de cultura sólidos (arroz 
parbo,hzado; arroz para cJes; arroz parbollizado e arroz com casca 
1: 1; arroz parboilizado e palha de arroz 1: 1; farelo de arroz e palha 
de arroz 1: 1: e farelo de trigal e quatro meios de cultura Ilquidos 
(arroz parboilizado. milhocina. batata-dextrose e SOY). Para os meios 
sólidos, foram utilizados cinco sacos plásticos com capacidade de 
1000m1 com 100g de meio cada um e para os meios Uquldos foram 
utilizados S erlenmayers de capaCidade de 250ml com SOml de meio 
cada um, Em cada saco plástico e em cada erlenmayer foi inoculado 
1ml de suspensão 13 x 10' con'dios/mll . As culturas Itquldas foram 
aeradas por 15 minutos a lS0 rpm. As culturas foram mantidas a 
2B ± 1 C· e fotoperfodo de 12 horas durante oito dias em meios 
sólidos e seis dias em meios líqUidos. Após este perlodo. a produção 
de con'dios em meio sólido foi estimada em cAmara de Neubauer e a 
produção de micélio fOI estimada pelo peso seco, A viabilidade foi 
avaliada em meio sólido BOA, A produtividade e a viabilidade de 
conldlos foram significativamente maiores no meio de arroz 
parbolllzado mais arroz com casca 11 : 1) . A produtividade e a 
Viabilidade do mlcélio seco foram maiores em meio liqUido de Batata
dextrose. 
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CONTROlE DE Anastrepha (raterculus (Wiedemann . 18301 
(DIPTERA: TEPHRITIDAEI COM Steinernema carpocapsaB (Weiser. 
1955) IRHABDITIDA: STEINERNEMATIDAEI EM DIFERENTES 
TEMPERATURAS. 

R. F. Rodrigues-Trentini, L. M . Almeida. Entomologia/UFPR, cx. postal 
19020, Curitiba · PR, CEP 81531 ·990 & A . T. Schmitt, EPAGRI, 
ex . postal 277, Itaja; - SC, CEP B8301 -970. 

Os nematóides entomopatogênícos do gênero Stí'/f:w'mema 
são agentes com grande potencial para o controle biológlCL de vários 
insetos praga. A temperatura é um dos fatores limitantes para a 
eficiência destes nematóides uma vez que afeta a sua mobilidade, 
sobrevivência, desenvolvimento e reprodução. O experimento de 
laboratório foi conduzido em placas de Petri , para determinar o efeito 
da temperatura na eficiência do parasitismo de S. carpocapsae em 
pré-pupas de A . 'raterculus. A mortalidade fOI avalIada em 
temperaturas de 15. 20, 25 e 30 °C com doses de 0 , 5, 14. 40, 112 
e 316 nematóides/pré-pupa. Os dados foram cOrrigIdos pela fórmula 
de Abbott. Ocorreu IIlteração signifIcativa entre as variáveis 
concentração e temperatura, não ocorrendo diferença significativa 
entre 25 e 30 · C. S. C8rpocapsae foi mais efetivo nas temperaturas 
de 25 ' C 126,66 a 90,38 %1 e 30 118,05 a 79,17 %1 do que em 15 
' C 15,41 a 21,62 %) e 20 ' C 112,16 a 82,43 %1 . 

ASPECTOS BIOlÓGICOS DE Scrobipalpulo i dB s absoluta 
ILEPIDDPTERA, GELECHIIDAEI E APRIMORAMENTO OE SUA 
CRIAÇÃO ATRAV~S DO ARMAZENAMENTO DE OVOS E p,-,PAS 

L M . Pires & I. M. R. Marques. Dept· . de Entomologla IUFRPEI. Av. 
Dom Manoel de Medeiros sln - CEP 52171 -900 Dois Irmãos, 
Recife-PE . 

A traça do tomateiro Scrobipalpuloides absoluta é praga 
chave desta cultura. pOdendo ocasionar perdas de até 100% na 
produção da região do Submédio São FranCISco. Estudou-se a biologIa 
desta praga em tomateiro var. IPA5 a 28°C e 75% de U.R. Objetlvou
se aprimorar a metodologIa de criação de S. absoluta. mediante 
armazenamento de ovos e pupas em geladeIra (10± l·CI, que 
permitisse maIor racionalização da Criação e a u tilização dessas formas 
biológicas em tempo oportuno nos experimentos. Constaram os 
experimentos. de 5 tratamentos ( O , 5 , 10 , 15 e 20 dias de 
armazenamento I com 4 e 30 repetições respectivamente para ovos 
e pupas. Após os perlodos de armazenamento os tratamentos foram 
re t irados da geladeira e mantidos à temperatura ambiente até a 
ecloslo de lagartas e emergência de adultos, sendo av:-:l r rias as 
suas viabilIdades. S. absoluta apresentou um perlodo de j",;ubação 
de ovos, larval e pupal respectivamente de 4,6 ; 11,92 e 6 ,53 dias 
e perrodo de ovo à emergência do adulto de 22, 18 dias. O 
armazenamento de ovos e pupas de S. absoluta em geladeira , 
permit iu o retardamento do desenvolvimento das respectivas formas 
biológicas em até 15 dias. sem perdas significatIvas de viabilidades 
das lagartas e adultos correspondentes. 

ESTUDO DE REFLEXOS DA PUl VERIZAÇAo DE Bacl1lus thulingiensis 
var . kurstaki PARA O CONTROlE DE Scrobipalpuloides absoluta EM 
OVOS COM E SEM PARASITISMO DE Trichogramma p'Btiosum 
IHYMENOPTERA, TRICHOGRAMMATIDAE) 

L M . Pires & I. M . R. Marques, DeptO de Entomologla (UFRPE). Rua 
Dom Manoel de Medeiros, sln, CEP 52171 -900, Reclfe -PE . 

O entomopatógeno 8acillus rhuringiensis. por cerca de três 
décadas. vem sendo utilizado no controle de pragas e o 1,;;.1 Ido de 
sua Interação com formas biológicas e Insetos nAo ilh'J se faz 
necessário. Assim, buscou-se nesta pesquisa constatar os poss(vels 
reflexos da aplicação de 8. lhuringiensis na formulação Dipel. para o 
controle de S. absoluta sobre seus ovos parasitados e não parasita dos 
por T. pretiosum. Incluiu-se nesse estudo, a quantIficação de perdas 
de unidades experimentais causadas pela manipulação dos ovos, 
visando-se o aprimoramento de expeflmentos. Os experimentos 
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constaram das dosagens correspondentes a O ; 500 ; 750 e 1000 
g de B. thuringiensis I ha , com aproximadamente 10 repe tições 
constituídas por cerca de 20 ovos de S. absoluta com idade de 24 
horas. Para o parasitismo, os ovos foram expostos ao T. pretiosum 
pelo pedodo de 24 horas. 8. thuringiensis nas dosagens estudadas 
não afetou signIfIcativament e o desenvolvimento embrionário de S. 
absoluta ou interferiu na emergência de T. pretiosum . Os 
experimentos realizados sem a manipulação dos ovos, apresentaram 
reduções SIgnifIca uvas nas perdas que são geralmente causadas por 
esse fator. 

CONTROLE 810lÓGICO DA VAQUINHA Diabrotica speciosB ( 
COLEOPTERA:CHRYSOMELlDAE ) EM BATATINHA ATRAVÉS DA 
UTILIZAÇÃO DE FUNGOS ENTOMÓGENOS 

A . M. C. Lyra Netto, (IPAI C. Postal 1022 CEPo 50761 -000, Recifel 
PE . V . A . L. B. Cavalcanti, J . E. Warumby. M . C. L Silva & J . T. 
Pereira. 

A cultura da batatinha no Estado de Pernambuco, vem se 
desenvolvendo na região do Agreste com grandes possibIlidades para 
se fixar como a maior zona produtora deste Estado. A prinCIpal praga 
até o momento é a vaquinha D. speciosa que requer pro teção 
constante com inseticidas. Este trabalho es'tá sendo desenvolvido 
na Estação Experimental de Caruaru. utilizando-se os fungos 
entomógenos Belluvelia bass;ana e Metarhiz;um anisopllle com 
intervalos variáveis aos 20. 30 e 40 dIas do plantio, uma testemunha 
relativa(com inseticida) e uma testemunha absoluta (sem inseticida). 
Por ocasião da colheita . foi feita a contagem dos tubérculos 
perfurados e não perfurados pela larva alfinete . Para análise dos 
resultados aplicou-se a fórmula de Abbotl a fim de se calcular a 
eficiênCia dos tratamentos. O melhor tratamento foi aquele com 
pulverizações aos 20. 30 e 40 dias do plantIO com M. anisoplae na 
concentração de 1.7 x 10' conldios/ml, apresentando uma eficiênCia 
de 28,79%. enquanto o controle qulmlco atingiU 39.29% . 

PARASITISMO DA BROCA DO TALO DO ABACAXIZEIRO C . .. nia 
icaro.llEPlDOPTERA CASTlNIIDAE) Apante/o. ' pp. IHYMENOPTERA 
BRACONIDAEI. NA REGIÃO DE POMBOS/PE. 

J . F. Warumby, (lPAI. C.Postal 1022. CEPo 50761 -000, Recife/PE ., 
N. F. Sanches & A. M . C. de Lyra Netto. 

A região de Pombos é a mais importante área produtora de 
abacaXI do Estado de Pernambuco. Dentre as pragas Que ocorrem 
nos abacaxizeiros dessa região , a mais importante atualmente é a 
broca do t alo Castnia icatus . Embora seja encontrada durante todo o 
CIcIo da cultura, a sua maior ocorrênCia vai de abril a novembro. 
Para realizar estudos da biologia da C. icarus foram efetuadas coletas 
períodicas em abacaxizeiro . Várias lagartas que estavam sendo 
utilizadas neste trabalho começaram a apresentar sintomas de 
parasitismo por Apante/es spp. as lagartas de C. icatus eram 
parasltadas segundo observações nos últImos Instares. Os adultos 
parasitam um grande número de lagartas e empupam externamente 
no corpo destas. Foram realizados estudos sobre o comportamento 
do paraslloide ApantBIBs spp. na C. ;carus sendo este parasitismo 
observado durante o perlodo de maio a outubro . Estes resultados 
variam de acordo com as condições clImátIcas da região . Observou
se que o parasltolde tem preferencias por larvas de 4° e 5° instares . 
Para obtenção do parasitismo em laboratório as larvas f oram 
colocadas em gaiOlas de Criação e Induzidos adultos de parasitoides 
recém emergidos que permitiam a Introdução do ovopositor do 
Braconidae em larvas da C. icarus. Apartir do 2° dia, a larva começava 
a perder seus movimentos e em seguida apresentava pontuações 
negras em seu corpo, saindo as larvas e formando casulos do 
parasitoide se envolvendo com aspecto cotonoso. Apartir do 3° dia 
emergiam os adultos . Estes primeiros resultados estimulam a 
realização de mais estudos, em parceria com CNPMF-EM8RAPA sobre 
a potencialidade na introdução do parasito ide da broca do talo do 
abacaxizeiro. VIsando o controle biológico desta praga. 
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SElECTION OF Beauveri" b.ssi.n. ANO Met.rhizium IInisopliae 
ISOlATES UNDER SUBOPTIMAl HUMIDITY TO CONTROl Triotom. 
;nfest.lns 

C.luz', M .S. Tigano1& I.G. da Silva2, 'EMBRAPA-CENARGEN. SAIN 
Parque Rural. W5 Norte. CP 02372. 70849-970 Brasilia. DF. e-mail : 
luz@cenargen.embrapa .br. ' Oep. de Parasltologla, IPTESP/UFG. CP 
131 . 74001 -970 GOlãnia. GO 

Entomopathogenlc 'ungi are promlSlng candidates for 
blologlcal control of the hematophageous Trlatomlnae. vectors of 
Chagas dlsease In Latln Amerlca. How8ver. lhe eftlcle" I of lhe 
tungl may be restflcted by environmenlal factors . Triatom."/ hfestans 
IS one o, the most Important and widespread vectors In $outhern 
Latln Amerlca. Accordlng to the regional dlstributlon and scason T. 
inlestans can be found In habltats wilh un'avorable envlronmental 
condUlons for fungai dcvelopment. Host InvaSlon via the integument 
by the fungus 15 Influenced bV clima tlc factors such as temperature 
(T) and rolatlVo humldlty (RHl. Hvphomvcete coO/dla generallv requlre 
hlgh AH for germination. Selecting fungai suains. which are highlV 
actlve ai suboptlmal condlllons of RH would be of great interest to 
Improve control strategles for Ihis veclor . We have sludled the 
Infectlve potcntlal of 21 8. bassiana stralns and 13 stralns of M. 
snisopliae at AH (50" 10 %1 and T (26" 3"CI . Ali slralns used In 
Ihls studv have been prevlouslV shown pathogenlc tO T. inlestans at 
RH • s close to saturatlon and hlgh conidla dosage (10' con.lmll . Ten 
unfed newlv emerged thlfd instars per assav were treated bV 
submersion In a suspension of comdl8 11 0 ' con./mll and then 
Incubated In a climatic chamber . Assavs were repeated 4 times. 
Four 8 . basslsna strains (CG 21 , CG 306, CG 474 and BB 661 caused 
690 % mortahty and 4 other strains (CG 14. CG 19. CG ~ i nd CG 
2611 caused 6 85 % mortalltv wlthin 15 davs after treat ll.,-nt. Two 
slra,"s of M . amsopllse (CG 144 and CG 491) caused 6 90 % 
mortal/tv and 1 straln (CG 501 6 85 %. Sue of the most vlrulent 
strams ICG 14. CG 24. CG 144. CG 306. CG 474 and CG 4911 
were selected and the vlrulence against T. mfestans analvsed at 
dlHerent T flS. 20. 25 and 30 li 0.5 0 C). The treated insects were 
therefore malntauled In deslccators whlch were exposed In a thermo
regulated ,"cubator at LO 12/12 h. AH (53 % llnslde lhe desiccators 
was regulated bV a saturated aqueous solutlon of salt IMgINO] )2 x 6 
H, OI . ResuUs of the studv showed that selected Isolates mav have 
potential to contrai T. infes tans at suboptimal humidltv at speciflc 
temperatures. 

INIMIGOS NATURAIS DA PARTE AtREA DA CULTURA DE MilHO 
TRATADA COM EM IEFFICIENT MICROORGANISMSI. NA REGIÃO 
DE GUAIRA-SP_ 

R. V. MorsDteto & M .A . Watanabe. EMBRAPA·CNPMA. ClU), . Postal 
69 . CEP 13820-000 , Jaguartúna . ~' . . E· 
mall:watanabe@cnpma.embrapa .br . 

As pragas da parte aérea da cultura de milho na região de 
Guafra·SP são atacadas pelos inimigos naturais Doru luteipes. 
Cyclonedll slInguinBII . ChrysopBrl. externll. ClIllidll sp., ZBlus sp .• 
Geocori$ sp .• várias espécies de aranhas e parasltóKles. Este trabalho 
teve como objetivo avaliar o efeito do EM (efficient mlcroorgaO/smsl 
sobre a fauna benéfica dessa cultura. Foram avaliados S campos 
sendo 3 deles conduzidos pelo sistema de plantiO convencional e 2 
deles sob Sistema de plantiO direto. Cada campo foi dividido em 4 
faixas (parcelas), sendo 2 delas tratadas com EM e duas sem aplicação 
do produto. que serviram de testemunhas. No campo 1 foram feitas 
3 avaliações. nos estágios de 4 -6 folhas . 8 -10 folhas e de 
esplgamento. tendo sido constatado no tratamento PCEM (plantio 
convenCionai com EM), 7.56%. 43.99% e 32.83% de Inimigos 
naturais; no tratamento PC !testemunhal foram encontrados 14,22%. 
52,07% e 28.19% respectivamente . No campo 2 foram feitas 2 
avaliações nos estágiOS de 12- 14 folhas e no de esp;gameillu, tendo 
sido. obtidos no tratamento PCEM. 21 .90% e 31 ,79 %, em PC. 
19.53% e 25.53% . No campo 3 foram feitas 2 avaliações, ambas 
no es tágio de espiga menta. tendo sido encontrados em PCEM 
1 B.81 % e 13.78%; em PC. 26.2B% e 16.71 %. No campo 4 . sob 
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plantio direto. foram feitas 3 avaliações nos estágios de 6·8 folhas, 
e 2 avahações no estágio de espiga menta. tendo sido obtidos em 
POEM 13.71 %. 31,44% e 18.00%; em PO. 11,41%. 28. 15% e 
18,74%. No campo S teve 2 avaliações. nos estág.as de 8· 10 folhas 
e no de esplgamento. obtendo-se em POEM 17.22% e 30,96%: em 
PO, 20.24% e 30.38%. A medida que a cultura envelhece, em ambos 
os sistemas de condução da cultura as parcelas tratadas com EM 
tendem a apresentar maior proporção de Inimigos naturais. 

OCORRtNCIA DE COCHONllHA PARDINHA Seltmospidus .rticu/otus 
E SEUS PARASITÓIDES NATIVOS NA REGIÃO DE LlMEIRA-SP. 

M.A. W.lanob • • EMBRAPA-CNPMA. Caixa Postal 69. CEP 13820-
000, Jaguariúna. SP. E·mail :watanabe@cnpma.embrapa .br. 

A cochonilha pardlnha está se tornando uma das principaiS 
pragas de citros no Estado de São Paulo. Para seu controle existem 
produtos qulmlcos eficientes. mas estes tem a desvantagem de 
eliminar os Inimigos naturais. Entre fevereiro e agosto/ 1996 foram 
feitas coletas de folhas de laranjeira infestadas pela pardinha. a 
intervalos quinzenais. em 3 pomares. De cada pomar foram coletadas 
100 folha s de laranjeira. que foram trazidas ao laboratório e 
examinadas ao microscópio estereoscópico. contando·se as 
cochonilhas vivas . parasltadas e mortas . As carapaças das 
cochonilhas foram remOVidas com es til ete e o aspecto das 
cochonilhas examinadas. Foram consideradas como vivas as 
cochonílhas que apresentavam motilidade; mortas. as imóveis e 
parasltadas as que apresentavam o ectoparaSlta aderido ao seu dorso. 
No pomar 1 foram encontradas 8272(86.11 %) de cochoOllhas vivas. 
74 (0.77 %1 parasitadas e 1260 (13.12%1 monas. No pomar 2, 
e.se. volores foram de 7479 174.B9 %1. 45 10,45%1 e 2463 
124.66%1; no pomar 3 18215 174.99% 1. 223 10.92%1 e 5B51 
124.09%1. Observou-se baixa porcentagem de parasitismo nativo. o 
que requer a introdução do parasitóide especifico Aphytis roseni ou 
o Incremento dos paras,tóides nativos. ° parasitólde especffico Já 
fOI IntrodUZido com sucesso no Peru. a partir da Áfri ca do Sul e 
espera-se que resultados semelhantes sejam obtidos no Brasil. 

EFEITO DO PLANTIO DIRETO. APLICAÇÃO DE MIRAl E USO DE 
SUBSOlAGEM NA INCIDt NCIA DE INIMIGOS NATURAIS EM 
CULTURA DE FEUÃO EM GUAIRA-SP_ 

R. V. Mors~eto & M.A . Watanabe, EMBAAPA·CNPMA. Caixa Postal 
69. CEP 13B20-000 . Jagua"úna. SP. E
mail :watanabe@cnpma.embrapa.br. 

As aranhas. juntamente com Cycloneda slInguinell . 
ChrysoPl1r'. extBrn • • C"lIid. sp., NlIbis sp .• Zelus sp. e Podisus 
n;grispinus constituem Importantes agentes de controle das pragas 
da cultura de feijão na região de Guaíra·SP. Este experimento teve 
como obJetiVO avaliar o efeito do plantio direto e uso do nematicida 
MiraI e subsolagem na população de inimigos naturais da pane aérea 
e subterrAnea dessa cultura. A avaliação foi feita quando a cultura 
estava no estágio R8(enchimento das vagensl . sendo os tratamentos 
aplicados: PC (plantio convenciona!), PCM (plantio convencional com 
aplicação de Mirall . PCS (plantio convencional com uso de subsolagem 
no preparo do 50101. PCSM (plantiO convencional com uso de Mirai e 
subsolageml. PO (plantio diretol. PDM (plantio direto com uso de 
Mirall. POS (plantio direto com subsolagem) e POSM (plantio direto 
com uso de Mirai e subsolageml; cada tratamento teve 4 repetições. 
Para inimigos naturais da pane aérea. as médias dos tratamentos 
foram os percentuais de 10.52.18.75. 16.04.19,71, 19.75.15.86, 
13,21 e 15,29. respectivamente . Para os inimtgos naturais de pragas 
subterrâneas foram obtidos os percentuais de 0.0.8.82.6.12.8.69. 
4,17, 1.55 , 0.0 e 0.62. respectivamente . Observa-se que no plantio 
convencional a aplicação de Mnl e o uso de subsolagem bem como 
a interação entre ambos tiveram efeito benéfico sobre os inimigos 
naturais. causando o aumento dos mesmos quando comparados com 
a testemunha (PC). Já para os tratamentos com uso de plantio direto. 
tanto a subsolagem como a aplicação de Mirai e a interação de 
ambos prejudiCOU os inimigos naturais. 
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INIMIGOS NATURAIS DA PARTE A~REA DA CULTURA DE FEUÃO 
TRATADA COM EM IEFFICIENT MICROORGANISMSI. NA REGIÃO 
DE GUAIRA·SP. 

M .A . Watanabe & R.V . Mors~.to. EMBRAPA·CNPMA, Cauca Postal 
69. CEP 13820·000 . Jaguariúna . SP . E· 
mall :watanabe@cnpma.embrapa.br. 

Os Inimigos naturaiS de pragas da cultura de feijão constltuldas 
por aranhas, Chr'tsoper/a externa. Cycloneda sanguine. , Zelus sp., 
Geocoris sp. e Nabís sp. são Importantes controladores de pragas 
dessa cultura. Este trabalho teve como objetivo testar o efeito de 
EM lefflclBnt microorganlsms) sobre a fauna de organismos benéficos. 
Foram avaliados 5 campos, sendo 3 deles conduzidos pelo sistema 
de plantio convencionai (campos 1, 2 e 3) e 2 deles pelo sl~ • ..:ma de 
plantio dtreto (campos 4 e 5) . No campo 1 foram feitas 3 .. vahações 
com a cultura nos estágios V4. R6 e A7, tendo sido encontrados nas 
parcelas tratadas com EM (PCEM), 19,73%. 17.89% e 7,87% de 
inimigos naturais. enquanto nas parcelas testemunha sem aplicação 
de EM IPCI . 25.70%. 15.94% e 13.54%. No campo 2 loram leitas 
2 avaliações nos estágiOS R6 e R7, tendo Sido encontrados nas 
parcelas PC EM 20. 20% e 15. 84 %; nas parcelas PC esses 
percentuaiS foram de 18.83 e 13.66. No campo 3 foram feitas 2 
avaliações nos estágiOS R7 e R9, obtendo· se em PCEM, 18.16% e 
20,37%. enquanto em PC. 22.59% e 14.90% de Inimigos naturais. 
No campo 4 fOI feita uma única avaliação no estágiO R7 e os 
resultados foram de 21,47% IPDEM) e 22,89% (PC) . No campo 5 
foram feitas 2 avaliações nos estágiOS R6 e R7. obtendo-se em 
PDEM 22.05% • 18.89 %; no 'r.'amento PD. 28.80 e 24.54%. 
Estes resultados se referem ao primeiro ano de aplicação de EM, 
devendo ser repetida nos anos seguintes, nos quais se espera maior 
percentual de Inimigos naturaiS nas parcelas tratadas com EM que 
na parcelas testemunha. o que Já está ocorrendo nos camnn~ 2 e 3. 

AVALIAÇÃO DA VIRUL~NCIA DE Beauveria bassiana EM Diatraea 
. accharali . APÓS ARMAZENAMENTO PROLONGADO EM 
FREEZER. 

E.J . Marque." S.B. Alvesl , & I.M .R. Marques', 1. DeptO de 
AgronomIa IUFRPEI. CEP 52171 · 900. Recll •• PE . E·mail : 
emar@nelore.npde .ufrpe .br. 2.Depr' de Entomologla IESALQ- USP), 
CP 9.CEP 13418·900.P"aclcaba ·SP. 
E-mail: sebalves@carpa.clagn.usp.br • 

VerifiCOU-58 a viabilidade e patogenlcidade de Beauveria 
bassi8nll Isolado 447. armazenado em Freezer durante 50 meses. 
O expeflmento foi IniCiado no laboratóflo de Patologia de Insetos 
do Departamento de Entomologla da ESALQ em Piracicaba e 
continuado no laboratóno de Patologia de Insetos do Departamento 
de Agronomia da UFRPE em Aeclfe. O fungo foi produzido em afroz 
autoclavado, postér;ormente pcnetrado e os conrdlos pur J" com 
15,5% de umídade, armazenados em Freezer à tempcratura de -7 
a -Bo C. A Viabilidade e patogenlcidade dos conrdlOs foram ;J"aliadas 
após a produção e aos 5. 8 e 50 meses. em larvas de Distraea 
sacchars/is , Os resultados de TLtc) e porcentagens de mortalidade 
loram de 3.02 dias a 92%; 3.86. 96.0%; 3.97. 92% ; 4.05 e 
94% respectivamente para conrdlos recém prodUZidos e com 5, 8 
e 50 meses de armazenamento. O fungo armazenado manteve 
VIabilidade de 100% e elevada vtruléncla. enquanto que a TLtc) fOI 
prolongada. 

EFE ITOS DA TEMPERATURA E ARMAZENAM ENTO SOBR E 
FORM ULA ÇOES COM MICÊlIO DE Beauveria bassiana E 
Metarhizium anisopHae. 

E.J. Marques', 5 .8 . Alvesl & I.M .R. Marques' • 1. 1. Dept" de 
AgronomIa IUFRPEI. CEP 52171 · 900. Reclle . PE . E· mall : 
emar@nelore .npde.ufrpe.br 2. DeptO de Entomologla(ESALQ- USP), 
CP 9 .CEP 13418-900 . P"acicaba -SP. E-mail : 
sebalves@carpa.clagn .usp.br. 

Foram elaboradas formulações com micélio de Beauveria 
bassisna e Metarhizlum anisopliae. obJetivando-se propiCiar mais 
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uma forma de utilização desses entomopatógenos no controle 
mlcroblano de Insetos. Os experimentos foram desenvolvidos no 
laboratório de Patologia de Insetos e campo experimentai do 
Departamento de Entomologla da ESALO. em Piracicaba. Os mlcélloS 
foram formulados com alglOato de sódio e amido de milho 
pregelatinlzado. sendo submettdos às temperaturas de 25:t. 10 C • 
30:t. 1· C e 35 :t.l · C . A capacidade de esporulação das formulações 
fOI venflcada no laboratório em BOA aos 15, 30, 60. 90 e 120 dias 
de armazenamento, Em laboratórto e em campo. as amostras 
armazenadas a 25:t.1 · C , foram colocadas em solo a 1.0 cm de 
profundidade e nas axilas e bainha foliares de cana-de-açucar, aos 
15, 30, 60 e 90 dias de armazenamento. Vertftcou-se também 
perdas de partrculas de micéllo quando levadas ao campo. A 
formulação de 8. bassiana com amido de milho continuou viável 
aos 90 dias de armazenamento à 35 :t. , . C. As formulações com 
mlcélio de 8 . bassian8 produZIram mais conldlOS em todas as 
situações. As partlculas micellais colocadas no solo e em plantas 
antes do armazenamento. ttveram em sua maiOria esporulação normal 
, sendo que B. bassiana com alglnato de sódio e amido de milho. 
foram as melhores formulações após os diferentes períodos de 
armazenamento. 

ENZIMATIC STUDIES DURING THE ONTOGENETIC DEVELOPMENT 
OF Anu trepha fr.terculus IDipte,a: Tephrit idael : ISOCITRATE. 
AlCOHOL ANO OCTANOL DEHYDROGENASES ISOZYME PATTERN 

J . C. Nascimento. M . Taufer & A . K. Oliveira. DeptO Genética 
IUFRGSI. C. Postal 15053. CEP 91501 ·970. Porto Alegre. RS. E· 
mall : manstel@lfl .ufrgs.br . 

The fruit flV specles Anastrepha frsterculus 15 one of the 
maln pest in the frUlt orchards In the southern Brazll. Thls flV is 
highlV polyphagous and known to attack dozens of cultiva ted and 
wlld frul ts, In order to studv the Isoenzvmatic pattern of some 
dehydrogenases during the ontogenetlc development of A . fraterculus 
it was used electrophoresis. Two IDH 10cI were found. one of them 
from first-stage to 100d old adults wlth vafled Intensltv ot stalOIOg; 
the other one was detected onlV Irom third -stage larvae untll 216h 
pupae . Three AOH 10cI and fourteen electromorphs were detected. 
Isopropanol was the best ADH substrate for adults and both 
Isopropanol and ethanol were Similar for thlfd -stage larvae . 
Furthermore. svnergtsm of ethvllc alcohot added to 
organophosphorous insectlcldes mav have a strong effect on adult 
A. fraterculus survival and 50 could be used In ItS management. The 
ADH-l tocus presented two to four electromorphs and ItS product 
was better vlsualized in sta1ch gel : ADH -2 showed three 
electromorphs and ADH-3 untll seven electromorphs: polvacrylamide 
gel was bener for these lauer two Isoenzvmes . The three 10cI were 
actlvated In third·stage larvae. pupal stage and adult period; AOH-l 
and ADH-3 were present In the second·stage larvae and no ADH 
aCllvity was detected during the ambryonlc penod and t"st-stage 
larvae . Males and females (more than 30d old) showed hlgher AOH 
activity; the ADH of famales was more actlve at 100d old. A speciflc 
locus for ODH was not detected. Third·stage larvae reared in papaVa, 
guava and banana did n01 show different ADH patterns. but no 
activítv of this enzvme was detected when they were grown in 
klwi. From lhe results. we can conclude that Important regulatory 
mechantsms produce a quahtatlve1v and also quantltatlvelv dlfferent 
Isoenzvmatlc pattern durtng the ontogenetlc development of A . 
fraterculus. Thls effect. added to dlfferent ecologlcal nlches and 
host plants (as observed In the breedlng of A. fratercuJus 10 dlHerent 
frul1s1 could be used by thls spectes as a strategv to survlve lO such 
a great spectrum of hosts and geographlcally wtde dlstnbutlon In 
spl1e of ItS relatively hlgh structural slmllamy. 
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EFEITO OA SECREÇÃO OA GLÃNOULA MANDIBULAR OE Att. 
sexdens rubropilos. SOBRE A GERMINAÇÃO DE ESPOROS DO 
FUNGO Bolrytis cinere. 

A.L. Marsaro Júnior, T.M .C. Della lucia & l.A. Maffia & M .A.B. 
Morandi; Dept o de Biologia AOImal (UFV. BIOAGROL Oept ° de 
Fltopatologia (UFV). CEP 36571000. VIçosa. MG. ApoIo: FAPEMIG 

Consideradas como fontes potentes de aleloquímlcos e 
feromôOlos , as Formicldae têm sido sUjeitas a diversos estudos que 
visam a identificação e utilização desse arsenal qulmlco. Nesse 
contexto, procurou· se investigar o efello da secreção da glandula 
mandibular de Alia sexdens rubropilosB sobre a germinação de 
esporos de 80trytis cmerea, patOgeno causador de perdas na produção 
e qualidade pós· colheita de várias culturas de importancia econOmica. 
Glandulas mandibulares de operárias maiores foram extrafdas e 
colocadas em água destilada, contendo o dispersante T\ J ~en 20 
para o preparo de 5 dosagens que conSistiram nos tHlI ,lmentos. 
além da testemunha (esporos em água + dlspersantel. e de outra 
testemunha que conSlsttu do fungicida Mancozeb a 1600 ppm . Cinco 
ml de cada um dos tratamentos foram misturados à 5ml de suspensão 
de esporos de 8. cinerea em lâmmas escavadas. as quais foram 
mantidas a 20°C. no escuro. Após 9h, determinou-se a porcentagem 
de germinação dos esporos.Não houve efeito da secreção mandibular 
sobre a germinação dos esporos do fungo nas concentrações de 1. 
5 e 10 glandulasfO, 75m!. No entanto. a concentração mais alta 
(40gIândulasJO.75ml) exerceu efeito fungicida sobre a germinação 
de 8. cinerea, estatrstlcamente Igual a do fungicida (Student 
Newman-Kouls a 5%1 . A dosagem de 20 glândulas/O,75ml teve efeito 
nocivo sobre a germinação dos esporos, porém menor que a do 
fungicida . Concluiu -se que as secreções mandibulares da saúva A . 
s8xdens rubropilosa merecem maIor exploração face aos resultados 
promissores ora apresentados . 

ÁCAROS PREDADORES FITOSEIDEOS ASSOCIADOS AO ~vr TROLE 
BIOLÓGICO DO ÁCARO Te".nychu. url;c" EM CUL T J~AS DE 
MORANGO E P~SSEGO . 

F. Wucharpfennig. R. A . Pinto. P. E. B. Paiva & S. aravan • . Gravena 
ManEcol lida. Rua Montelfo Lobato, 856. Centro, CEP 14870·000, 
Jabotlcabal-SP. E-mail : gravena@convex .com .br. Apoio do Projeto 
Terra Viva - Controle de Defensivos Agrícolas. Secreta"a da 
Agricultura e Abastecimento/GTZ. 

o ácaro rajado Tetranychus urticae tem causado 
consideráveis preJufzos, IOclulndo às culturas de morango e pêssego. 
O controle atualmente. via de regra . concentra·se no uso de acaricKfas 
químicos. cujo Impacto ambiental pode ser bastante significatiVo. A 
partir do final da década de 50, 05 àcaros fltoseídeos passaram a ser 
extenSivamente reconhecidos como eficientes predadores fitó fagos . 
O reconheCimento dos ácaros nativos antes de qualquer programa 
de hberação torna·S8. portanto. importante . Foram coletados em 
Valinhas, SP, ácaros fitoseideos nas culturas de pêssego e morango 
durante meados de 1995. que foram posteriormente Idcl1l .. cados 
pelo Oro Gilberto de Moraes (EMBRAPA-Jaguatlúna. SP) . ( ·\.;ontrou· 
se os ácaros Phytoseiulus macropilis e Neoseiulus idaeus. em ambas 
as culturas alimentando-se de T. urtlcae. com predominância do 
ptlmelfo . 

OCORR~NCIA OE PARASITÓIOES EM Liriomyzo spp. (Dlptero : 
Agromyzid •• 1 E PluteJl. xi/ostell. (L.pidoptera: Plutellide.l NA 
REGIÃO DE PIEDAOE. SP. 

A. M . P. Dias ', R. A. Pinto, P. E. B. Paiva & S. Gravana. Gravena 
ManEcol Ltda. Rua Montelfo Lobato. 856, Centro. CEP 14870·000. 
Jabotlcabal-SP. E·mall: gravena@convex .com .br. 'UFSCar. Rod. W. 
LUIZ. km 235. CEP 13565-905, São Carlos . SP. Apoio do Projeto 
Terra Viva - Controle de Defensivos Agrrcolas, Secretaria da 
Agricultura e Abastaclmento/GTZ. 

o inseto conhecido como mosca-minadora (LiriomyzB spp.) 
tem causado danos conSideráveis as culturas de cebola. heterraba e 
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batata . Antes considerada praga secundária. vem atualmente 
causando sériOS preJufzos às culturas em São Paulo, a tal ponto de 
haJe ser considerada uma das espécies de maior Importância agrrcola 
dentrQ do grupo dos agromlzfdeos. ~ uma praga tipicamente "criada" 
pela aphcação excessiva de inseticidas que ehmlnam os seus tnlmlgos 
naturais como os hlmenópteros parasitóides. Já a traça-das-crucíferas 
(Plulel/a xllostellal é conSiderada uma Importante praga do repolho. 
e 05 inseticidas utlhzados para o seu controle não têm se mostrado 
efiCientes. Esse trabalho constatou a ocorrência de parasltóldes 
associados a larvas da mosca-mlnadora e da traça-das-cruciferas. 
Pupas e larvas dessas pragas foram cole tadas em cul t ivos de cebola 
e repolho no mUOlclpio de Piedade, SP. de onde pode-se obter os 
parasltóides para posslvel preservação e aumento em programas de 
manejo ecológiCO. AssocIados à mosca mlnadora encontrou-se o 
Opius sp. (Hymenoptera: Bracontdae) e nas traças. Dladegma sp. 
(Hymenoptera: Ichneumonldael, sendo que ambos apresentaram altas 
taxas de parasitismo. 

INSETICIDAS BIOLÓGICOS E FISIOLÓGICOS NO CONTROLE DO 
BICHO-FURÃO Ecdil%pha .ur.ntiana EM CITROS. 

A. H. Massambani. R. A. Pinto. J . L. Silva & S. Gravena. Gravena 
ManEcol Ltda, Rua MontelfO Lobato. 856, Centro. CEP 14870·000, 
Jabotlcabal-SP. E-mail : gravena@convex.com .br. 

A cada ano Que passa o bicho-furão E. aurantiana aumenta 
a sua importânCia em cllros, pelos pr8JUrZOS dlfetos que proporCiona 
e pelo difícil controle deVido a posição da lagana no tnteflor da fruta. 
Alternativas de Inseticidas biológicos e fisiológiCOS estão sendo 
testadas com o obletlvo de que nâo hala agressão aos programas de 
ManeiO Integrado já implantado em algumas propriedades, portanto. 
nesse trabalho, determinou-se a real efICiênCIa desses produtos no 
controle dessa praga . O expeflmento fOI desenvolVIdo em pomar 
comercial da var. Hamlin, com 5,0 anos de idade. plantado no 
espaçamento de 8x4m no muntclplo de Araraquara. SP. Os 
tratamentos forma 8acillus Ihuringiensis 10ipel · 300/100 I de água). 
8. Ihuringiensis (Agree-50g/1 00 I de água), lufenuron (MATCH CEI 
a 0,00375 e 0,005%, diflubenzuron (Oimilin 25PMI a 0,075% e 
fenpropathrin (Meothrin 300CEI a 0.015% . O trabalho foi 
desenvolvido entre março e maIo de 1996, sendo Que todos 05 
tratamentos foram reaplicados 23 dias após a aplicação inicial. exceto 
o fenpropathnn . Utilizou-se um OBC . 8 repetições, com duas plantas 
úteis em cada parcela e. em uma delas. contava-se Visualmente 05 
frutos com stntomas da praga. Na outra. os frutos com Sintomas 
eram retirados, quantificados e amontoados junto ao tronco das 
árvores. Nas doses testadas. lufenuron teve boa efiCiência no controle 
da praga e o 8. Ihuringiensis e o dlflubenzuron tiveram eficiência 
média. ao final de 45 dias após a aplicação iniciai. em torno de 
70%. Portanto esses produtos são recomendados como eficientes 
no controle dessa praga e como alternativas seletivas aos inimigo 
naturais de pragas de cltros . 

PREOAÇAo DA COCHONllHA Se/enaspidu$ .rticulatus MORGAN 
(HEMIPTERA: DIASPIDIDAEI POR Ponlili. ogon. MULSANT 
(COLEOPTERA : COCCINELlIDAEI . 

S. R. Benvenga. S. Gravena & S. A . de 80rtoli. Gravena ManEcol 
Ltda. Rua Montelfo Lobato. 856, Centro. CEP 14870· 000. 
Jaboticabal·SP. E·mall : gravena@convex .com.br . 

A cochanllha Selenaspidus 8rticulalUs, vulgarmente denomi
nada de pardlnha. é bastante prejudiCial li citricultura. bem como a 
ou-tras plantas hospedeiras onde atualmente tem sido observada. 
Dentre 05 inimigos mais Importantes dessa cochonilha e de outras 
com cara-paça podemos cllar a P. egena. Oeste modo, o presente 
trabalho teve o objetivo de avaliar a eficiência de predaçAo de P. 
egena sobre S. articulatus em condições de laboratório (25 :t: 2·C. 
70 :t: 10% UR e 12 L:DI . Para tanto, folhas de citros infestados 
com S. articulslUS, em um determinado estádio e número conhecido. 
foram oferecidos ao preda-dor e confinados em uma placa de PetrL 
Em cada placa foi colocado um coccineHdeo de Idade conhecida. 



obtido da criação para realização da contagem do nu •. - ' ro de 
diaspidrdeos totalmente e parcialmente predados após 2 1 horas, 
diferenciando macho e fêmea. Foram utilizados 5 re~etlções . 

Constatou-se que o número de ninfa I, ninfa 11 e adulto de S. orticulatus 
total e parcialmente predados. respecti· vamente. pelas diferentes 
fases de P. egena foi : larva I: 8 ,4 e 0 ,0; 3,6 e 2,6; 0 ,0 e 0 ,0: larva 
11 : 17.6 e 0.0: 13.2 e 3.2: 2.0 e 0.8: larva 111 : 38,4 e 0.0; 23.0 e 
6,4: 3,8 e 2.4: larva IV: 57,2 e 0.0: 33.4 e 7.8: 7,6 e 3,0: adulto: 
91.4 e 0,0: 65.8 e 0,0; 12,0 e 5,0. A diferenciação sexual ocorreu 
na fase de ninfa 11; portanto o número de machos e fêmeas predados 
pelas diferentes fases de P. egena foi : larva I: 2,0 e 4 ,2; larva 11: 4 ,0 
e 12.4: larva 111: 10,0 e 19.4: larva IV : 14,4 e 26.8: adulto : 21.4 e 
44,4. 

RESPUESTA FUNCIONAL DEL DEPREDADO R Dic yphus ' IImllnini 
Wagner (HETEROPTERA. MIRIOAEI ANTE OIFERENTES OENSIDADES 
DE M acrosiphum euphofbillll !lhomas. 1878HHOMOPTERA. 
APHIDIDAEI • 

R.Fenili & O.Alomar DeptO Fitossanidade (CAV/UDI-;jC), C. 
POSTAL 281. CEP 88 .520·000. Lages. SC . E-ma,l:a2rf@ 
cav .udesc.br & Unltat d'Entomologia Aplicada, (lRTA/Centre de 
Cabrilsl - cta Cabnsl s/n , Cabrils, Barcelona, Espana. E-mail : alomar@ 
Irta ,cabrils .es 

EI control biológico de plagas junto con el manejo Integrado 
de plagas és el punto común de los estudiOSOS, ViStO que procurase 
siempre mas no agredir ai medio ambiente ai se hacer el control de 
plagas o enfermedades. Asr, procurase detectar organismos capaces 
de hacer el control de determinadas plagas en las diferentes culturas. 
visando su aplicabilidade en la práctica. En este trabajo se procuró 
avaluar ai grado de depredación de heterÓptero, mlJldeo D. tamanini 
en el control de los pulgones en tomate. M . euphorblae an astudios 
de laboratoflo. con temperatura 25::t 1°C. 80·90%HA Y 16:8 LO. 
en distintas sltuaciones. Fueron hechos estudios con diferentes 
niveles de presas n1/n2 y n"/n~ frente a diferentes estágiOS dei 
depredador. en cajas de metacrilato y en Cilindros plástiCOS, con una 
planta, dos plantas y secuencias de 1.3 y 9 plantas. con 1111,IaS n· I 
n~ y adultos hembras de D. tamanini con 12 a 15 dia. de Vida, 
siendo tanto las ninfas cuanto los adultos en ayuno por 24 horas. 
Los resultados obtenidos permiten verificar que an las condiCiones 
estudiadas. Ias curvas de la respuesta funcional encontrase dentro 
da Tipo li, siendo posible la utilizaclón de estos resultados en estudios 
de depredación y control en campo. 

INFLU~NCIA DO VITELO DO HOSPEDEIRO NO PARASITISMO E 
EM ERG ~NCIA DO PARASITÓIDE Te/enomus triptus NIXON 
(HYMENOPTERA: SCELlONIDAEI EM DIFERENTES 10ADES DE OVOS 
DE Piezodorus hybneri GMELlN (HETEROPTERA : PENTATOMIDAEI 

I. M . Icuma1
• Dept'. de Zoologia (UnBI. Campus Universitário · Asa 

Norte, CEP 70900-090. Brasília, DF . E-maIl : Icuma@ clc.unb. br 

A idade do hospedelfo tem um significante efeito sobre o 
parasItismo nos parasitóides de ovos. Para determinar a 11 fluência 
da Idade dos ovos do percevejo da sOJa Piezodorus hybne/' .. obre os 
níveiS de paraSitismo e emergência do parasitóide Telenomu:; tnptus. 
5 diferentes idades de ovos de P. hybnen' (O à 4 dlasl foram olerecidos 
às fêmeas de T. triptus . Vinte posturas de cada idade. consist indo 
de 10 ovos cada. loram apresentadas IOdlvldualmente a um 
paraslt6lde . Foi observado o número de ovos parasitado em cada 
postura e depois deixados para incubar a uma temperatura de 25' C 
e um fotoperfodo de 16L8D até a emergência dos parasltóldes. Para 
determinar a ,"fluência do vltelo do hospedeiro no parasitismo a 
emergência do T. triptus. foram examinados o local da deposição 
dos ovos do parasitólde através de dissecações e cortes histológlCOs 
de ovos de diferentes idades parasitados e medido o volume do 
vitelo do hospedeiro de diferentes Idades . A porcentagem de 
parasitismo fOI significativamente baixa nos hospedeiros de 4 dias 
de idade comparando com outras idades. Com o avanço da Idade do 
hospedeiro o parasitóide teve mais dificuldades em depOSitar seus 
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ovos, aumentando a frequência de inserção do oVlpositor no mesmo 
hospedeiro. Esta baixa porcentagem de parasitismo nos hospedeirOS 
de 4 dias de Idade se deu ao lato de que T. triptus sempre depOSita 
seus ovos no vitelo do hospedeiro e este diminUI de volume a medida 
que a Idade do hospedeiro avança . Ouanto a porcentagem de 
emergência do parasitólde. este fOI Significativamente baiXO nos 
hospedeiro de 3 e 4 dias de Idade, mostrando uma forte correlação 
entre o volume do vitelo do hospedeiro e a porcentagem de 
sobrevivência da progênie do parasitóide . Houve também uma 
significativa influência do vitelo no tempo de desenvolVimento da 
progênie que fOI prolongado nos hospedeiros de 3 e 4 dias. 

DESENVOLVIMENTO DE Trichogrllmma galloi E T. pretiosum NAS 
CONDIÇOES NATURAIS DE PIRACICABA-SP. 

M . M . Rossi & J. R. P. Parra. Departamento de Entomologia. ESAlOI 
USP - Av . Pádua Dias na. 11 , CP 9. 13418-900. PiraCicaba, SP. BR. 
mamrossl@carpa.ciagri .usp.br 

Em espécies do gênero Trichogramma . O estudo do Cicio 
de vida em condições naturais. pode permitir a detecção de 
Interrupções de desenvolvimento. ass im como sua natureza 
(qUlescêncla e/ou dia pausa) e duração. Este tipo de estudo vem 
sendo realizado com Irequêncla em espéCies de Trichogramma de 
países de clima temperado. No Brasil , não existe nenhum relato sobre 
o comportamento de nossas espécies em condições naturais . Este 
trabalho teve por objetivo, estudar o desenvolvimento de T. galloi e 
de T. pretiosum. durante o inverno, nas condições naturais de 
Piracicaba . Os ensaios foram realizados semanalmente. durante todo 
o inverno. sobre o hospedeirO alternativo Anagasta kuehnielfa, cujos 
ovos foram oferecidos às fêmeas das duas espécies de parasltóides. 
alimentadas com mel. por um período de 4 horas. à temperatura de 
25 D C, UR de 70.±,10% e fotofase de 14 horas. Após este perfodo. 
as fêmeas eram eliminadas e os ovos parasltados levados para um 
abrigo meteorológico. protegido das chuvas e da InCidênCia direta 
dos raios solares. mas SUjeito a todas as vanações de temperatura e 
umidade relativa (registradas diariamente através de um 
termohlgrógralol. Os ,"setos foram observados diariamente e as datas 
do escurecimento dos ovos hospedeiros (indicativos de que os 
parasltó,des atingiram o estágiO de pré-pupa), aSSim como as datas 
das emergências dos adultos foram anotadas . Os resultados obtidos 
mostraram que o tempo necessáriO para o escurecimento dos ovos 
vanou de 4 a 8 dias para ambas as espéCies e que. o CIcio de 
desenvolvimento mais longo obtido durante o período fOi de 26 dias 
para T. galloi e de 25 dias para T. pretiosum. As temperaturas durante 
o inverno de 1996 não foram sufiCIentemente baixas e nem agiram 
por um pedodo de tempo prolongado, para permitir a indução de 
qUlescência elou dlapausa em T. gafloi e em T. pretiosum. 

EXIG t NCIAS TÉRMICAS DAS DIFERENTES FASES DE 
DESENVOLVIMENTO DE Trichogramma ga/loi E Trichogrammll 
pretiosum. 

M . M . Rossi. F. L. C6nsoli & J . R. P. Parra. Departamento de 
Entomologia. ESALO/USP - Av . Pádua Dias nO. 11 . CP 9, 13418-
900. PiraCicaba. SP. BR . mamrossi@carpa .clagri .usp.br 

O cálculo das eXigências térmicas endoparasltóldes é 
geralmente baseado nos resultados do Cicio de desenvolvimento de 
ovo até adulto. pelas dificuldades ,"erentes ao hábito do inseto. O 
obJetiVO deste trabalho fOI a determinação das eXigências térmicas 
para cada fase do desenvolVimento de T. gallol e T. pretiosum. 
Visando a realização de pesquisas báSicas de produção in vltro e de 
dlapausa. Os ensaios foram realizados sobre o hospedeIro alternativo. 
Anagasta kuehmella. para as duas espéCies. O desenvolVimento de 
ambas as espéCies fOI observado em 6 temperaturas : 18, 20. 22. 
25. 30 e 32°C, umidade relativa de 60.±,10% e foto fase de 14 
horas e as amostragens foram feitas a intervalos de 4 horas. A 
observação do desenvolVimento dos parasitóldes foi realizada de 
duas formas : 11 os ovos do hospedeiro foram corados com azul de 
toluldma até Que os parasitóides atingissem o estágio de pré-pupa 



lovos do hospedeiro tornam-se escurosl: 21 a partir desse estágio, 
os ovos foram dissecados. A determinação da temperatura base foi 
feita pelo método da hipérbole. Os valores da temperatur1 base e 
constante térmica para as fases de desenvolvimento ovo-I,uva, pré
pupa e pupa de T. galloi foram 12,3°C e 34 ,0 GO; 11,8 'C e 36,2 
GO e 11,9°C e 74,1 GO, respect ivamente. Para a espécie T. 
pretiosum. os valores obtidos foram 10.1 °C e 4' ,2 GO: 14.0oC e 
15,2 GO e 13,3°C e 71,4 GO, para as fases de ovo-larva, pré·pupa 
e pupa. respectivamente . Os resultados eVidenciam a grande variação 
entre as espécies, Indicando que as téCnicas para a parahsação do 
desenvolvimento (dia pausa I devem ser variáveis, dependendo da 
espécie Visada . 

PERCENTAGEM DE PARASITISMO DE OVOS DE PERCEVEJOS DA 
SOJA POR Te/enomus podisi NA REGIÃO DE DOURADOS-MS EM 
LAVOURAS SUJEITOS OU NÃO A APLICAÇÃO DE INSETICIDAS. 

M .A.M .Correia. A .S.l. Moura. M . Oliveira & H.R.Santos,Dept- de 
CiênCias Agrárias (CEUD/UFMS), C. Postal 533. Km 12 BR 463, 
Dourados, MS . 

Os percevejos da soja são conSiderados as pnncip I ~ pragas 
de final de ciclo desta cultura. destacando-se dentre eles a ~ o.!specles 
Nezara vir;dula, EU$ch;stus heros e p'ezodorus (JU/1dimi' .Como seu 
controle químico acarreta vAflos fatores adversos uma alternatIVa 
racional é o controle biOlógico com mlcrohymenópteros parasuóldes 
de ovos. Na região de Dourados.MS o Telenomus podisl é o 
parasltólde que ocorre com maior frequência. Buscando estimar a 
contribuIção natural destes parasltóldes nas lavouras de produção 
de grãos de sOJa procederam-se cole tas aleatónas de ovos de 
percevejos em quatro áreas de produção de soja onde nào haVIam 
sido aplicados inseticidas para o controle de perceveJos . E para 
verificar as alterações da incidência de paraSItismo deVido a aplicação 
de Inseticidas foram feitas CinCO coletas I uma prévia e 1. 3. 5 e 7 
DAl I em uma área de 6 ha no Nôcleo de CiênCias Agránas da 
UFMS mediante a aphcação do inseticida monoctotofós à razão de 
350mllha. Os ovos coletados foram levados ao labotarórlo de 
entomologla da UFMS e mantidos em placas de Pétrl. com um 
algodão umedecido até a eclosão das ninfas ou emêrgência dos 
parasltóldes. O (ndice de paraSitismo médiO nas áreas Selll "1 ':cação 
de inseticida em ovos de E. Heras fOI de 54,1%. Em :.r as com 
aplicação de inseticida obteve·se. em ovos de E. Heros 7~.2% no 
dia antenor. 40.9 % no terceiro dia e 78.9% no qUinto . Em ovos de 
P. gU/1dm;; nos CinCO dIas após a aplicação o paraSItismo OSCilou 
entre 41,9 e 49.1 % alcançando 71.1 % no sétImo dia . Os 
parasltóides, sem a pllcação de Inseticidas. realizaram um controle 
superior a metade do potencial reprodutiVO dos percevejos e 
aparentemente a ocorrênCia de paraSItismo, mesmo sofrendo uma 
queda logo após a aplicação do Inseticida. recuperou-se após cinco 
ou sete dias. 

EFEITO DE DIETA ARTIFICIAL NO DESENVOLVIMENTO DE Podi$u$ 
,o$/,.Ii$ STAL (HETEROPTERA: PENTATOMIDAE, 

M. F. Furtado, M. D. A . Coracini. J . C. Zanuncio &. A. J . Molina
Rugama. OeptD de Biologia Animal. UFV. CEP 36571 -000. Viçosa, 
MG. E-mail: coraclnl@alumni.ufv .br. 

Pentatomrdeos do gênero Podisus alimentam-se '" formas 
imaturas de várias espécies de ,"setos -praga . Apesar do 
desenvolVimento de estudos com várias espécies do gênero Podisus 
e de CUltOS pentatomídeos predadores. pouco se sabe sobre a blok>gla 
e metodologia de Criação de Podisus rostralis. ASSim, objetivou-se 
com este trabalho estudar O desenvolVimento nlnfal deste predador 
alimentado com a dieta artIfiCial desenvolvida para PodISUS ntgnspinus 
comparado a alimentação com larvas de Tenebno molttor (Coleoptera: 
Tenebflonidac) . O experimento fOI reahzado no Laboratório de Biologia 
de Insetos - InsetáriolUFV, sob tempera'tUras médias mínima e mblma 
de 22,2 'C ± 0,13 e 24.2-C ::t 0.13, umidade relativa de 64% , e 
fotoperiodo de 12 h de fotofase. A dieta anlflclal e larvas de T. 
moMor permitiram que 66.7% e 86.7% das nin fas atingissem a 
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fase adulta, respectivamente . O desenvolvimento ninfal foi 
slgmficatlvamente prolongado nos insetos alimentados com dieta 
artifiCial, que apresentaram duração total de 37.15 dias. enquanto 
Insetos alimentados com T. molitor apresentaram duração total de 
27,58 dias. O peso de ninfas e adultos de P. rostralis apresentaram 
diferença sigmficatlva entre os dois tratamentos. sendo que mnfas 
de ter ceifO, quarto e quinto estádiOS e adultos ahmentados com 
dIeta artlficl3l pesaram, respectivamente, 2.87, 7.93. 18,43 e 37,28 
mg. e as ninfas alimentadas com T. molitor pesaram, 
respectivamente, 3.75. 11 .60, 26.98 e 54, 98 mg . Houve maior 
aumento de peso entre o qUinto estádio e a fase adulta nas mnfas 
alimentadas com a dieta artifiCial, o mesmo não ocorrendo com as 
alimentadas com T. moNtor. 

INFLU~NCIA DO TEOR DE UMIDADE DAS ÁRVORES DE PINUS 
TAEDA SOBRE A EFIC I~NC I A DE Iballa l eucospoi des 
(HYMENOPTERA : IBAlIIDA E'. PARASITÓIDE DE Si, ex noctilio 
IHYMENOPTERA : SIRICIDAE,. 

S.R.C_ Penteado. & E.T. lede. CNPF/EMBRAPA, C. Postal 319: CEP 
83411 -000. Colombo. PR, 8R . E-mail : susete@cnpf.embrapa.br. 

Iba#a leucospo;des é um endoparasltÓlde de Sirex noctilio 
(vespa-da-madeira), que tem apresentado uma efiCiência média de 
20% . Um estudo para verificar a relação eXIStente entre ° teor de 
umidade das Arvores de p"nus taeda e a eficiência do parasitÓide. fOI 
condUZido em EncrUZIlhada do Sul, RS e Lages, SC. Foram coletadas 
5 árvores, por local. as quais foram acondicionadas em gaiolas. Todos 
os adultos de S. noetil;o e de /. leueospoides que emergiram, foram 
coletados e contados. e procedeu-se ao cálculo da porcentagem de 
paraSItismo. Observou-se uma relação inversamente proporcional 
entre o teor de umidade das árvores e a porcentagem de paraSitismo. 
Em EncrUZilhada do Sul. duas árvores apresentaram as maiores 
porcentagens de parasit ismo 125.63% e 26.98%) e também as 
menores médias de umidade (39,03% e 41 .57 %," Outra árvore 
apresentou a menor porcentagem de parasItismo (11.25%1 e a maior 
média de umidade 157,44%1. Em Lages, venficou-se que duas 
árvores apresentaram as maiores porcentagens de parasitismo 
18.30% e 4. 18%1 e também as menores médias de umidade (42.62% 
e 39,02%1. Entretanto. a árvore que aPfesentou a menor porcentagem 
de paraSitIsmo (0,36%1, fOI também a com maior média de umidade 
176.77%1. Os resultados indicaram que. em árvores com teores de 
umidade menores. /. leueospo;des apresentou melhor eficiênCia. Isto 
pode estar relaCionado ao fator responsável pela atração dos adultos 
de I. leucospoides. o fungo Amylostereum areolatum. O qual é 
Introduzido, na árvore. pela fêmea de S. noctil;o. durante a postura 
e utilizado de alimento por suas larvas. Desta forma, a atração do 
parasltOide para as árvores atacadas por S. noctillo começa quando 
o fungo iOlcia o seu crescimento e. em madeira com umidade acima 
de 70%. o crescimento do fungo é mUito lento. Portanto, as árvores 
que apresentaram um menor teor de umidade. favoreceram o 
desenvolVimento do fungo , tornando·se atrativas ao parasltóide. o 
qual realizou posturas preferencialmente nestas árvores. As árvores 
com um maior teor de umidade. tornaram-se atratIVas ao parasitóide 
à medida em que perdiam umidade, ° que ocorre em função do 
ataque da vespa-da·madelra . No entanto. possivelmente nesta fase, 
a população do parasitóide Já estava em declínio. ocorrendo um menor 
numero de posturas naquelas árvores. 

DETERMINAÇÃO DA TEMPERATURA E PERloDO IDEAL PARA O 
ARMAZENAMENTO DO PARASITÓITE lboli. leuco . poide. 
(HYMENOPTERA. IBAlIIDAE,. 

W . Reis Filho, Rua Itacorubl. ex . Post al 502-CEP. 88034-901, 
Florianópolls-SC-. E. T. lede &. S.R.C. Penteado. EMBRAPA-CNPF. 
Cx . Posl.1 319 . CEP.B3411 ·000. Colombo·PR . 

Esta pesquisa fOI desenvolvida no laboratório de Entomologia 
do CNPF/EM8RAPA e teve como obJetiVO. determinar a temperatura 
e o per rodo Ideal para o armazenamento de adultos de Ibal;a 
leucospoides. endoparasitóide da vespa·da-madeira, Sirex noctilio. 



Os parasitÓides foram obtidos de toretes de Pinus taeda atacados 
por S. nOCliJio que, logo após a emergênCia. loram acondiCionados 
em frascos de poliellleno e levados às câmaras BOO's para 
armazenamento. As temperaturas testadas foram de O, 4, 8 e 12°C, 
sob U. R. de 80..±. 10% e. em cada uma delas. os insetos foram 
armazenados por 5, 10, 15, 20. 25 , 30 e 35 dias. Apó::. erfodo 
de armazenamento referente a cada tratamento, os Inse.1 s foram 
cok>cados em temperatura ambiente para a análise da sobreVivência 
e longevidade. Para os machos a maior porcentagem de sobreVivênCia 
180%) foi obtida nas temperaturas de 8 e 12°C, não havendo 
diferença entre estas, até 30 dias de armazenamento. Entretanto, a 
maior longeVidade em tempera tura ambiente, após o armazenamento. 
foi obtido na temperatura de 8°C (média de 17.99 dias). No caso 
das fêmeas , a temperatura de 8°C também fOI a maIs apropflada, 
permitindo a sobrevivência de 100% dos Insetos até 35 dIas de 
armazenamentO. A longevidade, após o período de armazenamento, 
também fOI maior para as fêmeas armazenadas a 8°C (média de 
19,95 dIas) . Veriflcou·se que a longevidade média de I. leucospoides. 
em temperatura ambiente. fOI de 17.60 dias para os machos e 22.30 
dias para as fêmeas . ConcluIu' se que os Insetos armazenados a 
8°C, por até 30 dias podem ser utilizados na cnação massa I. 
favorecendo a sincronização na fase de acasalamento. aSSim como 
o seu envIO para liberação no campo. 

COMPARAÇÃO DAS FLUTUAÇOES POPULACIONAIS [)E Sirex 
noc/Mo E SEU ENDOPARASITA Ibof.ltwcospoide. EM lOCALIDADES 
DO RIO GRANDE 00 SUL E SANTA CATARINA . 

M.S.P .• Leit e. Oepto . Zool . UFPR, C.Postal 19020, CEP 81.531 ·990 
Curitiba. PRo E.T.lede, EMBRAPA·CNPF, C. Postal 319, CEP B3.4,, · 
000. Colombo. PR & V.Graf. Oepto. Zool. UFPR. 

Iba/io /eucospoides é um Importante agente de controle 
btalógico de S. nocti/io. principal praga de Pinu$ spp .• atingIndo fndlces 
médIOS de paraSItismo de 20% . Em maio de 1995, em dOIS locaiS no 
Estado do RIO Grande do Sul e três no Estado de Santa Catarina. 
foram seleCIonadas de Cinco a dez árvores de P. taeda atacadas pela 
vespa·da·madelra . De cada uma delas. retiraram·se Quatro toretes 
de 0 .80 m de compflmento, do terço médiO da planta. Os toretes 
permaneceram no campo até o final de setembro, Quando foram 
transportados ao laboratóflo de Entomologla do CNPF/EM8RAPA e 
acondiCionados indiVidualmente em gaiolas. Todos os adultos de S. 
noctiJio e I . I~ucospoides Que emergiram, foram col..: lados 
semanalmente, determinando·se os (ndlces de parasltl_.no e as 
flutuações populacionaiS no período de outubro/95 a feverelro/96 . 
Nos munldpios do AIO Grande do Sul. Encruzilhada do Sul e São 
FranciSCo de Paula, os rndlces de parasitismo foram. respectivamente. 
de 13,91 e 22.36%. Em Santa Catarina. verificou -se (ndlces de 
23 . 81 ; 34,32 e 27 ,83% para Caçador , Lages e Iranl . 
respectivamente . Nas amostras provenientes de EncrUZIlhada do 
Sul, S. noctilio iniCIOU a sua emergência em 6 de novembro e em 
Caçador 16 de outubro. coincidindo com a emergência de I . 
leucospoides . Para São Francisco de Paula. observou-se que S. 
nocei/ia iniciou a emergência em 23 de outubro, em Irani e Lages, 
em 16 de outubro. nos três locaIS, /. leucospoides emergiu três 
semanas depOIS. As variações nos per(odos de emergência da praga 
e do parasltólde. nos dIversos locais, podem estar relacionados com 
o teor de umidade das árvores, as variações climáticas e altitudes 
locaIS. Em todos os locaiS estudados os PiCOS populaCionaiS de S. 
noctilio e I. leucospoides ocorreram nos meses de novembro e 
dezembro . 

CONTROLE OE Dionejuno juno IlEPIDOPTERA, HELlCONIIDAEI PELO 
8aculovirus dione NO CAMPO. 

C. L. M . Figueir6. C. F. S. de Andrade & O. S. Ohashi . Oept- de 
Biologia Vegetal e Fitossanidade . Av. Tancredo Neves sInO, CEP 
66.077·530, Belém, PA . 

A larva de Dionejunojuno é considerada a principal praga 
do maracujaze iro. devido ao severo desfolhamento que provoca na 
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planta com consequente redução na produção de frutos . Portanto. 
neste estudo avaliou·se a eficiência do 86culovirus dione no controle 
de D. j . juno, tendo em vista Que os vírus têm se mostrado promissores 
no controle de diversas pragas. Este expeflmento constou de 6 
tratamentos com 4 repetições , sendo uma testemunha (para correção 
de mortalidade). 4 concentrações de 8. dione (10, 20, 40 e 80g de 
larvas do 5- estádiO mortas por virose. maceradas e flltradas/ SOO I 
de águalha) e 1 Químico como padrão (30ml de Oecls CE/500 I de 
água/ha) . Cada repetição fOI repre sentada por um frasco de vidro 
medindo 6 cm de diâmetro e 15,5 cm de altura. contendo 25 larvas 
do 2- estádiO. As concentrações de vírus e o Oecls 25 CE foram 
aplicadas no campo com pulverizador manual , após as 16 h, com 
temperatura ambiente variando de 28 a 30 °C e UR 65 a 70%. As 
larvas foram alimentadas no laboratório com folhas colhidas 1 hora 
após a aplicação, provementes dos respectivos tratamentos. As larvas 
da testemunha receberam folhas de plantas pulveflzadas com água 
e após colhidas, foram tratadas com solução de formal a 1,85% de 
La .• por 5 minutos. Fez·se a troca de alimentaçAo. observações e 
anotações diariamente . A partir do 5° após a aplicação das 
concentrações de vírus Imciou·se a mortalidade de larvas com Sinais 
característicos da virose. No 7° dia após a aplicação do vfrus obteve· 
se a seguinte mortalidade comglda: 56% • 95.6 %, 100%, 100% e 
97.8 %. para lO, 20, 40 e 80g de larvas e 30ml de Oecls/500 I de 
água/ha. respectivamente . Os resultados comprovam a efiCiênCia 
do 8 . dione no controle de D. j. juno . 

EFICI~NCIA DO Bllculov;rus . rinnyis NAS FORMULAÇOES PÓ SECO 
E EMULSÃO SOBRE lARGA TAS DO MANDAROvA DA 
SERINGUEIRA. 

H. da C. B. Nunes. A . A. P. Cidon. A . W. A . da Silva, O. S. Ohashi 
OeptO de Biologia Vegetal e Fltossallidade. Av. Tancredo Neves si 
n', CEP 66.077·530, Belém, PA. 

A utilização do 811culovirus erinnyis vem se destacando 
como um método eficiente de controle do madarová 1Erinnyis alloJ. 
Porém, atualmente o armazenamento do vlrus é feito somente em 
geladeira o que dificulta a utilização deste patógeno por pequenos 
produtores. Portanto. este trabalho teve por objetivo testar a 
Viabilidade do 8 . erinnyis formulado em pó seco e emulsão após 2. 8 
e 12 meses de armazenamento li temperatura ambiente . Os 
experimentos foram executados no Campus da FCAP. utillzando·se 
o delineamento Inteiramente casualtzado constando de 6 tratamentos 
com 3 repetições. Os tratamentos constltulram·se: 3 g de 86culovlrus 
impuro para 100 e SOO 9 de polVilho de mandioca e 100 e 500 ml 
de óleo de sOJa + emulsificante, 3 g de 8.cu/oviru$ conservado em 
geladelta e Testemunha. Todos os tratamentos foram dllufdos para 
500 I de água e pulverizados sobre 'oliolos de sertngueira etlquetados. 
Após 1 dia de pulv8f1Zação. os foHolos foram retirados em segUida 
levados ao laboratóflo para alimentar lagartas do 2° Instar de E. 811o. 
criadas isoladas em frascos de Vidros est8rtltzados. Realizou-se as 
avaliações pelo número de lagartas mortas com Sintomas de virose. 
Os dados de mortalidade foram transformados em percentagem de 
mortalidade, e as eficênclas dos tratamentos foram calculadas pela 
fórmula Schneider & Orelli, CUJo os resultados foram os seguintes: 
Experimento 1 (2 meses) : Todas as efiCiências ficaram acima de 
80%; Expeflmento 218 meses) : TI . 48,38%; T2 ., 51 ,62 %: T

J 
= 

12.90%: T. z 0,0% e T, = 77,41 %: Expertmento 3112 meses) : T I 
- 54,05%; T, = 70,26%; T, - 37,B3%; T. - 43,24% e T, ~ 
67.26% . Conclui ·se Que, as formulações mantIveram a Viabilidade 
do vlrus durante um período de 12 meses de armazenamento. 

CONTROLE BIOlÓGICO DE PERCEVEJOS DA SOJA NO TRIÃNGUlO 
MINEIRO 

M. V.nzon, J . G. Ripposati. J. A. M . Ferreira, J . H. Virissimo, J . C. 
Ferreir. & C. R. Mora.s. EPAMIG/FEGT, C. Postal 351, CEP 38001 · 
970. Uberaba. MG. E·mail : venzon@bio.uv8.nl. 

Os percevejos pentatomldeos represent am o principal grupo 
de pragas que frequentemente at ingem o ntvel de con trole nas 
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lavouras de SOJa do Triângulo Mineiro. necessitando portanto. o 
controle periódico. o qual é feito exclusivamente com produtos 
químicos. Com o objetivo de venflcar a viabilidade do controle 
biOlógico destas pragas na região através do parasltólde de ovos 
Tosso/cus bssa/is, fOI iniciado em fevereirO de 1995 na EPAMIGI 
FEGT. Uberaba, um projeto piloto envolvendo a coleta. pesqUisa do 
Inseto hospedeiro INezllrs wridu/a) em diferentes locais e culluras. 
multiplicação em laboratório. inoculação e liberação de T bssalls 
em lavouras de sOJa da reglfo . As maiores coletas de pUI ... tweJos 
foram feitas em Nova Ponte e Sacramento, em mlh ,o e sOJa 
principalmente: no período de 05/ 1 2195 a 30/01 /96 foram produzidos 
um total de 226.602 ovos de N. vindu/a . Os Ovos foram armazenados 
em freezer e utilizados posteriormente para inoculação com o 
parasl1ólde e liberação em quatro áreas localizadas nos munlcfplos 
de ConqUista, UberlAndla. Nova Ponte e Sacramento. Venficou-se 
em todas estas áreas uma diminuição da população de perceveJos. a 
qual permaneceu abaiXO do nivel de dano econômico até o final da 
safra. Diante destes resultados de produção e liberação de T. basalls 
pela prtmeira vez na regíco, pode-se venflcar o potencIal do controle 
biológico dos percevejOS da soja sendo necessário, portanto, a 
continUidade do programa. abrangendo maiores áreas para que se 
possa avaliar melhor o Impacto deste método de controle na regHo 
produtora de Sala do Triângulo Mineiro. 

RESPONSES OF O,iu. taov;gotu. TO CUCUMBER PLANTS INFESTEO 
WITH THRIPS ANO SPIOER MITES 

M. Venzon. EPAMIG/FEGT. Uberaba. MG . A . Janssen & M .\li. Sabelis. 
Umv . of Amsterdam. The Netherlands . E-mail: venzon@bio.uva.nl 

Conventional blological control programs normally Just conslder 
release of dlfferent natural enemy specles In lhe largai crop wlthout 
taklng Into account the structure of lhe food web OCCUflng In the 
crop. Plants. herblvores and na tural enemles may In t eract In 
complicated ways, and crops wlth herbivores and natural eneml8S 
have to be regarded as food webs mstead of a coUectlon of 51mple 
tfltrOph,C food chams. When one or more natural enemles are released 
In a crop, such Interactions may dlsturb the structure of the local 
food web. causlOg unexpected results for lhe success of blologlcal 
control. By studYIIlg the searching behavlour of natural enemles, 
predlctlons of lhe probablli ty of dlfferent specles to meet cr to 
compete can be done. DUflng the flrst phase of the searching process, 
lhal of long range searchlng behaviour, odours play an Important 
role In many insect and mlte specles. EspeclaUy thls f,rst phase 15 

Important In determlnlng l he dis tnbution of arthropods In ... '''p. For 
example, natural enemles have shown to use odours pH~duced by 
infested plants as a cue for presence of herblvores and odout~ emined 
by attacked herblvores as 8 sign for avoidlng compelltlon. As a "rst 
step '" analystng int eract ions between vanous predators and 
herblvores. we have dane experiments in a greenhouse where we 
studied an artifiCial food web consistlng of a preda tory bug Odus 
/aevigatus. two herblvores. lhe spider mite Te,ranychus urtlcae and 
the th(lps Franklmiella occldental/is. and cucumber plant as hosts.We 
offered O. /aevigatus a cMlce belween elesn plams and plants enhar 
infested wlth splder mltes ar thnps. Females of O. /sevigstus were 
released In the mlddle of a circle conSlstlng of SIX cucumber plants. 
three of them were infested. alterna ted wlth clean plants_ The 
predatory bugs showed Slgnlficant preference for plants infested 
wlth mltes as well as for plants Infested wlth thnps. Consldering the 
polyphagous nature of O. laevigslus and the responses of other 
predators in t hls same lood web. interactlons such as Intragutld 
predat lon between these natural enemies may occur. Apart from 
lhe above results. we wlll show results 01 subsequent expenments 
and dlscuss thel' implicat ions for biologlcal contraI. 
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CAPACIDADE DE CONSUMO DE Chrysoper/. extern. 
INEUROPTERA: CHRYSOPIOAEI EM OIFERENTES PRESAS . SOB 
CONOIÇOES OE LABORATÓRIO 

A. C. Caetano. S. A . De BortDti . A. T. Murata & R. S. Narciso. 
Dept". de Entomologla e Nematologla (FCAV/UNESPI. Rod. Carlos 
Tonannl , Km 5. CEP 14870-000. Jabotlcabal. SP. 

Os insetos da famnia Chysopldae 510 considerados 
Importantes aliados no controle biOlógiCO de pragas. O presente 
trabalho teve por obJetiVO determtnar a capaCidade de consumo de 
ovos de três espécies de manposas por larvas de Chrysoperla externa, 
além de se verificar a Viabilidade do pedodo larva-adulto, duração 
do perfodo larval. e a massa total (g) de ovos consumidos. O 
experimento se desenvolveu em condições de laborat6rio. 

controlando-se temperatura (25 ± 2°C). umidade relauva do ar 

(75% ± 10%. e fotofase de 14 horas. Foram utilizados Insetos da 

geração F 1, em três tratamentos com 30 repetições , num 
delineament o Inteiramente casualizado. Os resultados obtidos 
mostraram que o número total de ovos de D. sacchsrtJlis, S. ceres/ella 
e A . kuehniella consumidos durante a fase larval foram de 567.39; 
930,62 e 1553.09 Ovos. respectivamente . A duração do perrodo 
larva I (em dias), a Viabilidade do Cicio larva-adulto (em %. e a 
quantidade de ovos consumidos expressa em massa (gl , foram 9,51 
doas. 73.33 % o 0.041g; 9.37 dias. 83.33 %. 0.018g; • 9.02 
dIas. 83.33 % e 0 .043g. respectivamente . para larvas alimentadas 
com D. sscchsralis. S. ceres/ella e A. kuehniella. Foi observado que 
mais de 80% do consumo total de Ovos. ocorreu durante o terceiro 
tnstar. sendo que somando-se o consumo do segundo e terceiro 
(nstares, chegou-se a mais de 93% do consumo totaL Com base 
nos parlmetros avaliados, os ovos de S. cereslella podem ser 
considerados como o melhor alimento, por proporcionar alta 
Viabilidade para o pertodo larva a adulto e menor massa consumida 
de ovos. 

INIMIGOS NATURAIS OA "MARIPOSA DO ALAMO" Condy/orrhizo 
vo,'igia/i • . ILEPIOÓPTERA : PYRAUOAE : CRAMBINAEI. 

R.M . Corrêa .. E.N. Marques & N.J Sousa. Lab. de Proteção Florest al 
• UFPR. Fax : 10411 253·2332. Rua Bom Jesus. 650 · Juvevê. B0035-
010 CUritiba - Pr - BraSIl. E-mail : cwikler@lguacu.cce.u fpr.br 

No Sul do BraSil. a espécie C. vestigislis I Lepídoptera. 
Cramb",ael tem causado grandes danos devido a "'tensa desfolha à 
essência florestal do gênero Popu/us (Álamo). cultura esta 
estabeleCida em áreas de várzea. onde o emprego de produtos 
químiCOS acarreta sérios problemas ao meio ambiente . Frente a esta 
snuação fez-se necessário o estudo de alternativas para o controle 
deste Lepidóptero, que sem dUVida é a prinCipal praga desta cultura 
no BraSIL Durante as váflas observações e cole'tas a n(vel de campo, 
observou-se a presença de Inúmeros inimigos naturais, as colet as 
procuraram abranger 8S diversas fases do desenvolviment o do inseto, 
sendo coletadas no solo e na folhagem do "Álamo·. Os exemplares 
com potenCial foram Identificados por espeCialistas do Centro De 
IdentiflcaçAao De Insetos Fnófagos da UFPR. Os inimigos naturais. 
agem e desenvolem-se nas seguintes fases de desenvolVimento da 
espécie C. vestigisJl5 : parasit61des de ovos: Tn'chogramma sp. I Hym .• 
Trtchogrammatldael; lagarta de último (nstar e pupa: Itoplectis 
brssilienSls e Coccygomimus go/bschl (Hym., Ichneumonidael. 
Srschymeria sp e Conurs sp (Hym ., Chalcidldael e Diptera 
ITachintdae). Nos tes t es laboratoflals constatou-se Que : 
Coccygomimus goJbachi e Conufs sp. apresentam al to potencial para 
criação massal e uso futuro em um "'Manejo Integrado de Pragas" 
(MIP). para o controle da '"Mariposa do Álamo· . 



UTILIZAÇÃO DE EXTRATOS VEGETAIS COMO ALTERNATIVA PARA 
O CONTROLE DE FORMIGAS CORTADEIRAS DO (' <NERO 
Acromyrmex. EM ÁREAS DE RECUPERAÇÃO DA PETROBRÁS 
SIX. NO MUNIClplO DE SÃO MATEUS DO SUL · PARANÁ . 

N. J . Sousa. R. M. Corria. E. N. Marques. G. M. Ouo & S . J . A. 
Bittencourt • Curso de Eng . Florestal · UFPR . Lab. de Proleção 
Florestal, Fax: (041) 253·2332. Rua Bom Jesus. 650 . Juve .... ê. 
80035-010 Curitiba · Pr · BraSIl. E·mall: cWlkler@lguacu.cce.ufpr.br 

Este trabalho teve como obJetiVO. testar a eficiência de váriOS 
extratos vegetais para o controle de formigas cortadeiras do gênero 
Acromyrmex. Para 8 realização dos testes foram escolhidas áreas 
de recuperação pertencentes a PETROBRÃS • SIX. locailzadas no 
município de São Mateus do Sul - PR. Foram definidos 19 tratamentos 
a serem aplicados nos formigueiros. 9 a base de agua e 8 a base de 
álcool mais duas testemunhas. Que foram a aplicação de água e 
álcool puros. São eles: Água; Água + folhas de batata-doce; Água 
+ madeira de adcla·negra; Água + folhas hortelã; Água + fumo 
+ álcool; Água + casca seca de acácia -negra; Água ... ~ . ' "lentes 
de gergehm; Água + Cinza; Água + carvão; Água ~ lodos os 
tratamentos; Álcool ; Álcool + casca seca de acácla·negIJ; Álcool 
+ cinza; Álcool + sementes de gergehm; Álcool + madeira de acácia
negra; Álcool + folhas de hortelã; Álcool + folhas de batata-doce; 
Álcool + todos os tratamentos. Nos extratos a base de álcool. as 
folhas e outros materiaiS permaneceram por 24 horas no álcool. 
sendo posteriormente peneirados. nos extratos a base de água as 
folhas e outros materiaiS foram fervidos por 5 mUllJtos, permanecendo 
na solução por 24 horas. Preparados os extratos. com O auxnlo de 
um cano os mesmos. foram despejados sobre a colônia de fungos 
de formigueiros com área de 0.16 m 1, procurando alterar o minlmo 
possivel a estrutura dos mesmos. Após uma semana os formlguetros 
tratados foram avaliados onde fOI averiguada a sua mOrle ou não. 
ConClUiu-se que : nos tratamentos a base de água. apenas o extrato 
feito com sementes de gergehm mostrou-se uma alternativa Viável 
para o controle das formigas cortadeiras ; nos tratamentos a base de 
álcool. houve 100% de mortahdade para os formigueiros testados. 
porém não é possivel conclUir qual tratamento é o mais eficaz. POiS 
tudo Indica que fOI O álcool e não o exnato em teste quelll lll tou os 
formigueiros; em nenhum dos formigueiros testados houVl' 1,Iudança 
da colônia para outro lugar. 

DETERMINAÇÃO DE DOSES DE SEMENTES DE GERGELlM (S ... num 
' PP I. PARA O CONTROLE DE FORMIGAS CORTADEIRAS DO 
G~NERO A cromyrmex (HYMENOPTERA : FORMICIDA E). 

N. J . Sousa. R. M . Corria. E. N. Marques. G. M. Ouo & S. J . A . 
Bit'tencourt - Curso de Eng. Florestal - UFPR - Lab. de Proteção 
Florestal. Fax : (041) 253-2332. Rua Bom Jesus, 650 - Juvevê, 
80035-010 CUritiba - Pr - Brasil . E-mail : cWlkler@lguacu.cce .ufpr.br 

Segundo COAR~A et aI. (1996). a utlhzação de sementes 
de gergelim (Sessnum spp.). e uma alternativa Viável para o controle 
de formigas cortadeiras do gênero Acromyrmex. porém em seus 
testes os autores não deternllnaram a melhor dosagem de sementes 
por formlguelfo, VistO que doses de 50 e 100 g mataram todos os 
formlguetros testados. teste 30 dias após a aplicação. Senu .. USSlnl 
o presente trabalho tem como obJetiVO principal determlll,l r qual a 
melhor dosagem de sementes de gergehm para controlar formigueiros 
do gênero ACfomyrmex. Para tanto foram utilizados os mesmos 
cménos dos autores cilados aCima. ou seja formlguetros de 0,16 
m ' , onde foram distribuídas a granel as doses de sementes. o local 
dos testes também foram as áreas recuperadas pela PETROBRÁS -
SIX. localizadas no munlciplo de São Mateus do Sul - PRo As doses 
utilizadas para os testes foram 10. 20, 30 e 40 gramas de sementes 
por formigueiro com 4 repetições cada uma. como testemunha foram 
seleCionados 8 formlguelJos. onde foram distribuldas. a granel 10 
gramas de Iscas granuladas (Mlrex-S) . distribuídos os tratamentos, 
os formigueiros foram avahados 15. 30 e 45 dias depoiS. onde fOI 
averiguado se os formigueirOS tinham atividade normal. baixa 
atividade ou se estavam mortos. As conclusões obtidas são as 
segUintes: Nos testes realizados. para as dosagens de 10. 20. 30 e 
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40 gramas de sementes por formigueiro . de maneua geral a 
mortahdade dos formigueiros esteve vinculada a dose de sementes 
aplicadas: na última observação a dosagem de 10g de sementesl 
formlguelfo , apresentou 40% de mortahdade; a dose de 20g de 
sementeslformlguetro apresentou 60% de mortalidade ; os 
formlguelJos tratados com 30 gramas de sementes tiveram 60% de 
mortahdade: a dose que dlswbul 40 gramas fOI a melhor entre as 
testadas apresentando 100% de mortahdade . Os formlgu8uos 
tratados com Mlfex-S. tiveram mortahdade de 100%. 15 dias após 
a distribuição das Iscas. 

LEVANTAMENTO DE ESptCIES DE PREDADORES DAS FASES 
JOVENS DO G~NERO An.str. ph. EM POMAR DE GOIABA. 

E. F. Rompouo. EMATER-PR. C. Postal 763. CEP 86001 ·970. 
Londrina. PR & J . C. Galli . Depto. de Entomologla (FCAVJ I UNESP). 
CEP 14B70·ooo. Jabollcabal. SP. 

As moscas-das-frutas do gênero Ansstrephs são as 
pnnClpals pragas de gOiaba. podendo comprometer totalmente a 
produção . Avallou ·se neste trabalho a população de predadores de 
formas Jovens de moscas-das-frutas e sua distribuição espacial em 
pomar comerCiai de gOiaba. no mUnicípiO de Monte Alto . SP. Foram 
Instaladas armadilhas a nível do solo. con tendo água e detergente. 
localizadas a 1 metro do tronco das plantas. nos quadrantes norte. 
sul. leste e oeste. Utilizou se de 24 plantas. distanCiadas 30m x 
21m uma da outra. Durante o perrodo 1/1l/1991 a 30/0411992 
avahou·se semanalmente o número de Insetos coletados. obtendo 
um total de 8 .572 Insetos predadores previamente seleCionados. ou 
sela: Cslosoms granulstum • Cal/eids sp eScames sp (Carabldae) ; 
Belonuchus hemorrhOidalls e Belonuchus ruffipem's (Staphvllmdael ; 
Labidura sp (Labldurldae); Solenopsis sp e Pheldole sp (Formlcldae) 
e Insetos da família Mutlhdae. Observou·se uma relação direta entre 
a população de moscas-das-frutas com a população de predadores. 
Os Insetos do gênero Pheldole foram os mais abundantes 167.7%), 
segUidos por SoJenopsis f19.0 %J. Labidufa (6.0%J. e Belonuchus 
(2.4%). A preCipitação plUViométrica InflUIU negativamente na coleta 
de B.hemorrholdalls e dos gêneros Pheldole e Solenopsls . 
Estatisticamente não houve diferenças na dlstflbulção espacial dos 
insetos nos quadrantes estudados. 

EFEITO DO EXTRATO DE FLOR DE M eli. ued.r.ch EM Antic.rsia 
gomm. ,.t; •• E EM MISTURA COM O SEU VíRUS DE POLlEDROSE 
NUCLEAR. 

L. Morales, EMATER-PR. Av. IIlgla terra 910, CEP 86046-430. 
Londttna. PR .. M. U. Ventura. UEL. C. Postal 6001 . CEP 86051 -
970. Londttna , PR. E-mail : estagr@brfuel.bttnet. F. Moscardi. F. 
Po'o & I. SoIdorio. EM8RAPA-CNPSo. C. Postal 231. CEP B6001 -
970, Londflna. PRo 

Entre as substânCias vegetais testadas para o controle 
de pragas, a azadlractlna, extr81da de algumas meháceas, demonstrOU 
poSSUir Pfoprtedades repelentes/deterrentes e de alterações do 
sistema hormonal dos Insetos. Neste trabalho avaliou-se o efeito do 
extrato aquoso de flor de Me/Ia azedarach IClnamomoJ em AntlcarSla 
gemmatalls e a Interação com o seu vfrus de poltedrose nuclear 
(VPN). O extrato fOI obtido mantendo-se 5.0 gramas de flor macerada 
em 100 ml de água desttlada durante 24 horas. sendo. então, 
agitado. coado em algodão e utlhzado nas seguintes concentrações: 
0.5; 1.0 : 2.0 e 4.0 % (vol/vol) adiCionado à dieta artifiCial. O vírus 
fOI utilizado na concentração de 250 poltedros/ml de dieta. 
isoladamente ou em cada uma das concentrações do extrato. Nos 
bloensalos o VPN fOI misturado ao extrato e adiCionado à dieta 
artifiCial em copos de plástico de 50 ml. Em cada recipiente foram 
colocadas duas lagart as de segundo ínstar. num total de 40 por 
tratamento. em cada bloens810. com três repetições, mantidas a 
25 ± 2° C. 80 % de U R e 14 horas de fotofase . O extrato aquoso 
da flor de Clnamomo provocou mortahdade em A. gemmsts/is 
variando entre 0 .8 % e 25 % sendo. na maior concentração utilizada 
I 4% I. diferente estattstlcamente das demaiS . A mlstllra do 
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extrato ao VPN causou mortalidade entre 18.2 e 35,2 % , 
entretanto. não houve diferença eslatistlca entre as conCL/.: 1ções 
utilizadas e o VPN Isoladamente. Os resultados demonst r.llam que 
o extrato aumentou o período larval em todas as concentações 
utilizadas, sela em mistura ou Isoladamente. As primeiras pupas 
ocorreram no 10° dia para as laganas-testemunhas e no 19° dia 
para a maior concentração utilizada do extrato. 

AVALIAÇÃO DE PARÃMETROS BIOLÓGICOS E DA RETIRADA DA 
PRESSÃO DE SELEÇÃO EM UMA POPULAÇÃO DE AN'ICARSlA 

GE-..rAus SELECIONADA. EM LABORATÓRIO. PARA RESIST~NCIA 
AO SEU VIRUS DE POllEDROSE NUCLEAR. 

Abot . A .R .• Moscardi. F •• Sosa·Gomez, D.R •• Paro, F.E & Soldorio. 
I. L.. Embrapa-Soja, Caixa Poslal231 , Londrma. CEP 86001 -970. 
Paraná -BrasIl. E-mail : moscardl@cnpso.embrapa.br 

Populações de Antic8r$ia gemmatalis coletadas em 
Dourados (MS) e em Sert anópolis (PRI desenvolvpr ;t m . em 
laboratórto, altas taxas de resistência I > 1.000X) ao seu ",IUS de 
poltedrose nuclear (VPNI. sob pressão de seleção pela VP". (Abat el 
ai. 1996. Biologlcal Control 7: 126-1301. No pt'esente trabalho foram 
avaliados: a) a continuidade da evolução da resistência na população 
proveniente de Sertanópolts; b) parâmetros biOlógicos (peso de 
pupas, tempo para emergência de adultos, fecundidade, fertilidade 
e longevidade de fêmeas) das populações resistente e suscetível; e 
cl o comportamento da população resistente Quando retirada a 
pressão de seleção pelo VPN. Os resultados relativos aos obletlvos 
a e c foram submetidos a análise de próbltes. para estimativa da 
concentração letal média (CL&Q) do VPN em populações resIstentes 
e suscetrvels. Os parâmetros biológicos foram submetidos à análise 
de vaflâncla e as médtas comparadas pelo teste de Tukey IP = 0 .05). 
Verlflcou·se que, após dezoito gerações sob pressão de seleção. a 
taxa de reSistência da população reSistente ao VPN attngiu um valor 
de 2.229X. sendo o maIs alto registrado, até o presente, para o 
grupo dos Baculovtrus, em trabalhos de pressão de seleção . Cuanto 
aos parâmetros biológiCOS avaltados , não foram det ectadas 
diferenças Significativas entre as populações resistente e !;u' ('e llvel. 
Até a sétima geração. após hberação da pressão de sell·l.'~o . não 
houve diferença signlflcattva entre a popula çAo sll!) metlda 
contlnuadamente ao vlrus e aquela liberada da pressão de seleção. 
embora essa ultima tenha mostrado uma tendência de declíniO da 
resistência. nas duas últimas gerações. 

PRODUÇÃO 00 VIRUS DE POLlEDROSE NUCLEAR DE A N'ICARSIA 

GEMMATALlS EM LABORATÓRIO: EFEITO DA DOSE DE VPN , 
TEMPERATURA. INSTAR LARVAL E TEORES REDUZIDOS DE AGAR 
E CASEINA NA DIETA. 

Abot . A .R .• Moscardi, F .. Sosa·Gomez, D.R •• Soldorio,l.l. & Plro, 
F.E. Embrapa,SoJa. Caixa Postal 231, Londrtna. CEP 86001 ·970. 
Paraná ·Brasll . E·mall : moscardi@cnpso .embrapa .br 

A produção do vírus de poliedrose nuclear IVPNI da lagarta· 
da,soJa. Anllcarsia gemmatalls, vem sendo realizada prtnclpalmente 
a campo, através da aplicação do patógeno e coleta de lagartas 
mortas. para posterior processamento e formulação . Vlsal u, o uso 
pelo sOllcultor. Uma das prtnClpalS limitações da proo .. " ão em 
laboratÓrio é o custo, resultando em produto final com preço não 
competitiVO com a malOrta dos Inseticidas qufmlcos uUllzados no 
controle da lagarta . Desta forma. testou·se a produção do VPN em 
função da dose do VPN 1180. 540. 1.600. 4.B60. 1 4 .5BO e 43 .700 
polledros/ml de dieta) . da temperatura (26, 29 e 32IJCI e do fnstar 
larvalltercelro. Quarto e qUllltol . Comparou·se também a produção 
do VPN em larvas alimentadas com a dieta completa usual do tOseto 
com dietas contendo os seguintes teores de agar/caseína, em relação 
a dieta normal: 50%150%: 50% /30%; e 50%10% . Em cada 
bloensalo, foram utilizadas 60 lagartas, no Inicio do QUinto fnstar, 
distrtbuídas em grupos de três por copo de plástiCO de 50 ml. 
contendo dieta na qual fOI Incorporado o VPN. Cuando avaliOu·se a 
tOteração dose x Instar x temperatura , a maior produção do VPN 
ocorreu para a dose de 43 .700 poliedros/ml de dieta, em Insetos 
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inoculados no infclO do quinto fnstar e na temperatura de 291JC. No 
teste de dietas modificadas, quanto aos teores de agar e caseina, 
não foram observadas diferenças sigOlflcatlvas entre os tratamentos 
para todos os parâmetros avaliados (mortalidade de lagartas pelo 
VPN. peso médio do lagartas mortas/copo, produção de polledrosl 
copo e número médiO de polledrosllagartal. mostrando que o VPN 
pode ser produzido em dieta contendo apenas 50% do agar e 
ausênCia de caselna, em relação à dieta normalmente utilizada na 
crtação do inseto. 

AVALIAÇÃO DOS INSETICIDAS BIOLÓGICOS ECOTECH SC E 
XENTARI PM . NO CONTROLE DA PRAGA CURUaUER~·DAS
CRucfFERAS. Asci. monusttl orstlis (lEPIDOPTERA: PIERIDAE). NA 
CULTURA DA COUVE BRÓCOLI. 

l.O. Salgado: A .C. Silva: M .V. Buchignani : & S.A. Figueiredo Filho. 
Agroteste PesqUisa e Consultorta. C. postal 201 , CEP 37200·000. 
Lavras·MG . 

Entre as brássicas de maior Importância. a couve·brócoli 
destaca· se pela rtqueza em sais mineraiS. vitaminas e facIlidade de 
CUltiVO. ~ um vegetal vahoso na arte culinária e mediCina domésllca 
pelo seu alto teor de vitamlca C e Ferro. A lagana curuquerê-da
couve. A . monusre orseis. const itUI uma das mais Importantes pragas 
das cruclferas pela sua ocorrênCia frequente e prelufzos causados. 
Neste trabalho avaliou-se em condições de campo. a eficiência dos 
produtos Xentart (8acl'llus rhuringiensls sub sp. aizawal) com 10.3% 
de toxina ativa e Ecotech tBsClllus thurmgiensis var . kurstakil. em 
diferentes dosagens. O expenmento fOI Instalado no munlclplo de 
Bom Jesus da Lapa·BA. Projeto Formoso "A" (CODEVASFI. com 
delineamento de blocos casuahzados IDSCI. com 7 tratamentos e 4 
repetições. Os tratamentos foram: Xentarl PM 50 g p.c/ l 00 I; Xentan 
PM 75 g p.c/ l00 I; Ecotech SC 50 ml p.c/1 00 I; Ecotech 75 ml p.cl 
100 I; Dlpel PM 60 g p.c/ l00 I e Decls 25 CE 30 ml p.c/100 I e 
testemunha. A cultura fOI plantada com espaçamento de 0 .90 x 
0 .50 m. tendo cada parcela 10 m2• Foi realizada uma úntca aplicação 
com InfCIO da ,"festação da praga, sendo utilizado um pulverizador 
costal com biCO cone, com vazão de 470 Ilha. Foi lelta uma pré· 
avaliação e 3 avahações. com 24, 48 e 72 horas após a aplicação 
contando·se o numero de lagartas vivas presentes em 4 plantas 
centraiS na área ütll da parcela. Os dados foram transformados com 
raiz quadrada de x + 0.5 ; avaliados estatisticamente com Análise 
de VartânCla (ANOVAI. as médias separadas pelo teste de Tukey (p 
< 0,05) e as efiCiênCias calculadas pela fórmula de Henderson & 
Tllton. A partir da 2· avaliação todos os tratamentos apresentaram 
eficiênCia aCima de 86%. Indiferente das dosagens empregadas. 
houve uma leve supenondade dos tratamentos Xontari PM comparado 
ao Ecotech SC e Dlpel, a part" da segunda avaliação com 48 horas. 
Não houve diferença signtficativa entre os produtos Xentari PM e 
Ecotech SC com O padrão utilizado. o produto Dipel PM . No decorrer 
das avaliações observou-se que esses produtos são altamente 
seletiVOS para os inimigos naturaiS que normalmente ocorrem nesta 
cultura . podendo ser tndlcados para programas de ManejO Integrado 
de Pragas. 

TRANSLOCAÇAO DE COlONIAS DE VESPAS (Polistes simillimus) 
PARA ABRIGOS ARTIFICIAIS E SUA MANUTENÇÃO EM UMA 
CULTURA DE MILHO. 

F. Pretoto & V.l.L . Machado. Depto. de Zoologia. Instituto de 
BIOCiênCias. UNESP, C. Postal 199, CEP 13.506 . 900. RIO Claro. 
SP. 

O obJetiVO deste estudo fOI verificar a aceitação por parte 
das vespas Polistes slmllllmus a translocação de seus ntnhos para 
abrtgos artifiCiais de madeira, Visando sua distribUição em cultura de 
milho com o IntUito de controlar as suas pragas. A predação de 
lagartas por PoIIstes vem sendo menCionado desde há mUito tempo 
como um recurso explorável pelo Homem no controle de pragas. 
bem como sua manipulação para abngos artifiCiaiS, Visando um 
aumento da sua atiVIdade forrageadora sobre as pragas de culturas. 



Desta maneira, foram translocadas 40 colônias de P. Slmilltmus (com 
cfla) dos MUnlcfploS de AIo Claro e Puaclcaba, SP., para uma cultura 
de milho na área rural ISítlo Prezoto, Piracicaba, 22 o 43 ' 5 ; 47° 38' 
W). As colônias translocadas foram coletadas à nOite com auxílio de 
saco plástico, ensacando · as cUidadosamen te sem UC!.HUIr o 
pedúnculo dos ninhos. Em seguida, os ninhos foram tra.lslocados 
até o local do experimento e Imediatamente colados nos abngos 
através de seu pedúnculo, usando-se cola Super-bonder. Os abngos 
foram dlstrlbufdos ao lado de 5 quadras de milho de 100 m' cada e 
distanCiadas do limite das mesmas em 2 metros. A translocação das 
colônias de vespas fOI realizada em 2 culturas consecutivas (1995-
1996) obtendo-se um sucesso de 85 %. Os ninhos abandonados 
tiveram por motivos o ataque por formigas e tempestade. As colônias 
que tiveram maiores (ndlces de crescimento apresentaram uma 
correlação poslllva entre presas/hora x tamanho da colOnla e numero 
de presas coletadas x tamanho do ninho. Portanto, pode-se dizer 
que P. slmillmJUs adaptou ·se mUito bem ao modelo de abrigo 
desenvolVido, podendo assim aSSOCiá las às culturas no combate 
nalural de pragas. 

ApOIO Flnanc8lfo: CAPES 

POPULATION STATUS OF SIREX NOCTlLlO FABRICIUS .'''0 ITS 
PARASITOIO IBALlA LEUCOSPOIDES HOCHENWARTH I .. NORTH 
WESTERN PATAGONIA. 

P Klumer, J Corlev, G Friu & E Botto. INTA Campo Foreslal Gral. 
San Manin (EI Bolsón, AN, Argentina) . E-mail : vlklas@campfor . 

lhe wood wasp Slfex noel/llo (Hvmenoptera : Slucldae. 
SN) 15 a well known fores t InseCI pest wlth a world -wlde dlStrlbutlon. 
FollowlOg 11S recen t accldental Introductlon In Western Andean 
;"I 1t 'I ~lonla. 11 has already beco me establlshed. togelher wlth IIS 
parasllu.ri ,,,,,118 leueospoldes leueopsldes IHymenoptera : Iballldae, 
IL). The alln of ths paper IS to report populatlon data whlch provldes 
a base for the management and contrai of SN In thls reglon . Duung 
the 1995 wlnter we mstalled 54 lure-tree patches In susceptlble 
areas ai two dlstmct plantatlons located close to SC de Bauloche 
CltV (RIO Negro, Argentina) to monitor the presence and estima te 
the abundance oI both speclCs. Each lure·tree patch conSlsted oI a 
se t of 6 trees prevlously weakencd wlth herblclde I Ittract 
OVIPOSltlon by SN. Followlng oVlposltlon bV SN, we prul.! uded to 
fell trees, cut them In 1 m sectlons and place them In Wlfl.: lOeshed-
1 m1 cages In Sltu, whlch were then vlslted on a weeklv basls untll 
emergence was completed. In thls way we could tallv emergence 
rates, sex ratlOS and densltv (based on emergence rates) on a per 
cage baSIS. Adults obtalned were also slzed bV sexo We caught a 
total 1822 SN adults 153 % lemales) and 251 IL 156 % females) 
from 13 cages. SN adult emergence began In late December through 
to earlv June, peaklng 10 March In a roughlv bell ·shaped panern. A 
Similar trend was recorded for Ilo SN denslty vaned between patches 
from 8 to 124 adults per squared meter of log surface area. Females 
were slgnlftcantly larger than males (I - 8 .56,p<0.05, N - 466) and 
dlfferences In size were detected among patches (F - 9 .94,p< 0 .05) 
• Adult female slze. however. IS no related to densltv (r l _ O,016. 
p > 0.76) . SN sex ratlo also vaned between patches Irom 31 -75% 
(I :m). but was not IInearlv relaled to densltv (r 2 _ O.12. F - 1.62. 
p> 0,22). IL. lO turn ranged from 26-100% (f :m) but male emergence 
clearly peaks at the end of lhe season. IL sex ratlO apparentlv dld 
not correlate wlth SN sex ratlo as could be expected from J. ' :;exual 
dlmorphlsm (r2 . O. F - 0.004. p >O,95) . Percent parasnn.'11 ranged, 
among patches, between 0-58% (X "'"' 14.5%) showing no apparent 
relatlonshlp to 5N densllV (r2 s. 0,04,F - 0.48, p > 0 .50), These 
flndlngs are discussed wlthln the framework of SN populalion 
dvnamlcs and pest management. 
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AVALIAÇÃO DE NOVO PRODUTO DE AÇÃO BIOLÓGICA PARA 
CONTROLE DE Antiearsill gsmmlltalis (LEPIDOPTEAA: 
NOCTUIOAEI EM SOJA 

R.F.P. Silva. Dep.Fltossanldade .UFAGS.C.Postal 776 .CEP 90012-
970 Porto Alegre.AS . & R.S.Aubin . Dow Elanco Ind. Ltda . Av. 
Borges de Medelfos.1197/305 .CEP 97010·081 .5anta Mana .AS. 

A capaCidade destrutiva da área follar em curto espaço 
de tempo faz com que A.gemmstslis seja conSiderada a prinCipal 
praga fl16faga da SOla. na maloua das regiões de CUltiVO. Anualmente. 
as InStitUições de pesqUisa atualizam e elaboram as 
recomendações para cont role das pragas da cultura. sempre 
ptlonzando efiCiênCia e preservação do agroecoSSlstema . 
Trabalhos realizados com novos produtos para lagartas 
eVidenCiam a pOSSibilidade de conjugação dessas pnondades. Neste 
estudo. fOI avaliada a efiCiênCia de spmosad 1480 SC) em dose 
Isolada e em associação com 8aculovlrus antlcarsla sobfe populações 
da lagarta da sOJa . Em delineamento de blocos casuallzados. além 
da testemunha. foram aplicados os segulnles tratamentos em g 
I.a . l ha : clorplnfós (120) ; clorplrlfós(144) ; spmosad(12); splnosad 
+ baculovifus (12 + 20) e monocrotofós (100) . Foram efetuadas 

CIOCO avaliações, sendo a primeira antes da aplicação dos produtos 
(pré contagem) e as restantes aos dOIS. quatro. sete e dez dias 
após. através de quatro batidas de pano por parcela . Foram 
avaliadas somente lagartas com tamanho supenor a 1.5 cm de 
comprunento. Os valores obtidos nas diferentes avaliações. após 
transformação por V x + 0 .5, foram submelldos á análise da 
vatl4nCla. Utilizou-se o teste de Tukey 10.05) para agrupamento 
das médias e. a fórmula de Abbott para o cálculo de efiCiênCia dos 
produtos. Os resultados obtidos nas condições experimentais 
efetuadas. permitiU conclUir que spmosad (480 SCI. na aplicação 
Isolada e em associação com baculovlfus fOI efiCiente no 
controle de populações naturais de A. gemmatalls. com índice 
de mortalidade superior a 88%, tornando-se dessa forma. 
alternativa promissora para o controle da praga em lavoura de SOI3 . 

VIABILIDADE DO FUNGO Beauver;1I bllssillnll (bals . ) Vuil. 
ARMAZENAOO EM DIFERENTES FORMULAÇOES PARA CONTROLE 
BIOLÓGICO DE PRAGAS 

M . B. Medeiros. Depto. de Agropecuáfla UFPb/CFT, Campus IV 
Banane"as. CEP 5B .220-000. Fone. : 10831 363 2621 e Fax IOB31 
363 2667 . G. S. Oliveira. G. A. Aterêdo & L. A . C. Guevara. 

O emprego do fungo entomopatogêntco 8eauverla bssslana 
como agente no controle bIOlógiCO de pragas tem aumentado 
senSIVelmente nos últimos anos. O desenvolVimento de formulações 
que veiculem o fungo até a sua aplicação no campo tem Sido pouco 
estudado. O obJetiVO deste estudo fOI avahar a Viabilidade de conídeos 
do fungo B. bassiana submetido à diferentes formulações em pó 
seco e armazenados em diferentes condições ambientaiS . UtiliZOU' 
se um delineamento fatoual 7 x 2 x 3. em blocos Inteiramente 
casuahzados com quatro repet ições. Foram empregados como 
Ingrediente ativo uma cepa de 8. bassiana , Isolada de Cosmopoliles 
sordldus na região do 8relo Paraibano. com 93% de Viabilidade, e 
como ulOrtes: talco, caullm e dlatomlta. fornecidos pelo Centro Piloto 
de Formulações do Instituto 810lóglco de Camplnas-SP. Ap6s a 
multiplicação do fungo em sacos contendo arroz úmido e 
autoclavado. foram elaborados as seguintes formulações tratamentos: 
Fl- 8.bassiana + arroz (testemunha); F2 - substrato (Fl) + laico; 
F3 - substrato IF11 + caullm; F4 - Substrato fFl) + dlatomita; F5 -
8. bassiana + dia tomita; F6 - B. bassiana + caulim e F7 . B. 
basSlBna + talco. sendo as três últimas sem o substrato arroz . Em 
segUida estas formulações foram submetidas a duas condições de 
armazenamento: ambiente ( 26° .±. 2'" C) e geladeira (5'" .±. 2'" C). 
Após testes de Viabilidade. fenos aos 30. 120 e 180 dias. em % de 
germinação de conídeos após 16 horas de Inoculação. venflcou-se 
taxa de germinação média de 84,2; 75.8; 74,2 ; 74,0; 73,0; 72 , 1 e 
70 .3 para as formulações F7. F4. FI. F2 . F6. F3 • F5 
respectivamente . Os resultados revelaram uma superiOridade da 
formulação F7 t8. bsssiana + Talco) em relação ás demaiS 1 p ~ 
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0,01), a qual não diferiu estatisticamente, entre as duas condições 
de armazenamento estudadas. 

EFEITO OA TEMPERATURA SOBRE A SOBREVIVtNCIA OE 
Trichogramm. pretlosum RILEY, 1879 CRIADO EM DIFERENTES 
HOSPEOEIROS 

P6dua. L. E. M .• Departamento de Fitotecnia. CCA/UFPI, Campus 
da Socopo. 64049-550, Teresina.PI. Parra, J . R. P. & Rossi. M. M. 

Para a produção de parasitóides de ovos do gênero 
Tn'chogramms muitos hospedeiros alternativos têm sido usados em 
diversos palses. Assim. muitos estudos são realizados com o objetivo 
de se determinar o hospedeiro mais adequado para a criação massa I 
desle inimigo natural para uso em programas de controle biológico. 
A presente pesquisa teve por objetivo comparar a longevidade e 
sobrevivência de Trichogrsmma pretiosum criado sobre ovos de 
Anagasta kuehniells. Corcyra cephalonica e Sitotroga cerealella nas 
temperaturas constantes de 18. 20. 22. 25, 30 e 32-C, visando 
oferecer subsldios para estes programas. A longevidade média do 
parasitóide foi afetada de forma inversa pela temperatura quando 
nutrido dos diferentes hospedeiros, ocorrendo um alongamento. com 
a diminuição térmica. Ouando mantido em ovos de A. kuehniella, a 
longevidade média de T. preriosum 111,8 diasl foi menor do que 
quando criado sobre C. cephalonica 112.6 diasl e S. cerealel ., 112.8 
dias!. A sobrevivência do parasitóide foi estimada através da 
distribuição de Weibull. obedecendo-a. podendo-se constatar 
marcantes diferenças entre as curvas de sobrevivência tanto para 
os diferentes hospedeiros testados quanto para as diferentes 
temperaturas. Pelos resultados obtidos pode-se inferir que em 
liberações de campo T. pretiosum pode variar a sobrevivência e 
longevidade em função do hospedeiro alternativo utilizado e da 
condição térmica do laboratÓriO. 

COMPATIBILIDADE ENTRE Met. rhizium flavoviride E INSETICIDAS 
QUIMICOS 

Xavier-Santo •• S .• 8 . P. Magalhl es & M. R. de Faria. EMBRAPAI 
CENARGEN, Caixa Postal 02372, CEP 70849·970, 8rasma, DF . E· 
mail : boni@cenargen.embrapa.br 

Infestações do gafanhoto Rhammatocerus schistocercoides 
no Estado de Mato Grosso têm ocasionado grandes peidas na 
produção agrrcola. Pulverizações de inseticidas qufmicos Icalizadas 
em grande extensão do territ ório reduziram a população dessa praga . 
Entretanto, focos remanescentes, sobretudo em áreas indlgenas. 
representam uma ameaça constante de reincidência de infestações. 
Atualmente. medidas de controle alternativo têm Sido incentivadas. 
Fungos entomopatogênicos. como Metarhizium flavoviride e 
Beauveria bsssisna demonstraram alta virulência sobre R. 
schistocercoides e vêm sendo estudados como posslveis agentes 
de controle biológico. Visando aumentar a velocidade de ação e a 
efIciência desses patógenos sobre R. schistocercoides. a introduçAo 
de dosagens subletais de inseticidas qurmicos às formulações fúngicas 
está sendo investigada. Nesse estudo foram realizados testes de 
compatibilidade entre o fungo M. flsvoviride e inseticidas qurmicos. 
Diferentes concentrações de inseticidas foram incorporadas ao meio 
de cultura e a influência sobre a germinação foi verificada através da 
porcentagem de conldios germinados em meio Irquido à base de 
extrato de levedura. A influência sobre o desenvolvimento do fungo 
foi verificada através do diâmetro das colônias cultivadaz .!m meio 
completo. Os efeitos inibitórios variaram de acordo com o Hlseticida, 
a concentração e o tempo de incubação. A concentração mfnima 
lem ppml para causar 50% de inibiçlo sobre a germinação e sobre o 
desenvolvimento colonial foi respectivamente 269.9 e 30,0 para o 
Inseticida deltamethrin, 297,5 e 271.1 para sultox, 430,2 e 26.B 
para fenitrothion, 1327.3 e 32.1 para chlorpyrifos, 2673.7 e 3359,4 
para o teflubenzuron. Bioensatas estão sendo realizados para verificar 
o efeito da combinação do fungo e esses inseticidas sobre R. 
schistocercoides. 
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INFECTIVIOAOE OE Met. rhizium 'levovme SOBRE O GAFANHOTO 
Schistocerc. pllHens EM LABORATÓRIO 

Xavier-Santos. 5 .• B. P. Magalha ••• EMBRAPA/CENARGEN. Caixa 
Postal 02372, CEP 70849·970 , Brasnia, DF. E·mail : 
boni@cenargen.embfapa.br & E. A . da Luna. Universidade Federal 
de Pernambuco. Av. Prof. Moraes Rego, SIN. CEP 50670-901, Recife. 
PE. 

O gafanhoto Schistocerca pallens tem causado prejulzos 
em diversas culturas no Brasil e seu controle tem sido ê base de 
inseticidas qurmicos. que nem sempre resultam em efeitos desejáveis, 
trazendo sérios prejulzos ambientais e econômicos. O fungo 
entomopatogênico Metarhizium f/avoviride, potencial candidato ao 
controle de acridrdeos em vários palses, foi isolado recentemente de 
S. pallens no Nordeste do Brasil, gerando expectativa para a sua 
exploração como agente biocontrolador dessa praga. Em testes 
realizados sob condições de laboratório. aplicações tópicas de M. 
flavoviride ICG 423). formulado em suspensão oleosa com diferentes 
concentrações de confdios, causaram elevada mortalidade em S. 
pallens adultos. A mortalidade (com confirmaçAo de infecção) foi de 
100% nos tratamentos com 21000 e 18000 conrdios/inseto, 93,3% 
nos tratamentos com 15000 e 12000 conldios/inseto e 86,3% no 
tratamento com 9000 conldios/inseto. Não houve mortalidade no 
grupo testemunha. Entre as dosagens de conklios utilizadas não houve 
diferença significativa no tempo médio de sobrevivência dos insetos 
(6,2 a 6,9 dias) . Estes resultados mostram que M. flavoviride (CG 
423) apresenta alta virulência sobre esse hospedeiro, o que estimula 
a intensificação de pesquisas visando a sua utilização em medidas 
de controle biológico do S. pallens. 

EFEITO DE PROTETORES SOLARES SOBRE A EFICI ~NCIA OE ISCA 
A BASE OE Metorhlzium flovovlride CONTRA O GAFANHOTO 
Rh.mm.tocerus schistocercoides (ORTHOPTERA. ACRIDIDAE, 

M. R. de Faria , H.P.S. F,all o & B. P. Magalhlas. EMBRAPAI 
CENARGEN, C.P. 02372, CEP 70B49·970, 8rasma, DF. E·mail: 
f aria@cenargen.embrapa.br. 

O gafanhoto Rhammatocerus schistocercoides ocorre no 
estado de Mato Grosso e. nos últimos anos; como consequência da 
expando da fronteira agrfcola. tem causado severos danos à 
agricultura daquele estado. Os experimentos visando ao controle 
microbiano desta praga através do fungo Merarhizium flavoviride 
têm apresentado resultados promissores. Para garantir um maior 
efeito residual do patógeno sob condições de campo, diferentes 
protetores solares estão sendo estudados . Uma estratégia em 
avaliação pelo Cenargen envolve o uso de iscas. onde flocos de 
aveia misturados com confdios e protetores solares, sio oferecidos 
aos insetos. Após a determinação de concentrações nAo tóxicas 80S 
confdios e palatáveis aos insetos, um teste de campo prelimiõãr foi 
realizado a fim de se avaliar a eficiência de diversos protetores solares. 
O experimento constou de 5 tratamentos com 3 repetições. Para 
cada tratamento, 6 gramas de flocos de aveia (Excelsa, SPI foram 
misturados com 1.2 ml de suspensão oleosa de confdios (108 

confdtas/ml) contendo ou não os protetores solares (ácido etil ester 
cinAmico, tinopal. vermelho congo e melanina. adquiridos junto a 
Sigma Co., EUA). Caixas de plástico (tipo gerboxl contendo as 
misturas foram mantidas a céu aberto durante 4 horas de sol intenso. 
O número de Unidades Formadoras de Colônias IUFC'sl por grama 
de aveia após exposição a radiação solar natural foi comparado com 
o número de UFC's imediatamente antes da instalação do 
experimento. Não foram observadas diferenças significativas entre 
a testemunha e os tratamentos com protetores solares durante o 
pedodo considerado. Entretanto. o uso de formulação tipo isca 
garantiu uma adequada proteção contra a radiação solar. uma vez 
que o nfvel de desativação de conldios na testemunha laveia + 
confdios) foi de apenas 7,7 ± 2,6 % (SOl . O experimento acima 
será repetido considerando-se perrodos mais prolongados de 
exposição à radiação solar natural. 
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LEPloOPTERoS ASOCIAoOS AL AGROECoSISTEMA DEL VERBAL. 

C. I. Fern'ndez o raz, A . E. Tricio, A. E. Sandoval, P. M. Morawicki 
& O. V. Ohashi. Facultad de Ciendas Exactas Oulmicas V Naturales 
(UNaM) Félix de Azara 1552. Fax 0054 -752 - 25414. C.P. 3300. 
Posadas. Misiones. Argentina . 

EI conocimionto de los Lepidópteros en plantas de Verba 
Mate V sus acompaiíantes (herbáceasl contnbuve a establecer 
relaciones más precisas en la intrincada trama Irófica, apareciendo 
varios casos de polinizadores V de posibles fltófagos. Las especies 
de Lepidópteros reconocidas como plagas para la región productora 
de verba mate, pertenecen a las famílias : Sphingida8, Geulll tridae, 
Citheroniidae, Tortricidae y Nimphalidae. Se trabajó en I., ESlación 
Agropecuaria Cerro Azul (lNTA - Misiones) desde julio de 1994 hasta 
septiembre 1995. Se capturaron adultos en vuelo con redes de voile. 
una vez por mes. EI total de ejemplares colectados fue de: 107. 
Pertenecen a 11 familias. 29 géneros V 32 especies. Se detectaron 
como plagas en Verba Mate a Perigonia lusea, F. V Adelpha sp. Las 
otras especies se encuentran asociadas por distintos intereses: 
alimenticio. refugio o beneficiando ai sistema como polinizadores. 
Siendo un pequeno agroecosistema V la metodologia muv simple se 
deja ver la importancia numérica de la diversidad dei grupo. 

INFLU~NCIA DE SAIS E DE EXTRATO DE LEVEDURA NO CULTIVO 
DE S.eíllus sph •• rícus E TOXICIOAOE CONTRA Culex 
quinqu.f.sc;'tus 

K. R. Leite& J.M.C. S. Dia. CENARGENI EMBRAPA, C.P. 02372, 
CEP: 70948-970 SrasOia (OF), E.mail : cabral@cenargen.embrapa.br 

Biolnseticidas com Bacl1lus sphaericus como princfpfO 
ativo estão sendo comercializadas no Brasil e em outros países, para 
o controle biológico de mosquitos. No Brasil, a matéria prima utilizada 
no processo de produçAo desta bactéria é a água de levedura, 
suplementada com diversos sais minerais. Visando estudar formas 
de Simplificar e baratear o meio de cultura. foram realizados 
experimentos avaliando a influência de cada um dos sais componentes 
do meio, bem como a possibilidade de substituição da água da 
levedura por extrato de levedura como componente básico do meio . 
Os CUltiVOS foram feitos em incubador rotativo (30° C/ 200t'pm) e na 
primeira série de ensaios. os meios de cultura foram preparados 
alternadamente sem um dos sais constituintes {KH2 PO .. ' CaCO, , 
MgSO .. , FeSO .. , MnSO .. ou ZnSO .. I. Na segunda série de ensaios, 
usaram-se todos os sais, mas a água de levedura foi substltufda por 
concentrações de extrato de levedura variando entre 1 e 1 Og/l . Todos 
os ensaios foram analisados As 48 horas de cultivo. tendo-se 
determinado as concentrações celulares (massa seca e UFCI, de 
esporos IUFC) e de protefnas no caldo. Também foram efetuados 
bioensaios com o caldo total. em duplicata, contra larv .... de 20 • 

estágio de Cu/ex quinquelasciatus . Os resultados. em cOlllparação 
com o meio completo, mostram que os meios sem KH 2PO. ou CaCO, 
ou ZnSO. diminuem 8 concentração celular (massa seca) entre 10 a 
20%. mas aumentam a atividade larvicida em 50 a 70% . No caso 
da substituição da água de levedura por extrato. a concentração 
final neste último foi mUito inferior à obtida no meio de água de 
levedura, o que não foi compensado pelo aumento da toxlcidade da 
biomassa. 

CARATERIZAÇÃO MOLECULAR DA ESTIRPE AM-6 DE 8.cillu$ 
Ihuringiensis COM ATIVIDADE INSETICIDA CONTRA Tenebrio 
molitor (CoLEOPTERA, TENEBRIONloAE). 

A . M . Marquez, Depto. de Biologia. FCEN, Universidad de Mar dei 
ptata ., CP 7600, Argentina. R. H. Matsushita. R. G. Monn.rat. 
CENARGENIEMBRAPA, B. M. Ribe;ro, Oepto. Biologra Celular. Univ. 
era.ilia, J . M . C. S. Di .. , CENARGEN/EMBRAPA, C. P. 0231' , CEP: 
70849·970 BrasOia 10FI. Brasil . 

Um isolado de 8scUlus thu,;ngiensis denominado AM-6 
produz inclusões parasporais esféricas na microscopia eletrônica de 
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varredura. Em uma eletroforese de SOS-PAGE, fOI identificada uma 
proterna de aproximadamente 66 a 68 kDa como o principal 
componente proteico, embora tenham sido detectadas também outras 
proternas de menor peso molecular. Inmunologicamente. a estirpe 
AM-6 reagiu com o anticorpo da proterna CrVlllA 18. thu,;ng;ensis 
tenebrionis) confirmando a relação com os genes tipo crylll. Quando 
caraterizada 8través de PCR com os oligonucleoHdeos coll A-cal 1 B 
e col2A-col28lCarozzi et aI., 19911. a estirpe apresentou os produtos 
esperados para o gene crylllA de 649 pares de bases (pbl e 1060 
pb. Na an"ise com oligonucleotrdeos provenientes da mistura "E" 
(Ceron et ai., 1995) foi obtido um produto de aproximadamente 170 
pb. que nlo corresponde a nehum dos produtos esperados para outros 
genes tipo erylll. Em bioensaios seletivos. a mortalidade causada a 
larvas de primeiro estágiO de T. molitor foi de 100% em 48 horas de 
exposição Os resultados demonstram que a estirpe AM-6 contém 
uma nova toxina com atividade larvicida contra coleópteros que difere 
das protelnas CrVIll de 8. thuringiensis já descritas . 

AVALIAÇÃO DA PAToGENICloAoE DE 31 ISOLADOS ARGENTINOS 
E BRASILEIROS DE S.ci/lus thuringiensis CONTRA Antic.rsi. 
gemmat.lis(LEPIDOPTERA, NOCTUIDAEI E Spodoptera frugiperda 
(LEPlooPTERA, NoCTUloAE) 

R. C. P. S. Caetano. C. B. Siqueira & J. M. C. S. Dias, CENARGEN/ 
EMBRAPA, C. P. 02372, CEP 7094B-970 Bra.ma IOF), E.mail : 
rachelcp@cenargen.embrapa.br 

A lagarta da soja (Ant;earsia gemmata/isl e a lagarta do 
cartucho-da-milho (Spodoptera frugiperdaJ são as principais pragas 
de suas respectivas culturas e apresentam grande importAncia 
econOmica . A primeira é bastante susceptlvel a algumas subespécies 
de BaeiJlus thuring;ensis. sendo usada, como inseto-alvo em 
bioensaios com esta bactéria . A segunda é muito pouco susceptfvel 
às estirpes comerciais de S. thuringiensis . Com o objetivo de 
identificar novas estirpes de 8. thuringiensis que possam ser usados 
para o controle biológico de lepidópteros, foram realizados bioensaios 
seletivos contra larvas de A . gemmatalis com 16 isolados obtidos 
em amostras de solo da Argentina e outros 15 do Brasil. Os 
bloensaios foram realizados com larvas de 3' J 40 estágio de A . 
gemmata/is . Cada experimento constou de 10 repetições e 10 
testemunhas (sem inóculo bacllarl. Foram utilizados copos de 50 ml 
nos quaiS fOI colocada a dieta artificial (sem anticontaminantesl e 
aplicados 50 ml do caldo final do CUltiVO bacterlano, contendo a 
mistura esporo·cristal . Após 48 horas, as larvas foram transferidas 
para copos com dieta normal com 8nticontaminantes e sem inóculo. 
A avaliação foi feita de 2 em 2 dias até o oitavo dia . Oos 31 isolados 
testados contra A . gemmatalis. 10 causaram até 40% de 
mortalidade, 05 mataram entre 40 e 60% das larvas e 16 causaram 
mortalidade igualou superior a 70% . 0516 últimos isolados citados 
foram testados, em bioensaios seletivos, contra S. frugiperda, tendo 
07 (04 provenientes da Argentina e 03 do Brasil) causado 
mortalidade tOlal . 

AVALIAÇÃO DE PATOGENICloAoE DE 36 ISOLADOS BRASILEIROS 
DE SaciHus thuringiensis CONTRA OS MOSQUITOS Aedes flulliati!is 
• Culex quinqueflJSci.tus. 

R. C. P. S. Caetano & J . M. C. S. Dias, CENARGEN/EMBRAPA, 
C.P: 02372, CEP:7094B-970, Bra.flia(oF), E.mail : rachelcp 
@cenargen.embrapa.br 

Cresce. em todo o mundo. a preocupação com doenças 
transmitidas 80 homem por mosquitos, como a malária, dengue, 
febre amarela, filarioses e a animais de importância econOmlca como 
a encefalite equina. 1Ilarioses, etc. Tem-se acentuado a proliferação 
desses insetos devido a falta de saneamento básico e à ocupação 
desordenada dos espaços rurais e urbanos. A bactéria 8aeillus 
thuringiens;s subsep. israe/ensis vem sendo utilizada com sucesso 
no controle biológico dos mesmos havendo cerca de dez produtos 
comercias no mercado mundial .Neste trabalho fOI realizada a 
avaliação lIe patogenicidade de 36 isolados brasileiros de 8 . 
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thuringiensis pertencentes ao Banco de Germoplasma Microbiano 
do CENARGEN contra as duas espécies de mosquitos citadas. Os 
bioensaios foram realizados segundo a metodologia recomendada 
pela Organização Mundial de Saúde. Cada experimento constou de 
tratamento com duas repetições e uma testemunha (sem inóculo 
bacilar). Foram usados copos descartáveis de 200ml com 25 larvas 
de mosquitos de 2°, 13°, estágio, com 150ml de água destilada . 
Para cada copo foi inoculado 1 ml do caldo final. contendo a mistura 
esporo~cristal de cada isolado crescido por 48 horas. A avaliação da 
patogehicidade foi feita após 48h de exposição, contando o número 
de larvas mortas. Dos isolados avaliados 16 são da região Centro
Oeste, 08 da Norte, 07 da Sul e 01 da Nordeste. Cinco isolados 
brasileiros 15403. 5447. 5550. 5551. 5552 I causaram 100% de 
mortalidade em Cu/ex quinquefasciatus, Os mesmos isolados 
acrescidos do S570 causaram 100% de mortalidade em Aedes 
fluviatiJis . Dos isolados citados, 03 são de Mato Grosso. 0 1 é de 
Goiás, 01 é do Paraná e 01 de Santa Catarina . 

IMPLANTAÇÃO DE COLONIA DE P/utalla xy/ostella ILEPIDDPTERA. 
YPONOMEUTIDAEI E SELEÇÃO DE ESTIRPES 
ENTOMOPATOG~NICAS DE Bacillus thuringiensis. 

O. Corte. & R. Monner.. . CENARGEN/EMBRAPA· C.P.02372 ; 
70.849-970 - Brasl1ia (DF). e.mail : catarina@cenargen.embrapa.br 

Plurella xy/ostella ou traça-das -crucfferas é um 
lepidóptero da fam(lia Yponomeutidae , originário da região 
mediterrânea da Europa Ocidental e por estar presente nos Cinco 
continentes é considerada a mais importante praga das brássicas. O 
dano causado por este inseto deprecia o produto , impede o 
crescimento das plantas e, caso não haja controle , toda a produção 
pode ser perdida . Tal praga é sens(vel a diversas toxinas de 8acillus 
thuringiensis, mas alguns trabalhos relataram o desenvolvirtlr'nto de 
resistência a uma dessas toxinas . Assim, faz -se nec('"~s ária a 
identificação de outras toxinas eficazes contra o inseto . Pora suprir 
a necessidade de larvas nos testes com 8acillus thuringiensis , foi 
desenvolvida em laboratório uma colônia de Plutella xy/ostella a qual 
abrange todo o ciclo de vida do inseto desde ovo até adulto. A 
implantação deu-se por coletas semanais de larvas e ninfas vindas 
em cabeças de repolho do campo, Os ovos e as larvas são mantidos 
em caixas. enquanto as ninfas e os adultos permanecem em gaiolas. 
Os insetos são criados em condições de fotoperíodo , temperatura e 
umidade ambiente e dieta natural. A população de Plutella xylostella 
conta com aproximadamente 250 adultos que depositam em média, 
750 ovos por semana , Foram testadas 25 estirpes de 8acillus 
thuringiensis da coleção do Banco de Germoplasma Microbiano do 
CENAAGEN, em bioensaios seletivos com larvas de 2.2. estágio de 
PluteJla xylostella , Dentre as 25 estirpes, 12 não apresentaram 
atividade entomopatogênica, uma causou 60% de mortalidade e 12 
causaram 100% . 

AVALIAÇÃO DE PATOGENICIOADE DE DIFERENTES SOnOTIPOS 
DE Bacillus thuringiensis CONTRA O MOSQUITO URBANO Cu/ex 
quinquefasciatus (DIPTERA. CULlCIDAE) 

F_ F. Pedrosa, R. Monnerat & J. M . C. S. Dias CENARGEN- EMBRAPA 
• C .P. 02372 ; CEP : 70 .B49 -970 - Brasllia IOF). e .mail : 
rose@cenargen .embrapa,br 

Insetos do gênero Cu/ex tem ocorrência ampla , 
apresentando grande importància na área de saúde pública . A 
preocupação com o meio ambiente tem levado a buscar formas 
alternativas de combate destes insetos, como o controle biológico, 
8acillus thuringiensis é um dos mais eficientes agentes microbianos 
utilizados no controle de diversos insetos-praga, face à ação rápida 
do complexo esporo-cristal que paralisa o intestino dos insetos, 
levando-os à morte. Em todo o mundo diversas estirpes desta bactéria 
tem sido isoladas e dentre estas algumas com bom potencial para o 
controle biológico foram descritas. Com O objetivo de identificar 
isolados de 8. thuringiensis que possam ser usados no cOfl .. ole de 
Culex quinquefasciaws foram feitos bloensaios seletivos (;Ol n larvas 
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de 22 estágio do mesmo. Utilizaram-se 43 isolados que se encontram 
armazenados no Banco de Germoplasma Microbiano do CENARGEN, 
e que pertencem a 16 sorotipos flagelares . Todos os isolados dos 
sorotipos aizawai, aleslI: entomocidus. galle,;a6, japonensis, kenyae, 
morrisoni, ostriniae. silo, sotto, tochígiensis , tohokuensis. tolwonhi 
e alguns dos soro tipos israelenses, kUrst8ki e thuringiensis causaram 
mortalidade inferior a 20% , Três isolados do sorotipo kursraki 
ocasionaram mortalidade entre 20 e 50% Uma estirpe do sorotipo 
thuringiensis, uma do israelenses e duas do kurstaki causaram 
mortalidade de 100%. 

DIRETRIZES DO COMIT~ DE SANIDADE VEGETAL DO CONE SUL 
ICOSAVEI QUANTO A IMPORTAÇÃO. EXPORTAÇÃO E LIBERAÇÃO 
NO MEIO AMBIENTE DE AGENTES DE CONTROLE BIOLÓGICO DE 
PRAGAS 

J . M. C. S. m ••. CENARGEN/EMBRAPA. C. P. 02372; 70B49-970 
Brasília (DF). Brasil: E.mail : cabralcenargen .embrapa .br , P. S. 
Mondaca Rlvas, M . I. Ares, S. A . Passalacqua, 8 . Stellato, E. A . B. 
De Nardo, R. Arce Bustamante, W. Chiaravalle, M. G. Felco & J . P. 
Pena Candia. 

O Grupo de Trabalho Permanente em Controle Biológico 
(GTP·CBI do Comitê de Sanidade Vegetal do Cone Sul (COSAVEI é 
integrado por representantes de Argentina, Brasil , Chile, Paraguai e 
Uruguai . Foi criado ao final de 1992 e iniciou suas atividades em 
março de 1994, com o objetivo geral de coordenar esforços para a 
elaboração e harmonização de regulamentações sobre controle 
biológico entre os países membro. visando o desenvolvimento do 
controle biológico de pragas na região . O primeiro "standard" proposto 
pelo GTP-CB denominado "Lineamientos para la Importación, 
Exportaci6n y Liberación de Agentes de Controle Biológico". foi 
aprovado pelo Comitê Diretivo do COSAVE e ratificado pelo Conselho 
de Ministros, em 1995. Este "standard" define as diretrizes gerais e 
os requisitos a serem seguidos pelos parses membros para a 
importação, exportação e liberação no meio ambiente de agentes 
de controle biológico com fins experimentais ou comerciais . Identifica 
os principais atores envolvidos nesses processos: as autoridades 
governamentais, os importadores e os exportadores e caracteriza as 
responsabilidades dos envolvidos antes, no momento e depOis da 
Importação . Também propõe um mecanismo de comunicação na 
região COSAVE, de modo que cada pedido de introdução de um 
agente de controle biológico em um pais seja notificado aos outros, 
que analisarão a conveniência, para a região , da referida importação 
e poderão apresentar ponderações a ser consideradas pela autoridade 
que concede a permissão de importação. 

ALMACENAJE DE HUEVOS DE Chrysoperla externll {HAGENI 
INEUROPTERA:CHRYSOPIDAEI. 

E.O. Saini. Ins1. de Microbiologia y Zoologia Agrícola , CICA, INTA. 
C.C. 25 , 1712 Castelar, Buenos Aires, Argentina. E-mail : 
imyza@inta .gov .ar, 

EI género Chrysoperla incluye especies que estan siendo 
comercializadas en Europa y USA como insumos biológicos para el 
control de distintas plagas. principalmente pulgones y moscas blancas . 
La utilización de estas predadores depende, en primer lugar, de 
conseguir bajar los costos de la producción masiva, y en segundo 
término, de encontrar un procedlmiento eficiente de almacenaje, que 
t ienda fundamentalmente a poder satisfacer los picos de demanda y 
a optimizar la distribución dei insumo. La preservación criogénica de 
los huevos de crisópidos es el método de almacenaje más utilizado. 
En este trabajo , los huevos de Chrysoperla externa fueron 
conservados durante 30 dias consecutivos a 4 temperaturas (3 ° C. 
6°C, g oC y 12°CI . Cada dos dias se extrajeron grupos de huevos 
de una misma postura. de cada temperatura , y se criaron a 26°C. 
determinándose su viabilidad . Se lIevaran a cabo 7 repeticiones. Los 
datas fueron analizados estadlsticamente para establecer diferencias 
entre temperaturas. Los resultados permitieron establecer que a 3°C 
y a 6°e la viabilidad se reduce drástica mente aI 50% ai 4to y 6to 
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d(a de almacenaje. respectivamente. A 9°C se obtuvieron porcentajes 
de viabilidad superiores a 70 hasta el 6to dia. reduciéndose ai 50% 
a partir dei 10mo. A 12°C los huevos de Chrysopell. se pueden 
conservar hasta el 16mo dia sin pérdida extrema de viabilidad. 

IDENTIFICAÇÃO DE AGENTES DE CONTROLE BIOLÓGICO EM 
PRAGAS DE GRÃOS DE TRIGO ARMAZENADOS 

G.l. Tonet. Embrapa-Trigo. Caixa Postal. 569. CEP 99001 -970. 
Passo Fundo. AS. E·mail : cnpt@sede.embrapa.br &O.Smirdele. 
es tagiário da Embrapa-Trigo. 

Com base nos levantamentos realizados e nas amostras 
de grãos de trigo coletadas em várias unidades armazenadoras do 
Rio Grande do Sul e do Mato Grosso do Sul. foram identificadas 
cinco espécies de microhimenópteros associados às pragas que 
ocorrem em grãos armazenados. No presente estudo. a al>~( ciação 
entre as espécies parasitóides com as pragas de grAos armazenados 
foi estabelecida quando havia, nas placas de Petri, apenas e)(emplares 
de uma espécie de parasitóide ou de uma das pragas dos grãos 
armazenados. Cephalonomia tarsalis {Hym., Bethylidael. coletada 
em uma amostra de grãos de trigo. em Vista Alegre. RS, em 1993. 
foi identificada como parasitóide de Oryzaephilus surinamensis . As 
purificações das populações de Rhyzopertha dominica, Sitophdus 
zeamais e de Chryptolestes sp., coletadas em Cirlaco. São Martinho 
e Santa Bárbara do Sul (RS) e em Dourados {MSI. em 1995. acusaram 
a presença de diferentes espécies de parasitóides. Estas foram 
separadas pelas semelhanças externas, e enviados exemplares ao 
Centro de Identificação de Insetos Fitófagos da Universidade Federal 
do Paraná. mantendo-se, no insetário da Embrapa-Trigo, contra
amostras para futuras determinações. Foram identificados, como 
sendo da ordem Hymenoptera e da famma Pteromalidae, os seguintes 
parasitóides : Teoco/sy elegans (Westwood). Anisopteroma/us 
calandre (Howardl e Lsnophsgus distinguendus {Forsterl e, da famOia 
Bethylidae, a espécie Plastanoxu5 westwood (Kieffer) . 

ESTUDlD DE DINAMICA DE LA POBLACION DE LA BROCA DEL 
ALGODONERO " Eutinobothfl.ls braziliensis" Y SUS PARASITOS 
EN LA PROVINCIA DEL CHACO· REPUBLlCA ARGENTINA . 

M. J. Morinick; o. R. Ayolo IMINISTERID DE LA PRODUCCION • 
PROVINCIA DEL CHACO . FACUL TAD DE CIENCIAS AGRARIAS • 
CORRIENTES . REPUBLlCA ARGENTINA I. 

Este trabajo tiene por objeto documentar y describir el 
hallazgo de parásitos de la BROCA Del ALGODONERO. en la 
PROVINCIA Del CHACO . Presumiendo la presencia de este 
parásito se procedió a realizar muestreos periódicos durante las 
dos últimas campanas agrrcolas 1994/95 y 1995/96. L a s 
muestras fueron tratadas según técnicas para insectos endófitos 
(Caja Fisher) con variaciones de luz y temperatura. Las muestras 
procedieron de distintas localidades de la PROVINCIA. se 
homogeniza el número de ra lces y tallos por caja , f echa de 
recolección y fecha de slembra. 
CONCLUSION: Se detecta más de una especie Microhimunóptero 
parásito de BROCA de los relevamientos de campo . La aparición de 
los parásitos está desplazada hacia fines de cosecha, afectando 
directamente a la poblacl6n de BROCA invernante. La temperatura 
favoreció el desarrollo de los parásitos. 

RESPOSTA DE Trichognmma pretiosum (HYMENOPTERA : 
TRICHOGRAMMATIDAEI A DIFERENTES NÚMEROS DE OVOS OE 
He/icove,,,,, ,e. ILEPIDOPTERA: NOCTUIDAE). 

M . J. F. OIiveira-Paron EMBRAPA-CPATSA. Caixa Postal 23, 56.300-
000. Petrolina. PE e-maU paron@cpatsa .embrapa.br; A. I. Ciociola 
UFLA- Dep. Fitossanidade. Caixa Postal 37. 37 .200-000, Lavras, 
MG. e-mail ciociola@esal.ufla.br&I.CruzEMBRAPA-CNPMS. Caixa 
Postal 151, 35 . 701 · 970 . Sete Lagoas. MG, e-mail 
ivancruz@cnpms.embrapa .br 

Ensaios de laboratório. destinados a avaliar a rCSflOsta de 
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Trichogramma pretiosum frente a diferentes combinações do número 
de fêmeas do parasitóide e do número de ovos do hospedeiro. foram 
conduzidos em 1994 no Centro Nacional de Pesquisa de Milho e 
Sorgo- EMBRAPA, Sete Lagoas, MG. As densidades testadas foram 
1, 3, 5 e , O fêmeas de T. pretiosum e 30, 60, 90, 120 e 150 ovos 
de He/icoverpa zea por tubo de ensaio. em todas as combinações 
posstveis (fatorial 4 x 5) . O experimento foi conduzido a 25"C, 70% 
UR e fotofase 12 horas, com o perrodo de parasitismo de 24 horas. 
Foram avaliados o número de ovos parasitados viáveis e inviáveis e 
número e sexo da progênie emergida. Todos os parâmetros foram 
afetados com o aumento da densidade de ovos do hospedeiro assim 
como com o aumento da densidade do parasitóide. Em baixas 
densidades de ovos, houve interferência mútua, resultando num 
menor número de ovos parasitados por fêmea nos tratamentos com 
mais de uma fêmea por tubo. A densidade acima da Qual não houve 
mais diferença significativa no número de ovos parasitados por fêmea 
foi 90 (no mlnimo 9 ovos disponfveis por fêmea). No parâmetro 
número total de ovos parasitados, em tratamentos com mais de 5 
fêmeas por tubo, foram observadas respostas quadráticas com o 
aumento da densidade de ovos. A porcentagem de parasitismo foi 
inversamente proporcional ao aumento da densidade de ovos do 
hospedeiro. 

DETERMINAÇÃO DA CLfO DE 8eauI/etia bassiana E 8acil/uI 
thuringiensis PARA LAGARTAS DE Tuta absoluta (Meyrick). 

T. A. Giustolin, J . D. Vendramim, S. B. Alves & S. A . Vieira. Dept". 
de Entomologia IESALQ/USPI . C. Postal 9 . CEP 134 18· 900. 
Piracicaba, SP. Email :jdvendra@carpa.ciagri .usp.br. 

Foram determinadas as CL50I dos entomopatógenos 
Beauveria bassiana (isolado 447) (Bb) e Bacillus thuringiensis var. 
kurstaki (Bt) para lagartas recém-eclodidas da traça-do-tomateiro 
Tuta absoluta alimentadas com folhas da cv. Santa Clara. Os ensaios 
foram desenvolvidos em laboratório em câmaras climatizadas 
reguladas à 26· C (Bb) e 30" C {Btl • UR de 80 ± 1 0% e fotofase de 
14 h. Os delineamentos experimentais constaram de 8 tratamentos 
e 20 repetições com 3 lagartas por repetição. As suspensões foram 
preparadas com concentrações crescentes de contdios de Bb e de 
esporos de Bt {BIOBtT HPWP, com potência de 32 .000 UI/mgl. As 
suspensões com os pat6genos foram preparadas com água 
esterilizada mais espalhante adesivo. Os tratamentos (Quantidades 
de con(dios) foram: 5x10&. lO' . 5xlO', 10', 5x 10' , 10', 5x10' e 
testemunha lágual para o 8b e 3x1 O'. 10', 10' . 3)( 1 ()I, 10', 3x 1 O' , 
1010 e testemunha (água) para o Bt. Discos foliares de tomateiro 
12 ,1 cm) foram mergulhados nas suspensões em cAmara de fluxo 
laminar e colocados em placas plásticas (2,5x6,2cm) forradas com 
papel-filtro . Após a inoculação das lagartas, o conjunto foi transferido 
para as respectivas camaras climatizadas, avaliando-se diariamente 
a mortalidade até o 7" dia (Bb) e 5" dia (BtI . Usando-se análise de 
Pro bit , foram obtidos: CL5C) = l,Ox 1 O' (I .C. = 7 ,9x 1 O' : l,2x 1 0' ) e 
x' = 1.08 Ins. P ( 0 .051 para o 8b e CL .. = 9.2xl0' II .C. 
5,4x10' ; 1,5x10') e Xl - 7,06 (ns, P [0,051 para o Bt. 

TOXICIDADE SELETIVA DE INSETICIDAS A Podisus rostralís 
IHETEROPTERA: PENTATOMIDAEI PREDADOR DE LAGARTAS 
DESFOLHADORAS DE EUCALIPTO. 

F.A . Suinaga, G.l.D. Leite, M . Picanço, J . C. Zanuncio & A.H.R. 
Gonring . Dept O de Biologia Animal. Univ. Fed . de Viçosa, 36571 -
000 Viçosa. MG, Brasil. 

O Brasil tem vastas exlensões de terras cobertas por eucalfpto, 
destinado a produção de celulose, madeira e carvão. Entretanto, 
esta cultura é atacadado por algumas pragas, destacando-se as 
lagartas desfolhadoras, exigindo aplicações de inseticidas, resultando 
em aumento nos custos de produção e contaminação do meio 
ambiente. Uma alternativa para o controle destas pragas é o controle 
biológico, destacando-se os percevejos predadores. Mas o uso de 
inseticidas não seletivos podem diminuir este controle biológico. Com 
isto, este trabalho objetivou o estudo da toxicidade seletiva dos 
inseticidas Deltametrina 10,005 e O,Ol), Fenitrotiom (0,5 e 11. 
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Malatiom (2 e 4) e Permetrina 10,05 e 0,1 mg de ingrediente ativol 
ml de calda na dosagem de 50% (DRto> e 100% (DR,oo) da dosagem 
recomendada, respectivamente) utilizados no controle de lagartas 
desfolhadoras de eucalipto ao predador PodísU$ rostralis 13° e 5° 
estádios!. na Universidade federal de Viçosa em 1996. O 
delineamento experimental foi inteiramente casualizado com quatro 
repetições. Para as ninfas de 3° e 5° estádio os inseticidas mais 
seletivos, nas duas dosagens, foram a Deltametrina 10 e 1,941 (O e 
3.55%10 a Permotrina (11.24 o 27.9B%1 (3.55 o 3.79%. DR .. o 
DAloo. respectivamente), respectivamente , O Fenitrotiom matou 
100% dos indivfduos nas duas dosagens. 

AVALlAÇAo DE Trichogramma atopoviri/ia COMO AGENTE DE 
CONTROLE BIOLÓGICO DE Spodopt.ra frugip.rda . 

l . Prezotti, F.N.P. Haji & O.T. Honda, EMBAAPA·CPATSA, Caixa 
Postal 23. CEP.: 56300·000, Petrolina-PE. 

A utilização de parasitóides do gênero rrichogramma. no 
controle de S. frugiperda. geralmente é pouco eficiente em função 
do hábito de avi posição dessa praga. Porém na Colômbia, resultados 
promissores tem sido obtidos com a espécie T. atopovirilia. No Brasil. 
essa espécie foi constatada em ovos de Helicoverpa ze8 e S. 
frugiperda. em milho, entretanto. estudos só foram realizados com 
H. zea . O presente trabalho objetivou avaliar a espécie T. atopoviri/ia 
como agente de controle de S. frugiperda. visando sua integração 
em programas de manejo dessa praga. Para efeito de comparação. 
os testes foram realizados também com a espécie T. pretiosum. O 
experimento foi conduzido em duas etapas. Na primeira. O'lll,,:;:o de S. 
frugiperda e S. cerea/ella. colados em extremidades opostas de 
cartelas de papel (2 x 2 cm). foram ofertados à 30 fêmeas 
individualizadas de cada espécie do parasitóide. A cada 30 minutos. 
nas primeiras 4 horas. observou-se o posicionamento das fêmeas no 
tubo para avaliar a preferência hospedeira . Na segunda etapa, massas 
de ovos de S. frugiperda foram ofertadas individualmente à 40 fêmeas 
de cada espécie do parasitóide, por um período de 48 horas, avaliando· 
se em seguida a longevidade, n! de ovos parasitados. porcentagem 
de emergência e razão sexual. O teste de preferência hospedeira 
revelou forte atratividade da espécie T. Btopovirilia por ovos de S. 
frugiperda (média de 5.43 contatos contra apenas 1,97 em ovos de 
S. cerea/ella>. fato não observado para a espécie T. preriosum 12.3 
contatos contra 2.1 em ovos de S. cerealella) . Os resultados da 
segunda etapa demonstraram uma maior adequação de T. atopovírili8 
ao hospedeiro S. frugiperda, observando· se uma média de 26 ovos 
parasitados e razão sexual de 0,82 contra apenas 12 ovos parasitados 
e razão sexual de 0,41 para T. pretiosum. Estudos de campo ainda 
são necessários. entretanto os resultados de laboratório demonstram 
que T. atopoviri/ia é um promissor agente a ser integrado no manejo 
de S. frugiperda. 

AVALIAÇÃO DE 5itotrog. cer"./e/la E An.gast. kuehni"lIa COMO 
HOSPEDEIROS ALTERNATIVOS PARA CRIAÇÃO MASSAL DE 
Trichogrllmma atopovirilia. 

l. Prezotti, F.N.P. Ha~ . O.T. Honda & J .F. Grana Jr .• EMBRAPA
CPATSA. Caixa Postal 23. CEP.: 56300·000. Petrolina·PE . 

O parasitóide T. atopoviri/ia foi descrito por Oatman & 
Platner. em 1983. como uma nova espécie da Guatemala e tem 
demonstrado bom desempenho no parasitismo de diversas pragas. 
inclusive Spodoptera frugiperda, que em função do hábito de 
oviposição, dificulta a ação de parasitóides desse gênero. Na 
Colômbia, essa espécie tem apresentado resultados promissores no 
controle de S. frugiperda com fndices médios de parasitismo de 42%. 
em liberações no infcio da cultura. Em vista disso. a EMPRAPA· 
CPATSA realizou a importação de T. aropovirilia, da Colômbia. 
visando avaliar o seu potencial no controle da referida praga . Como 
o controle biológico aplicado, envolve a criação massal do parasitóide. 
reahzou·se esse experimento para avaliar a adequação de T. 
atopovirilia aos hospedeiros alternativos A. kuehniella e S. cerealella . 
O experimento foi conduzido em duas etapas. Na primeira, ovos de 
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A. kuehniella e S. cerea/ella, colados em extremidades opostas de 
cartelas de papel (2 x 2 cm). foram ofertados à 30 fêmeas 
individualizadas do parasitóide. A cada 30 minutos. nas primeiras 4 
horas. observou·se o posicionamento das fêmeas no tubo para avaliar 
a preferência hospedeira. Na segunda etapa. ovos dos hospedeiros 
alternativos foram colados em cartelas (7,0 x 0.8 em) e ofertados. 
por um perfodo de 48 horas. às fêmeas do parasitóide, individualizadas 
e alimentadas com mel. 00 total de 80 fêmeas utilizadas. 40 
receberam ovos de S. cerealella e 40 receberam ovos de A. kuehniella, 
avaliando·se posteriormente a longevidade das progenitoras e 
descendentes, n! de ovos parasitados. porcentagem de emergência 
e razão sexual . Os resultados demonstraram que ambos os 
hospedeiros testados são adequados à criação de T. atopovirilia, 
entretanto. o mesmo apresentou preferência por ovos de A. kuehniella 
(média de 5.2 contatos contra 2.0 em ovos de S. cerealella). Essa 
preferência também foi revelada no parasitismo. 28% superior em 
ovos desse hospedeiro. 

EFEITO DOS TRICOMAS GLANDULARES DA BATATEIRA Sol.num 
berthaultii NA AçAo DE Scymnu$ (Pullu$J argentinicu$ 
(COLEOPTERA: COCCINElllDAEI SOBRE O PULGÃO Myzus ponic ••. 

D. C. Gamarra. V. H. P. Bueno. J . C. Moraes & C. M. Kato. Oepto. 
de Fitossanidade {UFLAI. C. Postal 37, 37000·200, Lavras. MG. 

O trabalho teve por objetivo avaliar a influência dos tricomas 
glandulares da batateira Solanum berthaultii na mortalidade e consumo 
alimentar dos diferentes (nstares e adulto de Scymnus (PullusJ 
argentinicus sobre M yzus persicae. O trabalho foi conduzido no 
laboratório de Controle Biológico do Dep~. de Fitossanidade da UFLA. 
sob uma temperatura de 25 ± 1 oCo 70 ± 10 % de U. A. e 
fotoperfodo de 12 horas. As plantas de S. berrhaultii e S. ruberosum 
foram multiplicadas em casa de vegetação e mantidas nesta até 
atingir 15 cm de altura . Posteriormente. f oram instaladas no 
laboratório e sobre estas colocadas 40 ninfas do 3° e 4 0 (nstares de 
M. persicae. Em seguida as plantas foram isoladas com a ajuda de 
um recipieme plástico. cil(ndrico (30 em de altura x 20 em de 
diAmetro) e liberado 4 indivfduos de um mesmo fnstar/adulto de S. 
fPuIJusJ Brgentinicus. O delineamento experimental utilizado foi de 
Blocos Casualizados em esquema fatorial de 2 x 5; sendo duas 
batateiras S. berthaultii (Acesso PI 3102971 e S. tuberosum (cv. 
AchaI) e cinco (4 fnstares larvais e adultol.com 6 repetições. Avaliou· 
se a percentagem de mortalidade do predador e a capacidade de 
predação nos períodos de 24 e 48 horas. Observou-se como resultado 
uma mortalidade de S. (PuIJusJ argentínicus de 58.33; 30.21 e' 5.63 
% e de 84,38; 45.83 e 23.95 % nos perfodos de 24 e 48 horas. 
para o 10. 2 o e 3 0 (nstares respectivamente. em S. berthau/tii. devido 
provavelmente à ação dos tricomas glandulares. Na batateira sem 
tricomas glandulares (S. tuberosuml não foi registrada mortalidade 
nenhuma do predador . Oservou·se também uma redução significativa 
da capacidade diária de predação em S. berthaultii para todos os 
(nstares e adulto de S. (PullusJ argentinicus em relação ao consumo 
observado em S. tuberosum. 

POTENCIAL DE CONSUMO DE Chrysopo"a u t.m. (NEUROPTERA: 
CHRYSOPIDAEI UTILIZANDO OVOS DE Tuto absoluto 
(LEPIDOPTERA: GELECHIIDAEI. 

Carneiro, J .A. ' & Medeiros. M.Al. 'Bolsista PIBIC - UnB - CNPq 
lLaboratório de Entomologia. CNPH- EMBAAPA, C.P. 218, CEP 
70359·970 Brasnia · D.F. 

O objetivo deste trabalho foi avaliar a viabilidade da traça
do· tomateiro como presa de Chrysoper/a externa (Hagenl. Larvas 
de C. externa. de 1· geração. foram alimentadas com ovos de S. 
cerea/ella e com ovos de T. absoluta (traça·do· tomateiro) durante 
todo o perrodo larval, em B repetições. Os tratamentos foram 
mantidos à 25° ± 2° C. 75 % ±, 0% UA e fotoperfodo de 14L: 1 OE . 
Os parâmetros avaliados foram: nO de ovos consumidos em cada 
fnstar. perrodo larva I. n° de pupas produzidas, peso fresco da pupa 
no terceiro dia. nO de adultos. perfodo de pré-oviposição, nO de ovos 
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depositados por fêmea e porcentagem de eclosão de larvas, O perrodo 
médio de desenvolvimento larval foi de 9,5 dias para larvas 
alimentadas com ovos de S. cerea/ella e 10,3 dias larvas alimentadas 
com ovos de T. absoluta, O número máximo de ovos consumidos 
foi de 1212 para larvas alimentadas com S. ceres/el/s e 1724 para 
T, absoluta , O peso das pupas no terceiro dia foi maior para as 
larvas alimentadas com S. cereslella . Todas as larvas formaram 
pupas e produziram adultos viáveis, o que demonstra que C. externa 
pode se desenvolver normalmente quando alimentada com ovos de 
T, absoluta , 

MORTALlOAOE OE T. pr.t/osum IHYMENOPTERA : 
TRICHOGRAMMATIDAEI EM ACESSOS DE TOMATE SILVESTRE. 

Medeiros, M ,A. & França, F,H, Laboratório de Entomologia. CNPH -
EMBRAPA. C.P. 218. CEP 70359·970 Brasnia · D.F. 

Em experimentos de casa de vegetação. observau-se que 
T. pretiosum apresentou baixo rndice de parasitismo de ovos de 
traça-do-tomateiro IToT) nas introduções silvestres Lycopersicon 
hirsutum rypicum IPI 127B26 e PI 127B271. L. h. glabratum IPI 
1344171. L. pennellii ILA 716) quando comparado com a cultivar L. 
esculentum IIPA-51 . Para explicar esta alteração de comportamento 
do parasitóide T. pretiosum, dois experimentos foram realizados em 
laboratório . experimento 1: em placas de Petri. usaram-se foliolos 
de tomateiro de cada Introdução com dez ovos de TOl e uma fêmea 
de T. pretiosum. em dez repetições. O comportamento do parasitólde 
foi observado a cada hora durante as primeiras 6 h e às 24 h após a 
exposição. Observou-se que a presença de tricomas e exudatos 
presentes nos tomates silvestres dificultaram a locomoção de T. 
pretiosum nos folfolos , causando sua mone. Experimento 2: em 
placas de Petri, foram colocados dois folfolos de cada genótipo de 
tomateiro. sendo um tratado com acetona e o outro não. Em cada 
foHolo foram colocados cinco ovos de lol e um pedaço de cartela 
de T. pretiosum de 0 .5 cm2• contendo em média 50 ,"setos, em 
nove repetições. Após 24 h foi avaliado o nO de T. pretiosulII nonos 
ou imobilizados nas folhas. A mortalidade do parasltóiul! fOI três 
vezes superior nos folrolos não tratados com acetona nas quatro 
introduções silvestres, sendo que na cultivar IPA-5 a mortalidade 
nos dois tratamentos foram iguais. Estes resultados explicam que a 
alta mortalidade e baixa eficiênCia de parasitismo de T. pretiosum 
observada nos genótipos silvestres são causadas tanto pelos tricomas 
quanto pelos exudatos. 

INFLU~NCIA DA IDAOE DOS OVOS DE H.licov.rp. z •• (BODDIE. 
18501 (LEPIDOPTERA: NOCTUIDAEI SOBRE O POTENCIAL DE 
PARASITISMO DE Triehogr.mm. pretiosum RILEY . 1879) 
(HYMENOPTERA: TRICHOGRAMMATIDAEI 

D. Pratissoli' & H.N. de Oliveiral • l Centro Agropecuário da UFES. 
29500-000. Alegre. ES. 2o eptO de Biologia Animai . Universidade 
Federal de Viçosa. 36571 -000. Viçosa. MG. 

Os TrichoursmfT18 são Importantes agentes no (_ .. mtrole 
biológico. sendo encontrados em diferentes culturas por causa da 
sua vasta distribUição geográfica . O objetivo do trabalho foi avaliar 
o efeito da idade dos ovos de He/icoverpa zea. no parasitismo. 
Viabilidade e no número de descendentes por fêmea de Trichouramma 
pretiosum, coletados na cultura do tomate, no municfpio de JerOnimo 
Monteiro ES. O trabalho foi desenvolVido em condições de laboratóriO 
à 25 ± 1° C, 70 ± 10% UR e 14 horas de fotofase . Os ovos com 
1 dia. foram os que apresentaram a maior taxa de paraSitismo 
158.56%), maior Viabilidade 191 . 63%1 e maior número de 
descendentes por fêmea . Os ovos com 4 dias de idade, nAo 
apresentaram nenhuma caracterlstica de parasitismo, havendo 
Inclusive a eclosão das lagartas . 
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TABELA DE VIDA DE FERTILIDADE DE Trichogr.mm. ",.tiosum 
EM OVOS DE Tut •• bsolut. E Phthorim.e. opereu/ell • • EM 
DIFERENTES TEMPERATURAS 

D. Pratissoli' & J.R.P. Parral • ' Centro Agropecuário do UFES. CEP 
29500·000. Alegre. ES; 'DeptO de Entomologia IESALO I USPI . C. 
Postal 9. CEP 13418-900, Piracicaba. SP. 

A possibilidade do sucesso no uso de espécies de 
Trichogramma como agentes em programas de controle biológico. 
está na dependência do desenvolvimento de pesqUisas básicas 
visando conhecer o potencial de parasitismo em relação à praga 
alvo . Este trabalho teve como obje tivo estudar o potenCial de 
reprodução de T. pretiosum em relação a T. absoluta e P. operculel/a. 
através da tabela de vida de fertilidade. em diferentes tempera turas. 
Determinou-se o ciclo de desenvolVimento e a capacidade de 
parasitismo desse parasitóide para o cálculo da taxa liquida de 
reprodução (Ro); razão infinitesimal de aumento Irm); rado finita de 
aumento (I) e duração média da geração ITI . Observou-se que a 
duração média de uma geração de T. pretiosum. mantida em ambas 
as traças. apresentou uma relação inversa com a elevação da 
temperatura, tendo variado de 8,4 a 32.6 dias, para T. absoluta e de 
9.7 a 37,4 dias. para P. operculella . A taxa liquida de reprodução 
variou em função da variação de temperatura. sendo para T. absoluta 
de 13.9 a 87,5 vezes. e para P. operculella . de 45.6 a 103. 1 vezes. 
A capacidade máxima de aumento de T. pretiosum sobre o primeiro 
hospedeiro fOI obtida a 22° C. e sobre o segundo a 22 e 25° C. A 
razão infiniteSimal de aumento e razão finita de aumento, para ambas 
as traças. apresentaram uma relação direta com a elevação da 
temperatura na faixa de 18 a 30° C. O maior valor de I. para ambas 
as traças ocorreu nas temperaturas de 30 a 32° C. em funcão da 
menor duração de uma geração. 

IMPACTO DOS INIMIGOS NATURAIS S08RE AS POPULAÇOES DE 
Diur.phls noxi. (HOMOPTERA : APHIDIDAEI EXPOSTAS EM 
CAMPOS EXPERIMENTAIS DE TRIGO EM MONTPELlIER·FRANÇA 

A. M. I. DE Farias 1 & K. Hopperl • 1 - Dept O de Zoologia. CCB -
UFPE - Av. Prof. Moraes Rego s/n. Cidade Universitana. 50.740.420 
. Recife · PE. 2 European Biological Control Laboratory, USoA-ARS, 
BP 4168 Pare Scientifique Agropolis 11 , 34092 Montpellier Cede x 5. 
France 

O pulgão russo do trigo Oiuraphis nox;8 (Mordvilko, 1913) 
IHomoptera : Aphididael provavelmente originário da Ásia Central é 
considerado atualmente a maior praga do trigo e da cevada nas 
novas zonas de introdução. como os Estados Unidos. África do Sul 
e Etiópia Esse pulgão se instala na base das jovens, ainda enroladas. 
seus sintomas mais trpicos sio a formação de estrias, amarelas ou 
vermelhas e as folhas enroladas . Estas formam um abrigo. 
protegendo-o dos inseticidas. inimigos naturais. chuvas e ventos. 
Atualmente o método de controle mais utilizado ê o controle qufmico. 
Um grande número de especialistas vem realizando estudos em todos 
os domfnios possrveis com a finalidade de desenvolver outras 
estratégias de controle. Como exemplo podemos citar a introdução 
de inimigos naturais provenientes dos palses de origem de D. nOXI8. 

assim como a seleção de variedades de trigo e cevada resistentes. 
O presente estudo foi reahzado no sul da França onde esse pulgão 
ocorre em baixas densidades. Populações de O. noxia foram expostas 
artificialmente. em dois campos experimentais de trigo (Mandon e 
La Valene). sobre plantas de cevada plantadas em vasos e submetidas 
a dois tratamentos: metade dos vasos eram telados e a outra metade 
não. ficando nestes últimos as populações expostas a ação dos 
inimigos naturais. Esses vasos eram deixados durante 15 dias nos 
campos de trigo. após esse perlodo, eram coletados e levados ao 
laboratório. Durante os dois anos de observação. '993 e 1994. 
verificou-se que as tax8S de crescimento das populações de O. noxia, 
variavam ao longo do ano. o único perfodo do ano onde as taxas de 
crescimento das populações, nos dois tratamentos. nAo diferiam fOI 
durante o inverno. Para os outros perlodos as diferenças foram 
altamente significativas entre essas taxas. tanto nos vasos expostos 
à Mandon (df - 1; F - 456.29; P - 0.0001) como naqueles expostos 
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li La Valeue (di - 1; F - 1356,93; P - 0,00011 . Ouando 
comparadas as densidades das populações entre os vasos com tela 
e sem tela observou-se que nesses ultimas as populações são 
mantidas em densidades baixas com relação aos vasos telados devido 
sobretudo a ação dos inimigos naturais. 

o PULGÃO "RUSSO DO TRIGO" Oiur.phi$ noxi. (Mordvilko. 1913' 
(HOMOPTERA : APHIDIDAEI: UMA NOVA AMEAÇA PARA OS 
TRIGOS DA AM~RICA DO SUL ' 

A . M . I. Farias 2. 1 - Parte da Tese de Doutorado defendida em 
Janeiro de 1995 na Escola Nacional Superior de Agronomia de 
Montpellier - França. 1 2 - Departamento de Zoologia. CCB - UFPE. 
Av. Prof . Moraes Rego sln, Cidade Universitária, 50.740-420 -Recife 
- PE ( E.mail : amif@npd.ufpe.brl 

o pulgão russo do trigo Diuraphis noxis (Mordvilko. 19131 
(Homoptera : Aphididael provavelmente originário da ÁSia Central é 
considerado atualmente a maior praga do trigo e da cevada nas 
novas zonas de introdução, como os Estados Unidos, África do Sul 
e Etiópia. D. noxis apresenta uma caracterlstica tfpica e de fácil 
distinção, observada na extremidade posterior do abdome: ela é 
constitulda por uma expansão do oitavo tergito que sobrepõe a cauda 
e dá uma aparência de uma dupla cauda . Os sintomas de uma 
infestação por este pulgão são bem dplcos: a formação de estrias 
brancas, amarelas ou vermelhas, sobre as folhas . e o enrolamento 
das folhas infestadas. Estas formam um abrigo, protegendo-o dos 
inseticidas, inimigos naturais, chuvas e ventos. Os danos provocados 
por D. noxis sobre a fisiologia da planta hospedeira se traduz por: 
uma redução da supertrcie foliar; uma redução da superflcie foliar 
capaz de fotossintetizar; uma reduçAo do número de folhas; uma 
diminUição do número de hastes; uma diminuição do tamanho da 
planta: uma atrofia do sistema racinário; uma retenção das espigas 
pelas folhas enroladas e até mesmo a esterilidade da planta. Esses 
danos causados resultam em perdas severas na produção ')"'vido a 
redução do rendimento assim como pela queda da qualid1de dos 
produtos coletados. As perdas causadas por D. noxia lias novas 
zonas de ocorrência &Ao bem significativas. Atualmente o método 
de controle mais utilizado é o controle qu(mico. Um grande número 
de especialistas vem realizando estudos em todos os domemos 
possfveis com a finalidade de desenvolver outras estratégias de 
controle. Como exemplo podemos citar a introdução de inimigos 
naturais provenientes dos pa(ses de origem de D. noxia, assim como 
a seleção de variedades de trigo e cevada resistentes. A distribuição 
atual deste pulgão compreende a Eurásia, a África, a América Central , 
a América do Norte e América do Sul. Até o presente momento não 
foi assinalada sua presença no Brasil , entretanto deve-se estar em 
alerta uma vez que D. noxla já se encontra no Chile desde 1988 . A 
rapidez com que D. nox;a sé propagou nos últimos dez anos justifica 
a importância dos estudos realizados sobre esse pulgão. 

PATOGENICIDADE DE FUNGOS PARA O ACARO DA LEPROSE 
Brevi".lpus phoen;c;$ (GEUSKES) 

Albuquerque, F. A . de, Univ. Est. de Maringá (Oept-. de Agronomia). 
Av . Colombo 5790, CEP 87.020·900, Maringá, PR .. Arantes, 
A .M .V .T. & Correia, A . do C.B .. FCAV/UNESP, CEP 14.B70·oo0, 
Jabotlcabal. SP. 

Brevipalpus phoenicis, comumente denominado de ácaro 
da leprose. constitui·se, em nossas condições. numa das pragas 
mais importantes dos citros. Tem-se conhecimento de apenas um 
comunicado cientifico sobre a ocorrência de fungo patogênico sobre 
este acarino. Neste trabalho procurou·se avaliar a patogenicidade 
de Metsrhizium anisoplise. Verticillium lecllnii, Aschersonis sp. e 
Paecylomices sp. sobre B. phoenicis em condições de laboratório. 
Este último fungo foi isolado de ácaro desta espécie, coletado no 
campo . O experimento constou de 5 tratamentos e 5 repetições, 
sendo que cada parcela constou de um fruto de laranja-pêra com 15 
fêmeas de B. phoenicis. Os frutos com ácaros foram pulverizados 
com suspendo aquosa na concentração de 2,27x10' con(dios 
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viáveislml e espalhante adesivo, sendo as parcelas testemunha 
pulverizadas com água estéril e espalhante adesivo. Os frutos com 
ácaros foram mantidos em câmara climatizada (28 ± 1°C. 75 ± 
10% de UR e fotofase de 12 h 1 e a mortalidade avaliada diariamente. 
durante 1 1 dias. A confirmação da mortalidade por fungos foi 
realizada através da observaçAo da conidiogênese nos cadáveres 
transferidos para camara úmida. Os resultados demonstraram não 
existir diferenças significativas de mortalidade entre os tratamentos, 
não se constatando conidiogênese em cadáveres de ácaros monos 
durante o experimento. 

CAPACIDADE DE BUSCA DE Trichogr.mm. SOBRE AI.b.m. 
.'giOace. EM ALGODOEIRO HERBAcEO 

R.P. de Almeida, C.A.O. da Silva & J .J . Soares, Embrapa-Algodão, 
C. Postal 174, CEP 58107-720. Campina Grande, PB. E. mail: 
raul@cnpa.embrapa.br 

Estudar a interação planta·praga·inimigo natural, é um pré
requisito fundamental para que se tenha sucesso em programas de 
controle biológico de pragas. Visando determinar a capacidade de 
busca de Trichogramms pretiosum em relação ao curuquerê do 
algodoeiro Alabams srgil/aces, pesquisou·se o comportamento do 
parasitóide em função da distribuição dos ovos da praga dentro da 
planta. na safra de sequeiro de 1996. O trabalho foi conduzido em 
propriedade particular 11,2 hal em Juarez Távora-PB, onde foram 
feitas liberações semanais ut ilizando aproximadamente 100 mil 
parasitóides. Para tanto. foram coletadas 20 plantas semanalmente, 
onde se avaliou o paratismo de T. pretiosum e a distribuição dos 
ovos quanto a porção da planta !terços superior, médio e inferiorl . 
as folhas do ramo fru1(fero 11-. 2' e 3- folhas I. as folhas da haste ,1-
a 8' folha) . ao tamanho da folha le 4,5. 4 ,6 a 7,5. 7.6 a 10,5 e' 
10.6 cm, em função do comprimento da nervura principal) e as 
faces da folha (superior e inferiorl . Considerando·se todas as variáveis 
es tudadas. verificou-se que o parasitismo ocorreu de forma 
semelhante. exceto em relação a face do limbo foliar . apresentando 
maior parasitismo na face inteiror. Em relação a distribuição dos 
ovos por curuquerê. observou-se que os terços superior e inferior da 
planta são os mais preferidos para postura . Quanto as folhas do 
ramo frutlfero esta preferênCia diminuiu a medida que a folha se 
afastou da haste principal da planta. Observou-se nas folhas da haste 
maior postura entre as 2' a 7' folhas . As folhas maiores foram as 
mais preferidas diminiundo a oviposição até a menor. A face inferior 
da folha foi a que teve maior número de postura. 

INFLU~NCIA DE Amoronthu$ sp. NO PARASITISMO DE OVOS OE 
AI.b.mll .rgill.c.. POR Trichogrllmm. pretio$um NA CULTURA 
DO ALGODOEIRO ARBÓREO 

C.A .O. da Silva & R.P. de Almeida, Embrapa-Algodão. C. Postal 
174. CEP 58107· 720, Campina Grande. PB. E. mail: carlos@ 
cnpa.embrapa.br . 

Estudou-se a influência de Amsf8nlhus sp. no parasitismo 
de ovos de A. argillscea por Tn'chogramms pretiosum, visando 
promover uma maior atração e retenção deste parasitóide na cultura 
do algodio arbóreo. O trabalho foi conduzido no campo experimental 
da Embrapa·Algodão, localizado no municlpio de Patos-P8, no ano 
de 1996. numa área de 3600 m2• O delineamento experimental 
utilizado foi o de blocos ao acaso com 4 tratamentos. dislribuldos 
em 4 repetições, nos quais eram efetuadas liberações seman!is de 
aproximadamente 3000 parasitóides/tratamento. Os tratamentos 
foram os seguintes: 1- Amaranthus sp. a cada duas linhas de algodão; 
2 - Amarllnrhus sp. a cada três linhas de algodão; 3 -Amsrsnthus 
sp. entre linhas de algodão e 4 - Testemunha, algodão mantido no 
limpo. As amostragens foram feitas semanalmente, coletando-se a 
primeira folha expandida por planta de 20 plantas por tratamento. 
No laboratório. as folhas foram examinadas ao estereomicroscópio, 
anotando-se o numero de ovos parasitados ou não. De um modo 
geral, os maiores percentuais de parasitismo ocorreram nos 
tratamentos com maior densidade populacional de Amaranthus sp. 
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durante todo o perrodo estudado, exceto na 9' avaliaçAo, 
demonstrando que Amllranthus sp. influenciou positivamente o 
comportamento parasrtico de T. pretiosum. 

INTROouçAO E CRIAÇAo DE Pediobius furvus I Hym. Eulophid •• ) 
PROVENIENTE DE NAIROBI . KENYA . USANDO DIFERENTES 
HOSPEDEIROS. 

F. J . Tambasco, lab de Quarentena (CNPMA/EMBRAPA), C. Postal 
69, CEP 13 .820-000, Jaguariúna. SP . E-mail : 
tambasco@cnpma.embt'apa.br 

o parasitóide P. furvus proveniente da África já foi utilizado 
com 6ucesso como agente de controle btológico de pupas de Diatf8ea 
saccharalis no sul dos Estados Unidos . Em decorrencia disto a 
COPERSUCAR solicitou a introdução deste inseto para complementar 
o programa de controle biológico desta praga . Recebel1ll>~ duas 
remessas de P. Furvus provenientes de pupas de Chilo portelus e 
uma remessa proveniente de pupas de Sesamia sp ., das quais 
emergiram sob condiçOes quarenten6rias insetos saudáveis. Nas duas 
primeiras remessas foram usadas como hospedeiros pupas de D. 
sacchaf8lis de diferentes idades oferecidas em colmo de cana-de· 
açúcar, livres em placas de petri e presas em papelão corrugado. 
Também foi oferecido pupas de Anticarsia gemmara/is. Em nenhuma 
destas tentativas houve sucesso no parasitismo. Na última remessa 
foi oferecido os seguintes hospedeiros: 3.045 pupas de D. saccharalis, 
194 de A. gemmatalis, 149 de Spodoptera frugiperda, 14 de Heliothis 
virescens, e 4 de Thyrinteina amobia . . Foi obtido sucesso de 
parasitismo somente com as pupas de A . gemmatslis e de S. 
frugiperda, das quais continuamos com a criação do parasitóide em 
laboratório já na 4- geração. Oas 3.045 pupas de D. sacchara/is 
oferecidas a emergencia de adultos foi quase total. Em dissecações 
realizadas foram encontradas larvas do parasitóide já desenvolvidas 
e mortas, além de pequenas larvas encapsuladas e mortas ainda no 
inrcio do desenvolvimento. Esta dificuldade de P. furvus parao;itar D. 
sacchara/is sugere a existencía de uma variaç.lo gent\ tlca de 
populações nestes parasitóides. existindo ainda a possibilidade de 
encontrar biÓtlpos mais eficientes para D. saccharalis em outras 
regiões da África. 

INTRODUÇÕES DE AGENTES DE CONTROLE BIOLÓGICO 
REALIZADAS PELO LABORA TORIO DE QUARENTENA COSTA LIMA 
NO PERloDO DE NOV.1991 A OUT.1996. 

F. J . Tambasco. G. J. De Moraes, L. A. N. De S6, F. Lucchini E. A . 
B. De Nardo., Lab. Oe Quarentena I CNPMA/EM8RAPA I C. Postal 
69 . CEP 13.820-000. Jaguariúna. SP. E-moi! 
tambasco@cnpma.embrapa.br 

o laboratório de Quarentena "Costa Uma-, vem 
desempenhando funções relativas às introduções de agentes de 
controle biológico no ambito nacional, bem como assessorando o 
MAA em pareceres de pedidOS de introduçllio de outros o'U" 'smos. 
Neste perrodo foram realizadas 32 introduções correspondendo a 
21 espécies de organismos úteis. Oesde o inrcio de seu funCionamento 
foram feitas 4 introduções de nematóides entomófagos Ste;nernema 
carpocapsae e Deladenus siricidicola, 10 introduções de ácaros 
predadores da famrlia PhVtoseiidae, Phytoseiulvs persimiJis. 
Typhlodromus pyri, Typhlodromalus tenuiscutus. Amblyseius 
ca/iforn;cus e AC8rophenax Iscun8tus, 14 introduções de parasitóides 
Xanthopimpla stemmator, Pediobius furvus, Apante/es gelechidiivoris, 
Di'achasmimorpha longicaud8ta, Acerophagos coccois, Aenasius 
vexans e Epidinocarsis diversicornis, Cephalonomia stephanoderis, 
Trichogramma atopoviriliB,e MegarrhisSB nortoni.ForBm introduzidos 
tamlHJm 5 cepas de Hirsutel/a thompsonii. e Trichoderma hanianus 
e Glioc/adium virense para testes de biocontrole de doenças de 
plantas. Recebemos também uma remessa de Podisus maculiventris 
resistente a inseticida. Estão em andamento os processos de 
introdução de Aphitis roseni. Neozygites floridBna, EnrrophosporB 
colombiana e Acaulospora Iongulll. O laboratÓrio tem por objetivo 
facilitar a introdução segura de agentes de controle biológico 
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atendendo 8 solicit ações no ambito nacional e no futuro a paises do 
Mercosul. 

OVIPOSITIONAL BEHAVIOR ANO HOST RANGE IN Copte" ' p. n. 
IHYMENOPTERA: DIAPRUDAE). A PUPAL PARASITO 10 CANDIDATE 
FOR AUGMENTED RELEASES AGAINST TEPHRITID FRUIT FLY 
PESTS IDIPTERA) 

E. L. Aguiar-Meneze. , CIMP "CRG· /UFRRJ, BR 465. Km 7 , 
Soropédica. RJ 23B51 -970 & J . M. Sivinskl. USDA-ARS/CMAVE. 
1700 SW 23 Dr .. P. O. Box 14565. Gainesvill • • FL 32604 lUSA) . 

The pupal parasitoids of Oiptera often Bct as 
hyperparasítoids, and those released to control tephritid fruit fly pests 
were seldom recovered in large numbers. As a result there has bean 
little enthusiasm for their use in fruit fly biologicsl control. However, 
recent developments in augmented parasitoid releases, which could 
include pupal parasitoids, have reawakened interest in their bionomics. 
CopterB spp. are tvpícallv collected from tephritid pupae, and this 
study investigates if its oviposition is restricted to tephritid hosts. 
Mated females were observed at the USOA·ARS/CMAVE laboratorv 
and exposed to the following potencial Oipteran hosts: Caribbean 
fruit flV IAnss trepha suspensa I ITephritidaeL papaVa fruit flV 
1 Toxotrypana curvíclIudal eTeptvitidaeJ, house flV eMusca domesticai 
IMuscidael, stable fly IStomoxy calcitransl IMuscidae), Ophyra sp. 
IMuscidael. Ormyia depleta lTachinidae). Phormia regina 
ICalliphondael and Drosophila viridus IOrosophilidael. Coptera sp. n. 
emerged onlv from tephritid hosts, and developed as an 
endoparasitoid. Endoparasitism maV be correlated with a narrow host 
range since larvae must specialize to deal with the host immune 
system. Females were than provided with pupae of eithar A. suspensa 
or M. domestica in 35 x 10 mm petri dishes and observed under a 
microscope. lhe sequences of behavior were observed for ca. 20 
min, or until oviposít ion. Copter. females with house fly pupae failed 
to exert their ovipositior or attempt to oviposit . Chemical cues that 
emanate from hosts are often used bV parasitoids in adult foraging . 
In an olfactometer, Coptera females could approach either Caribbean 
fruit flV or house flV pupae. but unlike chalcidoid pupal parasitoids 
tested ISpalangia gemina and Dirhinus himalayanus) , they responded 
only to Caribbean fruit flies. Exposure of 1, 3, 7 and 12-daV old 
Caríbbean fruit flV pupana to Coptef8 females at a 15:5 parasitoid:host 
ratio resulted in relatively high parasitism rates . However, parasitism 
of 12·day old pupae 1- 44%1 was lower than that 01 other age 
groups I > 60%) . 

BASIC PA TTERNS OF COURTSHIP ANO MA TlNG BEHAVIOR IN 
LA80RATORY -REARED Diachasmimorph. longicaudata MALES 
IHYMENOPTERA: BRACONIDAE) UNDER FIELD CONDITIONS 

E. 8. Menezes, E. L. Aguiar-Menezes, CIMP ·CRG"/UFARJ, BR 465, 
Km 7 Soropédica. RJ 23851 -970. T. HoIler. USDA·APHIS. P.O. Box 
14100, Gainesville, FL 32608, A. Eitam. Entomologv & Nemalologv 
Oept.. UF, Gainesville, Fl 32611 & J . M . Sivinski. USOA-ARSI 
CMAVE. P.O. Box 14565. Galn.sviUo. FL 32604. 

D. longicaudata is a late instar larval·pupal parasitoid that 
has been mass reared to use in augmented parasitoid releases against 
tephritid frult flV pests. Studies on the courtship and mating of 
laboratorv·reared D. longicaudata males were carried out under field 
conditions. in laBelle, Fl lUSA) . Adults were obtained from the 
Florida OiviSton of Piant Industrv/Parasite Rearing Facilitv, Gainesville, 
Fl. Males emerged 2-3 days before females, and were kept isolated 
in cages untiltheir releases. TheV were 3-7 davs postemergence in 
the observations. These observations were made on a Surinam charry 
(Eugenia uniflora' hedge of approximatelv 5 m in length and 2 m in 
height, bearing fruits of ali leveis of ripeness. Some mature fruits 
were fallen on the ground. Observations started as soon as males 
and virgin females were released on the hedge from the ground 
below. Males perched in shaded foliage at the end of the hedge, anel 
were found in aggregations that gave the appearence of leks Cat 
least 3 males aggregated in adjacent leaves of a single branch). 
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PARASITISMO EM LABORATÓRIO E EM CAMPO OE OVOS DE 
Podlsus nracu/ivellfis E P. mgfispilJus POR HIMENÓPTEROS DA 
FAMíLIA SCELlONIOAE. PERUGIA . ITÁLIA . 

C. Czepak. Dc))t" FIIOS!<.dllll,ifiO IEA UFGI. C PoS( .. 1 1 ~ ' . CEpo 
74001 970. GUI~lflla, GO & F. Bin. 

o pfc~ente Irabalho 101 COlIChllldo na Itãh..l. nos anos 1992 
e 1993 c Icve por obJclivo vc"IIf: .... ' a pcrcenl.lgem de OV05 de Pr:xJ/StlS 

mdc/JI/v(Jntrls c P m9f1~plflus. para'i.lt.,dos por hllllenópteros d .. l<lmlll<1 
5':"'101\1I1<lc. FOldlll dvah.ulos u percentual de paraSlt"fllO em 
l"hor,IIÚflO (> um t:,lInflU 51!lIdu que lIeste último fOi obM.:rvada a 
c.tl'acuf,lIlc de IOCLlI11.1CJO. utllll.U'<lO e O Impacto deMes Il..lr.lsltólde~ 
sohru ,I IH>pul.1çâo d05 dtllS pr ~d,ldOfes em cSlUdo_ No laboratóflo o 
pcrcenlll,11 de ovos Jlafa~ltdt.loS pOr T"sso/cus bas{Jhs Chc'JI, '17. 5 Oob 
parei P m,lcullve"tm. c 98.7 " par .. P f/lgf/Sp/lJUS No CO!! 14.3~ 

tI.H, po~tur.:t!> colct.III.I~ dm. dOIS ptedddores eSlaV,Ull p.iI.,~lIadas. 
senel" tlUf> do total de O\lUS presentes nestas pOSlur .. s. 28.8Q{, 
CM.lvam "<If.I~ltados ,)(11 Tf/!)so!c;us ~II. e 24.0' paI T(JlerJumus sp 
O unlMCI() que estes fl.lr.l ... tó.de~ podem OCa!lolOn,lf sobre a 1)t,,>lllctÇdO 
de PntllslIs pode seI tHCllrf'!.S.1 como pcrcentual de ovos ulilllados 
IlClu~ par.tMt6ldes ~ul>rc o 101 .. llIe ovos colo lados. e!lolC p('rcclltu<l1 
ct"'gnu d 9.9')" pJr,1 os uvos de P. m,'Cultvelltr/s c 7,4 \", para os 
ovn~ de P mgf/splllUS Loyo Mln .. lllcl" ti mOrtalidade dos ovos causada 
pclo!lo Sceliomdeos (9.7" ., "(IUel" devida a outras causas (5.1 %) 

~e obtem um3 mortal,d.lde total de 13 . 8~; ° restante, 86.2 % dos 
ovo~. provavelm~nte eclodtu Uando Oflgem a novas proyunles de 
PudlSus um Cdmpo. Porlilnto os valores obtidos sobre o pdroJSltlsmo 
de ovos dos dOIS predadores em campo não foram SignificatiVOs. 
,)orem estudos sobre d a tlv ldt.lde destes parasltóldes tornam se 
necossJllos, POiS se este pélfUSltlSIllO aumentar nos anos sucessIVos 
as liberações de Poclls/ls poderá limitar a uttlldade dos mesmos em 
campo. 

FLUTUA CÃO POPULACIONAL OE PARASITÓIOES ASS()CIADOS 
À Acyrthosiphon !tondoi e A . pisun (HOMOPTERA : APHIDIDAE) 
NA CULTURA DA ALFAFA IMediCllgo ntiv.' EM LAVRAS, MG . 

D. G. Carvalho. S. Mendes, M . N . Cerrviio & .V . H . P. Bueno. 
Departamento de Fltossanldatle I UFLA. C. Postal 37, 37.200·000. 
Lavras. MG 

Os paraslló,des dos pulgões da alfafa IMedlcago s8liva) 
são Importantes Inln1lgos naturaIs destas pragas. DeVido a Isto este 
Ir aba lho teve o obJetiVO de avaliar a flutuação populaCional de 
parasltóldes e pulgões bem como os latores que nelas Ulterfeflram 
Para tanto foram reahzadas amostragens semanais no per iodo de 
abril de 94 a março de 96. Cada amostragem comp6sse de 20 
batidas aleatÓrias nos ramos de alfafa e os pulgões foram levados 
para o laboratÓriO e observados até a formação de mumlaS e a 

12) 

cmergêncla dos parilsltóldes, tambóm foram coletddas mllllllas Já 
formadas no campo Foram coletadas 100 hastes de alfafa e levadas 
para o labo',llóflO onde for.lIn Idf'Ollhcados e cOIHados os pulgões 
Em Junho 94. observou se um pequcno aumento na po,)ulaç.lo de 
pd,a~ltoldrs . porém d rcallloção dc um corte ndS plant.,s pHrd lenação. 
redu/lu a pup~lIac"o de ahdcos c tfllllhi'm a du narasllóldt'~ Esta 
últun.1 pcrmaneceu em lJdlllO~ nlvClS alé o mês de dCJcmllrn onde 
apH'~entOtl o 11'1.:0 IJOpulaclol\al sllllultãneo ao piCO de pulgões_ No 
.1"0 de 95 observou ~e o PiCO }>opulaclonal de Pdr,,!>ltÓldes no mes 
de lunho. scnoo que após. a I)(}pulac.lo vcrmallecclI em nlvels h.meos 
alÓ o mês de oNembt'o. quando .II.)I'esentou um aumento populacIOnal 
JuntO ao PiCO de pulgões Dur"llIe os dOIS ano~ amostra dos. a 
IhltUdÇão de para",,,(udcs ocorreu lle mallt,llfa anàloqa a de 
Acvsrthoslphon spp e com 'nfluênCia do ',Hor chmi\IIco temperaturd 

REPRODU ÇÃO E LONGEVIDADE DE Podisu$ r0 5 lr.lis 
IHETEROPTERA: PENTATOMOOAE) COM AOICÃO OE MATERIAL 
VEGETAL Á SUA OIETA 

C. C. Ecole. T . V . Zanuncio. J . C. Zanuncio & M . C. Picanço OBA 
UFV UflIV Fed de Viçosa CEPo 36571 000 VIçosa. MG_ E ma,l ' 
ccecolc@dllllllnl ufv br 

Pc la sua orallde IInrortãnCIIJ os pcrcevC,os do gõncro 
Pod/sus. têm Sido cllados com IIlclllSão de mdtCfial vegetal fi sua 
dlela A presente pcsqUlsa VISOll estudar o efulto cI,1 adição de 
vdgern verde de feIJ.lo. Phasr..>olus vulgarls. a alimentação de P 
rostrillts. a 25 :!: 3 C. ul1lldacl~ relativa de 70 ~ 5% e fotofase de 
12 horas O ellp~Hlmento constou de 4 tratamentos e 4 repellcões 
constlltudas por 2 casaiS de P los"al,5 Indlvldualll,ufos em flOteS 
plj~tlcos de 500 ml Avaliou se o lIumero de ovos. de I)(}sturas. a 
vl8blhdade. ",ntas por fêmea tl a longeVidade deste l}fedador Fêmeas 
alHnellladas com T mol/tor ;. vagem n I apreSf'ntararn 182.00 !: 

29 ovos femea T molao( -t áoua (T I 118.75 .! 79 ovos c preSa 
f vagem .. água IT.I 105.25 23 Ovos. vagclll + água ITJ 
13.25 7.60\105 O número de posturas fOI de 9.80 1:. 0 .88. 
7.33:t 1.04.9. 12 ... 1.7.1.67 .! 0.8 para T T T . e T" 
respcctlv,unente A producão de ninfas por fêrneft fOI de 97.62 
68. 77.2 5 ~ 26.3. 141 ,00 .. 23.2 e 10, 12 1- 6 . 1 mnfas por 
fêmea nos respectIvos tratalllentos A longeVidade fOI de 30.8 :t: 

4 .87, 25 .83 • 77 . 34.12 ~ 5.1 c 29 5 .! 5.3. respectivamente 
P (05tml'5 oblém do materhll vegt'lal. adICionalmente a água. 
Il"tnenles. Illas ao ter ánua dlsPollivel. provavelmente nào se 
alimenta da pl'lOta. redUll1ulo suns chances de obter nutrientes 
adlClolldlS 1510 Indica quu o hábito IItófago deste InselO deve se a 
sua neceSSidade de obtcr "Ou a do matcrtal vegetal e. quando esta 
está dlsponivel . nào deve alimentar se desta fonle 

INFLUtNCIA DA TEMPERATURA NO DESENVOLVIMENTO E 
REPRODUÇÃO DE Podisus ros"."'s IHETEROPTER A : 
PENTATOMIOAE) 

Y. Zurita . J . C. Zanuncio. T .V . Zaouncio & G. P. Santos. DeptOde 
8,010gla AnlmaIICCBJUFV). Umv. Fed. de Viçosa. CEP 36571 -000. 
Viçosa. MG. E-mail: valdlvla@alumnl.utv.br 

Os Pentatomldae são predadores de lagartas de eucahpto 
de grande agresslvldade. predando. larvas. popas e adultos. Peta 
sua Importância no controle de mUitos Insetos os perceveJOs do gênero 
Pod/sus. têm Sido cflados. mas. aInda são necessános conheCimentos 
báSICOS sobre o efello de fatores como o fotoperiodo e a temperatura 
nestes Insetos. Estudos de temperatura permitem prever a duracão 
do desenvolVimento. as eXigênCias e hmltes térmICOS. determinantes 
da faixa ótllna de desenvolVimento . ASSim esta pesquisa fOt 
desenvolvida em câmaras de 800. Visando estudar o desenvolvtmento 
e a VIabilidade de P. fostfalls em Cinco temperaturas 11 7. 20. 25, 28 
e 32° C) . O periodo. desde a oVlposlção até o IniCIO da fase adulta 
fOI de 69.3: 40.0; 22.9: 18.5 e 17.5 dias, enquanto a vlablhdade 
!lInfal deste predador fOI de 86.9; 93.4: 88.7; 86.3 e 90.8%. a 17, 
20. 25 e 32 C. respectivamente . A temperatura base fOI estimada 
em 11 .52° C. sendo necessános 331.56 graus/dia para este predador 



completa, u !>cu du~e'lVl)lvlIlIento desde tJ IrtM:! tle uvu .11e ,I ,1(1ulla. 
A tCl1l lwrdlllr,1 "Ictd () d(>~l'IlVotvHnCllto . <I tax.J dt! SObfcvl'/êncld c 
vli,lb,hd,lde fllllldlllc P rO~fllI'IS 

CARACTERIZAÇÃO 00 INSTAR IDEAL PARA A ATIVIDADE DE 
PARASITISMO DE Apanteles galleriae EM RElAÇÃO AOS INSTARES 
lARVAIS DE A chroia glisella 

R. Fadei · Olivei ra . N. Go bbl & H. 
IUNESP,. C Postol 199. CEP 

G. Fowle r. Oepw do Ecolugm 
13 506 900. AIo Cf,lIa, $P 

e rnfUI.R(I~<lrlalu@rcbOOO .lI(!~P an~p !lr 

A cupacld,Hh: de escolh('r hospt~delros ,. qU,lfltlS. 
lIepulldl;l do cornport,uncnw UC $t:ler.;ju do fêrm:d tio 1J.II.hIIOlde C 
f'1ll f1lg\J!lS casos tta don~rd,l(le poplJlaclur,,,1 du hospedclro . Par.t 
detorrnU1açilo do (s) Ul!:ol,rt lusllueallJU flar,'lSltr~mo tÚ'<im rCilltzados 
testes cOtO IdunrtiH:;. do ho!:opelhwo 1f~ ",e!)l::f) l dtld pelus 1 O Ul~I,lrl'::' 
l,Jlvme; (I de ('(Ill., lII~tilfl Usando fi>nu':, I~ !(!ClII\d,ldas do Ihll,ISII(udu 

COIll Id,ul!! ell1rf;: 5 a 8 drdS O~ lesws COIlSIS11r;UI) cnl vPllllc.1I U 
(;Ofl11)OIldl1lcnto de OVIll051t;1.I0 pur rlU.I~ hura::. 120 lepe1rvtJe~1 O 

yfllpO de ul:;tare~ que receheu u 1I1<!IClf nUl1ltHO de pU~hll" IIU \I 

1Il1Cnncthãllo. (5<.1 ao 8" 1I1~lar). scndo qu~. do~ 6" c 7" 1f1~1nftl~ 

Clllerynl maio/ n("nclO ell' parêlSl1óldes. com menor I:fllcryl'flnil t1U~ 
u\starcs 3 D

, 4",9 ' l: 10" A I'cquelld cmcruént;lil de adulto~ .mundu~ 
cJc laOélrlas lIo 5" Instar, ê t,,;on5cQ'H~nt.lli do t:di\lhallsmo ft.!olltlado 
pOl laganas IIMIOles duran1e os te~tes t.:olellvo::, A r,ll.io entre n 
número cJc "O~lur(lS reahlaeJas u ,.,Jullu::. I.:ll\efgluos Inellca \1111.1 
adequ<u,.:,iu dos 6", 7D l: 8" IIISI<.l'~~ a(llJilld~l\lsrnu, A CUlllpIOVdC[1t1 
que a mator Ircquêll(;la dE! J,),Ilaslltsrno esta rclaclu"dt.ll.l <1O!'> cstáutos 
ultl!rmc(hános de deStHlV(1lvlltlHfll0 do hospedtmo. sugore qUI' o 
P,IIiI::.IIÓtde c:onseglle adcqu ':lf ~ClI ue!:oelwolvllncnlu ao~ 1.:' ,105 do 
ho~pedclfo 

OCORRÊNCIA DE COCHONILHAS E INIMIGOS NATURAIS . EM DOIS 
POMARES CíTRICOS. NO MUNiCíPIO DE VIAMÃO. RS . 

F. F. C . Kollef , M . K. M. Cost a & E. Corseuil. Ir\st 8m\.: lênu,lh . 
PUCRS. C. Postal 1429, CEP 90619·900. Porto AI(~!Jrt! , RS E 1'''111 
corseull@voftCx,ulrgs br . 

Os representantes (ia Ordem HOlfloptefa StlO os 1115.11115 
lllalS h(!quell1c5 em pldnws dtflCdS. conSlltUlndu se ~/11 IdtUfC~ 

hlllllilnteS da produç;iu; onde (I::' cochomlhas ::.u dest,Jc.lI}) PClli 
constânCia u alJlllldanCIO EXistem IllUlIOS 1I11nHgo~ n"HII"I~ Que 
contflbuem p.lra rnanutent,,;ão <Ie um eqllllíllllo lllotOylcu, podf~ndo , 

mUlteis vele::. dIspensar ou redull/ as aplicacões de InsellCld ... ~. COln 
o obJetiVO de v{!"Jlcar a ocurrôn!;liI de cochonllhas. seu!. pred.ldorcs 
e grf;lu de jlílf3sItlSIllO, fOl1/1s I alado um expenmenlo em dOI" 1I11 1l1<Ht!S 

de laranjeiras da cultivar Monlu Pmnasso, no mUllldplO li ..... IHão 
RS . Em delineamento compl(!tafllen((~ ca~uah/mlo. t.. "I CIllCO 
fOptWções. condulldo CUIIlO hll .. toflal, r.:ol1Slderal\do qUIII/~ndS ele 

observélção () oflcntaç;7to rhl~ plantilS. foram colclild<ls 101h,1:. ch: trê~ 
t.l!feum tes alhJr(lS, rOUISlramJu Se p,H.1 çadd oSlJécle de COdl01l1Ih.,1 o 
numero tln mdlviduos VIVOS, mortos (! t.:um SlntllS de I.HJI ,i~ill!'>1I10 ; 

para predadures as itrnOl:>tl ... gt:ll1::' não loram SllprCh~llIilS. I"""nela se 
as contagens com auxiho de guarda chuv,1 clltomolu'IICO O 
percenlU,ll d~ smulaflclade unire os dOIS pomares 101 dI.: ;:Ipl.'nd~ 

44 .45~('. Constatou se ocorrp.ncla multu fllo1Uor de U1SetoS num POlUiU, 
com um índice de dlvefSltlaue de cochOf\llhas de 0,862 e pt:!lcuntual 
de parasitismo de 6,36~o, Oflde houve predoflunàncld de M ylllot..·uccus 
glovc/I. Parlillorm peryi1m/t'1 e Pmll:.fSpIS aspldlstrae, no Oulro, com 
índice de 1,120 c paraSl11M110 de 2,4 I %, predO/lllll.lIam AOIJ/lflelJa 

i)urafl/,; e P. pely.Jfldm, Apenils lIara P. asplIJlstrae OCOIIUI..t1l1 v .. lolt!~ 
crescenles no decorrer das llUlIllCII,IS. 0111 OPíl~IC;'i() aos <lu 
cochonllhas vivas . Em relação a predadores, 101 ob::.erv.lcJa presença 
de cocc/Ilehdeo::., com 81,6% penellcenles a CocclIJoplulus e o 
feSl an te a PClllllla. 
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A SPECTOS DO DESENVOl V/MENTO DE A"trocephalu$ mylls Walkel 
IHYM ENOPTERA , CHALCIDIDA EI. PARA SITÓIDE DE Anagas ta 
kü ltn iella IZEL LERJ ILEPIDOPTERA , PYRALlDAE J. 

P. N. Patel & S. Grei l ,Delllo ele Zoologli1 . 18.UNICAMP CillXU 
P\)Mal 1170. CEP 13100, CalJlpll1i1S,SP 

AI/agasta lt./llIfIIPIl., um It"PH1nIlIPln OflrJlfld/l1l do 
11"'dlte/rãIICU é llm,~ 111.10,1 cOSlllopn!IIJ tle Y'rlll~ rlrrn,17enat!us Para 
o ~CU crJlltrole rnélOdo~ alwrnatIVI)!'> til! t,,;olluole blnlóHICO sãu ti c;:td,1 

dtiJ mal!> empregados, lal~ CUIIIU ti 11M) th! pafasl1óldcs fl prl1ngcllos 
cspectll(;os. Antrocephallls mytts, Cf1dOp,"il~IIÓl(il' dtJ A. k"hlll(Jlla. 
é oflytl1nrto da ÁStil c fOI rcglsl/.HI" pel" p"'luma VOI nu IllUIlIc:irIU 
til! Calltpmas em 1993. na Iílflflllrl Oflundfl di1 IlInpela das lubula\.:ões 
I1U~ 1110..,ilos .. Não se t!:!m cOflhf'c"'lt.!llIO sobre i.I {)(;Urrênclf1. 
ho~p'jdulfos, ecologl"I , descnllolvlnuHlItI e t.iXCt rcplodutlva de A . 
myfl ,'t na Al1léflca Lal.n<l Pnr eSla r,"dO, !lO t>re~cnte Irabalhu , IOram 
vCf1ltcitdos seus hO~Pl!delros. a td<lIle du hn~pedúlfll acelfo p<lrd 
Ihtl.1M1t:-lUu. <I d~lr<l{;;io d~l Clcln OVII .ulllllu e <t Illn{levltlrlde du::. 
(HjUItIl~ . lillnwlHados e nfiu lillllll'lll.HI,l~ Entre dS IlUHI,t~ de grãos 
,lfI'1.I/Clklllo~ tA ÁUhlll('/Id e CIIICV'" Cf'!l/l<lluIIICll) A myllS pill<I~II{)u 
~1/t1lCl1h: A Iwlllllell,-, . Eulrf! lJ~ lIt·~ t·::.t<i9IU~ ofcrCCldos do ho~pedclf(J 

I!:-Id uspéClc pdl<l::'ltou tania o tlstiHlllI l;uval quanto o jJf(' pupal e u 
jlupal. A dlll deão médlcl do CIcio de dtlSenvolvlmenlO lavo ddul101 
entlO n~ dOIS ~exos VdrlOtl SIUlllhc.ulvmnenle I1 = 8071 . P - 0_00) 
A mf'r!td fJdlCl os I1ldcho~ 101 til! 26, 10 • 0.24 dias com um máXimo 
dI.! 27 t! U1l1 IninUlIO dI.' 23 (h.I~. c p,tr,1 tiS lênwas IUI de 30.34 ± 

0,54 dtils, CUIll um fIlilXlIllO de 36 e miollllo dI! 27 dltJ~ Houve 
dllc.ell<;li slglllftcallvd Ild longevlcJadt:! I!nlre Cldlll10s ,)IIIll(>f1"ldo~ com 
Illtlt e M~III dltmelltfl . Machos e lêlllea~ n..lo dhlllCIl1.Hlus viveram em 
médll.l 10.11 ! 0.57 e 7 28 !. 0.58 rflspt!CIIVllll1crllC , enqutJnto 
que IHUd os adultos al.,IIen1at1t>s cum IHPI a médIa etc IOo(lcvldilde 
IUI tlu 51,55 "!- 3,69 dIas rm ... O~ mochos e 59.18 f 3,6 par .. dS 

femo,ls . 

CONTROLE BIOLÓGICO DE CULlCIOAE POR Bacillus Thuringiensis 
VAR. ISlaelensi, ESTOCADO POR ATÊ 180 DIAS' . 

C, Giraldi" ·. J .l opes & G. F. L. T . Villasboas. Ot:PdftlilllCIl IO de 
SluloU'" AlHllIal e Vegclat, Unlv E.sltldual t.le londfln.l , Campus 
UlllverSlláflO, 86_051 970 lOl1dflna Parana 

o Baclllus IhullII[}lCnSls vaI Israell'nsrs (8rl) é urna uaClcfla 

Ultllli:tda no con!folo blolQ!jlcO til.! I,uv<ts aqwíllcas de alguns diplCfilS . 
O pleS!;'!)I!:! u,lb;:llho wve por objetivo ve,.I .. :ar li tempo de Vh:lhllltldUC 
do BII jlrOdulldo em mero de cultwiI a hase de 8dt,It3 Dextfllse IBO) 
e~tnc~ltlo CI'l cilrnara !IIa e temperatuliI mnblcnle Pi:llóI IS~O loram 

rt!dlll.ldos bu)ensalos COm larvas de cullr.ldeos de IcrcelfO estágio. 
nas dilUIções 1; 1.000 ale 1:5 000000. Os lllocnsaros luram 
renl17.1dos de 10 ell1 10 dlilS de eS1UC.lljf'HI no::; "limeI/OS 60 dIas e. 
após es::.c tempo {lllll\l:lf)1C,)u se os tntCfvdlus p;:tra 15 dms atê atingI/em 
180 d,.,.s. JwHmnCfl1C com os hlucnsalus for.:111'1 fOlias as dosaHt:.!l1s 
dI:! pfoleina, .I ~ lellllfCls do pH e iI~ corH,ln~ns de células VIáveiS . 
Observou se Ill/clalmonte um" Querfd na ;l\lvlt!<ldu do Bit guardado 
dClllfO da cárllal a ffla , t!1I\ lel.t~: Ju;1 ..tllvluade do IllCMIlO cstot:ado 
elll tt''''IH'rrltura ambiente Nu deco'IHI do::. ICstí:S verrllCO\I·se 
cst.lluhd.l(lc desse iJlolllsellCtc!n cnquanlCl 411!J a amustra Ill<lnlldõt 
em ICf11peralufa amtm!llIe oscllolI milS vol1ou li eqlllparilf·se com d 
amostra da câmara Ifla ambos aumcnlando a efIcáCia COIl1 o passar 
do lemJlO Esse conlportill11CnlO 101 cunf"mado pela dosagem de 
pruteina, IJH e contagcm de celulas. ConehulI se que tJ BII produlluO 
em 80 pude ser guardado pm aproxlIlladillnente 3 meses . Com 
relação ao aumento da dtlvuJadc. acredlt,1 ~c que a bdctéttél tenha 
voltado a prollfef<u . 

• r,,,h ... lho II"anClado I)eld Funddção 8dnco do BraSil 
, , Aluna Bol::'l::.ta du PrOjlltll PI81C CNPq 



OCORRENCIA 00 GENERO O"US ASSOCIADO A Enn~otl,,;ps "avens 
ITHYSANOPTERA, THRIPIOAEI EM AMENOOIM . 

M .G.A . Luna & N.M . Martmelh O.",. du Och's,1 F Il f)~· .. lIl1 l ,trI.lIFCAV 
UNE5PI tEP 14870000. Jtthotlc ... li ldl SP f m oi !! 
IHUIIlIl,I@lI.lhOOO IHj~p.<II '~p 11, 

o Ullles. Ellllcu lhl/p .... (J., VI'flS e ,I 11'''4,1 QUI' \,:. ltI .... 1 IIMIII' 
d.II1.,.1 t:Ult llf .1 <IH .II IlWw.loII U nu FM,u lu d., 5.111 P .. ulo AI{' U IIUIIHPlltu 
.1 UIU(.III IN!tc l.> dp c.Cllllru!c' CUIt' tI'lIl ... "tu lI~dtJ,1 p.If,I I!"'W IIIIJC~ e () 
qUllnlC:O BII~c.mtlu nlll{'/ IIl lnrnl.ll.ú'· ... Il."'It;.t .. fI.u .. ,. Illh',I\.tn IUh., .. 
C'I' nllll(l~ 111('11'" 11e! 1'11111,.,11, f:j11I1hIIlU"'f' UIII II'V,IIII.UlU·II!lI 11.11.1 
<lv .. lh,u ,I IIH Id~'II('''1 clt· 1I1UlIUII'.." 1I,ltllldlS d~~O' 1,I<ln " l' .. I!' trl['lU!o. A~ 

,IIII'''''II.IIjI·''''' ItlI. tlll!c·II,I!o.I"ll V ..... u .. l-III1IUlldo !lI. 11 """ ,I" .III1Clldullll 
.0111(',111.1 ... t!"IIIII1I I Ii'lIl!~ IMltU"I .... I'IH UlllOl ,lft'd du OI·p,tll.IIII1·"ltl flt' 

oc·f(· .... 1 I Itf' .... ,lIll t .trI.1 FCAV C,IIHP"S dc J,lho t l( .,IIt,11 fo, ,Ir!, I 111'1 .I dll~ 
Inllolu ... Ih"'h)'" ou M!llll aljf'l!u.t· pO ... tt.'IIClIIIII·IIIt· I,·v .• 1 1''''.1'' 
Itlhm.IlO" ) Atr.IVf! ... lIu I1IIUQ'>C.':OpIU r.~h·'lJOS.C()"I{I. 1t1l.1I1I li ,·IViltl" ... 

• 11I"!'>I.·llI',' d~ pICtl.tdtlll·" No ... 1t,1t"1,, .. uh<"f'lvrttlu!!o IIII ..... ·I!. I"C' IIlrIl~ 
lJ,edUlIlIlIlI1! IUI n fio CjCI\("1J OflU" t.lIlIo '\lIII,I~ ' It"mll) .1(1,,11(1 'UI 1111 
Cnc.Ollll.III·, .... '." ..... IVI'hllf·111C !)l' .111I11('ludndo du 111111',> 

1.1'1,111,1" " tnoSC,lS tias !tul .IS Pm serronl esc.I "'SJ ~ ,1S Info rmacôes 
...obll· f' ... Ir.:, pl e cladurl· .... ohl.' IIVOU ~c c ... tuddr J l)luluYI,1 Ih ' unt a das 
('''' 1)(''( 1(' qUi! UC()I ' C no tlllO'" O I· ... hlllu fUI redh/ddo 110 1.11)()' tll ó tlo 

lh~ C"/lUlllt' BIUloglco du 1I1 ... llI ulll AO' OIlÓnll(;O do Par,II Ií\ 128·0,5 
'C. UR 70· 10' C luwt.I-..I' 14 ho,asl s('I \(lo O~ PH·d.ldores. 
.l ltIIlt·II I ,IlJII!) (;0111 adl llt ..... fi,· Orosopf llla "f('/,lrwq,' :'Il'r 1'/I,1I1I)s em 
d,,· I,I .ll t tlICldl Fl.lldllllh· II·/l IIIII.HI •• <; ,1 IIUI.tCdo C VI.lhlhd .ll!e d I! cada 
IU .. I .II mnl .11 t! di) IX'/ludo de! IIIr:u lJ.lc.ln. al('1lI d o nUIlI!'rll d(' n vn .. 
IM1!)ltIf,1 ()1.~.I'fVClII '.t! 'IUt· ..... C1V" ....... 11J COk.h:Jclos au,up,l/ los l;ohc rtos 
IIIlf tlllhl "'!lhM,mC:I,1 pl!,!, II"".' "UIIM mec!la de 87 7 plll pOSTura, 
('11m 95.6·1 di' vl .. h,ltd. ltll·l' tlur, lt,;,ln m('lil., fio Pf'IInthl (1(> "'cuhaC,10 "I' 10.3 cl l.!s. O ('~ldCJI(J nUII.11 ,.Jlfl· ... Cll lnu (;IIIl;O I" ... t .u e~. com <I • ., ac.-1I1 

tut· .1 clt 48.5 dl,IS (7,92. 5.90.7.03 li 39 (' 16.25 dl. I:-.II' 28,72 
dl' lIIu,t.thd,ldt' 

PARASITOloES DE OVOS DA CIGARRINHA -OO MILHO Oalbulus 
nI/JI( I,S IHEMIPTERA: CICAoELLloAE, EM PIRACICABA . SP. 

C M Ohveua & J R S. lopes OI>fI ! de Entoll lClluYld (ESALQ 
USfJI C Pu:-.Tal 9, Ct:P 13418 900. Prril('If:,tbo.l ~P E 
III.!II Illllhvl!I@C,Jfl'd t'I, t9n 1. .... , IIr 

MANEJOS DA VEGETACÃO NATURAL E SEUS EFEITOS NA hu rCdh'<iclu tlllll,·V.IIIT,lIlU·1I1U du p .. rd .... IC'lIdt''> clt' uvo~ da 
POPULACÁO OE INIMIGOS NATURAIS NA CUL TURA 00 ALGOOÃO 
(Goss yplllm lursutum l.1 

M R FIIllí1S. N .M . Marttnellt . R.C MarUCCI. S Fleltas & C M 
To f8nelh . I CAVJ UNE5P ClP 14870000. Jdbutn .lh .. 1 5 P 

O!'> IIhll'IIVn~ du 1/.l halho IUI,UlI .1V.III.1I .. Il\lhll'11I"1" flt' 

111.1I1HI'''' d,1 VI·Ij(· ! .U';dl) Ildlllldl ~OI I ' I' ,11 M.J IKII.H" IO ,1(' IIIII I1IHO!) l"ll ll/,U'" 
Ih. ,11"nd,l\1 I' rcl, tUOlldl () 1'~T, ldIO di' (1!· ... ('I1V()IVIlIlt'lI l u d" .... 1·III·Toil.,Hl 
"tlIUI •• 1 I' d.1 (uH" ' .1 (.11111 .1 PCllllll,tI',tCl ele UHIIHHO'" 1I,!lllI,l l!» O 
t~lqlt'IIIIII~1I1O Itll 1Il~ 1 . l l.hln elll J,lholll .11).11. SP di' 11 c:.. f 0396. 
'11'1 .... 111110 nrt'"I!'ll/ll.t 1I111!~t,t(',IO 11011111,11 tia V(!IIt.:I.tc'.I{) 11.1 • 1-01,1111 
c~t .. hdt~,..du~ 6 t, .. I .ll llt'llIUS (;(111' ~ 1'·"l'III.t.lC~ I! ti!. 111'1 IU',1II1 
t111·1.1I1(t~ lido ... nll'luclll!) cid 'f'dl' t~IITCltl\t110{ I n.:fl "oI"H l'I1IIHllolllyll't1 

(' .llnl.ldllll.t di' 1.1111'1<1 RC,lht.u,"u .... • ,11","<11 .. 01:'" S(!lIldll .. hl1l:lIll· t!11I 
IlItJ.l'> .I ~ p.llt;t!I ..... IIUIll W1.lllh· 11 EIII ( ... d<1 I I<UI..:I·I ... l'II'I\loI' dlll !)l 
30 lt!cI.HI,I!. 1 b.ITItI,1 d,' I'dllO C (;lIlm'II!I M' 1 .11 m .. H.hllt.1 11(' ,."Icla O!'o 
III!'."TUS I 1111·1. ldos 11""11l I f, 1 11!'> l t"IC I (l~ 11.11.1 1.lhUl,l ttUtU. !)1·11, l r.j( lo~. 

(:CIIII,J( I IJ~. 11I{)III, l cI()~ CIIt IIl(' I .ldu ... e t(1t·llII I IC.l d(l~ O~ V. ,hHI: ... ohtldos 
h" oI l1l 1 ,.tI1~ I II"lhlC l (l!> ClT! /, 11' qu,l(h .llloI de ht ~ 11 f ' .... lhl1"·lldo ... d 
.111<11 .... 1' cll' V;lIIJII(;I,1 C ,lU Te!>w tiPo 011111..:.111 Pf!lO!'. l o ... ult.Hln!:o o l.Hldn ... 
pllell' !)« Olndw, 1111(' "vl·ql' l .tr,iu IMtwal I:OIIIIIUIII "'1' t'l!l hO'>j)t!delfu", 
1.lvnl, ' .... '·,~ ,III~ 1/1111111,0" 11.,IUt.lI ... D ..... V,lIhl'" t!~Jl('!('.IC!-. d.1 V"(II·I,Il-',!. 
IMIIII,.I ell('t)lItr, ld,l~ li,. ,"I!.IIIt· ... I.lI'nu "".1 ,1I1I"·u.ll/nr/r",,""'/ "".'>lIr,1I 
qllt' ncolleu ('In ,n.Hm hl'(fIlI'IIt:',1 .11i!!!1 de!>t.]. <I".,I,ICdl.lIl1 ::'1' 1.1I11IM'11I 
0(';''' 111111 (;o!t;ll.lo tO'glm"., hUfIlUI\t,dlsl o o capl/ll (;UI(lIlId(l (P<U"Cllm 
1II,IKI"'lIIlI) EIlCOllllill.UII ...... 11.1 .IIP,t9 1,lIl1illdS e 2 ord('II~ di: IIII1\UUU~ 
n,lIu' .lI,,> ,1 ~ ... IIr:t,IIJO~ ,I VC\lC ldCd(l n o.ll l ll al e dU íl IUOc.l .. O CUl:c..l l1clltddC. 

Carílbldap.. l yoaoldílc. Nabldat;' . Reduvlldae. Chrysopldae. Braconldde. 
Ichllculllomdae. Forllcllhdac, Olptc ra e Hymcnópteros r '1 las e 
destas. as famílias Cocc lnellldae, Lyoaeldae. Nabldoe e FI r"culidae 
foram as mais abundantes na área. A matorra dos tntmlgo~ naturais 
capturados. estão assoc iados ao estádio de floreSCimento da 
vegetaç ão natural e do algodão . 

BIOLOGIA PARCIAL DE Heu ins;gn;s (HEMIPTERA: REDUVlIoAE I 

C. N. Francischetti' & A . M . Meneguim1• 1 Unlv . do RIO de Janello, 
C. Postal 68514 . CEP 20211 ·040 • RIO de Janelro,RJ. 1 Area de 
Proteção de Plantas. IAPAR. C. Postal 481 . CEP·86001 ·970, 
Londrrna·PR . apPlapar@lepus.celepar.br . 

Os Insetos predadores apl'esentam papel Importante 
em váflas culturas agrícolas, balanceando o complexo de Inimigos 
naturaiS das pragas. Diversas espécies predadores encontram·se na 
ordem Hemlptera, destacando·se a famOla Aeduvlldae, a qual perteoce 
o gênero HezB. Em pomares cítncos. no norte e noroeste do Paraná, 
é comum a ocorrênCia de espécies deste gênero, predanul" caros, 
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1..111.111"111 .. du Imlh" U"IIII1JWi 1/I,1It"-.... que e o 1>1111<:11',11 v(l11)f I lc um 
(;lIl1lph·lII.u tlt~ 1IIIIpolln(lI'ttu~ Imnll,,:ttU'S t' vltu<,,1 ,l::.~OC:I, I c.lOS .tu 
t'IIIf'/dIllCIIIII t1n IlIllhu li" AIIlClU',t L .tlllI.1 O Icv,tIllalllcnl O 1<)1 
l'IIIldu/ldl) t!1I1 Po',I(;lf dhd I~PI tlurott lte I' C~ JJldn l tO~ consecultV{)S 
Clllfl! u!-. IIIf>M'~ Ih.' lam·tfU ,. IlIIlho .te 1996 Cada pl,IIIIIII ClIlIlI>lst l\l 
df' \11" 1,1111,1', til' 20 x 20 m. nu qu,ll I'r ... m seman~lnl«"tt' amO~ 1f addS 

40 ,,1.tIIT~I '" Ih' 11111110 ,t1 .. IVC~ Ih- 11111 CillIlm",Jlllcllto elll'X~ d P,IIU' 
ti •• 1'''"11'11.1 '>t'l11i"''' , I IJ(I~.I CjI·IIIHlliI{.dO <t I" O lIorClI>(;II Ill!IIIO dd l;lIltl ll a 
0(· (',111,1 pl.tut.1 .. rno">t,,II I,1 't'IIIdV,l se oi tcrCtwa folh .. olhalKo do 
l:,H1tH.IIU. !)CI1t1O c,,>liI I·K.II IIIII.III.I ~uh nHt: ruS(;ÓIIlO t'!ooIt'f!!()SC:ÓpICO 
11"011110 .11"I· ... l!Ilt,;.1 cll'IIVU't 111' O lfI,ut/lS O~ ovos cr.11l1 reltr,lClos das 
lulll ..... t:lUll (· ... tlft·t.· ... ~el1t111 1!"'I.·, ... llIddos em solucdu de hl l}ucloflto 
dI' ~(I\II!I U ' ~ ~ II1(.uh.lI lll", .1 Il!l1Ipe'dtur .. dnllmmte em pl,Jcils de 
pj'lIl 111/1.1".1 ~'"III 11.IPt'I ""ro t11lll'tll!(;ldo Ol<lfI.lIllf'nte d .... ,III<tV.1 se o 
0\11111"11 cI. 111111,1'" l!rll}lI,·I.I~ ~ p,II.I ... lloldes CIlIUtglc!O!o Furam 
1!"'I\llfl(;dllu~ Ihll,J ~IWIIIl'~ (lcl~ f J ~n(! , o:, AIU'qfU\ (HYllltmopteril 
MynL " III.1Il1 c OltquSIIJ IHylllcnoll l Cf,1 TIICholJ ' .tlllllhH ldaeL 
nh~t·tv.tlw.in "'0' 11111 111.11111 ni .... i!I di' IMfrlSHISI1l0 p ela !)cUtll1fl a espO(;le 
A<" I)lII(.:OIl I .. ql'II" dt' OVO!-. l hlld"'113t10S 110 p,,,nCIfO. se~ulldo e Icrccl' o 
pl,II IT IO~ Inr.tln respec l lv.lIl1('fl tl' 22.4. 33.3 U 1 2.5~ 1)0' A nagrus 
~ I I ,. 62 I 50.0 to 50 O pUI 01'(9°"'11" SI' O .. d.lt lOS suyert'!lI que 
C~It· .. P" ' , I ~llllIde ... (>KI'H:t'!lI um l)dflCI ~lonll lciJlIvo no con trole nd ttlf al 
dtO p.)pUI.:lLÕeS de O "',lIChs 

FLUTUACÁO POPULACIONAL OE ACAROS ASSOCIAOOS A 
CUL TURA OA MACIEIRA NOS MUNICiplOS OE CAXIAS 00 
SUL ,FLORES OA CUNHA. SÃO MARCOS. BOM JESUS E VACARIA 

M .M .Oosciatti de Oliveira l , K.B.Aver ' . G.Rech'. & D. lOlenzato~ 

l ·Núc leo de Estudos em Biologia Agronõmlca·Untversldade de Caxias 
do Sul· C.P. 1352, CEP 95001 -970.C ..... do Sul·RS 
2 · FEPAGRO· Porto Alegre·RS 

Uma das pflnClpals preocupações flloSSanttarístas atuais é 
a ocorrênCia de ácaros flt61agos nas culturas convenCionaiS de 
maclerras . Essa praga é secundárta. ocasionada pela morte de seus 
Inimigos natu,als pelo uso de tnsetlCldaS.A ausênCia de Inimigos 
naturaiS do ácaro propiCia condições IdeaiS ao crescimento da sua 
população, a qual . quando apresenta· se em volume elevado, levam 
a uma slntomatologla comumente conhecida como bronzeamento. 
As espécies mais Importantes. deVido a sua disseminação e nivels 
populacionais na região sul do país. são Panonychus ulml e 
T etranychus urtlc ae. FOI realizado ° levantamento das populações 
de ácaros frlótagos e de seus predadores em plantações comerciais 
de maCieira nos munlcfplos de CaKlas do Sul, Flores da Cunha, São 
Marcos, Bom Jesus e Vacarta , segUindo a metodologia de avahação 
deserol. por LORENZATO e ... 1119861 • e LORENZATO 119B7I. Os 
pomares loram acompanhados qUinzenalmente a partir da quebra 



de dOllncncla Que ocorr e no ,niCIO de novembto até 18 03 96 As 
c~péc,cs de áCílros fltõfagos que ocorreram com maior 1rf'(I""IlCla 
foram Panonychus uhnl e TClfanychu~ UfllC;1f' com P'<':O" olwnus 
enHe 25/01 c 15/02 A quantidade do~ aCdfOs frlófagos ell ."'Ufac los 
não fOI SUfl(;lcnte pélríl QUo o bronzeamento CdUSa&Se r1anos à 
produção. Os 11lImlgos natur.lls Que destacaram se Imarn os 
es tlgmeideos e os fltoseldeos 

Apo,o,UCS. FEPAGRO • EMA TER 

ASPECTOS DA REPRODUÇÃO DE Apanteles sp I HYMENOPTERA; 
BRACONIDAE) PARASITÓIDE DE P/utella xy/oslella ( lEPIDOPTERA; 
YPONOMEUTIDAEI. 

J . A . Retamoso, R. Sartorio. J . l. lazzaroto. C. M . Barato. J . I. T , Di 
More. R. A . Oi Mare. Oel1t de Biologia I UFSM). Rlgobcrto Duarte, 
76, cep 97060-030. Sla Malli.!. RS. emall· ramI3@sm.col1ex.com bf 

Este estudo taz parte dt! um trabalho Jmus amplo sobrc 
Apallfeli's SI'. "'1111190 natural dc P xylosre/.l. pragd Cill!" ,dora de 
danos conSldcr;'lvCIS em cu lturas de Brasslcas no 8';ISII i vUje tlvo 
deste estudo 101 Investigar o comllOltamento repfOdutlvo tlc " J.mtelcs 
sp soh condlcôes de alJurldânCln c escassez de hospcdeuo 110 e 05 
larva~. resllcctlvamentel , por ,'xpo~Icào dIária ao Innyo UJ Vld,) das 
fêmeas Foram .mallsaddS: pftlporç,lu sexual. talCa d(~ cmergenchl de 
casulos (alaques eletiVOS) I.! proporcÃu de larvas (llIC d"nglrillH o 
cstáglo aUlIho (atAques n.io rcah/ddosl . A mallutcllç;lO. t ,lOtO dos 
l1iHa~llÓldes qunrHO dos hm,podtllros. fOI realrladíl !>nb cundlções 
con tl oladas (25 1I C., l"e; 14 horas 1lu/) Os pnrasltÓldes e 
hospedeiros adultos l oram alrrnClllnrlos com soluç.m de mel e áglla 
11 11 e as larvas com couve ma01elga Sob condlcóe~ de escassel 
de hospedeirO 48 00

0 das larvas loram efe trvamente atacadas (1.55 
1.51. N 146. IdrvasJexposlçi1ol . enqua010 que em condlcões ue 

c:llnrnlf:;nChl 29~ (2.17 i 1,92; N 117; larvas elCposlçào) . Em 
condlçõlJs de osccJssez 320.0 das larvas alcancaram O estágiO adulw 
u com aIJundãnCl3 48Q.g das larvo!oo o II/cram O nllm('fo media de 
l~rVdS ataci.ld,ls, da longo díl vldd das 1P.1l1f',1~ "cJO ~I.! altera 
~lunlllcantlvamel1te IF 088. P )o 0,05), 1lt'1Il o numClO de 
larvas que alcancam o eS lánro adulto IF 1 37 P , 05) A 
longcvldade rnt)lho do~ macllOS 111,69 dl,j~1 (> d.l!> 1(-111 , 11 ,05 
dlasl não são p~tallSllcamonle dllcrelllCs (F 0 . 13 í 0 .05) 
A prnporcão SClIual fOI favorável aos machos 1311. 1.m10 nd!> 
ClCposlções dldflas quanto nas fCmcas .. nahsadas IIl(I,vld\lcJlrIICll1e 

ESTUDO DA SOBREVIVÉNCIA E ALOCAÇÃO SEXUAL EM 
Spilochalcis pseudofulllollariegalll. Becker IHYMENOPTERA; 
CHALCIDIDAEI . 

J . A .Retamoso, A . C. Mauocatto, J . I. T . Di Mare & R. A . Di 
Mare.Dept de Blologru IUF5Ml, Rlgoberto Duarte.76. cep 97060 
030. Sta Maoa. RS Emall ' ram13@slllconex,combr 

Este trabalho comnara a alocação sellual. sobrevivênCia e 
IOllgevlddde du S pseudofulvovaflegnl8 emergidos de Aponte/es sp 
c Plufella xylostell.'I (Lcp .. YI>or'lOl1lcutldae) Os Individuas. foram 
obtrdos a parllf do hospederros de campo e de l .. bo,atÓllo ( 25 D C ± 
1 "e; 14 horas/ luz) Analisaram se 281 Indlvlduos, l}rOVI 'lte de 
11 fêmeas. as qU<HS foram olerecldas 216 pupas de P tosteI/o. 
em rntervalos módlos de 2,4 dias. e 8 larvas em módlaJc)"poslçâo 
As ploporções sexuais analtsadas através de c • foram 
esta tisticamente SIgnificantes, em campo as fêmeas ocorreram em 
maior número, em laboratÓllo os machos. A duração dos estágiOS 
Imaturos, entre os SCICOS. é es tatiSticamente Significante. não 
havendo, porém, diferença cntre machos e fêmeas provenlemes de 
hospedeIros diferentes , A longovldade. para IOdlVldllos de campo o 
lalJoratóflo. não difere estatlstlcanllmte. A sobrevlvôncla. annllsada 
pelos métodos de Kaplan Meler , logAank e Mantel Haenszel. não 
mostra diferenças slgnlflcallvas. entre 'ndivíduos emergidos de 
hospedeiros de dI feren tes procedências. nem entre Indivíduos de 
hospedeiros diferentes. As proporções sexuaIS observadas sugerem 
que as fêmeas , de S. pseudolulvovortegat8. seleCionam o sexo da 
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prole, pela disponibilidade e tamanho do hospedelfo Indivíduos que 
emerUlram de Apanrcles sp, com tamanhos menores, em rel C:lção 
ao~ provementes de P. xylosrell,l, suger('rn que a aptidão dos machos 
não se altera com a redução do lamanho. o mesmo n.lo ocorrendo 
com as fêmp.3S Fêmens menorus, podcuam ser Ut'slnvorCCldas Em 
cond~ões fnvorávels e abundãnCId de hospedeiro. a proporcão selCual 
favor<lvel aos macho~ pode repre&cnlíU uma probahlhdade das 
fêmeas. QUE' mvestcm maiS em machos, malClmlzarelll a SucJ aptreJâo 
global. 

COMPARAÇÃO ENTRE 3 MEIOS DE CULTURA PARA O 
CRESCIMENTO E A AVALIAÇÃO DA TOXICIDADE DO ISOLADO 
S93 DE 8acillus thuringiensis SUBESPÊCIE kurslaki. 

J . S. Giusti . CENARGENI EMBRAPA. CP 02372 . 70849 970 
Brasilm (DF), e mal!; Is9lustl@cenar!jCl' cmbfí'lpêI br . G. M . Mello. 
A . N. Tostes, S. B. Albino , M . T. de·Souza & J . M . C. S. Dias. 

Em um ·scrpelllng- envolvendo 218 Isolados bacl/ares, fOI 
obtidO um, deOOOllJlado 593. caractetllado sorologleamentc como 
Baclllus tllUrmglclIs/s suhcsp lIurst81t./ . que ,Ipreseul ou elttvadit 
atlvldaclr larVlelda con tra Spo(/oprera frug/perda 
llepldolltera Nocluldael. pun<"IJ1íll pt"ílg.'l da culllrra do milho no BwsII 
Após diversas avahacõcs de ~lIa l oxleldadc em comp,uar..to com 
estirpes comerCiaiS, r:lecldlu ~e de~envulver um bloulsellt.:lda tl'ndo 
esse novo I~olado corno prrllciplo atlvu COIll esse ObJC1IVO. furam 
felW~ estudos da InlluênCIi:I d .. COIllJlOSICiio do meio de cul tlHd ~ohft· 
o cresCimento. a espnrul,lcrlo e a IOxlcldarlc do I~olarlo 593 O 
/lllcrorgalllslllo fOI cultivado em meio CaleJo Nulr1tlvo {("aldo Ilutmml e 
e extrato de levedura) . meio Arcas (gllcose ~ clCHa lO de I('vedura) e 
meio HCT (t"ptona. hldrohsado de casema e olrcosel em IIlcubador 
rOtativo a 200 rpm/30"e por 48h A~ amostras pcuochcamente 
retiradas tiveram seu cOll1elrdo Submelldo a análises de massa seca. 
pH, absmbiíncld. concentração clt' p,otelnas e açucare!., conrcntra '.10 
de cf'ollll"c; e esporos_ As amostras com 12. 24 36 e 4811 de CUltiVO 
foram ldmbCm submetidas a elf'trofoJc!ooe. Uni gel de pullílculamlda 
BlOensmos pDf dtlulçôcs serrada~ tor.-UII r{',lh/íldos contra S Irugl/u'reJa 
ulllllando se os CUltIVOS dr 36 e 48h Os rpsult,I!Jos ohtlt)()!> IndlC,lIn 
o meio Arcas corno sentia o lllíllS adequadu p.lI" o cultiVO der Isnlado 
593 Em 1Ilf!IO ArCds. obteve sc a m;tlru hlUIlr.tssa 13.389 lem 12h 
de CUltiVO), a maiS altcJ eSj>orulacão (3 IC 10 eS llo,nsllll om 24h de 
cultlvol e iI rn.us oll(;le"le .11Ivlr1adu IcJrVlf'ldcJ contra S frug/j)('rtlll 
Quanl o ,la perfil das tOXIlIa.-. . nm, 3 n1(>IOS l!sludados, pôde se notar 
dlfercnCd& nu dpareClmcmo d.I .. ham1rls tÓllIC,I~ . r1e!oocfe as 24h de 
cultiVO. 

UTILIZAÇÃO DE 8acillus thuringienses PARA O CONTROLE DA 
LAGARTA DO SOMBREIRO Urbanus aCBwoios IWilliams. 1926) 
(Lepidoptefa: Hesperiidae) 

l. K. F. da Silva & A . G. Carvalho, Dept de Produtos Florestais IIF, 
UFARJI. BR 465. I(m 7. CEP 23851 970, 5cropécJlca. RJ 

U. aCRwolos tem causado gfande desfolha à essênCIa 
floreslal Clrrona falfchrldmna (Legumloosao' Paplllonldeae) utllllada 
na arborllação de parques, Jardln~ e est radas. na regidO Sudeste do 
BraSIl. Visando o controle de U acaw%s no estágiO de lagarta. 
realrlou se um ensaio em laboratóno com O Inse tiCida biOlógiCO B. 
tlumngler,sls varo /cursra/cl. linhagem H01 . sorotlpo H 3a:3b. em 
formula ção de pó molhavel Testaram se as dosagens de: O, 
testemunha; 250; 750 e 1500 g lha diluídas em água na razão de 
400 I ha Foram utilizadas 10 lagartas. no terceiro e qUinto IIlstares, 
para cada dosagem testadas em quatro repetições As observações 
foram reahladas a cada 12 horas Para comparação das médias. usou 
se o teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade Foram 
observados os prrrnelro srnals de suscePtibilidade 10 horas após a 
Ingestão do ahmell10 tratado Houve diferença slgmlrcatlva entre o 
l ercelro e qUinto instares para monalldade de lagartas, no terceiro 
instar comprovou·se a dlferenca slgnlflcallva entre as dosagens 250 
e 750 g/ha. entretanto. entre as dosagens de 750 e 1500 glha não 
houve diferença Significativa, demonstrando efiCiênCia Igual para as 



duas dosoIgens. sendo econômiCO utllllm se a dosagem de 750 9 
!la . PAra I,) Qlllntt1 instor. comprnvnu M : flue as lI ils dos.1gen~ tcstnd,ls : 
250. 750 e 1500 9 (ha . loram hastante efe tivas, pOIS nftu houvp 
(hfcrenç<t slglllflcatlva Clure as mortalidades cau!>adas, 1I01l<lnto 
recomcnda se a ulllllaç.'io da dO~ilgem de 250 g/ha paro t nas de 
qUilHa instilr. por st!r vlavel tlcunonllCdlllcnte. 

RESPOSTA FUNCIONAL DE Podisus nigrispinlls lDallas, 1851) 
(Hemiptera : Pentatomidae) ALIMENTADOS COM Alabama argillaceiJ 
(Hübner , 1818) (Lepidoptera: Noc tuidael 

T .M . Santos & F. S. Ramalho Unlv . Federal de Lilvlas. UFLA. Dt'pt 
de FItOSsillHdilde. C. Postal 37. 37200000, Lavras. MG 

A resposta lunnonéll expressa a rela cão entre a tél~a de 
consllmo do predador e a denSidade da pre::>d. EStd Hnponante 
v"'l<lvel. eSla assoclilda .. regulacflo de J>Opulaçõos de Insetos·pragas 
I)elos predadores . O püntatnmilieo P. nigrispinus é UIIl predador 
UCller,tllsla . Flllmcntando se. nflnclpalmerl1e de Inymtas de 
IcpldóplClOS. Portanto. esta pa"QlIIsa tevo por obJetiVOs dVilhar a 
rE!~post;l fun Cionai de P. nig,;spinus a drferentes IiImanhos da presa . 
A . argillacea O estudo fOI desenvolVIdo lia Ul1lddUe UU Controle 
Blulóglco do Centro Nacional de Pp.squlsa de Alqoú.lo l' r "'lAPA. 
CilIIlpm3 Grande PB Os InSflto~ fordlll n\,lfltldns C!I c.trllara 
clulli.ltlzada .1 tell1pcri.llUrit de 25 • 1 f·C, fUICl lasc dC! I :! horas o 
lIIllldillJe relativa <lo 70 1'" 10 %. For.HH ofereCidas como prCSilS ao 
prt:d,ldor . lagar tils de ::>egumlo 13.1 3 'i O. I 5 I1Igl terceiro 11 1 67 :t; 

0 .59 m91. qUillto 172.40 .. 1.55 mUi e qUInto j 1 71.07 , 3.93 mgl 
im.1<-Hes de A . argillacBa .. A çadd !linfa c adulto d" P. nigrispinus fOI 
OItHCÇldiJ t!lao;:lI)lcntc lIllla deSlas prosas O COnMHI10 lliáno de 
.thmcn{O fOI avaliado romo sendo;') thlcrCI\('tl rnllc o pt!SO VIVO 
estll1l;Hln da prc~a ofereCida ao prerld('lru e o 1)(' ::>0 qu(' so lu l)u flcstd 
ptt!S.1 ,lrll)S Ulll pcrilldo de 24 1101 .1S A <!llaIlt1f1,lIlc Iln j)rCSit COI1MIIllltia 
pOl Inrv.ts c rttlultos de P.nigrispinlls .llll llentou :1 medida que ftlritOl 
illllnullt.tdrts com la{lillWS de A . argillacea de 11H1I1Hes ldHldnhns . A 
rdl'.iü ele i'I1i1que obscrvdda. 011 ::>(>1.1, .1 QUallthl.HI(· d.1 prt'sa COIlMIIIlILI.1 
(!1lI "'lac:,lo ao seu peso VIVtl 1\11 tllrf:!tilrllúlltf' IIrnporr:lollal ,I Idade 
d.l!' Illflli:IS e .1dulto!> du P. nignspitws c 1I,(hfl!t"ulCllIe !l1Il1"llClonal 
au t,lI11 i:IIlItO d.IS I;lOAr1<1S dI' A . arglllilcea . A rt' sprlstd tunr lOll(l1 do 
tipO II (Hulllllg. 1959). 101 rl lh.!'luad,1 P. lfd cxpraS::>ílf ílrl!lnçiin entre oi 

pretl<lcão de nlllfas c ddultus de P. nigrispinus subre a Ilft!sa . A . 
argillac8iJ 

IMPACTO DO PARASITÓIDE Neodllsllletia SéJlIgw iJlli {Rao. 19571 
NA INFES TA ÇÃO DA COCHONllHA AntOllina graminis (Maskell. 
18971 EM QUATRO ESPECIES OE GRAMíNEAS. 

A . A . Morais. J . C . M oraes & A . 1. Ciociola . Unlv Fod(!rn! di' ldvrilS, 
UFlA. Dcnt- de FltosSdtHdade. C_ P[)~tdl 37, CEP 37200 000. lavras. 
MG. le m:1I1 Icrnoraes@ao:.al uflabrl . 

A COChollllha dos CApins Amol/ma gramul/s cau"a danos 
econômiCOS ptlllClpi'llrnente às pastagens. sendo relaCionados como 
110spedellos desse IIlscto pra~la rna.s de 90 espócles de cnplm. Os 
capms lavorlto IRhynchelytrum ccpens) c gordura (M cllms 
nlfnr.Jtllloro) . entre OUltos. são os nlalS frequentemente atacados. 
Por outro lado. Brac:/u8r;a decumbens e H yparrema ruln (capim 
J<lIaguál sào menos atacados, sendo que o último t em 511..10 
conSiderado ~1Il'lUl1e" à praga . Em 1967. fOI IntrodUZIdo f"n nosso 
pais um Ifllcrohlmenóptero parasitólde INeodusmetw I· :lwaml 
visando o controle biOlógiCO dit cochonllha. sendo que 11,1 I"Ylão de 
lavras IMG) a multlrlicação e a dlstflbuição desse parasltólde se 
deu na década de 70. Dessa forma. avallou·se o seu estado atual 
em capins resistentes á cochonllha. O dellnemnento 101 o Inteiramente 
casuallzado. com quaHO tratamentos (favoflto, gordura. laraguá e 
B. decumbens) e seis repe tições. Cada parcela conSistiU tle Vlnt~ 
hastes/espécie de gramínea. coletadas no "campus" da UFLA e 
mantidas em sala clilllatizada a 25 "'C de temperatura . U.R. de 60% 
e lotmase de 12 horas. A avaliação 101 realizada após 24 horus da 
coleta, contando-se o número de cochonilhasl haste e avaliando· se 
a porcentagem de parasitismo. Verificou-se unia mlest ação média 
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de 3 .2 c 0.5 cochonllhas 'hilste e um parastllsmo de 27 .5%e 45,3% 
respectlvHlnente nos capins lavorlto e yordura . Não fOI observada 
II1lest étcãu em 8 . decumbens enqlHtnto que no capim lar aguá 
observ(1U se apenas uma cochoOllha. mesmo aSSim parasltada . 

AVALIA Ç ÃO OA SELETlVIDAOE OE INSETICIDAS PARA 
PREOADORES E PARASITÓIOES DE PRAGAS DA SOJA . 

I. C. Corso & D. l . Gazzoni. Emhrarm Sala. Caixa Postal 231. 86001 · 
970 lOnc1rlllê1 . PR o E 01311 gazzonl@cllspo .ernbtapa.br . 

Oh,etlv.m(1o avaliar O eferto de 1I1setlCldas sobre Inunlgos 
natur.IIS de pr:tgas de SOj3 . fOI Instalado um expenntento em 
Ser1anópolls PRo na sa fra 1995/96. no delineamento de blocos ao 
'IC;tSO. (..0111 tres repellções . As parcelas mediram 100)( 100m. e os 
lIl!'i;cllc,das loram aplicados em 811 /96 (lagartasl e 13 /3 ,96 
IperceveJos) Os tratamentos e doses (g ta .ha ' ). utIlIzados para 
controle dt: t,I!}i'lrtas ,nefcevclos loralll ; 1. Endosulfan (1751 I 
endúsuIlIlIl14371; 2 L~ml>daclalotnnê113. 75) : lambdaclalotnna (7.5); 
3 . MOllocrutofós (80l i mOttoclotOfÓs {1501: 4 . BaclJlOVlrllS anttcarsia 
{20 9 !l - c,1 IIlol'ocrotolós 11001 + NaCI {O.5%1; e 5 . Testemunha. 
O!'i; mSctll.': lllas foram "phc'ldos com pulverizador de barra. com vazão 
médIa de 180 I'ha As <HnoSllagens for aro sell1anals. em númerO de 
qUiittu por pélfccla, e ehHU'H.JitS p(:lo método do choquc. que consiste 
CIO subStlllJ1I oiS bdudas sobre as plantas de SOla. pela aplicação de 
um InsClu:ldol pOlente de largo espectro e efeito rápido. Após 15 
nllnutos, fI>t,;olht:raOl se os I/1setos caidos sobre um pano . Os Insetos 
foram Ctlll l.ldos e Idenllflcados em InboratÓno . A análise estatfstlca 
11;10 reVI11ol1 IlIfelcnca~ ontrc as populações de predadores ou 
Ihll;l Sl t ólt l cs. ou Iflrll t,;CS de paraslllsmo . pafa carla dala de 
amostragem . COIlS1rlcr.H\do a IllÓdl~ ropulac10nill . ao longo da 
est<lcilo. <, .. nlPnOlf'S populacões de predadores estiveram aSSOCiadas 
dO~ Udtnnlf!llIns 1 2 e 3. clllhul~ não tenham diferido 
cst,JIIMH:amellll! cl,1 ICSlel11u"IliJ . Não furam ve .. flcadas diferenças 
~t1ltf:: ,I::> POpulilções dI'! pragas de SOla. que pllrfessem ser atflbllirlas 
riO 1I11IMCIQ dos trat ,lIl1entos sohle o controle biOlógiCO natural. 

MOOIFICAÇÔES NA METODOLOGIA DE CRIAÇÃO 00 8ESOURO 
AFRICANO (Ollthophaglls gazel/a ). 

V M . Argolo; J l V hlrela & M Fazohn. EMBRAPA CPAF/ACRE . 
C Poswl 392 . CEP 69901 180. RIO Sr.Jnco. AC . 

Olltllopfmgus yazelJa é um efiCiente copró fago que aUlulla 
nu controll ' de ovos C Idqarta ... de Hilt1matab,a Ifnté1ns . Pata sua 
coação nwssal eXISH: unjd mctodologlil preestabelecida que requer 
(1111 ,Idequado espaco fl!>ICO. Illdtem'll de acondlcloamemo e m50·de· 
nlHa . Com Cl obJetlvu de l\laXlII1lIlH il ullhzação desses recursOS, 
conrfuClu se 3 exp('!Illllelltos . Utilizou se um arnbumte telado na 
EMBRAPA Acre . onde a cllacão dos HlsetOs fOI feallzada em baldes 
plástiCOS de 9 luros. comendo solo de textura média. Os tratamentos 
comparados foram : Exnelllnento 1 Casais/3 litros de solo: Tl ·2 
casais; T2 3 casais; T3 1 casal (convencionaI) com 5 repetições; . 
Experimento 2 : Proporção machoslfêrneas : T 1 2 : 1 e T2 1 : 1 
{convencionaI! com 6 repetIções ; Expeflmento 3: ftcQuêncla de troca 
de lezes: T1 · a cada 3 diaS e T2 · dl311amente (convencional) . O 
dclllleamento 101 o mtellamenle cil5uahzado. sendo avaliados os 
seguln t l:!s parãmetros : númerO de descendentes e mortalidade de 
machos e de fêmeas. No experunenlo 1 fOI realizada uma análise de 
vanâncla. comparandO as médias pelo Teste de Tukey a 5% . Para 
as médias dos experimentos 2 e 3 apllcou·se o Teste Oui Ouadrado 
a 1 %. Os resultados apontaram Que com o aumento do numero de 
casals/3 litros de solo houve um aumento d'l mortalidade dos insetos 
utilizados como pais. nào apresentando dlferenca slgnlflcallva no 
nt.',mero de descendentes. No experimen to 2 não houve diferença 
srgnlflcatlva ent re os tratamentos. Pode·se conclUIr que não se pode 
maXimizar a utilIzação do mesmo núlllero de baldes e mstalações 
para a obtencão de Illalor número de descendentes e menor 
mortalidade dos insetos . No experimento 3, obteve·se uma redução 
da utilização de mão· de-obra em 33%. passando o forneCimento 
dláno de alunento para períodos de três dliJs. sem que houvesse 
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slglllfIC<illv.llllun,lhdadr nllll(>crc ~nl1ll1 .tU 1l1lflll"lO clt' clr sccndcrllf!:'. 
b~lt)(amlll d~"'1Il o (;u!>t n ele jlfl)fhJl :,hl dn 111'0.;011'0 al,u:,IIlCl na:, 
cnnrt.ciU's ('m { 11I(' ti j'XI)I !lIllll'n IO fI)1 !J{'!.('IlVUIl,lldu 

CAPACIDADE DE PARASITISMO DE EUPLECTRUS RONNAI SOBRE 
LAGARTAS DE PSEUDALETlA SEOUAX EM DIFr "rNTES 
TEMPERA TURAS. 

A .K. Ooetzel , A .C. Yalllamoto & L A Foerster OrplU <Il- I()UI!HII ,I, 
UfPR, C,IIX,I Pnstrll 19020 181531 9901 CWttlbd P,tr ,tll.1 

EUJI/t't-lfll.<Õ sll/! .. ,in l:CI' 'I' 1f,'''lloulC'!:. qreq.lllo" ,h IIVt'I!,., .. 
ec;.pcnt'!:. dt' 1l()(;tlljdl 'O~ e IHmlc' p.IItIlU., 5. lfl (.\,n"'lI h~,ad!l"lfl1j1on.tl1h' ... 

• 1Cjl!llteh dI' clllllrnl" hlOloqtc.1I pm IIlll't,lIt'IlIIJ1H,1 IU"'II'" nu IHOIIII'l1ll1 

do pal<lSIU..,llltl qUe IfllllfHIf' i.I I" d i"" dn h"",pclh'tln. Ullf'IIlJlI1pl'lldn 
seu ch.''''f'lIvoIVIll)Cnlu e f(·(lu/'IHlu ,1r-lllllu,ulrinWIHp o (;011 .. ,,1110 

,111l1lent.ll l l.1laÇJilna O p,eSf'IIIP 1l,ll ... lhu h'vl' pUl nhwtlVI' v{!IIfu":,H 
,. Illflll('llll,1 da 1{>lI1p('r ,1h" ,I Ild C .,lp, lnrl.ld c clt' l'.iI,''>ltl .. m,. di' E 100Ir"" 

~ubr~ I,UI,Ir I •• ,> df' Pst'ml.l/t'fl,'f S('(IU,U logo .lpO ... ,. (,/!le/C/cn!"!.t C:1I1(:1I 

CoI"',)I'> ell' 1l,llil!11101(j('''' fordm aCOlldlCUUIoIllo!o '>l' IIill,ll 'íllllI 'll t f' 11,1"
l elllper.l1ttr.I"- (h~ 15 2 1 u 25" e 30"C DWdlUf' t:l1lt;() Ih" ... ,IPÓ'" ,J 

f"1Ilf'IÇjI!!lCIóI Clne" t,tfJ.IlIi1 '" de.1· ""-1.11 IUltll1I ofert ,ld.ts dldll.IIIll'II1(' 

.lUS 1 ... r. I !ol t tlldt,~ C' ,)I'ÓS 24 hUl,l" ft'ql"' ''ou !!oH ti nUIII(!fO dc 1,lq<trlit '> 
IhUd '>l t ,ld. ls " ,Ie ovu,> d"I)fI..,I1,lflu .. VI!II'I(:OU SI ' que ti (;,II'.I('ld,ute 
df> IIiH II ." II !:IIlIU flp E ronll.II ,lltllll'll l ol1 1'11\ IUIl(;,llI ,1,1 WIHI ·U.I O 
malur IlIdll:" III! p,", .... 'It',I1IH HCIHIf'U ., 30"C, lIU"I' 16.4 1".111" ... 

oh·nad, .... Im.tlUI).!f .... ,I .ld.h It' .. utt.l/ldn 1'111 IInl.l IIlt'dld dt' li l ,1'1 ,111 ,1" 

llari.lMIiHI<I~ por IC!11c.1 A tl'rlllli'r.llur.t dc 15 C IUI tll' ... I.I ,,·,)f.IVI'1 ri 

OVI(lO""C.1(1 11'11"" 11Il1 VI ... I .1 n b.IIIUI Illdu'r clt· lIal,l..,tI'''''IU 13,]' I 
COIII 11/11,11111', 11 ,1 ctr' 0.8 /,111.111,1, I I. II."II,tcl.l" I 'UI 1"IIII'tI Ch 1I1{!IU· ... 
d(' 1>.H,l..,.t",mn .1 21 U t 25' C "".1111 clt, 176 I' lU ...... 
re"'pect lv,ulI('l1t \! N.tu hUllv~ V.I /I,IC.ttl .. ,qlllt",ltIV.1 nu 11\11t1"IU ,h, 
IlVIIS dl'P0511,Hlm, IM!;. W/Ilpor.Jtultl!'> di' 21 25 ' C 30"C -.«·ndu 
Ob~('lv, lda t ll1l,l nlt!chil di' 27.4 . 25.8 j' 26.8 OIlO!> dl'IM)!'>II .ld " .. por 
1;'fIIPil l e~pt!l.ttV,I/I\""t('_ 110 l'nlollllO, u nUrII!!IO de OVIl,!, dt'l ''''II,ldll~ 
em lIléclld pOI h'llll'a Ih' E lonll.II.1 15"C fI)1 Ilttldal1lf!"tl' fllh'IIUf 
13.8), A 21'C tllIlaIO"" cl.l,,'.H),l!t,,"- Iuram Piu,'<';It.ldn!> unI/(' 11 3 f! 
05" dln . cnqllitn l o que () PI(:O di" UVl lm ... tr ,i n ,J 25'C oc;orr t·U CI1 II~ n 
1 e o 3 ' (h" Na lemp(>r.uw,1 clt: 30'-C IIouv(> UIII .. ('n!'>IIIPI IlIlIIt'lltu 
no númcru dI' Idq.tIl .IS P,lI.I"llcld.I!o no ti dl.1 <filO,!, .1 CIIH'II!.'nC/(1 cf.1 
h'llWd 

RESPOSTA REPRODUTIVA DE GLYPTAPANTELES MUE~ 
DIFERENTES INSTARES DE PSEUDALETIA SEOUAX. 

CKI A 

A K, Ooetzer & l.A Foerster , D('pto. tlr luoloC)t.I UFPR. C.IIIC.I Po!.tal 
1902018 153 1 9901. CUfl llbd . Paran:\ 

laCjtlrtas de P:>I 'uclaletl., 5('(111;)1( sito pmac;ilarJa!. no campo 
por dlvelsos hllnenóple,o~ dcst.H.: ando su dentre ele!:. o 
endup.lfdSllóldtl gregállo. GIYJJwpafllele~ mllf!scheckl_ Com fi ob,o tlvo 
de avahar em laboratóriO a respos ta reprodutiva do paraSltólde Irellw 
i'I hospedeirOS de 2°. 3" o 4° instaI . em testes com chance de escolha. 
vinte fêmeas de G. muesebeckl foram mantidas IndiVidualmente em 
contalo com Cinco lagartas de cada instar. Dez fêmeas do parasltólde 
foram mantidas por 1 hora em contato com as lagartas. sendo que 
durante este período. fOI observado o ataque das vespas em relação 
às lagartas. O outro grupo de 10 fêmeas fOI mantido poc 24 horas 
em contato com as lagartas. O número de pupas do parasllólde por 
lagarta fOi relaCionado com o peso final do hospedeiro. através da 
análise de regressão . A Idade de P. sequax no momento do paraSitismo 
não InfluencIou Significativamente o paraSitismo. Desta 111.1 ,utra. o 
numero de lagartas parasltadas e de parasltóldes oL tll,Jos por 
hospedeirO. bem como a doração das fases do Cicio evo lutiVO. 
sobreVivênCia pupa! e razão sexual da progênie foram semelhantes 
quando o paraSitismo ocorreu sobre lagartas de 2°. 3° e 4° Instar. A 
capaCidade de paraSitismo fOI mfluenClada pelo tempo em que as 
fêmeas estiveram em contato com os hospedeirOS. Um tempo de 
paraSitismo de 24 horas. em relação ê 1 hora. resultou em um maior 
numero de lagartas parasltadas e de descendentes prOdUZidos por 
fêmea . A regulação do cresCimento do hospedeirO por G. muesebeckl 
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.l1ldV(>~ do /lumero de ovos df' !K''''t l ,ltln!'>. 101 eVltl""It< c n.io dtJPf'Il!lt'lI 
do jn~I,1f (!IH qUI> (l(;O If ~U o l}clf,--. .. III<:'1110. VI!'; tO {jllf' vnl l odu .. o ... (.,I.,OS, 

um nunlt'rn 111"-'1101 de P,U""'ltiluJt'!o CdU"UlJ . 1'1 ho<>pl'c!I'IIU 111111111 '/101 

IWSO lu ... l 

PARASITÓIDES IHYMENOPTERA BRACONIDAE : EUCOlllDAEI 
ASSOCIADOS AS MOSCAS DAS FRUTAS IDIPTERA TEPHRITlDAE; 
LONCHAEIDAEI NA REGIÃO NORTE DO EST ADO DO PARANA 

A , O. Menezes Jr H S. Blzetl Ulllllf'r~ld(ldH E!:.t.ulutll ch' lundllll,l 
0"1'10 IIí' AIjI.JlI(1l11hl Cx Pu!o t .116COl lUlldllllil PR 860S1 910 
E 1ll.1,1 .lVfI'S@!:>I'H'ntntcl {;um 111 & E. L. de AraoJo [SALU USP 
Ocptu du Entlllnoloqlil Cx PoSI.I! 9 Plr.tl':It, lh.1 SP IJ.118900 

A~ I1If)!'>!.:..IS ti ..... ""1.15 {;uI,Mltlll'llIl1t1l du!. IIIII ICIP,li'" y/Upo!o 
tle dflfll"ClIlos POtcIlCI,III1ll'ntl' d<III111l1o .. d "UIII·lIltw.1 .tlfVIII,tcll · f·m 
f>kl),ln~.I() 11{) Priran,1 A utlhl.le.lu d,' cunHol" luolmJlCu .ltl,lIIt", "t· 
j).Ud!.ltOltj('.., IloltIVO'" I! ou 1111lll<l\lllllu .. dt·v(' M" pr!'1 f!lIld.1 d,· um 
(H;.llldu d •• ,1IIVld.ldt' tl()~ IIllllilfllJ!. /1. 11111 .115 Ilc.IIIIIU!., t'1II L.IlIo1 !!'IJldO 
OhjPllvnll .. ,' leI"llllt":,tI O!'> "dr,I~ltt)"h!s a .... U(;I,'tI ...... 1'" Jl'll lllfl. l l~ 

IIIl,,,:,,..,ctd!'> !rUld" tllh'!>tdll l t· di' lruhlcl,l'> IhItIV, I~ I' f'.pl .... " t.\llI1un~ 

IliIrl'CjI:1fI Os frut" .. IUI.lIlI c:ol('l.llIo .. d.) ,lIvore,' nu .lId" .. !oUIlH' o 
~I,h. !\lH, fIlUIlII;l jlUl!> dt> londllni.\ C.tllIhe l: Aol.lI1dl.1 1'11111' 1995 
1996, ... t'"IIo os Pdlri"ltOlr!f>c;. oh"do'" ,I pdrtu dd~ pUjM~ ,lI' 1Il0SL.I~ 
Inlest.1I1W!'> A purcelHihJl'lIl rlt' p,tr,,"-'II"lI1o 101 (;.1!t.:ulacJ,ll·III U·I.iC:.iu 
.10 nutll!:!,n !t1l.11 clt' "Up.l~ I'm •. 1·1.1 .111"1"-11,1 di' IlIlt," A!o. !."I,lllnll·~ 
fflltltL'r.l~ .lp't·,,'nt.l r,,111 p.U.I"'tl!.IIIU 1!'>l'lllmlol!'> riu P"lfCI'llh.1 clltlr 
/lMI·""· .... ·.,1 .1""111,1 16,8' .. 1. .11 ,te., 'I"lnwlh" 114.3 I. t:tlrn~ 

1t.1Il11t!lIn.l jlo"k,1II1I6 .8~) qUltlh.1 12.9' ,I. J.llIlhu IR ,I. lll.lr.IUljil 
12_8 , flll"Il'l.1 109 I pltllllll)ll 112.3', I I' I ""I'II·LI 17 1 .1 Ot! 

/~. / 
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1)1'1.11. I, p.lI."III"-'llIl por (· ... pl" ·t'!'> '11' B'oJllIllld,I!' I'U'<!OllIIIlUI! 
I InLhilndll O"'YC tolIH.'I·Otl ""'uLIt,,!) 138.3 I O '''.JSII,t·tI!;/!) 

) 11 UWlt'S IBI, l c,m,,~trI'lJ/loIl ",.I5tH'p/ra/· Ij3 9 " O.., 
EUC.UllttJ.lI· ICVI1IPOldc,IJ lI'IHC!ot·'II.uh,!o I)Clt G.'fI,'_'J'" 11t·/I'·'ilf/()1 

Of"OIlCI.III1I!1II 24,3 'tb O dffV)I,1111.<; IlUlllt'II II.1I1l.I I,H I, j d':h Irllllft'I,I'> 
t'nQudlllO O IH,ISIIIetl.'i,s SOIllClIlt' 1'111 pltCIIllho U ,m.JSIf"IJh.it· 

O!;l)IIt·U "111 ,11<11,.01 ''''''!telho, dLt·rul.1 I UII'IlIcli.l 'l~I\(lu ph'dllllllllollllt ' 
11.1!'> du ... ~ ultlll"'!'> G p(>J/t'I<UIU/ uc.;nr'I~I'l·ln rllt olllbu. af,lI 'a VI'1111t'1110 
'" qOldhd !:>I'ndo () par.l",tólr!1' plt'th'IIlIlI,lIIte 111' .. 1,1 Ul lll llrl 

APERFEiÇOAMENTO DA METODOLOGIA DE CRIAÇÃO MASSAL 
00 PERCEVEJO-VERDE NeLal8 vlfldula PARA PROGRAMAS DE 
CONTROLE BIOLÓGICO. 

B S Corrêa FefrellD. Ell1hf~JliI SOJa C Pust,.1 231 CEP 86001 
970. londrtn,l, PR Emall blldtlll@c:np!.(l ell1l!l.l/l.1 111 

tm pr09r.Hn.l~ de clIIl1 lul" blOlógH':O (Im' c:onlt'lIlpl, lI11 
hbelacõll~ ma!:lSdlS dtO p.tttlsltóldf''' t' de !und,lfIwlltdlll11ltl,rI.lf1Cla a 
lllallutN\t .tO di! umel "uIUlllil do hCl!>IIl'dl'lIll corno Irmh! contl/ll hl de 
fOlllecuHl·nto de 01105 Com o obwtlvo de aumentaI a C,llIfH.adade 
plodullV,l dti OIlOS da c:ololl la de pC/c~velos e prOl>QrClona, condições 
paca que o prog,ama tJe COntlole biOlógICOS possa ser uttllzado por 
um número malOl de sOllcultores. procurou -se estudar aspectos de 
denSidade populaCional por gaiola. substrato de oVlposlção e dieta 
alimentar comparada à metodologIa padrão utilizada (sementes secas 
de SOla + amendOim e 8 planta de Sala como substrato do postura) . 
Para o mesmo tipo de gaIola, a densidade de 200 casais de percevejos 
resultaram numa produção mensal de 9538.5 ovos. comparada a 
5111,0 para 100 casais/gaiola, até então recomendada. Este 
cresCimento proporcionai não fOI constatado na gaiola com 300 
casais. que apresentou uma produção mensal média menor 17061.0 
ovosl . Para as diferentes denSidades populaCionaiS 1100. 200 e 300 
casais/gaiola). não se constatou diferença slgntflcatlva quanto ao 
tamanho das massas de ovos e ê percetagem de mortalidade dos 
adultos. Vertflcou-se que o maior rendimento por gaiola ocorreu até 
a tercelfa semana. recomendando ·se. postertormente. a repoSição 
dos adultos ou a substituição total dos percevejos. Vertftcoo·se que 
° picão-preto (Bldens p,losaJ e a erva São João ou mentrasto 
(AgerBtum conyzoldesl são substratos favoráveiS e que podom ser 
utilizados na colOnla. em substitUição às plantas de SOJa. A Inuodução 
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di, lI'I/J~"1U1I IM d"'I,' ahmelll,lr Uno. iHfullO~ tle N('/.ir,1 "'/fldu/ .. , . 
(;()l!I jI,H iHJ<.I j) dll'loI p.HIr.i o uldllddil (",(!1!II'lI l t':-' :-'f'j; iJ:-' dc 
bOlil ~ dlllf'ndOlIll). .. u b 1'011111(;01· ... I lt~ rfl.I(;,io 1tI.ls .. , 11 plI p'"('lonn\l 
UIlIil fllOduç.IU llI~n!>'dl de ovo!. 3.2 VelC'S OIalor Ilara .J YI·' .• <,;,'.o do~ 
Ilf' ILeVf-'I(I~ <1(> I!UHi' ~d"<lS f! de 2.3 VCII'S mJlor pald .1 UUdCdO d(" 

lIt'frCVCI0!-. til' vChio 

TECNICAS DE CONSERVAÇÃO DE OVOS DO PERCEVE. ·VERDE 
Neu" a v;ridu/a VISANDO A M UL TIPlICACÃO 00 PARJoS ITÓIOE 
Tnsso/cu$ basalls. 

B. S Corrêa·Ferr eira & M . C . N . de Oliveira . El1lbr'lI'ri SOlil C PO!.lril 
231 CFP 86001970. LUIHloll.. PR E IIhlll 
IIt~.ltfl'@CIl,,~o embr.'un !lI 

"hl!tl . o l .. tllI !mUI.mle cJo 1l" 'UrJl1ltt de conlloh: lunIÓtl't;u 
de IlCrt.:ev('lflS doi :,,111.1 ta .1 pfUduc'.1u (' a cuu~"r>,ac;lo dos nvo~ do 
hospedl'''u. vl~andu a IlIt1ltlplu:,tI".io e ti hber"c,to fllIs par , ,!.,t6If't!~ 

em 111.111)1 quanlld •• t!f' nus C.,flIlPOe;. de SOl" Cum o ohl\.'llvo de 

CI1(onlr,u 1l1(otullos 1I11(> l\ruj)ur Clunc ll1 .1 {;onSt'lvaçJo do!:> uvos. pOl 
""Iindo~ IJloloIlU.II!US Inr,lI11 .IV,I",ltl,t~ dlll!lc'III'S Ilh. IIU; "'''' til' 
, lIm.tl'{'II,IItl('nto Ma:-s,ls til' 1)V{I!i Iru .. {:o~ tle Nr'/ ,'uiJ Vlflrlfll.1 fOb'tll' 
dllll.IIl.'II.lIld .... por I'} nll' ... e ... em lutroUÓl1lC1 IiqUldu I 196 CI 

emhillall,ts CIO pilpf!1 , 111111111110 , um luhc)s CPllt'l1dufl c em ~acos 
pl;"'llf:ns duplo"" YCcl.Hlos ,I V;'I('IIO (500 UVIlS I{>CI1IC d me si A r.ada 
30 \lht ';. 10 nltlSSi.IS ,,~ nvus, cnIlSt' r vad •• s suh .IS 

lIIod.thcl.ulcs 10r~1I1l ft't,,~d,ls . tlcscollgclad.l~ UT1Ctl'<i' H'lI le e 

"'UUI1ICIIOaS ;111 para~.t",nlP. JJOr Tu.<;soIClls bflS.lltS Ovos dUI' ft:t!Vf'IO 

verdl' C~IOCdlltlc; d 196 C ,Iprl'senl.uam clt{;f'lonles cOlldIÇÕC!-. de 
C(lIl 'WIV,ICi-IO I! vl.,l)lhd. ldc /to dcscllvolVIIlIcnl 0 do P,Hd!:>lló"Je dt, uvo~ 
11);)5.,11.<;. LOl1stal.llulo ... e t:1(!v.Hlos IIlfJlces d~ p • .HasltlsIIlO U 

Pllwrycn(:'d n"" uvus ,lfln"'I'Plladus sob dS lr~s dlfcrenles l Üt.;rlU,;dS 

Oe;. hVUS COI1Sl'lV,lIhIS ('III II,tlICI dhllllilUO dprC~I'I1t,lfal11 pC'r(;Cnl.IY'·II!-. 

medIeiS <lt' 11.1I,I5oltISI11(1 QH~ VóHlftlíHlI de 89.3 j 'í, .1 99.8°,. sendu 
(· ... t. l t .... III,;.IIIlf'Il{C 'Ulhll~ .tO Iloll.l ... t'Mno em ovos Irescos A(!M.h . l rlu~ 

M'mt'IIHlllt(!~ 'nr .. m Ohllllu~ Cllm os ovos rilnl,.u6nados UI1I IlllK)s 
192.0 ,IIIU t i vácuo 193.7'\01 A viabilidade do~ OVOS. eltplt,~c;a I,cld 
ta_" (lll t'IlIf!'\lCtIl .. I,1 do~ .tll l/llo,," Indica qUt' ao; !l e!>' l Í'elllc.t!. e ... lutl •• cla:-. 

1,1()lm,null. lralll (-'Mcalolltes cnIICJI1;Ot· ... t l e IleM'llvolvlI'1l~1110 l! 
e"II'rY('I,rlíl dos Pillit ... ,tÓ"It's . 11JO h.IVllllllu U,f"rl'Il,as ~lyllll'catlvus 
qlldlUjO cnllll1.If .t(l a~ .1 nvos frm,f:os Ao lunnu tio pCllodo lo lal de 

• !fl1lan'IMIllCIIIO 1360 fll.I .. '. IMII !lOUVt· fl'dtlC~11I nu numero til' ""IlIf'aS 
91·'.I(.lJ ... p(lf poSIUla, emhor.1 tcnh,1Il1 ocuffldo flutua 'ões IM ,., .... in 
"t"lI.ll. p.II.1 .I IOUlI!. pUfÍodus E~lns r(!S\dlfll.los vh,btll .... IOl .I 

(.olls(' rv" ,' JO tios OV()~ tio I)('rn~velo vCltle to pu:-.tellor 11111 aCilo 

tlu "drri~116Id(' T b"sillIs. por um ,,('riodo de tel1lpO dUd!. , , .... fI\,t l~ 

!OflUO ,'0 que hOle é conhecido e ulll1l'd(lo . 

COMPETiÇÃO ENTRE OS PARASITÓIDES DE OVOS T. I. "olllus 
remus NIXON E Tlichogramma s p. EM OVOS DE Spodoptelll 
IlIIgiperda ISMITHI 

M L. C. Figueiredo. I. Cruz & T . M C. Oella Lucia . EMBRAPA 
CNPMS C Po!.t,t1151. CEP 35701970. Setc Laynas . MG E. mall 

IVd"crlll@C'npllls.emhr. llhl IJr 

Tc.'lcllomllS u'mus c Tflchogf/fmm;, sp 11;:" ...... 11.1111 uvos 
du SpodOpleriJ Iffly/pertl.J. cntrell:rnl O o po tenc,al df' c.tLl., 11111 0.;(11110 

ttuenH! ele ct)lltr(}l~ dd~td IIraga 10m Sido pouco eSluddtlo EMt: 

tr,lh •• lho teve ,:01110 obJetiVO cstud.u a capacld,ld~ cumpPtlllVlI ClltrC 

o!>' lIIt:srnos Cln ovos do S Iruylpertld Posturas com 100 ovuS filiam 
olt!fladus om l ubus de ell~aIO. !l.lra fornutls de T fl'OIUS e 
Trlchogmmnm SJl Isoladas e cru cOlllpcllç.io l1a~ seguI! I oI,oes; 
1 :0; O: 1. 1 1. 1 2 e 2 1 O lfilbdlho 101 COlllhllldo d 25 "C UA 
dc 60 • 10% e fotufase de 12 horas_ Of'tclnltl\OU se o ntlllWIO dt! 
OV(IS p •• r,lsll.ltlns. parasllóldcs f'IlIUftlu.los e nu.10 ~t!)(lI ... 1 Houve 
slonlflCiI1lVa IlrCdOlnlni'lncla du IHU,I:tIIISI1l0 pDl T remus Olule l o/(uTl 
confinadas duas fêmeas de T. r('mas "dra u m .. de Tnchogrumma o 
p ilf3Sltlsrno fOI 97.5G.u Onde haVI.llIma tême .. do T remllS sOllnha 

ou cm t.:ornpollção com uma de Tflc/109,amnlil :-'1> .tS múr.Jr.ls 'or ... rn 
80.3% e 73.2 «\'. r esp~ctlvamontl! Uma t1rIlCd fóme~ dp. 

127 

{IIChug,.",,,,',1 jlilldSllnu ~ornCflH' 15,4 "'" Oru't' tllllhl um ,I I l!mca de 
t;Jd.' IJal. I!>III'wle ou dUdS de T"choymm",,, o U"'eI de T remus o 
!lrlra .... tl .. 1lI0 Inl 111':/lor pvl.t pleM·flc •• do T remus C(lm médias de 
53,2 ,,~47 9' rcspCl. llv,)ltIcntf' N ... rolaç.1o 1"2 o numero médiO 
dc ovo~ I)nraSn,lt!os IJOr r remus 101 de 38.7 c nJS relações 1 1 e 
2 1 não houve dllCltlflÇd entrc as módtas. que loram 48.2 e 47 .6 
(c!.peCIiV iIl IlCllle . N.io houve nc ré"I;lIno no I1UI1Il! r o de ovos 
p."asl l adoSorM jJrcscnr.:r ete du ... !> fêf11easd~ T rcmtJS, pela competição 
enlrc as 11l0Sf11.I~ O "UI/IOIO de UVClS palas'frufos por uma t6mea de 
Tm;l1ugramma 101 15.4 Nim hOllvo etello dos tr<lldl1lCfl l OS na laliito 
SCXlhl1 dH t; •• da palasltó .de, que ICII dc 065 para T remos e 0 ,35 
palo,.l TIICI!OW,III1",J ~JJ, PodC' SP "ulI(" luII qu(' hOllve cornpCllcao 
UlIe'cSJlUClllca ~elldu (I r r(!",,,~ ,1I,tl~ .tgll' .... IVO Que H Tncl1ogm"IIU8 
bjl mil IIVOS dI"' S IfflQf/u,·rtl.l 

PRIMER HAllAZGO DE BLAPTICA DUBlA SERVlllE . 1839 
18lA8ERIDAE 8lATARIAI PARASITADA POR NEMATOMORPHOS 
EN ARGENTINA. 

O. A . 8 . d e Mlfalles & C. de Villalobos. Facullad do Clenclds NalUralos 
V MII~t:o. 1900 La ~.Il .. Argt·I1II1I.1 

En 1.1 Il rr)V,"o.;l<I dto M' .. ,OI1US. ArU"l1tIlHl cnlpct<mlOS IIn 
t'11'l1Ipl.u dto Bh,puc,'" rllI/U,1 5",v,II.· 01 (';Il;t l sc h ... llalJa paraSIl.1Clo por 
IIt'III, IIOIlIUfphl'ls q~lc u(;up.lhan t uet ...... u cavld.td general Es eSla 1<.1 
JlflIIW'" Cll..1 ,\ala 5ud All1cfl r:a do lUI bl.tli:luu IJUrasltado por IIn 

gnrdlJ(;t'u R,.ah'dllluS 110 análl!..IS dpl e!01.lrlu tlc SUl' 61g31l0S Ifltemos 
cOlllprohamlo Id ulIal,ttlseuc'.1 dn c-lIe'llI)~ O,,,o;os V una dcs!fucclOu 
P,IICI.II de !.tI~ (IÓfl,lf!;tS EI CSlutl,O efccl uado soble los pilfáSllClS 
IIloSlt 6 .• 1 liI lu' de 1.1 fHlr 1(J~f~ollfa clcctrómCit. C3ractcrlst lC.h qlle 
f'l{IS Jlt'flllIlt·" tll)I{'.lIlo~ nU1H lIHa 1111«\1 •• cspccII'lIelgl!ncfo CfIQfdrnJ('!> 

Canll'r3no 1897 E:-.lt' Ildll.llgn 11C1!-; lI«v".1 confirmar . 11"<1 v .. , mas. 
Que 10:-. IItllllitl0f110lphU ... ,ICItMI1. 110' lo~ dai\os Que OCdSlonan a sus 
huslled.ul<-II· ... cnlllo IItlslhltlS Ofn'lnl~1l10S de control biOlógiCO de 
,nst!l,;tos 

CONTROLE BIOLÓGICO DO CARRAPATO Boophlfus nllclop/Us 
ICANESTRINI. 18871 ATRAV~S DE FUNGOS . 

J . M. Cavagnoli ; P. C . Madalosso & R. M . Mart ins Instituto de 
BlulCCllnlll(I'''. UlIlVclsllldde til' CaMloIs do SIII UCS C Postal 13&2 • 
CEP 95001 970. Cd"ld~ tlu Sul RS Bfasll 

O carrdp.IIO Boopllll/ls I1I1ClOplus OflQII,ftflO do conllncnte 
ASlatlCo e Icspon~dvf>1 1>01 seflo:" prCJllIIOS econômicos:' pccuálla 

bOVina dlflUl\wndu SUd qlh.hd,ule c COnlJluttlt\lldado COI1l o IIIcl cadu 
eltll!fllO. AhJahl1t!lI1t! o f'OllllOlc no carr.l lldto basf>la se I\U u~o dc 
pludutos QUiIllICOS (l lIU ~Jo .llllIcados sobro O bOVIno. os qums 
prOplClíI11l d ~cle " lU {h~ C.d" 'IJ'~IIOS It:lSISlentcs. dificultando um 

controle .rdc'lu,ldu BUHGES t:' HU55EY (19711. dCrtlooslf"ranl Que 
V.llltI!:> CSIHklcs de lUII(Jus silfJ ",fct.lwiws I)ar •• (odos os est ágiOS 

(ovos. larvdS. nlll lds 11 . l dultu~1 ('til 8 CSpOt:IIJ~ de Cdffilpatos. 

ltwCSlI!j.II\tJu t.'~'id~ II1fllf"'dcoe~ vl'rtllCillllOs a ocutrén(;,,1 de vállos 

fUIKJOS Intcst,lIIlt!~ A .. llllha~lcl1s do~ fungos M ('Iarltu/um Rmsoplloe 
(1571)1 e Beauv(.·II.I bdSSl<1l1lJ (Mc&51 dt:lIllOl1stra'JIIl serem 
p.l l og \1\11'05 afl c.'tlrdpdtll B InICIO/J/US. Obselvou se t.IMas de l00G.o 
do llIoflilhdadc em fÓllmas (raladns com o I lII1g0 M , mlfsuplme c 
1.lltaS de 50~o I,;orn o ftlllHo 8 baSSh'lll8. dpcsar dos fungos 
,tp, .. senlarem balltas laltas de Viabilidade 51.7'" e 13 . 95~. 

respectlvamcnte . ConSI.IIOIJ se dunnnmcão fia oVIjX)stÇào das lémeas 
Ira tadas com os fllnuos . havendo Ulna rclltlção de 2.609 fiO peso 

do!. OVUS do OrLJI.Hl 1, ... lado co m cunichos do ' ungo M amsoplme e 
0,4 7g 110 peso dos uvo!. tratados com cOllidlClS do IlIugu B IJlISSllfflcJ. 
quandO comparadu'!> com o gru l>O t,;Ofltrole . 

ApOIO: UCS. CNPq 



AVALlAÇÃO DA VIABILIDADE DE FORMULAÇÕES De "JNGD 
NomufllBII ri/"y; PARA o CONTROLE DA LAGARTA l ,. SOJA 
Anlicarsia gemmatalis 

K. C. Grando-Alves. V. Gobatto. M. Rossato & N. M. Barros, lust. 
de Blolecnolog13. Unlv de Caxias do Sul. C. Postal 1352. CEP 
95001 970. Caxias do Sul, RS 

A ocorrência nalural do lungo N n/ey, em mUitos 
agfoecOSslstemas. sua capacidade de uKtuçào de epl/ootl.tS, bem 
como o grande nümero do pragas suscetivcls ao mesmo, $:10 latores 
favoráveis para uma formulação económlca de um bIOPC~llclda . No 
presente trabalho preparou se formulações em pó do fungo N nleYI, 
Isolado de A. gemmalalls. Os IIlencs utilizados foram: turfa, d~lIlato 
ete 50010. VCflntcuhla. sílica e casca de arrOlo Ao:.lormulacõcs lo' ,Im 
colocadas em frascos ,Imbar e l1lantnJas a temperatura cllnblente 
sendo sua vlabdldade avaliada por um pcriodo de 3 meses 
Constatou-se QUe as percentaOCns de !JCrnUllaçâo dos conidlOS allÓs 
este peflodo foram. ttlda (45o.vl. algllh.110 de sólho 126'lb1. VCIIlIIC':uh t'1 
111 ""' •• síhca 13~) e casca de arrOi la. 7~). vellflcandu lue ti 

lurl'1lolO subs1rato OlalS adequado parM rnanulCnçào d.1 \ . IIh, ldtJe 
dos conidtOs. 

ApoIO Flnanceuo: UCS, CNPq. FAPERGS 

RECEPTORES DE Bacillus thuringiensis: HISTOaUIMICA E 
UL TRAESTRUTURA 00 INTESTINO DE LEPIDOPTEROS 

L. M . Fiuz • . UFRGS CP 15005 CEP 91.501 970 POA RS E 
Inall : Ilul.a@dna .cblol .ufrgs.br . 

A baClétla 8.,clJlus rhurmglensls 180 "rodu1 IH ul einas 
ativas comra diversas ordens de II1selOs pragas de 1 ...... uur.l. mos 
Irando se uma lon te unpoflante de genes dc resistência" Itlsetu&, 
os quais podem S8r utilizados na transformação genética de pia" 
tas Estes genes cochflcaOl proteínas (delta endolOXlnasll:QIIl ação 
Insellclda. A espeCIfiCidade dessas toxinas .... atla conforllle a astlr 
pe e o Inseto alvo. pondcndo a mesma ser dctelll1lnada CI'., varo 
pela localização dos receptores IntestmalS, presentes nu ISC IO~ 

suscetíveiS a BI. Com o obJctlvo de avaltar o modo de dt:JO da~ 
10XII\8S Cry 1 de 81 allvas contra a lagarta do arrOlo C/filo SIIP/J1Cssa/IS 
Ilep .• Pyrahdael. fOram ef etuadas análises hlsloquÍlnlcas. de 
microscopia de .... arredura laser IMVlI e uluaestrutur<tIS do ~Ist(>ma 
digestivo deste Inseto. Nos estudus m V/Ira, as laganas foram 
dissecadas o os Intestinos fixados no BHS. desidratados 001 ctanol 
e Impregnados em parafina . Os cortes hlstológlcos e as delta 
endotoxlnas. previamente marcadas com blotlna ou FITC. foram 
utilizadas na análises hlstoquímlcas e de MVl. As avaltações 
ult raest rutur 81S foram efetuadas em I'rllcroscopta eletrônica de uans 
missão IMETI. onde as secçõos IntestinaiS ultra-Itnas. conHasta 
das com acetato de uranll e cltrato de chumbo. foram obtidos de 
loclusões feitas em resina IEpon 812). após fIxação em glularaldcldo 
15%), deSidratação em etanol e ÓXido de propllcno. Os resultados 
obtidos, m V/lro, permlltram concluir que as tOXlllaS Cry1 Abe Cryl Ba 
se ligam especificamente a receptores presentes nas 
mlcrovllosldades do Intestino médiO da lagarla do arroz. 0"' quais 
estio dlstnbuídos de forma diferenciada ao longo do tuuc, c.tlestl · 
vo , sendo mais concentrados nas extremidades desta p .... .:ão In· 
tesllnal . Os estudos ult r aestruturalS mostram que as 
mlCfOVlloSldades são mais longas nestas regiões. revelando uma 
possivol correlação entre esta estrutura e a concent ração de re· 
ceptores membranares presentes no sistema digestivo do InselO 
em estudo. 

PRODUÇÃO DE POLIEDROS DE VPN E MORTALIDADE LARVA L 
DE Pseuda/eti. sequ.x Franc . (lEP.. NOCTUIDAEI 

L. M . Ruz., UFRGS • CP 15005 • CEP 91.501 -970 · POA . AS & R. 
F. P. d. Silv., UFAGS · CP 776 · CEP 90.0 12·970 · POA . RS. 

A utiltzação de mlcrorgamsmos como alternativa para o 
COntrote de Insetos de importânCia econõmlca tem se acentuado 
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ultimamente. com resu ltados bastante poSI1IVos. Enll!' esses agen 
tes. i:IS V!fuses se pVldtmClalll pela especlllcldade. cstabllldade e 
chclf;ncliI quanc10 aplicadns a campo. Os Insetos cont.1llllnados 
hlJcrrllll par t fculi:l s Vilótlt':dS atravós das lezes ou pel .. rcgwglt.l cão. 
proporcionando CJtcclrllte IOnle de Intir.ulo no habltdt. as~eyllra" 
do a CptlOo tl,1 AS~lm o conll('(;lIllcnto ela relação en lre o nwmero 
de Corpos POhéclrlcos Ut: 1,, <.I,,~Jo ICPI) produlldu~ C a murtc do 
lIl~c t O tOll\<I SU b.1SICU p.1l(1 a CUHCla aphc.tçào do métudo ele COCl 

\tole Neste estudo dvaltoll se a produção de CPI pur lagarta. 
corr elaCionando ns COIll,J taxa de mortahd .. de da poputaçJo testc . 
O~ Ifahalhos lOtam condlllldos em condlçõcs de I:-.boralóflo, unde 
foram avaltadas seIs concentraçõcs do VirllS de Poltedfose Nuclear 
dc P sequ8x IVPNPsl. sobre lagartdS de diferentes tamanhos Em 
cll'III1Camento de bloco~ Intelramcnte casua ltlados. foram apltca 
cf,IS as SCtJUlntcs concen trações de virllS l ia' pa i mil 10; 5. 2.5; 
1.25.0.62 o 0,3 1 Segtnento~ de lolha~ de IlIgo e capIIllIH'~lIà 
10lam submersos lias dllerollws concenlfaçôcs de VPNPs e 
lornecldas às lagartas IIldlVldudlllacla~ CI1I copos $)It'lstlcos (50011) 
Apos o consumo 101<11 das 10 111<15 tlul.lda!\.. as lagatlas 10r.II" ali 
11l0nI<Jdas com substrdtos hvre~ de vírus, sendo a Illort.lhcfadu avo 
ltad.1 Otallarllcll te _ Os IlIsetos mortos lordlllmacerados. a suspens.o 
vlfótlca fOI ftltrada e diluída. sendo ulTla alíquota utllllada para de 
!CIfIIIIlar o nCCll1ero dI' CPI ml em C':.illldr,j de Nellbauer Os vdlores 
obtidos foram 5uunHHldos .1 anáhse da .... arlãncla c comparadas 
pelo teste de Duncan .1 5' do proudblltriade. Os resultados perml 
III<lm condu" quc houve nuuor indlce de Olortahd .. c1c na~ lagartas 
pet1uclla~ 113.5.t. 3.5 111m), sendo dlrelamcnle proporClollal à CO " 
t;cn tr ,ICdU da suspells.o de VPNPs utlltiildil e a qUillllido.lde de CPI 
alc:.lI1cou mUlor laxa nas lagilllds de tamanho m l ltU 125.5 • 3.5 
mOlI 

DEPENDtNCIA DA ESCALA ESPACIAL DE OBSERVAÇÃO NA 
PREDAÇÃO DE PRAGAS AGRiCOLAS POR FORMIGAS 

S Campiolo. Depl de CiênCias Biológicas. Unlv Estadual de Santa 
Crul . CEP 45660 000. Ilhéus. 8A & H. G. Fowler 

o problema dt: reldClonar UIl1 lenômeno cntre escalas Co 

IInp(\rtal1lc em v.luas ClcnClas, complotando esludus leitos em urna 
(11111;.1 .~!>(; .. I.I I!>to é valido para cllllbltmtes onde há tJf ande!> dlterenças 
IUC:ill~ • • ~tJe é o caso de urna comunidade de fOrr1HCjilS num ijmUlente 
o.IçJril .. ul.1 O I}f CSenlC es tudo obselvuu d o .... lposlC;ão c Vr cd.1ç.10 de 
ovos de Dlat"-w{J sacduualls por IOtllllgas em duas escalas espaCiaiS 
dl fewnlCS. For,Jm mstalauas 25 gaiolas uc tela 151( 15x2 cm por 
~drccl .. em dOIS trillamcntos_ COlO e ~cm SUptCSSdO de fOflnlgas 
prcOddurds. com seis repetições Estas gaiolas loram presas às 
lolhas com elásllco e dentru delas colocados quatro casais de O 
sélcclJaflJlrs. Após UOIS dias estas gaiolas loram relllada s e as posturas 
ficaram cxposlas a predação por mais dOIS dias. As folhas das 
pOSluras foram então retiradas e levadas para tabaratólto para 
a .... aliação da área de postura e área de postura predada . Os dados 
foram analisados por folha e por parcela, repre sen tando duas 
diferentes escalas de observação_ A Inlluêncla negativa das formigas 
na oVlposlção de D. sacchara/Is SÓ pode ser observada quando 
ava ltada na escala de planta. o mesmo ocorre para a predação de 
ovos. o que Indica uma dependênCia da escala espaCial de observação. 

PARASITISMO EM OVOS DE 5itotrog. ceres/ella e Anagasta 
ku.ni.lla POR LINHAGENS DE TRICHOGRAMMA 

M. G. R. Cortez. J . P. Santos, J . M. Waquil & I. Cruz EMBRAPAI 
CNPMS. Cx . POSI.I 151. CEP 35701 ·970, Sele Lagoas. MG . E· 
mal!. lamllton@cnpms .embrapa .br 

Ovos da traça·dos·cereals, 5i101rog8 cerea/ella e da traça· 
da· fallnha , Anagnt. kueniella tem Sido usados como substrato 
para multlpltcação do parasllólde Trich09ramma spp para fins de 
controle biOlógiCO de lepldópteros pragas de diferentes culturas. Nesta 
pesquisa es tudou·se a e fiCiência do paraSitismo de diferentes 
Itnhagens de Tricho9r.mm • • multiplicados em ovos da traça dos 
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cereais e da traça da fannha visando o controle biOlógico da traça 
dos cereais em condição de armazenamento de milho em paióis. A 
pesquisa fOI executada no laboratÓrIO da EMBRAPA/CNPMS utilizando 
ovos de S. ctlrea/ella e A. kuenHllla ofertados ao parasltl !!. ...... de 3 
linhagens de T. pretiosum e 2 de T. atopovirilia . Dua:.. ca rtelas 
contendo 100 ovos do hospedeiro de cada espécie foram colocadas 
em placa de pe tri junto com uma cartela com ovos de cada linhagem 
de Trichogramma prÓximo a eclosão. Após o parasitismo as placas 
foram mantidas em incubadora a 26 °C e umidade relativa de 10% 
por 5 dias quando se fez a contagem dos ovos parasltados e 
posteriormente dos adultos nasCidos. Em ovos de Sitotroga o 
parasitismo das 3 linhagens de T. pretiosum variou de 50.3% para a 
IInhagen J30 (Jaguanunal a 52% e 56% para a IInhagen 136 e A3 
(Lavras). Já para as duas linhagens de T . • topoviri/i. o parasitismo 
vanou de 27 .7% (cerrado) a 57% (c. exp.). Em ovos de A . kueniella 
o parasitismo foi cerca de 20% superior ao observado para a S. 
cer •• lell. exceto para a linhagen T • • topovirilill (cerrado) em que o 
paraSitismo foi 130% superior . O numero de adultos nascidos dos 
ovos de A . ku.ni.lla também fOI superior e duas dessas linhagens 
(136 e A31 produziram apenas fêmeas . 

EFEITO OE OIFERENTES CONCENTRAÇÕES E TE~,h)S OE 
EXPOSiÇÃO DE Bllcillus thuring;ensis tolworthi EM LA iiVAS DE 
Spodoptera Irugiperda 

F. H. Valicenta. M . J . V . de Vasconcelos & E. Paiva. CNPMSI 
EMBRAPA, C ,P. 151,35701 -970. Sete Lagoas, MG, Ema,l : 
valtcent@cnpms .embrapa.br 

o obletlvo deste trabalho fOI testar diferentes tempos de 
exposição e concentrações de Inóculo de 8 aciJIus Ihuringitlnsis 
to/worthi (T091 em larvas de Spodoptera lrugiperdlt . Os tratamentos 
conSisti ram de 50 larvas de 2 dias de Idade submetidas a 
concentrações de 25. 50. 100. 250 e 500mg de toxma/ml de água 
e. perfodos máximos de exposição à toxina de 24. 48 e 72 horas. 
Para a contammação das larvas foram usadas folhas de milho. 
previamente lavadas com hlpoclonto de sódiO e água destilada e. 
Inoculadas nas diferentes concentrações. Após cada período de 
exposição as larvas foram transferidas para dieta artlhclal. sendo 
acondiCionadas em copos plástiCOS com capacidade V 11'l 50ml. 
vedados com tampas de acrílico, sendo as observaci t'!!. feitas 
diariamente . Os resultados mostraram que a mortalidade u.;s larvas 
fOI crescente para cada dose da toxina e para cada tempo de 
exposição. A mortalidade ficou aCima de 35% para a concentrações 
de 250mg/ml. Independente do tempo de exposição . Para a 
concentração de 500mg/ml. a mortalidade fOI de 38, 54 e 84 % 
para os tempos de 24. 48 e 72 horas de exposição. O perfodo larval. 
período da fase de pupa e. o peso das pupas, praticamente não 
foram alterados pelo efeito do 8 . Ihuringi.nsis em nenhuma das 
concentração usadas em média 20 dias. sendo um pouco maior 
(média de 25 dias. para as larvas que sobreviveram) para a 
concentração de 500mg/ml durante 72 horas. O percentual de pupas 
mortas. pupas defeituosas e adultos defeituosos não foi expressivo 
em nenhuma das concentrações ou tempos de exposição, ficando 
entre 5 e 8%. O melhor controle foi exercido pela concentração de 
500mg/ml durante 12 horas (84% de mortalidade) . 

ATlVIDAOE OE PRODUTOS EXPERIMENTAIS A BASE U[ r.cillus 
sph.ericus EM CRIADOUROS NATURAIS DE Culexquinquel .1Sci.tus •. 

L. Regls " M . A . V. Melo'. E. Sanchezz & E. Pinhelroz• ' Depto. de 
Entomologia C.Pq. Aggeu Magalhães/FIOCRUZ. Cx. Postal 7472, 
Recife PE . zFar · Manguinhos / FIOCRUZ. RJ E-mail : 
leda@dccOO1 .cict.fiocruz.br 

Cu/ex quinquefascialUs. principal vetor da filariose 
bancroftiana. é a espécie mais susceptfvel ti toxina binárta do Bacillus 
sphaericus. Seu uso em larga escala. em testes ou programas 
realizados em diferentes parses, tem se revelado uma opção 
operacional e economicamente viável para a regulação de populações 
deste culicrdeo. em áreas urbanas. Tais resultados tem estimulado o 
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desenvolvimento. no Brasil, como em outros palses. de larvlCldas à 
base desta bactéria entomopatógena. Dois formulados expenmentais 
de 8. sphaericus 2362. desenvolvidos no Lab. de Oesenvolvimento 
de Produtos Biotecnológlcos. Far-Mangulnhos/FIOCRUZ. foram 
submetidos a teste em cnadouros naturais de C. qu;nquefascialUs. 
durante 6 meses. no Recife . A pressão de colonização dos criadouro s 
fOI confirmada pelOS resultados de monitoração da densidade 
populaCional de formas aquáticas de Culex em dOIS cnadouros não 
tratados (testemunhos), localizados na mesma área dos cnadouros
teste. Indicando colonização constante com elevadas denSidades. 
Os resultados do tratamento de 11 cnadouros com 5ml do produto
teste 1m2 mostraram controle ImClal (48h pós-tratamento) de 99 a 
100%. em todos os tipoS de cnadouro. A persistência média de 
controle fOI de 47 a 64 dms, segundo o tipO de cnadouro. com 
extremos de 14 e 130 dIas. indicando boa permanência do produto 
na zona tróflca das larvas de C. quinquefascia1Us. 

DESTINO DE BaciJlu$ sph •• ricus EM CONDIÇOES DE CAMPO. 3 
ANOS APÓS ÚLTIMO TRATAMENTO 

S. B. da Silva & L. Regis, Oept ° de Entomologia. Centro de Pesquisas 
Aggeu Magalhães/FIOCRUZ. C. Postal 7472. Aeclfe-PE . 

DeVido à sua especifiCidade e segurança ao meio ambiente e 
organismos não-alvo. o 8aclllus sphaericus tem se mostrado um 
promissor agente de controle de larvas de mosquitos. sobretudo 
Culex qumquefasc;atus. vetor da "Ianose. ~ conhecida a capacidade 
de reCiclagem desla bacténa em cadáveres de larvas de mosquitos. 
no fundo dos crtadouros. mas há poucos estudos sobre os meios de 
promover seu retorno li zona lfófica das larvas de C. 
qumquefascí'atus. Em teste· piloto realizado no Coque (Recife I. um 
produto à base de 8 . sphaericus foi usado no tratamento de 
cnadouros durante 27 meses ( . 37 tratamentos). Três anos após o 
último tratamento. está sendo Investigada sua permanênCia em 8 
cnadoufos representativos dos cerca de 3000 regularmente tratados. 
Para IStO. amostras de lama coletadas no fundo desses cnadouros 
foram plaqueadas em meio ANL a 2%. após choque térmico. e 
Incubadas a 30 ° C por até 48 horas. As colÔnias são examinadas e 
descntas macro e microscopicamente após 24 e 48 horas. Os 
esporos são transfendos para placa se l onzada, contendo o mesmo 
meio e en tão Incubados por mais 1 dias. Após esse perrodo. 
suspende-se uma alçada do crescimento em água destilada até obter
se turbldez definida na escala de McFarland. e aplica-se contra larvas 
de 4° estádiO de Culex quinquefasciatus (ensaio expenmentall. 
Resultados preliminares comprovam a presença de 8 . sphaericus e 
de outra espéCie do gênero em alguns cnadouros, ativos contra 
larvas de C. quinquelasc;alus. Três dos 8 cfladouros permanecem 
negativos para larvas de C. qU/nquefasciatus. apesar da forte pressão 
de colonização (alta denSidade populaCional) eXistente atualmente 
na área. Coletas de água es tão sendo feitas para investigar a 
presença de 8. sphaericus em suspensão na zona trófica das larvas 
de Culex. 

Suporte financeiro : WHOITDR e CNPq 

REGISTRO E CONTROLE OE ECTOPARASITAS NA VILA SANTA 
HELENA, SÃO LEOPOLDO, RS - BRASIL 

R. J . Altenhofen, M . A . dos S. Serratt. Z. E. de Alvarenga. G. L. 
Fiore".i" & A . T. Grams, IPRUMO - UNISINOSI C. Postal 275, CEP 
93022-000, São Leopoldo, RS 

O presente trabalho teve IniCIO em março de 1996 e 
está integrado ao Programa de Unidades Móveis de Saúde Coletiva 
desenvolvido pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos - UNISINOS. 
em convêniO com a Prefeitura de São Leopoldo com apoio da 
Lateinamerika-Zentrum. Estamos desenvolvendo um inventário. 
através de um questionário. aplicado de casa em casa, com o objetivo 
de identificar os ectoparasitas ocorrentes na vila . Até o momento. 
verificamos que a tungrase. provocada pela espécie Tunga penetrans. 



e d pcthculo!<.c, drcuflcnu' d,1 jl"'''4'1Il",l de PI'e"! /J/us (.'.IIHI/S ",i'u 
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SCJbIPI. respo"",,wcl jlt'IA n ... c.lhlu",e ou saliM CUllrlllltl,l ,I all<.ill!,!· 
do~ tI.Jd06 obtidos il C'HlIPU. Il"S!'Hlmu~ .:J nllellHIf ,I CU11l11111(1.ldf' 
atritvés de acoes educ.ltlv ..... . llIr opllild,I~ . IIIlpliU\t.IIUlu um prour,III1.1 
(ip controle dc~le~ onlllldrd~ll,l ti, tlllll/ando sr' prll1f:tll..lIIl\(,IlIC 
fórJHulas ca~elf"s. Dl! acordo com ZA TT A t 19861 Ctil ,lti IÓrmula .. 
"~o fdCClS de jJre",I"" . el.calc~ c condI/entes c.;OI1l d 1l!.lhd,lIle "'Ó(;IO 
cconómtca da JJol>ulação pU! outrO lildo, nlUltOS medlc.llnentos 
Ullll/atlos JJcla mf'dlclOa IrildlCtOlltll têm geradu prol 'l. , ., aos 
ll1or,ld()fc~ , como htl}er~enslblltdade o queda \Ic c.lllt'Iu 

UTILIZA Ç ÃO DE PRODUTOS HOMEOpA TlCOS NO CONTROLE DA 
VAQUINHA -DO FEIJOEIRO ICefotoma tingomBrianusJ. 

M. Fazolin , J .l.V . Estrela & V . M . Argola - EMBRAPA CPAF ACRE . 
C Postal 392 CEP 69901 180. RIO ar anca. AC 

Pm,l o comrale das vaquinhas do 1(' llncHo. tl1m stdo 
utlltlados pr,nclpalmCllte IIlscllcldas, lunUOti CI1 I OmUIl<11ogÊ'nICOS, 
extrdtos vegelAls C e)(tratos do jlrópflO Inseto Nc"tc trdhalho 
i.ll)lt!scntou .. ,' uma nov.1 p,ol,osla p.Ha o ,:onttolf> d .. Cl!lOIOma 

l/IIgomomJnIl.<:' base.lda na ullllzar,lo de produtos hort1eOf1;jIlC:u~ O 
eICpefUllCnto IUI tIlSlalado em tolado. utlhlitndo so 1 pl,tIIt,lll{' ICI\,IO 
Icv CmtoqHlnhil) Vil~O Para cdd,t 2 vasas llllh,UII:"O 11111.1 q,lIola d,' 
tel .. cnnSllh,"ldo Sl' a'iSlln Ull);' rhHcela PldnlttS com 6 lolh,l~ 10'..1111 
PUlvEHILadas com os 11I odulO~ h{)llIcopJtlco~ dllUldos ('111 ,HJlli.I 
segumdo a~ nurmaS dd FdrltlllCOpCliI HOI1Wnpo.lll f":. I ' 1"",1 
provenientes de:- !lIltlll.IS l11.ie de Creusol, Óleo de •• r. ,IM. C. 
tmgomoflanus . FOnMS de leilão. Arropa belladona. IgIUHI,' Jm"r[j C 

Cilrbaryl TodilS dln .. urllladas ... po tências de 5 . 9. 15 " 290H, 
perfalcndo 28 tratamentos. comp"' fldos com it lIJstelllunh:. tágual 
Criela gaiola 101 mlcst .. da com 6 volQwnhas 1·"ptIHAc!il'i 1'0 campo 
rcnondn c.;c d~ mortas. durante 10 <lias conset:lltIVf)~ Após e::.te 
pollodo as plantas ' oram desfolhad,ls e monl .. tda!<. .ulcqu,lIldl1lcntr 
para a ICltura ",formatlz .. da dA jrea lohdr Cnlltilllmdil O del'f1l.:dllll'rHO 
fOI Intelramento C.:Jslhllllado com 2 Icpehr.ôfls, '>f!ndo dV,llhlll., d ilfl!il 
l ollar consunllda e d eflCllmCIa do lI\ul1all(l,1I10 O eXpCIH11f'IIto 101 
rel)Ctldo duas ve/8S, wah/an<lo ·::.e Ull1a análise dc v"".lnClil UlIllunUt, 
sendo as médtas do~ trttwnmntos comp,Jlad.ls volo Teste de Tukey 
a 5ctb Os resulladoh apontdram como promIS!~()ft!~ todas as potêl)Cla~ 
do Olllr;1to de C. lmgomamuws . Carbmyl 15 e 29DH (' óleo riu 
anduoha 9DH sendo observada lima reduc ao Slgllt'ICi:tttVd no 
consumo de folha. em relaçJo fi to::'lemunha Todo ... os tr;:II,UlIcntos 
apresentaram bauca p'lClênclA de mOrl .llldadt: , sugtHllldu que eSle::. 
produtos podtHn ApreSel1tar estlmlllo~ Que u"erlorem n.1 "f ('!llaçãu 
do Inseto ou Intbem a sua atllnentacão 

ANÂlISE MORFOMÉTRICA DA ASA DE CerlJIJochrysa cubanlJ 
(NEUROPTERA : CHRYSOPIDAEI 

K.M . Takahashl ; S. Freitas 8. J .C. 8arbosa, UNESP FCAV. DCJJ. de 
Emofllologm e Ncm8tologm Aod Carlos Tonanm, Km 5. CEP 14 870. 
Jabollcal , São Paulo. Brastl Emall Scrhe@JabOOO uespansp b. 

Os crtsopidcos são um dos mais eftclentes predadores. suas 
larvas alimentam se do pulgões. ácaros. cochonllhas, dentre oullOS 
Este CJlpertmento t8VO como finalidade fornecer malotes detalhes da 
asa de cflsopideo para fac,htar a Idcntlflcacão a nlvol de especl8. 
Foram rctlladas as asas anteriores de 30 espécImes e colocadas 
entre dua~ lânllnas de vidro , Estas asas assim dispostas l oram 
fotografadas com um aumento de 10 vezes, Em cada fotografia 
forAm marcados os pontos a serem utilizados para o cálculo das 
distanCias As medidas foram obtidas com o auxfhL mesa 
dlgtlttaltzadora Beltran ligada a computador PCDX2 80 ;HZ . As 
medidas cartesianas foram transformadas I)ala O $lstelll,J deCimal 
através do software dlstance e d1911az8. Foram calculadas distanCias 
com base nos segUintes pontos: 1 )base da asa, 2) e 61hnha Imaglnána 
que passa pelo ápice da mtramedlana (largura basat) , 3 e 5)ltnha 
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l!lhlglll.lll.l qu(> Il,I", .. " pl·t" 11.1"'" d,1 qrdtltlllfll1C InH',na '"'<lIClI 1' ''Clllf.11. 

~),lpt(:I' d.I ,'''3 71.IPh t' fl,1 "'" ,ltttt"tlt.llh1 , 81<11lfJulo ~"'lIlIt'f(ln da 
mtriIlHl·,h.lllil, 91,illl.l \IICI <111\)110 1I.11I1I1,11l11)lh,lna. 10Ipontt'llIt!dll) IM 

II.I'\,(, da ","moeuldl'" 11)1ulh" lI11aglnAftd quI:' pass.1 pCln lllll(;C 11.1 
mll,Ul1f!dlilna f' COrlil ,I ... uhr.o~ lill 12ltniclo elít qf<uhlnrlllc mtl'rna 
13HJdtil! cio S"lm I.HIt.tl 141cltlremlftade fmal da pSCllduf'UIJII <II , 
15111ilflC "nal uu ptl!tostttJnl,l Os result.ldos obtidos fOlilOl os 
segtllllles 14 703630; 26 1,8 14556; 35 2329852 ,6 
13 I ~40556 . 68 0959481; 67 0878704; 6 15 
4 768037, 64 5056704.6 14 4074222; 1 12 4660741 . 4 
12 " 2 .417259 . 712 2612815. 211 0.449481 8 
9 ~0 105370. 710 0 .432000; 12 2184592. I 6 2271667; 
34 2681259, 45 2686074, 63 3299185,25 3.357963 

ESTUDO DA MORFOMETRIA DA ASA DE CefaeochrysB cincta 
(NEUROPTERA; CHRYSOPIDAEI 

K.M . Takahashi: S. Freitas & J .C. Barbosa UNESP,FCAV Dep de 
Entomologlil e NcmalOloyril Rod Carlos. TOllil11111 K11l5, CEP 14 870. 
Jahotlcal São Palllo , BraSil E I1ldll Serl rf!@J.tIJOOO.uesp ansplJI 

Os crrsollldcC)s s':'u Inse l o~ dA or.tndc .. npOfl.inc ld I1n~ nlatS 
VolII,ldos eCOl)!ioIMemas. dtll/ldu a SU,I vor tlClddde (:omo Ilfetlddm de 
thvcrS.IS Ilfaqas Esle clt l,crllnCl1to I('V(' (:01l1(l frl1dlrll .lllp fUII\f'CCI 
malure ... dfll,llhes da asa de c"~ol>ldf"!o Ilar,l IM;II.tar illdt"nlllt r:. lc i1o a 
nivpl t!f' l'!>pCCIU . FOI,UI\ fPI",lda s ,15 , I~,I~ ,1I1I1'IIO,.,S di ' 30 (!~ I H.!tlll1C~ 

e colocadds I.lntrc duas 1,Imll1as de VldlO Esta ... .J"a~ ,rS,,>lm lll",puslas 
loram fOlogl .. lladJ~ COIIl uln aumentO t.1l' 10 Vf·/es. Em c:. ldcltuloyrnlli.l 
tordm marc.;ados os 1}OIlIO~ a ~erel11 ulllll.ulm. !l,na o c.llculo das 
dlSIAnclas As medida'\, 10lam oblulas com O aultilt o da mesa 
dlgthtalt/adora Beltroll hgada a computador PCOX2 80 MHZ As 
medlda~ LdflCSlanas loralll tr ans lOlmadi'l s pAlA o SI~le"lol deClinai 
atr.l\I'és do soltwarc dlstance c dl!JltaJC. FOlalll C1I1ctllad.l~ dlsl.tnclas 
com bít~o nos seglllllteti pontos 1 Ibas€' da aS.l. 2 c 6lhl1h.1 IIlla<Jlnár .. :t 
Que pdSS.l pelo .1IltCl! da mlramedrAIlA (I.ugur;'l bd .... rll , 3 e 5111nl1<1 
tma<lln.trlol Que passa Ilf!la ha~c da gl.tt"Ioflne Illlerna (111;'1101 1.If!Jural. 
41 ill)ICe da a~d . 71áplce dn Il1tfAmedl<Jlla. 8l.1n(IUlo (· ... quefflu ela 
Illlramedldna, 91àllIJulo dUt'llo dd Illtlalllcd.,tn<l 10lpon1n múdlO na 
b.Isc da lI1tt .llnedtana , 11 111/1ha Itnd!)lIlá"" Que ras~a 1)('10 ilpll:e da 
uUramodl,Uld e corta a ~tlbcostal. 1211niC10 d .. u,acfllnrlne tIlterna. 
131IJasc do se lar radial . 14) l!1l1renudado !tndl da 11 ... t!udoc:ubltdl, 
1511)atle fmal do ptCroSIIglll8 Os resultados obllcfos ' olalll os 
segulIltes 14 = 13 68792. 26 ... 3 466612 35 4606164 ; 6 
13 2 .332980: 6 8 I 878816; 67 1 657449 6 15 9 563265, 
64 9986449 , 614 . 7873612 . 112 8920490 , 4 
12 4856979 , 712 5157653, 211 0.874265. 8 
9 ~ 0270020, 710 O 828551 ; 12 4049449. I 6 4239898; 
3 4 ~ 5 43538845 5252796. 63 6376776, 25 6632612 . 

DESENVOLVIMENTO DE NINFAS E ADULTOS DE Podisus TostrBlis 
STAL (HETEROPTERA , PENTATOMIDAEI ALIMENTADOS COM 
TenebTio molitor L. ICOLEOPTERA: TENEBRIONIDAEI ASSOCIADO 
A VAGEM DE FEIJÃO. 

C.A .R. Matrangolo & J .C. Zanundo. Depto. de Biologia Animai IUFV). 
CEP 36571 -000. Viçosa, MG Emall: car@alumnl.ufv br 

O controle blológtCO é uma das alternativas mais viáveiS 
no cont role das populac6es de Inselos pragas Entre os predadores. 
destacam· se os percevelos pentatomldeos. com alta efiCiênCia no 
controle de Icp,dópteros deslolhadores. Por IStO. estudos tem sido 
feitos, para vlab,h13r a criação destes predadores em laboralórlo 
ESle trabalho obletlvOlt avaliai o desenvolvmlcnto e alguns flSpcctos 
quantitativos da nutrição de Podlsus rostTalls ahmentado com Tenebno 
moMOT assocIadas a presença de vagem de feiJão. com e sem água 
Ninfas. deste predador. foram separadas em grupos de CinCO e 
mantidas em placas de Petn durante ° 2° estádio . No 3· estádio. as 
mnfas foram Indi\l'lduahzéldas em placas de Petrt com o fundo 'orrado 
com papel de filtro . Cada tratamento conteve 25 repetições. sendo 



.. ~ nlnlilS tI'ullellladas n111l TI I,uva dt· T mo!ift)I. v.tg(!lll de ICllJo 
1lI<i1' 'Iglhl T2 I.uva tI{! 1 molllor II\'H!-> vagem Ih' ICII.io. T3 larva 
til" r ",ulllor m.lI!<, ."\gUd A!. flllll.IS de T 11I0h'Ol VltH,tlll d.1 clldção 
IlI.I')! .. 11 I11dlltldd em l .. lxJldIOI IO . No miCI!) do SL'yullt lO eSI.idlo. tiS 
nu,I.IS df' P IOStI,IItS 10lam pesadds em yruptlló de 5. Cllqll.IIlIO a 
Il.lIltI dn tvll:CIIO e!.láillo e!'.tf' l>eso fOI obtido !n<.hvldu,Jlrncntc. sel1l~ r e 

1111 Ih" tI.1 ucdlse. t,;OI1l I)EH .. IUf'1ll h'lta em halança com precls<lo de 
O. I 1Il!! O!. tratall1ento!> cnlll presa. vagem e água dl)rllbentaram 
maior IJ.ll1ho de peso l! sobrevlvênCld alêm de menor dwação do 
Pt'rilltlu IlInlal em P rasff"lIs Pur ou1l0 1,ldo. os I>,enddures que 
rp('cIJf'r.1I1l pres.1 C V,IOCIll, <Iprt!sentaram lllf'flOr PtJ!>O. l'nQuanlo 
aqllclc~ que receheram p,esd e água ap,estllltaram m(H101 
<;c,brl:vlv(?nCI(l De maneira ge't11 as dlelas ndo dICla'(t111 a r.1 <>exual 
dt" ... tes 1"('1J,ldorcs. mostrando sobrevivência semel! ,no IlOS 
Ir.thllllt'fltoS. para I1Inl.IS que deram Oflgpm a machos c It': dICdS 

VARIAÇÃO DE PESO EM Podisus lO$tra#$ STAL IHETEROPTERA: 
PENT ATOMIOAEI 

o A . CoraclOi. M . F. Furtado. N . dos Anjos & J . C. Zanuncio. Dept" 
de 810100la AIlIllIrII IUFV). CEP 36571 000. Viçosa. MG Emall 
curaculI@alumlll ulv br 

Podlsus (os",-,I/s é 1I0l pcntillomideo predador Que "hmunla 
se dt' Imvas de ,,'setos htófalJos c. po, ISSO, po~S~1I grande potencial 
de uso conto agente de controle bIológico AJ.H""U d.1 redh/élCiJO de 
eMutlo~ sobre a utilização de I>erceveJos predadores em plogr,lmas 
de cOfllfolt! bIológico. há poucos conhCLlOlcnlOs a rCslJellO da 
hdhlhd.ulc dt·~tes pred'.dores 0111 utlh/.u OS nutrientes de SUib presd~ 

Nc~tt' lIab.llho dvahou se o Incremento diáriO de peso cm IlIlIfas dt! 
qu;:" 10 c qumto ulstélres. e em adulto .. de P ,OSlriJl,S di tados 
com Iilrvas dt' Tl'"cbno moltto,IColeopte,a I encbrlOrlldal I Musca 
domestica IDlplefa Muscld.le). sob c:;ol1lhções de laOOr<lh.lllO (UA 
60.65 , 1.9 , ; lemperatllra 27.4 + 0,29"C e fOlolast!: 12 hl 
CII11Iucl11a tll.tfas loraln aCOlldlCIOlladas lIuhvldu.tI'l1eme CIII placas 
de PCltt pli.t~IIc:;as. scndo que 25 mnfilS 'eceberam larvas de r molllo, 
c as UCtndlS /t!ceberdll1larvas de M. lIomestlcn A pa'ltr do pumtmo 
ula do C)1I3r10 instar 101 reglstrddO O peso do cada mnla. d ultervalos 
de 24 h Após a cmergtmcla dos adultos. os Olesmos loram soxados 
e pesados Jtc o sexto dia de Idade posslbllltdndo O c.llculo do 
IIH:rClIlonlO médiO d.állo do peso. A vatlaçiio do peso fOI du 28.3 .1 

16.3 " (> 36 1 t 170"10 para machos e lêmcas do IV Instar. de 9.5 
~ 9.3 Oro e 11.5 J: 4.6 % p.lra machos o lêmeds do V ínSlar e de 
9.4+ 5. 1 ~ (" 12.7 .. 12.0 % pMa machos e fêmeas adultos 
alimentados çom T moMor. onQuanto os Insetos ahmemados com 
M domestlc.'f apresentart1m vaflação de peso de 37.5 .!' 9.8 '" e 
44.4 8.5 u~ para machus e fllmeas do IV ín~I,If, de 35 .9 J:. 8.1 % 
054 , 1 !: 7.9 ~ para machos e fêmeas do V instar e de 24 3 ~ 8.9 
% o 21 . 1 .. 5.6 % pala IlltlChos e fÔmeas adultos Dessa maneira. 
dtl~rentcs IIPOS do dltmentos afotaram o ganho UI' I ';0 no 
desenvolvunonto de P ,osI,811s 

OIVERSIDAOE OE ESPECIES AFIOÓFAGAS NA CULTURA OA 
ALFAFA (Medicago SlItiva l.) EM LAVRAS. M .G. 

M . N . Cervino. S. Mendes. O. G. Carvalho. A . M . Auad. A . R. 
Carvalho, V . H . P. Bueno Oeplo. Fltossamdade. Cx postal 37 UFlA 
E·matl dfs@esal ufla br. 

DeVido a necessidade de se conhecer alternat,vas para o 
conlrole de pulgões da alfafa (Med,cago saliva l.1. este trabalho 
teve como ob/etlvo estudar a ocorrênCia de inimigos naturaIs 
associados a estes homópteros . Foram realizadas coletas semanais 
no período de abtlll95 a março/96 no campo de alfafa da UFlA. 
Foram encont rados Insetos predadores das famíhas Cocclnelhdae. 
Slrphldae. Anthocofldae. Geocondae e Chnsopldae. sendo que 
estas duas üllllnas tiveram ocorrênCia esporádica. EspéCieS da lamilta 
Cocclnell,dae ocorreram durante todo o perfodo ',. ,"stral. 
apresentando um PiCO populaCional no IniCIO do mês de I 't(unbro. 
quando a precipitação fOI baixa 117mm) e a população d\.' pulgões 
al1a; os COCClnelídeos amostrados foram: Cycloneda S8ngumea, 
E"opls connexa, HlppodanJ/8 convergens, Hyperaspls festiva. 
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St yUlllus (PlIlJlIsl.Jfqer"lfIlClI.\ , Sc:ymflwi IPllllu!)/lol.'WII t' Culcomeydla 
sI'. Jd .1 Idmlllol SlIptlld,le. dk,mçml IIldlOrPS numeraS no mês de 
dhltl. nas lIle~fIlaS condlcõe~ em <luC a f<tIl,,11" CocclIlehude A F,mlilla 
Allthocolldae n.10 ~e mdlHeve por lodo peliodo amosllal na árca, 
varem o PiCO populanonal SI" deu no Imdl do mês de dezembro. 
ondo a populaçc1o de alineos ')e apresentava em eVidente declineo e 
a preClpllJCdO plUvlOmétrlc.l (>111 média 20 mm Todos os 
rep,(':seluantes dessas Irus l.tnlllldS "llIlglram PiCOS em lempo,atllras 
por volta de 22 C . O!> pard!>llóldes AplJ/dws f.·rvl e A COIf'I1Ufnl 

alcanCdram ~ICO no mes de Junho. onde a temperalllrd 101 bdu(A 
(16.5 CI e a Pfoclpltação nula Nos mOSt·S de abul., Junho e novembro 
d lIelembfo. observou se a plesença de alguma!> espccles de 
pdlógcnos (fungos) aSSOCiadas a população dc ahdeo!io A df?l1sldade 
populaCional de pulgões. bem como os lalOICS climátiCOS e cultufals, 
estiveram ligados.) ocorrênC:;lil e dlstnbulção dos II1l1nlgos natufdlS. 
du,ante o período atno~lral 

CAPACIDADE DE PREDAÇÃO DE Chrysopaparaguaya NAVAs. 1924 
INEUROPTERA: CHRYSOPIOAEI. SOBRE OIFERENTES PRAGAS OE 
CITROS. EM CONOIÇÕES OE LABORATÓTIO. 

A. T. MURATA. S. A. DE BORTOLl & S. OE FREITAS . Oepl" de 
Entomologla e Nematologla IFCAV UNESP/Jabotlcabal) . Aod Carlos 
Tonanl1l. Km5. CEPo 14870000. Jabollcabal. SP 

Os cllsopfdoo~ aprusenlam gr.1nde pOlellcldl na reduç.lo 
do populações de Insetus pf.iUaS. sendo encontrado t'l11 dlfofemes 
agroecosslstemas Apesar do glande potencial aprm .. entado pOI estes 
InSCIOS há poucos estucl(l~ accrc:;a destes Jlrodadores. sendo 
necessáriO o desenvolvllnenlu de novas pesquisas O lIabalho teve 
por obJetiVO avaliar a capaCidade de predaçâo de ChrysopiJ {)IJflfguaya. 
alimentada com "''''as de 0,,110713 sI' IHernlptefa . Orthollldacl. 
Toxoptero sp (HeflllptcHL Apht,hdael e SeJen8spldus sp (Hellllptcra 
DI.lspldldael. O eKpCflmentu constou de 3 tratamCIIIOS (;.om 30 
repetições por tfatamento. sendo que larvas receIO eclodld ... s lor.,m 
acondiCionadas em tubos de VidrO, As "Infas dos helllipteros foram 
forneCidas adertdas a supcrllcle follar de plantas de Cltros, Os testes 
foram condulldos em c:'l1ldra clllnátlca. com teml>erdhtra de 25 
2"C. umidade relaltva du 75 :t 10% e 14 horas de lotolase Os 
resultados obtidos demonstram Que larvas de C. pnrHguaya. 
alunentadas com nl"fas de jJrlmetrO estágiO de Sclenaspldus sp 
proporCionaram desenvolvunento conr,)leto às larvas. havendo um 
consumo médiO de 3.63. 67 . 13 e 153, 53 mnlas para o pllmCtrO. 
segundo e terceirO instéll ftlspeCltvaOlcnte. quanto a 70xocoptera 
sp tivemos a preuaçâo de uma grande quantlddde de nmlas. mas 
elas não foram um alunorllo ellelenle p.lIa o desenvolvllnento das 
Insetos. o mesmo ocorreu com OrtheLI<J sp. que não permlltu que o 
descnvolvllnento das larvas ullra l>assasse ao J)rllnolro Insta, 

INFLU~NCIA OA ÉPOCA DE COLETA NO PARASITISMO OE 
Anutrepha fraterculus ITEPHRITIDAEI EM FAUTOS DE GUABIR08A 
EM VACARIA. RS 

A. Kovaleski IEMBRAPA/CNPUV CP 177. CEP 95200·000. Vaca· 
rta. AS. kovalesk@uspbrl; R.l. Sugavama & A . Malavasi 

A guablfoba (Campomanesia sp •• Mvrtaceael é um 
hospedeiro pl'má·/io de Anostrepha fralercullls na região produtora 
de maçãs do AS. au·mentando as popolações que ,nvadem os 
pomares. As árvOles são encou-tradas em áreas de mala nativa e A. 
fraterculus é atacada por vártas espéc,es de parasltóldes. O obJe tiVO 
deste trabalho é vertftcar se há diferenças no padrão de paraSitismo 
em frulOS deixados no campo e transleudos para O laboratóflo. O 
experimento fOI condUZido em Janeiro/96 usando frutos coletados 
em Vacafta. AS. Três amostras de 350 !rutos fOlam levadas para o 
laboratóriO logo após a queda (tratamemo LAB) e três amost ras de 
350 frutos toram expostas no campo durante 7 dias (tratamento 
EXP) em cal JCaS plásticas comendo areia posIcionadas à altura do 
solo. Frutos EXP produzlfam, em média. 1.0 pupal fruto e LA8 
produzlf8m 1.8 pupas/lruto. Essa diferença é atrtbuida a predadores 
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Iformtgas. co~pterosl e à mortalidade causada por fatores abiótlcos. 
A percentagem de emergência (moscasl pupas) fOI 29% em frutos 
EXP e 62% nos frutos LAS e A. frsterculus foi a única espécie de 
Tephfltidae observada. O paraSItismo foi mais elevado em frutos 
EXP 116,8%1 do que em LAS (8.6%1 e a contri·bulção das famnlas 
de parasitóides também foi diferente . Em EXP, observou-se 47.4% 
de Eucoílidae. Entre os braconfdeos. foram observados 10.0% de 
Uleles anaslrephae. 8.3% de Doryclobracon areolalus e 81 ,7 % de 
D. brasiNensis. Em LAS, os eucoiHdeos foram menos importantes 
(7.7% do to tal) . U. anaslrephae representou 10.0% dos braconideos, 
D. areolslus, 5.0% e D. brasiliensis. 85,0% . Os resultados mostram 
que frutos que permanecem no solo sofrem paraSitismo ap •• 185 por 
eucoilideos e que os braconfdeos apresentam ativi ·dade forrageira 
pouco significativa em frutos cardos no solo. 

BIOLOGIA REPRODUTIVA DE DIA CHA SMIMDRPHA 
LONGICAUDATA IHYMENOPTERA. BRACDNIDAEI CRIADA EM 
DUAS ESP~CIES OE TEPHRITIDAE IDIPTERAI 

R.L. Sugayama & A . Malavasl. Depto. Biologia. Insl. Biociências. 
USP. CP 11 .461 . CEP 05422-970. São Paulo. SP. sugayama@usp.b<. 

Diachasmimorpha longic8udata é uma espécie generahsta 
de parasltóide amplamente utilizada contra moscas-das-frutas . A 
espécie foi introduzida no Brasil em 1994 e é uma opção para o 
controle bioló-gico de Anastrepha fraterculus na região produtora de 
maçAs no sul do Brasil. Nesle trabalho são apresentados parAmetros 
reprodutivos de fê-meas do D. longlcaudala criadas em A. fralerculus 
(DIIAfl e em Ceratitis capitala IDI/Ccl. Esta última espérif' ooderla 
servir como hospedeirO alternattvo em sistema de Criação lIl ... ssa l do 
parasitóKie. Trinta casais de DI/Cc e 30 de DIIAf foram acon(llt;lOnados 
em gaiolas separadas e receberam água e mel à disposição . 
Diariamente, cada po-pulação recebeu larvas de terceiro estádio 
avançado de C. capita la, na proporção de 5 larvaslfêmea viva . As 
fêmeas de DI/Cc apresentaram atividade reprodutiva concentrada 
nos seis primeiros dias de vida, ocor-rendo uma dráslica diminuição 
na produçao de progênie a partir dessa idade. Em OIlA' . a produção 
de progênie manteve n(vels relativamente altos até a Idade de 10 
dias. 50 e 90% da progênie foi prodUZida até 4 e 13 dias (DI/Cc) e 
até 5 e 16 dias (DI/At) . A razao sexual na progênie manteve-se em 
torno de 60-70% de fêmeas ao longo do experimento. A percentagem 
de parasitismo máxima foi observada aos 5 dias (cerca de 40%), A 
taxa reprodutiva bruta foi 7.2 para DI/Cc e , 2.2 para 011 Af. Ro (taxa 
liquida de reposição) foi 6. 1 em DI/Cc e 10.4 em DI/AI. A taxa 
intrrnseca de crescimento populacional foi alta Ir .. 0,351 nas duas 
populações. IFAPESPI 

AVALIAÇÃO DO GRAU DE PARASITISMO DE Aphytis sp. ~OBRE 
Selen.spidus .rticul.tus. NA BAIXADA LITORÂNEA DO ESTADO 
00 RIO DE JANEIRO. 

W.C. Rodrigues. A . Gouvea. O.R.F. Azevedo. M.A. Soares & P.C.R. 
Cassino. Centro Integrado de Manejo de Pragas. Depto . Biologia 
Vegetal, Insl. Biologia, UFRRJ. Rodov. Rio/São Paulo Km 47. CEP 
23.851 -970, Seropédica. AJ . 

O controle bIOlógico da cochonllha Selensspldus articulatus 
é feito por vários organismos blÓtlCOS reguladores , dentre os quais 
os mlcrohymeoópteros Aphytis lignanensis e A . holoxanthus que 
foram introduzidos no Brasil em 1962 com a finalidade de controlar 
os diaspidídeos em pomares cftricos. O presente trabalho teve como 
objetivo avaliar o grau de parasitismo da cochonilha S. articufatus 
por microhymenóptero, tendo sido realizadas verificações em vários 
pomares citrfcolas. situados na Baixada Litorânea do Estado do Rio 
de Janeiro. através de nove viagens. no perfodo fevereiro de 1994 a 
novembro 1995, onde foram VISitadas 102 propriedades, "80; quais 
foram coletadas em média 15 folhas infestadas pelo diasf'l clldeo por 
pr~prtedade e em seguida encaminhadas ao laboratórto onde após 
feita a contagem do diaspidídeo e a eliminação de outros organismos 
presentes. foram acondicionadas em placa de Peui, com as laterais 
vedadas por algodão. Em média 15 dias após a encubação. eram 
feitas as observações de emergência de microhymenóptero. os quais 
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após mortos eram contados e enviados para a Identificação. Os 
parasitos foram Identificados como sendo Aphytis sp. O grau de 
parasitismo ocorreram em n(vels baixos nunca ultrapassando 7.2% 
e em média 1.2%. confirmando a literatura que cita um parasitismo 
nunca superior a 10% do referido microhymeoóptero . 

EFEITO DE DOSES DE RUTINA NA SOBREVIV~CIA. CRESCIMENTO 
E EFICltNCIA DE ANTlCARSIA GEMMATALlS ILEP. :NOCTUIDAEI 
NA CONVERSÃO DO ALIMENTO. 

G. L. de Almeida & C. B. Hoffmann-Campo. Embrapa-Soja Caixa 
postal 231, 86001 -970 Londrlna.PA e-mail : 
hoffmann@cnpso.embrapa.br 

O flavonólde quercetlna 3-0 -rutinosfdeo (rutlna) afeta 
insetos e fOI encontrado em folhas dos genótipos de soja PI 227687 
e PI 229358. que possuem característica de resistência . Diferentes 
doses de rUJtna foram Incorporadas à dieta artifiCial e testadas em 
AnticarSla gemmstalis. da eclosão e do IniCIO do quano Instar larval 
até a formação das pupas . Ouando as lagartas foram mantidas em 
dietas com doses de rutina . desde a eclosão, a sobrevivência fOI de 
38% em dietas contendo 0 ,25% do flavooól . Nenhuma lagarta 
sobreViveu nas doses maiores 10,5%. 1 % e 2%) comparadas a 92% 
de sobrevivência na testemunha (sem rutina) . A sobrevivência das 
lagartas alimentadas em dietas sem ou acrescidas de 0,5% de rutina 
fOI de 100% dos indivíduos, enquanto que a sobrevivência das 
lagartas mantidas em dietas com 1 % e 2% de rutlna foi de 96%. O 
efeito das doses de rutlna no crescimento do Inseto, avaliado através 
da análise de covariAocla do tempo de alImentação (covanávelt versus 
peso de pupa. fOI SignificatiVO. Também foi significatiVO o efeito das 
doses de rut ina na efiCiênCia de conversão dos altmentos. calculada 
através da relação entre o consumo tcovarlável) e o peso de pupa. 
As lagartas também cresceram menos e foram menos eficientes na 
conversão do alimento em biomassa do que aquelas alimentadas na 
dieta testemunha . Os resultados sugerem que a sobrevivência de A. 
gemmsl811s é afetada adversamente. quandO estas se alimentam 
desde a eclosão com dietas contendo rutma e que. embora o 
crescimento e a conversão dos alimentos em lagartas mais 
desenvolvidas seJam afetados, Pfovavelmente aquelas são mais aptas 
para metabolizar o flavono!. 

PREFERtNCIA OE OVIPOSIÇÃO DE Te/enomus podisi 
IHYMENOPTERA. SCElIONIDAEI EM RELAÇÃO A IDADE DOS OVOS 
00 HOSPEDEIRO Euschis tus heros (HETEROPTERA. 
PENTATOMIDAEI 

M . G. Cayalcante. M.lo M. Co. ta. G. F. Redigolo. M. Borges & F. G. 
V. Schmidt. EMBRAPA/CENARGEN. C. Postal 02372. CEP 70B49-
970. Brasnla, DF. E-mail : mborges@cenargen. embrapa.br 

ESle estudo fOI realizado para se obter uma estimativa de 
quantos ovos de E. heros o mlcrohymenóptero T. podisi parasita por 
dia, levando em conSideração a idade desses ovos. Foram utilizados 
como tratamento ovos das seguintes idades: 0·24. 24·48. 48-72 e 
72-96 horas . Cada repellçAo fOI constituída de uma placa de petn 
contendo 4 canelas de dIferentes idades de ovos. sendo 25 ovos de 
E. heros para cada idade. Uma fêmea de aproximadamente 48 horas 
de Idade, sem experiênCia préVia de parasitismo, foi colocada no 
centro de cada placa, sendo retIrada após 24 horas. Os parâmetros 
de avaliação dos resultados foram: número de ovos parasitados. 
malogrados e inférteis. número de parasitóides emergidos e numero 
de ninfas eclodidas. Os resultados mostraram que T. podisi parasita 
ovos de qualquer uma das idades testadas, contudo foi observado 
que os ovos mais novos 10-24h) foram os menos preferidos e que as 
fêmeas demonstraram uma maior tendência para parasitar ovos de 
24,-48h. O numero de ninfas eclodldas de 0-24h de Idade fOI maior 
do que nas outras idades testadas. A part., de 48 horas. houve um 
maior número de ovos malogrados e in fértels que podem ser 
conSiderados como efeitos indiretos. induzidos pelo comportamento 
de parasitismo, na monalidade do hospedeiro. 
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RESPOSTA COMPORTAMENTAL 00 PARASITÓIOE rBIBnomus 
podisi A OIFERENTES DILUIÇOES DO METHYl 2,6,10-
TRIMETHYl TRIDECANOATE, COMO MISTURA RAC~MICA DO 
FEROMONIO SINT~TICO DE Euschi$lus h.ro •. 

M. Borges. G. F. Redigolo. M . L. M . Costa & M . V. Scarpati. 
EMBRAPA/CENARGEN, CalX' Post.1 02372, CEP 70B49·970, 
Brasnla, DF. E-mail : mborges@cenargen.embrapa.br 

Estudou-se a resposta comportamental de fêmeas de T. 
podisi (Hymenoptera : Scehonldael às segumtes diluições de methyl 
2,6,lO-tnmethyltlldecanoate (mistura racêmlcal do f t:1 mOnlo 
sintético de E. heros (Heteroptera: Pentatomidae): 0,002: 0,0002 e 
0 .00002 mg/ml. N-hoxano fOI utilizado como controle, aSSim como 
o solvente para dllulçio do composlo. Todas as diluições foram 
aplicadas na dosagem de 5 ml em pérolas de vidro ( 08-1,0 mm), e 
testadas em 0lfat6metro de curta distancia. Este olfatOmetro 
constitUiu-se de placas de Pet" plásticas de 3,5 cm de dlametro. 
utilizadas para delimitar a área de atuação da fêmeas . No fundo da 
placa fOI fixado um pedaço retangular de parahlme marcados em 3 
pontos eqilidlstantes, onde foram colocadas as pérolas de vidro 
pl'8Vlamente tratadas. Cada repetIÇão fOI avaliada durante 10 m/OUtos. 
utilizando 1 fêmea T. pod,silrepetlçAo. totaltzando 15 repetições! 
diluição. As lêmeas responderam melhor no tratamento com menor 
dilUição, apresentando todos os passos comportamentals esperados 
desde o encontro até a marcação das pérolas de Vidro. No controle 
não houve aceitação das pérolas pelas fêmeas . Essa concentração 
será utilizada como padrão para cal/bração de novas amostras de 
semloqufmlcos. de diferentes fontes, a serem testadas para T. podisi. 

COMPORTAMENTO DE Te/enomus podis/ IHYMEN J PTERA . 
SCElIONIDAEI EM RESPOSTA A SEMIOQUIMICOS NATURAIS DO 
PERCEVEJO MARROM EU$chislus h.ros (HETEROPTERA. 
PENTATOMIDAEI EM OLFATOMETRO DE CURTA DISTANCIA 

G. F. Redigolo. M . Borges. M . L. M . Costa & M . V . Scarpati . 
EMBRAPA/CENARGEN, C.... Postal 02372, CEP 70B49·970, 
Brasnla, DF . E-mail: mborges@cenargen.embrapa.br 

Estudos comportamentals do parasltóide de ovos T. podisi 
em resposta a semloquímicos de E. heras, foram realizados em 
laboratÓrio , utilizando · se olfatómetro de curta distAnCia. Os 
tratamentos conslstlfam de semloquímlcos de E. heros extraídos de 
fêmeas vlfgens sexualmente Imaturas. fêmeas virgens sexualmente 
maduras, machos vlfgens sexualmente imaturos e machos virgens 
sexualmentes maduros . As f êmeas do parasitÓide com 
aproximadamente 48 horas de Idade (sem experiênCia préVia de 
parasltlsmol. foram isoladas IndiVidualmente. em placas de Petn de 
3.5 cm de diâmetro. contendo no fundo um pedaço ret i.lllyular de 
Parahlm marcado em três pontos equldlstantes. Nestes POI, luS foram 
colocadas pérolas de VIdro (O,B-l ,O mm) tratadas com 1 Individuo 
eqUivalente do semloqurmlco utilizando. O tempo de avaliação do 
bloensalo fOI de 10 minutos em cada repetição, totallzando 10 
repetições por tratamento. Os passos comportamenta,s avaliadOS 
foram: encontro. tambortlamento. exlrudo. inserção e marcação. O 
parasltÓide respondeu melhor aos semlQquímlcos extrardos de machos 
sexualmente maduros. apresentando todos os passos relaCionados 
ao comportamento de paraSitismo. Este resultado confirma o fato 
de que os machos de E. heros liberam substânCias que agem como 
estimulantes do paraSitismo sobre as fêmeas de T. podisi. 

RESPOSTA DE F~MEAS DE r.lenomus podisi (HYMENOPTERA, 
SCElIONIDAEI A DIFERENTES EXTRATOS DE OVOS DE Euschistus 
heros (HETEROPTERA, PENTATOMIDAEI 

M . L. M . Costa. M . Borge •• G. F. Redigolo & M . V. S_arpati. 
EMBRAPA/CENARGEN, C. Postal 02372, CEP 70B49-97U. Brasn,a, 
DF. E-mail : mborges@cenargen.embrapa.br. 

Ovos de Euschistus heros quando ofereCidos aos 
parasl1óides. por vezes, não sAo parasltados, permanecendo em sua 
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condição IniCiai, ou seja, sem mudança de coloração. Estes ovos 
são considerados Infértels. Visando encontrar semloquímlcos que 
exerçam atratlvldade e estimulem o comportamento de oviposiçAo 
em fêmeas do parasitólde Te/enomus podisi, ovos inférteis e férteis 
de E. heras foram submettdos 8 três lavagens sucessivas utilizando 
acetona como solvente. As lavagens tiveram a duração de 30 
minutos, e após cada lavagem. uma fração de ovos fOI retirada para 
bloensalos. Foram utilizados 135 ovos na primeira lavagem. 90 na 
segunda e 45 na terceira . Os ovos foram oferecidos às fêmeas do 
parasitóide de aproximadamente 48 horas de Idade, sem experiência 
préVia de paraSitIsmo. A cada repetlçAo eram oferecidos 3 ovos do 
hospedelfo por um Intervalo de tempo de 10 minutos. Os extratos 
desses ovos foram testados. utilizando pérolas de Vidro (0,8-' ,O 
mm) para venficar a porcentagem de aceitação dos mesmos. A 
dosagem do extrato aplicada em cada pérola fOI de 5 ml. Cada 
repetição fOI avaliada durante 10 mtnutos, utilizando-se fêmeas do 
parasltólde também de 48 horas. Os bloensalos foram realizados em 
olfat6metro de curta distânCia . o-s parasltóldes completaram todos 
os passos comportamentals desde o encontro até a marcação em 
ovos Oriundos da l ! lavagem tanto para ovos Inférteis quanto para 
ovos férteiS . Não ocorreu marcação em ovos Inférteis de 2! e J! 
lavagem . Os extratos dos ovos férteiS e infértels na l! lavagem 
apresentaram maior atratlvldade sobre as fêmeas . De acordo com 
este estudo pode-se conclUI( que os ovos de E. heros possuem 
substAncias qurmlcas atraentes para o parasltóide T. podisi. mas 
estrmulos VisuaiS elou frSICOS parecem InfluenCiar na aceItação dos 
ovos pelo parasltólde. 

ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO BIOLÓGICO DE 
OVOS DE Euschistus heros (HETEROPTERA. PENTATOMIDAE) 
MARCADOS E NÃO MARCADOS POR Te/enomus podisi 
IHYMENOPTERA, SCElIONIDAEI 

G • F. Redigolo, M. Borges. M . L. M. Costa & M . V . Scarpati. 
EMBRAPAICENARGEN, Ca,xa Postal 02372, CEP 70B49·970, 
Brasilla. DF. E-mail : mborges@cenargen.embrapa .br. 

Estudos de comportamento do parasltólde Telenomus 
podisl foram realizados utilizando· se ovos do hospedelfo Euschistus 
heros a fim de se acompanhar logo após o paraSitismo . o 
comportamento de marcação. Um total de 109 ovos fOI ofereCido 
às fêmeas do parasltólde sendo estes separados em parasltados 
marcados e não marcados. Placas de Petri plásticas de 3.5 cm de 
diâmetro foram utilizadas para delimitar a área de atuação das fêmeas . 
Em cada repetição. três ovos foram expostos ao paraSitismo de 1 
fêmea de T. podisi. por um pertado de 10 minutos. 00 total utilizado. 
64 ovos foram parasitados e marcados, sendo que em 59% desses. 
emergiram parasitóldes e em 5% eclodlram nlOfas. Dos ovos 
parasltados e não marcados. ocorreu 2% de emergência de 
parasitóides e 29% de eclosão de ninfas. A marcaçlio dos ovos 
confirma a aceitação do hospedeiro pekJ parasltólde. sendo um IndiCiO 
de que realmente ocorreu o paraSitismo e Que este fOI efetivo. Este 
resultado será utilizado como para metro na seleção de semioqurmicos 
de diferentes fontes elou hospedelfos para o parasitólde T. podisi. 

TESTES DE CAMPO PARA AVAlIAÇAo DA ATRATIVIDADE DE 
PENTATOMIDEOS AO METHYL2,6,10-TRIMETHYl TRIDECANOATE, 
COMO MISTURA RAC~MICA DO FEROMONIO SINT~TICO DE 
Euschistus heros. 

M . Borges, F. G. V. Schmidt & E. R. Supi, EMBRAPA/CENARGEN, 
Caixa Postal 02372. CEP 70849-970. Brasília , DF . E-maU : 
mborges@cenargen.embrapa .br 

Testes de campo foram realizados a fim de estudar a 
atrauvidade de pentatomrdeos e os eleitos calfomonalS para seus 
inimigos naturais com as seguintes substâncias: mistura racêmica 
de Eusch;stus heros tHeteroptera: Pentatomldae), s,ntetlzada no 
Japão, mistura racémlca de E. obscurvslHeteroptera : Pentatomldael. 
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SIII1f"III',I(I .. um SilO C,lIlas. cx lrdto de (;,IIII,lI a com E IIt'ros adultos. 
e br iJllcu lom o cun t, ule. O "XpUflll1cn\U fOI dCSj~llV(JlvlClo 1'111 1 h,1 ele 
sOI,I . v,III('d.l(lc Ooko RC . planta,l" n,1 Are,l <lo CE NARGE.N [MBRAPA, 
Blasílm DF 201111 tle c .. da Mlhsl ,IIH:I" 11<1 C(lnCtHUrd ~,1Il tlu l mu 
ml par .. us ~lIl t é tl(:os e 2 InlhvldllO cqu lv" lpnll' clu ox H,IIO di' ,lt.hlIIOS 
10r.IIH ilpll(;;:tdus ,,'m ~CplO~ tle hUlfd t: h,J e l!llUdos nu IIlWIIor de 
armadilhas COm o auxlho de UIH .llIlf ltl l u cntnllloltl~l" 0_ A~ ""hcaçõ,'., 
fOlill11 I Cltas a cada 3 dtas A s alllwdilhas 10ldlll lix.ltlas IIU campo 
quando a ~Ola fllmOlll o estágto V6 V7 As .Jrm . ltlllh.J~ pUflll,IIIt'CI<t1ll 
li uma dllur,l de 1 m do snlo Ilwnt cndu lima d,Slâ"cl(l de 1 O til eHtl c 
elas O dehnCílmcnlO c xper"nelll,11 fUI Ouadl .. do latll1u 4X4 O 
acompanhamento du cxpCluncnto e,a I Cl to ,J cada 3 dl,I". ~equu1th. 
a:;. aplicações ate a SOld alll'tlu oJ IlMlulldade ft"ológlc a d,l v"OCft .. 
e!>t áyto R6 R7 Um Icv.lIltamcnlO da'i p()plllaçóu~ d.1 fml lllllu l,lUlt.l 
tUl reahladu Ih! mesma álcoJ tes te. I',"a ilJlIdal no acomllotll'I. lIllCIIIO 
do eXpCllnlCl1 tO. Os re su ltatlo~ demUIIS1I3rn quu él IlllMur 1'1111(;. .. 
de E h(Hn~ ilnfCsclltnu r CSJlus ta~ Slunllu;,H1vas IM \ ll l1f1 do 
PCllt.llornldeo PterodoruS glu/l//01/ 

GREGARINAS IPROTOZO" : APlCOMPuxA. ISOLADAS DE SCllls locerca 
p ifllens 10rthoptera: A crididael 

J .B.T . da Silva & A .L. Silva JI . A'I'" de Controle BIO~yICO IE: MBRAPA 
CE NARGE NI, C. Postal 02372. CEP 70770900 Bra:;.ih.t . OF _ E 
111.111 Itavarcs@ccn8,gen Clllbrdlla I" 

Os IIrIlI 0 1'0/111115 são conhecldus 'com o IIlIpnr ldlH t'S 
"genles nn rr.oula t,;i.iu nnltll,11 da pOllulaç[lu tle III ~I'I\)~ A 111,11011.1 
dri~ IUflllri S 1l,IIOHCIl1cas d IIlSf"to~ (I(':Ollt"" IIU" tjlUpOS du~ 
Alllcompl~xa o MlcrosporiJ Ob prolorotlfloS dI} Phylulll M ,. l ospurd 
~.lo parasitas eSIK" o~ lenICnS IIllfacolul.lros qlle causal11l~nh'tl nlddl tf>~ 

em vl:rlebrados e Itlvcrteh'ddos . O mlele:;.~e flor (j(JI!I1IC~ clt' '-Ollll"lj' 
blOlüglco conHa In!-oetospraga l em aumentado no~ últll' mos e 
os jJfntoloártos. em menOI escalo1. vÕI111dmUém ~clldo COI ., l.tdo~ 
Inse tos como us g .. ~lallhot os. que u,.In(les prclu(, uS tom ,~.I<lO li 

agflcullura llIul1dldl , são SUS(-el ,ttVCls a Infeccões c d ll~dda~ "UI 
IIf (l t OI'O .If "J~. I>drtlcularmeme 11.1 ordUIll MICfusl W1r,da. olul,· u urnero 
Nos('m;, é o /II[lIS e~lud .. do N(!~se sentido. ttom Sido U'dltl ,ttlas 
lent.Jtlvas de se Isolar prutOlOt'UIOS com p01cllcml Pdl" IIsn UI1l 
cun lrole biOlógico de IIISCIO~ Adultos U Illl1lil s cJt' qol',tIlhotos tI .1 
especle Sclllstocerc;, p .. ,flcftS fo,am col~tados Ila lI'Ulo1O dn 01511110 
F(>dero1l e coloc.ldos em gaiolas t!'I, !tI" ... All claçõo!-o no COl1lflOtlntnetl lO 
e, pflnclpalmcnle. na faltd dt' ,11 11'1 IH' IOlam oh",:rv,ldo1' nc~:-.cs 
Insetos ASSIIIl que mamam. 0:-' IllCMnm. l 'lam dlssecnd()~ r),II,l anahse 
do tr aIO digestivo. luhulos de Ma1llhlut e teCido al l lpo~o . Em tOlno 
do 50~ dos gflfnllholos estavam parasltados por Orcu,"""'" ESM'S 
Plol%tlnos fUHlIll dulectados om túbulos de Malphlgl c Il\ l eS l lno 
media" SPus I, o foloitos es tavanl diVididos paI uni S('PIO. 
ccllacl ClIlando orCO<tflnas da su!Jurdem Cephalllla A s teOl,IIIV,1'a de 
Inlf'star gafanhotos d,l cspéc le RltammalOceru4õ sch,stOCl'r,-o,,/t·s com 
eSlas 9regal"'as n30 tiveram êXito. As grcg"rlllas têm ~Ido um dos 
pa'dslt(ÍS responsáveiS por Infestações e lllo ' Hthrlíld(!~" '"ISCIOS 
cl Uldos em labofa lÓflO . 

BIOLOGIA EM DIFERENTES TEMPERATURAS E EXIG ÉNCIAS 
TÊRMICAS DE rrichogramma preliosum. EM OVOS DE Anticarsia 
gemmatalis. 

8 . A . Zachrisson I & J . R. P. Parra 1. ' IDIA P Panamá • . Ocpt" de 
Entomok>gla (ESAlO I USP), C. Postal 9. CEP 134 18·900. Plfaclcaba. 
S . P . E matl : bazsalam@carpa .ctagrl.usp .b r l 

IrppaHa@carpa.clagrl,u sp ,bri 

Este trabalho teve como obJet IVO de terminar parâmctros 
biOlógiCOS em dl l erentes temper8lUras, assim como as eXigênCias 
térmicas de rflchogramma pretlosum. crrado em ovos de An!lcorSl8 
gemmatalls . A "nhagem seleCionada do par8sltólde 101 mant ida em 
ovos de A nagasla kuehmella e o hospedelfo nalUral , A . gemmatalls. 
fOI cnado em diet a art ifiCial à base de fellão. germe de trtgo. proteína 
de sOJa e caseína. IniCialmente. foram oferecIdos ao j). tólde. 
ovos de A . gemmatalls do dia. colocados sobre lâmmas d ,llást lCO. 
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duranll' um lIl'flQlfU cfe 5 hOfil ... Illantt'r)(fo '>(' a p'opmf ,til li' 

lênwil de I IHC1lOsum p'''o.I 1 O OVU" 11,1 !",HJ.t Os (0'1111 .. l I! ' ,1 

gemm.1l1llts lomll) submUlIl los ao ! "H", ~IW'1lI0 d 25 C. UR 111' 
....:...10" •. e l u tol ,l"e de 14 hO'.;1" . e pOMt!flOllllcntc tHtn~ lt.! ruh , 

c!'!('I!'IlH!S ICIIlIWr<11U1it5 (18. 20. 22, 25. 28. 30 c 32 CI Ajlt)~ 

seu eSUllt!Clfllcnl l'. ()S ovos foram IlldlVldtlahlado" CI11 tul lo" , h- '111·1. 

de 4.0 x 0.8 U11. Nus es tudos lIc hlologla l oro1l1l avahildo .. oIur, It,.,1I1 
do pt'lIudo ovo ddultu, viabilidade. número de PdldSIIÓldc .. 11111 11'110 I 

ra":'io s('x,"11 Obsp,vou se \IIlla rcl.lc tlO ".vur:;.,t f!II1 rc , I <lUI ,II.1 1,\ 

cicio li o dlllll~llIO da l elll lJurallHiI dellllo d ;t f .IIXil 1"lII1 J., I" 
COIIS1<l101I se uma g"mde V,lIldÇJu lli! dura(;dO du p4!liodn nvn .llhlll 
sendo de 24 dldS a 18 C e de 7 dlaS.1 32 C. A Vhlblhdadf" du pel! 
ovo 'HJullo cio par .1~110Ide 101 elevadd CIII todas 0.15 l emper.II'" I' v 
numero de IndlvnJlIos pOI ovo fOI semclhan te, n(Í~ 7 tt'mlh'l Ii ,,01' 
eS llldadns. Ou um lllUdo geral . d ra/~lo sexu.,1 I'l.lO f til 01 11'1.1'11 I'" 

condlç.lo têmllca, !)Ulrm obselvou se IItIl nccrésCllllll Ih' IIMI tiOS ., 
25 C_ O 1II111al IlIfclIOI de de~cnvolvtnmnto e 01 con .. t,IIII!' 11'111 11 ,I 
fordm cal~ul.ld,lS atr;\ves do melado da lupérholc. obtcndn St' v. lhtfl ':-' 
d(> 12 C c 133 gt,lllS dla~ IGOL r eSlle~tlvamcl'l le. 

DETERMINA CÃ D DA PROPOR ÇÃO IDEAL . ADULTOS DE 
Tricho9ramma pretiosum PARA OVOS OE Anticarsia gemma ta#s. 
PARA LIBERAÇÕES EM CASA -DE-VEGETAÇÃO _ 

B. A . Zachrisson I & J . R. P. Parra' . 10lAP Panamá. De,,1 tlf! 

Entomologla IESAlO USPI. C, Postal 9 , CEP 13418 900. PIf<lnr ,th .. . 
SP E IlIiul hUl' salatn@caq>u ,clagfltlsp br 

Com , j finalidade de se rlc lf'IInln.1I o lIumeru trll'al de / 
plCllosum d M'I hhf'lat!u 1)01 ovo de A g/'mm,,,a"~. elll (:Ulu ltt,;rll'<;; di' 
casa ele vl"'gctacJo. '0, .. 111 re .lltlados eSludos vl~ando a dctc,I1lIlMcào 
da Influõnclil da paSI\fdO dos ovos du A gemmoralls. l1as dlle,enlc~ 
alluffb do ,,1 ,JIl las de Sala (SUpOIIOI . I1lÓdlil e ulfeflorl . no parasl ll:-'Il1U 
I'UI T prellosum. Para es te fun. fOI lIlstalado um expcfllllclltn . 
utllll'dllc!O SI.! UIll dehncalllPnto exncrl/llcl llal em blocos dO o.t('a!>o . 
com 7 repetlcões. COm plalltas de SOla ' BR 37 '. no estãgoo V O 
numelo de ovos de A gemm81DIIs tOI constante 160L colocandoo~ 
"a~ 3 .. l tura5 dd "Ianln Postenof/nente. 100am hbcfada~ 80 fêmeas 
dc T pn,>(losum el11 pl~"lIas. cobertas por g.IIOlo1S de 60 X 45 X 4 5 
cm . Após 24 hOl as desta Ilhclação, os o vos l oram tlansfefldo5 l lara 
c;\mar"s Chll1 itll18das. ,eOllli:ldd ~ d 25 ..!. 1 C. U .R. dA 70..!.. 10 'lo 
e fUlo lase dI! 14 hOldS. I>ala avaltaç,lo do paraSi tismo P,JI.I se 
delerll1l1lar o nU01elO Ideal de parastl óldes po, ovo de A . gemmawils , 
foram letlllladas liberações em Illlmero:;. vallávels de 10. 20. 40. 
80, 160, 320. 640 lómeas do I>arasltólde. num 10lal de 5 rcpetlções 
Os ovos dc A. gcmnUJrahs , num t01<11 de 60 Iflxo em todos os 
Il atalllcn losl. dlsll lbUldos em foliolos de sOJa, 10lam colocdd,Js na 
parte sllpellol da plonld, lld~t!i.lndo se no (!xpcrllnen lo antellur O~ 
parasltóldes. cllados em Anagasta kuell",ella , fOlam liberados em 2 
areas de SOla 'BR 37'. nos estágIOS R c R A avaliacão do I>ataSttlsmo 
101 análoga ao cxpelllnento ,tnICflO' Os mdlQfCS indlces de paraslllsmo 
sobre ovos de A gemmawils foram reOlstrados nas pa'tes supeflOI 
175 ,5 % 1 e média 160,5 % 1, das plan tas , O numero Ideal de T. 
pretlOsum a ser hberado por ovo da praga fOI 5 .3 ( 320 parasl tóldes 
pa l a 60 ovos da praga). sendo que tal proporção mantevesp 
constante para os dOIS estágiOS fenológlcos estudados. 

PATOGENICIDADE 00 FUNGO Sporothr'Yx ;nsectorum A NINFAS E 
ADULTOS DE Steph.ni tis pyrioides IHETEROPTERA. TINGIDAEI 

L. G. leite, A . Batista Filho. E. C. 8ergmann. S. D . L. Imenes & S. 
M . C. de Oliveira. InSl ltuto BiOlógiCO, Canca Postal 70. CEP 1300 1· 
970. Campinas. SP. Emall : ba t lst af@dolneL com.br . 

DeVido à alta tncldência do t lngidco Slephallltls Py"oldcs 
em maciços de azalea que ornamentam parques e lardlns da Cidade 
de São Paulo. decidiu· se avaltar o compor tamento do fungo 
Sporolhryx msectorum cont ra as formas Jovem e adult a da praga 
Os expCrtmentos fOram condUZidos na Seção de Controle BiOlógiCO 
das Pragas do Instit uto BiOlógiCO em set embro de 1996, sendo 
fOlmados pelos seguintcs tr al amentos : pulvellzação dos insetos com 
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TEC NIC A A U X ILIAR PARA M ONITORAM ENTO D E Cl llysoperla 
8x l 8tna (Hagcn. 196 1) {N EUROPT ERA . CHR YSOPI :. NA 
CUL TU RA 00 MILHO. 

c, H J Scompafln, S. de Frei tas & A L. a . Xavier Oep •. ut.lIlIellto 
t h~ [IIIOI1IOlogli l FCAV UNESP ROd CiltlOS TIH".I!lIl1 Km 5. 
J.lbullcdbal. sp , CEP 14 870 ,000 

Este 81(peflmcllto fOI conduZido com a IInaltdado de tCSftll 
oi efiCIência de dl'erentos prodlllos atrativos. Ctn drtnadllh,l do tipo 
g<lfroifol, na InCidênCia ele c fl::,opldeos em Illllhu O eXperllllento 101 
realllado no munlc iplo de Itlqutra. localllado ao Sul do htado do 
MaiO Grosso em planlar.ito de aprox!lnadamente 30 ha dp nlllhu Os 
jlrodutos testados foram 1I DI.unolllum Fosldto {sólldoJ. 21 Melaço 
com 62 .5"Bux e aCldel sulluflca do 1.3475 g H . SO ~ 1.31 Me'dCO 
com 46. 9<>Bllx o <lCldel !>ulft'tllca de 0 .735 9 H . SO ~ I e 41 água 
(testemunha) Todos OS prodlltos ' oram dlluldos em água, re:,ultando 
em solllCõos de 5% do produto Dentro do cada armadilha (garrafa 
do Vlllao,o com 2 fllros de 2 cm de d,âmetro) loram coloc;;1dos 200 
ml da so lução e e m segUida foram dlstribllldas no C'ilmpo . O 
e.peflfllento fOI constltuido de 5 bk>cos com 4 trat3ll1enlo~ v lJIocos 
hC.1f311l distantes 50 mOIrOS. enquanto que as gaualas dos .. 'ferentes 
tratamentos no mesmo bloco apresentavam uma distAnCia de lO 
metros. A s garrafas foram fixadas em estacas a uma altura de 2 
me1lOS , A s armadilhas loram coletadas 48 horas após o IniCIO do 
uxpOflmento Foram co letados no total 50 IIldlvlduos, todos 
,dontlllcados por espeCialis ta como Chrysopolla extprtJ8 Nos 
t'oilamentos 1 e 4 não fOI coletado nenhum Individuo; enquanto que 
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ItO 1r.lldl1lcnto 2 l oram culet .ldos 2 IIl(hvlduos e no tr.l1amcllto 3 
fOftllll (:olet ,ldos 48lndlvufu(ls Condul se portanto que O~ dllcrentes 
mel.u o!'> apresentam dllerenças entre SI sobre a at'3tlvltlade e funda 
que \I ",)Iamento 3 fOI sfglllflcaltvamenH' diferente do:. uutros 
tl,lldlll"I1IoS pelu 10SIr, df' Tukey ao nível tio 95' de l>robal.,.lIdade 

AVA lIA CÃO DA CAPACIDAOE DE PREDAÇÃO DE Chrysoperl • 
e_tema IHagen. 196 11 {NEUROPTERA . CHRYSOPIDA EI SOBRE A 
COCHONll HA S~enaspldus articulatus (M organ. 1889) IHEMIPTERA, 
DIA SPIOIOAE, 

A . L. a . Xavier . S. de Frei tas & C , H , J . Scomparin . OCjlilni:tmcllto 
de Entomologh .. FCAV ,UNESP Rod Car los Tonalln, . KIll 5 . 
J.lhull r ,lhal. SP CEP 14870000 

Com o ob,c tlvo dtO .. c , lViI", 11 .1 callac..:ltl,ule di"' 1)I~d,lçào dc 
C f'xtl'"m ~abre S ntllcul,IIII$ 1'lAholOU se o prCsf.!flle c~tudo que 
I", deM'flvolvrdo 110 '.lhori:t IÓIlO (1(' Bln~slstPlT1állC a de ClI!!oopideos 
do DOll fnlomHhlflld e Namato lugli:t dn FCAV 'UNESP. com 
1t'llljlt'r.l1ura de 2S'"C .: 2"e e umidade ,el ;t1lva tle 80~ l 1 O~ 
F!)I,]1lI culelddos aduhos de C. ('J(I(',,1<I em pomares ciw cos ela FCAV 
e .tlKI!ot tdt'fltll!c:ad" .. pm f'SpcC'I •• II!!oti1 l oram coloc<u.los em tubos de 
PVC: fl've'lIdus, IlIteflhlllH'llte, por lima folha de papel slllllte para 
ohtt"U:dn t lilS IlO!'>tur,l ::' O::. o vos oh tl( I (I~ foram IIldlvlduallliulos em 
luhu!'> dll Vidro 12.0 I( 4 . 5 C' ml As prullelf,]s larvas a eclodlrcm 'Olillll 
altn1l1nt,HIJS com ovo:, d,' 5,10(luga cerealella até atlnglfcrn o 3 1> 
incot.1I o mesmo acontecendo com Quitas larvas ,Ité ;,111I9"cm o 2 1> 
in::'1ar e desta 10 tnl.' o hl:,If' lo, reall/arfo SIOIullallCdlllellte para os 
Hth U\SlflfC'" Par.llIlit 111 do leste 8!ot larvas fOlalll submetidas a Jejum 
de 10 hor ... ~ e 10 1<1111 tr,lIIl'ftmda ... ,ndlvldualmente. para Illaca de 
1>clfI (.I1I11t', "lo lolhols (;0111 15 cohollllhas aduhas e vivas FOI colocado 
f1alH·1 cI,' !tItIO U!llldo nas placds pala manle' ,IS folhas 1IIlgldas Os 
re::.uHacJu~ 10 r .lI1l dnallSdlfus pelo leste de Tukey a 95~ de 
proIMbll"l.ult' " t,lIlando St! dt'hnl'amen!o IIItelll3111elllO cacouah7ado 
Ao l"Ii.1 til' 2.1 horas, avalluu ~I' () (""ncro de cochnllclh.ls mortas. 
por PIf'f!,Ii,;.-IO. A maior capan<l.I!le de pfedaçJo Ó do 3" Instar larval 
de C ,'J(INrln quo chegou a Ctm .. urnll em média 5.6 cochOllllhas em 
24 horao; , sf'tlu,das pelas d~ 2" !11:,l<Ir COol 4 , 5 e , . instAr com 3 .4 
Todol~ 11::' diferenças 10fdlll slglll'":dllvas segundo análise. e conclUI 
s~ QlI(' deVido a C. eICtc"'R possuer uma !dse larval de 10. 24 dias o 
1(IIal prf"diuJo pela larVA seria de 45 cochomlhas adullas 

M ONI T ORAMENTO DE C RISOpi DEOS I N EUROPTERA . 
CHRYSOPIDA E, NA CULTURA DA SERINGUEIRA. 

C . H . J . Scompann. S . de Frei tas & A . L. a. Xavier . Ocpanamento 
de EnlUmo!tHJI ,1 FCAV UNESP Rod Cdflo s Tonall''', Km 5 . 
Jahotlcab.11. SP CEP 14 870000 

Este j'xpeflfnento fOI condUZIdo com a finalidade de teslar 
a efiCiência de dllcrentes pfodutos atrativos em armadilha do IIPO 
garrdla. na tncidêncla de cflsopldeos, em sCflnguella . O cxperunento 
fOI condulltJo no municípiO de ItlQulta. MT. em área experttnenlal de 
aproxllnadamcnte 150 ha Os produtos testados fo,am: 1) Olamomum 
Fosfato Isó"dol. 2) Melaço com 62.5"B"x e aCidez sulfu llca de 
1,3475 9 H 50/ 1. e 31 água (testemunha) Os produtos utlltzados 
nos tratanlcntos 1 e 2 foram dlh.lidos em aglla, resultando em soluções 
de 5~ do produto . Foram utilizadas 150 garrafas armadilha (garrafa 
de vlnagro com 2 luros de 2 cm de dlâmetrol senda 50 garrafas de 
cdda Iratamento 150 repetições) e loram dlstflbuldas 1 garrafa/ha. 
Em cada ga,rala fOI colocado aproxllnadamente 200 ml de solltção 
para os IratamelltOS 1 e 2 e 200 ml de água para a testemunha . As 
garrafas loram lixadas. por meio de arame em forma de gancho. 
próxunas as copas das plantas. ()uxlhadas por uma vara de madeira, 
As armadilhas foram dlst"buídas pela área de forma Intelfamente 
casuali13da e foram recolhidas 48 horas após No total foram 
coletados 133lndlvfdl!os Todos os Insetos foram Identificados por 
especialista O tralalllento 2 coletou 91 Indivíduos de 16 espécies 
distintas; o tratamento 1 colc tou 38 Indlviduos dc 9 espéCies, sendo 
8 espéCies Iguais as enconltadas no tratamento 2 e 1 espéCie 
diferente. enquanto Que a lestemunha cotei ou 4 mdlvlduos de 3 
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espécies . Observou-se, portanto, um total de '7 espéCies de 
crlsopldeos em seringueira e conclUI-se que os diferentes atrativos 
podem atrair espécies distintas e até mesmo maior ou mel 1\,11 I úmero 
de individuas da mesma espéCie. Ouanto ao número de inJlvlduos 
coletado por tratamento, todos os tratamentos se difemam entre SI 
pelo teste de Tukey a 95 % de probabilidade. Sendo o melhor o 
tratamento 2 que atraiu 68.42 % dos crlsopldeos coletados. 

ESTUDO SOBRE O COMPORTAMENTO DE CHRYSOPERLA 
EXTERNA (NEUROPTERA:CHRYSOPIDAEI EM PLANTAS DE 
MELÃO (CUCUMIS MELOI. 

V .F. Souza. S. Freitas & L.J. Ribeiro, Dept! de Enlomologla e 
Nematologla {FCAV/UNESPl Rod . Carlos Tonannl Km 5 . CEP 
14870.000, Jabotlcabal, SP. E-mail : serfre@Jabooo.uesp.ansp.br . 

Os crisopfdeos são conSiderados importantes predadores 
de pulgões. O conheCImento de seu comportamento em plantas 
infestadas com pulgões e em plantas sem Infestação. mostrará 
qual estratégia que deve ser utlhzada na liberação massa\. 
Analisou-se o comportamento da larva de crisopídeo nas segu lIes 
situações: 1- liberação de 1 larva em planta sem Infesta~' ;jo; 2 -
liberação de 1 larva na superfíCie do substrato que continha planta 
Infestada com pulgões; 3 - hberaçio de 1 larva em plantas 
Infestadas. Cada Situação fOI Simulada em 7 vasos com plantas 
com 30 dias de Idade . Após a Itberação . observou -se o 
comportamento da larva nos primeiros 30 minutos 
ininterruptamente 8 depOIS a cada 1 hora totaltzando 7 
observações . Foram utilizadas larvas de 2° instar. A primeira 
Situação observou-se que nos pnmelros 10 minutos a larva de 
crtsopídeo explorou a folha onde fOI colocado. e postenormente a 
planta; após 30 minutos permaneceu parado na planta. A segunda 
situação observou-se que nos primeiros 30 minutos a larva de 
crisop'deo explorou o substrato do vaso caminhando a segUir para 
planta onde então permaneceu. após esse perlodo observou - se 
que a maiOria dos crlsopideos continuaram a explorar a planta 
alimentando-se dos pulgões encontrados. Quando as larvas de 
crtsopídeos foram colocadas diretamente nas folhas que continham 
pulgões, observou-se que durante os primeiros 30 minutos o 
crtsopideo explorou a folha onde estavam os pulgões. prl:u." ,do
os. DepOIS voltou a explorar todas as partes da planta. COII.Aatou· 
se também Que a maioria das folhas que intclalmente continham 
pulgões ao fim das observações estavam sem pulgões. ConclUI 
se que a liberação de cflsopldeos poderá ser realizada sobre o 
substrato da cultura ou mesmo dtretamente na folha . Fica também 
eVidenCiado Que a capacidade de caça desta espéCie é acentuada. 

OTIMIZAÇÃO DAS LIBERAÇOES DE COTESIA FLA vtPES 
(CAMERON . 1B91 1 EM CANA·DE·AÇÚCAR PARA CONTROLE DE 
DIATRAEA SACCHARALlS (FABRICIUS. 17941 

M. lima Filho & S. Silveira Neto. Campus Dr. Leonel Miranda- UFRRJ, 
Estr. do Açúcar, Km 5, Penha, CEP 28020-560, Campos dos 
Goytacazes. RJ. E-mail: maurilim@uenf.br • 

Atualmente Cotes;a IIav;pes é o parasitóide mais usado 
para controle de Oiatraea saccharal;s em cana-de-açúcar "0 BraSIl. 
A grande extensão das áreas infestadas pela praga no EstddlJ do Rio 
de Janeiro. requer que as liberações do parasitólutl sejam 
racionalizadas . Por isso, os objetivos desse trabalho foram : 
estabelecer um número mínimo de C. IIavipes para liberação. com 
base na densidade larval da praga, sem afetar a eficiência do 
parasltóide; venflcar o comportamento do paraSitismo pelas espédes 
nativas quando C. IIavipes é liberado. Em 2 experimentos conduzidos 
em cana-planta das variedades NA 56-79 e CB 45·3. ut ilizaram-se 
níveis de liberações equivalentes a 3 e 16 vezes a população de 
lagartas por parcela para o 10 experimento e 2 e 10 para o 2 11 , 

comparados a parcelas com ausência de liberações. Cada parcela 
recebeu uma Infestação artifiCial de lagartas criadas em dieta artifiCial . 
Foram estimados o parasitismo natural e a densidade de lagartas 
nas parcelas, através de amostragens no 6° e 5° dia após a infestação 
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para os respectivos ensaiOs. realizando-se as liberações no dia 
seguinte. A estimativa do número de adultos liberados fOI feita com 
base em amostras dos lotes. através de pesagens de casulos e 
contagens. em laboratÓriO. No 6° dia após as liberações avaliou-se 
novamente o parasitismo . Os resultados obtidos permitiram as 
seguintes conclusões : uma liberação de casulos de C. fJsV/pes 
eqUivalente ao dobro da denSidade larval de Olsrraes apresenta um 
controle efiCiente da praga; a estimativa da denSidade larval da praga 
é um Indlce bastante seguro para se estabelecer as liberações bem 
como a predeterminação do parasitismo natural; o paraSitismo pelas 
espécies nativas Metsgontsty/um minense e Paratheresls c/sflps/pis 
não é afetado por C. flav/pes. pelo menos até o 6° dia após as 
hberações. 

M~TODO DE INFESTAÇÃO ARTIFICIAL COM LAGARTAS DE 
OIA TRA EA SACCHARALlS (FABRICIUS . 17941 EM CANA·DE
AÇÚCAR PARA ESTUDOS DE PARASITISMO 

M. lima Filho. Campus Oro Leonel Mtranda - UFRRJ, Estrada do 
Açúcar. Km 5, Penha, CEP 28020-560, Campos dos Goytacazes. 
RJ, E-mall :maurihm@uenf.br . 

Estudos que exijam avaliações de parasitismo natural sobre 
lagartas de 0/atra8a saccharalis em cana-de-açúcar requerem 
amostragens de formas biológicas relaCIOnadas com a praga, extraídas 
diretamente dos calmos Infestados. Essa prática. às vezes, demanda 
um período de coleta relativamente grande para que as amostragens 
selam representativas e nem semp'!3 retratam o paraSitismo atual. 
Por ISSO. procurou·se desenvolver uma téCnica de Infestação artifiCial 
capaz de proporcionar uma recuperação de lagartas satlsfatóJla, bem 
como uma atuação natural dos parasltóldes para permitir uma 
avallaçio do paraSitismo com maior segurança . Assim, fOI condUZido 
um experimento em cana· soca da vanedade NA 56-79 com 6 meses 
de idade, em PiraCicaba. SP, em blocos casualtzados com 4 
tratamentos e 5 repetições . Os tratamentos conSistiram da Infestação 
em uma ou nas duas prtmelras folhas com as bainhas totalmente 
expostas no ápice da planta. da seguinte forma: A . 1 lagarta por 
planta entre a ,1 bainha e o colmo; B - 2 lagartas por planta entre as 
bainhas e o colmo; C - 1 lagarta por planta no 1 ° limbo próxima da 
ligula; O · 2 lagartas por planta nos IlInbos próximas da ligula . Foram 
utilizadas lagartas de D. sacch8ralis com 15 dias de Idade. Criadas 
em dieta artifiCial. sendo Infestadas' O canas em cada parcela . No 
5° dia após a Infestação foram retiradas 5 plantas de cada parcela e 
o restante no 10· dia para a extração das formas Imaturas da praga 
e determinação dos índices de recuperação de lagartas, Infestação e 
parasitismo natural. Os resultados permitiram conclUir que a 
infestação com 2 lagartas por planta entre a ,. e 2 1 bainhas do 
ápice e o colmo da cana-de-açúcar é a maiS Indicada para estudos 
de paraSitismo. 

IDENTIFICAÇÃO E FLUTUAÇÃO POPULACIONAL DE VESPAS 
PREDADORAS DE Tut .. bsoluto (MEYRICK. 19171 NO TOMATEIRO. 
UTILIZANDO-SE TRtS METODOLOGlAS DE AMOSTRAGEM 

M.M.M. Miranda. M . Picanço. J .C. Zanuncio & O. OeSou18. Oept' 
de Biologia Animal, Univ. Fed. Viçosa. Viçosa. MG. 36571 -000. 

A traça do tomateiro I Tula absolutal constitui-se praga
chave da cultura do tomate em todo o Brasil. Para o seu controle, 
uma grande gama de inseticidas é utilizado, promovendo. dentre 
outros problemas. a produção de alimentos com altas taxas de 
reslduos de agrotóxicos, muno acima daqueles tolerados. O controle 
biológico natural. surge. então. como um aliado para a redução destes 
problemas, auxiliando na produção de alimentos mais saudáveis. 
Dentre os inimigos naturais que atacam a traça do tomateiro. as 
vespas se destacam como os mais eficientes predadores. Porém, 
pouco se tem estudado em relação a estes insetos, com vistas a 
maximizar seu aproveitamento no contexto do manejo integrado de 
pragas desta cultura. Com este fim. fOI realizado um estudo de 
flutuação populacional e de identificação das espécies de vespas 
ocorrentes nos municípios de Viçosa (dois plantios) e Guidoval (um 
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plantiO). MG. no mês de mala e Junho de 1996. Foram demarcados 
quatro pontos por local, constltUlndo·se as repetições. As avahações 
foram feitas através da batedura da planta em bandeja plástica; do 
uso do método visual e de rede entomo~lca. As espécies observadas 
foram: PolyblB sp., P. ignobl/Is. P. fastldlosuscula. P. scutellafls, 
PolIstes verclcolor, Synoeca cyanea, ProtopolybllJ e}ugua eXlguB, 
Brachygastra lecheguana. sendo as três primeiras encontradas em 
todos os locais estudados. O horáJlO de VISita ocorreu das 9 :00 às 
15:00 horas. com PiCOS entre 11 :00 e 13:00 horas . I tre as 
metodologlBs de avaliação, o método Visual fOI o mais uhclente. 
quando fOI observado em média 2,23 vespaslhora/m:. enqu.mto com 
O uso da rede entomológlca, apenas 0,79 . Já o uso de bandeja se 
mostrou Inadequado, não registrando nenhuma vespa . 

COMPORTAMENTO DE VESPAS NA PREDAÇÃO DE Tut •• bsolut. 
(MEYRICK. 19171 (LEPIDOPTERA: GELECHIIDAE). 

M .M .M . Muanda. M . Picanço. O. DeSouza & J .C. Zanuncio. Depto: 
de 81010gla Animai. UnIV. Fed. Viçosa, 36571 -000. Viçosa. MG. 

Com o intUito de se reduZir o número de pulvenzações em 
campos de tomate. o controle biológiCO natural surge como forte 
aliado . Váflos são os 100mlgos naturais observados atacando 
duetamente a traça do tomateiro. podendo. em alguns casos, 
promover um eficiente controle sobre a praga com o mlnlmo auxího 
de outros métodos. como por exemplo. o uso de agrotÓxIcos. A 
redução do número de pulveJlzações. além de beneflci ... oJ meio 
ambiente, contribUI para um menor fiSCO de tntolelcação d pessoas 
e produção de alimentos mais saudáveis. As vespas se constituem 
nos mais eficientes predadores de T. absoluta. sendo váflas as 
espécl8s observadas nos campos. Porém. trabalhos de Identificação 
e comportamento desses Insetos são raros . Por ISSO, estudou-se no 
munlclplo do GUldova!. MG. no mês de mala de 1996. o 
comportamento de vespas predadoras da traça do tomateIro , Foram 
feitas quatro observações sobre o comportamento de procura e 
predação de cada uma das espéCies estudadas. que foram: PoJybia 
sp .• Po/ybllJ Ignobills. Po/ybls sculellafls e BrachygastrB /echegusns 
que 58 cons tllufram nas espéCies mais abundantes da região . 
Observou se maior dlftculdade de localização de minas pelo gênero 
Po/ybIB. que passavam grande parte do tempo realizando vOos lentos 
ao redor da planta. o qU8 não ocorria no gênero Srachygasrra, que 
pousava Imediatamente sobre a folha minada . Todas as vespas 
apresentaram IOcapacldade de dlstlOgUlr minas vazias de minas com 
lagartas à distAncia. sendo precIso tateá-Ias com as antenas e 
mandíbulas O horáflo de Infclo das VISitas também varto'! com o 
gênero. sendo às 9 :00 horas para as Polybia e em torno d,l .. 11:00 
horas para Srachygastra. Quando não se alimentavam da:. iJgartas. 
as vespas as carregavam para o ntnho. Inteiras ou pela metade. 
após comerem a outra. 

EFEITO DA TEMPERATURA. pH E UMIDADE DO AMBIENTE NA 
ESTABILIDADE DE S.culovíru$ . ntícarsí. FORMULADO EM PÓ 
MOLHAVEL E ÓLEO EMULSIONAvEL 

A . Batista Filho.1 - Inst.Blológlco. Caixa Postal 70. 13001 -970, 
Campinas. SP. E-mail: batistaf@dglnet .com.br .• L. F. A. Alves. C. 
Lamas·. N. T. Augusto & S. B. Alves 

o pt'esente trabalho ap.-esenta os resultados obtidos em 
três bloensalos. nos quais foram observados os efeitos da 
temperatura. pH e umidade do ambiente sobre Baculovirus antJcsfSlB. 
em condições de laboratÓflo. Os testes foram feitos com lagartas de 
AnlicafSls gemmstalis, mantidas Individualizadas em tubo~ ctA vidro 
IB.5cm de altura x 2,5cm de dlametrol contendo dieta art .f" ":lal sem 
formol. Para o estudo da temperatura foi utIlizada a formulação pó 
molhávellcauhm). dlSlnbufda em Cinco condições: 10. 20. 30, 40 e 
50°C . Amostras da mesma formulação foram mantidas no interior 
de dessecadores com dIferentes condições de umidade ambiente 
10%; 50% e 100%). e armazenadas a 30DC por OB dias. O efeito do 
pH fOI avaliado sobre o vrrus purificado e formulado em óleo 
emulslonável (milho) . O material foi ajustado para que os valores 
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ficassem entre o pH 1 e 13. Com relação a temperatura, os resultados 
mostraram que. após 7 dias de armazenamento, houve significatIva 
queda 176%) na atividade do vírus mantido a 50°C. Também. a 
40°C. fOI observada redução de eficIência. porém em menor 
Intensidade 112%). As demais temperaturas permltnm a manutenção 
da viabilidade do patógeno. Quanto ao pH. valores ele tremas (l e 
13) lnatlvaram o microrganismo. Não fOI detectada queda slgnlftcatlva 
de atividade do vírus entre o pH 3 e 9 . A umidade do ambiente não 
Interfeflu na ação de S. anticarsla. 

• Bolslsta /AP - CNPq . 

EFEITO DE Baculovirus anticersia SOBRE O DESENVOLVIMENTO 
DE Chrysoperla externa (HAGE N. 1861) I NEURO PTERA: 
CHRYSOPIDAE)' 

C.Lamas· · . Insl. BiOlógiCO. Caixa Postal 70. 13001 -970. Campinas. 
SP. E-mail : batlstaf@dglneLcom.br .• A . Betiste Filho. L. G. leite. 
L. A. Machado & L F. A. Alves. 

O trabalho teve por obJetiVO avaliar o efeito de Saculov"us 
antlcarslB sobre adultos e descendentes de Chrysoperla externa. Os 
adultos de C. externa foram separados em casais e mantidos em 
gaiolas construídas com tubos de PVC 120cm de altura e 10cm de 
diâmetro). revestidas Internamente com papel sulftte branco 
umedeCido. Na parte supenor da gaiola fOI colocada uma tela de 
teCido com uma pequena porção de alimento constituído de mel e 
levedura de ce'HeJa. A esta dieta fOI IOcorporada a suspensão de 
vírus 12.68 x 10 PlB/mll . Também sobre a tela fOI forneCido algodão 
umedeCido com a mesma suspensão. O ensaio fOI condUZido a 25 
:t 1°C. 60% UR. e fotofase 14 horas . Os testes com adultos do 
cnsopldeo mostraram que não houve InterferênCia do patógeno na 
mortalIdade dos adultos. período de pré-ovlposlçáo e numero de ovos 
prodUZidos . Observações fei tas ti partir dos ovos coletados também 
não demonstraram ação deletérta do vírus sobre a Viabilidade de 
ovos, larvas e pupas. 

• Projeto finanCiado pelo CNPq . 
• • Bolslsta/AP · CNPq. 

PRESENCIA EN LARVAS DE DILOBODERUS ABOERUS STURM. 
(COLEOPTERA: SCARABAEIDAE) DE NEMATODOS PARASITOS. 

C. de Villalobos, N.B. Cemino & G.R. ReboJedo. Facultad de Clenclas 
Naturales y Museo. Paseo dei Bosque s/n. CP 1900 La Plata. 
Argentina. E-Mail : Postmaster@cepave.edu.ar 

los danos dei suelo y de CUltiVOS ocaSionados por el 
gusa no blanco". larvas de Dlloboderus sbderus Sturm. (Coleoptera: 
Scarabaeidae) sobre los campos de golf. sobre sembradros de marz. 
pasturas naturales y de horticultura; nos condujo a realizar un 
relevamlento tendiente a hallar poslbles agentes de biocontrol de 
esta plaga en la Provlncla de Buenos Atres, Argentina. Este estudlo 
revelÓ la presenCia de 1 especie nueva perleneclente a la familta 
Mermnhldae: Hexsmermis grac#/s de Vlllalobos V Camino; 2 especies 
nuevas de la fam,lia Thelastomatldae: The/astoms tetradymos de 
Vtllalobos y CamlOO y ThelBstoms rsrs CamlOo. Reboredo y de 
Villalobos; 1 especle nueva de Oxyundae: M"zaiells americana 
Camlno V de VII'alobos; 2 géneros nuevos y 1 especle nueva de 
Dlplogastendae: Pstanodontus scaudatum de Vlllalobos y Camino y 
Noteodiplogsster PSplllOSB de Villalobos. Camlno y Reboredo. y 
Diplogsster octodontus Camlno y de Vlllalobos; y 1 especle nueva 
de Rhabdltidae: Rhabditis bons8renSJs Camlno y de Vlllalobos. En 
cuanto aI dano que pt"ovocan ai hospedador, no hay claras eVIdencias 
que los nemátodos sean los responsobles dlrectos de la muerte de 
las larvas de Diloboderus abderus • pera el tamano y número en que 
estos parásltos fueron encontrados en el insecto pueda producir una 
alteraclón Importante en ai metabolismo, y quizás dlsmmuir el 
crecimiento y hacerlo susceptible para la acclón de otros patógenos . 
En el caso particular de la espec.e de Mermlthidae, Hexamermis 



urBc",S hay un anáhsls concrelO de su palogeOlcldad. ya QLle como 
consecuenCla dei paraSitismo ocasIOna la muerta de las I" • ..,as de 
esta plaga. 

THE POSSIBlE USE OF ENTOMOPATHOGENIC FUNGI IN THE 
BIOlOGICAl CONTROl OF THE CHINCH Bua 8#ssus c f. antillus 
IHETEROPTERA. lYGAEIDAEI 

R.I. Samuels, laboratórto de Proteção de Plantas, UENF ·CCTA. Av. 
Alberto lamego 2000, Campos, AJ. CEP 28015 -620. E-mail : 
rlchard@uenf .br 

Recently delected In BraSil, 1975 to Minas GeraiS and 1981 
In AIO de Janerlo State. lhe chtnch bug BIIssus cf. 8nllllus has rapldly 
become a major pest specles of pastures. Pastures can be severelv 
damaged by large Infestallons of these sap sucking Insects. whlch 
can cause retardatlon of piam growth or even death. Current methods 
01 contrai have ploved tnadeQuale and a new Integrated Pesl 
Management {lPMI approach IS needed. 000 aspect 01 an IPM rlagram 
would be the use of Blologlcal Control, 10 pafllcular, appll IItons Df 
mlcroblal InSectlcldes such as entomopathogeOlc lun~l. OI lhe 
mlcroblal tnsectlcldes avallable. the use of lungl agalns' sap sucklng 
Insects IS lhe mOSI prom/slng, as there IS IttUe chance 01 corltfol by 
bacterta ar vlruses whlch Inlecl via the dlges1tvlt "aCL 
Entomopathogenlc fungl ,"fecl lhetr hosts bV dtreCI penelralton of 
the cultcle . Fungl can therelore IOfecI tnsecls wlth sucklng 
mouthparts, even though these tnsects do nOI Ingesl pathogens 
sprayed onto MS! plants. Some of lhe mOSI seflous and wldespread 
msect pests fali tOto lhls categorv . A range of Isolates and specles 
of enlomopathogenlc fungl Irom the coUectlon of EMBAAPA· 
CENARGEN were tested agalnst adult BIIssus. Specles assaved for 
palhogenlcltv Included Be8uvefls bassl8na. MetsrhlZlum antsopltae 
and Mel8rhlZlum flavovmde . In lhe pttrnary screen a dose of 108 

conldla ml ' was used and Insects were submerged In thls suspenSlon 
fOr 10 seconds . Alter exposure lo the fungus, ,,'sects were 
malntatned ai 100% RH ai room temperalure lar 24h. Therealter , 
InseClS were matnlatned on adiei of 20% sucrose at roam 
temperature. and mortahty scored everv 24h. Df the Isol •. ' so lar 
tested. onlv one could be classllted as vltulent agalnsl 8 {. J~ Thls 
Isola te 01 Beauvcfla basslans caused 53% mortahty wltlt,n 6 davs 
of IOltlal exposure lo lhe lungus. Consldeflng lhe hlgh dose of lungus 
requlred to glve t hls rate of Illortahtv. Ihls Isolale probably can nOI 
be conSldered a seflous candidate lar use In a bloconlrol program 
agalnst Blissus . h would appear that B/issus IS an ,"secI wllh a 
relatlvely hlgh reslstance (O Inlectlon by entomopathogenlc fungl _ 
More Isolates of BeauveflB basslana are bemg screened 111 order to 
flnd a more pathogenlc straln and dlfferent lormulallons WIII be used 
to ,"crease vlrulence. 

EFEITO COMPARATIVO DA ALIMENTAÇÃO in vivo E in vitro DE 
Calo/aceus grlJndis Burks IHYMENOPTERA: PTEROMAlIDAEI SOBRE 
O METABOLISMO DOS NUTRIENTES BASICOS 

L.H.A. Araujo IEmbrapa-Algodãol C. POSTAL 174 CEP 5BI07·720. 
Campina Grande, PB. Emall: lucla@cnpa .embrapa .bt" & A .A. Guerra 

Este trabalho teve como obJetiVO comparar lssívels 
modificações nos padrões metabólicos de CatoJBCCus grs"úls Burks 
Criados etn diferentes substratos ahmentíclos. onde foram 'etlas 
anáhses bioquímicas de carboidratos. proteínas e aminoáCidos hvres 
de parasltólde desenvolvidos sobre larvas do bicudo do algodoetro, 
In VIVO e sobre dieta artifICIal In varo . Durante as Investigações se 
empregaram três tiPOS de substratos alimentíCIOS para nutttr os 
estádiOS IInaturos de C. grsndls : EHP IC. grsndls ahmentados sobre 
larvas envenenadas por fêmeas do mesmo parasltOldel, ElP 
(p8lasltÓldes ahmentados In VIVO sohfe larvas de biCudo envenenadas 
por larvas de primeiro estádiO de C. grsndlsl e DA Iparasltóldes 
alunenlados In vllro sobfe dieta artlflclall . De acordo com os resultados 
obtidos nas anáhses bioquímicas do conteúdo dos nutrtentes báSICOS 
carbroldratos. proteínas e aminoácidos hvres de larvas. pupas e 
adultos das fêmeas de C. grondls, Criados In VIVO e In VIlfO confirmam 
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a eXistência de padrões metabóhcos slgOlflcatlvamente distintos 
destes nutrientes básIcos. Observa se que a dieta artificial pode ser 
melhorada. Isto pode consegulI tomando como critério de qualidade 
o padrão de variação e as concentrações dos mencionados nutrientes 
básIcos encontrados nos IOsetos desenvolvidos em larvas de A . 
grandls parasltadas por fêmeas do cctoparasllólde. As diferenças 
nas concenllações de proteínas solúveis e aminoáCidos livres entre 
as larvas de C. grandls nAo envenenadas por lêmeas adultos e áquelas 
desenvolvidas na dieta artificial . suportam a Idéia de que. sob 
condições naturaIs ocorre dOIS envenenamentos; o da fêmea que 
paralisa IniCialmente o hospedeiro. A. grandls e o da larva de pnmetro 
estádiO que realiza um segundo envenenamento maIs tarde . 
Finalmente, se confirma o papel regulador do metabolismo dos 
nutrientes báSICOS na hemohnfa do hospedelto por ação da Intoxicação 
ocasionada pelas substânCias Que IOleta a lêmea de C. grandls no 
mesmo. AdemaiS, se conclUI a eXistênCia do mesmo efeito regulador 
ocasionado pelas larvas de C. grandls per se . 

DESENVOLVIMENTO DE $pa/angia endius Walker IHYMENOPTERA. 
PTEROMAlIDAEI EM PUPAS DE Musca domestica L. IOIPTERA, 
M USCIDAEI INVIABILlZADAS COM RADIA ÇÕES GAMA DO 
COBAl TO·60 E RESFRIADAS. 

S.E.Z_. Itepan; N.M .• Itepan. V . Arthur: F.M .: Wiendl. Seção de 
Entomologl8. CENAJUSP, Cal)(a Postal 96. CEP.: 13400-970. 
Piracicaba SP., E-mall ~ vaarthuf@plfa .cena . uSI) . br . 

O presente trabalho teve como obJellvo v8ttflcar a 
aC91tablhdade de pupas de MUSCB domestica L 1758. Irradiadas e 
mantidas sob refllgeração para serem expostas ao mlcrohvmenóptero 
parasltOlde SpalanglB end/Us Walker . 1839. As pupas de M . 
domestica. L.. 1758 com Idades de 24 , 48 e 72 horas, loram 
Irradiados sob uma taxa de 1440 GV por hora. com suas respectIvas 
doses letaiS de 22.5: 175 e 300 Gv. sendo depOIS mantidas à 
temperatura entre 8 e 12u C. pOf períodos de 5. 15, 20 e 30 dIas. 
Após esses períodos. foram oferecidas aos parasltóldes durante 24 
horas. na proporção de 1 parasltólde para cada 10 pupas . ConclUI 
se Que o melhor resultado fOI alcançado com a Irradiação de pupas 
de 48 horas. com Qualquer dose. sendo mantidas reslrtadas durante 
5 a 20 dias. 

PROCESSO DE INFECÇÃO E REPRODUÇÃO DE B lA"V"'A 'ASS/ANA 

EM TErRANYCHUS URrlCAE IKocH) (AC.UI, TETRAN'f'CHfOAE) 

P. J . Neves, un, Dep. de Agronomia. C. Postal 6001. CEP 86051 · 
970, PA, Emall : pmoJneve@carpa.clagfl .usp.br M . A . Tamai & S_ B. 
Alves , • Dep. de Entomologla IESALQ-USP), C. Postal 9. CEP 13418 
900, Ptr8clcaba. SP 

Conídios de BeaUVef/8 basslana hsolado 447) foram 
polVilhados sobre fêmeas adultas de Tetranychus ufflcoe, mantidas 
a 25 ± 5~C. 70 ± 5% UR e 12 horas de fototase . As amostras para 
observação ao rntcroscóplo eletrôniCO de varredura (MEV) IOSM 940 
A/Zelss) foram retiradas às 4. 12, 24. 4B. 72, 96, 120. 144 e 168 
horas após o polvllhamento. sendo os adultos mortos a 12 C 
negativos por 72 horas. lixados em vapor de teltóxldo de Ósmlo 
10sO. 1 por no mínimo 24 horas e deSidratados em dessecador por 
no míntmo 72 horas. Após cobertura com ouro foram fellas as 
observações ao MEV . logo após a aphcação (4 h) observaram se 
con/dlos em todas as partes do corpo dos ácaros . Decomdas 24 
horas a malOlla dos conídlos Já eS l ava lixada ao corpo do ácaro 
IOtclando o processo de germinação e alguns a penetração. Entre as 
24 e as 48 horas a malOfla dos conídlos Já haVia penetrado o 
tegumemo do ácaro. Esta ocorreu. na malOrta das vezes, diretamente, 
sem cresclmenlO do tubo germlnatlvo sobre a cut{cula . Este 
comportamento. deve estar associado à mortologla da cutícula Que 
apresenta estrtas as quais faclhtam a aderênCia dos conidlOS. Na 
região de penetração as estrtas da cutícula foram pressionadas pelos 
conídlos. provavelmente, por um processo USICO (eletro-mecantco) e 



químlco (enzlmlcol . Entre as 48 e 96 horas ocorreu desenvolvimento 
do fungo no Interior do ácaro sendo que no 4 dia após a aphcação 
(96 horas I ocorreu o piCO de mortalidade. Após a morte (96 hl os 
ácaros f oram colocados em câmara úmida para fa . r "cer a 
conldlogênese do patógeno. A fase reprodutiva IniCIou -SI -mtre as 
96 e 120 horas com a formação do rnlcého sobre toda a ~lIperHcle 
do corpo , O IníCIO da conldlogênose ocorreu entre as 120 o as 144 
horas com Intensa produção de conldlOS entre as 144 e 168 horas 
após a Inoculaçio. Assim, o Cicio reprodu tivo (,"(CIO da germinação 
ao InicIO da conldlogênese) de 8. basSl8no om T. ufllcae é de 
apoxlmadamente 144 horas. 

ISOLADO 1037 DE Met~fhizium .nisopli~f1 PROMISSOR PARA O 
CONTROLE MICROBIANO OE INSETOS 

S.B . Alves. L.F .A . Alves. R.B . Lopes & S.A . Viei ra. Cept O de 
Entomologla (ESALO/USP). C_ Postal 9. CEP: 13418·900. PIraCicaba. 
SP. e-mail : sebalves@plntado.clagrl .usp.br . 

Os deuteromlcetos são fungos entomopatogênlcos que se 
carac terizam. em geral. pela ação lenta. matando O hOSpcIl< o num 
perlodo de 4 a 6 dIas. Comparando·se com Isolados d, ~llversas 

procedências. o Isolado 1037 de M etafflmum amsopllae. obtido de 
So/enopsls sp . apresentou. para d eterminados IOsetos. um 
comportamento atrplco. devido à rápida ação letal sobre tais 
hospedeiros. Foram realizados bloonsalos. em laborat6r1o. com larvas 
de 3 0 instar de Cu/ex qumquefasclatus e adultos de 81atella 
gefmamca. Utilizou-se. para comparação. o Isolado padrão E9 da 
mesma espéCie e ambos f o ram moculados nas mesmas 
concentrações. por meio de aplicação de con(dl05 na água o 
canllnhamento om superfíclO contanunada. respectIvamente para os 
Insetos Citados . Pata Culex. em 24 horas. a mortalidade alcançada 
101 próxIma de 100%. comparável ao valor obtido com 8aClllus 
sphacflcus e supellor ao obtido com o Isolado padrão (E91. no mesmo 
per Iodo. aplicados em concentrações semelhantes. Verlflcou·se. nos 
experimentos com baratas. que o Isolado 1037 mostrOU-58 altamente 
vllulento (mortahdade de 75% após 7 dias de contato I. ocorrendo 
conldlogênese na maIOria dos cadáveres. Além desses hospedeirOS. 
foram realizados bloensalos. em laboratÓriO. com lagartas de Dlalraea 
saccharalls. SoJenopsls saevlSSlma e térmitas (Hefefolcm .• · lenuis 
e Cormlcfmcs cumulansl. sendo os resultados altamente p" n,lssores. 
lIld lcando que esse Isolado poSSUi potenCIal para ser utilizado em 
programas de ManeiO Integrado de Pfagas. 

EFEITO DE Se.uve';. b.ssi~n~ SOBRE O DESENVOLVIMENTO DE 
Sitophilus zBlJmais (COLEOPTERA. CURCULlONIDAE, 

A . Moino Jr. & S. B. Alves. Depto. de Entomologia (ESALOJUSP). 
Caixa Postal 9. CEP 13418-900. Piracicaba. SP. E-mail: 
alcmoino@carpa.ciagri .usp.br 

Os gorgulhos (Coleoplera. Curculiontdael constituem-se em 
sério problema no armazenamento de grãos. O uso conttnuo de 
produtos qu(micos tem levado ao aparecimento de casos de 
resistência. ressurgência e intoxicações. sendo o controle hiol6gico 
por meio de fungos entomopatogênicos uma alternativa imelc:$sante 
para o Manejo Integrado dessas pragas. Neste estudo avuliou-se o 
efeito de dois isolados (604 e 6431 de 8eauveria bsssiana sobre o 
desenvolvimento de Sitophilus zesmsis. O experimento foi conduzido 
em sala com temperatura de 25 ± 1°C. umidade relativa de 70 ± 10% 
e fotofase de 12 horas, em caixas plásticas contendo 20 gramas de 
arroz beneficiado. infestado com 20 adultos nAo suados de S . 
zeafflais. os quais foram retirados 10 dias após a infestação. num 
total de 10 repetições por tratamento. Os grãos foram tratados antes 
ou depois da infestaçAo com os dois isolados do fuogo . Os par3metros 
observados foram o peso médio dos adultos emergidos. a duração 
média do ciclo e o número de adultos emergidos aos 40. 50 e 60 
dias após a infestaçAo. permitindo a observação de d iferenças nos 
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parâmetros avaliados na presença ou não do fungo 
entomopatogênlco. 

SELECCION Y EVALUACION DE CEPAS DE Saci/Jus thuringiensis 
AISLADAS DE SUElOS ARGENTINOS SOBRE EL PRIMER ESTAOIO 
LARVA L DE Cyd;~ pomonella (LEPIDOPTERA : TORTRICIDAEI 

S.C. Dias. R.A. Laumann. M.M . Gutierrez. M.A. Sagardoy & A .A. 
Farraro. Opto de Agronomia. UnlverSldad NaCional dei Sur. Altos de 
Palihue s/n. 8000 Bahia Blanca. Argenttna . 

Cydla pomonella es la pnoclpal plaga en CUltIVOS de frutales 
de pepita en Argentina. enconlrândose pllnc lpalmente dlstnbuida en 
las provmClas de Mendoza. RIO Negro. Neuquén y Catamarc8. 
Reclentemente se ha reportado el mgreso de este lepld6ptoro en el 
sur de Brasil ( Vacaria : RS y Lages: SC) . Es reconOCldo que el 
Saclllus IhUftnglensis (Bt) eJerce su accl6n patogéOlca sobre larvas 
de Lepld6pteros. Oípteros y Colépteros. En este trabalo se evaluaron 
32 cepas de Bt. proveOlentes de distintos suelos de Argentina. 
donde esta plaga está presente . Los bloensayos se lIevaron a cabo 
sobre larvas 1 de C. pomonella en condICiones de laboratono 123°C 
y 70 % de H.RI . Se adlClonaron a 80 gr de la dieta de C. pomonella, 
8 ml. de una suspensión de cada una de las cepas de Bt. desarrolladas 
durante 48 hs. en agitador rotativo (30 oCo 150 r.p .m.1. utlhzando 
como cont rol poSitiVO la cepa HD 01 (Olpel) . La acclón patogémca 
se observ6 ai cabo de 15 dias. evaluando el porcentale de mortalldad 
produclda. Nuestros resultados Indlcan que: de un total de 32 cepas. 
12 produJeron 100% de mottahdad EI resto de las cepas Investigadas 
mostró patogenlcldad en un rango que oscl16 entre un 10 a un 90%. 

EFICI~NCIA DE Met~fhiz;um . n;sopliae (METSCH.) SORo E Selluveria 
bassianalBAlS.1 VUILL. NO CONTROLE OA BROCA 00 CACAUEIRO 
Conotf.chelus humaTopictus FIEDlER . 1940 (COLEOPTERA : 
CURCULlONIOAEI. 

A . C. de 8. Mendes. Magalhlas. 8 . P. & O. S. Ohashi . CEPLAC I 
SUPOR. C. Poslal IBOI . CEP 66.635· 1 lO. Belém. PA . E-Ma,l , 
acbm@maraJo.ufpa.br . 

FOI avaliada a eflClâncla dos entomopatógenos Metafhlzium 
amsopllae e 8eauvena basslana no controle de ConotfacheJus 
humefoplctus. broca-dos-frutos do cacaueiro e cupuaçuzelro na 
Amazônia brasileira. responsável pelo apodreCimento da polpa e 
desclassificação das amêndoas para comercialização. A pesquisa 
foi desenvolvida nos laboratórios e campos experimentais da CEPlAC 
em Ouro Preto d·Oeste. RO. A potencialidade desses fungos foi 
avaliada em larvas do último (nstar. Os bioensaios foram executados 
em laboratórto, mediante a contaminaçio de solo contidos em frascos 
com suspensões de conidios desses entomopatógenos em cinco 
concentrações. isolados de larvas coletadas na região de Ouro Preto 
d'Oeste . Os indices de mortalidade provocados pelos 
entomopat6genos foram crescentes em funçio do aumento das 
concentrações utilizadas. ocorrendo também. nas mais altas 
concentrações. os menores tempos de sobrevivência. As doses letais 
(DL~) determinadas. respectivamente. para M . anisopNs6 e 8 . 
bassiana foram de 1,91 x 10' e 5.99 x 10' confdios/ml. No campo. 
foram testadas suspensões de 3.93 x 1010 conrdios de M . snisopliae 
e 4 .26 x 1010 conrdios de 8. bassiana, pulverizadas superficialmente 
em sokl contido em recipientes de PVC. onde, em diferentes dias 
após pulverização. liberou-se larvas da praga . S. bassiana mostrou
se mais eficiente (52.04 % de mortalidade' do que M. anisop/iae 
(42.72%). evidenciando assim. seu maior potencial no controle da 
broca. Considerando os hábitos de C. humeropictus e o ambiente 
favorável do sokl do agroecossistema cacaueiro ao desenvolvimento 
dos entomopatógenos. é possfvel a reduçio populacional da espécte. 
mediante aplicações repettdas e regulares de suspensões de conrdtos 
no solo. num programa de manejo da praga. Contudo. pesquisas 
utilizando o fungo em larga escala no campo. devem ser 
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Incrementadas. InclUSIVe em Unidades de validaçAo, antos da sua 
recomendação no controle da praga. 

OCORR~NC1A DE Tricho9rammll pretiosum EM PLANTIOS DE TO
MATEIRO EM REGIOES DE ALTITUDE 

M . J . Fom8zier. EMCAPA. C. Postal 47. CEP 29375·Qtu. Venda 
Nova do Imigrante. ES; D. Pratissoli, Centro Agropecuário tia UFES, 
C. Posl al 16. CEP 29500·000. Alegre. ES. 

o tomateiro. Lycoperslcum esculentum, é a principal 
hortaliça em Importância econômica cultivada na região serrana do 
Estado do Espfnto Santo. ~ conduzido no outono · Inverno, em regiões 
de altitude Infonores a SOOm e na primavera · verão em regiões de 
altitude entre 500 e 1 200m, no sistema estaqueado. A traça-do
tomateiro. Tuta absoluta, é o prmclpal problema fltossaOltáno da 
cultura. tanto no cultiVO de ,"vemo. quanto no de verão. Procurando 
diminUIr a utilização de defenSIVOs agrícolas nas lavouras. IOtClou·se 
um programa de controle biOlógiCO da traça. através do uso do 
Trichogramma . Para levantamento de espécies/raças do parasltolde 
nas lavouras utlhzou-se 5 cartelas com ovos Invlablllzados de 
Anagasta kuehme/la, trocadas duas vezes por semana e mantidas 
em camara BOD a 18 + 2°C. A Identificação dos exemplares fOI 
realizada pelo Dr. R. A: Zucchl da ESAlOJUSP e conSH"ou-se a 
espécie Tflchogramma pretlosum Iraça Caufes 4) em t\l. IIVOS a 
1050m de altitude. A cflação dessa raça está sendo re .... lada no 
Centro Agropecuário da UFES em parceria com a EMCAPA. sendo 
periodicamente IntrodUZido mateflal de campo na cflação. 

INTERAÇOES ENTRE O FUNGO ENTOMOPATÓGENO 
PAECILOMYCES FUMOSOROSEUS. O PULGÃO DO TRIGO 
OIURAPHIS NOXIA E O PARASITÓIDE DA PRAGA APHELlNUS 
ASYCHIS 

A .loM Mesquita ' & L.A .l acey2. 'EMBRAPA-CNPAT. C. Postal 3671. 
CEP 60060 -510 Fortaleza. CE. Br aSIl. E_mail : 
mesqulta@cnpat.embrapa .br 1USDA·ARS • Yakima Ag. Res. lab. 
5230 Konnowac Pass Road Wapato. WA 98951 USA .. 

o presente estudo fOI reahzado com o obJetiVO cJ " "/allar a 
patogenlcldade do Hyphomyceto Paecilomyces fumosoro .,>'''-,s sobre 
o pulgão russo do trigo Diuraphls noxia. bem como os efeltu::o diretos 
e indire tos do fungo sobre Aphe/inus asychis. um endoparasltólde 
pllmárto da praga. O estudo foi conduz ido em diversas condições 
em laboratÓrio. A atiVidade patogêntca. com base em forte 
mortalidade da praga durante os primeiros três dias após a aplicação 
do fungo. bem como forte porcentagem de Insetos mycosados, 
mostra pela pfllnelra vez o potenCial de P. fumosoroseus como agente 
de controle contra D. noxia . Os resultados da Interação hospedeiro
patógeno·parasltóide mostram que o comportamento dlscflnunatórto 
de A. BsychlS, após sondagem do hospedeiro, reduz a pOSSibilidade 
de postura em pulgões doentes e aumenta as chances de transmissão 
do fungo. Por ou tro lado. nenhum efeito negativo foi observado sobre 
longeVidade, fecundidade e tamanho das fêmeas da geração Fl 
emergldas de D. noxia tratados. qualquer Que seja o Intervalo de 
tempo entre a aphcação do fungo e o parasitismo por A. asychis . 
Estas cons t atações mostram o efeito slnergétlco entre P. 
lumosoroseus e A . Asychis. Contudo, nas condições mais favoráveiS 
ao fungo. P. lumosoroseus provoca forte mortalidade dI.. . dultos 
de A. asychls e reduz a veloctdade de marcha e a distância Icorrtda 
de fêmeas sobreViventes tratadas. o que pode Significai redução 
das taxas de paraSitismo elou predação do paraSltóide em condições. 
naturais. Estes novos conheCimentos sobre as Interações entre A . 
asychls e P. fumosoroseus permitirão definir uma melhor estratégia 
de ação visando aos programas de controle Integrados de pragas. 
envolvendo paraSl tóldes Hymenóptera e fungos entomopatogênicos. 
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BÚSQUEDA DE ARTRÓPODOS BIOCONTROLADORES DE 
Haematobia ;'Tilans. Ilinneus . 1758 ). ( mptera: Muscidae I 

P. G. MeriateQui • & C. Speicys. Cátedra de Zoologia Agrícola . 
Fac. de Ing. y Cs. Agraflas . Unlv . Nac. de lomas de Zamora. Ruta 4 
Km. 2 . lIavallol. ProvlOcia de Buenos Aires. C. P.I 18361. Telefax: 
282·6263/7860/7896/7905 . • 

En el ano 1991 se constata la presencia de ti. '.!.!1!!!!1Len la 
Argentina, esta ectoparasttosls ataca prinCipalmente ai ganado vacuno 
y a ouas especles. reduclendo de un 10 a un 20% el peso de los 
bovmos en pastoreo y la producclón de leche. EI obletlvo de este 
trabaJo tue la búsqueda de Anrópodos blocontroladores nativos que 
puedan ser utilizados en el control biOlógiCO de la mosca de los 
cuemos. Durante el período comprendldo entre los meses de Octubre 
de 1994 a ScptlCmbre de 1995 se anallzaron muestras de heces 
bovmas en dos estableclmlentos de la cuenca dei Salado en la Pcia. 
de Buenos Aires. Del análisis reahzado se observó que eXiste un 
gran número de blocontroladores que atectan a ti-~ Interftnendo 
en su Cicio, para 5U estudlo se claslftcaron en 5 grupos: competidores 
por sustrato. desecadores dei sustrato. depredadores. parasito Ides. 
y forê tlcos. Encontrándose diferentes géneros de ColeÓpteros de las 
Famlhas Escarsbaeidae. Aphodiidae. StaphyJinidae. H,ster"ade e 
Hldrophy"dae. Dentro de los Escarabeldos se destacan Onrherus 
~ y Onlhophaqus hlrculus. así como en la Famlha Aphodlidae; 
Alsenius plotensls y Aphodlus /ivldas. y en menor proporclÕnAraemus 
tnteqer y Alaemus plcmus. De la Famlha Histeflade se obselvaron 
con mayor frecuencla los géneros Hlster. Pellster y Euspllotus. Dentro 
de los Hldrophlhdos el gênero Cercyon, y varias especles de 
Staphylinldos dei gênero Phylontus. Algunas especles dei gênero 
Spalangia correspondientes ai Orden Hlmenóptera y tamblén 
FormlCldos dei género Solenopsls y vartas Famlltas dei Drden Acartna. 
Se observó una correlación estadístlcamente Signi fica tiva entre el 
número de H. i"itons y los blocontroladores. lo que nos Indica el 
buan trabaiõ de estos. observando la poslblltdad de encontrar un 
equihbrio entre esta ectoparastlosls y 5US eneml90s naturales. 

PADRÃO E NÚMERO DE CÓPULAS NO SUCESSO REPRODUTIVO 
DE Podisus rostra/is (HETEROPTERA. PENTATOMIDAEI 

D. L. Bernardo, J . B. To".s. T .V. Zanuncio & J . C. Zanuncio ' , 
Dept! de Biologia AOImaIIUFV), CEP 36571 -000, Viçosa. MG. 'e
mall : Ibt@alumOl.ufv.br 

PercevejOS predadores tem se destacado como Importantes 
Inimigos natur aIS. em diversos agroecosslstemas, o que torna 
necessário sua Criação em presas alternativas para posteflores 
liberações. Assim. este trabalho estudou a escolha do macho de 
Podlsus rostralls pela parceira para cópula. em diferentes retações 
macho (M) : fêmea IF) 11 M: 1F. 2M:2F, 2M:3F. 2M :4FI e seu reflexo 
no sucesso reprodutivo . Machos de P. rostra/is. em cflação massal. 
não apresentam padrão de escolha de fêmeas. com proporção 
semelhante de cópulas nas relações 1: 1 (45% F1 e 55% F21: 2:3 
(36.8% F1. 35% F2 e 28.2% F31 e 2:4 132.7% FI. 16.6% F2. 
28.8% F3 e 28,8% F4). Por ou tro lado. ° número de cópulaslmacho 
e Intervalos entre estas. foram afetados Significativamente. com 
relação 1: 1 15.0 cópulas e 2.64 dias de tntervalol. 2:2 17.63 cópulas 
e 1.88 dtasl. 2:3 18.63 cópulas e 1.31 dlasl e 2:4 (10.71 cópulas e 
1.57 diasl. A longeVidade de machos e fêmeas. o número de posturas. 
número de OVOS e número de "I"faslfêmea decresceram com o 
aumento da relação M :F. ConSiderando as relações M:F. por unidade 
de Criação. 2M:3F apresentou melhor produção de ninfas 1368,87 
% 98.731. Entretanto. conSiderando produção/fêmea. a relação 1: 1 
produz<u 167.14 ± 36.56 n,nfas. a 2:2186.57 ± 17.251. 2:3198.85 
% 32,24' e a 2:4171.37 ± 19.83) . Embora machos de P. rostr811s 
não tenham apresentado padrão de escolha de fêmeas para cópulas, 
nas proporções M :F testadas a relação 1 M : l F, apresentou melhores 
resultados para criação em condição de espaço tísico e mão·de· 
obra limitadas. mas por outro lado. a relação 2M :3F pode ser 
recomendada para produção massal de P. rostra/Is. 
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EFEITO DE Zophoblls confuSII GEB . E T.n.b,;o molitor L. 
ICOlEOPTERA: TENEBRIONIDAEl NA NUTRiÇÃO QUANTITATIVA 
DE Supputius cincticeps IHETEROPTERA: PENTATOMIDAEl 

E. B. Benna, J . C. Zanuncio. M. C. Picanço & E. Menin. Depar1. de 
Farmácia e Biologia da Univ. da Paral'balUEPSL C. Postal 781/791, 
CEP 58100·000, Campina Grande, PB. E·mall : zanuncio@mall.ufv . 
br . 

Estudos tem demonstrado que a eficiênCia de Cri ",cimento 
dos predadores é dependente do tipO de presa consumida. Portan to , 
neste trabalho, procurou· se avaliar alguns aspectos quantitativos 
da nutnção de ninfas de qUinto estádiO de SUppUtlUS cmctlceps 
IHeteroptera: Pentatonltdae), em condições de laboratórto, à 24,12 
::t 1, 1()11 C e foto fase de 12h, alimentadas com larvas de Zophobas 
confusa e Tenebflo molitor IColeoptera: Tenebnonldae) . A 
alimentação com larvas de T. molltor proporCionou valores maiores 
para o consumo bruto (20,28 ::t 1,1 mgl. para a taxa de crescimento 
relativo (RGR) (0,269 ::t: 0,005 mg) e para a efiCiência de conversão 
do alimento Ingefldo (ECI) 159,56 ::t: 4,7%) e não dlfertu, em relação 
a larvas de Z. confusa, quando à taxa de consumo relativo (RCR). O 
consumo bruto 120,44 ::t 1,0 mgl e a ECI (72,60 ::t 4,3 %) foram 
maiores para fêmeas do que para machos 117.05 :t 1,0 mg e 46.53 
::t 4.2%. respectivamente) ; a RGR não dlfeflu entre os sexos e a 
RCR fOI mSlor para machos do que para fêmeas. O consumo bruto, 
a RCR e a RGR. não foram Influenciadas pelo tipO de presa para 
machos e fêmeas, mas fêmeas alimentadas com larvas de T. maMar, 
apresentaram maior ECI do que quando alimentadas com Z ·,·nfu5a. 
Larvas de T. mo/itor foram mais adequadas à alimentação tle !linfas 
de qUinto estádio de S. cinc ticep5 . 

DESENVOl VIMENTD E PESO DE Oplomus sp. IHETEROPTERA: 
PENTATOMIDAEI ALIMENTADO COM Ten ebrio molito, 
ICOlEOPTERA: TENEBRIONIDAEl OU Bombyx mo'; IlEPIDDPTERA: 
BOMBYCIDAEl 

C. H. F. Gomides. T . V . Zanuncio. J . C. Zanuncio & J. Didonet, 
Oept o. de Biologia A!lImal, Unlv. Fed. de Viçosa. CEP 36570-000. 
Viçosa. MG . E·mail : zanunclo@mall.ufv .br. 

Em razão da Importância dos pentatomfdeos predadores 
são. cada vez mais. necessártos estudos sobre a biologia e 
metodologlas de crtação dessas espéCies. ASSim. o presente trabalho 
fOI condUZido no Laboratório de Controle BiológiCO do Nücleo de 
Biotecnologla Aplicada à Agropecuáfla da UniverSidade Federal de 
Viçosa IBIOAGRO/UFV). O desenvolVimento e peso de Op'", US sp. 
foram estudados com as presas alternativas Tenebflo I lultror ou 
BombYJ< mo'; a 25 ± 1°C. 70 ± 5% U.R. e fotoperfodo 14: 1 Oh 
IL:EI . O expeflmento fOI montado em delineamento mtCtramente 
casuahzado, com 30 repetições por tratamento. sendo cada parcela 
representada par uma !linfa de Oplomus sp. indiVidualizada . Foram 
avaliadas a duração da fase de ovo e do período ninfa I, a viabilidade 
e peso em cada estádio e peso dos adultos. até o quinto dia após 
a emergênCia. O período nlnfal 123.63 e 22,43 diasl, a viabilidade 
da fase ninfa I 163,33% e 70.00%) e o peso de Oplomus sp. não 
foram diferentes Significativamente entre os predadores alimentados 
com T. mo/icor ou B. mori. Isto sugere a passlvel utlltzação destas 
presas. altemadamente. nesta fase, Visando obter predadores com 
melhor produtiVidade. Machos de Oplomus sp. apresentaram, sempre, 
pesos menores que as fêmeas. e adultos de ambos os sexos. foram 
mais pesadOS quando alimentados com lagartas de B. mOrl . O melhor 
desempenho reprodutiVO de Oplomus sp. deve ser obtido quando 
este predador for alimentado com esta presa. 
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ASPECTOS BIDMORFOlOGICOS DE NINFAS E ADULTOS DE Pod;sus 
roslfalisIHETEROPTERA : PENTATOMIDADEl ALIMENTADOS COM 
lARVAS DE Tenebrio molitor ICOlEOPTERA: TENEBRIONIDAEl 

E.A. L'o. J . Lino Neto, M. D. A . Coracini , & J . C. Zanuncio, DeptO 

de Biologia Animai IUFVI. CEP 36571 ·000. Viçosa, MG. E·mall : 
ela@alumnl .ufv.br. 

O pentatomldeo Podisus r05tralis é um predador de larvas 
de Lepldoptera e Coleoptera. com potenCial de uso em programas 
de controle biológico de Insetos· praga. Dessa forma, o objet ivo deste 
trabalho fOI descrever as formas jovens e adultas. bem como alguns 
aspectos biológicos deste predador . Ninfas e adultos de P. ,ost'8Iis 
foram obhdos da cnação mantida no LaboratÓriO de Controle BiOlógiCO 
(BIOAGRO/UFV,. sob temperatura de 25 ::t: 2°C. U.R. de 10 :t 
10% e 14 h de fotofase . Os CIllCO estádiOS ninfals foram deSCritos, 
os quais apresentaram duração de 3; 3,75; 4 .28; 4 .42 e 5.22 dias. 
As !linfas de segundo. terceiro. quarto e qUinto estádiOS pesaram 
0 .52 ± 0 . 13 . 3 .08 ± 0,92. B,47 ± 1,9 e 24.14 ± 6.4 mg. 
respectivamente . No estágiO adulto. a separação dos sexos fo i 
realizada pela observação externa do aparelho genital. As fêmeas 
apresentaram maior peso (59,6 ± 16,05 mgl que os machos (41,89 
± 9.22 mgl, porém estes apresentaram maior longeVidade (82,61 
± 2B.04 dias' que as fêmeas (64, B7 ± 18,04 dias). A razão sexual 
fOI de 1:1. 

ASPECTOS MORFOlOGICDS E COMPORTAMENTAIS DE ADULTOS 
DE Podisus sculptus (HETEROPTERA: PENTATOMIDAE: ASOPINAEI 

E. C. do NASCIMENTO. T. V . Zanuncio & J . C. ZANUNCIO & G. P. 
Santos. Depto. de Biologia Animai (UFV). CEP 36571 -000, Viçosa, 
MG. E·mall : enasclm@mall.ufv.br 

ObJetivaram -se a caracterização morfológica e 
comportamental de Podlsu$ sculptus (Heteroptera: Pentatomldae), 
alimentado com duas presas alternativas: Bombyx mod (Lepidoptera: 
Bombyctdae) e Tenebflo molitor (Coleoptera: Tenebrtonldae). Os 
bloensalos 100Claram·se a partlf de material entomológico coletado 
em Eucalyptus 9rsndis. em Monte Dourado. Pará. durante um surto 
de Thyrintema 8mobl8 (Lepldoptera : Geometridae) . Os percevejos 
são, dorsalmente, marrons e. ventralmente, amareleCidos, aSSim 
como as pernas. as antenas e o rostro . No escutelo, dlstrtbuem·se 
quatro manchas amarelas reluzentes : uma no ápice e três, 
transversalmente, abaiXO do pronoto. Obt iveram-se, em valores 
médios Imml e. respec tivamente . para machos e fêmeas, o 
comptlmento total do corpo (10,10:tO,67 e 12,86::t:0.8B). maior 
largura abdominal 14.63 ±O, 18 e 5.73 ±0.55). largura da cabeça 
(2, 1 0::t:0.05 e 2.41 ±O,OS), compflmento do rostro (4.69 ±O, 16 e 
5,31::t0.431 e largura do pronoto (6,65:t0.42 e S.30±O,661. A 
sexagem pode ser realizada observando·se o compflmento do corpo 
ou as modificações dos esternltos do oitavo e do nono segmentos. 
que constituem a genltálta externa da fêmea, formada pelos 
gonocoxltOS, e do macho. formada pelo pigóforo . No acasalamento. 
a abordagem fOI realizada pelos machos. com movImentos aleatórios 
de pernas e antenas, e as cópulas foram mais frequentes entre 15 e 
19 horas. P. scu/p tus apresenta comportamento bastante agressIvo, 
em relação às suas presas. e um alto potenCial predatóflo. O 
canibalIsmo só ocorreu em alta denSidade populaCional e redução 
drástica da alimentação. 

INFLU~NCIA DA ALIMENTAÇÃO EM VAGENS DE FEUÃD IPhaseolus 
vulga,;sl NO PESO, DURAÇÃO E VIABILIDADE DA FASE NINFAl 
DO PERCEVEJO PREDADOR Podisus nig,;spinus (HETEROPTERA, 
PENTATOMIDAEl. 

F. C. Matai Neto, T. V . Zanuncio, J . C. Zanuncio & J. Didonet, 
Dept! de Fltotecnla (UFVI. CEP 36571 ·000, Viçosa. MG. E·mall : 
fmatos@alumni.ufv .br 

Os percevejos predadores, além de sugar o flUido corporal 
de suas presas. podem allmentar·se de compostos obtidos das 



plantas. Neste trabalho avaliou-se o efeito da adição de vagens de 
feijão no peso. duração c viabilidade dos est ádios ÚI r'1dlsus 
mgflspmus. sendo os tratamentos constItuídos por: T 1 Musca 
domeslICo e água; T2 M domestica c vagem. T3 - M. dumestica. 
vagem e água. T4 vagem e ;,1gua. No T4 este predador não 
completou o Cicio 11Infal. com. apenas. 5 % das nmfas atulgmdo o 
111 estádio . O peso das ninfas no IV e V estádios não fOI afetado 
pelos tratamentos, o que aconteceu no 111. com Tl proporcionando 
nmfas mais pesadas. e no peso dos adultos, com Indivíduos de maior 
peso no T2 . Não houve diferença Significativa no peso das fêmeas . 
enquanto os machos apresentaram maior peso no T2 . A duração do 
11. 111 e V ostádlos não mostrou diferença, o Que ocorreu no IV O 
período nlnfal. para as ninfas Que Oflglnaram fêmeas. fOI semelhante 
no Tl , T2 e T3, mas aquelas que onglnaram machos tiveram menor 
periodo no T2 . A duração do período nmfal fOI semelhante para os 
Individuas que oflglnatam machos e fêmeas . A Viabilidade fOI maior 
no T3. enquanto T1 e T2 apresentaram valores semelhantes. A 
duração dos estádiOS e peso de P. mgnspmlus 100hcam a tmportAncla 
do mateflal vegelal como fonte de nulflentes para este predador A 
vmbllidade nmfal mostrou a ImportânCia de se manter o suprimento 
de água para P. mgflspmus. 

EFEITO OE TEMPERATURAS Al TERNAOAS 10IA/NOITEI NA 
OURAÇÃO E VIABllIOAOE 00 PERlooo NINFAl 00 PREOAOOR 
PodislIs nigrispinus (HETEROPTERA: PENTATOMIDAEI 

V. F. SARAH. H.N. de OLIVEIRA . J . C. ZANUNCIO & J .B. TORRES. 
Dept . De Biologia Animai . Unlv Fed De Viçosa. CEP 36571 000. 
Viçosa. MG . E-mail : zanunclo@mall.ulv .bf 

Esta pesqUisa fOI desenvolvida visando estudar o efclto de 
sete temperaturas alternadas dia/nOite duração e na Viabilidade nlnfal 
de Podisus mgnspmus. no laboratóflo de Controle 810lóg lco da 
Universidade Federal de Viçosa, à 60:t 10% de umidade rela tiva e 
fotofase de 14 horas. As temperaturas utlhzadas foram : T1 135 '/ 
25 '1: T2 128'/25 '1: T3 130"/20"1: T4 127/171: T% 125'/151: T6 
(23 / 13'1 e T7 (20"/10"1. O tratamento T7 apresentou os mmores 
perlodos e a menor Viabilidade (22.50%1 da fase nlOfal de P. 
nlgrispmus. Os tratamentos T1, T2 e T3 apresentaram I .. riodos 
estatisticamente semelhantes para a fase nlOfal , mostrando :IUO estas 
combinações de temperaturas são adequadas para a cflação deste 
predador. 

OESENVOl VIMENTO NINFAl OE Podisus distinclus 10AllASI 
IHETEROPTERA: PENTATOMIDAEI EM PRESA E OIETA ARTIFICIAL 

A. J. Molina·Rugama, T. V . Zanunclo. J. C. Zanunclo & M . D. A . 
Coracini, Depto. de Biologia Animal , Univ, Fed. de Viçosa, CEP 36571-
000. Viçosa, M.G. E-mail : ajmolina@alumni.ufv.br. 

Percevejos do gênero Podisus são agentes importantes de 
controle biológico de insetos pragas em vários agroecossistemas. 
razão pela qual, a sua produção tem sido estudada. Nesse sentido. 
este trabalho teve por objetivo estudar a viabilidade de uma dieta 
anificial no desenvolvimento ninfal de Podisus distinctus usando como 
testemunha a presa alternativa Tenebrio molitor ICol(!optera: 
Tenebrionidael. O experimento foi realizado no Laboratório de (..ontrole 
Biológico do Núcleo de Biotecnologia Aplicada à Agr~lJecuária 
(BIOAGROI da Universidade Federal de Viçosa. Ninfas de segundo 
estádio com peso de 1,0 ± 0,1 mg foram usadas para cada dieta, 
avaliando·se a sobrevivência. duraçAo de cada estádio e fase ninfal, 
assim como o peso de adultos um dia após sua emergência. O 
delineamento foi inteiramente casualizado com oito tratamentos, 
dispostos em esquema fatorial de 2 x 4. representado pela duas 
dietas e pelos quatro estádios do predador. Ninfas de P. distinctus 
atingiram o estágio adulto quando alimentadas com a dieta artificial, 
observando-se sobrevivência de 85,2%, enquanto com T. mo/itor a 
sobrevivência foi de 81,2%. Ninfas de segundo ao quinto estádios, 
alimentadas com dieta artificial apresentaram maior duração do 
perfodo ninfal (21,7 ± 2.9 diasl do que aquelas criadas com T. 
mo/iror (18, 1 ± 1,2 dias). As fêmeas foram mais pesadas que os 
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machos tanto com a presa como na dieta. Fêmeas cfladas com dieta 
arllhc",t ou presa apresentaram peso de 63.1 ± 6.3 mg e 75 .6 ± 
17.98 mg. respectIVamente . O uso desta dieta pode ser promissora. 
prinCipalmente. em condições de escassez de presas. 

DESENVOLVIMENTO 00 PREDADOR Podisus distinclus 
IHETEROPTERA: PENT ATOMIOAEI EM OIFERENTES COMBINAÇÕES 
DAS PRESAS Tenebrio mo/itor (COLEOPTERA: TENEBRIONIDAE) E 
MusCIJ domestiClt (DIPTERA : MUSCIDAE) 

H. N. de Oliveira, T. V . Zanuncio, J . C. Zanuncio & G.P. Santos. 
Depto. de Biologia AllImal. Unlv Fed . de Viçosa, CEP 36571 ·000. 
Viçosa, MG . E-mail : hno@expertpegasus.com.bf 

Os heterópleros são pfedadores ut ilizados no controle 
biológiCO, prinCipalmente para o controle de lagartas desfolhadoras. 
Como Podlsus dlstmctus é uma espéCie que requer maiores estudos 
para a sua Criação massal, teve este trabalho por obleltvo avaliar o 
efeito da alimentação em diferentes combtnações de presas, sobre a 
vl3bllldade. duração e peso deste predador, sendo as pesagens 
realizadas no 3 dia após a ecdlse . O experunento fOi realizado no 
laboratórto do Controle BiológiCO da UnlvefSldade Federal do Viçosa. 
a 25 ±O,5<C. 60± 1 0% UR e 12 horas de fotofase, em dehneamento 
Inteiramente casuahzado e as comparações feitas pelo teste de Tukey 
a 5%. O tratamento em que as n",fas foram alimentadas com Musca 
domestlcs no 2 e 3 estádiOS e com Tenebrio molltor no 4 e 5° 
estádiOS e na fase adulta. apresentou a menor mortalidade 130%1. a 
menor duração para as fêmeas 121 dias' e o maior peso para as 
nmfas de 5 estádiO 181 ,06:t5, 81 m91 e para os adultos 
177.88 ± 12.07 mg' ; os machos apfesentaram maior peso no 5 
estádiO 161,56 :t 2,66 mg' . N",fas alimentadas até o 4 estádiO com 
M. domestica e no restante do período com T. moMor. apresentaram 
resultados semelhantes àquelas alimentadas somente com M . 
domestica. mostrando as maiores mortalidades. a maior duração e 
os menores pesos. A utilização da combmação de presas, com M . 
domestica sendo ofereCida até o 3' estádiO e T. molltornos demaIS. 
mostra melhor desenvolVimento de P. dlstmctus . 

NUTRiÇÃO QUANTITATIVA DE Brontocoris IlIbidus ISIGNORETI 
(HETEROPTERA : PENT ATOMIDAEI EM LARVAS DE Tenebrio molilor 
ICOlEOPTERA: TENEBRIONIOAEI OU Bombyx morillEPIOOPTERA: 
BOMBYCIOAEI 

H. N. Oliveira. J . C. Zanuncio. T. V . Zanuncio & J . Didonet, DeptO 
de BIOlogl3 Animai. UIlIV. Fed. de Viçosa. 36571 -000. Viçosa. MG. 
E-mail : hno@expert .pegasus.com .br. 

A nutrição é o estudo dos requiSitos alimentares dos 
organismos envolvendo aspectos qualitativos e quantitativos. A 
qualitativa aborda exigências sob o ponto de vista qufmico e a 
quantitativa procura determinar em que proporções os nutrientes 
devem ser ingeridos para garantir o desenvolvimento normal de um 
organismo. Aspectos da nutrição quantitativa de ninfas de quinto 
estádio de Brontocoris tsbidus. alimentadas com Tenebrio molitor 
ou Bombyx mo';, foram estudados em laboratório (25 ± 0,5° C, 
umidade relativa de 60 ± 10% e fotofase de 14 horas). Foram 
avaliados os seguintes índices: consumo bruto, taxa de crescimento 
relativo (RGRI, taxa de consumo relativo (RCRI e eficiência de 
conversão do alimento ingerido (EC!). Nlnlas de 8 . tsbidus 
apresentaram maior consumo bruto eRGA (0,286 ± 0,011, quando 
alimentadas com B. mori, do que com T. mo/itor (0,234 ± 0 ,20). 
Por outro lado, não se encontrou diferenças no consumo relativo 
(0,801 %0,06 e 0.743±0.041 e na eficiência de conversão de 
alimento ingerido (36.71 ±3,57 e 32,58±2,92) para 8. t8bidus, 
quando alimentados com 8. mori e T. mo/itor, respectivamente. 



DESENVOLVIMENTO DE Podisus rostr./is (HETEROPTERA: 
PENTATOMIOAEI EM ALIMENTAÇÃO ALTERNADA DE leuebáo 
molitor (COLEOPTERA : TENEBRIONIOAE) E DE Boml.Jyx mori 
ILEPIDOPTERA: BOMBYCIDAEI 

R. S. Saraiva, J . C. Zanuncio. T. V . Zanuncio & G. P. Santos, Dept 
de Engenharia Florestal . Unlv. Fed. de Viçosa. CEP 36571 ·000. 
Viçosa. MG . E·mall :zanunclo@mall .ufv .br . 

Como diversas espécies de percevejos predadores são 
Importantes para o controle biOlógico. é necessário desenvolver-se 
novas pesquisas que Vlablllzem a produção, em maior escala e menor 
cus to destas e de outras espécies deste grupo . Desto forma. 
obJetlvou ·se estudar o desenvolvimento do Podlsus rostrahs 
IHeteroptera: Pentatomldac). em diferentes combinações das presas 
8ombYJ( mori (Lepldoptera: Bombvcldael c Tenebno molltor 
(Coleoptera : Tenebflonldae), à 25 :t0.5° C, umidade relativa de 
70:t 10% e fotofase de 12 horas. em delineamento Inteiramente 
casuallzado. Cada tratamento fOI constltuido por 10 repetições. de 
cinco !lInfas cada. avahandose a sobrevivência e a duraç,"; "n cada 
est ádio c o peso de adultos. nos tratamentos: T = 80m' yx mOfl 
(toda a fase nmfal); T,. c Tenebno moMor (2:.. estádio) e B .• noá (32. 
4.; e 5..: estádios) : T 1 :oi. T. maMar 12_ e 3- es tádios) e 8 . mOfl 142 e 5-
estádios): T~ - T. mol/tor (2-, 3- e 42 estádios) o 8. mo" 152 estádio) 
e T!> "" T. molitor (toda a fase nmfal) . A duração da lase nmfal 101 

menor em T1 l a: 13,58%0,21 dias), T] ( - 14,79%0.29 dias) e Tj 

( = 14.9 ± O. 16 dias), enquanto a viabilidade 101 scmelhante em todas 
as combinações de presas. Adultos apresentaram maiores pesos 
para os machos em T " T 1 e T 1 enquanto as fêmeas foram mais 
pesadas em T, e T r P. rostral/s apresentou melhor desenvolvimento 
quando alimenlado com 8. mon ou com T. moMor nos pomelros 
estádiOS e posteriormente, com 8. mono 

PRODUTIVIDADE DE F~MEAS DE Supputius cincticeps ISTALI 
IHETEROPTERA: PENTATOMIDAEI DE DIFERENTES PESOS 

J . P. Pessotti . T. V . Zanuncio. A . J . Molina·Rugama & J . C. Zanuncio. 
Depto. do Blologl3 AflIOlal, Unlv . Fed. de Viçosa, CEP 3\.., " 11.000. 
Viçosa, M .G. E·mall : almohna@alumfll .ufv.br. 

A ImportAncla de pentatomidoos predadores como agentes 
de con trole biOlógiCO, torna necessáflo o conheCimento de aspectos 
biOlógICOS que contribuam para otimização da ptodução massal destes 
predadores. ASSim, a lecundldade de lêmeas de diferentes pesos de 
SUpputlUS cmct1ceps fOI estudada para determinar o efeito desta 
variável na produção de nmfas desse predador . Este trabalho tOI 
conduzido no laboratóflo de Entomologla Florestal , da UllIverSldade 
federal de Viçosa, sob 25 :!: 1 C. 65 % 10% UR e 12 horas de 
fOlofase, em delineamento Inteiramente casuallzado com 14 
repellções. Os adultos. do S. cmctlceps. utilizados foram provenientes 
da Criação massal desie laboratóflo. onde são alunentado$ com larvas 
de Tenebflo molttor IColeoptera : Tenebt"lonldael. Fêmeas, com quatro 
dias de Idade, foram acasaladas e separadas de acordo com O peso: 
menor que 35,0 mg: de 35.1 a 40.0 mg; de 40,1 a 45,0 mg: de 
45.1 a 50.0 mg e maior que 50.0 m9. Dlanamente fOI observado o 
numero de ovos. a sobrevivênCia e a duração da fase adulta de S. 
cmctlceps. Embora, este último parâmetro tenha apresent<.ll" J .Iraçâo 
semelhan te, fêmeas com peso maior que 50.0 mg reahlu 111 maior 
número de posturas e apresentaram maior Viabilidade dI:! ovos. do 
que aquelas com peso Infeflor a 35 mg, observando·se para os demaiS 
pesos . um compo rtamento IntermediáriO de produção . 
Consequen temente, recornenda·se, para um maior rendllnento na 
coação massal de S. cmctlceps, o uso de lêmeas com peso supellor 
a 50,0 mg . 
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EFEITO DE CINCO ESPÉCIES DE EUCALIPTO COMO ALIMENTO 
SUPLEMENTAR NO DESENVOLVIMENTO NINFAL. VIABILIDADE E 
PESO DE ADULTOS DO PREDADOR Supputi us cincticeps 
IHETEROPTERA: PENTATOMIDAEI 

S.L. Assis Jr .• T .V . Zanuncio; J .C. Zanuncio· & E.T. Lopes, Depto 
de Biologia AllImallUFV, CEP 36571000, Viçosa. MG . · E·mall : 
Zanunclo@mall .ufv.br . 

Esta pesqUisa 101 motivada pela presença constante de 
per cevejos predadores, pertencentes a subfamOla Asoplnae. nos 
surtos de lagartas desfolhadoras em florestas de eucalipto e o 
crescente sucesso das criações massalS destes Insetos em laboratÓriO . 
O percevejo SUppUtlUS cmctfceps. tem Sido prodUZido em laboratÓriO, 
utlllzando·se larvas de Teneb"o maMar IColeoptera : Tenebflonldael 
e a Inclusão de plantas aumenta a sobreVivênCia das nmfas e 
proporCiona adultos mais vigorosos. produtiVOS e em maior numero . 
O presente trabalho 10/ condUZido no LaboratÓriO de Controle BIOlógiCO 
do BIOAGRO/UFV, sob 25 ± 2°C de temperatura, 70 :t 10% de 
umidade c lotoperíodo de 12 horas. tendo como obJetivo, verificar 
qual espéCie de eucalip to proporCiona melhor desenvolVimento. 
Viabilidade c peso de adultos de S. cmctlceps . Foram testadas CinCO 
espéCies IEucalyptus urophylJo: E. grandls : E. sollgna; E. pelllta; e E. 
Ctlriodora) em a<ltção à presa e as plantas e a prosa IndiVidualmente. 
O delineamento 10/ IIltelramente casuallzado com seis repetições . 
tendo qUinze mnlas cada. Os dados foram submetidos â análise de 
v8n,jnCla e as médias. comparadas pelO teste de Duncan. a 5% . A 
duraçào do periodo nlnfal 10/ 35.58 dias. não havendo em nenhum 
estádiO, diferença Significativa en tre os tratamentos. No tratamento 
com E. sa/lgna obteve se maIOr número de adultos 184.4%) e fêmeas 
mais pesadas 156,20 mgl. Cuando alimentado somente com planta. 
nenhum predador alcançou O quarto estádiO e poucos o terceiro . 
Cuando o fizeram fOI às custas de canibalismo. 

REPRODUÇÃO DO PREDADOR Supputius cinctkep.IHETEROPTERA: 
PENTATOMIDAEI COM ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR EM CINCO 
ESPÉCIES DE EUCALIPTO 

S.l. Assis Jr .. T.V . Zanuncio: J .C. Zanuncio· & E.T. lopes, Depro 
de Biologia AllImalJUFV, CEP 36571 ·000. Viçosa. MG. · E·mall : 
Zanunclo@mall .ufv.br . 

O predador Supputius cmcticeps tem se destacado como 
Importante Inimigo natural de lagartas desfolhadoras na 
eucaliptocultura . Nos estudos de ecologm nutriCional, váflos autores 
tem notificado o comportamento ahmentar misto de alguns percevelos 
predadores, que também se alimentam de plantas. Sabe·se que a 
Inclusào de plantas na dieta deste predador. aumenta 
conSideravelmente sua capaCidade reprodutiva . Este trabalho 'OI 
desenvolVido no Laboratóflo de Controle BiológiCO do BIOAGRO/UFV. 
sob 25:t 2°C de temperatura, 70 % 10% de umidade e fotoperiodo 
de 12 horas, tendo como ob,ellvo, ve"hcar o efeito da alimentação 
em di f erentes espéCies de eucalipto. na produtiVidade de S. 
cmcllceps . Foram testadas Cinco espéCies IEucalyp tus urophylla: E. 
grandls; E. sallgna: E. pelJ,ta: e E. canodora), forneCidas Juntamente 
com Tenebno molftOl IColeoptera: Tenebflonldael . Foram testadas 
também, as plantas e presa IndiVidualmente e uma testemunha sem 
alimentação. O delineamento 101 Inteiramente casualizado com OitO 
repetições , tendo um casal cada . Os dados foram transformados em 
loglx + 1), submetidos ti análise de vanâncla e as médias. comparadas 
pelo teste de Duncan, a 5% . O tratamento com E. cltr/odora 
apresentou maior longeVidade de fêmeas com maIor período 
reprodutiVO, além de maior número de posturas. de ovos e de ninfas. 
embora tendo menor Viabilidade de ovos que os tratamentos com E. 
sallgna e E. urophyJIa . Os tratamentos s6 com plantas não permitiram 
a reprodução desta espéCie, não diferindo daquele sem alimentação. 
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ESPECIFICIDADE HOSPEDEIRA E BIOLOGIA DE Phaedon p&rtinu 
S,ol. 1 B60 ICOL. . CHRYSOMELlDAEI. PARA O CONTROLE 
BIOLÓGICO DE Bidens pilo .. L. IASTERACEAEI 

F. Lucchini , CNPMA/EMBRAPA. Jaguanúna. 5P &: E. Berti·Filho. E· 
mal I evobertl@carpa.clagn.usp.br 

Bidens pilosa L.. é uma planta Invasora conSiderada elltótlca 
em diversos pafses. causando problemas. como: quedas de produção 
em culturas. efeitos alelopállCOS em outras plantas. além de ser 
hospedeIra de pragas e doenças . Com o intUIto de avahar o Inseto 
Phaedon pertmax 5tal. adaptado à B. piJosa. como canchdato ao 
controle biológico desta espéCie. estudaram-se 67 planta .... través 
de testes de não·preferêncla para alimentação e OVlpOSIÇJ '. e foram 
determinados alguns parâmetros de sua biologia. em condições de 
laboratório e campo em Jaguallúna. SP. procurando-se realizar uma 
avaliação de sua capaCidade Inata de dano e adequação do uso 
como agente de controle biOlógiCO . Os testes sem chance de escolha 
para larvas e adultos Indicaram que o Inseto se desenvolve de maneira 
satlsfatóna somente em 8,dens spp. e CoreopSls sp .• não provocando 
danos Importantes às demaiS plantas. P. perltnax mostrou ser um 
Inseto oligófago. desenvolvendo·se adequadamente em B,dens spp .• 
restnto a poucas espéCies da tribo Hehntheae. Pela sua especificidade 
hospedelf8 e Informações biológicas obt+das apresenta potencIal como 
8gente de controle biOlógiCO de B. pilosa. havendo algum fiSCO para 
Coreopsis sp .• em locaiS onde esta planta for conSiderada como 
ornamental . 

Bemisia spp. NA CULTURA DA SOJA: OCORR~NCIA . CONTROLE 
QUIMICO E INCID~NCIA DO FUNGO ENTOMOPATOG~NICO 
PAECILOMYCES SPP. 

Sosa·GÓmez. O. R .. Moscardi. F. &: Santos. M. Embrapa,SoJa . Cx .P. 
231 . CEP 86001 ·970. Londnna PR. E·mall: sosa@cnpso.embfapa.br 

A part ir da segunda semana do mês de laneiro de 1996. nas 
regiões de Pnmelro de MaiO. norte do Paraná e Pednnhas, sul de São 
Paulo. foram constatadas populações mUito elevadas de mosca 
branca. provavelmente de Bemls,a srgenr,fo/": em lavouras de sOJa. 
com abundante produção de secreção açucarada. A denSidade média 
de ninfas fOI de 20 por ' 011010 . Foram realizados expeflmentos com 
os seguintes produtos: óleo. detergente comum. Imldaclopfld. 
metamldofós. paratiom metnico. monocrotofós. clorpiflf ós e lambda 
clalotnna. Nenhum dos tratamentos proporcIonou controle efiCiente. 
mesmo aplicações repetidas de metamidofós. Cadáveres de mosca 
branca foram cole tados para verif icar a ocorrênCia de fungos 
entomopatogênicos. sendo encontrados dOIS fungos atacando 
adultos. um do gênero PaBci/omyces, provavelmente da espécie 
jllvsnicus e um outro da ordem dos Entomophthorales aInda não 
identificado. Entretanto. a elevada prevalência destes , 'Illogenos 
não propiciou o controle das populações de mosca braOl .. n. Até o 
presente não haviam sido relatados. a nível mundial. fungos atacando 
adultos. Visando a utilização futura como agente de controle o 
fungo foi isolado e multiplicado em arroz pelo método das bandejas, 
resultando a produçlo em torno de 2.64 x 10'0 conldios por 150 g 
de meio de cultura . Inicialmente a população de mosca branca 
apresentou·se em uma área de 50 ha e no final do ciclo o surto 
propagou-58 para áreas 10 km distantes. Observou·se abundante 
produção de fumagina e conseqüentemente queima de área foliar, 
por absorção de radiaçio solar. resultando em perdas entre 40% e 
70 % da produção de soja nas áreas atacadas. 

EFEITO DO PESO DO MACHO E CÓPULAS SUCESSIVAS NO 
SUCESSO REPRODUTIVO DE Podisus nigrispinus (HETEROPTERA. 
PENTATOMIDAEI 

E. Oliveira . J . B. Torre, · & J . C. Zanuncio ·. Oept! de BioloQIl Animal 
IUFVI . CEP 36571 ·000. Viçosa. MG .• e-mail : jbt@alunlll .ufv.br. 
·e-mail : zanuncio@mail .ufv.br 

O tamanho das fêmeas responde por funções importantes 
na história de vida de muitos insetos. incluindo o seu sucesso 
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reprodutiVO. Entretanto. este fato não é estudado quanto aos machos. 
ASSim. este trabalho teve como obletlvo estudar o efeito do peso de 
machos e de sucessivas cópulas na capacidade reprodutiva de Podisus 
n;g"spmus. considerando-se machos grandes 143.02 ± 0.72 mg) e 
pequenos 125.78 ± 0.42 mgl. Fêmeas acasaladas com machos 
grandes ou pequenos apresentaram fecundidade 1322.3 ± 195.5 e 
308.8 ± 20 1.2 ovos). fertilidade 155.0 ± 9.1 e 67.8 ± 9,4%1. 
longevidade 154.6 ± 12,4 e 43.8 ± 17.9 dlasl e duração da primeira 
cópula 18.62 ± 2.98 e 8.78 ± 1.73 horas) semelhantes. Além 
disto. o efeito de cinco cópulas sucessivas. não alterou a fecundIdade. 
fertilidade. longeVidade das fêmeas e duração das cópulas . No 
entanto. veflftcou·se decréSCimo Simultâneo da fertilidade nas Cinco 
sucessivas cópulas. como IndicatiVO da escassez de espermatozóides 
na espermateca. necessltanto portanto de reacasalamentos. As 
fêmeas apresentaram decréSCimo no número de ovos com o tempo 
após a cópula. apresentando PiCO de oVlposição na fase fmal da 
Vida, como consequêncla da eliminação de óvulos lá formados e 
não· fecundados . Isto fOI caractenzado pelo maior per rodo entre 
posturas para fêmeas que depoSitaram ovos Infértels 16.90 ± 7.50 
dias), que para aquelas que depoSitaram ovos férteiS 13.23 ± 1.95 
d13SI . 

ESTIMATIVA DO DESENVOLVIMENTO DE DOIS PARASITÓIDES DE 
OVOS DO PREDADOR Podisus nigrispinus (HETEROPTER A . 
PENTATOMIDAEI E CONSEQU~NCIAS PARA ESTA ASSOCIAÇÃO 
EM CAMPO 

J . B. Torras '. D. Pratissolj2' & J . C. Zanunciol, Oep~ de Biologia 
AnlmalIUFV). CEP 3657 1·000. VIçosa. MG.1 ClínIca Fltossanltáfla 
ICA-UFE51. C. Postal 16. CEP 29500·000, Alegre. ES . 'e-mall : 
Ibt@alumnl.ufv.br 

Parasltóldes e predadores são InimIgos naturais requIsitados 
em diversos agroecossistemas. No entanto. em alguns casos. a sua 
ocorrênCia simultânea pode ser IOdeseJável. Nes te trabalho. estlmou
se o desenvolVimento dos parasltóldes de ovos TeJenomus POd,SI e 
Trisso/cus brochymenae IHymenoptera : Scehonldael . sobre o 
percevejo predador Podlsus nrgflsptnus. para condições de campo. 
baseado nas eXigênCias térmicas de 17 a 35°C. O períOdO ovo-adulto 
das fêmeas. destes parasltóldes. ' 01 de 10.8 dias 132°CI a 48.6 dias 
117°CI para T. podisi e de 10.2 dias 132°C) a 35.4 dIas (1 7°CI para 
T. brochymenae. A Viabilidade. em todas as temperaturas. vanou de 
89.0 a 92.7% para T. brochymenae. com redução slgnlflcattva da 
Viabilidade de T. podis; em temperaturas ex tremas 117 e 32°C) . A 
temperatura base e constante térmica. para o desenvolVimento das 
fêmeas destes parasltóldes. foram de 11 .10 e 9.55°C e de 205.32 
e 214 . 74 graus dias. para T. podisl e T. brochymenae . 
respectivamente. O número de gerações/ano. para os parasltóldes e 
o hospedeirO. estimado com base nas temperaturas de áreas de 
cultiVO de eucalipto. em Minas Gerais. foram respectivamente: 22.65: 
23.89 e 10.2 5 gerações. para T. podisi. T. brochymenae e P. 
nigrisp(nus . Nessas condições. parasitóides e hospedeiros 
desenvolvem·se durante todo o ano. com 1,30 a 2.19: 1.4 7 a 2.32 
e 0 .60 a 1.10 gerações por mês. nos períodos mais trios e quentes. 
respectivamente. sugerindo que T. brochymenae está melhor 
adaptado às temperaturas extremas estudadas que T. podisi. As 
duas espécies parasitam. com sucesso, P. nigrispinus e apresentam. 
aproltimadamente. relação de 2: 1 do número de gerações parasitóide
hospedeiro. 

DESENVOLVIMENTO E PARASITISMO DE Trin olcus brochym.na. 
IHYMENOPTERA : SCELlONIDAEI EM TEMPERATURAS 
CONSTANTES E ALTERNADAS 

M. G. Soares. J . B. Torres' & J . C. Zanunclo. Dept! de Biologia 
Animai (UFVI. CEP 36571 -000 . Vi çosa. MG . 'e-mail : 
Ibt@alumni.ufv.br 

T risso/cus brochymenae têm·se destacado como imponante 
parasitóide de ovos do percevejo predador Podisus nigrispinus 
IHeteroptera : PentatomidaeL em divelSos agroecossistemas . 
Considerando que a temperatura é um dos mais importantes fatores 
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ablótlcoS que atuam no desenvolvimento dos insetos, este trabalho 
teve como obJetivo estudar o efeito de temperaturas constantes 
117 , 20, 25 , 28 e 32' Clo alternada. (10120, 13123, 15125, 17127, 
20/30 e 25 f35°C, no desenvolvimento do parasitólde e, na capacidade 
de paraSitismo e longevidade em temperatura constante (27°CI. 
comparado és temperaturas alternadas . As maiores e menores 
temperaturas alternadas foram estabelecida com a foto fase 14: 1 O 
(malores:menores' . O perlodo de ovo· adulto de T. brochymenae foi 
Inversamente proporcionai til temperaturas (constantes ou alternadas!. 
com perfodos médios variando de 9 ,03 a 31 ,8 dias (machos' e 10,22 
a 35.42 dias (fêmeas!. Na temperaturas constantes de 32 e 17°C, 
este perlodo fOI de 10,49 a 44,90 dias lmachos' e de 11,19 a 48,38 
dias !fêmeas' nas temperaturas alternadas de 25 /35 e 10/2COC . A 
percentagem de emergênCia e razão sexual foram semelhantes, em 
temperaturas constantes e alternadas, bem como as (',,1oênclas 
térmicas para fêmeas lconstante - 219,14; alternada "" l 13,21 
graus dias' e temperatura base lconstante • 9, 15; alt o,;f nada = 
10,02°CI. A longevidade das fêmeas fOI afetada por temperaturas 
alternadas, com menores valores na temperatura constante de 27°C 
n 7,67 ± 0.57 dias) e em todas as .... ariações. O Indice de parasItismo 
fOI menor a 1 0 /20"C l24, 1 1 :t 6,49 o .... os/fêmea) quo na temperatura 
constante 27°C l69 ,60 :t 9,16 ovosllêmea} e nas alternadas 17 /27 
e 20/30"C (73.09 e 96,00 o .... osllêmea) . T. brochymenae, lequer 
maIor perlodo pala desenvolvimento, nas temperaturas alternadas 
e menor Indlce de paraSitismo e longevidade nas temperaturas 
extremas. 

ASSOCIAÇÃO DE Trich09ramma 9" JJo; E DE Cotes;" fJll v;pes NO 
CONTROLE DE Oi" ,raell SlJ cchllrll#s 

P. S. M . Bot elho'. J . R. P. Pan az, J . F. das Chagas Netol & C. P. B. 
Oliveiral . 'CCA/UFSCar, C. Postal 153, CEP 13600-970, Araras, 
SP. Bolsista . do CNPq .E·mall : pbotelho@power.ufscar.br ' Oepto. 
de Entomologla IESALO/USPI. C . Postal 9 . CEP 13 .<1' 8 ·900. 
Piracicaba. SP. BolSista do CNPq. ' Debrasa Ustna BrasilânolJ Açõcar 
e Álcool Ltda. C. Postal 43, CEP 79670·000. Brasllândia, MS. 

A broca DisrrseB sBccharBJts . praga maiS séJla da cana·de· 
açõcar no BraSil, vem sendo controlada com sucesso através do 
parasltóide larval Importado Cotesla fJav;pes mas, em determinadas 
situações, as reduções de seus danos são lentas pela não adaptação 
deste parasltólde ou pela baixa predaçAo de o .... os. ha .... endo 
necessidade de utilizar outros métodos para combatê·la . ASSim, foi 
estudada a associação dos parasltóídes T,;chogrsmma g8110i e C. 
fJav;pes no controle da broca. O experimento fOI condUZido em 
canavial da variedade RB 72 454. cana planta. com cerca de 1 m de 
altura, no municfpio de Brasllândla, MS. Os tratamentos estudados 
foram: 1. 2 e 3 liberações de T. gallo; associadas à 1 liberação de C. 
fJavipes. 1 liberação de C. fJav;pes e lestemunha Isem Ilberaçãol . 
No caso de T. 9a1l0;, foram liberados 200.000 parasltótdes/ha, sendo 
que para C. fJav;pes este número 'oi de 6 .ooo/ha, sendo realizada 
Infestação artificial de D. sacchsrs/is na área de estudo. (., 'S dias 
após as liberações de T. gallo; e 15 dias após as de C tlaVlpes 
foram realizadas as avaliações de paraSItismo . A avaliação <.los danos 
causados pela broca, em 50 canas colhidas ao acaso por ha. fOI 
realizada próximo à COlheita do canavial , determlnando·se a 
porcentagem de Intensidade de Infestação (11) . Os resultados 
permitiram constatar aumentos no parasitismo por T. gBlloi de até 
56,9% 13 liberações de T. gallo; em relação li testemunhal e redução 
nas % de 11 de 15,6 % IT. gallo; 13x) + C. fJavlpesl. 8,6 % I T. gallo; 
l2x) + C. flav;pesl. 7,0 % (T. gallol + C. flavlpes' e 4,2% IC. 
fJavipesl comparados à testemunha lsem hberaçAol. demonstrando 
a Viabilidade dessa associação de parasitóides no controle de D. 
saccharalis. 
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EFEITO OE OIFERENTES INERTES MINERAIS S08RE S.culo v;,u$ 
IInticllrs;1I 

N. T. Augusto, Instituto BiológiCO. Caixa Postal 70, 13001 ·970, 
Campinas, SP. E·mall : batlstaf@dglnet.com .br., C. l amas · , L. F. A . 
Alves & A . Batista Filho 

A seleção de inertes adequados é de extrema importância 
para o sucesso de uma formulação . Este trabalho teve o objetiVO de 
a .... aliar o efeito de dez tipos de inertes pertencentes a diferentes 
grupos mineraiS e Impregnados com suspensões de 8aculov;rus 
anticars;s . Os materiais testados foram os seguintes: Agalmatoltto, 
Argila Suzana. Caohm OBV, Oiatomlta, Fihto branco, Filito creme, 
Inerpol . leuclta, Slhca e Talco. O tratamento Testemunha foi 
representado pela água destilada. As formulações foram armazenadas 
a 45°C VIsando acelerar a degradação do patógeno . Cada tratamento 
foi composto por 60 lagartas de Anttcars;a gemmaralis , diVididas 
em 4 repetições de 15 Inselos. IndiVidualizados em tubos de vidro 
18,5cm de altura x 2,5cm de diâmetro) contendo dieta anlflclal 
desprOVida de formol. Na superffcle da dieta foi di~ribufda a 
suspensão de vírus na concentração aprOXimada de 1 x 10 polledrosl 
individuo. Na a .... allação iniCiai todas as formulações apresentaram 
efiCiênCia supeJlor a 90%. DeCOrridos 60 dias. apenas a formulação 
Argila Suzano mante .... e a atiVidade do microrganismo aCima de 70%. 
Nos demaiS tratamentos a porcentagem de mortalidade fiCOU abaiXO 
de 50%. 

• Bolslsta/AP - CNPq 

OCORR~NCIA OE PARASITÓIDES DE PHYLLOCNISTIS CITRELLA 
NO MUNIClplO DE JAGUAAIÚNA , SP : RESULTADOS 
PREliMINARES. 

l.A.N. de Sj & V.A . Costa, lab. de Ouarentena (CNPMAJ EMBRAPAI. 
Cx. Postal 69 . CEP 13.820-000, Jaguartúna , SP . E· mail : 
lans@cnpma.embrapa.br 

A recente Introdução do mlnador das folhas de citros, 
Phyllocmstis citrella Stalnton, poderá resultar em perdas conSideráveis 
til citricultura brasileira . Esta praga é originária da parte setentrional 
da Ásia e hOJe encontra· se dlstnbufda na Austrália. Ãfrica , Américas 
do None. Central e do Sul e na regi 50 do Mediterrâneo . ASSim como 
qualquer outra praga Introduzida, é de se esperar que organismos 
nativos passem a atacar este IOseto aqui no BraSIl. Com o objetivo 
de conhecer estes organismos, foram realizadas cole tas semanais 
de brotações em pomares de laranja pêra, de 4 anos de Idade. no 
municfpio de Jaguarlõna, SP. Este material foi levado ao laboratório 
de Ouarentena "Costa lima", do CNPMA/EMBAAPA, e Incubado em 
placas de Petri, a 25°C, 80"'5% de umidade relativa do ar e fotofase 
de 12 h. Foram obtidOS adultos de parasitóldes dos gêneros 
GaleopsomY;B (Famnla Eulophidael e Elasmus (Famnla Elasmidae!. 
GaleopsomYIB sp . fOI a espéCie mais freqüente, sendo que 
representantes deste gênero também já foram encontrados em P. 
cltrella na Colômbia, Nicarágua e Honduras. EJasmus é um gênero 
de dls·trtbulção cosmopolita , com diversas espéCIes atuando como 
hlperparasltóldes. Atualmente , estão sendo estabeleCidas colÔnias 
tanto de P. Cllrella quanto destes dOIS parasltóldes. Visando estudos 
sobre seu potencial de controle. 

EFEITO DO TAMANHO DO "OVO ARTIFICIAL" E DA PROPORÇÃO 
OE F~MEAS PARA A PRODUÇÃO OE Trichog,ommo gollo; ZUCCHI 
;n vUro . 

F.L. C6ns~i & J .R.P. Pena, Depto. de Entomologia, ESALO/USP, 
Cx .P. 9, 13418·900, PiraCicaba, SP. Brasil. 
E·mail : flconsol@carpa .clagrl .usp.br.lrpparra@carpa .ciagri .usp.br . 

Para a utihzaçAo de "ovos artificiais" na criação;n v;tro de 
Tricho9ramma, deve se conhecer a proporção Ideal entre o número 
de fêmeas do parasltólde e o de "ovos artifiCiais", bem como a 
determinação do tamanho adequado do "ovo anificia''' . A proporção 



do número de fêmeal de Tochogramma gallol'-ovo artifiCIal- e o 
tamanho adequado desse ovo foram avaliados nuta pesquisa. 
utlllzando' le ·ovos arttflclais- con feCCionados com uma membrana 
pl,h1lca de pohettleno 19· 10 mml , através de um proceuo térmiCO 
de deformação, Forar" testadas ai proporções toe de fêmeas : "ovo 
artlftculnde 11. 2:1, 3.1 , 41, 6:1 e6:1. comovosde4 mmda 
dlAmetro _ Também foram telitados OVOs de diferentes lamanhos. 
vartando de 1 a ~ mm de diâmetro, Os "ovos artlftclalS" (elll formalo 
de semi·esferal foraln preenchidos com homollnfa de Hellcoverpa 
zelf dllufda 170%1 e ofereCidos aos parasltóldes, por 24 horas. A 
avallaçao do parasl1llmo 101 feita pela contagem do nlimero de ovos 
do parasttólde depositado por "ovo arllf,clal" . O paraSItismo de ovos 
artifiCiaiS fOI d. 100% para proporções supanores a 2 lêmeas:"ovo 
artificial", sendo de 81% para a proporção de 1:1. No entanto, o 
nllmero de oVal de T. 911110110vo artificial fOI superior nas proporções 
superiores a 4: 1. A utlllzaoAo de 6 fêrneas do parasltólde/"ovo 
artificial" relul,ou em 100% de parasl l lSlllo de OVO& de 1 2 3, 4 e 
5 mm de diâmetro . No entanto. o numero de ovO& do p •. 1 ... Itóldel 
"ovo artificial- loi SUpOrtar para ovos com 6 /42,4). 4 142, ... 10 3 mln 
154.11 compar~dol aOi de 1 (28,6) o 2 mm (24.01. Essel r81oullados 
permitir o, ao lado da avahaçAo do volume dos ovos dOi hospedeirOS 
utlllzadol na c'Iaçao 10 VIVO, o cálculo do volume de dieta adequado 
ao delienvolvnnento Imaturo do parasllólde . 

UL TRAESTRUTURA DE OVOS DE HOSPEDEIROS NATURAIS E 
Al TERNATIVOS DE rrichogremma pretíolum E SEU 
COMPORTAMENTO DE PARASITISMO. 

F.L. C6nloli & J .R.P. Parr. , Depto . de Emomologla, ESAlO/USP. 
CxP. 9, 13418-900, PiraCicaba, Sp, BraSil 
Emall : flconsol@carpa.clagrt .usp.breJrpparra@carpa.clag.l.usp.br 

O desonvolvlITlonto de um "ovo artifiCial" , para a criação 
m vltro de Tflchogramma, requer estudos referentes às car :ll· 'mí&ltcas 
ultraestruturail dos &eus hospedetros e do compolI ,p'.'Juto de 
parulllsmo daases OVal , Assim . foram estudadob II versos 
hospedeiros da Tflchogramma pretlosum, inclUIndo-se Hehoth/s 
Vlrescans, AntlcarSla gemmalahs. Spodoptera 'ruy/perda. Corcyra 
cephalomca. Anagllsla kuellmella e SIIorroga c8roalalla . O 
comportamento de paraSitismo de T. prollosum. em cada hOitpedelfo. 
fOI estudado utilizando-se um '''tema de vldeo-câmera, acoplado a 
um microscópiO estereoscóplCO. Para os estudos de ultraeltrutufa 
dos hospedelfos foram empregadas técnicas de microscopia eletrônica 
de varredura. 0& hospedelfos estudados apresentaram vartações 
quan,o à esculturaçAo, teKtura e espessura do cór,on, além de 
alterações no formato e lamanho dali ovos, Cálculos aproMlmados 
indicaram que o volume dos ovos de H Vlf8scens, A, gemmalalls, 
S. frug/perda. C. cephalonrea, A . kuehmella e S cerBa/olla tal de 
0,108,0.089.0,036,0.026.0,023 e 0 ,021 mm J • respectivamente 
As caracter/sticas particulares de cada hospedeirO resulldfam em 
variações no comportamento de par8i1tlsmo (tempo de procura, 
avallaçAo, perfurtlçAo e ovlposiçAol e aceltaçAo hospedolra de T. 
prBtlOsum. O tempo do avallaçAo de OV05 de H. VlfeSCBns I , I • . Iperlor 
ao dos oVal de S. 'ruglperda e C. cephalonlca. Ovos de H \ resce", 
eXlglfam o maior perrodo para a perfuração do cÓrion u para a 
oVlpoSlçAo por T. pret/osum. O tempo gasto por T. I)re(IOSllln não 
fOI diretamente relaCionado com a espessura do cÓrlon, desde que 
cÓrlons com espenuras semelhantes loram explorados de lorma 
vartotvel , tndlcando diferenças na compOSição das suas camadas 
Ovos de S. ceroalallo loram os mais raleuados por IAmeas do 
par8S1tÓtde. 

EFEITO DO HOSPEDEIRO ALTERNATIVO NO PARASITISMO DE 
Trich09remme oellol ZUCCHI, 1988. 

S. M .Gome. li J . R. P. Pana Oept . de Entomologta ESAlO/USP 
CalKa Postal 9, CEP 13418-900. PIracicaba · SP 
E·mal!: simgomes@carpa.clagrt .usp.br 

O obJetiVO deste trabalho fOI avaliar o efeito do hospedolro 
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alternatlvo no paraslllsmo de T. 9allo/, visando 8 sua cflação massal. 
para liberação InUndallva com vistas ao conHole de 0,81ra88 
saccharalls fabr_, 1789. Os 1>8f85llóldas loram cflados pOl uma 
geração sobre Anagas,a JW8hmella IZellerl, Corcyra cepha/onrca 
(SlalOlonl e S"o,rog8 csrea/uNa IOllv.1 Após a emergência. 20 
fêmeas, cnadai em cada um dOi hospedeuos, foram mdlvlduallzadas 
em tubol de vidro (8,5cm de comprmlelltO x 2,6cm de dlâmetrol e 
alimentadas com mel. A cada uma das sessenla IAmeas loram 
olerecldas 2 a 3 posturas de O, sacclJsrahs lem torno de 76 ovos) , 
O parBliltlSmO fOI permitido por 24 horas, em clmara cllmatllida 
regulada ê temperatura de 26...!.. 2 C, UR 70..!:.. 10% e fotofase 14 
horas. Foram avaliados o número de ovos paraiiltados fi O IlllmerO de 
IndivIduas colocados por ovo hospedeI/o . Não houve diferença 
significativa no número de ovos parasltadoi por Ifumlos provenientes 
dos três hospedelfos 125,9, 28,1 e 24 ,6 para Insetos cflados 
respectivamente sobre A. kuehmeJla, C. cepha/onlca e S. cerca/ellal. 
No entat11o, parasttóldes cflados em S c8r8alella coloca,am menor 
número de mdlvíduos I ovo hospedelfo 11,21 qUfUldo comparados 
Aqueles criados sobra A kUBllmeJla (1 , 61 e C_ cepllalolJlca t 1,61. 05 
resultados mosHam que o hospedetro de c"açAo de T gaUol em 
laborató"o não InfluenCia na acrtttação dos ovos do hospedelfo natural 
tO saccharallsL mas ",dlcam menor fecundidade de fêmeas cnadas 
Olll S. cerea/ella . o que suoore ",adequação nutriCional deste 
hospedelfo para multiplicação deste parasnólde para programas de 
Controle BiOlógiCO 

CAPACIDADE DE PARASITISMO DE Trichogramme prellosum S08RE 
OVOS DE 5itOllOgll c.'.lllel/a EM DIFERENTES PROFUNDIDADES 
NA MASSA DE GRÃOS DE MILHO. 

M. S. R. INOUE. J .R.P. PARRA & A . R. IAROSSI. Dcpt de 
EflIOInologla IESAlQ I USPI, C. Postal 9. CEP 13418 900, PlfaclCaba, 
SP. E·mall ; Jrpparra@carpa .clagrl .usll .br 

AvallOu·se, na presente pesquisa, a capaCidade de 
Tnchogromma prellosum parasitar ovos de SIIo,roga cerealella, em 
diferentes profundidades na massa de orãos de milho, com o obJetiVO 
de se estudar a Viabilidade de utlllzaç o do par8sItÓlde em prooramas 
de manejO Integrado de pragas em S1l05 , O Illllho (hrhrtdollol colocado 
em balde& plástiCOS de 100 litros. tampados a mantidos em cAmara 
chmatllada regulada a 26 .i. 2 C, umidade relativa de 60.±. 10% e 
lotolase de 14 horas. 05 ovos de S. cerBalella, agrupadO' em caixas 
pl"sucas tem torno de 600 ovos/calu) , com tampa telada (com 
malha que perlllltla o paraslllsmol. foram dlstftbufdos na massa de 
grâos na lupertlcle 10 cml e a lO, 20, 30 e 40 em, com 6 repetições 
por profundidade . Os parasilóldes toram ent O liberado, na proporção 
de cinco 151 T. prellOSllm . um n I ovo de S CBrealella . Após fi dias, 
reuraram se as calus das dlferentei prolundldades para contagem 
do número de ovos pa,aSltados. O eMperlmento 101 repeudo 6 vezes, 
observando se baiXO parasitismo mesmo na camada superfiCial 
Entretanto, tomando·se como referêncta li superlfcle. o paraSitISmo 
fOt de 76% ala cm, 67,8% a 20 cm, 49,3% a 30 cm e de 20,6% 
a 40 em, mostrando que T. prel/oStJm consegue localizar Ovos de S. 
celsa/ol/a mesmo a 40 em na massa de OfAo&, a despeito de um 
decrhclmo de parasItismo com a pfofundldade . Entretanto, 
conslderando·se abaixo paraStll51ll0 observado, há neceSSidade do 
um ajuste na proporção do numero de parasltóldes : numero de ovos 
da traça para liberações em &tIos. para Viabilizar a proposlç O deste 
trabalho. 

CAPACIDADE DE PARASITISMO DE LINHAGENS DE Trichogr.mm. 
pr./io6um RILEY EM TR~S HOSPEDEIROS ALTERNATIVOS. 

S. M. Gomes li J . R. P. Pana Dept de Entomologla ESAlO/USP 
Caixa Postal 9. CEP 13418 900 PiraCicaba SP 
Emall : sungomes@carpa .Clagtt .usp.br 

FOI estudada a capaCidade de paraSitismo de 5 Itnhagens 
de Tflchogramma prellosum RlleV . plOvelllenleS de diversas regiões 
do pais. Os parasltóldes foram cflados por uma geração sobre ovos 



de Hellothis "lfe&cens IFabr I . Após li emergência, 90 ft!o' neas de 
cada linhagem foram Indiv.duallzadas em tubos de vidro I" ncm de 
comprimento x 2.5cm de diâmetro) e alimentadas com UIII •• gol/cuia 
de moi puro. A cada lot8 de 30 fêmeas foram oferecidos 100 ovos 
(recém colocadosl dos hospedeiros 81101Oat.vos comumente ut.llzados 
para criaç Ao do paras.tó.de (Anagasto Iwehmella. Corcyr" cephalonlca 
e S,totroga cerea/ellal. Os 0 .... 05 eram colados com goma arábica 
d.lulda sobre liras do cartohna azul de 5.0 em de comprimento x 0.5 
cm de largura. as quais eram trocadas a cada 24 horas até 8 morto 
das fêmeas . As cartolinas retiradas dos tubos eram malltldas nas 
mesmas cond içOes do parasitismo (cArnara chmatlzada regulada 8 
25..:t 2 C. UR 10..:t 10% 8 'otolase 14 horasl . O número de 0 .... 05 

paras.tados fOI a .... aliado após o escurescimento dos ovos I.±. 5 dias 
após o parasitismo). obtendo se, deste modo. o parasitismo diêrlo 
de cada linhagem sobre cada hospedeiro . Observou 58 maior 
parasit.smo de o .... os dos hospedeiros A . kuehnlella e C. cepha/onícll 
para 4 das IInhagons estudadas A média de parasitismo de cada 
hospodel1o, considerando se todas as1inhagens foi de 53,3, 53,1 e 
28,3 ovos respect.vamente pare A. kuehniella .C. cepha/onica e S. 
cerea/ella , mostrando a menor preferência de T. pret,osum , ,"'" últ imo 
hospedeiro alternativo. 

RES IST~NCIA DE CDNIDIDS 00 FUNGO N.ozygit .. sp A lUZ 
ULTRAVIOLETA 

V. P. Donzeli (1) . C. L Messiesl 'I. G. J . de Moraes (21, I. Delalib.ra 
Jr. 131 & A . d. H.N. Mal. 141. 111 UNICAMP.OGE 18, C. Pos •• 1 
6109 , .3083970,Camp,n •• / SP, 121 ESAlOI USP, 
Depl ° Zoologla. 13418·900, Ptracicoba/SP (31 EMBRAPAJCNPMF, 
C. Posoal 07,44380-000, Cruz das Alm •• 18A. 141 EMBRAPAICNPMA 
• C. Postal 69. 13820-000. Jaguaflúna/SP. 

O fungo Neozygítes sp é um patógeno de ocorrência natural 
do ácaro verde da mand.oca, Mononychellus tons/08. No presente 
trabalho fOi estudada a ação da IrredlnçAo de luz ultra ..... oleta. dado 
ao duplo interesse: genético fundamental em ser Utll'l ".,1 como 
posslvel marcador e Indutor de mutação, e apli c .. tJ o. pela 
sobrevivência de cOllldios em campo. A sobrevivência du conldios 
primáriOS foi a .... aliada pela posterior formaçAo de capllUconldios ou 
conldios secundêrlos. dado que a in .... labllldade de conldios primêrios 
se reflete principalmente pela falta de formaçAo dos secundários . Os 
conrdios primários foram obtidos em ptaca de Petrl em agar égua. e 
submetidos as doses de O, 10. 20, 30 e 40 segundos de IrradiaçAo 
no CompfllTlento de onda curta do 264 nm. Houve um decréscimo 
do sobre .... lvêncla de con/dios primários proporcionai ao aumento das 
doses de irradiaçlo. com variação das respostas para as mesmas 
doses. A sobreVivência dos conldios obtidos em diferentes tempos. 
nas mesmas condições mostraram dtferentes DL 50, demonstrando 
existir uma variabilidade natural para o caráter em estudo. 

EFEITO DA DENSIDADE DE PUPAS DE MUSCA DOMESTICA NA 
EMERG~NCIA DE MUSCIDIFURAX RAPTOROIDES. 

M . A . F. d. Almeld.· &: A . P. do Prado. Departall ll.> ,o de 
Entomologia. Instituto de Biologia, UNICAMP, Campinas. ~ lU Paulo. 
8r.sil, CP 6109, CEP 13083-970 

Com o aumento da produçAo de aves e ovos em granjas 
pode·se observar o aumento concomitante das populaçOes de 
moscas associadas a estes ambientes, devido ao grande acllmulo 
de fezes principalmente nas granlas de aves poedeiras . A fim de 
estudar alguns parâmetros biológicos das populaçOes de parasitóldes 
associadas a estos dlpteros foi realizado um experimento para 
relacionar a densidade do hospedeiro e B emergência de parasitóldes. 
As populações parentais foram coletadas na Granja Piva, municfpio 
de Santa Cruz da Conceiçio. SAo Pllulo. Brasil. Este experimento 
foi realizado com Musc/dífurlJx raptoro/des fHymenoptera : 
Pteromalidael atacando MUSC8 domesficll IDiptera: Muscldael. Foram 
utilizadas 30 fêmeas de mesma Idade do parasitólde. Cada grupo 
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de 5 flmeas .ndlvidualmente ficou 10 dias na presença de 5. 10. 
16,20, 25 e 30 pupas de M . domeslicll, respectivamente . As pupas 
foram maniidas em cAmara de germinaçlo. a 27C e 60% UR. 
Após 40 dias as pupas foram observadas para anêlise da emergência 
de adultos de parasltóid8l . Os r8lultados mostraram que as 
porcentagens médIas de emergênc.a dos parasitOldes foram maiores 
para as fêm8as nas densidades de 20 e 25 pupas e para os machos, 
nas densidades de 15 pupas . Estatlscamente nAo houve diferença 
significativa entre emergênola de machos e fêmeas pare as 
densidades diferentes. Isto talvez se de .... a ao fato de que o número 
mbimo de pupas e o tempo de permanência das fOmees de 
parasitó/das com apupas nio tenham sido sufiCientes . 
Posteriormente este experimento deverá ser repetido com esta 
espécie e também com outras espécies paras.tóides. 

• Bolsista da FAPESP 

CARACTERIZAÇAo E SAZONAlIDADE DE ESTAGlOS IMATUROS 
DE C.rc/nop. ,rog/ody'., {PAYKULll E EuspilolUs modestus 
ERICHSON ICOlEOPTERA, HISTERIDAEI, ASSOCIADOS A ESTERCO 
DE AVES POEDEIRAS . 

S. L. Oianlz.lla & A . P. Prado. Depto. Paras.tolog.a IUNICAMPI, 
Cal •• Posto16109, CEP 13083 970 

Os coleópteros hlsterrdeos fazem parte de um grupo de 
predadores de estágios Imaturos de dfptero •• inantróplcos 
encontrados em acúmulo de esterco de a .... es poedeira. IGianizella & 
Prado, 19931 . Este trabalho tem por objet.vo caracterizar os estigios 
.maturos de Eupilotus modeslUs e Csrcinops troglodytes e determ.nar 
a sazonelldade das larvas e dos adultos durante o ano . Foram 
reahzadas 26 coletas quinzenalmente Ide setembro de 1992 a 
setembro de 19931 na Granja Capuavlnha. Monte Mor. SP. Cerca de 
10 kg de esterco foram aleatoriamente coletado em 4 galpões 
previamente sorteados e traz.dos para O Laboratório de Entomologia 
do Departamento de Parasltologia da UNICAMP. Um total de 3 kg 
de esterco de cada local foram separados e submet.dos aos funis de 
Berlese durante pelo menos 5 dias . Os espécimens adultos foram 
separados e identificados. Para a caractenznçAo das larvas, foi 
utilizado a largura da cápsula cefálica . As larvas foram mantidas em 
ilcool e med.das com ocul., m.crométrica de 10X sob microscópio 
estereosc6pico. Foram contadas e medidas 216 larvas de primeirO 
Instar e 1190 larvas de segundo Instar de C. trog/odytes e 34 larvas 
de segundo instar de E. modeslUs. Os dados foram analisados e os 
resultados foram: C. rrog/odyte!l · larva 1 ficou entre 0.239 a 0.257 
mm e larva 2 entre 0,402 a 0.452 mm; E. mode!llUs - larva 2 ficou 
entre 0,538 8 0,588 mm. A razão de creacimento de C. trog/odytes 
ficou em 1,1 e de E. modesru!l nAo pode ser calculada. O coeficiente 
de determlnaçAo (Parra & Haddad, 19831 ficou Ry - 99,1% para 
K:0,43. 

OCORR~NCIA DE Trlchoprl • .,./en .. ( HYMENOPTERA : 
DIAPRIIDAEI PARASITOIDE ESPECiFICO DE PUPAS DE Chy.omy. 
putorl. IOIPTERA: CAlllPHORIDAEI NA GRANJA CAPUAVINHA, 
MONTE MOR , SP 

o . 
M. R. Monteiro &: A . P. Prado. Oept .de Paraaltolog.a (UNICAMP), 
C. Post.1 6109. CEP 13083·970, Campinas SP . 

O conhecimento dai espécies de moscas sinantróplcas e 
seus mlcrohlmenópterol parasitOides é necessêrio para o uso do 
controle Integrado de moscas nos sistemas de criaçAo de aves. 
Neste trabalho foi realizado um levantamento de moaoas e seus 
microhlmellópteros parasitóldes na Granja Capuavinha em Monte 
Mor . SP . Amostras de e.terco das aves foram coletadas 
quinzenalmente de 'everelro de 1991 a abril de 1992 em 15 locais 
previamente aorteados, formando grupos de três locais utilizados a 
cada coleta . A ret irada do es terco foi feita com pé de lixo. 
armazanando 10 litros do mesmo por local. A isso foi acrescentado 
a coleta com puçá sobre cada local. A triagem do esterco foi realizada 
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com funil de 8erlese·Tullgren. método de flutuaçAo em água e 
posterior dissecção das pupas que não originaram moscas nem 
parasltóides . A abundancia na ordem decrescente de espi-:les de 
moscas hospedeiras foi: Chrysomya pUlaria (Calliphorldae). Muscina 
slabu/ans. Muscs domestica (Muscldael. Fanma pus;o IFcUlildael e 
moscas da famOia Sepsidae. Além da presença dos PteromaHdeos 
ISpalangja. Muscidílur8x. Pachycrepoideus e Nasonia) e Encyrtidae 
I Tachjnaephsgus zealandicusJ. FOI detectado pela primeira vez a 
ocorrênCia de Trichop"s stelenes IDlaprlldael. que é um parasltólde 
gregário e foi o úniCO que apresentou especificidade de hospedeiro 
com C. pUloria. T. slelenes mostrou também sazonahdade nítida no 
outono e no Inverno de 1991. tanto nas pupas com parasnóldes 
emergentes, como nas dissecadas e no material de puçá . Esses 
resultados Inchcam que a alta porcentagem de pupas com parasnóides 
que não conseguIu emergir naturalmente pode sIgnificar uma 
associação mUito recente entre a T. slelenes e a C. putoda no Brasil. 
Futuramente esses dados poderão auxlhar no manejo adequado das 
moscas na granja CapuavlOha. 

ENEMIGOS NATURALES DE To/ype guenlheti (LEPIOOPTERA : 
LASIOCAMPIDAEI EN LA QUE8RADA DE HUMAHUACA . .'UJUY. 
ARGENTINA. 

L.E. Neder de Rom6n & F. Ord z. UNJu. Av. 80lMa 1661. 5 .5 . de 
JUjuy (46001. ArgentIna. Tel : 54·88·227244, Fax; 54-88·237403. 

Tolype guenthed, es una espeCle unwoltlna, monófaga sobre 
Schinus molla var . are;ra. arbusto que se encuentra ampliamente 
distribuído a k> largo de la Quebrada de Humahuaca. JUluy. la elevada 
denSldad de las poblaclones de este lepidóptero sumada a la falta de 
Información sobre los factores bióticos que la regulan. motlvaron la 
reahzeclón de relevamlentos de los distintos estados de desarrollo 
de esta especle a fin de conocer cuáles son los enemlgos naturales 
y el rol que cumplen en la disperslón de T. guenlhed. fueron 
registrados como parasito Ides de huevos : HOflsmenus sp . 
IHymenoptera : Eulophldael V una especle de Telenomus cslllormcus 
Complex IHymenoptera: ScellOnldael: de larvas: Apante/es sp . 
(Hymenoptera: Braconldael: de Crisálidas: Allosturmia rudcsi IO,ptera: 
TachlOldae). La IdentlflcaClón taxooomlca se realizó en base a los 
ejemplares adultos. complementándose con el análi~,:.. Je las 
estructuras cefálica y esplracular contenldas en la última ex .... ia larval 
de los entomófagos. Para ello se utihzó la técOlca de Finlayson (1960) 
modificada . Se apor t an datos sobre dlsuibuctón en la zona. y 
caracterrsticas biológicas de los enemlgos naturales de T. guenthed. 
los mayores porcentaJes de parasltoldlsmo registrados corresponden 
a A. tudeai (53,3%1 y TeJenomus ealllornicus 133.5%1 . 

INTERRELACION liriomyz. huidobrensi. (DIPTERA. AGROMYZIDAEI 
Y SUS PARASITOIDES EN LA QUE8RADA DE HUMAHUCA. JUJUY, 
ARGENTINA 

L. E. Neder de Rom6n, M .G. Arce de Hamity , V. Quincoces de Guerra 
& V . Mascitti , UNJu. Av. Bohvia 1661. 5.S. de JUJuy 14600), 
ArgentIna, Tel: 54·88·227244, Fax: 54·88·237403. 

En la Quebrada de Humahuaca. Lldomyzs hu;dobrensls es 
una severa plaga de CUltiVOS de haba I Vicia labal . EI completo 
entomófago que la ataca está formado por Opius scolm.c:nlris, 
Chrysocharis flaciJIa, Agroslocynips c/svatus y HaJlicoptel I ardume . 
EI obJetiVO de este tra -balo es anallzar la InterrelaClón hospedador· 
parasltoldes, en funClón dei tlempo y evaluar su probable uso en el 
blocontrol. los muestreos se rea -hzaron en la locahdad de Malmará 
(23· 32'S y 65· 2S'WI, con frecuencta mensual desde la slembra 
hasta la cosecha (Juho·Oiclembrel durante Cinco temporadas, 1981, 
1985, 1987, 1990 V 1993. Se extraJeron 8 a 13 plantas ai azar, 
reglstrándose para cada planta la emergenCla de los adultos de L. 
huidobrensjs V de sus parasltoides. Se calculó el porcentaJ8 de 
parasitoidlsmo. Para detectar la existencla de diferenCias 
estadrsticamente significativas en la densldad poblaclOnal de la plaga 
V cada uno de sus parasltoldes. entre anos de trabaJo, se usó la 
Prueba de Kruskall ·Walhs . la denSldad de L. huidobrensis fue 
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significativamente más alta en 1987, 1990 y 1993, con respecto a 
1981 y 1985 (K ·W - 28.12; P<O.OOO1) . En todos los anos 
considerados la densldad de L. huidobrensís. Jue slgnlftcativamente 
mayor que la de sus parasitoldes, pero la mayor diferenCia se detectó 
entre L. huidobrensis y H. arduine en los 5 anos y la menor. entre L. 
huidobrensis y C. flacilla durante 1981. 1985 y 1987. EI mavor 
porcentaje de parasitoidlsmo fue de 41 % para C. flactlla y de 3.18 
% para H. arduine. Los resultados Inchcan que 10$ controles qurmlcos 
realizados por los agricultores. no serlan efectlvos para el cont rai de 
L. hUldobrensis . EI parasltoide más promlsono como enemlgo natural 
es c. lIacilla . . 

PLANEJAMENTO E ANALISE DE TESTES PARA AVALIAR O EFEITO 
DE BIOPESTICIDAS NA 810LOGIA DE Podisus nigrispinus AO LONGO 
DE VARIAS GERAÇOES. 

A. de H. N. Maia . A. J . B. Luiz & Nascimento, M. L. EMBRAPAI 
CNPMA, Rodovia SP·340, km 127.5, C.Postal 69, Jaguariuna·SP. 
13820·000 • E·mall : ahmala@cnpma .embrapa.br 

Na avahação de riSCO do uso de formulações de 8ac/Nus 
thurmgjenSJs. uma das fases é a Investigação da ocorrência de efeitos 
adversos em Insetos não alvo, entre eles. o predador Podisus 
nigflspmus. Para tanto, realtzam·se experimentos onde parâmetros 
biOlógiCOS de grupos de predadores tratados (com dieta Infectada) e 
não tratados Idleta sadlal são avahados durante várias gerações. 
Um dos prlncrpios básiCOS do planejamento experimentai é a 
Identificação e controle de fontes de variação Iblocagem). O uso de 
blocos visa reduzir a variabilidade nâo exphcada pelos tratamentos e 
dessa forma aumentar o poder dos testes estatrsttcos em detectar 
seus efeitos. Nos testes com a primelfa geração de Podísus. sugere· 
se que casais sejam Isolados e seus ovos dlstflbuidos em todos os 
grupos, ao Invés de Juntar as posturas de todas as fêmeas e alocá· 
las aos tratamentos. Isso permite o controle da fonte vaflação ' casal' : 
dessa forma , se os f,lhos de um determmado casal sào mais 
resistentes ou mais susceptlvels ao btopestlcida • isso não afetará 
de forma desbalanceada a estimativa dos efoltos dos tratamentos. 
Na segunda geração, não é mais posslvel alocar aleatoriamente os 
ovos aos tratamentos, POiS as larvas Oriundas do grupo sadiO devem 
segUir recebendo dieta sadia, o mesmo ocorrendo para o do grupo 
mfectado. Mesmo aSSim, devem·se Identificar os ovos quanto à sua 
pt'ocedêncla (casal) de modo que a fonte de vanação 'casal ' possa 
ser Incorporada na análise . Nesse trabalho discutimos a análise 
estadstica de testes para avahar o efeito de 8acillus thuringiensis 
em parAmetros biOlógiCOS do predador Pochsus nlgrispmus, em duas 
gerações consecutivas, conSiderando o casal como possrvel fonte 
de variação. 

EFEITO DE FORMULAçÕeS COM 8aculovirus IInticll rsill ATIVO E 
INATIVAOO SOBRE o PREDADOR Podisus njgri'spinus. 

E. A . 8 . de Nardo, M. A. Watanabe, A . lo S. Mango, V. D. Nakamura 
& E. M. U.chino. EM8RAPA • CNPMA, C. Postal 69, 13820 • 
000, Jaguanúna , SP. E-mail : nardo@cnpma .embrapa.br. 

o Baculovlfus antlcarS/8 é um entomopatógeno largamente 
empregado na região Centro· Sul do BraSil para o controle da lagarta· 
da-soJa . Nos campos de soja ocorrem vártos predadores naturais 
dessa lagarta. entre eles o Podisus nigflspmus. Para avaliar o efeito 
de uma formulação de 8aculovjrus anllcarsia sobre a biologia desse 
predador, foram realizados experimentos em Que os insetos foram 
ahmentados com as seguintes dietas: ai lagartas sadias b) lagartas 
com vrrus ativo e cllagartas com vlrus ,"ativado. Foram avaliados 
parA metros realClonados com sobrevivênCia, desenvolvimento e 
reprodução e contrurdas tabelas de Vida de fertilidade para os três 
grupos durante duas gerações consecutivas . O potenCial de 
cresCimento populacional do predador, avahado através da taxa 
Intrrnseca de cresclmentolRml não fOI afetado na primeira geração; 
na segunda. houve uma redução signlflvativa do Rm no grupo que 
recebeu dieta com vrrus Inatlvado 10,0754) em relação à dieta sadIa 
(0,09621: enquanto no grupo que recebeu dieta Infectada (0,09011 
não houve eVidência de efeito sobre o Am. 
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AVALIAÇÃO DO EFEITO OE BIOPESTICIDAS NA DURAÇÃO 1)" FASE 
IMATURA DE PREDADORES DA LAGARTA DA SOJA IAfllie.,.i. 
gemm.,eli.) UTlLlZANOO ANÁLISE OE SOBREVIV~NCIA . 

A . de H. N. Maia & E. A . B. de Nardo, EMBRAPA/CNPMA, Rodovia 
SP-340. km 127.5, C.Postal 69. Jaguarluna-SP. 13820·000 . E
mall : ahmaia@cnpma .embrapa.br 

Na avaliação de risco do uso de biopestlcidas sobre 
organismos não alvo. são realizados testes para Investigar a presença 
de efeitos adversos em diferentes parâmetros. entre eles a duração 
da fase Imatura desses organismos. Após a eclosão dos ovos, os 
Insetos são separados em dOIS grupos: grupo controle (que receberá 
dieta sadia) e grupo Infectado (que receberá dieta Infectada). Os 
insetos são acompanhados diariamente. desde a eclosão até o início 
da fase adulta e observadas a mudança de Instar o ocorrência de 
mortalidade. Os dados IndiViduais são usadas para estimar a duração 
média da fase imatura em cada grupo . Durante o acompanhamento, 
podem ocorrer mortes e a Informação sobre a duraçAo da fil<;!' Imatura 
nesses Insetos fica Incompleta . Esses dados Incomplc'()~ (di tos 
censurados), se Incorporados à análise levam à subest l.l,ação da 
duração média da fase Imatura; se excluídos. a Informação contida 
em tais observações será perdida. podendo comprometer a efiCiênCia 
da anáhse. principalmente no caso de mUItas mortes na fase Imatura. 
Os métodos estatfsticos conhecidos como análise de sobrevivência 
Incorporam a Informação censurada e permitem comparar não apenas 
as durações médias da fase imatura em cada grupo. mas também o 
padrão de sobrevivência ao longo da fase , através do aJuste de 
funções de sobrevivência. O obJetiVO desse trabalho é mostrar o uso 
de análise de sobrevivênCia em problemas dessa natureza, utilizando 
dados de bioensalos de avaliação de riSCO de uma formulação à base 
de 8aculovlrus anticatsia sobre predadores da lagarta da SOla. 

PARASITISMO POR Trichogrllmma sp. EM OVOS DE Helicoverpa 
z.a NO ESTADO DE MATO GROSSO. 

O. Sales Jr., N. A . Pereira & K. G. B. 80regas. UFMT, r ,·, tro de 
Controle Biológico, CEP 78060-900. CUIabá. MT . 

Embora os danos diretos da lagarta·da-espiga H . zea 
determinem perdas reduzidas no rendimento de grãos, no milho
doce buscam-se alternativas do controle da lagarta em função da 
e)"gência do consumidor. A lagarta encontra-se protegida dentro da 
espiga. sendo diffcII controlá-Ia qUimicamente e. caso o inseticida 
seja aplicado. eXistem riSCOS de re síduos para o consumo. O controle 
biológico de H_ zea através de parasitóldes do gênero Tricho9rsmma 
Já vem sendo utilizado com sucesso em outros países. e. no Brasil 
constituI-se uma alternativa promissora. Em plantio de milho no 
muOlc(plO de Cuiabá foram coletados e individualizados estilo-estigmas 
contendo ovos de H. zea. No laboratório, foram separados e 
acondiCionados em placas de Petn somente "fios" com ovos. e 
mantidos em sala cllmatlzada a 25 ± 2°C . 00 lotai de estilo-estigmas 
examinados 88.71 % tinham pelo menos um ovo parasitado: o número 
médio de ovos por estilo -estigma foi 8. 15 e vartOU de 1 a 36; o 
número médio de ovos parasi t ados por estilo-est igma foi 5.66, 
variando de 1 a 33: o parasitismo natural fOI de 69.50%. '"' (,mero 
de indiv(duos por ovo fOI 2,55, variando de 1 a 4; a razão <',", xual fOI 
de 0,60, com uma relação sexual de 1.48 fêmeas para cada macho; 
a longevidade média de adultos aliment ados com mel puro mantidos 
sem a presença de ovos de H. zea foi de 3.85 dias para fêmeas e 
2.09 dias para machos, 

PATOGENICIDADE DE Be~uvflriIJ bIJssilJnIJ E Metsrhizium 
IJnisop/ilJtJ EM CIJstni. ic.rus (LEPIDOPTERA. CASTNIIOAE) 

R. B. a. da Silva. A _ F_ de S. L. Veiga. Área de Entomologia. 
Oept- . de Agronomia (UFAPE). Rua Dom Manuel de MedeirOS S/N. 
DOIS Irmãos, Reclfe ·PE. 

A Castnia icatus é conhecida como broca do talo ou broca 
gigante do abacaxizelfo. em decorrência da sua inCidência acentuada 
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nos ultlmos anos, destacou-se como fator limitante a cultura do 
abacaxi em zonas de produção no Estado de Pernambuco. Atualmente 
não eXistem recomendações de controle com garantias de efiCiênCia 
e o controle microbiano pode se contltUlr numa alternativa para esta 
praga . Estudou-se a patogenlcldade dos fungos 8eauveria bass;ana 
e Metarhmum anisopliae sobre larvas de C. icsrus . Este trabalho 
constituI-se de duas etapas, uma iniCiai onde verificou-se o efeito 
dos fungos sobre larvas em diferentes estágiOS de desenvolvimento 
e em seguida realizou -se um btoensaio com larvas de segundO 
(nstar de C. icarus, estágiO que se mostrou mais promissor na etapa 
antertor. observou-se a Infecção do fungo mediante mortalidade e 
determinou· se o tempo letal ITllO) . O expenmento constou de três 
tratamentos e lnnta repetições. sendo uma a testemunha e os outros 
dOIS o 8. bassiana e o M. anJsopliae na concentração de 10' con(diosl 
ml. As suspensões dos fungos foram aplicadas por pulverização direta 
sobre as larvas. estas Introduzidas em pequenos segmentos de mudas 
de abacaxi. as quais foram acondiCionados em recipientes plásticos. 
O expertmento foi mantido em BOD a 26 ± 1- C e fotofa se de 12 
horas, avaliou-se a mortalidade diária dos insetos. através da 
conldlogênese. Os resultados permlttram observar os percentuais de 
mortalidade, agressivldade e o tempo letal (TL.o' . Conclu(-se que os 
fungos mostraram·se patogêniCOS e o M. anisopliae fOI mais agressivo. 
Ressalta-se a imponAncia da continuidade dos estudos visando obter 
um maior conjunto de informações necessária ao estabeleCimento 
de uma metodologia de controle microblano. 

FREaO~NCIA RELATIVA E SUCESSÃO DE STAPHYlINIDAE 
ICOlEOPTERA) EM FEZES BOVINAS OEPOSITADAS EM PASTAGEM 
DE UBERlÃNDIA • MG 

J . A. GuimarAes, J . Mendes, Dep de Patologia - IU.F.U.1. Cx. Postal 
593. CEP: 38.400·902. Ube,16nd,a, MG. 

Fezes bovinas são micro habitat de uma rica 
aftropodofauna . destacando· se os Dlpter a. Hymenoptera e 
Coleoptera. Os coleópteros Staphyllnidae, são predadores de ovos e 
larvas de dipteros, atuando como seus controladores naturaiS, 
InclUSive de espécies-praga como a Haemstobia irr;tans (Mosca dos 
chifres). Com o obJetiVO de conhecer a sucessão e freqüência relativa 
de StaphyhOidae, fezes boVinas recém defecadas foram expostas 
em pastagem de Paspalum not8tum da Fazenda do Glória. U.F .U. 
Após transcurso de 1. 8, e 24 horas, 2, 3, 7 e 10 dias, quatro 
placas de fezes eram recolhidas separadamente e triadas em 
laboratório para a obtenção dos Staphylinidae. Os experimentos foram 
replicados nos meses de março. junho, julho. agosto. setembro e 
outubro de 1995. Um total de 156 placas de fezes foram expostas 
na pastagem. obtendo -se 6.225 adultos de Staphylintdae 
penencentes a pelo menos 30 espéCies. Destacaram-se pela maior 
freqüência : Staphyltnldae spl (29,6 %1. Philonrhus spp (24,6 %1. 
Heterothopis spp 117.0 %1. e Aleochar8 spp (9.2 %) totalizando 
80.4 % dos StaphyliOidae obtidos. A chegada destas espécies às 
fezes nas primeiras 24 horas de exposição, é indicativo de ação 
predadora em ovos e larvas de primeiro estágio de dipteros . A 
freqüênCia crescente vertflcada para a maioria destes Staphylinldae 
ao longo dos dias de exposição das fezes , sugere que também 
estariam se alimentando de larvas e pupas de d(pteros. ou de ovos 
de algumas espéCies que oVlpõem nas fezes a panlr do segundo dia 
de exposição no campo . Aleochara sp2. Ctyptobium sp l , 
Heterothopis sp 1. PhiJonthus flavoJimbatus e Staphyhnidae sp 1 
mostraram-se freqüentes e abundantes. devendo exercer papel 
imponante no controle da dipterofauna coprófaga da região, inclusive 
a H. irritans. 



DISTRIBUIÇAo DO BESOURO Onthoph.gus g.zells 
ISCARAOAEIDAEI PARA O CO DA MOSCA·DOS· CHIFRES 
(Hsflmlllobil, I"ita"s - MUSCIOAEl EM RONDONIA. 

V.B. d, Oliveira: C.A.D. Tlluira & F.G. Silva Nl to. EMBRAI'A CPAF· 
RO. C,Postal 406, CEP 70 900970, Porto Velho, RO , FAX 10691 
2223857 

Em 1990, a EMBRAPAfCPAF RO detectou a presença da 
mosca dos chifres IHaematobla Imla"s) no mUllIciplo de Por10 Velho . 
Um PilO depoIs, H. ,mta"s estava dispersa por praticamente todas 
85 reglOes de RondOnla , causando danos significatiVos 80 rebanho 
boVino do estado. Buscando alternativas para o conHole da mosca, 
em 1991 . o CPAF RO estabeleceu em Porto Velho uma Criação massal 
do besouro OnthopIJagu! /Jolella , a primeira no estado, paro o controle 
biOlógiCO de H. Imtans . No mês de setembro daquele mesmo ano, 
foi realizado o lançamento oficiai desta tecnologia, com a dlstubUlção 
de 200 casal' do besouro . Postenormente, foram estabelecidas 
cnações semelhantes nos campos expellmentals do CPAF AO, nos 
mUlllclplOS de Ouro Preto d·Oeste. Prosidente MédiCI o Vllhena A 
distribuiÇão dos casais dos besouros vem sendo reahzada em números 
cada vez malorel. ASSim, em 1991 , foram dlstrlbuldos 2 ' osalS, 
enquanto em 1995, 17. 124 . Regra geral, 8 dlltflbuiç·lo é feita 
gratUltamente,pora pequenos e médio I produtores JuntOlUtJ nte com 
os casais. os produtores recebem orlentaçôel geraIs sobre como 
utilizar esta tecnologia . Foi montado um banco de dados para 
cadastramento dos produtores benefiCIados, tondo como base 'Ichas 
de registro da dlstllbulçAo dos casais Veuflcou ·se que até 1995, 
foram dlsttlbuldos 37 .770 casais do besouro, benefiCiando 462 
produlOres em todas as áreas geográficas de RondOnl3 e alguns 
municlplos vizinho I, nos estados de Mato Orossso e Acre . Até o 
final de 1996, será aplIcado um questlonállo para a avaliação dos 
fatmes técniCO' e econOm,cos envolVidos n8 adoçlo desta tecnologia 
pelos produtores. Os resullados oflentarào a olilnlzação dos processos 
envolVidos na produção e adoção desta tecnologia em RondóllIa 

EVALUACIÓN OE LA EFECTIVIDAO DE Saclllu$ .phaericus PARA 
Anophe/8' IN.} IIquanli. Y Anoph./8' IN.) .Ibimllnu. IDIPTERA: 
CUlICIDAEI EN LAOORATORIO , 

F. dOI Santol FNS/RO. Av Jorge Teixeira sln, CEP 78 .900000, 
Porto Velho RO . N. P. Delgado IZA/FA/UCV. EI Llmon. Maracav. 
Venezuela . 8. C.A .O. Teixeira. EMBRAPAfCPAF RO. C Postal 406. 
CEP 78 ,900 970, Porto Velho RO . FAX 10691 222 3057 

EI control blOIOglco es una de las alternativas que mayor 
atenclón recibe en la ectualidad para ui manelu de los veclores de la 
malaria . Este reposa prinCipalmente en Sscll/u. thurigiell.l. ViU 
i,r.e/tln,;. IBti) y S.cil/u. ,phaericu. IBsl. hecho que os debldo a 
sus grandes potenclahdades como Insectlclda larval. Bs es altamente 
tÓXICO para algunas especles de Cu"/( V Anopheles An. (N.) aqullnlis 
es ai puncipal veetor de molana de la reglón ollental de Venezuela. 
An. (N .) .Ibimanus es 01 ptlnclpal vector de malarla a lo largo da la 
costa paclhca de las Ameflcas. La floahdad dei presente estudlo fue 
la de evaluar la potencmhdad de dos estllpes de 65 2362 hqulda V 
la estirpe 51 hofillzada, como Inseetlcida para An. albimanu. y An. 
.qual.li. 8n laboretollo. Los expeflmentol lueron reahz:tdn" en la 
OlvIslón de Investlgaclones de la Escuela de Malaflologla ·0. J ,. noldo 
Gabaldon·. en Maracay_ Fu.ron utilizadas larvas en cu 11. lU mstar 
temprano de la FI de An. IIqUIIUlil , V dala FlO de An. albinrllnu. de 
la crIa dei labor ataria. Los expertmentos fueroll repelidos tr8s vecas 
a" dias alternados. de manera que los resultados obtenidos tuvl8sen 
mavor confiablhdad. Para la estirpe 2362 IU8ron utlhzadas 15 
concentra Clones (mllll . entre 9,9)( 10 1 Y 9,9 x 10 '. Para 51,7 
concentraclones, entre 9,9 x 10 1 y 9,9 x 10 ' La mortahdad de las 
larvas, fue cuantlhcada eo 24 y 48 horas post tratamlento . Los 
porcentajes de mortahdad obtenldos fucron soma tidos ai análl"s 
Probil. AI ser anallzados los valores obtenldOI de las CL60 y CL9S 
a través de 101 re.ultado. delas pruebas. se observa que en relaeiOn 
a las estirpes S. ,ph •• rlcus 51 se mostró más eficaz que S . 
sph •• ricu. 2362 . En relaclOn a efectlvidad contra las especlas. B .• . 
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51 demostró ser más efectlvo para A" s quSSfllís que pata An . 
• Iblmsnus . 

INTERAÇÃO DE PARASITÓIDES DA FAMluA PHORIDAE IDIPTERAI 
COM O HOSPEDEIRO A". seltden, rubropilo,. IHYMENOPTERA : 
FORMICIOAEI 

A . Tonhasca Jr .• M. A. L. Bragança, M . ErthaJ J,. & R. R. Melo, Lab 
de Proteção de Plantas ICCTA I UENFI. Av Alberto Lamego. 2.000, 
Horto, CEP 28015 620, Campos dos Oovtacazes, RJ . E·mai!: 
lonhasca@uenf .br 

A famnla Phoridae é uma das mais diversas entre os Insetos, 
tendo o paraSltoldlsmo como o estilo de Vida maiS comum . Multas 
espécies destas moscas são parasltóides de formigas Neste estudo 
foram avaliados os forldeos relaCionados à formiga cortadeira Alta 
sexdens rubroplfosa e alguns aspectos do paraSItISmo natural. As 
formigas foram coletadas em um rellorestamento de Eucalyptus spp., 
em Campos dos Govtacazes, RJ, de abril a novemuro de 1996 e 
acondiCionadas em B.O.O à 27 C para detecção do parasItismo 
lIormação de pupas e emergênCia da adultosl . Três espéCies de 
forldeos foram Identificadas: Neodohrmphofa declmata, Apocephalus 
Btlophllus e Myrmoslcaflus sp •. N declma'a paraSIta castas maiores 
de formigas em relação as outras duas espéCies . As larvas de N 
declmala e Myrmoslcaflus sp empupam entre 8S mandíbulas da 
formiga (uma por hospedeI/oi , enquanto que as de A attophtlus Ide 
uma à qUinze por hospedeiro) empupam fora do corpo da formiga. O 
paraslllsmo I)or N. declmala e MyrmoslcBrlUs sp. ocorreu durante 
todo o per lodo de estudo, enquanto A 8ltophlfus testflnglU se aos 
meses de uutubro e novembro. A percentagem de paraSitismo natural 
pelas três espéCieS durante todo o perrodo de estudo fOI de 8.37% . 

CRIAÇÃO EM LABORATÓRIO DE Aganll'pi, pellerenoiIHymenopt.ra: 
Eucoilid •• 1. PARASITOIDE DE MOSCAS·DAS·FRUTAS IDipte,.: 
Tlphritidall 

W.J .R. Matr8ngolo Embrapa Mandioca e Fruticultura. C. Postal 7, 
CEP 44 .380 000. Cruz das Almas, BA E-mail : matran@cnpmf 
embrapa .br, A.S. Nascimento, R. da S. Carvalho. 

Em frutos de pitanga, A/J8nasplJ pelferenoi representou 
3,8% do total de patasltóldes de moscas· das frutas, em amostragens 
fellas em Conceição do Almeida, no recOncavo bahiano . Para 
encontrar os hospedcllos, a fêmea penetra nas perfurações 
provocadas por outr05 Insetos ou nas rachaduras dos frutos caldos 
no chão. Esse contportamento lhe confere um nicho de açAo 
pratlcamer1le exclUSIVO. 13 que 8 malOlla dOI outros paraSltOldes de 
moscas-das frutas, pertencentes pllnclpalmente á famnta BracoOldae. 
sub famna Opllnae. restrlllgem·se;l supcrficle dos frutos, localizando 
as larvas de moscas das-frutas no Intenor do fruto por meio de um 
longo OVtpoSilor . Para a multlphcação do parasllólde. foram utilizadas 
larvas de 3° estádiO de Ceralitls capltala, as quais foram envoltas 
em teCido de filO . formando ullla estrutura semelhante a um ovo de 
páscoa, dononunada UEP IUnldade de Exposlçâo ao ParaSitismo). 
As condições vigentes no laboratOno loram de 24 + ou - 2°C. 65 
+ ou - 10% de UR e fotofase de 12h. As UEPs foram colocadas 
dentro de um frasco do 200 ml Juntamente com os parasltóldes 
Logo em segUida, as fêmeas de A . pel/erellOI iniCiaram a busca pelas 
larvas. Insermdo o oVlposltor através do teCido, • por vezes, 
penetrando nas reentrênclas formadas pelas dobras do tecido. 
comportamento semelhante Aquele reahzado em ambiente natural, 
quando procuram larvas dentro no fruto . A emergênCia dos adultos 
ocorre em média, 24 dias após a elCposlção. A ctlação massa I de A 
pel/erenol e hberaçio em campo pode ser mais um componen te no 
esforço da redUZir OI prelulzos causados pelos tefrjUdeos em fruteIras 
tropicaIS. 



POTENCIAL DE PRODUÇÃO DE DlachlUmimorpha longicauda'a 
IHymenoptara : Braconidael EM LABORATÓRIO 

A .S. Nascimento. Embrapa Mandioca e Fruticultura, C, Post al 7, 
CEP 44 .380 000, Cruz das Almas, BA E·mall antnasc@ cnpmf. 
embrapa.br, W .J .R. Matrangolo, R. da S. Carvalho & E.o . Melo 

Avahou 50 a produttvldade do método empregado no 
laboratóriO da Embrapa/Mandloca e Fruticultura para criação de 
DIBchBsmunorpha lono/caudals Para a multlphcaçAo em laboratório, 
124 + ou 2"C.65 + ou · 10% do UR e fOl0f8s0 de 12hl foram 
oferecidas larvas de 3° estádiO de Ceral/t/s capltala lolptera : 
Tephlllldael, envoltas em tecido de flló . fOflnando uma estrutura 
semelhante a um ovo de páscoa. denommado UEP IUnldade de 
Exposlçio ao ParaSlllsmol Observou se a lonoevldade ti •. lul lOS, 
produtlvldadelgalola e a Viabilidade das pupas 1)8r8sn8dall. '~I n gaiola 
I 0 .40 x 0 ,40 x 0.40 cm I com 400 machos e 460 lênw.tS de D. 
lono/caudala ao 101100 do 31 dlu consecu tivos . Ofereceu se 
diariamente. 6 UEPs 1100 larvas por UEPL a partlf do 2" dm de Idade 
dos adultos do parasllólde, pOI lima hOla. Após a exposlcão, as 
larvas foram transferu1as para hascos com vermlcuhta umldeclda. 
para empupar . No 31 " dia de obscrvaçAo, rest avAm 67% das fêmeas 
e 29% dos IllilChos. O parasitismo esteve próximo de 100% até o 
28" dia, com uma média de 91 ,9 % nos 31 dias de observação, O nO 
de descendentes durante o perrodo de observaçlio fOI de 1. 160 
machos e 1.938 fêmeas . A Viabilidade pupal In" moscas emergldas 
+ nD paraSlltHdes ftotal de pupasl olicilou entre 10 e 30 % nos 
pnmelros 20 dias. após o que. teve crescunento constante. até chegar 
a 70% no últuno dia, que pode estar duetament e relaCionado com a 
mortalidade das lêmeas e reducAo de sua tenllldade. Estlma·se que 
duphcandos8 o n° do UEPs/giuola, 6 expoSições dlátlas/galola , 
dobrando se o nO) de lalvas UEP e dltilpondo de 10 gaiolas. a produçAo 
de parasltóldes em laboratótlo chegatl8 a aproxlmadamonlt' r,:>0 000 
par aSltóldos/mb 

METOOOLOGIA PARA REALIZAÇÃO DE BIOENSAIOS COM 8acHIu. 
Ihur;ngiensis CONTRA LARVAS DE renebr/o molilor. ICOLEOPTERA, 
TENEBRIONIDAEI. 

R. H. Matsulhita, R. Monnerat. C. A • L. NeveI & J . M. C. S. Dias. 
CENARGENIEMBRAPA • C.P.02372; CEP: 70 B49 970 Bf8slha 
IOF). E.mall : rubens@cenargen.omblapa.br 

Tenebflo moMor é consldcrado praga de grãos o fallnhas. 
armazenados em condições Inadequadas. A s lêmeas depOSitam em 
10rno do 300 01105 br ancas o aderentes; a eclodo ocoue em torno 
de 8 dias e as larvas recém eclodldas do cllindllcas e ligeiramente 
amareladas, poSSUIndo cerca de 2,6 mm de coml)lImemo, alcançando 
al é 30 mm na fa se de pré pupa . O nllmero de Instares pode vaflar 
em torno de 8 e o Cicio blolóOlco completo dura aprOXimadamente 5 
moses. Para soleclonar eSllrpes de Baclllus Ihurmglens ,flcales 
con lra este Inseto fez se necessállo adaptar uma melOI·! logla de 
bloensalo . Ullllzou se dieta art ifiCial de Ant/carsla gUlllmatalls 
ILepldoptela. Noctuldael. coloci"lda em placas de Pet,. descartáveIS; 
Procedeu so ao preparo das testemunhas, colocando 6 larvas em 
cada placa. sem adição de Inóculo Nas demaiS placas. maculou se 

200 ~1I de suspensào bactenana Icom repetlçãol e depoIS da 

secagem, foram colocadas 6 larvas em cada placa . VáriOS volumes 
de suspensão 'oram previamente testados e lIell"cou se que a 
quantidade utilizada é 8 mais ade(lllUda, pOIS permite a secagem 
láplda da dl6ta maculada e eVl la o afogamento das 18lvas. As placas 
foram mantidas a temperatura de 28 C; e as leituras de mortalidade 
foram realizadas COIl1 48 e com 96 horas. Com esta metodologia , 
foram avaliadas 68 lliolados braSllelfol de 8 . thurmglensls . 
pertencentes ao Banco de Germoplasma Mlcroblano do CENARGEN. 
Foram usadas como testemunhas posItivas as elllfp8S 8 Ihurmglensls 
san dlago e lenebfloms, as quaIS provoca,am 100% de mortahdade 
nas larvas, em 48 hora s de expo5lçAo . 00& Isolados br851I01ros 
testados. que pertenciam a 18 sorolll)Ol, nenhum causou mortalidade 
ao Inseto alvo. 
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SOBREVIV~NCIA DE Neozygites cf . lIorid.na EM DIFERENTES 
CONDIÇOES DE ARMAZENAMENTO 

I. oelalibera J,., EMBRAPA CNPMF, C P 07. Cruz das Almas SA, 
CEP 44380 000 EmalL Italo@cnpmf.embrapabr &G. J . de 
Moraes 

o almazenamento de ácaros elou Insetos mumificados por 
palógenos li! de grande ImportânCia. prinCipalmente para fungos de 
difíCil crescimen to em melO& de cultivo artlllclal E&le estudo tem o 
obJetiVO de l omecer subsldlos para uma conservação maiS segura 
de coleções de Isolados de Neozyglles cf . IJofldana e Indicar formas 
prát icas de conservação do patógeno para Inoculação em campo. A 
capacidade de sobreVivência de corpos hlfals de doIS ISolados desta 
espéCie. cole tados em Plrltlba e CIUZ das Almas-Bahia, em ácaros 
Monon ycheJlus lana/oa mumifi cados, mantidos em diferentes 
condições de armazenamento. fOI avahada em laboratório. Os Isolados 
foram armazenados a 10"C; a 4"C e umidades rela tivas de 5%, 
21'" e 37% e a 25"C e 60~ U ,R., todos a 24 horas de escOlofase. 
De acordo com a temperatura desejada o materia l 101 mantido em 
congelador. geladeira e cAmara Incubadora para B.O.O.. Para 
obtençAo de 6%, 21 % e 60% de umidade relaUlla foram utlllladas 
diferentes concentrações de soluções de gllcerol. Enquanto que 37% 
de U.R. corresponde a umidade 10tema na geladeira durante a 
condução do trabalho. Na condição de 25°C e 60% U.R InlvelS de 
umidade e temperatura próximos as condições médias de algumas 
regiões do Nordestel , após um mós de armazenamento N. cf . Ilofldana 
perdeu totalmente a Viabilidade . Após 8 meS85. não se observou 
diferenças slgnlflca l lvas na esporulação do Isolado de Plfltlba nas 
condições de arllluenamento eS ludadas, exce tO quando mantido a 
4°C e 21 ~U . R. que apresen tou menor produçAo de confdlOS. Por 
outro lado, o Isolado da N cf flofldofla de Cruz das A lmas l eve uma 
redução signi fica Uva na produção de con(dlOs quando manlldos em 
geladolra a 5, 2 1 e 37 % U R .. A produção de confdtOS a pBrW de 
ácaros mUnllflcados congelados durante 8 meses fOI semelhante a 
de ácaros recentemente mumificados . 

PATOGENICIDADE DE ISOLADOS DE N •• zygilu cl. I/.rid.na AOS 
ÁCAROS Mononllchellus laniVoa E Tetranllchus urlicae 

I. oelalibera Jr •• EMBRAPACNPMF. C. P. 07. Cruz das A lmas BA, 
CEP 44380-000. Emall Italo@cnpmfembrapa .br. G. J . de 
Moraes & L. Smith 

Os fungos Entomophthorales sào conheCidos pela sua 
espeCifiCidade, em mUitos casos restuta a poucas espéCies de um 
mesmo gênero de hospedeiros. A espeCIfiCidade além de ser um 
fator desejável em programas de maneIO Integrado de pragas também 
pode ser utilizada para caractefllação fenotlplca de patógenos . A 
palogenlcldade de 19 ISolados de Neozygltes cf . 1I0fldanB a duas 
espéCies de ácaros pragas da cul tura da mandioca, Monoflyche/Jus 
lana/oa e Tetr811yclws urtlca8 l Aca,.: Tetranychldael, fOI avahada a 
24 ± l "C e 70 j: 10%U,R. Foram utilizadas 76 fêmeas de cada espécie 
de ácaro, ollg lnáuaiii de cuação em plantas de Mamhol esculent8 e 
CanavallB enclloTlrlls. colocadas em 6 dISCOS de folha de mandioca 
contendo um ácaro mumificado eSl>orulado por diSCO , As avahações 
foram realizadas durante 8 dias, Identificando se dlaflamenle em 
microscópiO o númelo do ácaros mortos Infectados. Os ISolados 
cole tados em T uft/cae em Call·Colómbla e em Jaguarlúna SP &Ao 
patogêniCOS tanto a T IJrI,cae quanto a M. tBoaloa . Entretanto, todos 
ISolados cole tados em M lonaloa no Blasll somente Infeclaram ácaros 
da plóprla espéCie. O Isolado de Cruz das Almas BA apresen tou 
maior nfllel de Infecção em M. talJoloa que os ISolados de Cah e de 
Jaguatluna Estes lesultados Indicam que deve eXIStir uma ampla 
vanabllldade om NeolYYlles cf IJofllJanB aSSOCiado ao ácaro verde 
da mandioca na região neotroplcal, de onde esta praga é originá na. 



SEASONAl ABUNOANCE OF Phyllocnis ti. citrel/II ANO ITS 
PARASITO 105 IN FlORIOA CITRUS 

J . E. Pef\a, R. Duncen & H. W. Browning Unlv . of Florida, TREC & 
CREC. Homestead & lake Alfred. Florida USA. 

Seasonal abundance and parasillsm of lhe leafmmer 
Phyllocnistis ciuella Stalnton were Investlgated trom Summer 1993 
thfough spnng 1995 on "lahlli'" limes In Florida. P. ciuella populatton 
density increased from spring through fali and declined dunng wlnler 
1994 aOO 1995. Elght specles of parasllolds attacked leafmlOers 
Immatures In commerclal and experimental lime orchards. lhe 
eulophid Pmgalio minio (Walkerl. a pnmary ectoparasitold of dlplerous 
and lepldopterous lealmlners. compnsed about 80% 01 the parasltolds 
Ihat emerged Irom parasihzed P. citrella specles and abundance of 
adult parasltolds varied considerably between leatminer generalions. 
Based on lhe examlnation Df 15.000 larvae and PUP :'l l of lhe 
leafmlner, these parasitoids are apparently everywhere II1Ioughout 
the reglon. aOO parasitization rates 8Kceeding 50 percent have becn 
observed in unsprayed groves . In general a positive correlalion 
between Icalmlner populatlOns and parasitotd densities demonstrated 
that Indigenous parasltolds slgníficantly reduced leafmlner densllies 
2 .5 years after I1S Invasion Df Florida. 

152 



Re.wutlos ti(} /6" ('(mgre.'fSo Brasileiro d4! EllfO/llO/ORiu. Salvador·B,I, O] Q 0 7 de março de 199-

CONTROLE QUIMICO 
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Hi!.\/ltmu IItI IÓ· C'ou1-!f'I!.uo Hrm !.Iro dI! tlllmllolo)!1tI .\a/melor.H,' 01 a O· tI.! marça di! /99-

EFEITO DE DOSES DE FOSFINA E PERloDOS DE EXPOSiÇÃO. NA 
MORTALIDADE DE FORMAS ADULTA E IMATURAS DE TRtS 
POPUlAç OeS DE Rhyzopertha dominin (CoIeoptera: Bosttichidae), 
EM TRIGO 

A .C. P. Cam. CEDAF/UFV. CEP 35692000. Flore'lal. MG. J.P. dos 
Santos. EMBRAPA, CEP35101970. Sete Lagoas. MG. T.M.C.Della 
lucia. Oept . de Biologia Animai (UFVI, CEP 36571 -000. VIçosa. 
MG & J .O.G. de Lima. UIlIV. de Campos. CEP 28001-970, Campos, 
RJ . Apo'o : CNPq. EMBRAPA . 

Rhyzopertha dominica é uma Importante praga do trigo 
armazenado. sendo a aphcação de fostma um dos métodos mais 
utilizados para seu controle. Ultimamente. têm surgido problemas 
no controle efetivo dessa praga com esse produto . Entre as causas 
desses Insucessos. aparecem a ocorrênCia de populações I~ praga 
com maIOr toler3ncia ao gás. bem como a falta de Informnn;us sobre 
a melhor combinação de dose do InsetlcK1a com o tempo de c>,poslÇão 
da praga ao mesmo. em suas diversas fases de desenvolvimento. 
Neste trabalho estudaram se combmações de doses (testemunha. 
0.25,0.50. 1,0 e 2.0 gIm)) de fosflna. com três tempos de exposição 
(três. Cinco e sete dias) ao gás. no controle dos sete instares lavo. 
larvas de prtmelro. segundo. terceiro e quarto instar. pupa e adultol 
de três populações de R. dom;n;c(J sendo. uma suscetrvel e duas 
resistentes. aSSIm caractertzadas pelo método numero 16 da FAO. 
Na população suscetrvel, todas as doses causaram 100% de 
mortalidade em todos os 'nstares. Indepen-dentemente do tempo de 
exposição. Nas populações resistentes. a percentagem de mortahdade 
variou com a dose. O tempo e OS rnstares. exceto com a dose de 0.5 
g/m J • com Cinco e sete dias de exposição, e as doses de 1.0 
c 2,0 gIm'. que mataram todos os Insetos. De maneira geral . as 
fases de ovo e larva de prtmelro (nstar foram maiS suscetíveis e a 
fase adulta mostrOU ser a maIs reSIstente . A combinação maIs efetiva 
de dose de fosftna e tempo de exposição mOstrOu ser prática Viável 
no manejo de populações resistentes de R dom ;n;ca. 

EFIC I~NCIA DO INSETICIDA Or' hene Pelle' Cacapha,a. 9 70g/le g. 
GRÂNULOS AUTODISPERSlv EIS EM AGUAI NO CONTROLE DE 
PULGÃO M acfosiphum euphofb ;S6 Thomas NA CULTURA DE 
DATA T A Solanum tubefosum l . 

M .D. l ucas, I. Kon & F.A. Rodrigues. Oept! de Agronomia, Unlv . 
Federal de Uberlandla-UFU. C. Postal 593. CEP 38400 902. Campus 
Umuarama, Uberlândla. MG . 

No Brasil, a bataTa IOglosa é a primeira hortaliça em 
Importância econômica Sua producão é prejudicada pelo ataque de 
pulgões. onde o controle (Iulmlco é ainda a alternativa mais .... Iá .... el. 
O experlmonto fOI conduzido em condições de campo na Fazenda 
Macauba. mUOlcfplo de Arad. MG, no perlodo de abril a lunhol1996. 
A cultivar Blntje. foi semeada num espaçamento de O,80m entre 
linhas e O,20m entre plantas-sementes. perfazendo assim. 80 plantas 
por parcela de 12,80m1. O delineamento expenmental foi dI! blocos 
ao acaso. com 6 tratamentos e 4 repetições, sendo 1 Inl • .IInento 
testemunha Isem produto). 2 com o produto Orthene Petlct 970 GO 
na dose de 75g p.c./1oo I de água sob vazões de 400 e 600 I de 
caldalha. 2 com o produto Orthene 750 BR na dose de 1000 p.c.! 
100 I de água e também sob os volumos de 400 e 600 I de caldalha. 
e 1 tratamento com o produto padrão PI -Rlmor 500 PM na dose de 
50g p.c./100 I de água sob .... azão unlca de 1000 I de calda/ha . Feita 
a pré-avaliação. fez-se então a aplicação dos produtos e subsequentes 
a .... allações. com 1. 3. 6 e 10 dIas. As amostras toram tomadas no 
terço médiO das plantas de duas linhas centraIS, coletando-se 10 
folhas ao acaso e. com auxnlo de lupa. contou-se os pulgões VI .... OS_ 
Com os dados transformados em raiZ quadrada de Ix + 0.51, tez -se 
análise estatlstlca. utlhzando o teste F para análise de vanAncia. 
Ouncan a 5% para comparação das médias e fórmula de Henderson 
& Tilton para cálculo de eficiência. A SSim. concluiu que o produto 
Onhene Pellet 970 GD mostrou sua efiCiênCia em todas as avaliações. 
enquanto os demaiS só a part ir da segunda ou terceira avaliações. 
eVidenCiaram efiCiência no controle do pulgão na cultura da batata. 

EFICI ~NCIA DO INSETICIDA Drthen. Pell •• Cacepha ••• 970 g/le g. 
GRÂNULOS AUTODISPERSlvEIS EM AGUAI NO CONTROLE DE 
PULGÃO M yzus persicae Sub. . NA CULTURA DE TOMATE 
L ycopers;cum esculentum Mil!. 

M.R. l ucas. I. Kon & F.A . Rodrigues. Oept~ de Agronomia. UOIV. 
Federal de UberlAndla-UFU. C. Postal 593. CEP 38400-902. Campus 
Umuarama, Uberlândla. MG. 

o tomateiro é uma das prtncipals hortaliças-fruto e 
altamente eXigente em tratos fltossanltártos, onde o controle de 
pragas como o pulgão é ainda mUito dependente de produtos 
químiCOS. Este expenmento fOI condUZido em condições de campo 
na Fazenda Macaúba. município de Arad. MG. no período de abnl a 
Junho/ 1996. utilizando a cultl .... ar Kada gigante. transplantada em 
IlOhas de 4 ,Om de compnmento e espaçadas de 1,Om entre si e 
0 .50m entre plantas. perfazendo aSSim. 24 plantas/parcela de 
12,Oml • O deltneamento expenmental fOI de blocos ao acaso. com 
6 tratamentos e 4 repetições. sendo 1 tratamento testemunha (sem 
produtol. 2 com o produto Orthene Pellet 970 GD na dose de 75g 
p.c.l100 I de água sob vazões de 400 e 600 I de calda/ha. 2 com o 
produto Orthene 750BR na dose de 100g p.c.f l 00 I de água e também 
sob os dOIS volumes de caldalha. e 1 tratamento com O produto 
padrão Pi Rimar 500 PM na dose de 509 p.c./100 I de água sob 
vazão única de 1000 I de calda/ha. Antes da aplicação dos produtos 
fez-se uma pré avaliação. coletando-se 20 folfolos ao acaso na parte 
mediana de 6 plantas da linha central, onde com auxnlo de lupa. 
contou·se os pulgões .... IVOS. Usando esta mesma metodologia. fez· 
se subsequentes avaliações com 1, 5 e 7 dias após. Com os dados 
transformados em raIz quadrada de Ix + 0.51. fez -se análise 
estatistlca utilizando o teste F para análise de vartância. Duncan a 
5% para comparação das médias e fórmula de Henderson & Tilton 
para cálculo <kt eficiênCia. ASSim. pela segunda e terceira avaliações. 
concluIu se <Iue todos os produtos nas suas respectivas doses e 
volumes de calda foram mUito efiCienteS no controle da praga. 

EFEITO DE INSETICIDAS EM FORMULAÇÕES SÓLIDAS E LIQUIDAS 
NO CONTROLE DO CUPIM DE MONTlcULO. N .. utite,me. sp. 
(lSOPTERA: TERMITIDAEI EM CANA-O E-AÇÚCAR 

R. de M. Melo Filho & A .F. de S .l. Veiga. OeptO, de Biologia. Área 
de Entomologla IUFRPEI. CEP 52171 -900. ReCife, PE . E·mall : 
rClnaldo@eloglca _com.br 

Os cupins. também chamados de térmitas. insetos 
pertencentes à ordem Isoptera. reumndo. atualmente. cerca de 200 
espéCies no BraSil. constituem praga de Importância crescente para 
a cana-de-açucar no Nordeste. especialmente para o Estado de 
Pernambuco. face à sua ocorrênCia nas áreas de produção da zona 
lltoral·mata. Este expertmento foi condUZido em COndiÇõeS de campo 
na USlOa Estlvas, RIO Grande do Norte . Avallou·se diferentes 
Inseticidas Icarbaryl; clorplr.fos: dodecacloro; endosulfan; isazofos 
e lambdacyhalothrtnl em formulações sólidas e liqUidas no controle 
do cupim de monHculo INssutitefmes sp.I em cana-de·açucar. Os 
produtos foram aplicados em dOIS canais. perfurados com varão de 
ferro. em cada cupinzeIro, sendo os mesmos avaliados 30 dias após. 
Os resultados obtidos permitiram conclUir que o melhor tratamento 
foi o dodecacloro a 0.22 g de Ingrediente ativo por cupinzeiro, 
proporcionando 100% de mortalidade de cupinzeiros. No entanto 
vale ressaltar que se trata de um produto de utilização prOibida desde 
1985. ut ilizado neste teste apenas para efeito de comparação. Os 
demaiS tratamentos não obtl .... eram efiCiênCia satisfatória. Os 
cupinzeiros foram medidos e apresentaram médias 16.10 cm para a 
altura. 23. 15 cm e 17,97 cm para os diâmetros basal e aplcal. 
respectl .... amente. 
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EFICltNCIA DO FIPRONIL NO CONTROLE DO CUPIM DE 
MONTlcULO. N •• utit.rme. sp . (lSOPTERA : TERMITIDAEI. EM 
CANA-DE-AÇÚCAR 

R. de M . Melo Filho & A.F. de S.L. Veiga. Oep1-, de Biologia. Área 
de Entomologl3 IUFRPEI. CEP 52171 -900. Recife. PE . E-mail : 
relnaldo@eloglca .com.br. 

A ocorrênCia de CUpins vem se acentuando a partI! últIma 
década nos canaViaiS do Nordeste do Brasil . região onde I f ,Jdomlna 
o gênero NaSulitermes. prmclpalmente devido:' prOibiÇão do uso 
dos Inseticidas organoclorados. Neste trabalho avahou-se a efiCiência 
do InsetIcida "prond. em condições de campo. com duas formulações, 
em diferentes dosagens. em relação ao controle de NaSuli termes 
sp. (lsoptera: Termltldael . A área experimental fOI conduzida num 
talhão de cultivo da Usma Estlvas. situada em Arez. RIo Grande do 
Norte . Os cupinzeiro s foram localizados. medidos (com médias de 
14,43 cm para a altura. 21,43 cm e 16.92 cm para os diâmetros 
basal e aplcal. respectivamente) e perfurados até a cAmara celulóslca, 
com auxOlo de um varão de fcrro. para a aphcação dos produtos. 
Foram testados nove tratamentos com 10 repetições num 
delineamento Inteiramente casuahzado. onde cada cupinzeiro fOI 
considerado como uma uOIdade experimentaI. Após 50 dias da 
aplicação. os cupinzeiros foram abertos, avahada a mortalidade e 
tomadas amostras. Os tratamentos mais ellclentes foram : flproOlI 
1800 WG) a 0.32 g I.a. por cupmzelro e flproOlI (20 G) a 0.20 g I.a. 
por cupmzelro. ambos apresentando 100% de mortahdade . De uma 
maneira geral e nas condições testadas. o "pronll proporChJ,I u uma 
boa efiCiênCia de controle . 

RESISTtNCIA DE MADEIRAS COMERCIAIS DA AMAZONIA 
TRATADAS COM BORO AO ATAQUE DE CUPINS SUBTERRÁNEOS 

V .S. De Oliveira . N .C . Rod,iguez Bustamante & M .D. Nunes, 
UniverSidade do Amazonas. Campus UniverSitáriO. Alelxo. CEP 
69077 -000. Manaus, AM . 

Nas regiões tropicaiS os cupins se constituem na principal 
praga que ataca a madeira e as construções com ela feitas . Neste 
senlldo é mUIto Importante que estudos sejam realizados para 
determinar produtos e tratamentos adequados para aument ar a 
reSistênCia natural da madeira ao ataque dos cupins. Neste trabalho 
fOI testada a reSistênCia ao ataque de três espéCies de cupins 
subte"âneos da reglAo amazônica (Nasutitermes surmamensis. N. 
macrocepha/us 8 N. cormgerl em três madeiras comerCiaiS Dmwa 
excelsa (Ange"m Pedra). Carapa gUlanensis (Andlroba) e CéJ; ... ~yJlum 
brasihense IJacareúba} tratadas pelo método de imersão CPI .oluções 
do 2 e 4 % da mistura (1 : 11 borax e áCido bóriCO. Os testus foram 
reatlzados em vasos plastlcoS de 2 I onde foram colocados areia 
esteflllzada e vermlcullta previamente umedeCidas como subst rato. 
Nos vasos foram colocados 200 operárias e 100 soldados da mesma 
espéCie, e três corpos de prova, dOIS tratados com boro e um como 
tes temunha . No total foram utilizados 90 vasos plásticos com 10 
repetições para cada espécie de madeira combinada com uma espéCie 
de cupim. O teste de reSistênCia teve a duração de quatro semanas 
e as vafláveis analisadas após a primeira e quarta semana foram a 
sobreVivênCia dos cupins e o consumo da madeira através de uma 
escala de danos. Os Indlces de mortalidade dos cupins fOlam bastante 
altos, com valores médiOS de 35.30 e 93.71 % na pumelra e quarta 
semana do teste respectIVamente. Porém, não houve substitUição 
dos cupms mortos durante todo o perlodo do teste. A espécie de 
cupim que apresentou o menor Indlce de mortalidade fOI o N. 
macrocepha/us . O alto Indlce de mortalidade dos cupins no teste 
eVidenCIOU uma grande dificuldade para análise do efeito do 
tratamento do boro nas três espécIes de madeira em ' ~ .. - ão ao 
ataque dos CUpins . De maneira geral houve apenas ataqu(; I,'ve com 
pequenos mordlscados na superffcle em alguns corpos dI;: provas. 
Inclusive tratados com boro, no entanto a maiOria das amostras 
apresentaram·se sãs. DeVido este e",peflmento ser pioneiro no BraSil. 
pesquisas futuras devem ser condUZidas apflmorando·se a técnica 
utilizada e adotando o N. macrocepha/us como a espécie de cupim 
teste com a reposição dos cupins que por ventura morram durante o 
perlodo do e",peflmento. 
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EFICltNCIA DE ACARICIDAS NO CONTROLE DO ÁCARO PURPÚREO 
PANONYCHUS CITR/IMC GREGOR . 19161 EHARA . 1951. EM 
CITROS 

A. P. Takematsu 1. T. Jocvs 1 & A. J . T. 5.ntos2 , 1 Ins1. BiOlógiCO. 
eal"'a Postal 7119. eEP 01064·970;São Paulo. SP 2. PLANTEe 
Rua FIlipe Bandeira. 34 eEP 021 26·020 São Paulo. SP 

Em condições favoráveiS , o ácaro purpúreo P. citri. pode 
provocar sénos danos à cultura dos Cltros. Com a finalidade de se 
avaliar a efiCiência de alguns acanCldas no controle dessa praga, 
Instalou·se um ensaio na Fazenda Shlgueno, localizada no muníclplo 
de Tatul , SP. no período de 06/07 a 24 /08/95 . O cultivar utilizado 
fOI Murcole, com 5 anos de Idade . O delineamento fOI o de blocos 
ao acaso, com 12 tratamentos e 4 repetições, sendo cada parcela 
constitUI da de 4 plantas. conSiderando· se como utels. as duas 
cent rais. Os tratamentos foram os segumtes: qUlOomethlonate 
IMorestan 700 PMI . 40.0 e 50,0 9 p.c.l l 00 IllIos; azocvcJo tln 
(Peropal 250 PM) • 100,0 g p.c./ l00 litros; azocvclotln tPeropal 
500 sei · 50,0 mL p.c./1 00 litros; cyhex3t1n ISlpcatlO 500 sei · 
50,0 mL p.c.ll00 litros; pyridaben ISanmlte eE ) . 75.0 mL p.c .I 
100 litros; PYfldaben (Sanmlte 75 PM) • 20.0 g p.c./ 100 litros; 
aCllnattvln IRufast 50 sei · 12,5 mL p.c.l1 00 lIuos; tetradlfon (ledlon 
80)· 300.0 mL p.c./ loo litros: enxofre (lhIOVlt) · 500.0 g p.c.l1oo 
titiOS e fluazman (IKF 1216' · 100,0 mL p.c .l l 00 I"ros e testemunha 
Isem tratamento) FOI feita uma unlca pulverização, ullllzando·se 
pulverizador motOflzado. Foram feitas avahações aos 07. 14. 21, 
28 e 48 dias após o tratamento. contando·se o numero de ácaros 
VIVOS encontrados em 10 folhas/parcela . Morestan 700 PM nas duas 
doses testadas. Peropal 250 PM e 500 se. Slpcatln 500 SC. Sanmlte 
CE e 75 PM foram efICientes em todas as avahações realizadas ; 
Rufast 50 SC apresentou controle méuor que 80% somente até 14 
dias após a aplicação. 

AVALIAÇÃO DO USO DA INSETIGAÇÃO NO CONTROLE DE LARVA 
ALFINETE OiabroticlI speciosll · ICOLEOPTERA · CHRYSOMElIDAE) 
EM MILHO COMPARADO A OUTROS M~TODDS DE APLICAÇÃO. 

W.Schmidt . DowElanco Ind . Ltda , R.Alexandre Dumas , 1671 ·4C, 
CEP 04717·903 • São PaulolSP, Carneiro. E.L.A. 

A larva alfinete é uma das punClpals pragas Infestantes 
em diversas culturas no mundo . sobretudo no milho onde tem Sido 
reportadas grandes perdas de produtiVIdade Quando não é feito o 
seu controle . Com o aumento da área Irflgada no BraSil , onde milho 
é a prinCipal cultura plantada, e com a prática do plantiO do milho 
safrmha após sOJa. temos observado aumento Significativo dos níveiS 
de Infestação desta praga, cUJO dano se caractenza pela destrUição 
do sistema radlcular e consequente tombamento do milho causando 
perd as na colheita . Por outro lado . o uso da qUlmlgação I prá t ica de 
se aplicar produtos agroquimlcos pela água de irrigação) tem Sido 
cada vez mais frequente. mUitas vezes vlablllzando economicamente 
o pfÓPflO projeto de Ifflgação . Visando se avahar a Insetlgação como 
forma de aplicação em comparação com o tratamento de semente e 
com a pulveflzação no sulco de planllo , que é prática consagrada 
em outros palses , dOIS ensaios foram Instalados na região de 
Florestópohs/PR na safra 95 /96 , onde se aplicou duas dosagens de 
Clorplflfos (720 e 1200 gla /hal através de piVÔ central. 1200 glal 
ha de Clorplrlf os aplicado no sulco de plantio comparado a uma 
testemunha e a um tratamento de semente I Furathlocarb . 640 gla/ 
1 OOKg e Thlodlcarb 700g1a/ l ooKg) . O delineamento fOI o de blocos 
ao acaso com 4 repetições. sendo cada parcela de cerca de 1.5 ha 
• cada planta amostrada foi retirada com um cubo de 20cm de lado 
sendo lavada e o dano à raiz avaliado na escala de 1-6 IHI"s & 
Peters, 1971). Para maior conSistênCia na análise, cada planta fOI 
conSiderada Individualmente. Os resultados obtidos mostraram que 
a Insetlgação é uma forma Viável no controle desta praga para a 
dose de 1200 gla/ha de Clorpl flf ós. sendo no entanto menos 
conSistente que a mesma dosagem aplicada no sulco de plantio , o 
qual se mostrou o melhor tratamento . Os dOIS tratamentos de 
semente utilizados mostraram·se inefiCientes no controle desta praga. 
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SPINOSA O , UMA NOVA MOL~CULA NO CONTROLE DA LAGARTA 
DA MAÇA 00 ALGODOEIRO Helioth~ virescens ( LEPIOO~J "ERA -
NOCTUIDAE, • RESUMO DE OITO (8' ENSAIOS . 

W .Schmidt . OowElanco Ind.Ltda, R.Alexandre Dumas, 1671 -4C. 
CEP 04717-903 • São Paulo/SP, l.A. Pavan & 0 .0 . Fernandes. 

A lagarta da maçA é sem dúvida uma das principais pragas 
do algodoeiro em várias regiões do globo. só perdendo em poder de 
dano à cultura para o Bicudo - Anchonomus grandls . Desta forma 
têm-se procurado nos últimos anos produtos eficientes e que sejam 
também seletivos aos 100m.gos naturais ,permitindo o maneiO 
Integrado de pragas, como também o manejo da reslstênc.a desta 
praga a vános produ tos hOJe no mercado, fato este que é Citado 
com frequêncla na literatura de váflos parses. Os ensa.os Instalados 
durante as safras 91 /92 até a safra 94/95 , em condições de 
Infestação natural, v isaram avaliar a dose de efetividade do produto 
no controle desta praga . Os ensaios foram instalados nas segUintes 
regiões : Mogl Mirim/SP 121; ltuverava/SP 131; Gualra /SP (1) ; 
Ouerêncla do Norte/PR (21 . As doses testadas de Splnosad vanaram 
de 6 a 96 gla/ha , tendo sido comparadas com Clpel ll. trina; 
Fenvalerate ; Betac.flutrlna ; Profenofós ; além de uma te ... hHnunha. 
O desenho estatíst iCO fala de blocos casuahzados com 4 repetições 
. As avaliações foram feitas contando-se o número de larvas vivas 
em um número pré-determinado de plantas por parcela lIermlnals , 
botões lIorals • e pequenas maçis foram as partes avaliadas). Os 
experimentos foram avaliados Indlvidulamente usando-se Tukey com 
um nlvel de slgnlflcâncla de 0,10 e a análise consolidada dos ensaios 
conduzidos 181 mostrou que as doses de 24 até 60 glalha de SplnDsad 
são conSistentemente efetivas no controle de Hehothls vlrescens , 
sendo o "'vel de controle alcançado nestas doses semelhante ou 
melhor Que o dos padrões testados. A dose de aplicação deverá ser 
determinada em função do nivel de Infestação da lavoura a ser 
tratada , e o nlvel de resldualidade que se deseja alcançar. 

NOVA PERSPECTIVA PARA O CONTROLE aUIMICO DE CUPIM 
DOS G ~N EROS (Syntermes e Nasutitermesl. PRAGAS DOS 
REBOLOS DA CANA -DE.A ÇÚCAR EM PERNAM 8UCO, COM 
OIFERENTES PRODUTOS. 

R. C. do Sona, (lPAI C. Pos,all022 CEP 50761 ·000 RecllelPE .. V. 
A. l. 8 . Cavalcanti , A . Gomes Jr. & T. Souza F· ., 

Na presente Invesligação procurou-se estudar a ação do 
cuplnlclda REGENTlFIPRONILI, em diferentes dosagens, no controle 
do cupim, praga de rebolo da cana-de-açúcar, que vem nos últimos 
anos. provocando sérios prelulzos ao "stand" de brotação da cana, 
obrtgando ao agricultor canaVlelfO a Investir novamente alta soma 
de recursos, no replante de novas sementes. dentro de uma mesma 
area. Este produto fOI comparado com o THIOOAN 35 CE, 
normalmente utilizado em nossa região canaVlelra e, ao mesmo 
tempo, funCionando como testemunha relativa . Com esse .ntulto, 
fOI lançado um expenmento a nlvel de campo, com a variedade SP 
71 -6949 , em terras da USINA TRAPICHE S/A, Munlclplo de 
Slrlnhaém/PE, obedecendo um delineamento do tipo BLOCOS AO 
ACASO, contendo seis tratamentos com Cinco repetições, perfazendo 
um total de 30 parcelas. O produto REGENT 800 WG, fOI testado 
em quatro dosagens diferentes, ou seja, 150 g; 200 g; 2bu ~ e 300 
g/p.c ./ha, enquanto o THIODAN 35 CE. fOI usado três 111 •• 1 8, uma 
testemunha absoluta . Foram estudados os parâmetlos de brotação, 
perhlhaçAo, altura de plantas. Infestação e nível de Infestação. além 
da produtiVidade. Para brotação o THIODAN apresentou o melhor 
resultado. contras tando com a perftlhação. que aos 70 dias após o 
plan t iO o REGENT 800 WG, na dosagem de 200 g de p.c./ha 
apresentou um Indlce de 75%, em contraste com a testemunha, 
com apenas 61 % de perhlhaçãb. Com relação a altura de plantas. 
fiCOU eVidenciado qU8 todos os trat amentos foram superiores à 
testemunha, sobressaindo-se o mesmo tratamento com REGENT 800 
WG, aCima mencionado. Em relação a infestação e nfvel de Infestação 
de cupim por tratamento, fiCOU claro Que o REGENT 800 WG, nas 
dosagens testadas, aos 100 dias após o plantio apresentou um 
nlvel de Infestação BAIXO. ou seja, mais de 41 % das amostras não 
apresentavam cupim. Esta afirma Uva, entretanto, não pode ser 
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conSiderada para os tra tamentos testemunha e THIODAN, que 
tiveram nfvels de infestação médiO e muito alto, respectivamente. 
Resta portanto. esperar pela colheita do campo expertmental, para 
que se possa apresentar novos dados, e ser comprovada ou não as 
observações até então realizadas. 

DIFERENTES INSETICIDAS E DOSES NO CONTROLE DA LAGARTA 
DO CARTUCHO Spodopt.f' ffUgi"'fdo (J.E. SMITH, EM CULTURA 
DO MILHO. 

M.A . Val6rio, FFALM, c.p. 261, 8ande"an,es-PR, 86.360·000: J .C. 
Martins; M . Shinohara; A . Matheus & A. Santin. 

A principal praga da cultura do milho no Paraná é a lagarta 
do cartucho, Inset o desfolhador que surge logo no InIcio do 
desenvolVimento da planta. O ensaio foi conduzido no munlclplo de 
Bandelrantes-PR, durante o cult iVO de verão de 1993/94 . Com 
obJetiVO de avaliar a efiCiênCia e praticabilidade agronômica de 
diferentes Insellcldas e doses no controle da lagarta do cartucho 
Spodopter. 'rugi'perda na cultura do milho, cultivar Ploneer 3041, 
foram avaliados os seguiOtes tratamentos: spiOosad IDE 105 - 12, 
24,48 e 72 g .. a./ha); chlorpynfós ILorsban 480 BR - 192 g I.a./ha); 
lambdacyhalotrln (Karate 50 CE - 7,5 g i.a. /ha) e testemunha Isem 
InsetiCida) . O delineamento experimentai empregado fOI blocos ao 
acaso com 7 tratamentos e 4 repe tições. Para comparação das 
médias empregou-se o teste de Tukey e a porcentagem de efiCiência 
fOI calculada pela fórmula de Abbott. Para aplicação dos inseticidas 
fOI empregado um pulvertzador costal manual eqUipado com bico 
leque 8002, Jato dirigido para dentro do cartucho da planta e volume 
de calda de 400 Ilha. Nas avaliações efetuadas a 1. 3, 5, 7 e 14 
dias após aplicação dos IOseucldas, foram tomadas, em 2 metros 
lineares nas 3 fileiras centrais/parcela, todas as plantas Imlntmo de 
10 plantas). abertos todos os cartuchos com aux(1Io de uma faca e 
contado o número de lagartas vivas encontradas. POde-se concluir 
que os InsetiCidas splnosad nas duas maiores doses , e 
lambdacyhalotrln apresentaram-se superando 81 % de efiCiênCia em 
todas as avaliações, e chlorpynfos apresentou eftclênc.a supellor a 
90% até 5 dias após aplicação para o controle da praga . 

EF I CI~CIA DO SPINOSAD EM DIFERENTES DOSES NO CONTROLE 
DO TRIPES Thrips toboci Lind. EM CULTURA DO ALGODÃO. 

J .C. Martins, FFALM , Departamento de Fltotecnla, c .p. 261, 
Bandetrantes·PR, 86.360-000; A . Pozza; C. Mondardo; R.M . Bueno 
& A. Macei . 

O controle de pragas do algodoetro passou a ser uma 
atiVidade econOmlca Importante em todo o mundo a partl1 do 
momento em que a cotonlcultura tecnlflcou-se e desenvolveu-se. O 
ensaio fOI condUZido no mUnlclplo de Bandelrantes-PR. no CUltiVO de 
verão de 1994/95 . Com obJetiVO de t estar a efiCiênCia e 
praticabilidade agronômica do insetiCida spmosad no controle de 
Thrips '8b8ci' na cultura de algodão cultivar IAC-20, foram avaliados 
os seguintes tratamentos: sp.nosad (DE 105 - 24; 48; 72 e 96 g 
I.a./ha); methamldophos (Tamaron BR -600 g l.a.Jha) e testemunha 
(sem tnsetlclda). O delineamento expertmental empregado fOI blocos 
ao acaso com 6 tratamentos e 4 repetições . Para comparação das 
médias empregou·se o teste de Tukey e a porcentagem de eficiência 
fOI calculada pela fórmula de Abbon. Para as duas aplicações dos 
!OsetlCldas, com Intervalo de 10 dias entre uma e outra. empregou
se um pulvertzador costal de pressão constante {C011 equipado com 
biCO X,. pressão de 46 ""pall e volume de ca lda de 150 Ilha. Nas 
avaliações efetuadas em pré-aplicação e aos 2 e 5 dias após a primeira 
aplicação dos IOset icidas e aos 2, 5, lO e 15 dias após a segunda 
aplicação, foram contados os trlpes encontrados vivos em 10 plantas 
ao acaso/parcela. Os resultados obtidos permitiram concluir que o 
InsetiCida spiOosad se mostrou efiCiente no controle do t"pes. 



SPINOSAO EM DIFERENTES DOSES NO CONTROLE DA LAGARTA 
Anticllrsia gemma'alis (Hüb.) EM CULTURA OE SOJA . 

J.C. Martins , FFAlM, Departamento de Fttotecnla . t:. p . 261. 
Bandelrantes-PR. 86.360·000; A . Pozza; R.M . Buano; C. 1.londardo 
& A . Mocci. 

Uma das prinCipaiS pragas de ocorrência na cultura da sOJa 
é a lagarta da sOJa Anticarsill gemmlltalis (Lep .• Noctuldae) . O ensaIo 
fOI conduzIdo no mumdplo de Bandelrantes·PR. durante o CUltiVO de 
verão de 1994/95, objetIvando avaliar a efiCiênCia e pratIcabIlidade 
agronômica do Inseticida splnosad no controle de A . gemmata/is em 
cultura de SOla cultivar BR- 16. Foram empregados tratamentos com 
splnosad IDE- l05 - 6. 12. 18. 24. 36 e 48 g I.a./ha' ; profenofós 
ICuracron 500 - 80 g I.a./hal e testemunha Isem Inseticida). O 
dehneamento experimentai empregado fOI blocos ao acaso com 8 
tratamentos e 4 repetições . Para comparação das médias emPf'egou
se o teste de Tukey e a porcentagem de efiCiênCia fOI calculada pela 
fórmula de Abbott . Para aplicação dos Inseticidas Quando as plantas 
estavam no estádio R, (FEHR et aLI. empregou-se um pulverizador 
cos1al de pressão constante ICO)} eqUipado com biCO Xl' pressão 
de 45 ib/poF e volume de calda de 100 Ilha . Nas avaliações. em 
pré-aplicação e aos 2. 4. 7 e 10 dias após aplicação dos inc;"! 'icldas. 
utilizou se o método do pano compreendendo 2 batidas fi I.cela e 
anotou-se o número de lagartas grandes e pequenas en", •. m tradas 
vivas. Os resultados encontrados permitiram concluir que as Quatro 
maiores doses do inseticida splnosad apresentaram· se elicientes. 
superando 88% no controle da refenda praga . 

INSETICIDAS NO CONTROLE DO CURUaUER~ DO ALGODOEIRO 
Alabamll IIrgil/llcoa (lEPIDOPTERA. NOCTUIDAEI 

C.C.M . Resta. Herbltécnlca DefenSIVOs Agrfcolas Ltda, Caixa Postal 
2251, CEP 86010-000. Londrina-PR. S. Bellettini . & A .N. Chehata. 

o curuquerê é uma das pragas maiS antigas na cultura do 
algodoeiro, ocorrendo durante toda a fase de desenvolvimento da 
cultu ra. com populações crescentes até a colheita. provocando 
destolha nas plantas. Avaliou-se em londnna - PRo ,"setlcldas no 
controle do curuQuerê do algodoeirO, cultivar IAC-20, no espaçamento 
de 0.9 m entre linhas com 05 plantas por metro. O dehn" .,mento 
experimentai utilizado fOi em blocos ao acaso com 09 trnl . 1I .t:ntos e 
04 repetições , parcelas de 60 m'. Efetuou·se uma pulvell, ... ;ão com 
os tratamentos em I.a.lha: endosulfan IOlssulfan CE) 350 e 525 g; 
endosulfan IEndozol) 350 e 500 g; methamldophos (Metafósl 240 e 
360 g; chlorpyrtfos (Clorban CE) 336 g; endosulfan (Thlodan CEI 
525 g e testemunha Isem pulvenzaçãol. Para a aphcação. utilizou 
se pulverizador de pressão conStante (CO)I. biCO Xl' pressão de 
451b/pol' e volume de calda de 280 htros/ha. A cultura encontrava
se da fase de frutificação. As avahações foram realizadas em pré
contagem e aos 02. 07 e 14 dias após a aplicação. através do 
"método do pano". efetuando 04 amostragens ao acaso por parcela. 
contando as lagartas vivas. caldas sobre o pano. Conclulu·se que: a) 
Os tratamentos endosulfan IDissulfan CEI 350 e 525 g; endosulfan 
IEndozoll 350 e 500 g; methamldophos (Metafós) 240 e 360 g: 
chlorpynfos (Clorban CE) 336 g; endosulfan (lhlodan CEI 525 g 
La ./ha. apresentaram efiCiênCia supertor a 82,4% no controle do 
curuQuerê . b) Os Inseticidas e doses não causaram fitotox lcldade às 
plantas. 

CONTROLE DO PERCEVEJO RAJADa Horcills nubile/lus 
(HEMIPTERA. MIRIDAEI NA CULTURA DO ALGODOEIRO 

C.C.M . Resta , Herbitécnlca Defensivos Agrfcolas lida. Caixa Postal 
2251 , CEP 86010-000. londrina-PRo S. BeUettini. A .N. Chehata. 
C.A . Rufato. loS . de Biaggi & N.C. da Costa. 

Várias espécies de percevejos estão presentes nas 
lavouras de algodão, mas o percevejo rajado é o mais importante. 
por ocasionar a queda de grande quantidade de botões florais e 
danificar maçAs pequenas. Avaliou-se em Bandeirantes-PR. o controle 
do percevejo rajado no algodoeiro, cultivar IAC-20. no espaçamento 
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de 0.9 m entre linhas com 06 plantas por metro. O dehneamento 
experimentai utilizado fOI em blocos ao acaso com 09 tratamentos e 
04 repetições. parcelas de 27 m' Efetuou-se uma pulverização com 
os tratamentos em Ioa .lha : endosulfan lolssulfan CE' 350 e 420 g. 
dlmethoate (oimetoato CE' 150 e 300 g. chlorpVrlfos IClorban CE' 
720 g; endosulfan IEndozoll 350 e 425 g; betacyfluthon (Bulldock 
125 SC) 12.5 g e testemunha (sem pulverização) . Para a aplicação 
dos Inseticidas. utlhzou·se pulverizador de pressão constante (C0 2). 

bico X~. pressão de 70lblpol1 e volume de calda de 250 htros/ha . As 
avahações foram realizadas em pré-contagem e aos 01 . 03. 06 e 09 
dias após a aplicação, contando em 20 botões florais e maçãs ao 
acaso por parcela. o número de percevejOs raJado VIVOS. ConcluIu ' se 
que: alas inseticidas endosulfan (oissulfan CEI 350 e 420 g, 
dlmethoate (olmetoato CE) 150 e 300 9 e betacyfluthrln IBulldock 
125 SC) 12.5 g I.a./ha aos 01. 03. 06 e 09 dias após a aplicação. 
apresentaram eficiência superior a 81 % no controle do percevejO 
ralado; bl Os insetIcidas e doses não causaram fltotoxlcldade às 
plantas. 

EFICI~NCIA DE INSETICIDAS NO CONTROLE DO BICUDO DO 
ALGODOEIRO Anthonomus grandis ICOlEOPTERA. 
CURCUlIONIDAEI 

N.M .T . Bellettini . FFALM. Caixa Postal 261. CEP 86360·000. 
Bandelrantes·PR, S. Bellettini . loT. Hirai. A .J . Mocci & A .F.M. de 
Araujo. 

O bicudo é uma das pragas de maior Importância 
econômica. em todas as regiões cotonlcultoras brasileiras. deVido 
aos pre)ufzos provocados no algodoeiro. Avallou ·se em 8andelrantes
PRo a efiCiênCia do Inseticidas no controle do bicudo do algodoeirO. 
cultivar IAC-20. no espaçamento de 0.9 m entre linhas com 06 
plantas por metro . O delineamento experimentai utilizado fOI em 
blocos ao acaso com 06 tratamentos e 04 repetições. parcelas 
Isoladas de 32,4 m'. Com Infestação de 8% nos botões floraiS. 
efetuou-se 03 pulverizações espaçadas de 05 dias com os 
tratamentos em I.a.lha: alanycarb (Onlc CE, 150. 225 e 300 g: 
fenpropathnn (Meothnn 300) 240 g; betacyfluthrm 18ulldock 125 
SC) 12.5 9 e testemunhd Isem pulvcnzação) . Para as pulverizações. 
utlhzou·se pulvcnzador de pressão constante IC01" biCO X~. pressão 
de 70 Ib/pol l e volume de calda de 250 htros/ha. As avaltações 
foram efetuadas em pré-contagem e aos 01,03. 06.09 e 12 dias 
após a terceira aplicação. examinando-se em 50 botões floraiS ao 
acaso por parcela. a presença ou não de danos adVindos da 
alimentação e/ou oVlposlção do bicudo do algodoeiro. Conclulu·se 
Que: aIOs Inseticidas alanycarb 10lllc CEI 300 9 aos 01 , 03. 06 e 
09 dias e betacyfluthrm IBulldock 125 SC, 12.5 9 I.a./ha aos 01, 
03. 06. 09 e 12 dias após a terceira aphcação. apresentaram 
efiCiência superior a 82% no controle do bicudo; bl Os inseticidas e 
doses não causaram fltotoxlcldade às plantas. 

DIFERENTES INSETICIDAS NO CONTROLE DA LAGARTA ROSADA 
Pectinophora gossypiellll (lEPIDOPTERA . GElECHIIDAE) NO 
ALGODOEIRO 

N.M .T . Bellettini, FFAlM. Caixa Postal 261, CEP 86360-000, 
Bandelrantes-PR. S. Bellettini . loT. Hirai. A .J . Mocei & A .F.M . de 
Araujo. 

Anualmente . tem-se constatado no algodoetro. a 
ocorrênCia de várias pragas e a lagarta rosada destaca-se deVido aos 
prejufzos Que ocasiona. podendo comprometer a produção. Aval iou· 
58 em Bandelrantes-PR. diferentes tIlseticldas no controle da lagarta 
rosada no algodoeiro. cult ivar IAC-20. no espaçamento de 0.9 m 
entre linhas com 06 plantas por metro. O delilleamento experimental 
utihzado fOI em blocos ao acaso com 07 tratamentos e 04 repetições. 
parcelas de 27 m'. Efetuou-se 04 pulverizações com intervalos de 
10 dias com os tratamentos em I.a.lha : fenpropathrllllMeothnn 300) 
120. lBO. 240 e 300 g; deltameth"n (Deeis 25 CEI 7.5 g; 
betacyfluthrlO IBulldock 125 SC) 10 g e testemunha (sem 
pulvenzação). Para as pulveriZações. utilizou· se pulverizador de 
pressão constante ICO, ). bico X". pressão de 70 Ib/pol' e volume de 



calda dA 200 hlros/ha Decorridos 05 dias da última aplicação, 
reallzou'se a avaliação com a coleta de 50 maçãs ao acaso parcela, 
do terço médio das plantas. contando o número do maçãs 
danificadas pela lagarta rosada. ConclUiu -se que: alas tratamentos 
fenpropathnn tMeothnn 3001 300 g; deltamethnn IOeels 25 CE, 7,5 
9 e betacyfluthrin IBulldock 125 Se) 10 o I.a ./há apresentaram 
eficiência supenor a 82% no controle da lagarta rosada: bl Os 
Inseticidas e doses não causaram "toloxlcldade és plantas. 

CONTROLE DO BICUDO 00 ALGODOEIRO Anthonomus 9fandis 
ICOLEOPTERA. CURCUlIONIDAEI COM DIFERENTES INSETICIDAS 

S. Belle tt i ni. FFALM , Caoca Postal 261 . CEP 86 30J- QOO. 
Bandelrantes·PR. N.M.T. Bellettini, G. Salvador , E. Mendes. ü . Simi o 
& J. Conte. 

o bIcudo é uma das pragas maIs destrutIvas do algodoeIro 
nas Américas. Avallou ·se em Bandelrantes-PR. o controle do bicudo 
do algodoeirO. cultivar IAC-20, no espaçamento de 0.9 m entre IUlhas 
com 05 plantas por metro . O dehneamento experImentai utIlizado 
101 em blocos ao acaso com 08 tratamentos e 04 repetIÇões. parcelas 
Isoladas de 32.4 mi . Com Infestação de 9 % nos botões floraiS. 
efetuou -se 03 pulveflzações com Intervalos de 05 dIas com os 
tratamentos em I.a./ha : betacypermethrm 100 CE 20. 30. 40 e 50 
g: cypermethlln (Amvo 200 CE. 50 g: deltamethnn (Decls 50 SCI 
12.5 g: betacyfluthrtn (Bulldock 125 SC) 12.5 9 e testemunha Isem 
pulveflzaçãol . Para as pulverizações, utIlizou-se pulverizador de 
pressão constante IC011. bICO X •• pressão de 75 Ib/poll e volume de 
calda de 200 htros/ha . As avaliações foram efetuadas em pré
contagem e aos 01 . 03. 06. 09 e 12 dias após a terceira aplicação. 
examinando-se em 50 botões floraIS ao acaso por parcela. a fuesença 
ou não de danos adVindos da alimentação elou oVlposlção du úlcudo. 
ConClUIU-50 que: ai Os tnsetlcldas betacypermethllll 50 g. 
cypermothnn IArrtvo 200 CEI 50 g. deltamethrm IDecls 50 SCI 12.5 
g e betacyfluthrtn IBulldock 125 SCI 12.5 g apresentaram eftclêncla 
de controle supenor a 82 % aos 01 , 03, 06. 09 e 12 dias após a 
terceua aplicação . bl Os InsetiCIdas e doses não causaram 
fltotoxlcldade às plantas. 

CONTROLE DA lAGART A ROSADA Pectinophorll goss ypiella 
{LEPIDOPTERA. GELECHIIDAEI COM DIFERENTES INSETICIDAS NO 
ALGODOEIRO 

S. Belle tt in i. FFAlM. Caixa Postal 261, CEP 86360-000, 
Bandetrantes-PR. N.M.T. Bellettini, G. Salvador. E. Mendes. G. Simão 
& J . Conte. 

A lagana rosada é uma praga permanente em mUItas regiões 
algodoeIras do 8rasll . ocasionando preJulzos. chef'ando a 
comPfometer a produção. AvalIou-se em Bandelrantes-PR, ,J lountrole 
da lagana rosada com diferentes InsetiCidas no algodoel! cultIvar 
IAC-20. no espaçamento de 0.9 m entre linhas com 06 plantas por 
metro. O dehneamento experimentai utlhzado fOI em blocos ao acaso 
com 08 tratamentos e 04 repetições. parcelas de 22,5 ml . Efetuou· 
se 03 pulvertzações com Intervalos de 10 dIas com os tratamentos 
em I.a./ha: betacypermethrtn 20. 30. 40 e 50 g: cypermethrtn 
(Arrtvo 200 CElSO g: deltamethrln IDecls 25 CEI 7.5 g; betacyfluthrtn 
IBulldock 125 SC) lO g e testemunha (sem pulvertzação). Para as 
pulverizações. utlhzou-se pulvertzador de pressão constante (C011. 
bICO X •• pressão de 70 Ib/pol~ e volume de calda de 200 huos/ha. 
Decomdos 10 dIas da ultima aphcação realizou-se a avaliação com a 
coleta de 50 maçãs ao acaso por parcela. do terço médIO das plantas. 
contando o numero de maçãs danIfIcadas pela lagarta rosada. 
ConclUiu -se que : ai Os tratamentos betacypermethrtn 50 g; 
cypermethnn IAmvo 200 CElSO g: deltamethrtn IDecls 25 CE) 7.5 
9 e betacyfluthrtn IBulldock 125 SC) lO 9 I.a./ha. apresentaram 
eftciêncla supertor a 81 % no controle da lagarta rosada . bl Os 
!Osetlcldas e doses não causaram f.toloxlcldade às plant"" 
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EFICI~NCIA DE NOVOS INSETICIDAS NO CONTROLE DA LAGARTA 
DA SOJA IAnticars;1I gemmatlllis Hübner. 1818) (lepidopte ra : 
Noctuidae). 

I. S. Dutra & C. J . Ávila . R. Ftrmmo VI8tra de Matos. 1309. 
79825-050 - Dourados. MS. 

A lagarta da sOJa AntlcarSI8 gemmal811s, é conSiderada o 
pnnclpallnseto desfolhador dessa legumInosa no BraSil. CUJO ataque. 
pode proporCionar perdas econOmlcas, caso medidas de controle 
não sejam reahzadas. Durante a safra de 1995/96. avahou-se a 
efiCiência dos msetlcldas Clorplrtlós 1120 g I.a./hai. Spmosad 400 
SC 112 9 I.a./ha!. SplflOsad 480 SC 112 g I.a. /ha) e do produto DE-
473 no controle da lagarta da sOJa . comparada ao padrAo 
Monocrotolós (100 g I.a.lhal . Utilizou· se o delineamento de blocos 
casuahzados com quatro repetIções. sendo o tamanho da parcela de 
48 m 1 14.00 x 12.00 ml . Os InsetICidas foram aphcados com 
pulverIzador de barra de pressão constante ICO, I. utlhzando o volume 
de calda de 160 Ilha. Avaliou-se a população de lagartas grandes 16 
1.5 cml e de lagartas pequenas « 1.5 cm) em pré-contagem (dIa 
zero) e aos 2. 4, 8 e 14 dIas após a aplicação dos tratamentos 
(DAT) . A eftClêncla de controle 101 calculada utlhzando-se a fórmula 
de Abbott . Aos 2 e 4 DAl. todos os Insetlctdas. à exceção do pl'oduto 
DE-473. reduZlfam SIgnIfIcatIvamente a população de lagartas 
grandes. sendo os melhores percentuais de controle apresentados 
pelos IOsellcldas Splnosad 1400 SC e 480 SCI e Monocrotofós. Já 
aos 8 DAl. todos os tratamentos qulmlcos proporCionaram redução 
slgmflcatlva da populaçao de lagartas grandes. apresentando 
controles v3nando entre 83 a 94 %. ConSiderando-se o efeito dos 
Inselicldas testados sobre a população de laganas grandes e tomando
se por base o Indlce mlnlmo de efiCiênCia 180 % de controlei. conclUI 
se que o tnsellclda Splnosad fOI efiCiente no controle da lagarta da 
sOJa a parttr do segundo dia da aplicação. para ambas as formulações 
testadas. não dlfertndo estatisticamente do padrão Monocrotofós. 
Já o IIlSetlctda Clorplnfós e o produto DE-473 apresentaram eficiênCIa 
somente a part" dos Oito DAT. 

AÇÃO DOS INSETICIDAS SPINOSA O E CLORPIRIFÓS S08RE O 
COMPLEXO DE INIMIGOS NATURAIS DE INSETOS-PRAGAS DA 
SOJA. 

I. S. Dutra & C. J . Ávila. R. FtrmUlO Vieira de Matos. 1309, 
79825-050 - Dourados. MS. 

No agroecosSlstema de sOJa eXiste um grande número de 
Inimigos naturais. os quais desempenham Importante papel no 
controle dos Insetos-pI'agas da cultura . Dentro da ftlosofla do manejo 
de pragas. é necessátla uma busca constante de produtos qufmlcos 
que, além de serem efiCientes no controle dos ,"setos-pragas. 
apresentem seletiVIdade para seus InImIgos naturaIS. O ensaio fOI 
condUZIdo durante a safra 1994/95 e teve como obJetiVO avaliar a 
ação dos InsellcKtas Clorplflfós 11 20. 192 e 384 g l.a .Jha) e Spmosad 
(12 e 48 g I.a.lhal sobre a população de Intmlgos naturaIs Ipredadores) 
de Insetos -pragas da SOla . tendo como padrão o InsetICida 
Endossulfam (175 g I.a.lhal. UtIlizou· se o delineamento de blocos 
casuahzados em quatro repetições . com o tamanho da parcela de 
150 m" 115.00 x 10.00 ml . Os InsetiCidas foram aphcados com 
pulvetlzador de barra de pressão constante (CO, ). eqUipado com 
bICOS do tIpo cone, pressão de 40 Ib./pol. J e volume de calda de 135 
Ilha . Avallou·se a população de predadores em pré-contagem Idia 
zerol e aos 2. 5 e 7 dIas após a pulvertzação. efetuando-se quatro 
amostragens por parcela com o pano de batIda. A percentagem de 
redução populaCional de predadores fOI calculada utihzando-se a 
fórmula de Henderson & llllon. Os InsetiCIdas Clorplflfós (120 9 
I.a. /hal e Splnosad 112 e 48 g l_a.Jhal. não proporCionaram redução 
SIgnificativa na população de predadores. quandO comparado à 
testemunha e ao padrão seletIVO Endossulfam, em todas três 
avahações realizadas após a pulveflzação, eVIdenCIando· se como 
tlatamentos selet iVOS para o empl'ego no manejO de pl'agas da cultura . 
Já o InsetiCIda Clorptrlfós. nas dosagens de 192 e 384 g I.a./ha 
proporCionaram reduções médIas de 44 % e 64 % da população de 
predadores. companando·se como trat amentos pouco seletiVO e não 
seletivo. respectIvamente. para o complexo de inImIgos naturaIs 
estudado. 
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USO DE PIRETRÓIDES NO CONTROLE DA LAGARTA ROSADA 
(Pectinophora gossypiella SAUND . 18441. NA CULTURA DO 
ALGODÃO 

M.M. M. Rupp & C. C. M. Resta. Cept· de Agronomia (Unn, . Esl. 
de MarlOgá). CEP 87020-900 . Maringá . PR o E-mal! : 
mmmrupp@blo.ufpr .br . e Dep. Técnico. Herbltécnlca. 86010-000. 
Londrina, PR. 

Visando determinar a eficáCia de alguns plretróldes no 
controle da lagarta rosada P.gossYPlella. Instalou-se um eJCpeflmenl O. 
utlhzando dehneamento eJCperlmental de blocos ao acaso. com nove 
tratamentos e quatro repetições e área de 64 m' por parcela . Efetuou
se três pulverizações com Intervalos semanaiS, quando ~ultura 

atingiu o nível de 10% de maças atacadas. Os trat ame:llOs e as 
doses utilizadas em 9 I.a./ ha foram: testemunha (sem aplicação) ; 
clpermetnna 250 (Galgotfln) 37 .5 e 50; endosulfan 500 IEndozoll 
700; permetnna 250 CE (HBT 3101100: permetrtna 384 CE (HBT 
3111 99,84; permetnna 250 se (H8T 312) 100 e lambdaclalotnna 
(Karate 50 CEI 12.5 como padrão_ Aeahzou-se 3 avahações aos 15, 
22 e 29 dias após a última aplicação. onde foram coletadas 50 
maçãs ao acaso por parcela e verificados os danos. Concluiu-se que 
todos os tratamentos apresentaram resultados semelhantes entre 
SI, supenores à testemunha e controlaram eficazmente a lagarta 
rosada do algodoeiro. não apresentando Sintomas de fttoJClcldade. 

INFLU~NCIA DE AGROTÓXICOS APLICADOS EM CULTURA DE 
TOMATEIRO. NA POPULAÇÃO DE ARTRÓPODOS BENÉFICOS DE 
SOLO. 

L _ A _ S_ Melo & R. S. Nascimento. CNPMA I EMBAAPA. C. Postal 
69, CEP 13820 · 000. Jaguanúna. SP. 

Cerca de 30% do volume de agrotóxicos pulveflw dos em 
tomatelfos no sistema convencIOnai são perdidos para o solo. afetandO 
B fauna benéfica . Para determinar os artrópodos eplgálcos benéfiCOS 
que , com maiS eVidênCia. sofrem esse efeito, reahzaram-se 
monitoramentos semanais com armadilhas de solo em parcelas de 
sistemas de cultura convenCionai e orgânica. no CNPMA. durante 
JU!. - dez. de 93 e seI. - dez. de 94 . As pulvertzações foram feitas 
semanalmente. aplicando no sistema convenCionai 19 Ingredientes 
ativos comerciaiS de Inseticidas, acaflcldas e fungiCidas; no orgântco 
aplicaram-se calda bordalesa e eJCtratos vegetaiS. Para o estudo 
somente foram conSiderados Coleoptera e Araneae. Observou-se, 
no primeiro ano. que os agrotóxIcos redullfam as populações de 
Staphylinidae, de duas espécies de Cocclnellldae. uma espécie de 
Nl l ldulidae. uma de Othnlldae. uma de Carabldae e total de Araneae_ 
No segundo ano carabfdeos foram pouco afetados, nAo havendo 
InfluênCia sobre as aranhas. ConclUI -se que duas espéCies nio 
Identificadas de Staphyllnidae foram as mais afetadas pela presença 
de agrotóxicos no solo , podendo ser conslderad .:l ~ como 
blolndicadoras. 

ATIVIDADE RESIDUAL DO FENTHION NA Anu trepha frll tercu/us 
IDip •• r. : T.phri.id •• 1 EM CONDIÇOES DE LABORATÓRIO. 

C. Bica'. I.B.M . Da Cruz' E. Humeres 2& A.K. Oliveira.' OeptO Genética 
IUFRGSI. C. Pos.al 15053. CEP 91501 -970. Porto Alegre. RS. E 
ma" : cb@lfl .ufrgs.br '. Est. Exp. de São Joaquim IEPAGAII. C. Postal 
81 , CEP 886OQ-.OOO. São JoaqUIm. SC. E-ma": humeres@ifl .ufrgs.br , 

Atualmente o cont role populacional de A . fraterculus é feito 
através da pulverização de InsetiCidas organofosforados como o 
fenthion ILEBAYCIO 500CEI. Até o presente momento poucos 
trabalhos avenguaram respostas toxlcológlcas de organosfoforados 
na mosca . Portanto. o objetiVO fOI estabelecer teste de referênCia 
sobre a atiVidade reSidual do produto em condições de laboratÓriO. 
Para tal . 10 machos e 10 fêmeas com 30 dias de Id.I,,' foram 
expostos durante 24 horas. em placas de Petn preparadas com 
fenthlon na dose comercial de 10ppm e tiveram sua sobrUVlvênCla 
estudada . Em Intervalos de dOIS dias utilizando-se as mesmas placas 
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foram colocadas novas amostras até Que 100% sobrevivesse. 
de terminado· se aSSim a auvldade residual do produto em condições 
de laboratóno. Foram utilizados um total de 2400 indlvrduos, em 4 
repet ições por mtervalo . Os resultados obttdos não mostraram 
diferenças Stgl"llflc8t lvas entre machos e fêmeas. Até o 300 dia ocorreu 
1 00% de mortalidade. após este período houve decliOlo da mesma 
até o 56° dia. Análise de regressão linear fOI altamente slgOlflcatlva. 
explicando r 1. 92.7% dos casos. (t - 14.34, P>O,OO) ; F- 179.07. 
P> O.OOOI 

EFEITO DO ETHION NO CONTROLE DO ACARO DA FERRUGEM 
Phyllocoptrut. oleivor. EM CITROS. 

J_ L. Silva. P. E. B. Paiva. R. A _ Pinto & 5 . Gravena. Gravena ManEcol 
Ltda , Rua Montetro Lobato. 856. Centro . CEP 14870-000. 
Jabottcabal -SP. E-mail : gravena@convex.com.br . 

o ácaro efloftideo Phylfocoptruta olelVora é conSiderado o 
ácaro praga de maior ImportânCia económlca na maiOria das regiões 
úmidas produtoras de cltros no mundo. especialmente em vafledades 
que atenderio ao mercado de frutas frescas . O objetivo desse trabalho 
fOI de avaliar a praticabilidade e eftciêncla agronômica do ethlon no 
controle desse ácaro. em pomar comerCiai de Cltros. O trabalho fOI 
conduzido entre os meses de março a maio de 1995 em Vista Alegre 
do Alto. SP. em pomar da vanedade Natal com 12 anos de Idade, 
num DOC, com 4 repetições e uma planta útil por parcela. Aplicou
se os produtos com auxiliO de pistola acoplada a um pulverizador de 
arrasto tratomado. gastando-se 12.5 !ttros de calda por planta . As 
avaliações ocorreram da préVia até 60 dias após a aplicação. num 
total de seis avaliações. contando-se os ácaros presentes em 1 cm' 
em 5 folhas e 5 frutos por parcela. com auxiliO de uma lente de 
bolso de 10 aumentos. Os tra tamentos foram. em g I.a.l l 00 I água, 
bromopropylate '10,01INeoron 500cEI. ethlon (47,51 e 171 ,31lEthlon 
Gel) . ethlon (50,0) e (75.0) tEthlon 5001 e testemunha. ConclUiu-se 
que todos os produtos loram eficientes no controle desse acartno, 
não havendo diferenças estatfstlcas entre os produtos e as doses 
testadas. 

DIFERENTES DOSES DE ALDICARB NO CONTROLE DE PRAGAS 
DA LARANJEIRA DOCE. 

J . N. Garcia. R. A . Pinto & S. Gravena. Gravena ManEcol lida, Rua 
Montetro Lobato. 856. Centro. CEP 14870·000. Jabotlcabal-SP. E
mall : gravena@convex.com .br. 

Devido aos baiXOS preços pagos pela calJCa de laranja 
ultimamente. pesquisas com o IntUito de se redUZI( os custos de 
produção são de vltallmponAncla para a sobfevlvêncla dessa cultura . 
O objetiVO desse trabalho. fOI de avahar a eftclência de diferentes 
doses de aldlcarb no controle do ácaro da ferrugem Phy/Jocoptrula 
oleIVor8 e das cochonilhas pardlnha Se/en8spldus articularus e preta 
Par/a toria ziziphus, bem como a in fl uênCia na produção . nas 
caracterfstlcas quantitativa!> e qualitativas dos frutos de laranlelfa 
Natal. O trabalho fOI desenvolVido em Itápohs. SP. entre 05 meses 
de dezembro de 1993 a Junho de 1995 num pomar de nove anos de 
Idade, num delineamento em blocos casualizados com quatro 
repetições e cada parcela expenmental com duas plantas úteis em 
hnha . Os tratamentos foram aldlcarb a 19,5, 16,5. 13,5. 12, 10.5 
gramas por planta e testemunha . ConcluIu, se que 19,5. 16.5 e 13.5 
g/~anta proptclaram um perlado de controle sobfe o ácaro da ferrugem 
de 130 dlBs Já 12 e 1 0.5g/planta. o pertado fOI de 100 dias . Para a 
cochontlha pardlnha. 19,5 e 16.5g/planta foram efiCientes entre o 
período de 45 a 75 dias após a aphcação e para a cochontlha preta, 
todas as doses tiveram controle insatlsfatóflo. Na safra sucessiva a 
primelfa aplicação do aldlcarb. não houve diferenças estatísticas 
signlftcatlvas entre os tratamentos com relação à produção e o 
diâmetro longitudinal dos frutos . 
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EFEITO DE ETHION GEl NO CONTROLE DA COCHO-NILHA 
PAROINHA Selenllspidu$ afticulatus EM CITROS . 

M. R. Palaro. J . L. Silva. P. E. B. Pai .... a & S. Graveoa. Gravena 
ManEcolltda. Rua Monteiro Lobato. 856. Centro. CEP 14810-000. 
Jabotlcabal ·SP. E-mail : gravena@convex.com.br. 

A população de Selenapldus 8rticulatus Morgan (Hemlptera: 
O,aspldldae) cresce desordenadamente em função dos excessIvos 
tratamentos fltossanltános empregados n05 pomares, de condições 
climát icas favoráveiS e de práticas culturais que favorecem a sua 
reprodução e disseminação. como a formação de poeira. O obletlvo 
101 avahar a efiCiênCia do ethlon tEthlon Gel) no controle dessa 
cochoOllha. O ensaio fOI Instalado em pomar comerCiai da var . 
ValênCia. com 5 anos de Idade e 8.0x6.0m de espaçamento. em 
Vista Alegre do Ali o. SP. Os tratamentos. em 9 .. a.l1 00 I de água 
foram. ethlon tEthlon Gel) 171.25). ethlon + óleo mlner J •• Elhlon 
Gel + ASSisti 171.25 + 3781. ethlon (Ethlon 500) 1751. l1 (hlon + 
óleo mlnerallEthK>n 500 + Asslst) (75 + 3781 e mettdathlon ISUpr3Cid 
400CE - padràol 1501. Utilizou-se um DBC, com 4 repetições e uma 
planta útil por parcela. entre os meses de fevereiro e abril de 1995. 
com 6 avaliações até 60 dias após a aplicação. Os produtos foram 
aplicados com pistola acoplada a um pulverizador de arrasto 
tratonzado. gastando·se 12.5 iltros por planta. Para a contagem de 
cochonllhas. foram coletadas 20 folhas por parcela, que eram 
acondicionadas em sacos plás t iCOS e levadas ao laboratÓrio. 
quantifIcando-se a presença de fêmeas adul t as e nlOtas sob 
microscópiO etereoscóplco. ConclUlu·se que todos os produtos 
testados foram efiCientes no controle dessa praga e que a formulação 
gel obteve maior eftclêncla do que o concentrado emulslonâvel. 

EFEITO DE ABAMECTlN ASSOCIADO A ÓLEO VEGETAL SOBRE A 
COCHONllHA PARDINHA SelenllspHJus IIrtlculatus E ACARO DA 
FERRUGEM PhyJlocoptruta oleivora EM CITROS . 

P. E. B. Paiva. R. A . Pinto. J . L. Silva & S. Gravena. Gravell >I1anEcol 
Ltda . Rua MonteirO lobato. 856. Centro . CEP 14870-000. 
Jabotlcabal -SP. E·mall: gravena@convex .com .br. 

Este trabalho teve por obJeltvos avaliar a efiCiência de 
abamectln IVertlmcc 18CEI associado a diferentes doses de óleo 
vegetal sobre a cochoOllha pardtnha e o ácaro da ferrugem. quando 
pulvenzados a alto volume em condições de campo. A pesQuisa fOI 
realizada entre OS meses de dezembro de 1994 a abnl de 1995 em 
plantas de laranja da vanedade Natal com 9 anos de tdade locahzadas 
em TaQuantu19a. SP. Em cada parcela foram coletadas 5 folhas recém 
formadas e 5 folhas maduras para contagem. sob microscópiO 
estereoscóplco. de nlOfas e fêmeas adultas do dlaspldfdeo. No caso 
do ellof lídeo. 3 fru tos verdes toram marcados Slmetrtcamente na 
planta com 'Ita plástica. Apenas Quando houve o aparecimento desse 
acatlno na testemunha é Que se conSiderou a avaliação. Comb",ou
se Vertlmec a 0 .03% com óleo vegetal a 0.25. 0.5 e 1.0%. óleo 
vegetal exclusivo nas mesmas doses antenores, óleo venetal em 
dupla ação a 1 %. metldathlon ISupracld 400CElll 00 ml p.l. I 100 
I) e testemunha. Com base nos resultados obtidos põde ·~ conclUIr 
Que. Quando se utiliza abamectln. na dose citada antenonnente. a 
melhor dose de óleo vegetal é a de 1 % . Todos os produtos testados 
f oram mais efetiVOS para fêmeas adultas do Que para ninfas, 
metldathlon fOI eftclente no controle desse dlaspldfdeo e a combinação 
óleo vegetal + abamect'" redUZIU drasticamente a população do 
ácaro da ferrugem nas avaliações de 98 e 110 dias após a aphcação. 
Todos os tratamentos. exceto metldathlon. foram seletiVOS aos 
"'Imlgos naturaIs comuns de pragas de Cl lrOS. 
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EfEITO DE CLORPYRIFÓS NO CONTROLE DA COCHONILHA 
PAROINHA Selenaspídus articullltus EM CITROS . 

J . lo Silva. P. E. B. Paiva. R. A . Pinto. P. T. Vamamoto & S. Gravena. 
Gravena ManEcol ltda. Rua Montelfo lobato. 856. Centro. CEP 
14870-000. Jabotlcabal-SP. E·mall: gravena@convex.com .br. 

Dentre às cochonilhas de carapaça. a que mais preocupa e 
que as vezes necessita controle. sem dÚVida alguma é a pardmha 
Se/enaspidus articu/slUS. O obJetiVO desse trabalho fOI de avaliar a 
efiCiênCia do clorplnfós no controle dessa praga. assim. o expenmento 
foi desenvolvido em Taquan tlnga. SP. em laranjeira Pera com 8 anos 
de Idade. O delineamento estatfstlco adotado fOI o DBC. repetido 4 
vezes. e cada parcela com 2 plantas úteis. Empregou·se os seguintes 
tratamentos. em 9 1.8./100 luros de água: chlorplnfós (Sabre 450CEI 
a 45 e 67.5. clorpmfós (Lorsban 480BR) a 48 e 72.0. ethlon (Ethlon 
5001 a 75,0 e testemunha. Foram feitas duas aphcações. sendo a 
IniCiai no ftnal de novembro de 1993 e a segunda em meados de 
Janelfo de 1994. Os produtos foram pulverizados na copa das plantas. 
gastando-se 12.5 htros de calda em cada uma delas. As avahações 
foram reahzadas antes da aplicação e aos 7. 14. 31 e 62 dias após 
e aos 7 e 14 dias após a segunda. Em cada data de avaliação coletou
se 10 folhas por planta. totallzando 20 folhas por parcela e em 
laboratóno sob auxOlo do microscópiO estereoscóplco. Quantlftcou
se o número de cochonllhas adultas vivas . Clorplnfós fOI eftclente 
no controle dessa cochomlha. não havendo diferenças estatfst lcas 
Significativas entre as formulações e às doses testadas. 

AlDICARB NO CONTROLE DAS CIGARRINHAS Acrogonia terminalis, 
Di/obopt6rus costlllimlll e Oncometopia sp. EM CITROS . 

S. Gravena. J . L. Silva. P. E. B. Paiva & R. A . Pinto. Gravena Man· 
Ecol Ltda. Rua Montetro Lobato, 856, Centro, CEP 14870-000. 
Jaboucabal·SP. E-mail: gravena@convex.com.br. 

A clorose vanegada dos cltros ICVC) é a prinCipal doença 
Que afeta as laranjas doces no BraSIl. Causada pela bacténa Xy/ella 
fastidIOsa, Que colomza os vasos do xtlema das plantas. é transmitida 
de uma planta Infectada para a outra através de Insetos Que se 
ahmentam nesses vasos condutores, como algumas clgarnnhas . Dois 
trabalhos foram fellos com o obJetIVO de avahar 8 efiCiência do aldlcarb 
no controle das três pnnclpals espécies transmissoras . O pnmelro 
em pomar da var . valência. com 3.0 anos de Idade em Vista Alegre 
do Al to. SP. e o segundo. também na varo valênCia. com 5.0 anos 
de idade em TaQuant"'ga. SP. Em ambos. utilizou· se um DBC. com 
4 repetições e 3 plantas por parcela. com a cent ral como Útil. Os 
tratamentos foram aldlcarb a 0.75. 1.5.2.25. 3.0 e 3. 75g/metro de 
altura de planta e a testemunha. A aplicação dos produtos deu-se 
em março de 1996. postenormente. em cada planta útil foram 
apnslonadas as três espéCies de gamnhas num telado de flló de 
30x50cm. sendo Que a Quantidade dependeu da disponibilidade das 
clgarnnhas coletadas em pomares de Barretos. SP. A Itberaçio dos 
Insetos ocorreu aos 7. 15. 30. 45 e 60 dias após a apltcação do 
produto. ConclUiu-se que apenas a dose de 3.75g fOI efiCiente na 
redução populaCIOnal das cigamnhas. de 15 a 45 dias após a 
aphcação. 

CONTROLE aUfMICO DE Rhyzopertha dominíclI (Fabr .• 1792) EM 
ARROZ. MILHO E TRIGO 

J . P. S. Novo, C. P. Stein. Seção de Entomotogla. IAC. C. Postal 28. 
CEP 1300 1·970. Campinas. SP. E-mail: JPsnovo@aleph.com.br. & 
H. M . Tukamoto, Ihorabrás S.A ., C. Postal 303. CEP 18001 -970. 
Sorocaba. SP. 

A prtnclpal forma de controle dos ,"se t os Que at acam grãos 
armazenados é através do uso de produ tos qufmlcos. Com o obJetiVO 
de con trolar Rhyzoperrha dominica, f or am realizados tr ês 
expenmentos. em arroz IIAC 4440). milho IIAC Talubal e tflgo (lAC 
287). onde se avahou a efiCiênCia de esfenvalerate + fenttrothlon 
ICE.25 + 500 g/LI. 0.5 + 10 gft. 0.625 + 12.5 gft; eslenvalerate 
+ f eni trothlon (CE, 2 5 + 500 g/L) + butóxldo de piperonila , 



----------------------..... 
0.375 +- 7.5 +- 3.00'1; deltametuna ICE. 25 gLI + fenlllolhlon 
ICE. 500 Y LI. 0,375 + 7.5 g/t. esfenvalcrate ICE 25 9 U, 0.6 91\: 

fenlltothlon ICE. 500 g/L). 10 O" e uma testemunha seUl inseticida 
Os Inseticidas fOram aplicados com equipamento manual sendo 
utlhzado um volume de calda de 5 UI do 9150s. Para cada tratamento 
utlhzou se 7.5 kg de gr50s previamente expurgados Em Intervalos 
mem,aIS. até 180 dias após o tratamento tOATI retllOU se de cada 
tratamento 150 9 de grãos . em quatro repetições e mlestol! se com 
30 adultos dctc,rntnandosc a mortalidade após 15 dlos Os 1,' "l1ados 
l oram submetidos à analise de v8f1ânclO c a cflclênClI1 Cl.Ilt;"I,lda pela 
fÓfmula de Abbou . O lonl1101hloo nJo controlou R dOlnlnlw . lhlcundo 
dos demaiS InsetiCidas pela teste do Duncf!1l aI'. em lodds 
avahações e não dlleflu da testemunha em trigo até 180 DA T. e em 
anal aos 30, 120 c 180 DA T. com eflclunCIa entre O e 26% em 
arrOlo 13 e 53~ elllll1tlho e O c 13% em trigo . O~ outros tratamentos 
dlfeflram da testemunha e ndO entre SI. dté 180 DAT A eficiênCia 
lIe cada um deles. em arrOlo milho e tngo. respectlvarnc"t~. vallOu 
entre. esfellvalerate + fenltrotluonl0.5 + 10 g/Ll. 100%. 97 100~ 
e 100%; eslenvalcrate t ICl)llrol1110n(0.625 + 12.5 g/LI. 97100%. 
99100% e 96100%; esfenvalerate + fenllr othlon ; butóxldo de 
plpcronll ... 96100%. 97100% e 96 100'%· deltalllctrllla .4-

fellltlOlhLon . 89 100%. 96 100% e 96 100% o eslenvalcr3te. 98 
100 .... 99100""' c 97 100',. 

CONTROLE QUIMICO DE SUophilus oryzae (L.. 1763) EM ARROZ. 
MILHO E TRIGO 

J . P. S. Novo. C. P. Stein. Seção de E1l10mo1og13. IAC. l. Md128. 
CEP 13001 970. Campinas. SP Emall IPsnovo@aleph.t.:om.br. & 
H. M . Tukamoto. Iharabrás S.A • C. Postdl 303. CEP 18001 970 
Sorocaba. SP. 

o controle quimlco é a pnnclpal forma do controle de pt'agas 
de grãos armazenados. Foram avaliados a eflClônCla e o ~oder reSidual 
de InsetiCidas no controle de S oryzac em treS expemnelltos. em 
arrOI IIAC 44401. milho UAC Talubal e tllgo IIAC 287). CadA 
experimento constou de 7 tratamentos e 4 repetições. em hlocos ao 
acaso Em cada tratament o. 7.5 kg de grãos. ~levlarncnte 
expurgados. foram pulveflzados com eqUipamento manual e 
homogenelzados por 2 mmutos. O volume de cdlda utilizado 101 de 
5 LI. de grãos . Os tratamentos avaliados foram esfonvalerate -t 

fenllrothlon ICE. 25 ... 500 9 li. 0.5 ,. 109 t e 0.625. 12.501 
t; esfenvalerate .. lenltrolhlon (CE. 25 + 500 gLI t bU1ÓXldo de 
plperolllla, 0.375 t 7,5 + 3.0911. deltallletllna ICE. 25 g/L) + 
leOllrothtOn (CE. 500 9 LI. 0.375 + 7.5 g/t. llslenvaleratf' Ir;E 25 gl 
LI. 0.69· t ; lelllllothlon (CE. 500 g/LI. 10 9 t e uma 11 .• 1 n\unha 
sem Inseticida As avaliações loram feiTas a cada 30 d .. 1 Itó 180 
dias após o tratamento (DAn . sendo cada repetição de 150 9 de 
grãos ""estada com 30 yorgulhos adultos. deterrmndndo se a 
mortalidade após 7 dias. e a progônle resultante após 48 dias. Os 
resultados loram submetidos a análise de varlãncla. e a efiCiênCia 
calculada pcla fórmula de Abboll Em arrOl, o eslenvaleratc não fOI 
efiCiente em nenhuma das avahaçõe~ e os outros lIat,.lInelltos. até 
os 90 DAT. controlaram S. oryzoe com efiCiênCia entre 87 e 100% 
Aos 120 DAT. somente o esfenv31erale + fenltrothlon na maior 
dose. apresentou 72 % de efiCiênCia A partll dos 150 DAl. nenhum 
dos tratamentos apresentou eficiência supenor a 20%. Em milho e 
trigo. o esfenvalerate também apresentou baixa efiCiênCia. 50 a 60 
e 20 a 35% respectivamente. em todas as avahações. Em milho, os 
outros tratamentos apresentaram até 180 DAT. efiCiênCia supenor 
a 99% com exceção de fenltrothlon. com 95% de efiCiênCia. Em 
tllgo. todos os tratamentos mostraram ef iCiênCia aCima de 95% até 
150 DAT. Aos 180 DAT, fellltrothion apresentou 82%, esfenvalerate 
+ fennrothlon. 100% e os outros tratamentos 95% de eficiênCia. A 
avahaçAo das progênies indiCOU que todos 05 tra t amento~ tI.lenram 
da testemunha. em arroz até 90 DAT. em milho até 150 DAT e em 
tllgo até 180 DAT, com exceção de esfenvalerate que não dlfellu da 
testemunha aos 90 DAT em arroz e aos 150 DAT em milho. 
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ESTUOO DA EFIClt NCIA DE SPINOSAD SOBRE A TRAÇA DO 
TOMATEIRO . ruta absoluta ILEPIDOPlERA: GElECHIIOAE). 

A . Frateschi. L. A . Pavan & M . S. Freitas. DeptO de Pesquisa e 
Desenvolvllnemo IOowElanco). R. Alexandre Dumas. 1671 4° Andar 
Ala C. CEP 04717 903. São Paulo, SP. 

A traça do tom31ell0 subSiste em plantas volunt3n3s de 
tomate e em solan3ceas Silvestres como loá bravo e maua pretll,ha. 
ela ataca 10da a planta em qualquer estágiO de desenvolvHnento 
causando danos em folhas, lamos c frutoS Em geral. as populações 
da praga são reduzld.ls sob o per iodo chuvoso Neste trabalho. 
condulldo em GOlanal>ohs/GO (Solha 95:961. avahou se fi eflclcnCla 
de Spmosad (produto deflvado naturalmente. que apresenta ampla 
margem de segurança p8rd o meio amlllcnle. InclUindo Illamileros. 
peixes. aves e Insetos h"n('lIcosl para u c.:UIH role de Tllra IJbSOJIIUJ 

O dehneamento utllllado 101 bloco!) ao acaso com 08 tralamentos. 
04 repetições c pa/ cel o!:> de 142m2 12 ruas x 61111 Efetuou se sete 
pu\velllações desde o luiclO da Inlestação da prilga. utllllando se 
os seguintes Ir31,l111el\tos Splnosad a 19 2. 288. 38.4. 48 e 60g 
l.a.ih3. leflubenlul oll 15% INomolt 150) 375g I a ha. AbAmectlll 
1.8~o IVcrhmcc 18CEI 189 I.a ,ha ; Oleo ITllnerdl à O 25' v v e 
IC~hHllullha (sem pulvetllaçdo l Para a apht.:acdo. contou se COIll 
pulvcIIladof de pressão constante IC021. biCO CÓIlICO tlXVK 101. 
prcssdo de 45 Ib,paP c volume de calda de 1000 111,05 .. ha (tomate 
tutoradol . As .Ivttlhlções lordll! f citas ao~ 06 e 11 (ltas após a Ultlllld 
aphcação I&étllna c1phcélçaoJ tanto par ... fruto quanto para tolha. 
contando-se o numelo de laganas vivas em 25 !rUIOS e 10 folhas . 
colctadas ao acaso em cada parcela Os resultados foram avahados 
com base no teste de lukey tO. 10) ConclUIU se que as melholes 
doses 10lam de 384 .1 60g Id / ha. apresenlando um ... e.celente 
performance de controle tanto para lolhd qll<l1l1U para frutu com 
valores efiCientemente Iguais quando comp.lfados aos Iratdllltmtos 
padróes 

ESTUDOS OA EFICIÊNCIA DE SPINOSAD SOBRE CURUOUERÉ DO 
ALGODOEIRO. Alabama a/gil/ae". (LEPIDOPTERA : NOCTUIDAE). 

A . Frateschi. L. A . Pavan & P. C. Ribeiro . DeptO dt' PesqUisa e 
Oesenvolvunento IDowElancol. R Alexandre DUllldS. 1671 4 Andar 
Ala C. CEP 04717 903. São Paulo. SP 

A fauna de artrópodos relaCionada com ° algodoello é 
mUito fica. sendo a AI'-lb.1ma Br9,l1iJCea uma das Il'\81S dntlgas e 
conheCidas. com ataques maiS frequentes após períodos chuvosos 
c preJuilOs not611os quando um controle efetiVO nào e ullhlado. Neste 
trabalho avaliOU ~e d oflClênCla de Spmosad Iproduto derivado 
naturalmente. que aprcscntd ullla ampld Illargem de scgUlança para 
O 111010 ambiente. InclUlnLlo rnarniferos. peixes. aves e mseto~ 
beneltcos) no controle de AIiJb.1mJ {JIgllliJcea. em Irês salras e regiões 
distintas ISafra 93/94 2 (lnsatOS l1a Estdção Expefllllcl1tal em Mogl 
MUlnl,SP; Safra 94 /95 I enSdlO em Guaird SP e Safra 95.96 1 
ensaio em Santa Helena GOl O dehneamento utllllado 101 blocos ao 
acaso com 10 tratamentos. 04 repellcões e parcelas de 54m2 

Efetuou se uma pulvefll,l(:ào com o nivel de Lnlestação de 02 lagAnas 
plan ta. utllwmdose os segUlmes tratamentos: Splnosad â 6. 12. 
18. 24. 36 e 60g La./ha: Dltlubenzuron IDlmlhn) 15g I.a./ha; 
Permel'lna (Pounce 384CE) 25g I.a.lha; Hexaf lumuron (Consult) 15g 
I.a./ha e testemunha (sem pulverização). Para a aphcação contou-se 
com pulverizador de pressão constante (C02). biCO côniCO. pressão 
de 45 Ib/polt e volume de calda de 100 htros/ha . As avaliações 
foram feitas aos 01. 03, 07, 15 e 30 dias após a aplicação. contando
se o número de lagartas vivas em 20 plantas ao acaso em cada 
parcela. e por ocaSião das últimas observações. avahou-se também 
a desfolha. Os resultados foram Interpretados com base no teste de 
Tukey (0.10), ConcluIu' se que aS melhores doses foram de 12 e 
24g I.a./ha, sendo que 12g i.a./ha apresentou excelente efeito de 
choque. enquanto 24g I.a.lha apresentou excelente resldualldade. A 
mesma resposta fOI observada para destolha. 
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EFICIÊNCIA DE DIFERENTES FDRMULACOES DE CLORPIRIFÓS NO 
CONTROLE DE LARVAS DE Djabrotica speciosa ICOlEOPTERA, 
CHRYSOMELlDAE) EM BATATA . 

Santos. A .C. & 0 .0 . Fernandes. Dcpolrtal1lcnto de PesqUIsa c 
DescnvolvlmcllIo DowElanco Indl Lida. A AICltsndrc Dumas. 1671, 
4C. S Paulo. SP 

A larva alfmele (Dwbroflca spcc10sal conSIIUI se em um 
sério problema elll baliJta. nao paI alelcJr a produtividade da cultula 
mas por depreciar O valor comereMI dos l uhérculo~ ai dos. O 
H<lbalho teve por obletlvo vClIlIe", a eflclônCla d~ !t!Jcntcs 
forlnulações de clolpluf6s no conHole da larva ali mete em Ullla úmca 
aplicação por ocasIão do planllo_ Foram realizados 4 ensaios sendo 
2 em 1994 (Araxá! MG. Del 94, cv BmlJe e Sta Rua de Caldal 
MG .• Nov 94. cv. AchatJ e 2 em 1995 (Lapa/PR, Fcy 95. CV$ Elv'lfa 
e Contendal Os Híuarnentos (aplicados 110 sulco de plantlol foram 
Clorj>Hllós ISabre 450EC. Lor~ban 480BR e Lorsban 1001 a 1575. 
2025. 2475 c 2925 91a ha e Cdrhotllran IFuradnn 50GI a 2000 
g.la ha Para aplicação dos produtos liqUIdas utilizou · se de 
equipamento coslal pressufllndo equipado com biCO lequc IXR 
80 .031. com volume cqUlvalenlu a 300 I de calda hit O dehneamento 
UIIIW:ldo tOlO de blocos ao dcaso com 4 repc tlções sendo cada 
parcela constituída de 4 ruas de 10m de compwnento. Por ocaSião 
da colhella (100 a 105 dias após a aphcaçãol. coletou se de cada 
parcela uma .unostra contendo 50 tubérculos nos quais avahou se 
os danos de D. speclosa contando se o número de tubérculos com 
turos. o IIUIllf'fO de fUfOS por tuberculo. O peso de 50 tubércuh\s o 
o tamanho dos mesmos. FOI utllllado o Teste de Tukey la "" O 1 O) 
pafit eleito de an. 1150 estatís tica Pulos resulwdos veulk '" I .. e que 
S<.lt.nc 450EC e Lorsban 480BR foram mais efiCientes n.1 t'oses de 
2025 a 2925 9 la ha e supeuores a Lorsban 1 OG que se l. .lIlportou 
dr. maneira Sllnl13r ao 'ladrão Carbofuran na dose du 1575 {).I.a ha .• 
sendu superior ao mesmo IM::' doses de 2025 a 2925 g.la /ha O 
peso c tamanho dos tubérculos nao 101 afetado pelos tratamentos 

EFICltNCIA DE SPINOSAD NO CONTROLE DA MOSCA MINADORA 
Lítiomyza sp. (DIPTERA. AGROMYZIOAEI NA CULTURA DA BATATA 
ISolanum lub810Sutn ). 

Sant os. A .C .• l.A . P8\18n & 0 .0 . Fernandes. Departamento de 
Pesquisa e Oesenvolvllnento OowElanco Indl lida. Rua Alexandre 
Dumas. 1671 . 4C. CEP04717 ·903. 5 Paulo. SP 

A mosca IIlInadora LmomYNl sp é uma pH'ga Importante e 
de difíCil conHola na cultura da batata. havendo a neceSSidade de 
várIOS aplicações de produlOs qUillllCOS para controlo da mesma No 
UltUltO de se observar a efiCiência de Splnosad 480SC solxt. / " )lnyz;, 
sp . foram Instalados 6 ensaiOS sondo 2 em 1993 (Mogl~. ,111 . SP 
Jun,Jul e Jul Ago •• 1 em 1994 IM. Mlflm. SP JunJul ~ 3 em 
1995 IM. MIrIIll Jun:Jul. BUfltlzal, SP Jul e Lapa. PR Matol A 
cultivar UUltlada fOI a AchaI No caso de Splnosad 480SC lordrtl 
testadas doses de 12.5 a 200 g.1 o'ha comparando se com os padrões 
Ver'lnloc laCE IAbamectlll1 a 10,8 g .la/ha e Tflgard 750PM 
(Cyromallllc) a 112.5 9·1.3Iha. FOI utilizado o delineamento de blocos 
ao acaso com 4 repetlcões. As parcelas cKpenmentats constllUlram 
se de 4 ruas li 1001 de comprunento Os produtos f(Jram al>hcados a 
cada 7 dtas, sendo realizadas de 3 a 5 aphcacôes por cnsmo utIlizando 
se equipamento pressuflzado munido de biCO CÔniCO (lXVK 101 e 
aphcandose um volume de calda equivalente a 400 I lha. Previamente 
às aplicações foram marcadas 3 folhas do topo em 10 plantas I 
parcela. DOIS dias após cada aplicação. 10 folhas I parcela foram 
coletadas e colocadas em saco de papel. Dez dias após cada coleta 
contou se o numero de pupas 110 l olhas. A parUr do numero de 
pupas calculou· se a porcentagem de efiCiênCia para cada produto 
Para c fel to de análise es tatlsuca empregou se o l es te de Tukey la 
0.10). A partir dos resultados verificou se que Splllosad • ' ('\SC lo, 
efiCiente nas doses de 160 e 200 g.l.a/ha sendo sumia r 11, 1,,Jdrões 
Venunec 18CE e Trlgard 750PM 
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EFEITO DO USO DE ÓLEOS VEGETAIS . ASSOCIADOS OU NÃO A 
INSETICIDA. NO CONTROle DE Bem;s;8 t8baci (HEMIPlERA . 
ALEYRODIDAE) E Thrips rabaci ITHYSANOPTERA. 
THRIPIDAE). EM FEIJOEIRO . EM TRÊS ÉPOCAS DE 
SEMEADURA . 

A.L. Boiça Junior & G.M. Costa. Dep. de Entomologla e Nematologl3 
(FCAV/UNESPI. Rod Carlos Tonannl. Km 05. CEP 14870·000. 
Jabotlcabal. SP. 

ObJetivando· se avaliar o controle de 8 tabacl e T. labaci. 
através do uso de óleos vegetais aSSOCiados ou não a Inseticida. em 
IOlloelro. além de verificar as consequênclas na produtividade. foram 
condUZIdos três experimentos em épocas diferentes, nos periodos 
'das secas'. 'de Inverno' e 'das águas'. utIlizando-se o genótipo 
Carioca O delineamento es t atiSllco utilizado fOI o de blocos 
casuallzados. empregando se uni esquema lalollal6x2 (óleos vegetais 
versus ulSetlCldal. num total de 12 tratamcntos e 4 repetições . As 
aphcações e avaliações loram realIzadas semanalmente. no periodo 
de 7 aos 42 dias após a emergênCia das plantas coletando se 10 
foholos 1)01 parcela ConclUIU se que. para 8 . tabacr a população do 
InselO 101 maIor na época 'das águas'. e menor na 'de Inverno'; a 
aphcaçflo de óleos vege tais sem IIlsetlclda pode se' utIlizado no 
controle de Inseto. uma vel que sua população e os sIntomas do 
mosaico dourado fOI semelhante aos óleos vegetais onde aSSOCIOU' 
se IIlsetlclda. denue os óleos vegetais. o Ag,ex óleo vegetal promoveu 
um maIor controle da mosca branca. pflnclpalmente nas épocas 'das 
águas' e 'das secas'; para T. tabac/: a população do Inseto fOI 
maior na época 'das secas'. e menor na 'das águas'; a aphcação 
de óleos vege lalS aSSOCIados ao InsetICida proporCIonaram um menor 
índice populaCional. ao serem comparados aos tratamontOs sem esta 
assoctação; nas três épocas de semeadura. o controle do IOseto fOI 
mUito semelhante entre os óleos vegetaIs testados; para a 
produllvldade : os dados amostrados não foram afetados pela 
populaçdo de 8 tabaCI e T tabaCI quando utllllaram se óleos vegetais 
aSSOCiados ou não a insetICida . 

EFICI~NCIA DE INSETICIDAS NO CONTROLE DE Bem;s;a tabllci 
IHEMIPTERA. AlEVRODIDAEI E Thrlps tabaci (THVSANOPTERA. 
THRIPIDAE). NA CULTURA DO FEIJOEIRO. 

L. C. l oscano. A . L. Boiça Jr & Z. A. Ribeiro. Oepto . de Entomologla 
e Nematologla FCAV ·UNESP. RodOVIa Carlos Tonannl . Km 05 
CEP 14870000 Jabotlcabal. SP 

Dentre os fatores lImitantes na produção de leilão estão 
as pragas Que podem ocorr er desde a semeadura até a estocagem. 
Entre as espéCies. a n'osca branca. 8 rabaCI e o IIIpes. T rabaci. 
são merecedores de destaque pelos pleluizos causados a cultura . 
Este trabalho teve por obj8tlvo avahar a eflClênCI8 de alguns Pfodutos 
qllinllcos no controle de mosca branca e tripas na cultura do fOIIOetro. 
aplicados em pulvell'<.lção elou tralamenlO de semente. em 
condições de campo. O delmeamento expeumentallol de bloco ao 
acaso com 4 repe tições e 9 tratamentos; Inlldraclopud 700 GrOA 
10.15 kg p.c ./ha) . Imldacloprld 700 GrDA 10.25 kg p.c . ha), 
betacyflutrln 125 SC (0.05 I p.c.Jhal. methatnldophós BR (0.8 I 
p.c./hal. methal"rudophós & Inlldraclopfld 500 + 60 9 I (0.8 I p.c .! 
ha). methamldophós & imldacloprld 500 .. 60 gll t 1.0 I p.c./hal. 
Imldacloprld 700 GrDA + Imldacloprld 700 PM 10.15 kg p.e. /ha + 
0.2 kg p.e./ l00 kg sementes!. Imldaclopnd 700 PM 10.2 kg p.c.! 
100 kg sementes) e testemunha. ~pós 10 dias de emergênCia das 
plantas ImClaram·se as avaliações. cole tando-se 10 foliolos/parcela, 
onde foram contados os numeros de ninfas de mosca branca e de 
nInfas e adultos de tripeS Aos 50 dias após a emergênCia das plantas 
avahou se o numero de plantas com Sintomas de mosaico dourado 
e o total de plantas na área utll da parcela. calcu lando se a 
porcentagem de plantas doentes. Pelos resultados pode se conclUir 
que: os produtos que promoveram melhor controle de 8. rabacl e 
consequentcmente com menor índice de mosaico dourado. foram 
Imldacloprld 700 GrDA 10.25 kg/hal e Imldaclopnd 700 GrOA + 
Imldacloprld 700 PM; e. os produtos que melhor controlou o T. 
rabacl foram o Imldaclopnd 10.25 kg/hal. metanudophós BR, 
nletamldaphós & Imldaclopfld na dose de 1.0 Ilha e Imldaclopnd 
700 GrOA + Imidacloprrd 700 PM . 



CONTROLE QUIMICO DE PSlHJdococcus mandio (HOMOPTERA. 
PSEUDDCDCCIDAEI COM INSETICIDAS GRANULADOS . 

R. A . Pegoraro & H. F. Prando • Estação Experimental dt t'aJal • 
EPAGRI SA. Cx. Postal 277 - 88301 970 Italar SC . 

A cochonllha encontrada na raIZ da mandioca 
Pseudococcus mandio é considerada como praga em potencial na 
cullura da mandioca no litoral Catannense. Este Inseto pode causar 
a morte das plantas com até dOIs meses de Idade quando a Infestação 
das raízes for total. associado à época da seca. Visando testar a 
eficácia de produtos químicos granulados e doses no controle deste 
Inseto. tnstak>u·se um experimento a campo. em blocos casuahzados 
com 10 tratamento e quatro repetições. com parcelas de 6.4m x 
9.6m. área utll de 44.80m2 no mumciptO de Sombrio/SC. safra 19911 
92. Os Inseticidas foram medidos indiVidualmente em cada cova. 
distflbuldos junto à manlva. por ocaSião do plantio. Foram testados 
phorato 5% nas doses de 0 .75. 1.5. e 2.25 kg I.a./ha; carbofuran 
5% na doses de 1.0. 2.0. e 3.0 kg I.a.lha e d,ssulfoton 2.5% nas 
doses 0 .75. 1.5 e 2.25 kg I.a.lha . As observações constaram do 
arranqutO de 10 plantas/parcela. quantlflcando·se o numero de Insetos 
por planta. com intervalo de amostragem de 30 dias. Imclando·se 
30 dias após a emergênCia. Os produtos phorato. cal I. bran e 
dlssulfoton nas diferentes dosagens apresentaram um podl' residual 
para o controle da cochonllha. até a primeira avahação. As doses 
mais elevadas dos três inseticidas. neste expertmento. reduziram a 
produção de rama e raizes . Estes inseticidas nas condições que foram 
empregados. eVidenciam In,urtas à mandtOca vanedade amarela. Este 
resultado aliado ao aparecimento de folhas clor6tlca. vertflcado na 
emergência da cultura até aos 30 dias após. eVidenCia a fitotocidez 
destes Inseticidas à variedade testada. em solos de areia quartzosas 
dlstróficas da região sul do ESlado . 

RESIDUDS 00 INSETICIDA ALDICARBE EM BATATAS 
COMERCIALIZADAS NA REGIÃO SUL DE MINAS GERAIS 

R. L. O. Rigitano. A . V . Gouvea & R. P. Scona Jr •• Depto. de FI ' 
tossanldade · UOIV. Fed. de Lavras IUFlA). C. Postal 37, CEP 37200-
000. lavras. MG. E-mail : rtgltano@esal.ufla.br . 

o InsetlClda·nematlclda aldlc8rbe lTemlkO) tem ~I f usado 
de forma generaltzada em culturas de batata na região Sul ce Minas 
Gerais. Embora registrado para apltcação apenas no plamlo. esse 
InsetiCida t em Sido aplicado também na época da amontoa, 
aumentando os nscos de contaminação dos tubérculos com níveiS 
aCima do tolerável . Neste trabalho, amostras de batata coletadas 
semanalmente de um centro dlstnbUldor da região. durante o perfodo 
de maio de 94 a outubro de 95. foram analisadas com relação à 
presença de reslduos desse Klseticida. Aldicarbe e seus metabólitos 
ativos foram conjuntamente determinados por cromatografia gás· 
liquido. com detector fotométrico de chama. Os resultados revelaram 
a presença de resfduos do composto em cerca de 60% das amostras 
compostas. Em alguns casos. os nlveis foram próximos ao limite 
máximo tolerável 0.0 ppm) e, em uma das amostras. o nível excedeu 
a esse limite . Quando os tubérculos dessa amostra foram 
individualmente analisados. um desses apresentou uma concentraçAo 
cerca de 3 vezes superior à tolerAncia . 

EFICI~NCIA E PRATICABILIDADE AGRONOMICA 00 PI.!'DUTO 
DANIMEN 300CE (FENPRDPATRINI APLICADO ISOLADAMENTE E 
ASSOCIADO AO PRODUTO MICRDZDL SC (ENXOFRE). NO 
CONTROLE DA LAGARTA-DO-CARTUCHO. Spodop'". frugipMd. 
(LEPIDOPTERA:NDCTUIDAEI. NA CULTURA 00 MILHO. 

l.O.Salgado: A .C. Silva & S.A. Figueiredo Filho; Agroteste Pesquisa 
e Consul toria. C. Postal. 201. CEP 37200-000. lavras·MG. 

A cultura do milho é de fundamental import ância para o setor 
agropecuário nacional. devido ê área plantada e pela quant idade de 
mão de obra que emprega em seu processo produtivo. A praga 
SpodoptertJ frugiperda (lagarta·da·cartucho) é uma de suas prinCipais 
pragas. atacando suas fo lhas. des truindo-as completamente. O 
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presente trabalho avaliou a eficácia do produto Canlmen 300CE 
(Fenpropathnnl. em três dosagens e associado ao produto M icrozol 
SC (Enxofrel. no controle desta praga. O expertmento fOI Instalado 
em condições de campo no munlcrplo de Bom Jesus da lapa·SA. no 
projeto Formoso A ICODEVASFI. com delineamento de blocos 
casuahzados IOSC) com 8 tratamentos e 4 repetições . Os 
tratamentos foram : Fenpropathnn + Enxofre 90+800 ml.p.c/ha; 
Fenpropathrin 90 ml.p.c/ha ; Fenpropathrtn + Enxofre 100 + 800 
ml.p.clha; Fenpropathnn 100 ml.p.c/ha; Fenpropathnn + Enxofre 
110+800 ml .p .c /ha ; Fenpropathrtn 110 ml.p .c/ha; 
Lambdacyhalothnn 150 ml.p .clha e Testemunha. A cultura Irrtgada 
fOI plantada com espaçamento de 0.90 m e com parcela total de 36 
m 2• FOI realizada uma unlca aplicação dos tratamentos, utilizando· se 
de um pulveflzador costal manual. com biCO tipo leque (110-031. 
com vazão de 6251Jha . Foi realizada uma pré-avaliação e uma unlca 
avaliação dOIS dias após aphcação. onde contou·se o numero de 
lagartas vivas separando·as pelo seu Instar através da relação 
compnmentollargura da cápsula ce fálica. Registrou-se também um 
numero médio de 9.5 Insetos predadores da ordem Dermapteral 
parcela . Os dados foram analisados parametncamente com uma 
Análise de Vanãncla e não parametrtcamente com teste de Fnedman. 
As médias foram separadas por teste Tukey Ip < 0 .05) e as 
efiCiênCias foram calculadas pela fórmula de Henderson & Tll1on. As 
lagartas de 1 ° Instar. tIveram um controle efet iVO pelos predadores 
na testemunha. O produto Oanlmen 300CE IFenpropawn) nas 
dosagens de 90. 100 e 110 milha controla a praga S. !ruYlperda no 
2°. 3° e 4° Instares com eficiênCias variando de 71.67 a 100%. O 
produto Dantmen 300CE (Fenpropatrtn) mais o produto Mlcrozol SC 
( Enxofre) nas dosagens de 90 + 800; 100 + 800 e 110 + 800 milha. 
controla a praga S. !rugiperda no 2°. 3° e 4° Instares com efiCiênCia 
variando de 76.67 e 100%. 

PERFORMANCE 00 INSETICIDA ONIC 300CE (ALANYCARBI. NO 
CONTROLE DA LAGARTA-DO·CARTUCHO. Spodoptera frugíperda 
(SMITH . 17971 (LEPIDDPTERA :NOCTUIDAE). NA CULTURA 00 
MILHO. 

A .C. Silva; L.O. Salgado: J. Vitor Neto & I. Kon. Agroteste Pesquisa 
e Consultona. C. postal 201 . CEP 37200·000. lavras·MG . 

A lagarta·do·cartucho. Spodopter8 !ruylperd8. é uma das 
principaIS pragas da cultura do mIlho, atacando as folhas no cartucho 
podendo destruf·las completamente. O presente trabalho leve como 
prtnclpal obJetiVO avaliar a efiCiênCia do tnsetlclda Alanycarb 300CE. 
no controle desta praga na cultura do milho. O expertmento fOI 
condUZido no munlcfplo de Iblá-MG. com delineamento experimentai 
de blocos casualizados IDBCI. com 6 tratamentos e 4 repetições. 
Os tratamentos foram: Alanycarb 500 ml.p.c/ha; Alanycarb 750 
ml.p.c/ha; Alanycarb 1000 ml p.c/ha; Chlorpyrifos 500 ml.p.c/ha; 
Methamidophos 500 ml.p.c/ha e Testemunha. A cultura foi plantada 
com espaçamento de 0.90 m com parcela util de 20 m '. FOI realizada 
uma unica aplicação. após os primeiros sintomas de ataque. As 
aplicações foram realizadas usando um pulverizador costal de pressão 
constante de CO'. com bico leque 8002 e com volume de calda de 
400 Ilha. As avaliações foram realizadas aos 3. 7 e 14 dias após a 
aplicação. arrancando ·s e 10 plantas /parcela . abrindo-as 
longitudinalmente e contando-se o número de lagartas vivas . Os 
dados foram analisados es tatist icamente com uma Anál ise de 
VariAncia . As médias foram separadas pelo teste de Tukey (p < 
0 .05) e as eficiências calculadas pela fórmula de ABBOTT . O 
inseticida Alanycarb nas dosagens de 750 e 1000 ml do produto 
formulado/ha. controla a praga S. frugiperd8. na cultura do milho. 
com eficiência média de 80.65 e 85.15%. Não se registrou problemas 
de fitotoxidez durante a realização do trabalho. 



ESTUDOS DA EFICI~CIA DO PRODUTO THIOBEL 500 ICARTAP 
500 G/KG PS) NO CONTROLE DAS BROCAS DAS CUCURBITAcEAS. 
Diaphania nítida/á fCRAMER. 1782) E Diaphllm. hy.linatll fllNEU. 
175B) NA CULTURA DO MELÃO (Cucumis molo . L.) 

l.O. Salgado; A.C. Silva; I. Kon & J. Vitor Neto, Agroteste I ,sqUlsa 
e Consultoria. C. postal 201, CEP 37200·000. Lavras·M 

o meloeiro ICucumis melo. L.I é uma planta da famil.a das 
cucurbltéceas cUlo fruto é exportado e amplamente consumido no 
território nacional. A broca das cucurbltáceas é uma das prinCipais 
pragas da cultura do melão e quando não controlada pode destrUir 
completamente a cultura por atacar tanto os frutos como as hastes 
dos ramos. O principal objetivo deste trabalho fOI avaliar a ehcléncla 
em condições de campo do Inseticida Thlobel 500 (Cartap 500 g/kg 
PSl. no controle das brocas das cucurblláceas. O experimento 101 
Instalado e conduzido no mUnldplo de Iblá MG. com delineamento 
experimentai de blocos casuallzados IOSCI com 6 tratamentos e 4 
repe tições. Os tratamentos foram: Cartap 150 g.p.c/ lOO I; Cartap 
300 g.p.c/l 00 I; Acephate 100 g.p.c/l 00 I; Fenpropathrm 30 ml.p.cl 
100 I; Oeltamethrma 30 ml.p.c/l00 I e Testemunha. A culllvar 
utilizada fOI a "Amarelo Redondo"plantada com espaçamento de 4.0 
x 2.0 m . As parcelas estabelecidas foram de 16 m l cada uma . Foram 
realizadas 3 aplicações com Intervalo de 7 dias. utlhzando·!;e de um 
pulverizador costal munido de biCO CÔniCO tipo JD-14. COtu "olume 
de calda de 450 Ilha. Foram realizadas duas avaliações .... ,)Ietando
se lodos os frutos em ponto comerciai , separando frutos sadios de 
brocados. Os dados foram analisados não para metricamente com 
teste de Fnedman. As médias for am separadas com teste Tukey (p 
< 0.051 e as efiCiênCias calculadas através da fórmula de ABSOTT . 
O Inseticida Thlobel 500 PS com 8S dosagens de 150 g e 300 g / l00 
I. controla as brocas das cucurbnáceas com efiCiênCia de 72.46 e 
96% . O msetlclda Orthene 750 PS na dosagem de 100 gl loo I 
controla as brocas das cucurbttáceas com efiCiênCia de 100%. 

USO DE AGROTÓXICOS EM HORTALIÇAS NOS MUNIClplOS DE 
BOQUEIRÃO E LAGOA SECA - PB 

J . l. Batista & M . F. Teixeira. Departamento de F!lotecnla (CCAI 
UFPB) 5B397 ·000. Are, •• PB 

Os mUnicípiOS de BoquBlrão e Lagoa Seca. são os punclpals 
pontos de produção de hortahças Que abastece os demaiS Int " UcipIOS 
paraibanos monopolizados por Campma Grande . Par a ter um 
parâmetro de avalia ção sobre a qualidade dos produtos 
comercializados com relação a quanl!dade e qualidade dos agrotóxIcOs 
utilizados efetuou-se esta pesqUisa com produtores dos mUnlcfplos 
supracitados. O levantamento foi realizado em 20 propfledades de 
cada municípIO, Indicadas por técn iCOS da EMATER - PB. As 
informações foram obtidas através do preenchimento de um 
questionário contendo 30 perguntas com informações gerais sobre 
a cultura. e questões ligadas diretamente a forma de aqUisição. 
cuidados e aplicação de defensivos agrfcolas.A maioria dos produtores 
de Lagoa Seca t inha entre 31 a 60 anos de idade. e cursados apenas 
a primeira etapa do primeiro grau. os de Boqueirão aPfesentavam 
faixa etária entre 20 - 40 anos. também com o mesmo nível de 
escolaridade. Observou-se que Boqueirão cultiva principalmente: 
pimentão. repOlho e tomate, dos agrotóxicos utilizados nesse 
município 54 % 530 inseticidas 8 46 " fungicidas. Em Lagoa Seca, 
há um maior número de culturas exploradas: coentro. tomate. alface. 
pimentão. cebolinha, chuchu, repolho,couve, cenoura. e flores. para 
esse munic(pio constatou·se a aplicação de 51 % de ins8t lci.Jas, 40 "de fungicidas 8 9" de herbicidas. Constatou-se que os J,ll odutores 
entrevistados nio obedecem ao perrodo de carência determinado 
para cada produto. há frequentemente uma mistura de produtos 
independentemente da cultura elou época de aplicação. não há 
utilização do Equipamento de Proteção Individual, e quanto ao destino 
final das embalagens. jogar fora obteve mais de 50 % da preferência 
dos produtores, no entanto, constatou-se também casos de 
reutilizaçlio. 
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ENSAIO COM CONFIDOR VISANDO O CONTROLE DO PULGÃO 
VERDE. Myzu. """ic •• (SULZER. 1776) (HOMOPTERA: APHIDIDAE) 
EM TOMATEIRO ES"fAQUEADO EM CONDIÇOES DE CAMPO. NO 
MUNIClplO DE PA TV DO ALFERES (RJ) 

A. C. Bicalho. S. T. Taketa. E. L. Aguiar-Menezes. E. B. Menezes & 
P. J. C. Azevedo, Área de Entomologla. CIMP "CRG" (UFRRJI. CEP 
23.851 -970. Antiga Estrada RIO São·Paulo. Km 47. Seropédlca, RJ . 

O pulgão verde da batatinha. Myzus persicae. constltui ·se 
numa das prinCipaiS pragas IniCiaiS de diversas honallças, entre elas 
as solanáceas. as crucíferas e as cucurbltáceas. Além dos preluízos 
dIretos. os maiores prejuízos são Indiretos. adVindo da transmissão 
de viroses. ASSim sendo, o controle desta praga se constitUI num 
motivo de preocupação por parte dos tomaucultores. O presente 
estudo obJetiVOu avaliar a efiCiênCia dos produtos Confldor 200 SL 
1350 e 700 ml/hal. Confldor 480 SC 1 1 50 e 300 mllhal , Conlldor 
700 GrDA (100 e 200 g/ho). Mesurol 50 PM (100 e 150 g/100 li. 
Tamaron BR Ipadrliol (100 ml/ 100 11 . O experimento constou de 10 
tratamentos e 5 repetições sendo uma testemunha (água I. O ensaio 
fOI condUZido em um campo comerCiai de tomate estaqueado. Nos 
tratamentos de 1 a 3. foram efetuados, no tOlal. 4 pulverizações a 
alto volume. Nos tratamentos de 4 a 9 fez-se apenas uma aplicação. 
Nas avaliações. foi contado o numero de pulgões (ninfas e adultos) 
nas folhas que apresentaram SinaiS ou danos da praga . O Confldor 
700 GrOA na dosagem 200 gl l 00 I apresentou o melhor nível de 
controle com percentual médiO de 100%. O Confldor 200 SL na 
dosagem 700 m1J100 I apresentou 97,5% de efiCiênCia. o padrão 
Tamaron BR apresentou 99.5%. O Mesurol 50 PM na dosagem 100 
g/ 100 I é o produto de menor efiCiênCia. porém com percentual 
aCima de 80%. 

EFEITO 00 FOSTHIAZATE NO ATAQUE DE AClJnthoscelides cibtectus 
(SAV) AOS GRÃOS DO FEIJOEIRO 

G. L. O. Leite. M . Picanço. N. R. Madeira, & A. N. Miyamoto. Oepto. 
de Entomologla IUFVI. CEP 36571 -000, Viçosa, MG. 

o felJoelro comum é atacado por Inumeras pragas desde 
a emergênCia até no seu armazenamento. O método de controle de 
pragas mais utilizado nesta cultura é ° químiCO, sendo que os 
Inseticidas aplicados podem atuar diretamente sobre a fiSiologia das 
plantas. Desta forma. este trabalho objetiVOu o estudo do efeito do 
InsetiCida SlstêmlCO Fosthlazate 100 G aplicado no sulco de plantiO 
na IntenSidade de ataque de Acanthoscelldes obtectus aos grãos do 
feijoelro comum no campo e no armazenamento. devido alterações 
fiSiológicas do felloelro . Os tratamentos foram as dosagens de O, 
10. 20. 30 e 40 kg/ha do inseticida Fosthiazate aplicado no sulco de 
plantio. sendo que os bloensaios foram condUZidos na Universidade 
Federal de VtÇosa, em 1994. Nos tratamentos com Foslhiazate 115 
Insetosll 00 grãos} ocorreu uma maior percentagem de carunchos 
emergktos no armazenamento do que na testemunha 14,5 insetosl 
100 grãos). Com O aumento da dosagem de Fosthiazate (XI até 25 
kg/ha ocorreu elevação do ataque de A. obtecrus IVI aos grãos do 
feijão no armazenamento IV' - 2.89 + 0.96X · 0.02 x XlI. Os insetos 
apresentaram tempo de geração médio de 21 dias na testemunha e 
no tratamento que recebeu 40 kglha de Fosthiazate, sendo que nos 
demais tratamentos foi cerca de 14 dias. Verlficou,s8 correlação 
negativa (r .-O,33·1 entre a percentagem de grãos atacados no 
campo por caruncho com O poder germinativo. 

EFEITO DO ÓLEO DE NIM (Moli ... odoroch L.) SOBRE P/ulo/l. 
xyloSlo/l. (L .. 175B) (LEPIDOPTERA. PLUTELLlDAE) EM COUVE 

E. A . de A . Meranhio. IPA/FACEPE. C.P. 003. CEP 55600·000. 
Vitória de Santo Antão · PE. M. P. l. de Lima. E. H. de A . Ma,anhio. 
V. A . l. B. Cavalcanti & H. P. Ly,a Filho_ 

Estudou-se a efiCiência do óleo de Nim. planta da famOla 
Meliaceae. e outros insetictdas no controle da traça das crucfferas. 
Plutellll xylostella, em couve, no municfpio de Vitória de Santo Antão. 



III(:.III/',Ido na /'ona d,lmat.1 do Estado de Pcrnambtlco. no pcfiocio de 
060396 a 10_07 96 O delineamento tOlO de hloco~ casuahzados 
com quatro rcpf1tlçôrs onde furam comparados os seguintes 
tratamentos COIII ft.lspectlvas dosagens de I a 100 I de água' 
Tc~tcmllnha {sem controleI. ólUOl1lm50 15091: óleonlm80 (40g) 
Bactlllls rhlmfl9,cllSIS (3.3601; c lorllualUron 1591. tcftubenzuron 
13. 75gl A lHlldéule expewnental cons tou de tr es '1Ielras de 5 .00 m 
dI.! COll1pllllUJIltU scndo ullhlClda a cultiva r de couve "Manteiga da 
GcórUhj" no espacamento de 1.00m x 0.50m As arnostr" I c:.. num 
total de Cinco. loram ICllas na f,lclta cent ral das parcelas 't:t,lIldo 
~e 10 tolhdS ao acaso/tratamento e iUlolando sn o numero lU larva!. 
e pupa" do IIlsotO_ A eflClenCla dos produtos 101 calculada pcl.1 lórmula 
de Auboll. cOII~ldcralldo se o nLunero de larvas. o a J}foduç.IIJ lIlodlda 
em kq p.1lcel.t A seQlIcnCla dos produtos em orelem dce,cscente de 
eftt:lclIC:I,1 101 telluhenluron :> óleonll1l80 ~ B tlwflnylensls > 
clorflll.llulon > ólconlln50 

IMPACTO DOS INSETICIDAS SPINOSA O E CLORPIRIFÓS SOBRE 
PREDADORES DOS INSETOS-PRAGAS NA CULTURA DA SOJA 

BertGldo. N. G.; Caetano. W. Enq Agr " FEPAGRO. rua Gonçalves 
DI.IS 570 CEP 90130 060. Pono Aley,e . RS & Rubim. R.S. da. 
Enq Agr Departamento de pesquisa DOWELANCO INDUSTRIAL 
Ltdit. Sall ta Marta. RS 

Formll rcaltUtdos dOIS onsalos com ou/ct.vu dClClIlllnm a 
S('h'lIVld,HI(' de Splnosad (480 SC) e Clorplnlós ILo,sb;,. 110 SR) 
em dnM'') lf<dlWdilS sobre os prlnClpal~ Pfedddorcs de lI1'cI pragas 
n.1 eullllf .1 da SOla Os cxpCflmentos foram fellos nos mun. IplOS de 
S.m Lourcnco do Sul c Gualha. RS O delineamento eltperllnentallol 
(1(. hlf)co~ t;a~Uahlados com Quatro repetlçõcs. As culllvateS wagentes 
Int.Jm 8,ar19 e IAS 5 le ~,)(!c tlvdrnCI1tc, as quais se encontl.warn no 
es t.ldlo R •• segundo a esc dia do Fp.hr et allll 1971 I O tamanho de 
Cíltl,1 ,,,,,d.lde eXJ)crmmntdl fOI de 20xl0m Os tratamentos 
u tlll/',Hlns IO/am 120 I' 192 {I I.ól . ha de Clolplllfós; 175 9 I a lha de 
EIlI.lv~,ul',lIl; 12 9 I d ha de SPIIIOSdd; 12 t 20 g I a ./ha de 
SJ)IIlU!:>iHI t O.-,("ulov,rus ; 100 !l I a ."'a dc Monocrotolós e 
l,,<,tcmunh.1 Avaliou ... " o mllllt'III cle predador os VIVOS tGeocofls 
SI' Troplconabls sp_. t> L('I)I." sp I. através do método do pano. 
,Pilh,.lndo ~c qUiltfOI41 arnosllí'ymlS ;'tleat6f1.I"'_ na~ fllellJ ~ cent raiS 
clt' c, III.1 Ildr t;ela Conclu,,1 se qU(! Splno5,ld 1480 SCI. Endossulfan 
!Thlorl.ln 35 CE) c CIOlfllfll us tLorshan 480 BRI na monOr dosagem 
i.lfU(!~l!IHi)r.lln sele tividade .. os JlflnclfI,IIS prcdadoros da cu ltura da 
SOla. cm todas os avallilçôo~ ,ealllllddS . 

EFICIÊNCIA AGRONÔMICA DE SPINOSAD E CLORPI ':-ÓS NO 
CONTROLE DA LAGARTA DO SOJA Anlicarsia gemmal,lIIs Huber. 
1818 ILEP .. Nocluidael 

Bertoldo. N. G.; Caetano. W. fn9 Agr FEPAGRO. rua Goncalves 
DIas. 570 CEP 90130 060. Porto AlcHI C. RS & Rublm. R.S. da. 
fnq AW Depart.:tmcl1to do pesquisa DOWELANCO INDUSTRIAL 
Ltda Sdllta Marta, RS 

Com O obJetiVO do aVdllar o efclto dos Inseticidas Splnosad 
1480 SCI c Clorpllllós ILorslJan 4BO SR) em doses redUlldíts sobre 
a l<tqarta da sOJa , loram realllados dOIS 121 expellmelllOS nos 
ntunlClplOS de Gualba c São Lourenço do Sul. RS, durante a safra de 
1995 96 As cultlvaros ulllizadas loram IAS 5 e Bragg. Que no 
momemo da apllcacão dos tr<ttamentos encontravam se no estagio 
R, de desenvolvimento O dchneamento utllllado 101 dc blocos 
casuahl<tdos com QUJtfo(4) repetições e seis (61 tratamentos. sendo 
o I<I01<tnho de cada parcela dc 60 fll· . Foram utlll.!ados os seguintes 
tralólmentos com as resp~ctlvas doses em gramas do I. flleme 
atIvo por hec tare: Clorplll l ós 120 e 144; Splnosad' 12 < jJlllosad 
+ BdCulov/fus ; 12 +- 20. Monocrotof6s : l00g I alha e Te~;clllunha 
RealiZOU se llmostragens do m"mero dc lagartas vivas. através do 
método do pano. nas IIlellas de cada Ilarcela. reahzando se duas 
amostragens aleatóuas aos 2. 4 . 7 e 10 dias após a aplicação dos 
tratamentos Constatou-se que Splflosad Juntamente com Clorplllfós 
("'dependclllo da dosagem) eVidenCiaram alta eltclêncla de conlfole 
de Alttlcarsm gemmalalls em sOJa. 
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EFICI~NCIA DE SPINOSA O NO CONTROLE de Alllbllma argillacea 
ILEPIDOPTERA. NOCTUIDAEI NA CULTURA DO ALGODOEIRO 

A . G. Gomes. F_ M . A . Silva & E. S. Machado, Depto _ de Agronolllla 
(UFUI. C_ Postal 593. CEP 38.400-902. Uberlândla. MG 

Com o obletlvo de avaliar a eltclênCla do InsetiCida SplflOsad, 
nas doscs 12. 24. 48 c 60g de la ./ha. Permethrm, nll dose de 25g 
de I a / ha; Dlflubenllllon, na dose de 15g La lha ; Hcxalllllllllron. na 
dose de 2CkJ de I a./ha c testcmunha Isem pulvemação) no COlllrole 
do CUHIQue,ê do algodoel/o, fOI InSlalado um expCtlmento em 
Itumhla'.1 GO. cultivar IAC 20. no cspaçamenlo 0.B5m ent re linhas. 
com 6 plantas por mctro O dellncamento utlllndo fOI em blm;os ao 
acaso com 8 tratamCnlos C 4 repetições. com parcelas de 4 III,has e 
15m dc cornptlmento . FOI realizada uma al>hcação com pulvcmarior 
de pressão constante, biCO TXVK -l0, pressão 40 Ib/poF e volume 
de calda de 1001lha Observou Se mlestação de 2 larvas/planta e 
as avaliações foram fei tas em pré contagem COm O I , 03, 07 e 15 
dias após a aplicação para o nume'o de larvas vivas e aos 15 e 30 
dias após a aplicação para doslolha nas duas hnhas centrais em 15 
plantas ao acaso po' parcela Os dados obtidos pcrmlllram conclUir 
que o "Iseltclda Splnosad. nas doses 24. 48 e 60g de I í\.. ha 101 
eltclente até os 15 dias após a aplicação e os Inseticidas 
DltlllbenlUron, Hexaftumuron e Splnosad (12gl toram efiCientes 
sornentc aos 7 dias após aplicação 

EFICIENCIA DE SPINOSAO NO CONTROLE DE Spod0ple,a frugiperda 
ISMITHIILEPIDOPTERA. NOCTUIDAEI. NA CULTURA DO MILHO 

P.C. Melo. F.M .A. Silva & A.N.S. de Lemos. Depto. de Agrononlla 
UFU. CPostal 593, CEP 38400 902, Uberl.\ndla, MG 

Este tr abalho 101 condUZido na fazenda Capim Branco. da 
UniverSidade Federal de Uberlânclta. com O oble tlvo de avaliar a 
eltclI)nCI,J do trlsetlclda Splllosad SC no controle da lagarta do 
cartucho_ O híbttdo X678 fOI plalltado em 24111 /94. utilizando se o 
dcllneamento expellmelltal de blocos ao acaso, com 7 tratamentos 
e 4 rcpetlções Como tratamentOS loram utthzados Lorsban 480BR 
(tnsetlclda padrão) na dosagem de 1929 l.a .Jha, Splnosad nas doses 

12, 18. 24, 36 e 48g I.a ha e urna testemunha Isem tratamel110 
quirlllcol _ A pulveflzaçao dos produtos 101 leltd aos 33 dias após o 
plantiO. com mlestação IniCiai de 50% e as avallaçõcs aos 3. 7 e 12 
dtas após a aplicação Idaal. F0f'3m avaliados os segulflles pa,Jlllclfos; 
numero dc laganas l>eQuenas (L , ·L: I vlvas ' 10 plantas; numero de 
lagartas grandes (L ,- L~ ) vlvas / l0 plantas ; numero de piam as 
Inlestadas/ IO plantas; dano do cartucho !folhas cent ralsll25 plantas 
e numerO de tesouflnhas vlvasl1 O plantas. Os dados obtidos locam 
submetidos a análise de vallallcla. as médias comparadas pelo tes1e 
de Tukey 15%) e a efiCiênCia analisada pela lórmula de Abbott. 
ConclUIU se Que o produto Splnosad mOStrOU se eltclente aos 7 daa 
em todas as doses avahadas, porém em relação ao total de larvas 
vivas (L . L. I estc produto s6 101 eltclente em sua maior dosagem, 
quando comp3fado ao tratamento padrão Ouanto ao numero de 
plantas Infestadas e dano do cartucho. o SplIlosad 'OI mais efiCiente 
em todas as doses testadas quando comparado ao LOfsban aos 3 e 
7 daa e tanto o Splllosad Quanto o padrão mostraram se seletiVOS a 
tesouflnha. quando comparados com a testemunha . 

EFICI~NCIA DE SPINOSAD PARA O CONTROLE DA TRAÇA DO 
TOMATEIRO (Sclobipalpuloidt/s absolulll MEIRICK , 1917). 

M . A. C. Boareno. F. M .A . Silva & J . R. G. Araujo, Oepto . Oelesa 
FltossaOltátla. FCA/UNESP, C. Postal 237, 18602·970, Botucatll. 
SP. 

No campo. o tomateIro é bastante atacado pela traça 
IScroblpalpuloldes absolutaL podendo ocorrer Quedas Significa tivas 
na produção. estimadas em 88.9% em parcelas não tratadas com 
,"selICldas . O oble tlvo do presente trabalho 101 determinar ais) 
dosagemlnsl eltclentels) do InsetiCida Splllosad 480SC, no cont role 
da !taça do tomatei/o. O expt!flmento fOI desenvolVido na Fazenda 
Nomura. mUllIcíplo de Araguafl, MG, no periodo de mala a agosto de 



19!J5. 1I111I"lnllo se varletl •• dc do grupo S<lnta Clara O dchn"i)mCIl1O 
1".1.111'>011(:0 lJllh/ddo 101 blocos dO dcaso. com 6 Hatao). , ,~ e 4 
rt·IH'lIctit·s, M'ndo ,I 1>;uccl ,1 com,lIIuida de 2 IlnhilS de pl •. :111 X 7m 
clt! C,.1I11l 1)/IIlIf!IIICl , com dttW l otai da pdrccla de 14m f:! 14 "Ian tas 
p,uc.:f!I,1 Os 1I ,II .lInf'11105 L:lln"'I~llIacn no empl ego dO!l IIl.,eIILld::IS 
Spuw .... llf II.IS dus ag l'u" 20. 40 . 80 ~ 160g ele I a tia I ! 

L.llllhcl~VdluII1l1t.l IKt1rdIC 50 CEI o COIIIO padr.Jo. na dosagem de 25U 
1,,1 h.l em <ll1l1c.. .. c.: d Cl fullM all"m de um lfa l arnCll lO tes l emunha Isem 
11 ,11 .uuent fl Quul1u;ol Fm.ull leah/,ldi:lS 6 pulveflLacõcs. em IIltervalo ... 
St'III,IIl " t~. r:w n pulvl!Il/<ldor de l>,cs5,10 COIISliln l e. Com bIco CÕnlCO 
.1 111 ' 11 0 nXVK 101. (;Onl 10001 tia dtl çaldA e 501>SI de PIC'3SdO A'3 
.IVdJI. I(;Ot'S (:OIl'3I'3 llr ,Un lia COnl.lgCIH do numcro de orlliclos em !ruto!» 
I' IIUIIU'IO Il! ' f,l.l n ... dla(;ados em 20 IrlllOS coletados ao acaso parccla. 
rl'.IIII'.I"LI~ .111'" 8. 14. 23 e 28 dias <tpós a apllcaçJo hlaa) Os 
"''>lIlt,ldIlS lor.1I11 ~uhlllelldos ,) análi se de varl,\nc la. as mcdl<tlio 
1:111111', 11 ,1(1.1" 111'111 W"le de Tukcy [l 5"u, e d ellCI{>nCla d'l<Ihsadil pela 
l orll\u l,. (h~ AlJhult COllchll se qUll d::' doses de 40. 80 c 160g de 
I , I li .. hJl.ul\ ~t., IIIdlS f'IJCIt!l'l ICS. ,Jtc os 23 dlds .lpÓS.1 dphc.IÇ'-'O. no 
1:()l1 lr nll' de S('fOIJfp.,lpvloH/es Jbsolllla. <l lIando comp.nadas ,J 
II-',>tl'lI1lllllla t~ .tU pr oduto P.JClrdO 

, 
PESQU ISAS COM O INSETICIDA FIPRONIL EM ISCA FORMICIDA 

l C Fort il, D .R. Pren o'. S . Zambon' & N .S . Nagamotoi'. IDem 
0,·/1, .... 1 FI1U~<;anll.llla IfCA UNESPI. C Postal 237. CEP 18G03 970. 
O .. tlll. .. lu . SP, 2 Rhodl.1 Agro lrd.t 

01/1.,1'\1(. 1(1,1 Flprollll. 1I11llt,ntl PII.lllIl , l' hluqllo"dOl do c.lIIdl 
l_I. )1 "1 .1 . hl GABA I' '>t' tllll~ I II\l1 "IIII'IIt!c'ro ... n IlIlioC IILlllil IIdl LI U conllole 
d,· IUlIIHII,'''' I:IH I ,ufclrd '" cm (;tJl ln·l\lIdcõe ... mUito h.IIX"., For<t'" 
,'undu/HI".., ! ·X pf~ llIll! ' IH (lS em I:otllhçõcs de ( .• 11111>0 c 1.1hordIOIIO. 
,'0111\ .1 .... IUV.I A li,' ::> t'x(/('II.\ nlluop//osn e St!lllItr .1111 nlt'todolo\ lIdlio 
I '" 1111",1.1 ... III 'h, IIrlnl, 'II0 al llOl ).1 l)uhhc;.I(!.I '> Os bloenS"lo~ (;0/11 FlfJlOlul 
,.", l.unchl:III'!-, c h~ I .. hol.llnll{l ~c UULI.II ,ll11 em 1993. If'Sldl 1( lo ISCd'i 
CHlIl (tlIu:CI1 I1 ,II;.úe'3 clt· Illqll'cht!nll' :lltvu. Vdfl.lIldo de 0.5 . 1 3.0 llo 
11,,1.1'" cI<' 1-"lillll.I"'II1Uf" 'loIllI , lI1.t ... pcr ce lwu ... c QUI' na cunct~fllraç ão 

111.11' h,II"'.l "("()!lCU \I/!l,1 pcquen.1 IIICl>l f)oraCdO do~ j}cllets no jardllll 
th' !tU H,,) Em IlInr: tJ u Ll C~lio a o bM'rvctc.l u éXflCIHllcntou se 
o!lI·,·nlr, I l,;Óe!. I'n ll(' 0.1 e 04 .!oI Itlen t l c aml~ntc .I i , ,II1CIIO 

!''''I'UII IlH:nW l uda <; r:OIÕ llIdlio lIl(UrCHllll. lIlas obSl'rvou ~ lue em 
"l>l1u~lItr "(;Ól'!> 1I1('/lorl'lio as IOIIlIlIj.IS C a ... COIÓlllo lS cJcmordVdfl) lllalS 
polr.II11t1111'1 rllhllrl1t'llIt · l ordlll lorm\ll,]dd$ ISC.llio com concCllllaçõc ::. 
Ilol'ololn!c h.IIX ..... , Cjlhlndn COI11I>.lrdda ('0 111 I ... L.l lio comerCiaiS cJc grande 
~,lIrl''''''O (:""'11 .lquelil~ co m do llcl. dclo fu e ::.u llhuclmlda A s 
I:tIIH'I'llI l,JÚII'''' (li' 1.1 1111111'.\11,1" IUI .III1. 0.0005. 0.0015. 0.0042. 
0.01 I' 0.05" Sur prccndentclIlcnl<l os eleitos dos tr atamentos ÇOIll 
0,001 r, I ! 0.OO42"ulioe dproxlmm.1II1 h,l ... t"lIte dos el eitos ptOvocados 
PUI MIICX 5 11<1 (;01(1111<) Es~.1 t;OIl ... l d!aCdO é bast .:m te m tercssante 
pUI'> "Hlllu~ IIlSctlcldas que Colusalll yrallllc rnOflJlulade em 
l'lllh,l·III I . Il:Oe~ ,ll l,IS. quando utlh/ados em halxas. normalmente não 
I"ovoc tlrn llIolttllul.lde O Flpro"ll l uglu a eS'3'1 regra e até em 
(:ut)Il'lIl1dCÔCS IIlwln b.llxa!» 10.00051\. 1,,1 ) lambém 101 capaz de 
111, 11 .11 culúllhls. 1l0r(l1ll louas 1ll0If cr.lt1l CI11 cOlldIÇÓC::' de l .. boril tÓrlO 
[1111 .lInflu li FIJlrOlllllol experllllcnl.1t!0 li,.'" conccl1 rr açôe ... U\! 0,0015, 
O,OOr,O .•• 0.0 1 00"" de 1.1 t ()I I.IS .IS COnCCll1façÕes expCllll lenl ada~ 
I1hll ,lIdl1l I lId. l '" .1., (:0111 1\1 .. ... Flpronll em Isca granul,ul il ser.:l 
comerCialIzado com o nome BUTZa . 

EFICIÊNCIA DO PRODUTO LAKREE-FOGGING NO CONTROLE DA 
FORMIGA Alta bisphaerica FOREl. 1908 (HYM ., FORMICIDAE) 

N . S. Nagamoto & L. C . Forti . Oepto . de De fesa Fltossanltáua. (FCA / 
UNESP), C. Postal 237, CEP 18603-970. Bo tuca tu . SP. 

O presente tr abalho fOI reali zado em cultura de cana-de
aç úcar e l eve por oblet lvo l es tar a ellc lênCla do produto Lakree
Fogglng tClorplulós) veiculado em óleo d iesel e óleo mineral para o 
controle de A rra blSphaeTfca . O ex pe"mento conS istiu de 6 
Iratamentos e 9 repet ições (colônias) . Os tratamentos u tilizados 
loram: 1) Lak l ee-F099m9 (70 mil + óleo diesel (930 mil; 2) l akree 
F099m9 (50 m!) + óleo diesel (950 m!) ; 3) Lakree-Fogglng (70 m!) 
+ óleo mmeral 1930 mil; 4 ) lakl ee-Fogg lng (50 lo!) + óleo m ineral 
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1950 1011. 51 Óli~o (ilcsel. 61 Testemunha (sem dpllcaçdo) O 
e)(pellnlonlo 101 conc1ul'ldo nu J.lcrio(l o soco e 1110 do ano. se leCionou 
se cnlÓlllas I11d(lllf.l::' e c .. lculoll se a àrea de Icrra sol l a de cada urna. 
Um dl.1 rl!lIO," d.1 (lJlln:.1çãu. alQulls canais locall l'ados no monte de 
telfa SOild ou pr(lIt11110 clele e l oram raspados com enxada para faCIlitaI 
a apllc.IC.10 I~ gdrdlllll a vlsuallla r:ão do refluxo rlilS paft iculas. 
Empregou ~e o tcrlllOllchullladol Mllltllog Idij Jacto) A mct.hda Que 
a 'UITli1{;.1 saia pelos orlflCIOS do ninho. esses eram lechados e 
conSiderou se enccrr "da a 0pcHlção quando 0111 todos os pon tos de 
1I1Jcc;ão houvc refluxo O número de C<1I1.IIS .. beflos e lImpos vaflou 
de 4 a 6, dependendo do tamanho da colÕnla. Foram l el t as 
observações mensais sobre a at lvlddtlc doiS colôniaS. sendo Que na 
Illuma aV<lltação. tambem Se procedeu a c ... cavacào de 2 col61l1as 
pOI Irat.lIllCIl10. sentJo as dClllillS sondadrl' Isollda JPI Os dados 
l oram submetidos fi anil II se de varl.1nCld Touu ... o~ 1I .. l dmcntos 
contcndu Ldkroe FOy{llllg for.ull CI I/;; ICI1I 05 no controlc de Afia 
blspIJacl/ca, cncon tralldo ... c eltclêncld dc 100' pilr.1 ° tr at amento 
1 95.85% para os tratamentos 2.3 o 4 I! 00r0 1><11;) o~ Iratall1elUOS 
5 e 6 Portanlo. o laklcc FomllnQ. soluc.io Icrll1oncbuligencl. veiculado 
tanto CIU óleo dIesel como em óleo mlnerd1 é cltCtellle para o contlole 
de A t UI blsphacllca . 

EFICIÊNCIA DAS ISCAS GRANULADAS MIREX S PLUS E MIREX -S 
MAX PARA CONTROLE DE Alta IHYMENOPTERA. FORMICIDAEI . 

N.S. Nagamoto: loC . Forti. Depto de Defes.1 FIIOS"'dflllá"a. FCA 
UNESP. C Post<tl 237 . CEP 18603 970. Butur:Jtu SP (' O R. Preito. 

OUl.1I1!t' .I~ pcsqlu::.alio rCdhlatJds p.lla descobflf novos 
IlItlredlCI11(!lio clllvo~ ' h llft 10rl11ulclr Iscas grílltulLldas para 10rJ1 uUas 
CCH lddell .l lio. llllcOlltrOtl .. e ,. substànua GX 4 39 lSullona 
ftuoroahlcl1tcal a QUJI l êm os lIomes comerCiaiS de M lfex S Plus l2g 
de I a kyJ e Mucx 5 Max 13g dc I d ,ikg) , Em trés ensaios condU /Idos 
cm Idbol <ltÓllu com clllônlas de A sexdcnlio rubropllosa. de 1 al\O de 
Idadc. a retclICla subst;inl.la mostrou se prOITlIssora nas concentrações 
de 0.20~; 0 .25 ' e 0.30~_ A Illortalldade nas colóllIas de laboratóllo 
fOI de 100"-0, EIlI condlcões ue c ampo l ordlll ' ealt.tados dOIS 
cxperU1lCntos. em col6ntas madura'3 . para comprovar a eltc lénCla 
das Iscas grdlluladas h>rlllulddas nas mcsmas concentraçõcs testadas 
em 1,IbOl,II ÓrtO Ila dosduem de 8grm de l err a solta. para as saúvas 
Ali a sc)(dens rubtopllo::.a e A lia laevlga l d Cada expellmenlO conSlsltu 
de CIIICO IrdlamenlO ... IJ lIove repe llções em dehneamento e)(perllllelll al 
Inteuamenle c asuaillado Portan t o. as tr ês concen tr ações 
exp('fmH~IlIó1d.IS l oram cO lllparddas <':010 o padrão Mlfex S c a 
testcmunha. a qual 110'10 recebeu I::. c a granulada . Foram l ellas 
aVdllclcóes ro tlnelfas I'dr,l dcompanhamento da atiVidade das <.:olómas 
e depoiS dc 200 dia ... l ocl.IS as culónlas l oram escavadas, Os prO(1ut05 
Mlrex 5 Plus 10.2~1 c Mlrex 5 M ,IX 10. 3 0.0 ) foram I Jo efiCientes 
QuanlO ao padrdo MltllX S. matclntlo 1000.., das colónlas das espécies 
experllllcntadas 

ESTUDO DE REDUÇÃO DE DOSES DO CLORPIRIFOS NO CONTROLE 
DE Anl ;cs/sia gemmslalis ( l EPIDOPTER A : NOCTUIDAE) NA 
CULTURA DA SOJA. 

0 .0 . Fernandes. F _ Croaro & R. Rubin . DowElanco Ind. ltda. Rua 
Alexandre Dumas. 167 1. 4 C, CEP 0 4717-903, São Paulo. SP, 

Estudos de redução de doses para o controle de pragas 
são Importantes. poiS há Pfodutos que apresentam melhor seletividade 
a Inimigos naturaiS, m antendo porém ef ICiência adequada. Desta 
m aneira o presente estudo obJetiVOU anahzar a efiCiência do d orptnfós 
em doses redUZidas no controle de A. gemmslalis. Entre as safras 
93/94 e 94/95 , seis ensaios de campo foram condUZidos. Os ensaios 
foram realizados nos Estados de Goias. São Paulo. Paraná e Rio 
Grande do Sul . em diferentes valledades de soja. O delineamento 
estat íst iCO adotado fOI o de Blocos ao Acaso, com Quatro repetições, 
e parcelas de 3 6 a 40m2 . Através d e equipamento de barra 
pressurlzado IC0 2• apllcou 'se, à 100 Ilha, os tratamentos clorplnfós 
(1 20. 144 e 19 2 Qla .Jhal. monocrotofos ( 100 gla/ha) e testemunha. 
As av aliações foram efetuadas entre 2 a 15 dias após aplicação. 
efetuando-se a contagem do número de lagartas vivas. em duas 



batidas de panolparcela. A desfolha fOI registrada, através do cfltéflO 
de nota, na última avaliação . Os dados foram submetidos. 
Individualmente. à anáhse de Tukey (0.10). A sumartzação dos dados 
101 f cita utilizando· se o método de Box-and-Whlske f ;)'''It Os 
resultados permitiram conclUir que o inseticida clorpl(lfó~ :ns doses 
redl/lldas 1120 e 144 g,u lhal contllluou com excelenw nlvel de 
con trole de A gemmata/is. sendo tão consistente quanto a maior 
dose e o tlatamento padrão. 

AVALIAÇÃO DO INSETICIDA SPINOSA O 480 SC NO CONTROLE 
DE Anticarsia gemma talis (LEPIO OPTERA : NOCTUIDAE. NA 
CULTURA DA SOJA. 

0 .0 . Fernandes. l.A . Pavan, A .C. Santos & 1.5 . Outra. DowElanco 
Ind ltda. Rua Alexandre Dumas. 1671 . 4C, CEP 04717 -903. São 
Paulo. SP 

o lepldóptero A . gemmatRlls configura entre as prtnClpalS 
pragas da SOla. ViSto sua Importância de ordem econômica na refenda 
cultura. O cont role qulmlco de Insetos. portanto, é uma das tát icas 
utlhzadas para eVitar danos li cultura ASSim sendo o presente trabalho 
ohjetlvou estudar 'O efeito de um novo Inseticida Isplnos .. ,1 I~O SC) 
no controle de A gemmsts/Is_ Ooze estudos de canl, I loram 
rCilhlados entre as safras 92 /93 à 95196. Os ensaios foram fcahzados 
no~ Estados do Mato Grosso do Sul. São Paulo o Paraná. em diferentes 
vélfledades de sOJa, Adotou·se o Delmeamento de Blocos ao Acaso. 
com quatro repet ições. e parcelas com 30 a 60m2 Através de 
plllvcflzador de barra pressurlzado IC02) apllcou·se. à 100 Ilha. os 
tratamentos 19 La ./ha) : splflOsad (6 a 961. permetnna 11 51. trtflumuron 
(15) . hexaflumuron (30). profenofós (125). e testemunha . Aos 3. 6 . 
10 c 15 dias após a aphcação, efetuou·se as avahações. contando· 
se o nlunero de lagartas vivas. em no m(nlmo duas batidas de panol 
parcela Também a desfolha 101 registrada , através do cntéflo de 
no ta Os dados foram submetidos a análise de Tukey 10,10), A 
sumaflzação dos dados fOI feita utlhzando·se O método de Box ando 
Whlsker PIOt , Os resultados permltlfam conclUir que o Hlsetlclda 
sptnosad fOI efetivo no controle de A . gemmata//s em todas as doses, 
lendo conSistênCia de controle 19ual ou supertor aos padrões. 

ATIVIDADE DO SPINOSAD. INSETICIDA DE ORIGEM 810' (ÍGICA . 
NO CON TROL E DE FrankUniell1l schul tzei. (THYSAN l PTERA : 
THRIPIDAE) EM ALGODOEIRO. 

P.C. Ribeiro. DeptO de Entomologla IESAlQ/USPI . Cx Postal 9. CEP 
13418·900, Piracicaba. SP. E-mail : pcrlbelf@carpa.clagtt .usp.br .• l.A . 
Pavan & G.O. Stockdale. 

Entre as pflnClpalS pragas de ImportânCia econômica na 
cultura do algodoeirO. o trlpes é normalmente a prtmelra que requer 
controle. POiS pode afetar drasttcamente o desenvolvimento IniCiai 
da cultura. Por se tratar de uma praga tnlclal, é desejável que o seu 
controle sela feito com produtos de baIxo Impacto sobre Insetos 
benéfiCOS. Com O obJetiVO de se avaliar a attvldade do splnosad 
(480 SC) sobre Frankllmella schultzel, foram Instalados quatro 
experimentos na estação experimentaI da DowElanco em Mogl Mlflm. 
SP. durante as safras 93194 e 94 /95 . Tes taran·se os tratamentos 
sptOosad a 24. 48. 72. 96 e 192 gla/ha. monocrotophos a 240 glal 
ha (93/94). methamldophos a 600 91a/ha 1941951 e testemunha. O 
delineamento empregado fOI de blocos ao acaso Cl.o .. 1ua tro 
repe tições. sendo o tamanho da parcela de 54 m' 13.6 x ' 5.0 m). 
Os tOsetlcldas foram aplicados com pulverIZador de barra du pressão 
cons tante (C02). utllizando·se o volume de calda de 100 Ilha . Foram 
reahzadas duas aphcações com Intervalo de 7 - 10 dias. As avaliações 
foram realizadas aos 2 e 5 dias após cada aphcação contando·se o 
número de trtpes VIVOS em 10 plantas I parce la. Para a análise de 
comparação de média u t ilizou-se o teste de Tukey 10. 101. Os dados 
obtidos nas duas safras 14 ensaios) permitem conclUir que splnosad 
1480 SC) nas doses de 48 e 72 91a/ha apresenta ótima atiVidade 
sobre trlpes. sendo est a at iVidade Igual ou superior aos produ tos 
padrões utilizados. 
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SP INOSAD . UMA NOVA MOL~CULA OERIVAOA OE 
Saccharopolyspofll spinosll. PARA USO FITOSSANITÁRIO . 

l.A . Pavan. Estação Experimentai OowElanco. Caixa Postal 226, 
CEP 13800·970. Mogl MIrim. SP. R,F. Catta-Preta & M .T .lamauti. 

No mundo de hOJe onde as dIfIculdades de manejo de 
Insetos· pragas e a predomInância de reSistênCia por certas pragas 
aos Inseticidas eXistentes estão aumentando. é desejável e importante 
descobrir novos produtos para o manejo de pragas que tenham novo 
modo de ação e selettvldade para Insetos benéfiCOS. Em adição. é 
primordial que esses novos materiaiS possuam perfil tOXICllóglCO e 
ecotoxlcológlco favorável . o que dlftculta ainda mais o processo de 
descobnmento. A OowElanco visando contribUIr neste segmento vem 
pesqUisando há maIs de uma década produtos de origem blológlcal 
natural. Através de uma amostra de solo obtida nas Ilhas Virgens. 
em 1982. Isolou-se uma bactéria. Saccharo/polvspora spinosa. a 
qual pelo processo de fermentação produz metabólttos que 
apresentam excelente atiVidade inseticida . Tais metabólttos 
receberam o nome de Sptnosad e esta sendo testado mundialmente 
para o cont role dos prinCipais Insetos-pragas de ImportânCia 
econômica. Splnosad é altamente efetiVO por Ingestão poSSUIndo 
também atiVidade por contato. Sua atiVidade residual sobre plantas 
Tem Sido superior à maiOria dos organofosforados e Similar aos 
plfetróldes _ Atua nos Sltema nervoso do Inseto em local e modo 
totalmente dlsllnto dos InsetIcidas eXistentes. Splnosad tem 
demonstrado baixo Impacto sobre os prtnClpalS tnsetos benéfiCOS. 
sendo conSiderado sele tlvo _ Com relação ao meio ambiente. os dados 
permltcm conclutr ser um produto com ampla margem de segurança . 
Ê conSiderado de baixa toxlcldade oral e dermal para mamifcros. Em 
resumo. Splnosad é um produto de ongem biológica com performance 
consIstente sobre as pnnClpalS pragas. conSiderado seletiVO para 
Insetos beneflcos. poSSUI modo de ação úniCO e sem reSistênCia 
cruzada. sendo portanto uma efellva opção para o maneIO Integrado 
de pragas. No Brasil. Spmosad encontra-se em fase de registro . 

A TIVIDADE DO SPINOSAD. INSETICIDA DE ORIGEM 810LÓGICA. 
NO CON T ROLE DE Spodop tefll frugipe,da. (LEPIDOPTERA : 
NOCTUIDAE) EM MILHO. 

L.A . Pavan. Estação Exp DowElanco. Cx. P. 226. CEP 13800970. 
Mogl Mlflm, SP. 0 .0 . Fernandes. W. Schmidt , M . De Ferran 

Nos últimos anos a cultura do milho tem Sido alvo constante 
de avanços tecnológiCOS. Novos hlbrldos e práticas culturaIS tai s 
como adubação e Irrtgação tem contrtbUldo mUito para o aumento 
da pfl dUllvldade _ PlantiOS estão sendo reahzados em diversas épocas 
do ano. o que tem proporcionado uma maior pressão de pragas, 
princIpalmente da lagarta do cartucho . Com o obJetiVO de se avaliar 
a atiVidade do splnosad 1480 SC) sobre Spodoprera 'rug/perda, foram 
Instalados qUinze experimentos durante as últimas quatro safras 192/ 
93. 93194 . 94195 e 95/961. nas regiões de Mogl Mlrtm - SP. Guaíra 
- SP. UberlAndla · MG. Cascavel - PR e londrtna - PRo Foram testadas 
diversas doses de splnosad compreendIdas entre 6 e 96 gla/ha. 
chlorpyrlfos a 192 gla/ha. lambdacyhalothrin a 7.5 glalha e 
testemunha. O delineamento empregado fOI de blocos ao acaso com 
quatro repe tições. sendo o tamanho da parcela de 36 . 54 m' 13,6 x 
10 - 15 ml . Os Inseltcldas foram aplicados com pulverizador de 
barra de pressão constante (C02), eqUipado com biCO leque. lato 
dlrtgldo. e volume de calda de 300 - 400 Ilha. A s avaliações foram 
realizadas aos 3. 7 e 12 dias após a aphcação con tando·se o número 
de lagartas vivas em 15 plantas I parcela. Os expertmentos foram 
analisados IndIVidualmente através do teste de Tukey (0, 101 e quando 
agrupados. através do método de Box-and·Whisker Plol. Os dados 
obtidos permItem conclUir que sptnosad (480 SCI nas doses de 18 a 
48 glalha é bastante conSistente no controle de Spodoprer8 'rug/perda 
com attvldade Igualou superior aos produtos padrões utilizados. 



THIOBEl 500 (CARTAPI NO CONTROLE DA LARVA MINADORA 
DOS CITROS. Ph yllocnis tis ci trels STAINTON . 1856 (LEPIDOPTERA. 
GRACILLARIIOAEI. 

P R M oreno. O. Nakano & F. K. Hotla. DeptO de Entomologla 
(ESALO USPI, CEP 13418900. Plraclcaba.SP E·mall: prmoreno 
@C.l flld Clagn usp br 

o Cllsmo 101 realizado no município de Porto hill/SP em 
pOfl1;:tr de Mlxlflca do Rto com 06 meses de Idade. conduzido no 
espaçamento de 7 x 6 m. durante O período de 08/05 a 12 ·'06196. O 
oh,ctlvo principal fOI avaliar a eliclênCl3 do produto Thlobe l 500 
(c.utapl aplicado Isoladamente em diferentes dosagens. ou C01 mistura 
COI1l Mcothrm 300 (lenpropathrlnl Foram realizadas 2 anhcações 
ClJfll IIHcrvalo de 14 dias utilizando para tal pulverizador costal à 
b.lsa de CO . bico JD 12 e mantido a pressão constante. Foram 
reah/adas avallacões aos 03, 07, 10 c 14 dias após a primeira 
apllcacão e 07. 14 e 21 dias após a segunda. Estas conSistiram na 
con tólfJCIll do nllmero de larvas vivas encontradas em 10 folhas por 
parcela COIll Sllltoma da praga Foram testados 07 ttatamentos e 04 
rcpeltções condulldos no delineamento Intelfamente casuahzado, 
com cada parcela constnulda por 05 plantas. Os tratamentos foram: 
1 2 (" 3.Thlobel 500 a 100, 200 e 300g/ 100l, respectivamente ; 
4 Thlouel 500 + Meothrln 300 a 1 00g + 50ml/ l 001; 5 Meothrln 300 
ti 50011 1001; 6Vcrtlmec 18 CE (abameclln) t Natur'l Óleo {óleo 
vCUf'tall a 25011 + 500ml 1001 e 7 Testemunha Os dad 'lbltdos 
foram submctldos ao teste F de slgnlhcâncla e as médlClS CI I'paradils 
pclo te!>tc de TlIkcy ao nivel de 5 % de probabllld •• le. com 
trilllslorlllação dos dados segundo a raiz quadrada de x + 0,5. Tl1lobel 
500 com apenas uma aplicação nas duas maiores dosagens 
.Iprt'sentou bom efeito de choque porém com curto pOder residual 
Após a rcapllcação Thlobel 500 manteve alta efiCiênCia até 21 dias 
nas 03 dosagens wstadas. Meothr," 300 aplicado Isoladamente não 
mostrOll bons resultados e quando misturado com ThloOOI 500 parece 
prOVOC,lf eleito antagônico sobre este produto Vertlmec 18 CE 
mostrou alta e'ICICnc.a no con trole da praga durante a condução do 
el1s.tlO 

EFEITO DO INSETICIDA APPLAUO 250 PM IBUPROFEZINI. NO 
CONTROLE DA MOSCA·BRANCA. 8 emisia argentifoJii (HOMOPTERA. 
ALEYROOIOAEI. EM TOMATE. 

P. R. Moreno. O. Nakano & F. K. Hotta. Depto. de Entomologta 
(ESALO'USP), CEP 13418·900, PHaclcaba.SP E·mall · I I""oreno 
@Ci:HI>a claOfl. usp .br 

O ens<llo fOi condulldo no munlciplo de Elias Fausto lSP. 
durdntc o período de 22/02 a 14/06/96. A variedade utilizada fOI a 
Santa Clara. conduZida no espaçamento de 1,0 m entre Imhas x 
0.65 m en tre covas. com 2 plantas /cova Foram testados 06 
triltamentos e 04 repetições conduZido no delineamento Inteiramente 
cil'illalllado. sendo cada parcela constltuida de 04 linhas de 08 covas. 
Foram realizadas 04 aplicações, a partir de 35 dms do transplante , 
com Intervalo mécho dc 14 dias. utllilando pulverizador costal de 
CO, e volume de calda de 920 IItrosfha Foram avaliados os efeitos 
sobre adultos e nm'as. No primeiro caso foram contados o numero 
de adultos em 20 folhas/parcela do terço Infeflor, aos 03 e 14 dias 
após a terceira aplicação e 04. 15. 22, 29 e 36 dias após a quarta 
Em relação as nmfas. foram realizadas avaliações aos 04. 14, 22. 
29. 36. 42, 49 e 66 dias após a quarta aplicaçAo. Para ISto foram 
cole ladas 10 folhas do terço mlenor por parcela e contadas o numero 
de ninfas. Os dados obtidos foram submetidos ao teste F de 
slgmflcãnc la e as médias comparadas pelo teste de Tuk..:', .0 n(vel 
de 5% de probabilidade. com translormação dos dados ~ 1"Jundo a 
raiz de x + 0.5. Os tratamentos foram: 1. 2 e 3 .Applauu 250 PM 
Ibuprofezm) a 100, 150 e 200g /1 001; 4 .Thlobel 500 (cartapl a 120g1 
100L 5 Confldor 700 GRDA Ilmldacloprtdl a 30gl1 001 e 
6.Teslemunha Applaud 250 PM nas 03 dosagens e Confldor 700 
GROA mostraram alta efiCiênCia sobre adultos em todas avaliações . 
Thlobel 500 mostrou mediano efeito de choque e poder reSidual 
mUito curto quanto aos adultos. Em relação ao controle de nmfas, o 
produto Applaud 250 PM na menor dosagem mostrou al ta efiCiência 
até 42 dias da quarta aplicação. Este mesmo produto nas duas 
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maiores dosagens e Confldor 700 GRDA mostraram alta efiCiênCia 
em todas as avaliações . 

NOVO MÉTODO DE APLICAÇÃO VISANDO O CONTROLE DA 
CIGARRINHA Oncometopia spp. IHomoptera·Cicadelidae) VETOR DA 
CVC EM CITROS 

A . C. P. Florim & O. Nakano. Oepl. de Entomologla (ESALO/USPI. 
c. Postal 9 , CEP 13418 900, PiraCicaba, SP. 

As clgatflnhas sempre loram frequentes em pomares de Cltros; 
Adqulflfam ImportânCia como vetora da bactéria Xylella fastidiosa. 
causadora da CVC em cUras, doença que está comprometendo cerca 
de 30% do parque cltflcola paulista . A espéCie de clgarnnha 
Oncomelopla spp é conSiderada uma das pflnClpals vetoras dessa 
moléstia. Tendo em vista a grande quantidade de IOIml90S naturais 
eXistentes em pomares de CltrOS, procurou · se controlar esta praga, 
sem afetar o grupo de Insetos benéfiCOS, através do método de 
plncelamento do tronco com um novo IOsetlclda do grupo da 
Nltroguantdlna; seu representante é o Imldacloprlde (Confldor). O 
trabalho 101 condUZido no municípiO de MatA0 (SP). no perrodo de 
25/06 a 20/07/96. Os tratamentos utilizados foram : ,. Contldor 
700GROA 160g/2000 11; 2. Conlldor 700GROA 1909/2oo0 11: 3 . 
Conftdor 700 GRDA ( l00g /2000 11. através da pulvertzação das 
brotações novas das plantas; 4 Confldor 100 AL (5 mlltronco); 5. 
Conltdor 100 AL 17,5 mlltroncol; 6 . Contldor 100 AL (10 mlftronco 
). através do plncelamento de tronco e 7 . Testemunha . O 
delineamento estatístiCO fOI o de blocos ao acaso com 7 tra tamentos 
e 4 repetições. onde cada parcela conStitUiu-se de uma planta da 
vafledade Valência com Idade aprOXimada de 3 anos. Foram colocadas 
10 clgarunhas por brotação envolVida por saco de vo11 para eVitar a 
fuga das mesmas e relOfestadas após a prtmelra avaliação . As 
avaliações foram realizadas aos 10 e 24 dias após a aplicação dos 
produtos, contando-se o número de clgamnhas vivas por saco. 
Através dos resultados observou-se que. tanto aos 10 quanto aos 
24 dias após a aplicação, todos os tratamentos, com exceção de 
Confldor 700GRDA (60 /2000 1) e Conftdor 100 AL (5mlltronco). 
apresentaram eltclênCI3 supertor a 90% . ConclUI -se por tanto que 
este novo método de aplicação é bastante promissor. 

EFEITO DO INSETICIDA SPINOSAO SOBRE A MOSCA MINAOORA 
DAS FOLHAS , Liriomyza sativa, NA CULTURA DA BATATA. 

A . C. P. Florim & O. Nakano. Depto. de Entomologla (ESALOJUSPI 
C. Pos1al9. CE? 13418900, Plraclcaba.SP. Emall: ocnakano@mandl. 
esalqusp.br 

A mosca nllnadora das folhas da batatinha, Lmomyz8 sativa 
Blanchard ( Dlptera Agromyzldae). surgiu no Estado de São Paulo 
por volta de 1980. atacando diversas culturas. sendo a batatlOha 
uma delas . A espéCie ocorre à nível mundial e lOumeras tem Sido. 
entre nós, as reclamações sobre a ",eficáCia dos Inse t iCidas 
convenCionais Visando o seu controle. DeVido a ISSO procurou·se 
avaliar o efeito de um novo produto biOlógiCO, conhecido por 
Splnosad, sobre essa praga. Trata-se de um metabóltto obtido através 
do processo de fermentação, realizado pela bactéria de solo 
denomlOada SacchafopO/YSPOfB spinosa: o produ to at ua sobre 
lepldópteros, d(pteros. coleópteros e provavelmente outros grupos, 
sendo o seu LOso oral aCima de 5.000 mg/kg. Para essa avaliação. 
IOs1alou·se em maio de 1994 um ensaio de campo. em cultura de 
batatinha com 60 dias de idade, variedade Radosa. em blocos ao 
caso com 7 tratamentos e 4 repetições. utilizando o Splnosad nas 
seguintes concentrações do Ingrediente atlvo/ha: 0 1. 25,0 g;02. 
50.0g; 03. 100,0 g; 04. 200 g; 05. Vert lmec 18 CE (abamect in) a 
10.8 g; 06. Clromazlna a 112,5 g e 07. Testemunha . Foram realizadas 
aplicações semanais em numero de 3, utilizando pulverizador costal 
de pressão constante, biCO CÔntCO 0 · 12 e volume de calda de 40011 
ha. Cada parcela constou de 5 Imhas de 10m de comprimento, 
totalizando 37 ,50 m1 As avaliações foram realizadas sempre dois 
dias após cada pulverização. além da préVIa realizada um dia antes 
da primeira. Pe la contagem de numero de minas por parcela ( 10 
folhas I, numero de pupas/parcela e folhas marcadas Visando o efeito 



protetivo do produto, verdlcou se que o SplOosad mesmu : LI menor 
dosdyern, fOi altamente ehclente no controle desta pragd 

FIPRONIL NOVO INGREOIENTE ATIVO NO CONTROLE DAS SAÚVAS 
A TRAVES DE ISCAS TÓXICAS . 

O.Nakallo, A .C.P Florim & S. Zambon, oepto de Entomologl3 IESALOI 
USPI. C Postal 9. CEP13418900, Puaclcba ,S P E 
111.III:ecnakano@rnandl esalq.usp.br 

o controle das 'orrlllgas cOfladClras através de Iscas tóJillcas 
conSlllue um dos lllalS IInpenames processos emplegados na área 
ayllcola. pecuárra e reflorestamento, dada a facIlidade de sua 
allllcacdo e custo aces~ivel Das Iscas eJillstentes no mercado, apenas 
aquela a hase de sulfluramld olerecla melhores re sul tados devido a 
su .. caracterlstlca, pOIS I>ermlte que as formigas não percebam a sua 
!>1t,,·>t!Il(;a, atuando apenas pOl rngestão. por ocasião do seu 
fornecimento ao Iungo do qual se alimentam A sub~tlHl. ,desse 
IIlgrcdrcnte ativo pelo Flpronll{ novo grupo de II\SetlclI..I.1 ,lU 9ruPO 
dn~ Pualolcs ) 101 testado visando as espéCies Afio' A!xdens 
rlJbropllosa I saúva limão) e Atta lacvlgara (sauva cabeça ue VIdro) 
em condlçôes de campo, O delmeamcnto experrrnental 101 o de 
IIllelfdllHHl1e casuahlauos, para a saliva lI/não constou de 7 
1I.1Iarnentos e 10 repetições; cada parcela constou de um sauvelfo 
com ccrca de 10 meses de Idade possUIndo uma área de cerca 2111', 

m~talddo n,1 Fazenda Sall9na, munlciplo de Brotas SP. proprredade 
tI.1 RlpIlsa 5 A. na data de 17108 95 Para a espéCie sauva cabeça 
dI! Vidro. o ensaio constou de sete tratamentos com 8 repetições e 
c.nld parcela constou de uln saúvclro com 9 mêses de Idade. com 
,uca pstrmada de "n'. Instalado na Fazenda DOIS Irmãos. slluada no 
rnUOIClplO de Prraclcaba SP na ddta de 1607/95 Os twtamentos e 
dosagens I}or m· de sauvello constaram de 10g da Isca formulada 
com Flflronll nas ~c9U1ntes proporções do Ingrediente por tonelada, i' hiJ~t.! de bagaço dc laranla 01)30g, 02)40g. 03150g. 04)1009, 
051500g, 06)MucxS{padrâol 071Testemunhalapenas bagaço) . No 
dl,1 ~t!'1lulltc a illlhcaçiio da Isca, anOlou·se a quantidade tr,lIlsllOrtada 
cltl I~d. e 3 dias dPÓS, a Qualllldade devolVida ou relell.l, C)Od,as 
"pós. os resultados loram avahados, vcrrllcando·se QUI' O~ dos 
!><ltlveIfOS tralddus estavam aniqUilados. Inclusive os do tr..h.llnento 
p.lurdo 

GERMINAÇÃO E VIGOR DE SEMENTES DE MILHO TRATADAS COM 
THIODICARB. CARBOFURAN E CHLORPYRIFOS EM DUAS EPOCAS. 

F. M . A . Si lva & R. L. Carvalho. Umv Federal de Ubcrlãndla. 
Depart<llllcnto de AglOnomra, Cal).a Postal 593. CEP 38 400 902, 
C.ll1lpUS UlIluarama. Uberl.indla MG 

O e.pc"lIIcnto '01 Instalado e condUZido /la LaboratÓrio de 
S(~mt!lltes e na área e.perllnemal do Campus Umuaral1la, do DEAGO 
UFU. com obJetiVO de avaliar o eleito de Inseticidas utllllados no 
tr.lli.llllcnto de semcntes. em diferentes dosagens e épocas de 
tlalamentos. sobre a germinação o vigor de sementes de nulho. Os 
lf.ili.ll1ltHlIO~ lor.:un dlstrrbuidos no esquema fatorral 17x21, sendo o 
lI"m('rro latol o~ insetiCidas em dllerentes dosagens fLor":.. • 5.0 g; 
I.SUe 10,Og, Milwnc 10,Oge 12.5goSemcvIIl 10.0' ~ 12.5 
1111 til! p.c .. 500 g de sementes) e o segundo as épocas de •• pllcação 
dos IIlSCtICld.1S (15 dias antes c no momcnto da semeadura). Os 
c!ldrneamClltos c.pcrrmentals utilizados foram Inteuamente 
f.:.:Jsll,lll/ado c o de blocos casuallzados, .unbos com 4 repotlções . 
No w~le em C~lmpo avalrouse a emergênCia ao 11 dl.1 após a 
sellw,Hhud e no toslO em laboratórro. avahouso a % tle plântulas 
Ilorlllt"~. o.u de plântulas anOflnalS, sementcs mortas c plântulas 
1l()lm,lI!> 11.1 pllmelra contagem (vigor). Com base nos re sultados 
conclUiU se que 1 )Quanto a % de emergênCia em campo o 
tlilt.lInl'n!O eleve ser f CitO 110 momento da semeadura e podendo ser 
ulIlll,Hlo os PfOtlutos testados em qualquer dosagem. deVido ao efel l o 
Ili.! cllIcrgcl1CIa. quando t"lIada 15 dl3s antes da scmeadura; 2)Com 
reldç.lo a germlllaç[lo e tratamento no mOmento da montagem do 
Ie~W IMarllnc 12,5 y de p ,c,) fOI o que mais InIbiU Já os produtos 
Lorsb,ln 7.5 g, M .. IfZIIlC 10.0 9 e Semevln 10.0 ml de p.c. também 
,,111m aIH a germinação. quando o tratamento 101 realizado 15 dias 
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antes da montagem do teste , porém numa proporção bastante 
Inferior; 31Conslderando o vigor. as sementes tra tadas 15 dias antes 
da montagem do teste, tanto com Marzll1c como Semevm 10,0 9 e 
ml. respectlvamellle sobressalram em relação aos demais. 

EFEITO DE INSETICIDAS. FUNGICIDAS E SUAS COMBINAÇÕES NO 
TRATAMENTO DE SEMENTES DE FEIJOEIRO (Phaseolus VUlgilfis 
L.I 

W . B. Crocomo. R. F. Dias, F. M , A , Silva. R.N.S. de Lemos & C.G. 
Raetano, Dept . de Defesa Fltossanltárra (FCAI UNESP), C. Postal 
237. CEP 18.603970. Botucatu. SP. 

Com o obJetiVO de avaliar o efeito fltotóxlco do tratamento 
de sementes com InsetiCidas. fungicidas e a aSSOCiação de ambos 
sobre cultivares de feljoerr o e verificar a POSsibilidade do 
armazenamento das sementes tratadas, loram Instalados dOIS 
experimentos, Uma paHe desse trabalho fOI realizada no laboratório 
de Análise de Sementes da UniverSidade Federal de Uberlândla. onde 
foram analisados a porcentagem de plântulas normais e a 
percentagem de germinação. Outra parte 101 realizada no campo na 
Fazenda Capim Branco da UrllverSldade Federal de Uberlãndla. onde 
foram avairadas a porcentagem, velOCidade e rndlce de velOCidade 
de emergênCia. Foram empregadas sementes báSicas da EMBRAPA 
que receberam os seguintes tratamentos ; Carbofuran, Carbosulfan, 
Captan, Carbofuran + Captan e Carbosulfan ... Captan. As sementes 
aSSIOl uatadas 'oram : 'Preto Xamego', • Jalo Precoce'e 'Carroca 
Aporé '. O delineamento eJilperlmental adotado fOI blocos ao acaso 
com 4 repetições, sendo cada parcela composta por 200 sementes 
c os tratamentos dlsmbuidos no esquema latorral 3 • 5 x 3 + 3 FOI 
utilizada uma tes temunha sem tratamento para cada cul tivar . Os 
resultados obtidos foram submetidos a anáhse de varrâncla tTukey 
51l<o) e análise de regressão polinomial. Conclutu se que os efeitos 
dos tratamentos químiCOS e períodos de armazenamento foram 
semelhantes pala as cul tivares testadas. Os tratamentOs com 
Ci.lrbosulfall. Capta" e Carbosulfan + Captan apresentaram 
resuflados melhores do que as testemunhas. enquanto o Carbofuran 
apresentou efeitos uelctêflos sobre as sementes com uma tendênCia 
progressiva de aumento destes efeitos com o tempo de 
arlllazenamento. para todos os parâmetros avaliados. 

DEGRADAÇÃO E PERSISTtNCIA DE RESIDUOS DE BIFENTRINA EM 
GRÃOS DE MILHO ARMAZENADO 

G.C. de Baptista: G. Papa: F.G. dos Santos & o .L. Ichimaru. Depto. 
de Entomologla (ESALO /USP) C Postal 9, CEP 13418900. 
Prraclcaba SP. Emall ~ gcbaptls@carpa .clagfl .usp.br 

Nos ultlmos anos tem se observado uma ImportânCia 
crescente na ocorrênCia e danos causados por Rhyzoperrha domlnlca 
(Fabr , 17921. O oble tlvo do trabalho 101 avahar a degradação e a 
perSistênCia dos reslduos do InsetiCida plfetrólde bllentrllla Iblfen.) 
em mistura com butóxldo de plperonlla Ib p ,) em condições de 
armalenamento O produto comelclal Sflgade 25 CE fOI aplicado 
nas parcelas de dOIS cJilperlmentos semelhantes: um IIlstalado na 
FEIS,UNESP Campus de Ilha Solteira e outro na Fazenda ExpeWllental 
de EnSino e Pesqursa /UNESP. MUllIciplo de Selvirra MS, com o uso 
dd Cultivar AG 303 Os tratamentos e suas dosagens Ig l.a .1 
tono ppl1l/bllen + b .p .) 101am; ~ 0,4 + 2; ª 0.8 + 4 e ~ 
testemunha. A aplicação fOI 'elta em pulverização e os grãos 
dlsltlbuídos em sacos de papel e del.ados sobre bancada de 
laboratório, As amostras. em nlimcro de 24 (12 de cada experlmentol. 
foram tomadas aos zero, 15, 30 e 60 dias deCOrridos da aplIcação , 
O método anaHlico constou de extração dos resíduos com acetona e 
partlcão em hexano ... NaCI + água delOnlzada; a limpeza do e. trato 
fOI 'clta em coluna cromatográfl ca de IIOIISII, sendo a elulção 
procedida com uma mistura de hexano + metll t butll éter; a 
determinação quantitativa fOI feI ta por téCnica de croma togralra em 
fase gasosa. usando se detector de captura dc elétrons IN, '). O 
IlmHe de quantllrcnção do método é de 0,02 mg/kg (ppm) e a 
porcentagem de recuperação 81 ..±.. 5% . Foram detectados resíduos 
em todas as amostras tratadas, respectivamente Ilha Solterra e Selvifla 



(u.ltaIlWIl I O. dias após a apl.caçãol. mgfkg (ppm) : (~ . l cro) 0.4 e 

0.5. l!l. /0<01 0.8.0.7; I!!. 1510.3 e 0 .4 ;1!l. 1510.8 e 0.7: I!!. 
3010.2" 0.2. l!l. 301 0.6 c 0.3, I!!. 601 0,08 c 0.1; l!l " 0.2 c 
0.2 Os resíduos de bllentrtna são persis tentes e de ,I " ddacào 
relativamen te lenta nas cond.cões do armazenamento. 

RESíDUOS DE FENPROPATRINA EM MAMÃO DETERMINADOS POR 
CROMATOG RAFIA DE GÁS 

L.H .L. de Bapt is ta; G.C. de Baptista; G. Papa & T, lama moto. Dept !> 
df' (nt onHlloglil (ESAlO USPL C Postal 9. CEP 13418·900. 
Pu.u:.c .... ba SP E ma.l : gcbaptls@ca,p.Lclagn .usp.br 

o trnbalho lo. desenvolv.do com o obJetivo de se avaliar 
rf'~iduos do mscllClda ptrClróluc fenpropatrtna. us:ulo para controle 
do ,lr:il ro branco, Polyphagotarsor1emus latus IBanks. 190411Acart 
1 ilr~ntll'mld<ic) com O pro,,6slIo de obtenção de dados para registr o 
O plUdlllO t;orncrclal Meoth'ln 300 CE fOI ,.pllcado nas parcelas de 
d()l~ l!xpertmenl0S Sllnllrucs em \.lIna lIntca ve/ : um ensaio 10 1 Illstalado 
nil FEISUNESP/Campus de Ilha Solteira (cultivar Surlrlse) e ou tro no 
MIIlllCinlO de Monte Alto SP tculuvar Formosa). Os !! at:,.. ,1I 0S e 
~1i<lS dosagl!ns (U 1;:.1.1100 hs) foram : fj, 15; ª 30 e Ç, te . Illunha. 
As "Illostra~ '1I1altsadas foram 14 'sete de cada ensaio I e loram 
I OIl"'I I <l~ .... os 7, 14 c 21 dias decorlldos da aphcação. Em um blendor 
101<1111 homogenclzadas as sub amostras. das quaiS foram retll adas 
quantIdades convenientes {lO gl. O método analítiCo conS tOu da 
(,xllilção com ilcelOna e partlçJo em solução aquosa de NaCI + 
chdnrnmctilllO. o, limpela do extrato fOI f cita em coluna cromatográflca 
dl~ slllca gel. ~I'ndo a elulcão proccdlda com uma mistura de heICano 
~ ,leC lalO de ct lla . il delCfmtndçdO qllantltallva 10 1 l elta por técnica 

ch: r.romi:ltuyl<.llta de 93S, usando detec tor de captura de elét rons 
INI pulsantc) O lunlle de quantificação do método é de 0.02 mgl 
klJ (lJprnl c d " orcen taycm de recuperação 87 ..!- 4 % Os resíduos de 
ff'nprOp;Hrllla foram encontrados em todas as amOSlras tratadas no 
(;,1111110. respec tivamen te Ilha SolteIra e Monte Alto (t ratamento. dias 
"pc, .. a aphr.<tçãol. mg/kg lPpm) ~ I~. 710,5 e 0,3; ,.§:. 7) 1,7 e 0 ,7; 
I~. 141 0.4 e 0 .3; l!l. 141 1. I e 0.6: I!!. 211 0.3 e O. I ; l!l. 211 0.6 
c 0.4 

RESíDUOS DESLOCÁVEIS DE METAMIDOFOS EM CUL JRA DE 
TO MATE TUTORADO 

A . Evarist o & G.C. de Baptista , Dept" de Entomologla IESAlOIUSP) 
C Pusla l 9. CEP 1341 8 900, P"aclcaba SP 
E I1ldll geb.tplIs@caQ1d Clagrt .usp br 

o IIlsc t lCldd organolosforado me talllldo fós é um dos mais 
lI~ild()s em lavouras de tomate parti efeito de controle dI;!: pragas. 
espccla lrnen tc a traça. ruta absolu ta Ilepldoptera: Gelechlldae) . O 
Ohjl'llVO do es tudo fOI avaliar o comportamento de resíduos 
dcsloc,lVCIS deste IIlsetlclda em lolhas. frut os e solo de cu ltura de 
l otn;Jt e t ll torado. como potencta l de exposição ocupacIOnal dos 
tr.lh.tlhadorcs IlHalS ern operações na s culturas tratadas O 
('Xpl""lIcnto for condU/Ido no MunicípiO de Caplvart-SP. sendo usados 
o J.,IrodulO comerCiai Tamaron BA e a cul tivar Sant a Clara. Os 
tratamentos, cada um com 4 repet ições, e suas dosagens foram: ~I 

1 apltcaçào na dosagem Simples (60 g l.a .1 100 Its áqua) ; .§:, 1 
aplicação na dosagem dobrada (120 9 I.a./ l 00 Its á~lll., f I 4 
aplicações na dosagem simples, espaçadas a intervalos "e 6 dias 
lima da oulla e Q/ testemunha . As amostras de folhas, !rUIOS e solo 
foram tomadas a 1 dia antes da aplicação combtnada e aos zero. " 
2, 3, 5, 7 e 14 dias após àquela, sendo analisadas 384 amostras no 
total. Os resíduos deslocáveis de met amidofós foram extrardos com 
solução aquosa de Surten (sódio dlocttlsulfoccina to-70%); os extratos 
loram levados à partição com uma mistura de 15% de metanol em 
acetato de el lla e quant.flcados por cromatografia em fase gasosa. 
usando-se detector foto métr ico de chama {f iltro de fósforo de 526 
nml . Os resfduos deslocáveis de met amidofós em folha t iveram Yz 
Vida variando de 0. 7 - 2.4 dias e os do solo de 1,3 - 2.9 dias. 
mos trando que no solo eles são mais persistentes do que na folha. 
Os resíduos deslocáveis no fruto foram detect ados apenas nas 
amostras de zero e 1 dia após a ap licação combinada e sua 
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degradação é ainda mais rápida do qlle em qualquer ou tro substrato . 
Aparentemente O metam.dofós repre sentaria pequeno problema de 
reenuada sob as condições eICperllnentals. 

DEGRADAÇÃO E PERSIST~NCIA DE RESíDUOS DE PERMETRINA 
EM GRÃOS DE TRIGO ARMAZENADO 

G.C. de Baptista : G. Papa: F.G. dos Santos & D.L. Ichimaru. DeptD
• 

de Emomologla (ESAlO fUSP) . C Postal 9 . CEP 13418-900. 
Piracicaba SP. E-mall ; gcbaptls@carpa.clagrt .usp.br 

A ocorrênCia de Rhyzopertha domJnlcB !Fabr. , 1 7921 em 
grãos armalenados tem aument ado em ImportânCia . O trabalho teve 
como obletlvo a avallaç.'io da degradação e persis tência dos resíduos 
do inse tiCida plfetrólde permC!rtna em tflgo em cond ições de 
arm azena mento O es tudo co nstou de dOIS experimen t os 
semelhantes. Instalados, um, na FEIS/UNESP/Call1pus de Ilha Solteira 
e Ou lro na Falcnda Expcllmenral de Enstno e Pesqu.sa fUNESP, no 
MunicípIO de Selvilla -MS. com o uso da cultivar BA 23. sendo os 
tratamenl OS com suas re spec tivas dosagens (g I.a.lton. ppm) os 
seguintes: ~ 4 ; ª B: f testemunha. A aplicação fOI f CIta em 
pulvellzação direta sobre os grãos; O mateltal fOi embalado em sacos 
de papel man t idos f echados e acomodados em bancada de 
laOOralóllo. As amos trêts. num tOTal de 24 t 12 de cada eICperrmento), 
foram tomadas aos zero , 15. 30 e 60 dias após a aplicação. O 
método analítiCO cons tou da extração dos residuos com hexano em 
presenca de Na ; SO l; a limpeza do extrato é fetla em coluna 
cromatográflca de lIo" sll. sendo a elUlção proced.da com uma mistura 
de hcxano t éter etihco; segue se a determlllação quantitativa feIta 
por lécnlca de cromatograha em fase gasosa, lIsando·se detec tor 
de captura dc elél rons IN.' ". O limite de Quanll flcação do método 
analftlco é de 0.02 mgfkg tPPIll) e a porcentagem de recuperação 
78..:t. 7%. Os resultados Indicaram serem os resíduos de pertnetrtna 
bastante perSistentes nas condições do armazenamen to e de 
degradação lenta. Eles foram encon trados em todas as amostras 
tratadas, respectivamente Ilha Solteira e Selvfrta (t ratamento, dias 
após a aplicação). mg/kg tppml. (~, zero) 2.8 e 3.5: I.§:. zerol 5,9 
e 7.8; I!!. 151 2.7 e 3.5; l!l. 1515.5 e 5.2; I!!. 3013.2 e 2.6; l!l. 
301 5. 1 e 5.5; I!!. 601 1.8 e 1.7; l!l. 601 3.0 e 3.6 . 

TOXICIDADE DE INSETICIDAS A POL YB/A SER/C/A . PREDADORA 
DA CURUQUERÊ DA COUVE 

M . A, Gusmão. G, L. D_ leite, M . Picanço. M . F. Moura & A . H. A. 
Gonring, Depto . de Entotnologla (UFVI. CEP 365 7 1-000. Viçosa, 
MG . 

Enlre as pragas-chave que atacam a couve tem-se a 
curuquerê·da-couve, Ascla monuSle orsels (lepldoptera: Plertdae). 
que ocas.ona grandes perdas nesta cu ltura , deVido a desfo lha 
ocasIonada pela voraCidade de suas lagartas . O seu con tro le é 
executado, principalmente. pela aplicação de Inseticidas. ent retanto. 
o uso de "'sellcldas não seletivos pode afetar a eficiênCia do controle 
bio lógiCO de tal praga, corno a da vespa predadora Polybla sericlB 
tHymenoptera: Vespidae) , A SSim, est a pesqUisa obje tiVOu o estudo 
da selet ividade dos inseticidas Carbaril 10,68 e 1.28), Parat ion MetOico 
10.04 e 0.61. Permetnna (0.0 18 e 0. 1) e Triclorfon 10,13 e 1,2 mg 
de tngrediente at ivol ml de calda na dosagem que causaram 90% de 
mortalidade em lagartas de 40 e 50 estádio de A. monuste orseis 
(C l !O) e dosagem recomendada (DAI. respectivamente I ao predador 
P. serici8 . , na Universidade Federa) de Viçosa. em 1996. O 
delineamento experimentai foi inteiramente casualizado com quatro 
repetições. Todos os Inset icidas estudados ocasionaram 100% de 
mortalidade nas vespas nas duas dosagens. Des ta forma. apesar do 
ótimo controle que estes inseticidas oferecem a curuquell~·da·cou ve. 

estes não foram selet ivOS a P. sedci8 . 



EFEITO OE INSETI CIOAS SIST~MICOS APlICAOOS NO SOLO NA 
PROOUÇÃO 00 FEIJOEIRO COMUM 

M. Picanço. G. L. D. leite. N. R. Madei ra & A. N. Miyamoto. Dcplo 
de Entornologld IUFVI. CEP 36571 000. Viçosa. MG 

o felloelro é cultivado praticamente em todo o Brasil, sendo 
Que as perdas na producão é Oriunda do ataque de pragas e doenças. 
durante todo O seu cultivo. Desta form3. este trabalho objetivou o 
estudo dos componentes de pfOdução nesta cultura Quando se ullllzou 
05 InSCIICld.lS slstéllllCOS Aldlcarb 150 G 16 kg 'hal e FOslhl3zale 

100 G ( 1 O. 20, 30 e 40 kg/hal. 316m da testemunha. na UOIverSldade 
Federal de Viçosa. em 1994 O componente de produção onde mais 
ocorreram perdas 'or,J1l) as vagens (1412 kg/hal. sC'1t1'da pela 
rnortahd..tdc de piam as na fase vegetativa (2634 kg /ha) e ,I"uJdS de 
grãos 1141 h9 hal . A percentagem de perdas acumulativa ... 10tlUS do 
cul tivo loram de 66.50~ A flutuacão das perdas lotaiS 101 
",fllIenClilda pela II1Itui.'çao das perdas nas flores Ir .. O. 77261 e pela 
mOltalldade de plantas h 0.7221) . A a mortahdade de plantas na 
fase vegetativa (r :rt 0.98121 fOI preponderante no re sultado Imal do 
Stand OçonclI menor mortalidade de plantas na fase vegetativa 
com O aumento na dosagem de Fosthlazate. Quanto as perdas nos 
9r <ias. observou se maior InfluenCia deVido ao ataque da lagarta da 
velgum Eliel/tI LlflcJcencl/n h =-0. 76471. antracnose Col/etotrlchum 
Imdemuth/aflum tr 0.76111 e do alaque de Acanrhoscelldes OblecruS 
Ir 0.74321 Com IsIO. é Importante a manutenção do -stand-Inlclal 
e con trole de pragas que atacam as vagens. 

SELETIVIOAOE DOS INSETICIOAS FENTOATO . CARTAP . 
PERMETRINA E ABAMECTlN A VESPA PREOAOORA OA TRAÇA· 
OO·TOMATEIRO. POL Y8/A SER/C/A 

M . F. Moura. G. L. D. Leite. M . Picanço, C. H. Bruckner & .-\. H. R. 
Gonring. Deplo . de Enlomologla IUFVI, CEP 36571-00<". Viçosa. 
MG 

A traça do t oma teiro . Tuta absoluta 
Ilepldoptcra:Gelechlldael. é considerada praga chave na cultura do 
tom3tt!lro no Brasil Seu controle é feito. baSicamente, pelo uso de 
InsetiCidas. entretanto, o uso de msetlcldas não seletivos aos seus 
Inlnllgos naturais pode ocasionar o aumento populacional desta praga. 
Dentre os predadores da T. absoluta tem-se a PolyblB sertCIS 
(Hyrnenoptera' Vespldae). ASSim esta pesquisa obJetiVOu o estudo 
da seletividade dos insetiCidas Fentoato (1.6 e 1.11. Cartap (0.978 
e 0.61. Perrnetrllla (7,895 e 0,11 e Abameclln 10.0142 e 0.018 mg 
de Ingrediente atlvo/ml de calda na dosagem que causaram 90% de 
mortalidade em lagartas de 4 11 estádiO da T. absoluta ICLtol e 
dosagem recomendada (ORI. respectivamente) ao predador P. seflCl8. 
na UniverSidade Federal de Viçosa. em 1996. O delineamento 
experunen tal fOI mtelramente casuahzado com qualfo repetições. O 
úniCO InsetiCida seletiVO a r .absoluta. em relação a vespa p'rdadora 
P. Seflc/a, fOI a Abamectln. tanto na dosagem recomt:ndad .. I 1.06%) 
como na CL,... (46.67%). sendo que os demaIS Insetlctdas oc .• :;. lonaram 
100% de mortalidade nas duas dosagens. Desta lorrna, o uso do 
msetlclda Abamect'" é recomendado. pOIS além de ser efiCiente no 
controle desta praga. preservará o seu mlmlgo natural. 

SELETIVIOAOE OE INSETICIOAS UTllIZAOOS NO CONTROLE OE 
SPOOOPTERA FRUG/PEROA . NO MILHO. SOBRE SEU INIMIGO 
NATURAL POLY8/A SER/C/A 

A . H. R. Gonring. G. L. D. Leite. C. H. Bruckner. M . Picanço & M. F. 
Moura. Depto. de Entomologla (UFVI. CEP 36571 ·000. Viçosa. MG . 

o milho é o punclpal produto na alimentação humana em 
mUitas regiões brasllel/as. sendo que mUitas pragas afetam a cultura 
no campo. ocasionando grandes perdas. como a Spodoptera 
'ruy/perda . O seu controle é feito por aphcação delllsetlcldas. sendo 
que o uso de InsetiCidas não sele tiVOS pode Interfem ,...n controle 
biOlógiCO como a da vespa predadora Polybia seriela (HYl lll'l,optera: 
Vesp,dac). ASSim, nesta pesqUisa estudou·se a seletlv .. hlde dos 
InsetiCIdas Carballl 10.82 e 3.831. Deltametnna (0.0033 e 0.0042), 
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Malatlon 111.54 e 4 .211 e Permetnna 10.0291 e 0.0033 mg de 
IngredIente atlvo lml de calda na dosagem que causaram 90% de 
mortalidade (CL,.I em lagartas de 60 estádiO de S. 'rug/perda e 
dosagem recomendada tO RI. respectivamente I ao predador P. 
SeflcI8 _. na UllIvcrSldade Federal de Viçosa. em 1996. O dehneamento 
expellmental fOI mteHamente casuahzado com quatro repetições. O 
msetlclda mais seletiVO a S 'rug/perda. nesta cultura . em relação a 
vespa predadora P. SeflcI8 fOI a Deltametllna (26.82 e 72,98% de 
mortalidade nas dosagens CL j. e DA. respectivamente) . Já os demaiS 
InsetiCidas estudados ocasionaram 100% de mouahdade nas duas 
dosagens. Desta forma. no controle da S. 'ruy/perda. deve-se. 
prelerenclalmente. uUllzar o msetlclda Deltamelllna. deVido a sua 
sele tividade a vespa prcdadora P. Seflcla. 

IMPACTO OA IRRIGAÇÃO SOBRE A EFICI~NCIA OE INSETICIOAS 
USADOS PARA O CONTROLE DE Plutella xylos tella (LEPIDOPTERA : 
YPONOMEUTIDAE I. 

Sousa. E. S.': Castelo Branco. Ml. & Junqueira. A . M . R."Solslsta 
PIBIC /UnB CNPq; ' CNPH EMBRAPA; Co .. a Postal 21 B. 70.359· 
970. Brasllla. DF.l Departamento de Agronomia_ UnB 

A traça das crucileras nDe) é a praga mais Importante do 
repolho . VáriOS II1setlcldas são utilizados para o seu controle . Para 
avaliar o mlpacto da Irtlgação por aspersão sobre a efiCiênCia de 
InsellCldas 101 realizado o presente trabalho . O delineamento fOI de 
parcelas subdiVididas. 6 tratamentos. 5 repellções e lrogação à 1. 
2. 3 e 4 dias após as pulvetlzações. Os ",setlCldas avaliados loram 
(miou g /ha): Abamectln (400). Acephate (10001. Cartap (600). 
Chlorfluazuron (15001 e Bactllus thuflng/cns/s (500) . Em todos os 
tratamentos fOI usado o espalhame Agral120 mlll 00 I de água) . A 
testemunha fOI tratada com água +espalhante . Plantas de repolho 
145 dias de Idade) foram pulvenzadas com os InsetiCidas e Irrigadas 
à 1.2.3 e 4 dias após as pulverizações. por 30 mUl. Uma folha de 
cada tratamento fOI coletada. da qual fOI relltado um diSCO de 4 cm 
de diâmetro. Cada diSCO fOI colocado indiVidualmente em placa de 
Petu. com 10 larvas TDC. A mortahdade larval fOI avaliada após 72 
hs para todos os InsetiCidas. exceto para Atabron onde fOI avaliado 
o nO de pupas formadas . Os resultados mostraram que a ",ter ação 
",se tlclda x Imgação fOI slglllflca1lva. No entanto. a Imgação à 1. 2. 
3 e 4 dIas não afetou a efiCiênCia dos insetiCidas, sendo que a 
causa da diferença observada 1010 tipo de InsetiCida utilizado. Nos 
pllmelfos dOIS dias após a aplicação dos InsetiCidas não houve 
diferença na mortalidade larval. No quarto dia Atabron e Vertlmec 
loram os produtos que apresentaram maior mortalidade larval. o que 
Indica serem estes InsetiCidas maIs persistentes sobre plantas de 
repolho que os demaiS. 

EFICI~NCIA AGRONOMICA OE ClORPIRIFOS NO CONTROLE DA 
LAGARTA DA SOJA Anticars;a gemmata#s Hübner, 1818 

E.C. Costa. R. da S. Rubin . J .V.C. Guedes & M .A .G. Costa. Dept" 
de Defesa Fltossanltáua ICCA/UFSMI. CEP 97 119-900 Camobl, 
Santa Matla - RS. E-mail : eccost a@ccr.ufsrn .br . 

Conduzlu·se pesquisa em Santa Mana. RS, com o obJetiVO 
de avaliar a ação do produto Lorsban 480 BR em diferentes dosagens 
no controle da lagarta da Sala. A cultIVar empregada 101 IAS-5 
condUZida em plantiO dileto. O delineamentO expenmental de campo 
fOI blocos ao acaso com sete tratamento em 1993/94 e seis em 
1994/95 com quatro repetições . A s parcelas constavam de 25 fileiras 
de sOJa com 15 metros de extensão. No ano agrfcola de 1993/94 
avaliou-se Clorpinfós tlorsban 480 BR) nas dosagens de 120. 192 e 
288 9 I.a./ha em duas formulações . O produto padrão empregado 
fOI Monocrotofós (Azodnn 4001 na dosagem 120 9 I.a./ha. No ano 
agrfcola 1994/95 avaliou-se Clorpltlfós (lorsban 480 SR) nas 
dosagens de 120. 144 e 192 g I.a.lha; ISBzolós (Mirai 500 CSI na 
dosagem de 250 g La.lha e Permetnna (Pounce 384 CEI na dosagem 
de 15.36 i.a.tha . Os produ tos foram aplicados com pulverizador 
costal, propehdo a CO 2, calibrado para 200 litros de caldalha. quando 
as plantas encontravam-se no es tádiO de desenvolvimento V,. 
segundo a escala de Fehr et aI.: com 86cm de altura . As amostras 



.or.UllrCllriH.as utlhlando se o método dc lona de coleta. com duas 
1OlIliUl it::, Ihu cela. A elrclênCl3 fOI calculada em lunção da fórmula de 
Ahholl Os resultados mOSllam que para lagartas pequenas os 
lu udll tos t es tados. Inc lusive a menor dosagem de ClorplllfÓs. 
1ll(I' .. tr.rrll ::,c eflClcntes nas três datas de avaliação. Para lagartas 
Çjr ,lIldes Clorplllf ós. na dosagem dc 120g .. a.lha. mostrou apenas 
.1(';,'1() de choQuo até aos 4 dias após a aplicação com um" · .... ,ônc,a 
1ll(~dl.1 em torno de 80% segUido por MiraI 500 CS 11.1 ' lI~smas 

condlCõ(!S Os demaiS produtos e dosagens apresell1 .uam I'Hc lêncla 
I 80'~ elll todas as datas de avaliação, Independem e da formulacão. 

EFEITO DE INSETICIDAS SOBRE PREDADORES EM CAMPOS DE 
SOJA 

E.C. Costa. J .V .C. Guedes. J .A .S. França. & M .A .G . Costa . Dept G 

dl' D(~ l esa Fllossanltárra (CCR/UFSMI. CEP 97 11 9 900 Camobl, 
S.Hlt.1 Mana RS Emall eccosta@ccr.ufsm br. 

Eletuou se estudos em campos de sala, em São Sepé IRS) 
e S.lIlta Maua IRSI. no ano agrfcola de 1994/95 e de 1995 :96. com 
() ubJc tl vo de verrflcar a ação de InsetiCidas e dosagens sobre 
J)rcutldorcs . Analisou se o efei to de clorplflfós a 120. 192 e 384 9 
I.d ha (lorsban 480 SRI. do produto Splllosad 480 se a 12 e 48 9 I. 

a Ild ISplnosad) e endossulfam 175 9 I.a./ha IThlodan CE) , Na safra 
.Itlrico la 1995/96 retir ou -se as dosagens de : clorprrllós 3b. I. a.lha 
t~ de SplIlosad 129 I.a .lha e acrescentou se o tlalarnentlJ ~pmosad 
li 48 g 1.<1. ha + Baculowrus an(ICiJrSla 170 LE). Os produ 105 foram 
olpllcados com pulverrzador cos tal propelido a CO " ca lIbrado para 
200 litros de calda ha O dcllneamento experrm'ental fOI blocos 
IIltc.ralllcnte casuahzados com sete tratamentos e quatro repetições. 
As amostragens foram efCluadas com a lona de coleta (sacudida da 
plantai com duas tomadas/parccla . No experrmento conduZido em 
São Sopé adiCIonou se uma amostra com a rede de varredura dando
!'Oc 10 redadas/pttrce la . A população avahada ( 1994/95) esteve 
cOllstltuida do complexo de predadores; Chrysoperla sp.; GeocorJs 
sohmlflS t LcblB concinaa concmna; GeocorJs sobrmus t Lebla 
corr cmna concmna + Chrysoperla sp •. Em 1995/96 avahou·se 
predadOfes. no seu conlunto: Geocofls sabflnus + Lebla concmna 
concmao além de Trop/canabls capsdormes. Utlhzou·se o percentual 
dc efiCiência de Henderson & Tllton 119551 para estudar o efeito 
dos produtos sobre os predadores. Os resultados obtidos permItem 
conc luH que: a) Os produtos testados apresentam grau diferenCIado 
de tox ldez . b) O efeito seletivo dos lIlsehcldas está em função de 
suas C8racteristlcas IIltrinsecas. se Isolado ou em mlstur ,l •. ~m da 
dosagem e população alvo; cl Splnosad nas dosagens de 12 e 48 g 
1..1 ha pode ser considerado sele tiVO para predadores em ::'Ola. 

EFICIÊ NCIA AGRO NOMIC A DE SPINOSA O E CLORPIRIFÓS -NO 
CONTROLE DA LAGA RTA DA SOJA Anlicarsilt gemmal a/is Hübner. 
1 B1 B. 

R. da S. Rubin. E.C . Cost a. J .V .C, Guedes & M .A .G. Costa. DeptO 
de Delesa Fllossanltálla (CCR/UFSMJ. CEP 97 119 900 Camobl , 
Snnta Marra · RS. Emall ; eccos ta@ccr.ulsm.br . 

No ano agrícola de 1995/96. Instalou·se uma pesquIsa, 
em Santa Marra. AS. com o oble tlvo de avaliar a ação do produto 
Splnosad 1480 SCI 12 g I.a.lha. Splnosad em mistura com BaculoVlrus 
anllcarSl8 e de Corplllfós (lorsban 480 SR) em dIferentes dosagens. 
A c ulllvar empregada fOI FT-Abvara conduzIda em plantiO 
con v enC ionaI. As plantas se encontravam no estádiO de 
desenvolvImento RI segundo a escala de Fehr et aI. e com R5cm de 
allLlIlI O delineamento experrmental de campo fOI bloco !> .I ... acaso 
com seis tratamentos e quatro repetições . As parcelas C.,lls tavam 
de 25 Irlerras de sOJa com 15 metros de extensão . Avaliou-se os 
produtos Splnosad 12 9 I.a -lha: Splnosad 12 g I.a.lha + Boculowrus 
antlcorSla 170 lEL e Clorplrrfós (lorsban 480 SA) nas dosagens 
120 e 144 9 .. a.lha. O produto padrão empregado fOI Monocrotofós 
INuvacron 400) na dosagem de 100 9 I.a.lha. Os produtos loram 
aplicados com pulvetlzador costal . propelido a CO]' calibrado para 
200 litros de calda/ha. A s amostras foram retIradas utIlizando-se o 
mét odo da lona de co leta. com duas tomadas/parcela . Avaliou-se 
lagartas grandes e pequenas. A efiCiência fOI calculada em função 
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da fórmula de Abbott . Os resultados obtidoS permitem afrrmar que 
todos os produlos mostram se efICientes no controle da lagarta da 
sOJa. eJl:ceto Splnosad t 12 9 I.a./ha) aSSOCiado a 8. anllcars/a 170 
LEL aos dOIS dias após a aplIcação. A mistura em teste não apresenta 
a efICiência esperada. no entanto. Isoladamente Splnosad 480 se 
mostra efIcáCia suficiente para ser recomendado para o controle de 
lagartas na cultura da sOJa 

EFICI~NCIA DE MÉTODOS DE A PlIC AÇÃO DE DOSER· NO 
CONTROLE Agro,is ipsilon e Faus tinus cubae NA CULTURA 00 
FUMO 

R. da S. Rubin & J .V .C. Guedes. Dept G de Defesa Frtossanltárra 
(CCR/UFSMI. CEP 97 119 900 Camobl. Santa Marta - RS. E·mall : 
Jcguedes@ccr ,ufsm.br . 

No ano agrícola 1994/95 . Instalou-se pesquisa em lavoura 
comerCiai de fumo. cu ltIvar Vrrginla . no mUlllciplO de Candeláfla·RS. 
com o obJetIVO de avaliar a efiCiência de métodos de aphcação de 
Doser·. no conlrole de Agrotl s Ipsllon e Faustlnus cubae. O 
delineamento expellmen tal de campo fOI blocos ao acaso com quatro 
repetições. As parcelas apresentavam 4 "Ierras de fumo com 1 O 
metros de ex tensão 150 m1). Os tratamentos constaram dos seguintes 
métodos de aplicação Doser' (Clorplrrfós) 300 9 I.a.lha : pulverizado 
dentro do sulco (o-ds'; pulvellzado sobre o camaleão antes do 
transplante (O-sca). pulvellzado sobre o camaleão depOIS do 
transplante (O-scd,: aplicação com campânula sobre a muda 
transplantada IDcl); além dos tratamentos padrão: Lorsban 480 SR 
288 9 .. a.fha aplicado com campânula Il·ct) e Lorsban 10G 300 g 
I.a./ha aplicado no sulcOll gsl. Sobre l odos OS tratamentos, exceto 
solHe (l-cU onde 101 repetido O mesmo tratamento. aphcou-se Doser· 
300 9 I.a .lha com campânula sobre o caule da planta aos 20 e 40 
diaS após o pnmerro; além de uma testemunha sem tratamento . As 
avatrações de efrcácla loram efetuadas aos 3. 7, 14 e 20 dias após 
a primeira aplicação IDAM. para Agrotis ipsllon e aos 60 DAA para 
Fauslmus cubae. Os resultados mostram que Doser· aphcado sobre 
O camaleão antes (D-scal ou após ID-scd) o transplante das mudas e 
sobre a planta (O-Cl) apresentam efiCiênCia no controle de Agro,;s 
Ipsllon . Todos os métodos do apltcação apresentam eficáCia no 
con trole Fausrmus cubae. 

COMPARAÇÃO DE INSETICIDAS BIOlÓGICOS E aUIMICOS NO 
CONTROLE DE CUPINS NA CULTURA DO EUCALIPTO EM GOlAs. 

J . B. Al ves, P. M . Fernandes, M. V . Gallo. L. S. Costa & J. N. 
Garcia. Escola de Agronomia. Untv. Fed . de GOiás, C. Postal 131 . 
CEPo 74001 -970. GOlanta. GO . E-ma" : mgoes@lpe.ufg .br 

O trabalho fOI condUZido nas áreas de reflorestamento da 
CODEMIN S /A em Nlquelandla-GO. visando encontrar alternativas 
para controle dos cupins pertencentes aos gêneros Cornitermes e 
Synrermes. que danificam mudas de eucaliptos recém transplantadas 
para o campo. Cada parcela fOI constlturda de uma área de 600m2 

em espaçamento de 3,oom X 1.70m e delineamento em blocos ao 
acaso com 4 repetições. Foram aplicados os segullltes tratamentos: 
Beauveria basSlana em pOlvllhamemo noturno, manual e tratorizado. 
sobre as colOlllas de Syntermes antes do plantiO; Merarhizium 
amsophae em poh/,lhamento noturno, manual e tratotlzado, sobre as 
colOnlas de Syntermes antes do plantio; Regem 20 G Hlprollll) -2,0 
g/cova; Regem 800 WG-Imersão de mudas em solução a 0,50% e 
testemunha sem tratamento. Nos tratamentos com os fungos as 
mudas foram tratadas pôr Imersão em solução de Sl3rblnex 400 
(heptaclorol . Foram feitas avaliações semanais. até 18 semanas, do 
numero de plantas atacadas pôr cupms de raizes ICormrermes spp.) 
e pôr CUplllS de anelamento (Synrermes moleslUsl e uma avahação 
fmal de árvores sobreViventes aos 12 meses. ApOs 18 semanas 
obteve-se um total de 25.7% de perdas de mudas na testemunha, 
sendo 10,7% pOr anelamento e 12.3% pór cupins de rarzes . Os 
l ungos redUZIram a mfestação IniCiai de Synrermes. mas não 
Impedrram o dano às mudas e o tratamento pOr imersão em Biarbinex 



101 IIIÓ(UO para estes CUpinS Os tratamentos com IIIJI ,I foram 
eflclenlC's pala I) controle dos dOIS IlpOS de cupins c prupUf(lonaram 
sublevlvcncla de lIludas, aos 12 mcses, aCima dc 91 %O. enquanto 
Il{)!-o dell"lI~ Ir .II ,III1CI1l 0S vallDU de 81 a 85% c na l estemunha 101 de 
679 

COM PARACÃO OA EFIC IÊNCIA OE DI FERENTES INSETIC IDASI 
ACARICIDAS PARA CONTROLE DO MICROAcARO DO TOMATEIRO 
A Clllops /ycopersici (ACARI: ERIOPHYIDAE). 

N. A . Pereira. C. Czepak . P. M. Fernandes. L. H. Suso & V . da R. S. 
Veloso,Opt" Fltossanllallo (EAUFGI. C Postal 131 , CEP 7400 1 
970. Gnl,lIua. GO 

o presente trabalho 101 conduZIdo na área experllnental da 
hCIII.1 th" Agronomia da UFG em GOliUlmfGO, no período de setembro 
.1 th~/eltlhlo de 1995. vl~;)ndo comparar dllcrenle!i II1Sl'IIClddSl 
,lca(jCld,l~ p.ua con tr ole do mlcroácnru do tonhttellll, ulops 
'vcopt·rslcl. O delineamento expellmcntal 101 em blocu~ I .Icaso 
com S("!IS tratamentos e Quatro repc tlcões. Os I ra t amen t o~ utilllados 
Im ,lm : Profellu lósiCypermctlum (PolVtlln 400/40 CEI nas dosagens 
clt> 50, 75 c 100 ml ue produto comerCIaI lI' c,) , 100 I ue água: 
clldtcnthluron (paio 500PMI 409 de pc 100 I de água. Avl"lmectln 
IVC'r t l1l1l!c 18 CEI 400 ml de p _c.! 100 I de água: Lulenuroll (Mal ch 
50 CEI 801111 100 I de água e Testemunha As amostragens foram 
rc,IIII,ul.l~ ciOS O (prévlal 3, 7 e 13 dias após a aplicação. Cada 
• 1flltlSlra com.ltlll de Cinco follolos colet ado~ ao acaso/parccla. os 
qu.lIS loram colocados em SdCOS plásftcos cOl1lendo 50 Inl de álcool 
" 70 ~. Após 24 horas fOI feita a scparacão do matellal e a contagem 
do IUmll'ro Utl ,iC.lfOS Pode se condulI que os lI,se tlcldasfacartCldas 
teMatlo!-o redUflram Sl9ntltcaftvamcnte a popllI,Iç50 do mlcroácaro. 
~cndu que todos produtos w stados. com exccçdo do P,o fenolósl 
Cypcrlllf"thrm na dosagem de 50 ml , 100 I de água. se mostraram 
iJll.tI1lCllle ellcle ntes no controle do Illlcfoácaro do toma tello. 
d!Hesent<tndo uma eftclêncla aCima de 80% até 13 dias após a 
o.Iphc(lc,10 

MECAN IS MO DE AÇÃO DE Fipron;( EM COLÔNIAS DO CUPIM OE 
MONTicUlO Corn;term es snyderi EM PASTAGENS 

P. M . Fernandes, R. A , B. Soares, A . L. Pimentel & C. Czepak. Esc. 
de Ayr ononlid, Unlv Fed de Galas, C Postal 131 . CEP, 7400 1 
970. GOlãnl.!, GO E-mall · lIIgoes@lpc ufg bl 

C. sII yderi é a espécIe de cupun de rnonticulo maIs frequente 
170%) nas pastagens do Es tado de GOlá:. Constroem cuplnzellos 
com arqUi tetura dllerenClada sem centro ce lulóslco e com inluneros 
c~paços valiOS na parte sub lerrânea. dtltcullando a aphcaç;jo e 
redUZindo a el lcácla dos insetICIdas apllcdt10s EnlretantO o cuplnlClda 
quinllco ItplOlIll apresentou 100% de c llcáclJ no controle deste CUpllll 
el11 VilllOS ensaIos condUZidos Visando explicaI tal l aia fOI condulldo 
es te 1I"halho IniCialmente l oram condUZIdos t es t e~ com coló"'as 
eln laboratÓl lo visando verIficar . alem da ação por contato e Ingestão, 
se hdVlil Ilbvraçito de substãnclas voláteiS Pos teliormen te lOfam 
seleclonad ... s 40 colóllIas médIas (60 a 100 c.;m de diãllll . .: .. OJ em 
pastagem da Escola de Agronomla·UFG e tratadas com hpllJ llI1 10.16 
g de Ingrediente atlvo/colónta). Foram arrancados. fragmentados e 
avaliados 5 cuptnzeiros após 2. 4. 6. 12. 24 . 48. 72. 96 e 120 
horas da aplicação. 05 resultados mostraram o cuptniclda flprontl 
atua baSicamente por contato e ingestão . Os resultados do ensaio 
de campo mostraram a mortalidade de operártos. que se contamInam 
primeiro na tentatIva reconstrUir o ntnho onde 101 feito o canal de 
aplIcação. InICiOU após 2 horas da aplicação e atingiU 100% entre 
24 e 48 horas. enquanto Que as demaIS estavam vivas e ativas. As 
rainha s aprosentavam atiVidade de postura normal e somente 
começarão a morrer após 72 horas. at ingmdo 100% após 96 horas. 
As fOlmas pré-aladas foram as maIs resIstentes at tnglndo 100% 
após 120 horas. Estes resultados mostram que o ftpronil poSSUI ação 
lenta permitindo Que os operártos dIsseminem as moléculas entre 
eles por todo O cupinzeiro. As demaiS castas morrem prinCipalmente 
por InanIção. pOIS são alimentadas com aluda dos operártos. 
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EF EITO OE INSETICIDAS SISTt MICOS NA MORTALIDADE OE 
Cerolom. SP. ICOLEOPTERA : CHRYSOMELlDA EI E NA FIXAÇÃO 
BIOLÓGICA DE NITROG~NIO EM FEIJOEIRO 

M . L. F. Teixeira, A . A . Franco. EM8RAPA CNPAB. Antiga RodOVia 
RIO São Paulo km 47 . CEP 23851 970, Selopédlca. RJ . E mall 
cnpab@ufrq!ll & A . F. Lima, UFRRJ. AntIga RodOVia RIO São Paulo 
km 47. CEP 23851970, Seropédlca, RJ 

o coleóptero Cer%ma sp é conheCIdo 1)Clo desfolhamento 
causado pelos adultos às legumInosas. porém suas larvas ao se 
alimentarem de raizes e nódulos. l)Odem reduz" a hxação de nltro<jcnlo 
e a produç.io de grãos. Visando o controle das fa ses larval c adul ta. 
sem contudo preludlcar a ftxaçdo de IlIHogénto. condullu se um 
expellmento em casa·de vege taçào em vasos com solo, num lalonal 
em blocos ao acaso com os tratamentos insetiCIdas SlstcmlCOS 
Imldacloplld (3kg fhal. Carbo furan 130kg/hal. Tlodlcarb (0.9L'hal. 
Forato (25kg /hal e Metamldol os ( I lfha); O e 4 casais de Ceroroma 
e 4 repetlçóes. Aos 30 dias após a emergênCia, a at iVIdade da 
nltrogenase fOI reduliCla pela aplicação de todos os InseltCldas. 
entretanto a aplicação de Imldaclopttd e Forato não diminUIU 
slglllltcatlvamente numero e peso de nódulos de IClloello além de 
ter controlado as larvas e t ambem os adultos de Ceroloma . 
apresentando n(mlero de nódulo~ . peso de nódulos e de parte aérea 
supellores às plantas sem aphcação dos InsetiCIdas. Não 101 observado 
efeI to " 'lbltórIO dos Inse tICIdas no cre~Clmento das plantas, tendo 
Irllidaclop"d e Forato beneftclado as mesmaS na presença de 
Cerotoma . 

OC ORR t NCI A E CO NTROL E DA BRO C A· DO · PONTEIRO . 
ConotrBchelus denieri IColeoptera·Curculionidae). NA CUL TURA DO 
AL GOOOEIRO . 

W. J . dos Santos, Área de Proteção de P1antas. IAPAR. Cx .P. 481 . 
CEP 86001 970. Londtlna PR.Emall applapar@lepus .celepar br. 

A broca do-pontello é uma nova praga do algodoclto. e 
vem ocaslollamJo séllos preJuizos em lavoura s no oeste do estado 
do Paraná. Os adultos adentram às culturas a partIr de âreas com 
vege tação permanente (matas, caplnzals. etcI Após a eclosão as 
larvas penetram no Intettor do caule realizando galettas no sentido 
descendente. ocaSionando a morte de plantas com até 10 dias de 
Idade, ou superbrotamento em plantas desenVOlVIdas A partIr dos 
80 dias os ovos são colocados na base das maçãs e as larvas 
penetram nas Illesmas, desflulndo os teCIdos Interloculares e fibras . 
Para se estudar o manejo de InsetICidas para o controle desta praga 
foram InSl alados dOIS ensaios na sa fra de 1995/96 em blocos ao 
acasu c 4 repetIções , Em Palotma·PR., avahou se a eftclênCIa de 
cOIIHole dos segUintes tratamentos e dosagens em g I.a/ha· 
mOlloclotofós CE (280), parallom metnlco CE (420). cndossulfan 
CE 15251. tllazofós CE (320), clorplfl l ós CE (480) e tes temunha 
Até os 55 d1as loram contados o numelo de plantas alacadas elou 
mortas, dos 80 aos 110 dias for am realizadas três co letas de 15 
maçãs por paI cela 132.0 mi l para avahação de danos. Durante todo 
o CIcio da cultura foram feitas 10 aplicações de InsetiCidas. Num 
outro expetlmento. Instalado em Iporã·PR. avallOu·se o melhor período 
para proteção Intcial das plantas utilizando-se 7 tratamentos com 3 
aplicações dos Inseticidas tnazofós (300 g i.a/ha) e parat ion metnico 
f360 9 La/hal. pulverizados aos; (a) 6. 13 e 20 dias; (bl 10. 17 e 24 
dias: (cI. 21 e 28 dias e (d) testemunha. Os resultados indicaram 
Que t rtazo f ós e parauom meti!. apresentaram as melhores 
performances de controle da praga com 4.59% e 4 ,53% de plantas 
atacadas por parcela. respectivamente. Os resultados obtidos através 
da contagem do numero de plantas atacadas el ou mortas 
demonstraram uma redução média do "'stand"' Inicial de 29.75% e 
43.65% nos tratamentos IbJ e (c), respec t ivamente. Quando 
comparados ao tratamento (aI . Os dados sugerem que se deve inIciar 
o combate da praga a parttr dos primeiros dias da emergência das 
plantas. principalmente nas bordaduras das lavouras . A destruição 
de soqueiras em tempo hábIl e o estabelecimento do plantio isca 
para atração e controle são medidas Importantes para o manejo da 
praga. 



ENSAIOS VISANDO AO CONTROLE DE CUPINS DE MONTíCULO 
IISOPTERA . TERMITIDAEI EM PASTAGENS 

J . R. Valé uo. A. V. dos Santos. A. P. de Souza . C. A. M. Maciel & 
M . C. M . OI;vo;,o. EMBRAPA CNPGC. C. P. 154. CEP 79002 970. 
C. lmpo Grdnde, MS Emall lraul@cnpgc,ernbrapa br 

CondUllrarn se três ensaios oblcllvando o controle de cupins 
(h! lIIu lltu:ulu em IJdstagcns No pfllnClfO, testaram se seis produtos 
1I1!'.('IICI(I.I~ no cont ro le de COf,.,fe,,,,es cumulOflS. sendo que os 
'''Ii''' cltClllCs allvos (I A.I e respec tivas doses (qu8f1lldml! ' do I A 
I )tll U II )lIlI' f'1I0) fOf.Jlll ' A sulllllfarnlda (Isc a formiCida 0 .30" " 1 " 60 
UH). A 2 120mg e AJ 180 m9. B = clmplut6s 11:-.1,;.. IIlllclda 
0. 125n,.,): 8 1 25 mg. B

2
:. 50 mg c 8

3 
75 mO. C dod(lCaclolO 

1 .... c,1 IUIII1I(:1I1<I 0.45 % 1. 90 mg. O·nbamectlll3 (concentrado 
CllIlIISlun, IV(!! 1,8%1, 3.6 rllg . E dcltame11,na (pó suco Q,2 r..,o ) E

1 
= 

l a til!) (' E
2 

20 lIIy c F Ilprooll (granulado 2%) FI = 50 rng c 
F 2 1001119 Os percentuais de rnonahdade 30 dias .. pós a aplicação 
Inrdl1l AIO; A 2 O; A3 10; 8 1 = 0 ; 8

2 
10%; 8

3
=-10%; 

C 90"0; O 100%. E1 " 10%; E2 ~ 0 . FI · 100% eF2 ~ 100% 
Nu ~e9ulldo. testou se o produto IIproOlI no COll trolc de C. cumulans. 
C t)t'(lrloll'r(1 e Sy"'ermes sp (possivelmente S. (//fusl. utlll/ando se 
,I d('!.I' de 1 00 m~1 do I A por CUptnlCIIO, no caso das duas p"mellas 
t'~III:'t.:W!'., e. pOI metro qutldrado, no casu de Syou:rmes sp . Os 
,,1~rC:l'nlu.lI~ de 1ll0rltllldadc 30 dias após a aplicação do produto 
1" 1.11)1 : 100°'0 pólltl C. cwrmlons c C IJequacm e 50% para Syntermes 
... p No ICI{;l'UO ~IISdIO, aVélllOu se a efiCiência de método mecâniCO, 
.Jtr.lv"~ du IIllplcmcllto dCIlOllunado "broca cuplnlclra " no COl1t rolc 
du C Clllllulans. Houve dOIS tratamentos; Tratamcnto 1 IT 1 J: 
clc ~ trul Ç ,IO IIlCt.;i.iIlICa exclUSivamente c , Trat<ullcnl o ') tT2) . 
tr.rt.lIllt'l1to qUlIlllCU (abamCCllJla CE 1,8 %; 3.61Og I A por t. 1",IIZelto) 
.1!óo{:I.tdu.J destrUiç ão mecãnlca ESle ensaio fOI condUZI(. t!ln dOIS 
lo( , II~ ILlK,rI!> 1 e 21 Os percentuais de contro le obtldu~ loram: 
loe"ll T1 100% e T2 100%, Loc al 2 Tl ·90% e T2 100%. 

EFEITO DO INT ERVA LO DE APLIC A ÇÃO DE IN SETI CIDA S 
OUIMICOS . NO CONTROLE DA BROCA·DO·PEDUNCULO·FLORAL 
00 COQUE IR O H o m alinolu s c o riaceu s GVIl (CO lEOPTERA : 
CURCULlONIDAEI 

Miguel F. de lim a & J oana M . S. Ferreira, EM8RAPAtCPATC. Av . 
8t''',1 IIloH . 3250 . CEP 49025040. Ara caJU. SE . E mal! 
IIllIllll'l@c.:p,Hc,cmhrapa br , Emall : loana@epatc .ernbrapa br 

A broc .. d o pedúnculo lIo ral do coque lfo. Hamahnorus 
€:Un,u'('w; Gvl/,. ICOLEOPT(RA CURCUlIONIDAEI, no estádio adulto . 
~t' ,IIrIlH'llIa de fiares lemlnlnds. frut os récem lormados e de pólen, 
(' riU e~I,llho larvdl , prInCipalmente dos teCidos do pcdúrw"lu 1I0tal 
(!t) cuqut! IIO (Cacos nuclfL'ra l.1. Por ocaSião de::.ta ,1111 " Iação, 
pllJVOCd ddllOS nt!SSd~ pCÇd::' 1I0 r aiS, o Que caUSd abollo lIares, 
qued, l de frutos Imaturos e de c achos por 111ICIIO • • lfclando 
dlfl'It1l11cllIe " produç ilo C a produtiVidade da planta Este IIlselO se 
(.ulI~I r1111 1".19<-1 IInport<tllte , a p.1I11I do IniCIO da produ ç ão . 
1'~II('CI,IIIllt'IIIC Oln coquelfo ,mão, sendo lIecessárw o el1ll1rego de 
IIlt'clld.l!', r!t' controle Com u obJe tiVO de avaliar o efclto do mtervalo 
dl' d"llr.re,'lo de IIlsetl cld,lS qUlmlCO::' no controle de H caflaceus, 
('llIj,lnl.'IIu rll' 1995, Inst,llOll se um clo.peflmento el1l blocos ao acaso, 
1.:\1111 1 11 ,11,11110010::' C 8 repellcões, t!1ll coque lfo aliJo vermelho de 
Gr,lI1hJlHC, cum 11 íJnos de Idade, no munlClplO de Neópolrs; SE 
M,II,lIlon .1 0. 1 O '!ou e Melll ".1I'1IIon a 0.12% loram os produtos 
ulllr/.ldo~ CIl! jlUlvCfllacão nos mtervalo de j, 6 c 9 meses, Ild 
I lrupOfÇ.IO ti!' 3 1rtro~ de soluçeto por planta . Tanto o Malatlofl como 
Cl MI'III 1" "<I!lon . apresentaram os melhores result .ulos quando em 
IHllvl: llI.tc.in tlll1lc~tral 

SODIUM CHLORI D E: AN IN S ECl1C IDE ENHAN crR FOR 
CONTROLLlNG PENTATOMIDS ON SOYBEANS. 

I. C . Corso & O. l. Gazzoni . Elllbrapa SOla. Calxd PO!>lal 231, 86001 
910 LQllth,Il' I, PRo E Illall gallonl@cnpso_cmbfapa br 

F Icld alltl weenhollse studlcs wcrc conducted durlng 1990 
19') !) lu determllle the alteet 01 the addltlon of SOdlUI1l chlOrrde 
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(NaCI) tu InsecltCldes. on the conlrol of pentalol11ld Sllnk bugs (Nezara 
vlf/dula. Prezodorus gulldlnll and Euschlstus heros) A randomlled 
block deslgn was used In the screenlng lests. The plols measurrng 
1 Ox 15m were sprayed wlth several chemlcal Insectlcldes. wllh and 
Wllhoul addltlon 01 SodlUIll chlorrde aI 0 .5% In water solutloo. Insect 
mortahty was evaluated by lhe grou"d CIOlh samplrng method at 
severa I dates alter lnsectlclde appllcatlon . To verrfy lhe sodlum 
chloflde attractlveness lor Sllnk bugs. large soybean llelds were splr t 
mto ca , 1 ha plols. where Insecllcldes wllh and wlthout salt addlt lon 
wefe applled. InseCI populallon was 101l0wed IhfOUgh the ground 
clo th method SlInk bug prelerence lor soybean plants sprayed wlth 
NaCI solu tlon or dlst,lled waler was tesled In smaU cages, under 
grecnhouse condltlons Inseet locatlon In the cages wcre vlsuallV 
oLJscrved up to 15 days aller rnsect releasmg. Results showed that 
NaCI dld nOI attract sllllk bugs h om large d,stances, but had an 
arrestrng eltec t over tllese rnsecls, whlch preteffed salt sprayed 
plallts , compared to plants recelvlng dls t llJed watcf. lhe addltlon o f 
NaCI mcreased strnk bug mortahty by the Insectlcldes, allowlng l he 
redu clton o f . ai least . 50% o f the recommended rate , wlthout 
rcdllclng lhe reSidual elfectlveness 

SPINOSAD . UM NOVO INSEl1CIDA PARA O CONTROLE DA 
LAGARTA DA SOJA . Anlic,. fs;1I gemmlltlllis (LEPIOOPTERA : 
NOCTUIDAEI 

l. A . Foerster . Depto. de Zoologia, UFPR. Caixa Postal 19.020, CEP 
81531990. Cumlba. PR Emall ~ loerster@blo ufpr br 

Programas de manejo Inlegrado de pragds agr icolas requerem 
fundamentalmente a dlsponlllllrdade de IIlsetlcldas com ceno grau 
de espeCIfiCidade, a fim de Viabilizar a sobreVivênCia de predadores 
e pdrasltóldes . No presente trabalho . 101 avalIada a efiCIênCia de um 
novo InsetiCida . Splnosad sobre a lagarta da sOJa Anllcarsla 
gemmarafls. aSSim corno seu Impacto sobre predadores do gênero 
Nnbls. O experlmelllo fOI condUZido em lavoura de sOJa no munlc(plo 
da Lapa, PR. em condições de Inlestação próximas ao uivei de dano 
econômiCo por oc:aslJo da aplicação. Comparou se a toxlcldade de 
quatro dus<igens de Splflosad 112. 24,48 e 96 9 I.a ./ha) em relação 
a um lIub,dor do cresCimento (trrflumuron, 15 9 r.a ./ha) e a um 
organoloslorado com ação de choque (profenofós. 125 9 J.a .lha) . 
Todas as dosagens de Splllosad apresentaram entre 3 e 6 dias após 
a aplicação ação Significativamente malOI do que Ifl f lumuron e 
semelhante a prohmofós sobre lagartas grandes I > 1,5 cm) . A 
dosagem de 12 9 La .. ha somente 101 menos cflclente que a de 96 9 
I.a ./ha aos 3 dias após a aplrcação. porém a porcentagem de cont role 
cm lodas as dosagens fOI superior a 90% entre 3 e 10 dias após a 
aplrcaç ão . O Impacto dos tratamentos sobre lagartas pequenas « 

I. 5 cm) fOI menos pronunCiado, C a I>artll dos 10 dias. OCOffeu o seu 
re ssurgllllento em todos os tratamentos, com exceção da maior 
dosagcm de Splnosad A ocorr ênCia de NablS sp. não fOI afetada 
pela aplicação de Sp1l1osad, CUia rn CldênCla fOI estatfstlcamente 
SCmclhan te à tes temunha não tratada . Os resultados permitem 
conclUII que este novo Ingrediente auvo apresenta ca ra ctcristlcas 
prOllllssoras para liSO em programas de manejo In tegrado da lagarta 
da SOla, pussulndo ação IniCIai semelhante à de prolenofós e 
slgnllrcatlvamente superror li de II l f1umuron . 

TOXICIDADE COMPARADA DE SPINOSAD E CLORPIRIFÓS Ã 
LAGARTA DA SOJ A . A n l ica rsia g emma talis (LEPIDOPTERA : 
NOCTUIDAEI 

l.A . Foerster & M . Pohlmann, Depto, de Zoologia, UFPR, CaIxa Postal 
19 .020, CEP 81531990 CUlltlba . PR o E-mail : foerster@blo .ulpr .br 

Splnosad é um novo InsetiCida que. por poSSUII uma estrutura quimlca 
dIferente dos produtos dtualmente d,sponivels. pode apresentar 
características favorav~ls para u!:>o em ptogramas de manejo Integrado 
de pragas agricolas . Visando aval13r a IOxlcldade de Splnosad à lagarta 
da sOJa, comparou se o eleito de duas formulações (400 e 480 SCI. 
al1lb;:ls a 12 g La lha. com baixas dosagens de clorplflfós (1 20g e 
1409 La . ha) e de 1II0nocrotofós 11 OOg l .a ./ha1. O experllllento fOI 
condUZido em cultura de SOJa no munlciplo de Araucária. PR, com os 
CUlCO tratamentus Citados. além dc uma testemunha não tratada . A 
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aplica cão 101 efetuada no Inícto da IIlfestação de lagartas grandes. 
com (erca de 5 exemplares por amostragem na data de aplicação 
As avallacões foram reallzadns aos 2. 5. 10 e 15 dias após a 
aphc'lcão. contal'do-se o numero de lagartas pe<llIenas r 'andes 
por amostragem (pano de batida). Tanto clorplrlfôs. quanto <"plllosad 
tlverJm apenas um Impacto iniciai sobre lagartas pe<IUt;lIas. não 
ImpedIndo seu ressurgunento a partir de Cinco dias, Lagartas grandes. 
no entanto. foram efiCientemente con troladas em todos os 
tf;.Hi)llIentOs até 10 dias após a aplIcação. apesar da forte pressão 
POpuldclonal. que chegou a atmgu o limite de dano econômiCO na 
Ic!>tcmunha aos 15 dias. Nas parcclas tratadas com monocrotofós a 
100g I.a ,ha. o ressurgimento de lagartas grandes ocorreu Cinco 
dias .mtes que nos tratamentos com Splllosad e clorplflf ós Não 
fordm detectadas dllerenças slgnlhca tlvas na efiCiênCia das duas 
'O/mulações de Splllosad. ConclUI se que este produto é altamente 
efetiVO para O controle de A gemmatalls. IIlCIUSIVe em condições de 
f afie pressão populaCional. Mesmo com O ressurgimento de lagartas 
grandes após 15 dllls. os indlces de controle com Splnosad sI tuaram 
se em torno de 70%. 

CONTROLE QUíMICO DA MOSCA BRANCA . 8emisia tabaci, EM 
FEIJOEIRO 

J , Caprioli. A. Pasini. J . A. S. Jr. & M.U. Ventura. Depto de I\~ronomla 
{UEL PRl. C. Postal 6001. 86051 970. Lo"d,IOa. PR. E mall 
pa""ll@npd.uel.br 

A cultura do felJoelfo sofre o ataque da mosca branca. 
8f'1n1sm '"baci. desde o tOfCIO do desenvolVimento das plantas_ No 
entanto. os maiores preluilos são deVido à transmissão do mosaico 
dourado. que é fator limitante à produção do fellão de seca, no norte 
do estado do Paraná ASSim, obletlvouse avahar a eficiênCia de 
diferentes produtos quimlcos no controle da refenda praga. O trabalho 
fOI dosenvolvldo na Fazenda Escola do Centro de CiênCias Agráflas 
di! UllIver!)ldadc [stadual de Londflfla. PR A semeadura da cultivar 
IAPAR 57 fOI realizada em 15.101i96. utlllzando'se 4 sementes por 
melro linear. com espaçamento de 0.5 m entre linhas As parcelas 
oxperlmentalS possulam 5 m de compflmento por 3 m de largura 
Foram reahladas três aplicações de tOsellcldas em 01. 08 e 15102, 
1996. com pulvefl/ador cos tal manual. utlhzando,se 250 I de calda 
por ha Foram utilizados 7 tratamentos com InsetiCida... I'~m da 
testemunha Os produtos foram: Fenpropalhflll {DanlnH"' '$00 CEI 
a 90 ml de pc IM; Esfenvarelate {Sumldan 2.5 CEI a 1 7'.J ml p.C.l 
ha. PVflproxvfen (Tlger 1 a 750 e 1000 ml p.c_ ha; Methanudophos 
IT ,lIn.Hon BRI. a 600 ml p_c.fha; e uma mIstura de 250 ml de 
Pyflproxlen -i 250 ml de Fcnprol>athrtn. As avaliações foram 
real17adas em 19 e 23/02/96. sendo cole tadas 10 lolhas por parcela 
e ex .. llntnadas em laboralóflo. com microscópiO estetoscópIo. 
observando se o número de ninfas da praga Realizou se a análise 
de vallãnCl3. sendo as médias comparadas pelo teste de Tukey. a 
nivel de 5%. Os tratamentos com o InsetIcida Tlger Il1Ivenólde), nas 
tlosaqcns de 750 e 1000 ml de p.c.lha foram superiores aos demaiS. 
com 89 e 87% de efiCiênCia. respectIvamente 

ESTUOO OA EFICIÊNCIA OOS PROOUTOS Confido' 200 SC E 
Confidor 700 DA (GrAnulos autodispersiveis em igual NO CONTROLE 
DA COCHONILHA D'Ismicoccus brevipes ICkll .• 18931 NA CULTURA 
00 ABACAXI Ananas comosus L. MERRIL. 

F.Feueira. M .B. Lucas. J .A . Paranafba & A .N.G. Souza. Oept,;;. de 
Agronomia. Unlv_ Federal de Ubetlândla-UFU. C. Postal !J93. CEP 
38400902. Campus Umuarama. Uberlandla. MG. 

A cultura do abacaXI é uma das prinCipaiS frut íferas de 
ImportânCia econômica no pais. tendo sua produtividade afetada 
pela InCidênCia de pragas e doenças. onde a ocorrênCia da cochonl lha 
é ainda dependente de cont role qui mICO_ O expeflmento fOI condUZido 
em condições de campo. em área comerCiai do mUIllc(plo de Monte 
Alegre de MlIlas. MG. no perlodo de lunho a setembro/1996. A 
cultivar Smooth Cavenne fOI plantada em Janeiro. em linhas duplas. 
espaçadas de 1 m ent re SI e 0.40 X 0.40 m entre plantas. dentro da 
linha dupla. O deltneamento expenmental foi O de blocos ao acaso 
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com 6 tratamentos e 4 repetições. sendo 1 tratamento testemunha 
(sem produto!. 2 com o produto Confldor 200 SC nas doses de 80 e 
100011/ 100 I de água. 2 com o produto Cont ldor 700 DA nas doses 
de 25 e 30g/100 I de água e um tratamento com o produto padrão 
Kllval 300 CE na dose de 330 m1/100 I de água. Fêz-se um pré 
avaliação. cole tando-se 3 plantas ao acaso/parcela. onde em 
labotatótlo e com auxilio de lupa efetuou se a contagem das formas 
Jovens e adultas da praga. Após o tratamento. foram fellas avahações 
aos 30. 45. 60 e 90 dias. Na análise estatlstlca utilizou· se o Teste 
de F I>ara análise de varlâncl3. Duncan a 5% para comparação de 
médias e fórmula de Henderson & Tllton para cálculo de eficiência. 
Dos resultados. concluIu se que. aos 45 dias. o produto Conhdor 
200 SC na maIor dose bem como o produto Confldor 700 DA nas 
duas doses mostraram ótima efiCiênCia de con trole . Aos 60 dias. 
apenas o produto Conhdor 200 SC e Confldor 700 DA em suas 
maiores doses mantiveram boa eficiênCIa Já aos 90 dias. Iodos 
produtos mostraram baixa efiCiênCia no controle da praga. 

AVALIAÇÃO DA EFICIÊNCIA DE INSETICIOAS PARA O CONTROLE 
OUíMICO DA LAGARTA OAS MAÇÃS 00 ALGOOOEIRO HeliolMs 
virescens F. 1781 {LEPIOOPTERA: NOCTUIDAEI 

H.R.Santos & L.C.F.SOUZ8. Departamento de CiênCias Agráuas/CEUDI 
UFMS. ex. P • 533. 79804970 Dou,ados MS 

O algodoelfo é uma das plantas mais atrallvas a um numero 
conSiderável de pragas. sendo atacado desde as ra izes até suas 
estruturas reprodutivas. A lagarta das maç:is Heflothls vlrescens F 
1781 ataca botões floraiS e maçãs. provocando dano direto. Nakano 
el ai .• 1981 referem se que até seis estruturas podem ser destruídas 
por uma única lagarta. Objetivando o controle qufmlco desta espéCie. 
'01 testado o InsetiCida de ongem de natural Splnosad 480 SC O 
refendo produto é oblldo através de fermentação de uma espéCie de 
bactórta de solo. Saccharopolyspora spmOS8. a qual produz 
metab6htos Ispllllsynsl que apresentam óllma ação Insettclda. alta 
selellvldade a tnsetos benéficos. favorável perfil toxlcológlco e 
ecotoxlcol6glco. Em uma lavoura culllvada com o IAC 20. CUIa Idade 
das plantas era de aprOXimadamente 70 dIas. Instalou-se um ensaio. 
em blocos ao acaso. constltutdo de sete tratamentos e quatro 
repe tIções cad .... tendo cada parcela o tamanho de 20 m x. 6 linhas. 
Aplicações dos produtos em pulvefllações loram feitas usando CUlCO 
dosagens do Splnosad 480 SC 124. 36. 48. 60 e 72 9 l.a.Jhal e 
como padrão o tnsetlclda Bulldock 125 SC (10 9 I.a.lhal As 
avaliações foram feitas previamente e dOIS. quatro. seis e Oito dias 
após os tratamentos (DA TI examtnando Visualmente 100 pontelfos 
ao acaso de quatro hnhas centrais . A melhor performance de efiCiênCia 
do Sptnosad em percentagem fOI: 24 g I.a.ha 8 DAT -= 80.85%; 36 
9 .. a./ha 80AT = 91.48; 48 9 .. a.lha· 6 DAT - 86.36% 18 DAT 
= 93.61%1: 60 9 .. a./ha· 6 DAT = 90.90% 18 DAT = 95.74%1; 
72 9 .. a.lha 4 OAT = 97.50% 16 OAT • 100%1 O 8ulldock alO 
9 I,a./ha 8 DAT -= 78.72%. A melhor dosagem fOI a de 72 9 l.a.1 
ha. Todas as dosagens aos 8 DAT tiveram uma efiCiênCia aCima de 
80%. 

INFLU~NCIA OE ALDICARB E FOSETYL·AL APLlCAOOS EM 
PLANTAS OE elTROS COM E SEM SINTOMAS OE CLOROSE 
VARIEGADA OOS CITROS E CONTROLE 00 ÁCARO DA FALSA 
FERRUGEM E eOCHONILHA PARDINHA. 

K.C.A. Sen6 & J .C. Gatli, DeptO de Defesa Fltossanltária {FAFRAM· 
Ituveraval . C. Postal 234. CEP 14870-000. Jaboticabal.SP 

Este trabalho teve por obJetiVO estudar a relação entre a 
pt'esença de Sintomas da Clorose Vatlega~a dos Cltros lCVCI. doença 
causada pela bacté"3 XJlel/a fastidiosa. e a ação do aldlcarb e fosetvl· 
AI sobre o ácaro da falsa ferrugem Phylocoptruta ole/vorB e a 
cochonllha pardlnha Selenaspldus articulatus em plantas de Cltros 
no munlcrplo de Taquafltlnga. SP. O ensaIo fOI reahzado no perlodo 
de dezembro de 1994 à julho de 1995. em pomar de laranja vanedade 
"ValênCia" com Idade de 5 anos. Os tratamentos foram: aldlcarb 
(19.5 g La. por plantai. fosetyl -AI (2.0 9 1.8. por litro de águal. 
associação de aldlcarb + fosetvl ·AI (19.5 9 i.a. por planta + 2.0 g 
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I,a por litro de águal. todos repelidos em plantas com e sem Sintomas 
de CVC e ICstemunhas, to tahzando 8 tratamentos com 11 repetições 
cada e com 1 planta por parcela A aplicação de 10sctyl-Allol realizada 
4 vC/es com Intervalo médiO dc 3 meses_ As avahações loram feitas 
.1 cada qUln/C dias com contagem de ácaros e cochonllhas em 10 
frulos novOS e 20 folhas maturas por parcela respect ivamente. A 
cochomlh .. pardlnha mOstrOu um miclo do aumento pOpl , _. anal a 
paI IH d,] segunda iWdhaç30 após a Instalação do ensaio. A lJulação 
du .icaro da fal sa l errugem mostrou um aumento populaCional 
~omcllte após a Sélml., avallação_ Com base nos resultados obtidos 
no ensaiO conclUI sc que; ai a Clorose Varlcgada dos Cllros nâo 
Illterfcrc na ação de alellcarb. sobre o ácaro da falsa ferrugem e a 
coçhollllh.t pard.nha ; bl a dose de aldlcarb empregada pode ser a 
IllCSlll.l pi:trtl o controle das pragas em plantas de Clt ros com Sintomas 
de CVC e (l1ll plantas sem Sintomas; cl o poder reSidual do aldlcarb 
mO~lrou se () mesmo eln plantas com c sem sintomas de CVC, e di 
ti aS~OC laçi.10 de lose tyl AI com aldlcarb não mterfere na ação 
deste lll t llno sobre a cochollllha pardmha e ácaro da falsa ferrugem 
em pl.lIltas com c scm Sintomas de CVC. 

CURV A DE MORTALIDADE PARA DIFERENTES INSETICIDAS 
APLICADOS SOBRE LAGARTAS DE Spodoptera frugiperda SMITH 

M . loC. Figuei redo, I. Cruz . E. P. Gonçalves & A . I. Ciociola Jr .• 
(MBRAPA CNPMS. C. Postal 151 . CEP 35701 970, Setl •. (]oas, 
MG E Illilll ' Ivancrul@cnpms.embrapa br 

A lagarta do cartucho. Spodoptera lrug/perda tem OCOrrido 
COITl m310r scverldade nos ÚltllllOS anos. recebendo, em média até 
seis aphcat:ocs de Inseticidas para seu controle . Por ISSO novos 
produtos quill11COS tem Sido registrados para uso em ITlllho. É portanto 
IWCl.!SSdrla UIl1,) aVdhaç;'io desses produtos ern diferentes IOstares 
tI.1 prdga. l).1ra uma recomendação segura aos produtores Os 
t~XflCIlIl1CfltO!> l oram realr1íJdos na EMBRAPA,CNPMS, cm Se te 
l.lgOrls. MG. Lagartas oblldas de dieta artificial nos Instares de 2 a 
5 fordlll plIlvenladas com um pulverizador acoplado à um .. estelfa 
roldnte. pressurlzado a C02, munido de um biCO qUlck Jet 110.04, 
com uma pressão de trabalho de 3. 1 kgl I cm1 confeflndo Uni volumc 
de caiei <I dc 158 Ih<l . O delineamento 101lntclramenle casualllado, 
com seis repe tições, Forarn estudados os Inseticidas Icada um em 
sel~ do!.cs): Alllbush 500 CE Ipermethrm. 500 glO , Baytrold CE 
tcyflutlulIl, 50 g 'I) , Danlmen 300 CE (fenpropathrln, 300 glll , Decls 
25 CE tdellamctnna. 25 glO, Fury 180 EW Izetacypermethrlll, 180 
CJ 1) , HOSW lhlOIl 480 BR (tflalophos, 400 g/l). Kar3! O CE 
lIilmhdacyhalouln, 500 /1) , Lannate BR (methomll , 215 9 li ::lIolywn 
40040 CE Iprofcnophos +- cypermethrlll. 400 + 40 UIlJ Após a 
lIulvcrtlacão. as lagartas loram Indlvlduahzadas em copos de plástiCO 
con tendo dieta arti fiCial. Avaliaram -se a mortalidade de cada Instar 
24. 48 c 168 hora s após a pulvcflzação. A mortalidade média geral 
""SCIIt:."Jo1 s, doses c instarcsl vaflOU de 61 ,8 a 100%. Houve uma 
'lu dd linear na c ll ctê nc la do s produtos cm rela ç ão ao 
clcse"volvllllcn to dos IOse tos. A mortalidade veflflcada sobre o 
!>cgundo IOMaI variOu de 94.8 a 100%. com média de 98,5%. Para 
o qlllnto IIlst", vallou de 61,8 a 99.3% com média de 80, 1 %. 

EFEITO DO PRODUTO " SPINOSA O" SOBRE LAGARTAS DE 
Spodoptera frugiperda SMITH E SOBRE SEUS INIMIGOS NATURAIS , 
O PREDADOR Doru luteipes seu DOER E O PARASITÓIDE Campoletis 
flavicinc la ASHMEAD. 

E. P. Gonçalves. I. Cruz , M . L. C. Figueiredo & A . I. Ciociola Jr. 
EMBRAPAlCNPMS, C Postal 151 , CEP 3570 1970, SCI! •. 1.I0as, 
MG. Emall : IVatlCru/@cnpms.embrapa br 

Spodoptera frug/perda pela sua Import;)ncla para o milho 
1('111 reccbldo atenç.1o especial no que diZ respeito ao seu controle . 
Com IstO, novos produtos tem Sido pesQUisados par;) serem 
IIl1rodUlldos em programas de manejo Integrado. Além de seus 
(' fcltos sobre a praga, é de fundamentallmport;)nCla a seletiVidade 
aos Inlllllgos naturaiS . O objetiVO desse trabalho fOI avaliar no 
Idboratóllo, o produto splnosad, uma tOXlO8 prodUZida por uma 
hacréna de solo, Saccharopolyspora spinosa e o chlorplftf os, sobre 
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a praga , sobre o predador Doru lutelpes e sobre o parasltólde 
Campolells flaV/CInct8 . Lagartas !inst ares de 2 a 51 , pupas do 
parasltólde (1 a 5 dias de Idadel e adul tos do predador loram 
submetidos a ação dos produtos em diferentes doses. Avaliou -se a 
taxa de mortalidade dos Insetos. Para os Inimigos naturaiS computou
se também uma escala de se letividade de 1 a 4. sendo I , mortalidade 
até 25 %: 2. de 26 a 50, 3. de 51 a 75 e 4, aCima de 76% de 
mortahdadc . O sp"losad, a partir da dose de 18 g de La .lha, provocou 
uma mortahdade média das lagartas aCima de 85 % sobl'e os instares 
2. 3 e 4 Uma queda slgnlflcallva fOI observada para o Instar 5. 
Tanto para D. I"telpes quanto para C. flav/clncta, o produto fOI 
enquadrado na ca tegoria 1 de sele tividade, com uma mortalidade 
média de 12.5 e 11 , 1 % respectivamente. Para o chlorplflfos a taxa 
de mortalidade da praga fOI \lnear e "'versamente correlaclonada 
com O aumento da Idade da lagarta Para C. flaV/clncla , de acordo 
com a escala de seletividade o produto fOI claSSI ficado como 2. 
Para D. lutelpes 'J produto fOI claSSIficado como 1 nas doses de 48 
e 96 9 La Jha, 2 na dose de 144 g, 3, na dose de 192 g e 4 , nas 
doses de 240 e 2889 I,a./ha. 

EFEITO DO TRATAMENTO aUiMICD DE SEMENTES DE ARROZ NA 
POPULAÇÃO LARVAL DE ORYZOPHAGUS ORYZAE ICOSTA LIMA. 
19361. 

J . J . Carbonari , M . BoUon, J . F da S. Martins, L F. da S_ Tavares. 
A . B. C. Veronez & U. S_ da Cunha, EMBRAPA-CPACT, C. Postal 
403, CEP 96001 -970, RS. jmartlOs@sede.embrapa.br. 

o tratamento de sementes com produtos QuímiCOS, em 
algumas slhHlções, é o úniCO método capaz de cont rolar os prelufzos 
causados por Insetos e doenças às plantas de arroz na fase antenor 
à IIlIgação pol Inundação_ Dependendo da perSistência dos produtos, 
a população de Oryzophagus orV7ae pode ser afetada após a 
Inundação. Nesse contexto. fOI avaliado o efeito do tratamento de 
sementcs com Insellcldas e fungiCidas no controle de pragas de solo 
e doenças. O expellmento fOi IOstalado na EMBRAPA·CPACT 11 9951 
96). em blocos casualrzados. com 12 tratamentos e 4 repetições. 
Os tratamentos conSiStiram do Insettclda IIpronll SC (62,5 g/ 100 
Kg) , mistura dos fungiCidas Iprodlone PS (20 g ./100 kgl e thlran PS 
(60 g1100 kg) , InsetiCida + fungiCidas e testemunha, em 3 
denSidades de semeadura (100, 150 e 200 kg de sementesJha) . As 
parce las foram compostas por 16 ',lelras de plantas (cultivar SR· 
IRGA 4141. com 3,5 m de compllmento, espaçadas 0 ,20 m . Não 
ocorreu diferença slgnl fl ca llva ent re os tratamentos quanto à 
população IniCiai de pfantas, registrada aos 10 dias após a emergênCIa, 
provavelmente deVido ti ball(a ocorrênCia de Insetos e de doenças 
no solo. Essa Situação não permitiU avaliar o efei to da Interação do 
tratamento de sementes (com o InsetiCida e os fungi cldasl e 
denSidades de semeadura . A populaçao larval de O. oryzae, 101 
registrada 25 dias após a Inundação, em 4 amostras de solo e ralzesl 
parcela. O InsetiCida IIpronll causou elevado percentual de redução 
(RI na população de larvas. Independente da denSidade de semeadura 
197,O..s.. R .!S. 99.3). A mistura de fungiCidas também exerceu efeito 
deletériO sobre as larvas. 143,7 .!S. R .!S. 44.41 . Não ocorreu efeito 
sllléru,co dos tratamentos Quirnlcos. Con tudo, perdas vanávels de 
produtividade foram eVitadas via tratamento de sementes. 

CONTROLE QUíMICO DO ÁCARO Tetranychus urticlI8 (KOCH. 
, B3611 ACARI. TETRANYCHIDAEI EM ROSEIRA IRos. spl 

T. Jocys', A.P.Takematsu', A .J .T . Santos1 1.lnsl. BiOlógiCO. Caixa 
Postal 7119, CEP 01064 -970, São Paulo, SP. 2 . PLANTEC, Rua 
Felipe Bande.,a. 34 , CEP 02126020, São Paulo, SP. 

Dentre as plantas ornamentaiS, a roseira é conSiderada uma 
das prmClpals culturas e o ácaro rajado T. urticae, sua praga mais 
Impor tante. O obje tiVO deste trabalho fOi venflcar a ef iCiênCia de 
alguns produtos para o controle deste ácaro. O expellmento foi 
realrzado em casa de vegetação do Ins1. BiOlógiCO, no período de 
13/04 (data da pllmelr8 avahação e da pulveflzaçãol a 03/05 /95 
com mateflal traZido Já InfestadO, do municlplo de Holambra , SP. A 
vanedade utilizada fOi mUlIrosa, cu ltivada em vasos. O delineamento 



e~tatistlco fOI o Inteiramente casuallzado. com 12 tratamentos e 4 
repeuçõcs. com parcelas conslttUldas por 4 vasos. Os tratamentos 
foram os segUintes (em g ou mLJ100 litros); 1. Sanml le 75 PM 
Ip,rydabenl 13.3: 2 . Sanml te 75 PM Iplfydabenl-20.0; 3. Sanmlte 
75 PM (plfydaben) 26.6; 4 Sanmlte CE (ptrydaben )-50.0; 5 Sanmltc 
CE Ip"ydaben) 75.0; 6 . Sanmlte CE (plrydaben) 100.0; 7. Slpca lln 
500 SC IClholla tlna) 50.0; 8 . Omite 720 CE BR Iproparglto) -30.0; 
9 Vertlmec 18 CE labamectlna)-50,O; 10. Acallstop 500 SC + Kendo 
50 SC (clolentezlna -t fenplfo lllmato) 20.0 + 100.0; 11 . AC:lfl t'lp 500 
SC.,. Vmllmec 18CE (clofentezlna + abamectlna) 20.0 + L ) v e 12. 
Te!> lemunh.1 ISem trotamemol . O numero de acaros VIVOS I ·lcsentes 
fOI aVdhado em 12 foliolos/parcela Foram feita s avaliações aos. 07, 
14 e 21 dias após a pulverização IDAPI e uma préVia lantes do 
tratamentol Na avaliaçdo de 7 DAP. os melhores tratamentos foram 
8. 6. 5 e 3 e os demaiS apresentaram efiCiênCia Infenor a 80% Aos 
14 DAP. a~cflas os Itatamentos 1 e 2 apresentaram efiCiênCia rnl cllor 
a 80%. Nd ava lIação de 2 1 DAP. , . 2. 11 apresentaram efiCiênCia 
II1lellOr a 80%. Os tratamentos 1 e 2 apresentaram efiCiênCia Infenor 
d 80% em todas as avaliações. Os tratamentos 8. 6. 5. 3 foram 
eflç;ues em todas as leituras reali ladas. 

VIABILIZA ÇÃO DA ATMOSFERA CO NTROLADA COM CO, NO 
CONTROLE DE Si tophilus zeamais EM MILHO 

D. S. Santos. J . P. Santos & E. R. Vilela . EMBRAPA/CNPMS. 
CII. Postal 151 , CEP 35701970. Sete Lagoas. MG E·fI " 
Jamll ton@cnpms.embrapa br . 

O caruncho do milho Sitophilus zeamais é a prinCipal praga 
do milho mmazenado no pais. O controle des ta praga com fumlgantes 
como fosfma e brometo de metlla vem sendo Questionado em razão 
da pOSSibilidade de contaminação e por afetar a camada de OZÕl1l0 
na atmos fera A ullllzação de atmosfera controlada com CO pelirllte 
a h lllugaçdo dos grãos sem delllar rcsíduos que preJudlqucm a saúde 
humana ou afetem o meio ambiente. No presentc trabalho utilizou · 
se o dlóludo de carbono nos teores de 20. 30. 40, 50 e 60% nos 
per iodos de cllposlção de 5. 10, 15 e 20 dias Visando eliminar 
tudas as fases da Vida dos Inse tos. loram utilizadas 21 câmaras de 
200 lit ros de capaCidade e colocados 150 kg de milho BR 451 Os 
Ifdlamentos em 3 repetições. constaram além dos CInCOS toares de 
dióXido de carbono. um tratamento controle (l ,O g pc./m J de fosftnal. 
duas testcmunhas, sendo uma de campo e uma de laboratÓrio. Foram 
avaliadas amostras de S. zeamais que correspondlam a ovos com 
Idades de O 6 dias e larvas com 7 '2. '3· 18. '9 24, 25 30. 3136 
<lias de Idade. pupa e Insetos adult os. Cada cthnara recet.ll '" lo te 
de OitO amos tras. Os resultados mdlcaram que o diÓXido 11 carbono 
nJo fOi eliclen te. em nenhum dos teores estudados. no Pcriodo de 5 
dias Entretanto. no período de expOSição de 10 dias. fOI efiCiente 
nos teores de 50% e 60%. No período de ellposlção de 15 dias. os 
leores de 40%. 50% e 60% de CO tiveram 100% de controle . O 
mesmo resultado obteve· se no per iodo de expoSição de 20 dias. 
Concluímos que a almoslera controlada com C01 é uma alternativa 
vlavel aos lumlgantes uadlClonalS observando-se as pragas de 
ellposlção rlecessArlas. 

EFEITO 00 1.8 CINEOL E DO IRH + HIMONENO SOBRE râboHum 
cas taneum 

J . P. Sant05, H_ T. Prates. J . M. Waquil & A . B. Oliveira. EMBRAPA 
CNPMS. Cx Postal 151 . CEP 3570 1-970. Sete Lagoas. MG. E

mar l: lamllton@cnpms.embrapa .br . 

O efeit o mset lclda do monoterpenolde 1.8-em. e do 
monoterpeno R· I +) "moneno foram avaliados sobre .• !spécle 
Ttibolium castaneum . Testes de ação por contacto elou por Ingestão 
COlIslstifam da Impregnação de papel de filtro com soluções em 
gotas com peso de 19.67 m9 para o Clneol e 21 .00 m9 para o 
Ilmoneno. dllwdas em acetona a 10:0 . 8 :2. 6:4 . 4 :6 . 2:8. 1;9. 
O: 1 O e da mistura com grãos de lr1go nas respectivas dilUições. 
VlIlte InSe tos em três repetições foram observados após 24 h. 
quanto ao efeito "knock down" . No ensaio por comaclo os Insetos 
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foram confinados sobre o papel de hltro. dentro de um anel de 
vidro com 5 cm diâmetro por 2.5 cm de altura. fechado na parte 
superior e Impregnado com talco na superfície Interna para lorçar 
os Insetos a permanecerem sobre o papel. No ensaio por contacto 
elou Ingestão os Insetos foram confinados com os grãos em frascos 
de Vidro. No teste da ação por contacto o clOeol causou "knock 
down ~ em 100% dos Insetos ató a diluição de 6:4 e em 98.3% na 
diluição de 4 ' 6 . reduZindo para 10.2% e 1.7% nas d ilUições de 2:8 
e 1 ;9. respectivamente. No teste de ação por contacto elou Ingestão. 
houve ~ knock down" em 100% dos Insetos até a dilUição de 2 :8 e 
em 45 % na dilUição 1 :9. não sendo observados efeitos na diluição 
O: 1 O. Os resultados com o IImoneno l oram semelhant es. 
confirmando Que o teste com os grãos é mais sensivel Que o do 
papel de filtro . Os resultados com o rribolium caslaneum estão de 
acordo com aqueles ob tidos em testes anteriores com Rhyzopertha 
domí'ní'ca . Sitophilus oryZIJ8 e Si lophilus zeamais. Quando se testou 
estas mesmas substânCias. 

AVALIAÇÃO DE INSETICIOAS PARA O CONTROLE DE LARVA DE 
Diabrotica specioslJ ATACANDO A CULTURA DE MILHO EM 
SISTEMA DE PLANTIO CONVENCIONAL 

P. A . Viana. J . M _ Waquil.l. Cruz. & J . P. Santos. CNPMS/EMBRAPA. 
C. Postal 151. CEP 35701 ·970. Se te Lagoas. MG 

A Diabrotica spp é de grande Importêncl8 nas Américas 
Estlma·se que somente nos Estados Unidos. gasta-se anualmente 
US$ 1 bilhão para o COnt role de três espéCies que atacam a cultura 
do milho e cerca de US$ 100 milhões para O con trole da praga em 
outras culturas. No BraSil. a espéCie predomlllante é a Diabro,ica 
spec;osa, CUIas larvas atacam o sistema radlcula, do rmlho e conslltul 
numa praga IInportante da cultura no sul do pa fs. O obJetiVO desse 
Ifabalho fOI avaliar O efeito de Inse tiCidas para O con trole da larva de 
O speciosll atacando a cultura de milho em Sistema de plantiO 
convenCionaL O trabalho fOI desenvolVido na EMBRAPA/CNPMS. 
Se te Lagoas. Ma . Os tratamentos utilizados foram os scgullltcs 
Inse tiCidas: flpronll1250 e 500 9 I a.). thlodlcarb+ Bo, Zn, Mo 1600 
g la .1 e thlochcarb (700 9 l.a.1 em tratamento de 100 kg de sementes; 
'lpronll1100 9 I.a.) e terbufos 11000 9 lal na formulação oranulada 
por ha. tphcado no sulco de plantiO; Ilprontl (100 9 I.a./ha) pulverizado 
sobre a '11",.,a de plantiO do milho e uma testemunha . A s parcelas 
Pllpeflfficntdls l oram cons tllu fdas de 6 linhas de 10m de 
compr-rnento. A metade da parcela fOI utilizada para as avaliações 
relatl\ as a pcdoflnance dos Inse tiCidas Que foram realizadas em 10 
plantas aos 25 e 50 dias após o plantiO. A outra metade. fOI destinada 
pdra as avaliações de es tande . número de plantas acamadas e 
produção de urdas na colheita. sendo ellcluídas as 2 fI'etras laterais 
conSideradas bordadura . O delineamento ellperlfnental 'OI o de blocos 
ao acaso com 4 repetições Os resultados Indicaram que os InsetiCidas 
ter bufos e flpronl l. ambos na formulação granulada. proporCionaram 
o melhor controle da larva de O. speciosll atacando as raizes do 
milho e as menores percentagens de plantas acamadas com 10.0 e 
11 ,0%. respectivamente. A proteção dada por esses insetICIdas no 
sistema radlcular. redUZIU perdas, proporcionando renchmento de grãos 
mais elevado. 

EFEITO DE INSETICIDAS NO CONTROLE DA LARVA DE Di.bro,ic. 
specioso ATACANDO O MIHO EM SISTEMA DE PLANTIO DIRETO 

P. A . Viana & A . I. Marochi. CNPMSfEMBRAPA. C. Postal 151 , CEP 
35701 -970, Sete Lagoas. MG · Fundação ABC. C. Postal 892, CEP 
84001 -970, Ponta Grossa - PR 

No Brasil . a larva de O;abrotica speciosa é praga da cultura 
do milho dafllflcando O sistema radlcular , t ornando as plant as 
Improdutivas e aumentando as perdas na colheita mecânica deVido 
ao tombamento. O obJe tiVO desse trabalho fOI avaliar o efeito de 
insetiCidas e métodos de aplicação para o controle da larva de O. 



speciosa na cultura do mIlho. em sIstema de plantio direto. O trabalho 
fOI desenvolvIdo nos anos agrícola de 1993/94 e 1994/95 na regIão 
de Pon td Gm!>!'..!, PR No prunelro ano. fOI utilizado 17 tratamentos 
(Inse ti cidas e métodos de aplicação). A parcela expenmental fOI 
constltllida de 5 fil eI ras de 6 m de comprimento em três locais e 
uma lInha de 20 m em dOIS loca iS , No segundo ano, utlll zou·se 18 
tldl<lrnel110S e a parce la fOI constlluida por uma linha de 25 m de 
comprimentO O delineamento experimental fOI o de blocos ao acaso 
com quatro repe tições. A princIpal avaliação fOI realizada após 45 
dms do planllo. atrav 5 de coleta de larvas em amostras de solo 
retIradas na pro fundidade de 20 x 10 x 10 cm ao redor das plantas 
de n1l11l0. OUIrOS pélfãmelros avaliados foram : danos n·J. ,aizes, 
estande, planws anormais e rendImento de grãos na cu IJelta . Os 
re!;ultados mos traram que os Inscltcldas tebuplrlmfos t 125. 160 e 
200 9 I a hal. tc rbufos t 1500 e 2000 g I.a./ha!. chlorpyrltos 11100 
9 I.a .. ha} C flpronll tI 000 g I.a.lha} na formulação granulada aplicada 
no sulco de plantIO e o Inse tic ida chlorpytlfos (1125 e 1200 g .. a.1 
hal pulverizado no sulco de plantiO. foram os que proporCIonaram o 
melhor cont role e o menor dano causado pela larva nas raizes do 
mIlho Houve conSistênCia na performance dos Insetic Idas para o 
con trole ela praga nos dOIS anos conSiderado . A proleção efiCiente 
dos inse tICidas ao sistema radlcular do mIlho. proporCionou aumento 
slgntl lca tlvo no rendtrnento de grãos . 
CONTROLE DE RhyzoperthB dominiCB EM TRIGO ATRAVÉS DA 
ATMOSFERA CONTROLAOA COM TEORES OE CO, 

R. A . Gonçalves. J. P. Santos & P. K. Chandra. CNPMS/EMBRAPA , 
Cx POSldl 151 . CEP 3570 1970 . Setc Lagoas MG E·mail : 
jiHnll1or,@cnpms.embrapa .br . 

A broca-pequena ·do ·grão Rhyzopertha dom /lI.:a é a 
prtr,clpal praga de grãos dc tllgo armazcnado. A utlhzacãl ,IC gases 
IlIertes como fUl11lgantes apresenta sc corno alternatIva ao uso de 
fosfma com a van tagem de não deixar rcsíduos tÓXICOS nos grãos . 
Nc~te experimento avaliou· se a efICiênCia de diversas concentrações 
de dióXido dc carbono em três períodos de tempo sobre os dllerentes 
fa .. cs de descnvolvllllento de tr ês raças desta praga . O trabalho 
Cun~tou de 6 Ifatarncntos Itcs tE'll1unha de campo. testemunha de 
laboratôrto. 30, 40. 50 e 60 % CO J. 3 Intervalos de tempo (5 . 10, 
15 (!Ias). 3 raças de R .. dominica (1 Campo Mourão, 2 - Sete 
Lagoas, 3 Santa Rosa) e 7 fa ses de desenvolvimento do InselO 
(ovu, larva del_. 2o! .3~.4- instar. pupa c adulto I com 3 repetições. 
As dIferentes fases da broca pequena do· grão loram acondICionadas 
em voai c levadas para câmaras de expurgo de 200 litros . Estas 
c,il1lmas loram vedadas com horracha de Sllicone para garantir a 
hcrlllctlcldade. Após a veddcão das câmaras fOI realizada a IOJeção 
de gascs contendo .M.'renle'> concentrações de COr As cãmaras 
permaneceram l ech .. I _ 1._ til os gases por um periodo de 5. 10 e 
15 dldS Os result iuh ,lt l ldos mostraram Que a conce.,tracão de 
60% CO 101 plenamlJn te ele tIva no controle de todas a' I .. SCS de 
dcs.envolvtrnento das tr és raças do Rhyzopertha dominica jUdndo o 
pcriodo de expurgo 101 de 15 dIas. demonstrando a VIabil Idade da 
utllllação de atmosfera contendo nivels elevados de COr 

EFEITO OE OUAS MEOIOAS BÁSICAS NA PRESERVAÇÃO 00 FUMO 
ARMAZENADO CONTRA O ATAQUE OE PRAGAS . 

T. B. Campos & S. M . Rodrigues Netto, Seção de Pragas das Plantas 
AlImentic las BáSIcas e Olericolas. Instituto Biológico, C. Postal 7 119, 
CEP 01064 . 970. São Paulo. SP. 

Estudos sobre o cont role de duas importantes pragas do 
fumo armazenado. Lasioderma serricorne (Coleoptera: Anobildae) e 
Ephcs,;a elurella (Lepldoptera : Phycltidael. eVidenciaram a eficiência 
do uso de armadilhas de feromõnio no monitoramento do coleóptero 
e da fumIgação com fosflna para eliminar infestações das pragas 
c itadas . Este trabalho fOI realizado nas inst alações dv Ir .. tituto 
BIOlógICO e no Armazém da CIA Souza Cruz em São Paulo. 11( período 
entre 1995 e 1996. avaliou-se primeiramente a eficl1.! ncia de 
armadIlhas de feromõnlO sexual (Monit rap. Sanitrap e New Serricol 
no monItoramento de adultos de L. serricorne que Indicam O nível de 
100 insetos por pon to de captura para acionar o controle químICO 
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através do expurgo com fosflna . Destacaram-se. dentre as armadilhas 
testadas. aquelas que con tinham pastilhas de feromOnlO sexual 
tndependente da marca comerciaI. Estudou-se também a ação da 
fosftna desprendida de compflmldos de Gastlon (fosfeto de magnéSIO) 
e Gastoxln Hosfeto de alumíniO) no controle de L. serricorne e da 
traça E. clutclJa. obtendo-se 100% de eftclênCla no controle das 
duas pragas nas doses a partir de 2g de p.a. por metro cúbiCO de 
câmara com 96 horas de expOSição. 

AVALIAÇÃO OA EFICI~NCIA AGRONÔMICA OE UMA NOVA ISCA 
GRANULADA PARA O CONTROLE OE FORMIGAS CORTAOEIRAS. 

M . A . Oliveira ' & M . S. Araúj02. 1 DeptO Ciências Agrárias. Univ. 
Federal do Acre IUFACI . CEP 69915·900. RIO Branco. AC. ; 2 DeptO 

81010gla AnimaI (UFVI. CEP 36571 -000. VIçosa, MG. 

Com a orolblção do uso de Iscas granuladas formiCIdas a 
ba se de dodecacloro tem haVido uma cOHlda Intensa. entre as 
empresas de defenSIVOs. na busca de novos produtos com menores 
custos e efeitos amblCntals. Atualmente o prinCIpal produto formiCida 
comerCializado no 8rasll com efICiênCia comprovada por empresas 
agrícolas e Ilorestais é a Isca granulada MIREX-S (Sulfluramlda 0.3%). 
Entre tanto . esse merc ado vem eXigIndo novos produtos com 
eftclênCIa Strnllar na tentativa de minimizar o custo do controle . Neste 
contexto, obJetivou-se testar para fIOS de registro agronômico a Isca 
FLURAMIM (Sulfluramlda 0 . 3 % 1. prodUZida pela Indústria 
Herbl1écnlca DefenSIVOS Agrfcolas Ltda . A Isca fOI testada na região 
de Vlçosa-MG para as espéCies Arta laeVlgara e Alfa bisphaerica e 
as subespéCies A tta sexdens rubropl/osa e Acromyrmcx sub tcrraneus 
subcerraneus; e na regIão de Caplllópohs-MG (Triângulo Mineiro) , 
para as espêcles A. lacviga ta e Afta capiguara e para a subespécie 
Afta sexdens rubropilosa. Nas duas regiões testadas recomendou
se o uso da dosagem de 6 g /m 2 de terra solta de formigueIro para o 
controle da subespéCie A. s. rubropilosa e para a espéCie A . laevigata. 
Para as espéCies cortadelfas de gramíneas A. bisphaerica e A . 
caplguara a efI ciênCia de con trole tanto da Isca FLURAMIM Quanto 
do padrão MIREX-S fOI relativamente Insatisfatória. Tal f ato fOI 
aSSOCiado à rejeição e ao baIXO carregamento dos granulos para as 
panelas de fungo . não sendo portanto, recomendado o seu uso até 
Que o prOblema de atratlvldade da Isca venha a ser resolVido . Para a 
subespéCie A. s. subrerraneus testou -se as dosagens 10. 15. 20 e 
30 gramas por colõ",a com O padrão MIREX-S (10 g/colOnia). 
recomendando·se a dosagem de 10 gramas por colÔnia da isca 
FLURAMIM para o controle da mesma . Conclui ·se, portanto. Que a 
Isca FlURAMIM apresenta grande potencIal para o controle de 
formiga s cortadelfas em áreas agricolas e florestais , após a sua 
liberação para comercialização pelo MIIlisténo da Agncuhura. 

AVALIAÇÃO OA EFICIÊNCIA OE DIVERSOS PRODUTOS PARA CON
TROLE DA LAGARTA DA SOJA AntiClIrsill gemmlJ tlJlis (HUBNERI 
(LEPIOOPTERA: NOCTUIOAEI 

O.A. Fernandes. Depto . Entomologla e Nematologia. FCAV/UNESP. 
14870~000 Jabotlcabal. SP & 0 .0. Fernandes. Dow Elanco Ind . 
Uda. São Paulo, SP. 

Visando aprimorar as t áticas de controle no MIP soja, ava
liou-se a efiCIência de novos produtos no contro le da lagarta da soja 
em Ipuã. SP. A cul tura Ivar. Iguaçu I estava em estágio R3 e apre
sentava infest ação natural de lagartas da soja. Adotou-se o plano 
experimental OBC com 7 tratamentos e 4 repetições (parcelas de 
60 m 2j. Os tratamentos ullllzados foram os seguintes: spinosad (6. 
12 e 18 g I.a./ha) ; hexaflumuron (30 g i.a.fha) : permethrin (15 g 
La. /hal ; triflumuron 115 g I.a./ha) e testemunha. Utilizou-se 100 I de 
calda/ha. A avaliação conSlllui ·se na contagem de lagartas peque
nas (ó 1,5 em) e grandes I> 1.5 cml através do pano de bat ida 12 m 
lineares/parcelai rea lizada 2 vezes por parcela e estimativa da 
desfolha . A s avaliações foram realizadas aos 3. 6, 10 e 15 dias 
após a aplicação dos tratamentos. A s médias dos tratamentos fo
ram comparadas através do teste de Tukey ao nível de 5% de pro
babilidade . Os resultados mostraram que todos os tratamentos jnse-



ta:lda., utlhlados redlwram a populaçao de lagartas pequenas aos 3 
(! 6 dias após a aplicação. com exceção apenas do produto 
h{'x,lllumuron aos 3 dias . Aos 10 dias. os tratamentos Inseticidas 
n;IO apresentd(iun número médiO de lagartas pequenas estatlstlca 
mente diferente da testemunha Apenas o splOosad. utlhlado na 
menor dosagem. apresentou população de lagartas pequenas maior 
do que a testelllunlltl na avaliação realizada aos 10 dias. Entretanto. 
Ilc!>~a avaliação. a população de lagartas pequenas fOI mUito baixa . 
Verifi cou ~e também que todos os produtos e dosagem: I llllzados 
redull/am a população de lagartas grandes aos 3. 6 e 1 Ú d' d~ To 
tJos os InSe tiCidas foram efiCien tes na redução da Injutl" c.; ausada 
pela praga 

ESTUDO DO COMPORTAMENTO DE Comilermes cumulans IKOlLAR. 
18321 IIS0PTERA: TERMITIDAEI NA PRESENÇA DE OIFERENTES 
SU8STÃNCIAS EM SEUS NINHOS 

R Barros. Departamento de Agronomia UFRPE. CEP 52 .1 71 900 
Reclle. PE. O. Nakano Departamento de Emomologla ESALO.USP. 
CEP 13418 260 Pllaclcaba.SP EMAIL: rbarros@carpa.clagfl.usp.br 

Estudatt:Ull se o comportamento de Com/fermes cumulans 
na presença de dllClentes substánclas em seus n!llhos, em área de 
Ihls tagem em PiracIcaba SP Os cupmzelros fOtam perfurados 
v(~rtlçJlmentc. procedendo· se a lI,trodução, na câmara celulóslca. 
do recIpien tes pl.:isucos medIndo Icm de diâmetro por 2.Scm de 
.11!llld e cartolinas medindo 3 x 15cm. com as seguintes Sll!' t inClas; 
1.59 de carbofuron 50 G . '9 de 'Ipronl l 20 G; 0 .79 lho ! lIelo de 
,,"Iho e 1.0g de celulose peneirada de cupllllelfO. Os Il.'::>ultados 
mdlCalam que todos os reCipientes foram cobertos após 24 horas. 
n.JO havendo dlscflmmação dos mesmos pelos cupins. A presença 
fie c..:u"m~ VIVOS no mterior dos reCipientes ocorreu nas primeiras 24 
ho,as. demon~trand() que os Insetos p'otegem a col601a Independente 
cid!> Cdra c; te,istl cas das substânCias. Vetlflcaramse também que os 
cupins não ellmmam IIlstllltlvamente essas subslànclas. como forma 
tlf! p'eselvar a aspou!!, ncm tampouco as utilizam para sup'" alguma 
carPIlCla alimentar Avaharam se amda a mlluénCl8 do modo de 
.1pIIC,lC,lO de Insotlcldas no comportamento e na atiVidade dos n!llhos. 
t":onstatando que IIpr onll ocaSIOIlOU a morte dos cupinzeiros 
"ldependenTe do modo de aplicação 

CONTROLE OUíMICO DE PERCEVEJOS FITÓFAGOS DA SOJA 
EM MATO GROSSO DO SUL 

S.A Gomez . EMBRAPA CPAO. Caixa Postal 661. 79 t 970 
Dour.ldos. MS 

Foram condUZidos. na região de Dourados. em Mato 
Grosso do Sul, três expetlmentos. em blocos casuahzados e quatro 
repetições. com o ob,etlvo de avaliar doses de Irlsetlcldas. 
I('colllclldadas ou não. para o controle de percevelos O tratamento 
com Endossultam 1350; 437 .5 e 525 9 /hal não co ntrolou 
("Iclentemente Plczodorus gwldml/ e EuschlstfJS heros A menor dose 
<.to mesmo produto não proporCionou controle supetlor a 63% em 
Nezara vmdula, mas as doses maiores o fizeram na ordem de B5% 
ao sé timo dia após a aplicação {DA PI . O tratamento com 
Monocrotofós. 150 g/ha. determlllou controle de 91 % em E. heras 
aos quatro DAP. Metamldofós, 300 g/ha. controlou E. heras. N. 
vlfldula e P. gUlldmll em 87. 94 e 84%, respectivamente. sendo os 
primeiros aos quatro DAP e o ultimo. aos sete. Este InsetiCida, na 
dose de 480 g/ha. causou 94 % de controle sobre N. viridula aos 
quatro DAP e 92% em P. guild/mi, aos sete DAP. Paratlom metnlco. 
480 g/ha. resultou em 95% de controle em N. vlfidula e 83% em P. 
gUlfdmlf aos quatro DAP. Acetato. 300 g/ha. proporcionou ... 1 % de 
controle em N. vlfldula e apenas 45% sobre P. guildmú iI'JS quatro 
DAP O mesmo Inseticida. na dose de 400 g/ha, causou 90% de 
controle na primeira espéCie e fOI Inehclente contra a segunda. O 
Tnclorfom. 800 glha, controlou efiCientemente o E. heras (B4 e 
89 %) aos dOIS e quatro DAP, respectivamente . 
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CONTROLE aUIMICO DE Fr.nkliniell. schultze; NA CULTURA DO 
TOMATE POR ONCOL E NI 

LR. Teixeira (Dept.! de Blologl3 Animai. UFV. 36571 000. Viçosa, 
MGL M.M .M . Mir .. da, E.R. de Carvalho. M. Picanço & L Bacei. 

O ttlpes Frankllmolla schultzc/ Trybom (Thysanoptera : 
Thnpldael é transmissor do complexo de virose do "vira -cabeça" . O 
tomateiro Infectado por esta virose apresentam encurvamento dos 
ponteiros e áreas necrosadas nas folhas e frutos . O controle desla 
praga é realizado. prinCipalmente. pela aplicação de InsetiCidas. os 
quais mUitas vezes não possuem boa efiCiênCia. Então, esta pesquisa 
teve por objetiVO estudar a eftclêncla do Oncol 20 CE t1 00; 250; 
375 e 500 mL/100 LI e NI200 PS 112.5; 25; 37.5 e 50 g/100 LI. 
sendo que usou-se corno padrões de efiCiênCia o Imldacloptld 700 
PM 110 g/ 1 00 li e o Plnmlcarb 500 PM 150 g/100 L) . O delineamento 
fOI em blocos casuahzados com 4 repetições e a parcela constituída 
pol 10 plantas da cultivar Santa Clara 10.5 x 1 m) . A avaliação do 
ataque de F. schultzol fOI realizada no ponteiro usando ·se bandeia 
plástica Os resultados 'oram submetidos ao teste de Scolt -f(nott a 
P< 0.05 O NI 200 PS 1100; 250; 375 e 500 mll100 LI 11 .75; 2; 
0 ,5; O tnpesl1 O plantas. respectivamente I e o Oncol 20 CE 1100; 
250; 375.500 mL/100 LI I': 3; 0.75; 1.5. 1.5t"pes/10 plantasl 
e o Imldacloplld 700 PM 18.5 t flpesl1 O plantasl 2 dias após as 
pulverizações apresentaram efiCiênCia de controle em relação à 
testemunha n 9.5 trlpes /10 plantasL sendo que o NI 200 PS e o 
Oncol 20 CE apre sentaram maiores eflclênCI3S . Aos 4 dias após as 
pulve",ações o NI 200 PS 112.5; 25; 37.5 e 50 g/100 LI 10.5; 
1.03: 0 ,25 e 0 .25 trtpes/1 O plantas) e o Imldacloptld 700 PM 11,5 
ttlpes .' 1 O plantasl apresentaram eflclêncl3 de conl role em relação ti 
testemunha 18.5 ttlpes .. l O plantas) . OitO dias após as pulveflzações 
o NI 200 PS 112.5; 37.5 e 509/1 00 LI11.25; 0.5; e 1.25 t"pcs/10 
plantas) e o Imldaclopfld 700 PM (2 . 25 ttlpes / l0 plantas) 
apresentaram efiCiênCia de controle em relação à testemunha 17.5 
trtpesl1 O plantas). As maIores ehclêncl3s de controle foram oblldas 
pelos InsetiCidas NI 200 PS nas dosagens de 37.5 e 50 gl100 L e 
Oncol 20 CE na dosagem de 375 mL 100L 

CONTROLE DA COCHONILHA Orthezi. pral/longa (HEMIPTERA: 
ORTHEZIIOAEI ATRAVÉS OE INSETICIOAS NA CULTURA DE 
CITROS . 

W.C. Pazini. LA. Fabiano & A.C. Busoli - CEM1P/DEN FCAV/UNESP 
Rod Carlos Tonan"" Km 05 CEP 14870·000 Jabotlcabal , SP. 

A cochonllha OrthezlD praeJonga tem provocado danos 
IrreparáveiS na clttlcultura paulista. tornando-se Impresclfldivel seu 
controle qulmlco . Asslln . o ensaio obletlvoU aval,ar a e'lClênCla dos 
InsetiCidas fenpropathfln + acephate nas formulações pó molhável 
e concen trado emulslonável. acephate (Orthene 750 SRI e 
fenpt opath"n tMeothun 3001 em dIVersas doses. no controle de O. 
praelolJga em Cltros. O expefllllento fOI Instalado em pomar de laranja 
Pera no mUflIcíplO de Talaçu. SP. em Junho de 1996 com 8 
tratamentos e 4 repetições As parcelas foram cons tltuidas por lima 
planta altamente Infestada por O. praelanga. onde fOI contado o 
numero de fêmeas por ramo marcado e o numero de ninfas por 
folha . Os tratamentos utilizados. na formulações e doses em g.l.a.1 
100 litros de água, foram: 1. fenpropathfln + acephate PM 7.5 + 
18,8; 2. fenpropathrtn + acephate PM 10,0 + 25.0; 3. fenpropathnn 
+ acephate CE 7,5 + 18.8; 4 . fenpropa thnn + acephate 10,0 + 
25.0; 5 . fenpropathrtn CE 10.0: 6 . acephate PM 25,0; 7. 
fenpropathrlll CE 15.0 e 8 . testemunha . As avaliações foram 
realizadas previamente e semanalmente após a aplicação dos 
produtos. que fOI feita com pulverizador tratorlzado tipo "pistola". 
Os dados obtidos foram submetidos aos Testes F e de Tukey. A s 
percentagens de redução de O. praelonga foram calculadas pela 
fórmula de Henderson & Tllton. Aos 7 e 14 dias após a aplicação 
IDAAI dos produtos, todos os msetlcldas aplicados dlferrram 
estatisticamente de maneira Significativa da testemunha no número 
de fêmeas e ninfas de O. prselonga. com percentagem de redução 
de 100%. Estes resultados mantiveram-se nas avaliações de 21, 
28, 35. 42 e 49 DAA com percentagem de redução mantendo-se 
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Igualou maior que 97,1% e mUitas vezes chegando a 100%. Os 
resllltados obtidos permitiram concluir que todos os insetlcid .. foram 
eficienTes no contfole de O. praelonga e que a prago :1')lIe ser 
c rralll c,Jda Juntamente com práticas culturaIs . 

EF ICIÊN CIA DE INSETICIDAS QUíMICOS E BIOLÓGICOS NO 
CO NTROLE DE BICHO-FURÃO-DOS-CITROS Ecdytolopha aurantiana 
ILEPIDOPTERA :TQRTRICIDAEI. 

J.C. Guerreiro: l.A . Fabiano: W .C. Pazini & A .C. Busolil (CEMIP/ 
DEN/FCAV I UNESp· 1 4B70·000·Jabot;cabal. SPI. 

o obletlvo da pesquisa fOI o de se avaliar a eficiênCia de 
controle do bicho furão dos Cl tros E. aurantiana por InsetiCidas 
químicos e IJlolóBICOS. no ano agrfcola 96. O ensaio fOI ins talado em 
laranja Pera RIo de 15 anos. no município de Taquarltinga, SP. com 
alta carga de Jrutos de entre-sa fra e alta Infestação da praga . O 
experimento constou de 09 tratamentos e 04 repetições 11 plantai . 
Os tratamentos e respectivas dosagens em g ou ml p.c ./100 I foram: 
11 Tes temunha: 2) Xentan 18th) 25 ; 3) Ecolech SC fSthl -25; 4) 
Eco lp.ch se (Bth) 50 ml; 5) Ecotech SC lBth) + Asslst · 2 ~ 500; 
61 Dlpel PM 18th) 50; 71 Hostathlon 400 SR- l 00 ml; 81 . .J,lCIS 25 
CE; e 91 Meolhrrn 300 CE-33.4 ml. A primeira aplicação fOI realizada 
.'m 2401 /96 e a 2· aphcação 15 dIas após, com pulverIzador 
tr dl 0rl l ado com 2 mangueiras e pistolas, gas tando·se 16 I de calda l 
pl. lf1la . As avalIações foram feitas semanalmente após a 2 A aplicação, 
cO lltandos(! o n" de frutos alacados caldos ao solo/planta, e o n° 
(te frut os com e sem ataque ainda nas plantas . Os dados obtidos de 
n. cJ e frut os atacados pela praga foram submetidos a Análise de 
V,H lân c li) e c omparação de médias por Duncan , No geral 
consIderando se a % de frutos atacados em todas as avaliações. 
até 51 dias da '" aplicação e 35 dIas da segunda. os lfatamentos 
Xentafl (B lh(mnglensls subsp . 81zawaI1 -25g p.c./ l00 I e o Docls 
25 CE 30 ml p ,c ./ l00 1. foram os mais efICientes, redUZindo 
r ~S I1 Cctlvilmente em 73.6 e 86.9 % a mfestação de frutos , 

EFICIÊNCIA DE INSETICIDAS NO CONTRO LE DE BICHO·FURÃO · 
DOS -CITROS Ecdytolopha aurantiana (lEPIDv l - ER A : 
TORTRICIOAEI. 

W .C. Pazini & A .C. Busoli . CEMIP/OEN/FCAV/UNESP Rod , Carlos 
10n<l l1nl. Km 05 CEP 14870000 Jabotlcabal, SP . 

O Ul cho· fllrão -dOS-Cltros Ecdytolopha aurantlana tem 
c.llIsado severo s preJuizos à citricultura por redUZir diretamente o 
número de InllOS e dificultar o processo Industrtal. Portanto. o ensaio 
Obp.HIVOU dvaltar a efiCIênCia dos InsetiCIdas fenplopathnn + 
dcepha te nas formulações pó ·molhável e concentrado emlllSlonável 
e dcephat c na formulação Mpelletw no controle de E. auranllana. O 
ensaIo fOI Instalado em pomar de laranja Pera no mUnicípiO de 
Taqlldfll lngiJ , SP. O experllllenlO constou de 12 tratamentos e 4 
repotlções, As parcelas foram constrtuídas por uma planta infestada 
p~~ liI prarJit . Os !r iJlamentos utrllzados. nas formulacões e doses em 
g .l.a ./ l 00 lIuos de água. foram : 1. fenpropathnn + acephate PM 
7.50 + 18. 75 ; 2 . lenpropathrin + acephate PM 10.00 + 25.00; 
3 . fenpropathrrn + acephate CE 7.50 + 18.75; 4 . fenpropathnn + 
acephate CE 10.00 + 25.00; 5. fenpropathrin CE (Meotlu l .. 300) 
10,02 ; 6. acephate PM fOrthene 750 SR) 25.05; 7. 'Jt:ephate 
(Orthene PeUeO 38.80; 8. acephate (Orthene Pellet) 48.50; 9. 
acephate PM (Orthene 750 SA) 37.50; 10. acephate PM (Orthene 
750 BA) 48 .75; 11 . Baci/lus fhuringiensis (O,pel PMI 0.16; 12. 
testemunha. A primeira aplicação dos inseticidas foi realizada no 
dIa 24/01 /96 com pulverizador tratorizado tipo "pistola", gastando
se 16 litros de calda por planta e a reapli cação foi feita 15 dias 
após, As avaliações foram feitas semanalmente após a segunda 
aplicação dos produtos contando-se o número de frutos atacados 
por E. auranflana caídos ao solo e o número total de frutos por 
planta com e sem ataque. Os dados obtidos da percentagem de 
frutos atacados por E. autantiana foram submetidos aos Testes F e 
de Duncan, O tratamento fenpropathrin + acephate CE 10.00 + 
25.00 apresentou maior percentagem de redução de frutos atacados 
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por E. aurantiana com 88,5% de eficiênCia em relação a testemunha, 
Todos os Inseticidas aCima mencionados foram efiCientes no controle 
de E. aurantiana com alta percentagem de redução de frutos atacados 
em relação a testemunha, com exceção ao tratamento acephate 
10rthene Pellet) 48.50, 

EFICIÊ NCIA DE INSETICIDAS NO CONTROLE DA LAGARTA 
MINAOORA DOS CITROS Phyl/ocnistis cifreI/a STAITON 
ILEPIOOPTERA : GRACILLARIIDAEI UMA NOVA PRAGA DOS 
CITROS NO BRASIL. 

l.A . Fabiano. W .C. Pazini & A .C. 8usoli COOPERCITRUS/CEM IPI 
OEN/FCAV/UNESP - Rod . Carlos Tonanni. Km 05 - CEP 14870·000 

Jaboticabal, SP, 

Phy/locnistis citrella é uma praga que danifica os pomares 
dtrlcos da indla. China. Austrália. África. América Central e do Norte. 
Europa e recentemente fOI encontrada atacando os pomares 
brasileiros. O seu combate é feito principalmente através do controle 
biológiCO nos Estados Unidos. Entretanto. o controle quimlco com 
Ulsetlcldas seletivos pode ser útil. O ensaio objetivou verificar a 
eficiênCia do inseticida imidacloprtd fConfidor 700 GrDAI. em diversas 
doses, no controle de P. cifreI/a. O experimento foi instalado no 
mumcíplo de Taquaritinga em pomar da variedade Pera com 1 ano e 
10 meses de Idade. O experimento constou de 5 tratamentos e 4 
repetições. As parcelas foram cons ltluídas por uma planta infestada 
pela praga. onde foi contado o número de larvas e pupas pOr ramo 
marcado . Os tratamentos utIlizados e doses em g.i.a.l1 00 litros de 
água adiCionados a 0 .25% de óleo mineral foram: 1, imidacloprid 
2.10: 2 unldacloprid 3,15; 3 . Imldacloprid 3.50; 4 , abamectln 0,54: 
5 . t estemunha. As avaliações foram realizadas prevIamente e 
semanalmente após a aplicação dos produtos que 101 fe ita com 
pulverizador cos tal até atUlgir o ponto de escorrtmento . Os dados 
obtidos foram submetidos aos Teste F e de Duncan. As percentagens 
de redução de P. citrella foram calculadas pela fórmula de Henderson 
& Tllton. Na avaliação préVIa não houve dIferença estatística entre 
os tratamentos. com a testemunha apresentando em média 4,8 
larvas e pupas de p, citrella por 3 ramos de ci tros. Aos 7 e 14 dias 
após a aplicação (D .A .A ,) dos produtos. todos os Inseticidas 
aplicados dlferrram estatisticamente da testemunha. As percentagens 
de redução aos 14 DAA chegaram a 100% de con trole de larvas. 
com exceção do tratamento 2 com 80% de redução . Os resultados 
obtidos permitiram conclUI( que todos os InsetiCidas aplicados foram 
efICientes r10 controle de p, cltrel/a. 

EFICIÊNCIA DE CONTROLE DE Spodoptera frugiperda EM MilHO. 
ATRAVÉS DE INSETICIDAS COM OU SEM A ADiÇÃO OE ENXÔFRE 
COMO PRODUTO BIOIRRITANTE DAS LAGARTAS . 

J .C. Guerreiro; M .A ,A . Passos; M .G, Fernandes; LA . Fabiano & 
A .C. 8usolil (OEN/CEMIP/FCAVf 14870-000-Jaboticabal, SP) . 

O objetivo da pesquisa fOI o de se venflcar propriedades 
desaloJantes ou não do enxófre lKumulus DF) sobre lagartas de S. 
frugiperda. e consequente melhoria na eficiência de controle de 
insetiCIdas recomendados para o controle da praga. O ensaio foi 
instalado em cultura de milho da FEP/FCAV;UNESP, u t ilizando·se 
delineamento experimental D8C. com 12 tratamentos e 04 
repe tições. Cada parcela constituiu-se de 5 linhas de plantas de 
15m de comprimento. Os tratamentos e respectivas dosagens em 
kg ou I p.c)ha foram: lannate BR (0.6); lannate aR (0.6) + Kumulus 
DF 11.01; Lorsban 480 BR 10.51; Lorsban 480 BRIO. 51 + Kumulus 
DF (1,0); Dimilin + Baytroid (0.08 + 0,15); Dimilin + Baytroid + 
Kumulus DF 10.08 + 0.15 + 1.0); Baytroid (0.15): Baytroid + 
Kumulus DF (0.15 + 1.0); Karatê (0,15); Karatê + Kumulus DF 
(O,15 + 1.0); Kumulus DF 11.0); e Testemunha . A aplicação dos 
produtos foi realizada manualmente com pulverizador costal Jacto. 
com bico leque T eejet 0-6. gastando-se 350 I de calda/ha. quando 
a infestação média estava em 1 lagarta/planta. As avaliações foram 
rea lizadas previamente. e aos 04 e 09 dias após a aplicação. 
arrancando-se ao acaso 10 plantas/parcela e examinando-se a 
presença de lagartas entre as fo lhas e nas galerias do "cartucho" 



das plantas. Após a análise dos dados. veuflcou-se Que tu"OS os 
tf atament os foram efiCientes dlfenndo estatlStlCall '..:nte da 
1 sl emunha, o enxôfre Kumulus DF sozinho reduzIu a presença de 
lagallas nas plantas. e quando adiCionado aos Insellcldas apresentou 
resultados vaflávels e poSitiVOS no aumento da eficiência de controle . 

COMBATE QUíMIC O A COCHONllHA DA AMOREIRA Pseudolacaps;s 
pentagolla L. IHomople ra : Diaspididae) 

M.C. A. lorenson. J. M. C. Castro. C. M. Bar,elo,J . L. Batista. 
Oeplo. de Zootecnia ICCA/UFPbl, C. postal 49. CEP 58.397 -000. 
Areia . PB E.MAIL: Cflslllna @ BAUFPB2 

A cochonllha da amoreira IMofU$ alba L.I destaca-se como 
11 praga ,nals IIllportante por atacar no período seco. enfraquecer a 
pliJllta e por destrUIr completamente as estacas onde se aloJa . Esta 
llesqUll>a VISOU avalrar a efiCIênCia de produtos químicos no combate 
a cochonllha da amoreira que selam Inócuos ao Blcho-da-seda IBomblx 
mOIl). Este expcrunento 101 realizado no Módulo de Seflcl ' •. ' Ilfa do 
Departamento de Zootecnra da UFPb. O amorerral ocupa .1I .1 lIe 5,5 
ha, no espacarnento duplo 2,0 x 1,0 x 0 .5 m e apreSCl1ld como 
v arredad es. Mlúra . toshlana e Calabreza . O delineamento 
cxpcrunental adotado 101 Inteiramente Casuahzado com 4 tratamentos 
e 15 lepctlções ai Malathlon a 50% , dosagem. 250 mil 100L de 
.:.igua bl óleo mlneriJl IlIlOO L de água; Malathlon + óleo /mneral 
125 011 t 0 .5 I + /1 00 ml de água di testemunha (água) . Cada 
parcela 'OI constituída por 15 plantas e bordeadas por 4 linhas (5m 
de largura) . A rnfestação de ninfas fOI adotada como crltéflo de 
avallaçdo da efICIênCIa dos produtos e fOI feita antes. 15 e 30 dias 
i.lPÓS tl aplicação . a partir de contagens das nrnfas vivas em uma 
ar ca de 0 .392 cm 1 sob lupa estereoscóplca. Os resultados obtIdos 
demonstram que todos os produtos aplicados loram capazes de 
reduZIr a Infestação da praga. entretanto, a aplIcação de óleo mIneral 
fOI a IllUlS efiCiente até 15 dIas (57 %1 e a combinação óleo mineral 
+ malathlon a que perSistiU por mais tempo (30 dias) e aumentou a 
ef iCiênCia de 34 % para 47 % , 

CONTROLE 0 0 ESCORPIÃO AMARELO. Ti l ys serrulalus • I ~ I ,:AVÊS 
DO USO DE DIFERENTES FORMULAÇÕES DE INSETICID .; . 

J . C. C. de Camargo. O. Nakano & O. R. P. Bendeck Deparlamemo 
de Entomologla IESALQ/USPt. C . Postal 9. CEP 13418-900. 
Prraclcaba. SP 

Os escorpiões de uma manerra geral são animais 
peçonhentos, a espéCIe Tllys serrulatus. conheCido como escorpião 
amarelo. tem se mostrado como J)(edonllnante e de alta peflculo51dade 
d saúde pública . Estes aracn'deos são predadores de Insetos. onde 
em .. u oas urbamzadas. as baratas se destacam como fonte de 
alimento. O experimento fOI realizado num cemitériO Situado na Cidade 
do Lllllelra por dispor de alta Infestação de ambas as pragas . Este 
teve como obJetiVO testar várras formulações para o controle do 
escorpião, ulllrzando para estes f1l1$ os tratamcnlOS: 1. Bendlocarb 
80% PM 2501llg /m", 2 . Bendlocarb 80% PM 300 mg/m1• 3. Olazlnon 
nllcrocapsulado 600 mg /m }. 4 . Deltametflna 2P 10 mg/m 1

, 5. 
Deltamotflna 2P 15 mg/m i e 6 . Testemunha. Cada rcpetlç';o constou 
de um túmulo de 20 m ' de área previamente aberto para qu..t lJudesse 
ser feita a contagem do número de escorpiões e bal.l tas. Os 
parâmetros considerados para avaliação foram: faCIlidade de 
aphcação. mortalidade de escorpiões e baratas e efeito reSidual do 
produto. Utilizando-se para aplIcação pulverizador costal, com vazão 
de 10 Ils para 200 m1 , lá os tra tamentos com formulação pó seco 
foram aplicados com polvllhaderra pressurizada. através de frestas 
eXistentes nos túmulos. Foram reahzadas avahações aos 4. 8, 12, 
33. 54, 101 e 131 dias após o trat amento (D.A.T.). contando-se o 
número de escorpiões VIVOS, mortos, IntOXicados e baratas no interior 
dos túmulos. De acordo com os resultados obtidos aos 131 D.A .T., 
todos tratamentos apresentaram resultados satlsfatórros, em torno 
de 80% de efiCiênCia no controle de escorpião. Já para as baratas o 
produto Oeltametrrna 2P apresentou o melhor resultado com 100% 
de efiCIênCia. os demaiS tratamentos mostraram eficiênCia Inferior a 
72% . 

CONTROLE DA "LAGARTA MINADORA DOS CITROS" • PhyUocnn ,;s 
citrel/a STAINTON. 1856llepidoptera : Gracillariidael COM NOVOS 
INSETICIDAS 

Prates. H.S,'; Nogueira , N . L. ~; J.C.V. Rodriguesl
. ' CATIISAA. 

Campinas. SP; "CENA/USP. PiraCicaba, SP: lCentro de Cltrrcultura 
"Sylvlo Moreira", Corderrópllls. SP 

A efiCIênCia de novos InsetiCidas fOI avaliada no controle 
da P. citrella em ViveirO ciulco da varredade de Pêra RIo com 30 
meses do Idade. altamente In'estado. no mUllIcfplo de lImelfa, SP. 
em 1996. O expeflmento constitUiu -se de 6 tratamentos com 4 
repetições, dlstnbuldos num delineamento Intelfamente casuahzado, 
onde cada parcela fOI consttturda de 5 plantas. para efeito de 
amostragem . Os tratamentos com suas doses em g.l.a/ l00 I. de 
água foram: l -abamectlna 10.54) ; 2·abamectina + óleo vegetal (0.54 
+ 232.51 ; 3 · tebufenozlde (12.0) : 4 - tebufenozlde + óleo vegetal 
112.0 + 232.5); 5 - óleo vegetal (465.0); 6 - testemunha . As 
aplicações dos produtos foram realizados em: 19/06 /96 e 03/07/ 
96 com equtpamento costal motoflzado e gasto de 0 .5 Iluos de 
calda/planta. Aos tratamentos 1 e 3 fOI adICionado um espalhante 
adeSIVO na dosagem de 30 cm )/ l00 I.água . As avaliações foram 
efetuadas 5, 10. 16 e 22 dias após a pulverrzação, contando-se em 
blnocular. de lagartas vivas nas "serpenttnas" de 5 folhas Ibrotações) 
por planta, nas laces superror e Inferror. Os dados obtidos foram 
submettdos a anáhse estat{stlca nos testes F e de Tukey e permitiram 
conclUir que o tebu'enozlde e abarnectlna aSSOCiados ao óleo vegetal 
apresentaram mator efiCiênCia no controle das lagartas, nas 4 datas 
de avalração . Os tratamentos abamectrna e tebufenozlde 
Isoladamente também apresentaram boa etrclêncla. com percentagem 
de 80.64 e 84 .94 na avahação de 22 dias após aplicação. O 
tratamento óleo vegetal apresentou menor efICiênCia em todas as 
datas de avaliação , 
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CONTROLE DA "LAGARTA MINAOORA DOS CITROS" - Phyllocnis tis 
ci/rella STAINTON. 1856 ILepidoptera: Gracillariidao) COM NOVOS 
INSETICIDAS 

Pratos. H.S.'; Nogueira , N.L. 2 ; J .C.V. Rodriguesl
• 'CATIISAA. 

Campinas. SP; l CENA/USP. Prraclcaba. SP; l Centro de Citricultura 
"Sylvlo Moreira" , CordetrÓpllls. SP 

A etrClêncla de novos InsetiCidas fOI avaliada no controle 
da P. ci/rella em ViveirO cítuco da variedade de Põra-Rlo com 30 
meses de Idade, altamente Infestado, no mUnicípiO de Limeira, SP. 
em 1996. O experrmento constituIu se de 6 tratamentos com 4 
repetições , dlstrrbuldos num delineamento inteiramente casuahzado. 
onde cada parcela fOI constituída de 5 plantas, para efeito de 
amostragem. Os tratamentos com suas doses em g.l .a/100 I. de 
água foram: ' -abamectlna 10,541: 2·abamectrna + óleo vegetal 10,54 
+ 232,5); 3 - tebufenozlde 112,01: 4 - tebufenozlde + óleo vegetal 
112,0 + 232,5); 5 - óleo vegetal 1465,0): 6 . testemunha. As 
aplIcações dos produ tos foram reahzados em : 19/06/96 e 03/07 J 
96 com equIpamento cost al motorrzado e gasto de 0.5 htros de 
calda/planta . Aos tratamentos 1 e 3 fOI adICionado um espalhante 
adeSIVO na dosagem de 30 cml / l 00 l.água. As avalIações foram 
efetuadas 5. 10. 16 e 22 dIas após a pulverização. contando-se em 
binocular. de lagartas vivas nas "serpentrnas" de 5 folhas Ibrotaçõesl 
por planta. nas faces superror e Infenor. Os dados obt idos foram 
submetidos a análise estatística nos testes F e de Tukey e permit iram 
conclUI! que o tebufenozlde e abamectma aSSOCiados ao óleo vegetal 
apresentaram maior efiCiênCia no controle das lagartas. nas 4 datas 
de avalração. Os tra t ament os aba mect ina e tebu f enozide 
Isoladamente também apresentaram boa eficiênCia. com percentagem 
de 80,64 e 84,94 na avaliação de 22 d ias após aphcação. O 
tratamento óleo vegetal apresentou menor ef iCiênCia em todas as 
datas de avaliação. 



EFEITO OE INSETICIOAS · ACARICIDAS NO CONTROLE DE 
LAGARTAS (Bicho Furão" ) MARIPOSA DAS LARANJAS Ecdytolophll 
iJ llran tiana (LI MA. 19271 LepidopteriJ. Tortricidael 

W.B.S . Pintol ;H.S . Prates' & N.L. Noguej,aZ, 'CATI/SAA, Campinas, 
SP; CEt\A . USP, CaIxa Postal 96. PIracIcaba. SP. 

Com o obletlvo de avaliar li efiCiênCia de tosei_vidas· 
aca" cl(~.I-; no controle de lagartas da mariposa-das la,anJ ..I~ I -blcho
fur[IO' I.., . rCJllzado um ensaIo em Cosmópohs. Estado de $;;0 Paulo. 
~1Tl PUlH,tr comerc iai de laranjeiras Natal , com 8 anos, Implantado no 
U"I),Icdl llc nl o de 8 x 6 111 ( = 208 plantas/hectare). Uma únic a 
. l pll(;, IC, IO 10 1 realizada 123/01119951 e os tratamentos foram os 
~Cylllllll~S (pr oduto comcrClall l 00 litros de água) : 1) ptlldaphenthlon 
(100 'l OFUNACK 400 CEI: 21 pllldaphenthlOn (125 cm) OFUNACK 
4 00 (El; 31 plfldaphenthlon 1150 cm J , OFUNACK 400 CEI ; 41 
ab .. ulI.·r. llna (20 cm ~ VERTIMEC 18 CE): 51 8acIJlus lhurmgwnsls (50 
cm I ~:OTEC H SC); 6) Testemunha . Cada laranjeira recebeu 10 
lit ros ,Ie çalda e cspalhante adeSIVO (Sparflx - 30 cm 1/ l00 IItros) _ O 
tr.lIallH!l1 tO 4 fOI aSSOCiado a óleo mmeral na dose de 250 cm JI100 
I de 1{1 lhl. Os tralilmenlOS foram. portanto, em numero de 6. com 4 
H'pH lcões. CadiJ parcela era constltu(da de 3 plantas, sendo que 
~on,,~nte d plan ta central fOI pulveozada . Foram realizadas 04 
3m,,!- tr agcns após 10. 25 . 43 e 55 dias da pulverização. Para 
iUllIJ·, tr, lgem foram conSiderados 100 frutos/parcela . contando-se O 
nÚ'lIuo de IrlllOs macados pelas lagartas. em laboratÓriO. Na redução 
1('.11 dois populacões (efiCiênCias) nas 4 avaliações verificou-se Que o 
tr il!.lInento pildrão (8aclflus lllunnglcnsls) fOI o mais ef caz, :.": .• UlndO 
Sl' I''> tla tdmC 1I0S 4 , 3 e 2 . O plfldafenthlon nas dosagcll~ de 100 
e 1.!) u" apf('semou mcnor efiCiênCia; na maior dosagelll de 150 
Cfr (J IlII ldalenthlon apresentOu maior eficácia nas 4 da tas de 
aV)1I3(;,10 O tratamento 4 (abamectlO3 + óleo 1ll1l1l ral) apresentou 
r p.~"ltados cxpr esslvos aos 25, 43 e 55 dias. 

EFICIÊNCIA DE INSETlCIDAS·ACARICIDAS NO GO NTROLE DA 
LAGARTA MINADORA DOS CITROS - Phyll{J (. nistis citrella 
Sl AINTON . 1856 Ilepidoptera: Gracillariidael 

Prates. H .S.I: Nogueira . N.L.z & J .C.V. Rodrigu8i l . CATI/SAA, 
C,IITlnllws. sp· CENAJUSP. Puaclcaba . SP; ~Ccntru de Cltncuhllra 

.ylv lo Mor(' lr a~. COfdclróplhs. SP 

Ohle tl vando dvahar a cfl c lI~ n cla de novos InsetiCidas 
I{'JIICldas no controle da lagarta mlnadofa dos Cll fOS Instalou-se um 

, xp(>flm ento em VIVCI10 cítriCO da variedade Pêra-AIO. com 24 meses 
11' Idade, em Corderrôpohs, Estado de São Paulo. Uma uflIca ilpllcação 

'01 rCilh/ adil em 20.'04 /96 e os tratramentos foram os '~l ;jwntes 
Ido!>cs do produto comercral / l00 litros de águal lllmld,I'.loplld 15 
11 CONFIDOA 700 GRDA) : 21 lufenllron (75 cm ' MATCH bOCE); 3) 
tilrboslI lt 'lIl (50 cm ' MARSHAl 200 SC) : 4) pvntlaphenthlon (100 
1':11l' OFUNACK 400 CE); 5) abamectlna (25 cnl VERTlMEC 18 CE) ; 
61 tes temunha Cada planta recebeu 0,5 litros de calda. e a todos 
os t,al dlllent os fOI adiCionado óleo vcgetallNA T UA'ÓlEO 250 cm J ). 

Os tratamentos foram. portanto. em número de 6, com 5 repetições 
(mtelramente casuahzado), cada parcela constl l ltlu·se de 4 plantas 
sendo q l lC soment e as duas centrais foram J)l llvenzadas. Foram 
reali zadas 3 repetições (amostragens) aos 4 , 7 e 15 dias da 
I>ulvcnzação . Em cada amostragem foram coleladas5 folhas/planta 
(bro tações novas), e em laboratóflo foram con!.1 los os numeras de 
lagart as vivas nas "serpentinas" , nas págInas til', rIor e superior . Os 
tratamentos Inlldaclopnd e abamectlna apresentar.m maIor efrclêncla. 
nas 3 datas de avaliação segUidos dos tratamentos p\,ndaphenthlon. 
lufcnul on e carbosulfan, com redução rea l tias populações mais 
express ivas aos 7 c 15 dias após pulveflzação. 

EFICIÊNCIA DE CONTROLE DE Myzuspersicae EM TOMATLIAO POR 
QUATRO INSETICIDAS 

L. Bacci. (Oept2 de Biologia Animai. UFV, CEP 36571 ·000, Viçosa. 
MGI. T .L. Galvan, M . Picanço. E.R. de Carvalho & l.R. Teixeira. 

Dentre as pragas do tomat erro no BraSil, o pulgão M . 
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perSlcae constitUI uma das pragas mais Importantes, deVido à sucção 
de selva e transmissão de doenças vrrótlcas. Dentre as táticas de 
controle empregadas pelos toma ti cultores no Bfasll há predominância 
do con trole qurmlco. Asslln este trabalho obJetIVOu o estudo da 
efiCiênCia de Oncol 20 CE: NI 200 PS; Imldaclopnd 700 PM e 
Plflmlcarb 500 PM no controle desta praga. Foram Instalados 2 
enSaios: um no campo e outro em casa de vegetação. No campo, 
Quando as plantas possuíam 30 e 80 dias de Idade aplicou-se os 
tratamentos. Em casa de vegetação a parcela fOI representada por 
vaso de pohetlleno de 5 l, contendo planta com 2 meses de Idade: 
24 hs após à aplicação dos trat amentos foram co letadas folhas as 
quais foram acondiCionadas em pote plástICO de 250 mL Foram 
colocados 20 Insetos/pote e estes levados para es tufa Incubadora a 
25 ± 0 .5 ° C e umidade relativa de 75 ± 5%. Após 24 horas, fOI 
avaliada a mortalidade. No campo não detectou-se efICIênCia do 
Insellcldas NI 200 PS 112.5; 25 ; 37.5 e 50 g / 100 LI 15; 35 ; 10 e O 
pulgõesl100 plantas, respec tivamente). Imldacloprrd 700 PM (5 
pulgões! 100 plantas) . Oncol 20 CE (100 mLll 00 l) (62,86 pulgões/ 
100 plantas) e P"lmlcarb (70 pulgões/1 00 plantas) em relação à 
testemunha (25 pulgões/ 100 plantas). No campo, 6 dIas após a P 
pulverização verifi cou -se redução da denSidade de M . perSlcae por 
Oncol 20 CE 1250; 375 e 500 mUl 00 LI 150; 25 e 40 pulgões/1 00 
plantas, respec tivamente) el1l relação à testemunha II 50 pulgõesl 
100 plantas). No campo a maior ehcléncla de controle fOI obtida 
pelo uso de 375 ml de Oncol 20 CE (83%), Em casa de vegetação 
as maiores ef iCiênCias de cont role foram obtidas pelo uso de Oncol 
20 CE (375 e 500 mLll00 II 192 e 88%, respectivamente) e 
Plrrmlcarb (100%1. ASSim. verifIcou -se que a máXima efiCiênCia de 
controle de M. perslcae fOI obtIda quando se empregou 375 ml de 
Oncol 20 CE /1 00 L 

TOXICIDADE RElATIVA DE SEIS INSETICIDAS A Sr.vicoryne 
brassicae 

F_ Marquini. H. A . Batista. M _ Picanço. M R Gusmão. M . D . Moreira 
& . L. Skowronski DBAJUFV, 36571 -000. Vlçosa -MG. 

Embora o manejo 111tegrado de pragas tenha evoluído 
bastante nos anos recentes , o controle Quimlco ainda é o prinCipal 
método utlhzado no combate de certas pragas. Esse é o caso do 
cont role do plIlgão 8. brassicae, Importante praga de brásslcas. ASSim 
o presente trabalho obJetiVOu o estudo da toxlcldade rel ativa dos 
InsetiCidas acefato, deltametrlna. dlmetoato, metamldofós, paratlom 
metillco e plflmlcarb a 8. brassicae. Foram ullllzados pulgões adultos 
(ápteros) provenientes de plantas de couve. na UFV. MG . Os Insetos 
foram expostos aos resíduos dos inseticidas em fo lhas de couve 
Imersas em calda msetlclda por 5s. sendo Que na testemunha as 
folhas foram Imersas em água. As folhas foram submetidas a fluxo 
de ar . para remoção do excesso de umidade . A s folhas foram 
acondICIonadas em potes plástiCOS de 250 ml . Foram colocados 20 
"'setas por pote e es tes foram levados para estufa Incubadora a 25 
± 0 .5 ° C e umidade relativa de 75 ± 5%. O delineamento 
experimentai fOI Inteiramente casuahzado com 4 repetições. Após 
24 horas, fOI avaliada a mortalidade dos Insetos. sendo esta COrrigida 
em relação àquela ocorrrda na testemunha . Calcularam-se curvas 
concent ração-mortalidade para cada inseticida por análise de próbite . 
Calculou-se também. indices de toxlcldade relativa (ITR) para as 
Clgo. As Cl!lO (mg de Ingrediente ativo/ml de calda Inseticida) foram : 
0 ,0077 (acefato), 0,0452 Ideltametrrna). 0,0228 (dlmetoatol. 
0,2099 (metamldofósl. 0.0103 (paratlom metrhco) e 0,0012 
(plrlmlcarb). Já as Cl., (em mg de Ingrediente ativo!ml de calda 
Insetlcldal foram: 0 , 101 2 (acefato). 0 .0973 (deltametrtna). 0,0812 
Idlmetoa to). 0 ,5589 (metamldofós), 0,0255 Iparatlom metOico) e 
0,005 1 (plrrmlcarb). Portanto, a ordem crescente de potência dos 
insetIcidas à 8. brassicae pelas ITA das Cl to foram: metamidofós 
(1,001. acefato (5,521. dellametrtna (5, 75 1. dlmetoato (6.881. 
paratlom metílico (19.211 e plflmlcarb (19,21) . 



TOXI CIOADE DE ACEFATO . DEL TAMETRINA . DIMETOATO. 
METAMIDOFÓS. PARATION METILlCO E PIRIMICARB A Myzus 
persicae (HOMOPTERA : APHIOIDAE) 

H A Ball s1a. M. Picanço. M. R Gusmão. L. Skowrons ki & M. D. 
Moreira. Depl_ de Biologia Anlmal/UFV, 36571 000. Viçosa MG . 

o pulgão. M persicac. é praga de grande relevância 
econónllca na cultura de brásslcas no Brasil, rcsponsáve1llOf grandes 
pCldílS devido a Inoculação de substâncias Ióxlcas, tranSllllssão de 
VtrOSf's, (' sucção de selva O controle desta praga é fellO utilizando· 
~(' Insellcldas. dentre os quaiS estão o acelalo. deltamclflna. 
dllnetoilto, Illctam,dofós, paratlon metíllco e plflmlcarb. I". testes 
foram ('mp'C~Fld()s rCClpwntes plástiCOS usando 4 repeti, "'c." com 
20 pulgóes adultos 1'01 repcllç.JO o a mortahdade avahad,1 olpOS 24 
hOla!> roram usadas folha s de couve comum previamente 
nwrgtllh,ld,ls em calda e de.,(adas secar ao ar Os resultado& obtidos 
permltlr,lm oJ conleccâo de curvas de concentração·mortaltd.lde para 
.1 l'spécll! VctthcOll se que a curva de concentração mortaltdade do 
(11111010,110 ,llIrosentou I) maior ângulo de Inclinação, Igual d 2,469. e 
o menor ;,ngulo de IIlcllnaCi.IO obtido 101 de 1.425 para a deharnetrtna. 
Todo!> os outros produtos tiveram ângulos com valores Intermedlaflos 
.) C&If'S. sendo de 2.257 I>ara o acelalo. 1.966 para o paratlon 
II1PtiltCO. 1.675 I)ara o plrllntcarb e 1.566 para o metarnldofós O 
<I(;('lalo ilprl:lsentou menor indlce de Toxlcldade Relativa IITR) e por 
ISSO seus valores de ITR foram tomados como Iguais a 1 u usados 
(:t)IHO rclorenClal. Para mortalidade de 50%. o paratton mett'ICo 
10.0052 mqiml) mostrOllSC aproximadamente 15 vezes mais potente 
Que o acelilto 10.0755 mg/ml) ; O plllmlcarb 10.0063 my/ml) e o 
dcltilnwtrllla 10.0120 mg m1) mostraram se 12 e 7 veles mais 
putcntf'S que O referenCIal. respectivamente; lá o nWPIIlIdolós 
10.0238 mg mil e o dlm('toato 10.0406 mg/mll obtlvcram . .\!oorPS 
ITRs. Que loram de 3 e 2 respectivamente. O parat10r lIe tílico. 
plllnllcdrb. deltamelllna e Illetamldofós dlllllnwram scus v.llores de 
ITR I><U" 90 e 95% de mortaltdade. o tnvcrso ocorrou com o 
dll1Wtl)iltO. 

CONTROLE aUiMICO NA CUL TURA 00 MARACUJÁ DE Frankliniella 
insularis E Cascocelis sp. 

L. Skowronskl. F.A.DA·. Couto. M. Picanço. A . Gonring. L. Bacci & 
C.S. Bastos. DBArDFT. UFV. CEP 36571 ·000. Viçosa. MG 

O tllpes F. msulafls IThysanoptera: Thllpldae) ataca flOres 
e Iruto~ novos; Já o besouro C8scocclls sp. (Coleoptera 
Chry~omehdac) causa desfolha do maracuJazcllo. A Import3ncla 
dC:-.tdS pr8qilS I)ara os produtores da Zona da Mata Mlnella têm Sido 
cil(liJ V('I mi.llor. entretanto. escassos são os conheCimentos sobre 
~cu com role. Este trabalho obJe t iVOu o estudo da eftclênCla dos 
IIlsetl(;ldiJs (por 100 L de calda) abameclln 18CE (30m! I' '"'ar bar II 
850PM (15091. cartap 500PM 11209); deltametrtna 25CF tJOml). 
dlmf'IOi'110 400CE (600mll. lenllrOllom 500CE (I !)Om L); 
IlWI.1tllldolós 600CE (60ml); paratlom metíllco (100ml) e tnclorlom 
500CE (150mLI no controle deslas pragas A pesQuisa fOI condullda 
em pOllhlr 11 ano c 9 meses) em Santa Cruz do Escalvado. MG . em 
9 96. O delineamento fOI em blocos casuallzados com 4 repcttções. 
A parcela tal conSll tuida de 2.5 m de espaldelra Antes da aplicação 
dos uat<lmentos. a cada 12 hs nos 3 pnmelros dias. aos 7 c aos 14 
dtelS dPOS as pulvoflzações monitoraram se as denSidades dos Insetos 
em 2 pontCIlOS com bandeja plástica Os msellcldas que redUZiram a 
denSidade de "'nfas do trlpesJ loo amostras em relação à testemunha 
147 I1lnl.1sl loram: metamldof6s 128 nmfas). paratlom metlltco 113 
nll1las). lel1llrotlol11 {16 nlnfasl. dlmetoato (27 ",n fas) e mctamldofós 
(28 nllllast. Não detectou se efeito significai IVO de nenhum dos 
InsetiCidas. na redução de adultos do tupes 19 adultosl100 amostras 
na lest('mllnha)_ Os IIlSCllCldas que redUZiram a denSidade (adultos r 
1 OO<llllostras) de Cascocells sp. em relação à testemunha (69 adultos) 
foram: ca,balll 122 adul tos," metamldolós 134 adultosL tnclorlom 
138 tldu1tosl. deltamclIma (41 adultos). dlmetoato 14 i "'Il tos) , 
parallom metillco (41 adultos) e fenltrotlom (47 adulto... A maior 
cltclénCI<l de controle do tupes fOI obllda pelo uso de paratlOlll metihco 
172%) e Icnllrollom 166%); lá para Coscoce/Is SI). a maior efiCiênCia 
de cont,ole fOI pelo liSO do carbmll 168%). 
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CONTROLE QUíMICO DE FranklinieJla schultzei NA CULTURA DO 
TOMATE POR ONCOL E NI 

L.R. Teixeira IDept- de BIOI0913 Anllllal. UFV. 36571 000, Viçosa. 
MGI. M.M.M. Mlfanda. E.R. de Carvalho. M. Picanço & L. 8acci . 

O wpes F. schu/tze IlThysanoptera: Thnpldac! é transmissor 
do complexo de virose do ·vlla cabeça~. O tomatClro Infectado por 
esta virose apresen tam encurvamento dos ponteiros e áreas 
necrosadas nas folhas e frutos . O controle desta praga é realizado. 
prinCipalmente. pela aplicação de insetiCidas, os quais mUltas vezes 
nao possuem boa efiCiência Então. esta pesquisa teve por obJeltvo 
estudar a ellClêncla do Oncol 20 CE 1100; 250; 375 e 500 mlllOO 
li e NI 200 PS (12 .5: 25: 37.5 c 50 g/IOO LI. sendo Que usou se 
como padrões de efiCiênCia o Imldacloprld 700 PM (10 g/l 00 L) e o 
PlIlmlca,b 500 PM 150 gl100 LI. O delineamento fOI em blocos 
casuallzados com 4 repetições e a parcela constltllfda por 10 plantas 
d.J cultivar Santa Clara 10.5 x 1 m) A avallaçào do ataque de F. 
schultzcl 101 realizada no ponteirO usando-se bandeJd plástica. O NI 
200 PS 1100; 250; 375 e 500 m1l100 LI (1 .75; 2; 0.5: O ",pcs/lO 
pl<lntas. respecttvamentel c o Oncol 20 CE (100; 250; 375 e 500 
mlll00 L) (4; 3; 0 .75 ; 1.5 e 1.5 trlpes/ 10 plantas) e o lmldaclopnd 
700 PM (8.5 trlpes / 10 plantas) 2 dias após aS pulverizações 
aprcsentaram efiCiênCia de controle em relação à testemunha (19,5 
tflpes!1 O plantasl. sendo que o Nl 200 PS e o Oncol 20 CE 
apresentaram marores eltclênctas. Aos 4 dias após as pulverrzações 
o NI 200 PS 112.5: 25 ; 37.5 e 50 g/l 00 LI 10.5. 1.03: 0.25 c 0.25 
trlpes/ I O plainas) e o hmdaclopnd 700 PM 11.5 trlpes/lO plantas) 
aPfesentaram efiCiênCia de controle em relação à testemunha (8.5 
trlpesi 10 plantas). OitO dias após as pulverizações o NI 200 PS (12.5; 
37.5 e 50 9 100 L) (1.25; 0.5; e 1.25 trlpesl10 plantas! e o 
Inlldacloprld 700 PM (2.25 trlpes /l0 plantasl apresentaram efiCiênCia 
de controle em relação à testemunha 17 .5 trlpesl1 O plantas) . As 
maiores efiCiênCias de controle foram obtidas pelos IIlsetlCldas Nl 
200 PS nas dosagens de 37.5 e 50 9/ 100 L e Oncol 20 CE na 
dosagem de 375 mlll OOL. 

IMPACTO DE QUATRO INSETICIDAS SOBRE AS POPULAÇÕES DE 
PREDADORES NO TOMATEIRO 

T.L. Galv8n IDept_ de Biologia Animal, UFV. 36571 -000. Viçosa. 
MGI. M. Picanço. M.M.M . Miranda. E.R. de Carvalho & L. Bacci . 

Na proteção dos Inimigos naturaIs. é essenCial o uso de 
InsetiCidas efiCientes contra as pragas e seguros aos 100mlgos naturais; 
en tretanto pouco se conhece a es te respeito no tomateiro. ASStrll . 
este Irabalho obJetiVOu avaliar Impacto dos InsetiCidas Imldacloprld 
700PM 110g/100L). Nl 200PS. Oncol 20CE e Plrlmlcarb 500PM 
(50g 100LI sobre os predadores no tomatClfo . Os predadores de 
maiores denSidades foram: larvas de Col.: Cocclnellidae; aranhas; 
Cal.: Carabldae e HeI.: Anthocoudae. As denSidades de larvas de 
Cocclnclhdae nas parcelas Que receberam Imldaclopud (O Insetol. NI 
112.5; 25; 37.5 e 50gl1 OOL) tO; 4.5; O e 0.5 1100 amostras {amt). 
respetlvarnente) . Oncol 1100; 250; 375 e 500mLJ100L) 11.07; O; 
2.5 e 1,79 /100 amt. rc&pectlvamente). Ptrlmlcarb (3.5711 00 3mt) 
nao dlfcmam das ocofrldas na testemunha (4.5 1100 flmt). DOIS 
dias após as pulverizações as parcelas que receberam Imldaclopnd 
112.511 00 omll. NI1I2.5; 25: 37.5 e 50g1l00LI17.5: O; 17.5e O, 
100 amt. respectivamente). Oncol (100; 250; 375 e 500mlllOOL) 
17.5; 7.5 e 5 /100 amt . respectivamente) c Plf lmlcarb 17.5 1100 
aml) aprosentaram menores denSidades de Carabldae do que a 
testemunha (74 / 100 amostra) . Nesta avaliação s6 o Imldaclopfld 
112.51100 amtL NI na dose de 12.5g/mL 110 1100 amt) e o Ptrlmlcarb 
(7.5 1100 am t ! apresentaram denSidades de An t hocorldae 
semelhan tes à da testemunha (12.5 1100 amt) . Somente o 
lmldaclopfld (2 e 4 dias após a aplicaçãol (60 e 32.51100 amt. 
respectlvamentel. o N1112 .5g/1 ooLI (8 dias após pulvertzaçãol (27.5 
1100 amt) , o NI125g/ 100L) (4 e 15 dias após pulveflzação) (30 e 
80/100 ame respectivamente) e Oncol 8 dias após pulveflzação 
1100; 375 c 500mLII00LI 167.5; 72.5.62.51100 oon l . 
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respectivamente) apresentaram densidades de aranhas semelhantes 
à da testemunha . 156,2511 00 amU o 

AVALIAÇÃO OE MODELOS MATEMATICOS PARA SIMULAÇÃO DA 
LlXIVIAÇÃO DE SULFONA DE ALDICARBE EM UM SOLO NA REGIÃO 
DE LAVRAS. MG. 

R. P. Scona Jr., R. L. O. Rigitano &. A . V . Gouvêa. Depto . de Fi· 
toS sanidade . Umv . Federal de Lavras (UFLA), C. Postal 37, CEP 
37200-000. Lavras, MG. E·mail: scorzajr@planetarium .com.br 

Este trabalho teve por objetivo o estudo da lixivlaçAo de 
sultona de aldlcarbe em um solo na região de Lavras. MG. para 
posterior comparação com os resul tados preditos pelos modelos 
matemátiCOS CALF. PELMO e PRZM2. permitindo assim avaliar a 
POSSIbilidade de utilização de tais modelos para determinação do 
si tuações de riscos de contaminação do lençol freático. Foram 
utilizados 18 lis(metros de aço inoxidável com diâmetro interno de 9 
em e comprimento de 50 em. A aplicação de sulfona do aldlcarbe 
1100mg/tubo) fOI realizada no dia 03/06/1996 . Em cada data de 
amostragem (7. 15. 22. 30, 37 e 44 dias após a aplicação) foram 
retirados 3 tubos coletando-se o material de solo em intervalos de 5 
cm. Durante o período experimental realizou ·se simulação de chuva, 
sendo o to tal de água por tubo (precipitação + simulação) Igual a 
241 mm. Os resfduos do Inseltclda foram extrafdos em acetona, 
pUrificados através de partição liquido-líqUido e determinados em 
cromatógrafo a gás, eqUipado com detector fotométrico de chama . 
Os resultados confirmaram a alta li xlvi ação de sultona de aldicarbe 
no solo em es tudo . Aos 7 dias após a aplicação do produto e com 
uma lâmina de água aplicada de 50 mm, observou·se que 3,83% do 
tota l aplicado Já se encontrava entre 40-45 cm, sendo que a maior 
par te do produto ainda se concentrava entre 0 -15 cm . Já aos 37 
dms. observou -se que a maior parte do produto 120.64%1 se 
encontrava entre 25·45 cm. sendo o total de água aplicado' de 191 
mm. O modelo CALF Simulou razoavelmente bem a hXlviação de 
sul tona de aldicarbe nas condições estudadas. mostrando ~l .. im sua 
possivel utilização nas condições braSileiras . Outros lIlodelos 
matemátiCOS (PELMO e PRZM21 estão sendo testados no presente 
es tudo. 

EVALUACION EN LABORATORIO DE ACEITES MINERALES Y 
NATURALES EN HUEVOS "cabela blaoca" DE Cydi. pomonell. 
IGUSANO DEL MANZANO,. 

A .A . Ferrero. R.A . Laumaon, M .M . Gutierrez , P.M . Cervellini y M . 
Cariac . Laboratoflo de Invertebrados li, Depto . de Biologfa y 
Bloqufmlca. UllIversldad NaCional dei Sur, 5an Juan 670. 180001 
Bahfa 8lanca. Argentina. 

En la República Argentina Cydia pomoneJla es la principal 
plaga en CU ltiVOS de frutaJes de pepita y nogal. Los aceites minerales 
y vege ta les son productos de uso comente para el control de plagas, 
slendo utilizados entre o tras formas como Insecticldas proj.}l .. mente 
dlchos. En co mparación con los Insecticidas Sinte llcos los 
hldrocarburos se destacan por su baJa toxlcidad para mamíferos. 
baJo costo y además no han sido reponados fenómenos de r8 slstencia . 
Corno consecuencia dc lo expuesto resultÓ de interés determinar los 
e fe c t os tox lco lóglcos de nuevos aceites mlnerales IOAPSA) y 
naturales (derivados de plantas : algodón y soja) en huevos de Cydia 
pomoneJla. En una pflmera etapa se evaluó dicho efecto en huevos 
"cabcla blanca" que corresponden ai primer estadlo de desarrollo 
embrlonarlo. Los aceites se emulslonaron en una solUClón de Tween 
0.02% cn agua destilada. Grupos de 20 huevos se toplcaron con 
0.2 ml de diferentes concentraciones de dichas emluslones utilizando 
como conHol huevos tratados con 0 .2 ml de la soluclón de Tween . 
Los resultados se anallzaron por medlo de un programa de 
computaclón determlOándose las DL50 y DL90 para los dlslintos 
aceites. Del anállsls de los mlsmos se desprende que el orden de 
e tectlvldad de los aceites naturales es superiror ai dei mineral. 
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EFEITOS DA ABAMECTINA E IVERMECTINA EM ESP~CIES DE 
ACRIDIDAE 10RTHOPTERA, 

M . A . P. Horta, M . R. V . Sant 'Anna & A . L. de Melo. Grupo 
Interdepartamental de Estudos Sobre Esquistossomoslf 
Departamento de ParasitologiaJlCB-UFMG, C. Postal 486, CEP 
30161 -970, Belo Horizonte, M .G. E·mai! : aldemelo@icb.ufmg.br 

Uma grande variedade de substAncias tem sido utilizadas 
no controle da população de muitos invertebrados Entre estas 
substâncias destacam·se a abamectina e a ivermectina, compostos 
químicos derivados da famOla das avermectinas, que tem sido 
t estadas como pesticidas em plantações e no tratamento de 
infecções parasitárias. respectivamente . Os riscos aos organismos 
depende da toxicidade e do tempo de expos~io a estes pesticidas. 
Estudos em ambientes aquáticos e terrestres mostram uma rápida 
degradação de ambas 8S drogas no meio ambiente, e uma 
concomitante perda de acumulação e persistência. Visando verificar 
os efeitos destes farmacos em várias espécies de gafanhotos, 
grupos destes ortópteros. oriundos do campus da UFMG. foram 
transferidos para recipiente contendo gram{neas previamente 
aspergidas com a solução de abamectina(VERTlMECâ) ou 
Ivermectina (lVOMECA) em concentrações de " 5 e 9 ppm. Em 
um segundo grupo, os exemplares foram mantidos em recipientes 
contendo um papel filtro embebido na mesma soluçA0 de 
abamectma ou de ivermectina. O grupo controle, mantido sem 
contato com a droga, foi submetido às mesmas condições 
experimentais. 24h após, verificou·se um processo de paralisia 
progressiva chegando a 80% dos insetos submetktos ia abamectina. 
Para os ortópteros submetidos à ivermectina, verificou-se um baixo 
{ndice de paralisia nos primeiros dias de observação, para ambos 
os grupos. Para a maioria dos indivlduos dos dois grupos, 
principalmente para aqueles submetidos ia abamectina. foram 
observados movimentos rápidos e ocasionais das patas posteriores. 
A mortalidade acumulada aumentou até o 4!. dia de observação 
com '00% para aqueles submetidos a ambos os grupos. Os 
resultados indicam que a abamectina e a ivermectina possuem 
uma potente ação tóxica para várias espécies de acridídeos. 

COMPARAÇÃO DO EFEITO TÓXICO DA ABAMECTINA E 
IVERMECTINA EM Sitophi/us ze.mais Motschulsky. 1855 

S. N. Alve. '. A . K. Santos 2 & A . L. de Melo' , l -G rupo 
Interdepartamental de Estudos Sobre Esquistossomosel 
Departamento de Parasltologia, 2-Departamento de 8iologia Gera" 
ICB-UFMG. C. Postal4B6. CEP 30161 ·970, Belo Horizonte. MG. 
E-mail: aldemelo@icb.ufmg.br 

A abamectlna e a ivermectina são substâncias derivadas 
das Avermectinas, produzidas por fungo actinomiceto Srrepromyces 
averm;ti!is. Atualmente é crescente 8 utilização desses derivados 
como drogas pestiCidas e anti parasitárias devido ao efeito tÓxico 
que exercem em várias espéCies de invertebrados. Visando comparar 
o efeito de ambos os fármacos, utilizou-se exemplares não sexados 
de Sitophilus zeam8is. pequenos coleópteros considerados pragas 
que atacam cereais armazenados, que foram transferidos para 
recipientes de vidro contendo papel de filtro impregnado com 
concentrações de 5 e 10 ppm de abamectina IVERTlMECAI ou 
ivermectlna (lVOMECA) durante 24 e 48 horas. Os insetos utilizados 
como controle foram mantidos em reCipientes de vidro nas mesmas 
condições experimentais sem contacto com as drogas. Verificou-se 
um maior (ndlce de mortalidade dependente de concentração e tempo 
de exposição à abamectlO8. sugerindo que este fármaco tem um 
efeito tóxico mais rápido sobre o S. zeamais quando comparado à 
Ivermectm8 no mesmo per(odo. 



CO NTROLE DA TRAÇA · DO • TOMATEIRO . TulS ab.olulS. 
(LEPIDOPTERA: GELECHIIDAEI. COM EMPREGO DO SPINOSAD. NA 
CUL TURA DO TOMATE. 

G. Papa. M . Gonçalves Neto & F. J . Almeida. DeptO de Biologia. 
UNESP Càmpus de Ilha Solteira. Av. Brasil 56. CEP: 15385 000, 
Ilha SOl terra I SP. 

A traça do tomateiro, Tufa absoluta. é conSiderada a 
punclpal praga do tomatolro, atacando folhas. ramos e Irutos. havendo 
poucas opções de combate dentro do con trole químico. O obletlvo 
do presente experimen to fOI avahar o eleito de novo Inseticida. de 
oflgem biológica. no controle da refenda pt'aga. O trabalho 101 Instalado 
em condições de campo, no municípIo de Santa Fé do Sul I SP. no 
periado de ou tubro a novembro de 1995. ulhzando . Se u •• Ibudo 
Débora I estaqueado I. O delineamento utilizado fOI o de blOCOS ao 
acaso, contendo 8 tratamento e 4 repetições. Cada parcelil constou 
de 1901' • cspaçamenlo de 1.2 01 ent re linhas e 0.25 m enlre plantas. 
Os triltamentos constaram dos produtos splnosad I DE • 105 480 
SC ). nas dosagens de 20. 30. 40. 50 e 60 g I. a.lha; cartap ( Cartap 
500 BR ). na dosagem de 480 9 I. a./ha. betaclflutnna ( Bulldock 
125 SC I na dosagem de 12.5 9 I. a.lha e testemunha . As aplicações 
loram realizadas semanalmente. 10l ahzando 6 pulverizações. Iniciadas 
quando a cultura encontrava· se no InicIo do estágiO de formação 
dos frutos . As avaliações foram realizadas aos 28 e 35 dias após a 
prmlelta aplicação. através da contagem do número de folhas. e do 
numero de frutos com Sllltomas de ataque da T. absoluta. encontrados 
om exame total das plantas de cada parcela para a avaliação em 
folhas e 15 frutos por parcela para a avaliação de danos nos frutos . 
Os resultados mostraram que O splnosad. nas dosagens de 40. 50 e 
60 9 I. a. /ha. apresentou controle ellclente para a traça. T. absoluta . 
na cu llura do tomaleuo. 

EFEITO DE NOVO INSETICIDA DE ORIGEM BIOLÓGICA. NO 
CO NTROLE DA BAOCA PEQUENA Neoleucinodes elegBntlJlis 
(LEPIDOPTER A: PYRALlDAEI NA CULTURA DO TOMATE 
ESTAQUEADO. 

M . Gonçalves Neto. A. B. Silva & G. Papa, Oept3 de Biologia, UNESP 
CJmpus de tlha Solte.,i .. Av. 8rasll 56, CEP: 15385 • 000. Ilha 

SoltClra I SP. 

Nos últnnos anos os tomaucullores do Estado de São Paulo 
têm encontrado dificuldades no con trole da broca pequena, N. 
elegantahs. deVido a provável reSistência da praga aos Inse tiCidas 
convenCionaiS. O trabalho teve por obletlvo venflcar O efeito do 
splnosad, novo InsetiCida de ougem bIológica, no controle da refenda 
praga. O lIabalho fOI IIlstalado em condições de campo. no 11l1'"ICípIO 
de Santa Fé do Sul I SP. no pedodo de Junho a agosto de 1995. 
utilizando se o hibrtdo Débora . O delineamento utilizado falo de 
blocos ao acaso, com 7 tralamento e 4 repetições . Cada parcela 
cons tou de 28 m ' , espaçamento de 1.2 m ent re linhas e 0.25 m 
enlfe plantas. Os tratamentos constaram dos produtos splnosad ( 
DE 105 480 SC). nas dosagens de 20, 40. 80, e 160 9 I. a. l ha : 
clorpHlfós ( Lorsban 480 8R I na dosagem de 480 g I . a. lha, 
lambdaclalo trlna I Karate 50 CE I na dosagem de 25 g I . a. I ha e 
tes temunha As apltcações f oram realizadas semanalmente, 
totahtando 8 pulverizações. IniCiadas quando a cultura encontrava · 
se no IniCIO do estágIO de formação dos frutos . As avaliações foram 
realizadas aos 19. 29 e 42 dias após a prlmetra aphcação. através 
da contagem do número de frutos com sintomas do ataque da broca. 
encontrados em um total de 25 Iru tos, colet ados alea tortamente em 
cada parcela . Os resu ltados obtidos permitiram conclUir que o 
insetiCida splnosad nas dosagens de 80 e 160 9 I. a. I ha mostrou 
cont ro le suportar a 80 % para a N. eJegantaJis, superando 0$ 
tratamentos com clorplflfós e lambdaclalotrma, utilizados como 
padrão. 
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CONTROLE DA LARVA MINADOAA , Phy/locniSI$ citlfJlIlJ 
(LE PlDOPTERA: GRACILLARIIDAEI. COM EMPREGO DO INSETICIDA 
IMIDACLOPRID. EM PINCELAMENTO DO TRONCO. NA CULTURA 
DOS CITROS. 

E. F. Andrade & G. Papa. Oept de Biologia, UNESP • Câmpus de Ilha 
Sollelra, Av. Bras" 56. CEpo 15385 • 000. Ilha Soltelta I SP. 

A Ci tricul tura braslletra enfrenta novo problema com a 
Introdução da larva mlnadora, Phy/Jocmsls cmeJ/a. constatada no 
Brasil em março de 1996. havendo neceSSidade da geração de dados 
de pesqUisa. visando o seu combate, nas condições braslletras. O 
obletlvo do presente experimento fOI avahar a efiCiênCia e o período 
de controle do msetlclda Imldaclopnd, aplicado na forma de 
plcelamento do tronco. eVltando·se possíveiS desequllibtlos com 
pulveflzações totaiS, no controle da refenda praga . O trabalho fOi 
Instalado em condições de campo. no mUlllclplO de Ilha SoltetraJSP. 
no pertodo de agosto a outubro de 1996. utthzando·se a vanedade 
Pêra Rto , com 3.5 anos de Idade. O deltneamcn to utilizado fOI o de 
blocos ao acaso. contendo 4 tratamentos e 4 repetições. Cada parcela 
cons tou de uma planta útil. Os tratamentos constaram dos produtos 
Imldaclopnd (Confldor 200 AL). nas dosagens de 2.50, 3.75 e 5.00 
mllplanta e testemunha. O produto fOI aphcado uma única vez através 
do plncelamento do tronco da planta. a 0.3m do solo. As avaliações 
foram realizadas até 60 dias após a apltcação, através da con tagem 
do número de larvas vivas encontradas em 10 ramos novos, 
examlllados ao acaso em cada parcela . As folhas dos ramos 
examinados que apresentavam sintomas de ataque da praga eram 
coletadas e trazidas ao labora tóflo para contagem das larvas. com 
auxilIO de microscópiO estereoscóplo.Os resultados mostraram que 
as 3 dosagens testadas. apresentaram controle efiCiente da larva 
mmadora. P. cme/Ja, 

CONTROLE DA LAGARTA DESFOlHADOAA. Antic.rsí'a gemmilntlJlis 
(LEPIDOPTERA : NOCTUIDAEI. COM O EMPREGO DO INSETICIDA 
DE ORIGEM BIOLÓGICA SPINOSAD. NA CULTURA DA SOJA. 

E. F. Andrade, A. G. Silva & G. Papa. OeptO de Biologia. UNESP . 
Câmpus de Ilha Solteira. Av. Brasil 56. CEP: 15385·000. Ilha Soltelta 
I SP. 

Das pragas que atacam a cult ura da SOJa, as lagar tas 
desfolhadoras representam uma preocu paçilo constante aos 
agncullores. Dentre estas lagartas. a espéCie mais Importante é a 
AntlcarSla gemmantaf,s, que consome cerca de 90 cm' de folhas 
para completar seu desenvolVimento. O trabalho teve por obJe tiVO 
avaliar o desempenho de novo Inseticida de ongem biológica t 
sptnosad I no controle da refertda lagarta, na cultura da Sala . O 
ensaio fOI condUZido em condições de campo. em Ilha Solte.,a I SP, 
no periodo de feverelfo a março de 1995. O delineamento utilizado 
fOI de blocos ao acaso. com 8 tratamentos e 4 repe tições . Cada 
parcela fOi constituída de 8 linhas. espaçadas em 0.6 m, com 15 m 
de complUnento. totahzando 72 m' • utlltzando · se a cultivar Cnstallna. 
Os tratamentos constaram dos produtos splnosad I DE • 105 480 
SC ) nas dosagens de 6, 12. 18, 24, 36 e 48 g I. a. l ha. permetrlna 
( Pounce 384 CE I na dosagem de 15 g I. a. I ha e testemunha. A 
aphcação fOI reahzada uma úlllca vez. quando as plantas encontravam 
. se no estágiO de IníC IO de formação das vagens (A ]I. As avaliações 
foram realizadas até 18 dias após a aphcação. contando · se o número 
de lagartas vivas encontradas por parcela. at ravés de amostragens 
com batida no pano de 1 m. A análise dos resultados mostrou que o 
sptnosad nas dosagens de 18. 24 , 36 e 48 g do I. a. I ha apresentou 
controle efiCiente para a A. gemmantalis. superando o tratamento 
padrão. 



EFEITO DE NOVO INSETICIDA NO CONTROLE DO CURl 'OUERÊ. 
Alabama 8rgillacea. (LEPIDOPTERA : NOCTUIOAEI, NA CULTURA 
DO ALGODÃO . 

R. B. Silva. F. J. Almeida & G. Papa. DeptO de 81010gla . UNESP 
CJmpus de Ilha Solteira . Av . Brasil 56. CEP: 15385 · 000. Ilha Solteira 

SP 

o curuquêre. Alabama arglllacea. é uma praga bastante 
frequellte nas lavowas de algodão. na região norte do estado de São 
Paulo, aprcscmando PiCOS de Infestações de Janeiro até abril. O 
cxperutlcnto teve por obJetivo verificar o efeito de um novo Inseticida 
ISpmO&ddl no controle da refenda praga . O ensatO fOI conduzido em 
cOrldlcÔCS de campo, na Fazenda Experimentai da UNESP, Ilha Solteira 

SP, em março de 1995 O delineamento utilizado fOI o de blocos 
ao acaso, com 7 Iratamentos e 4 repetições . Cada parcela 101 
conSll1uida de 6 linhas. espaçadas em 1 m • com 8 m de comprimento. 
totallzando 48 m". semeados com a cultivar IAC 20. Os tratamentos 
cons ta'.lIn dos produtos splnosad I DE 105 · 480 SC I nas dosagens 
12. 24. 48 e 609 I a. l ha. dlflubcnzuron ( Dlmlhn I na doJ I 'em de 
15 g I. a l ha . permetnna ( Corsalr 500 CE I na dosagem IJ 25 g t. 

a ha c lestenlllnha. A aplicação fOI realizada uma ullIca velo 
utilizando um pulvemador cos tal de pressão constante I CO .. I . A s 
avaliações foram realizadas contando · se o número de lagartas vivas 
encontradas em 20 plantas. tomadas ao acaso em cada parcela. A 
análise dos resul tados permitiu conclUI{ que o produto splnosad. 
moslfOu contro le eficiente para A. argfJ/acea , em todas as dosagens 
testadas, superando os tratamentos com dlflubenzuron e permelflna , 
utllilados como padrão. 

CO N TROLE DO TRIPE S . Thdps t ab ac; ITHYSANOPTERA : 
THRIPIDAEI. NA CULTURA DO ALGODÃO. ATRAV ÉS DO EMPREGO 
DO IN SETICIDA DE ORIGEM BIOLÓGICA SPINOSAD. 

R. B. Silva. A. G. Silva & G. Papa. DeptO de Biologia. UNESP Cámpus 
de Ilha Sol teira Av Brasil 56 . CEP: 15385 000. Ilha 5011 ('l ra I SP. 

Entre as pragas HlIC18IS do algodoeiro. o trlpes normalmente 
é a PIiHJ.l que '.)fHllelro ocorre . alllda no estagio IniCiaI. • . Ido as 
pl<ul1,l~ ,lpresenlam se com cerca de 20 cm de alturd •. uuarn a 
~elv<l das lolhds produzindo deformações e queda das 11lt:~l1las . O 
obJe tiVO do expelllllcll to fOI avahar a ação de um novo produ to. no 
cOllllulc da rc fenda praga O trabalho fOi conduz ido em condições 
de CcllIlpO. nd Id/cnda experlmel1lal da UNESP. em Ilha Soll cl ra I SP. 
no pcriodo de dClombro de 1994 a JallClro de 1995 O delincamento 
fOI o de blocos ao acaso. cor, tendo 6 tratamentos e 4 repetições. 
Cadcl rMrccla 101 constltuida por 6 linhas de 8 m de complimen to. 
CSPdCé:ld<.l s em 1 m . IOlahzando 48 m·. semeadas com a cultivar IAC 

20 O~ tratamcntos cons taram dos produtos splllosad f DE · 105 
480 SC I nas dosagens de 24 . 48. 72 e 96 g I a l ha: mettlmldofós 
I Tam,lIon BR I na dosagem de 600 9 I. a. I ha e testemunha Foram 
real l/,lddS 2 aplicações. com Intcrvalo de 10 dias. utilizando um 
pulvcrll,lcJor co~ tnl dc pressão cons tante . A s aplicações ocorreram 
aos 14 (' 24 dias após a scmeadura. A s avaliações foram realizadas 
cOll tillldo se o numero de tllpes VIVOS encontrados em 10 plantas. 
l om, ld.l ~ .10 acaso em cada parce la e através de observações visuais. 
aUlbl.llndn se nOlas de acordo com o dano causado na'> plantas 
pcla pl,lga A ':llltlhse dos resultados pCllllltlU conclUir que I '" ...: tlClda 
splnosad. nas dosagens de 48. 72 e 96 g i . a.1 ha. mostrO'.1 controle 
efiCiente para o T. tabacl, na cultura do algodão. 

EFEITO DO INSETICIDA SPINOSAD. NO CONTROLE DA MOSCA 
MINA DORA . Liliom yzlI huidobrensis (DIPTERA : AGROMYZIIDAEI. 
NA CULTURA DA BATATA . 

F. J . Almeida, M . Gonçalves Neto & G. Papa. DeptO de Biologia. 
UNESP Cãmpus de Ilha Soltclra. Av. BraSi l 56. CEP: 15385 - 000. 
Ilha Solte ira I SP. 

A mosca milladora. Liriomyz8 huidobrensis. consti tuI -se 
em algumas regiões em praga de grande Import ancia para a cu ltura 
da batata. causando danos significativos. Os inse t iCidas comumente 
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utilizados para o controle desta praga t êm se mostrado inef iCientes. 
sendo provavel a ocorrênCia do desenvolVimento de populações 
resistentes . O oble t lvo do expellmento fOI avaliar o efeito de novo 
InsetiCida de ollgem biológica Ispillosadl. no controle da refenda 
praga. O trabalho fOI Instalado em condições de campo. na Fazenda 
Expertmental da UNESP. Ilha Sol telra/SP, no periodo de setembro a 
outubro de 1995. utilizando . se a cultivar Jeatte Blnlje . O 
delineamento utilizado JOIO de blocos ao acaso. con t endo 7 
tratamentos e 4 repetições. Cada parcela constou de 5 linhas da 
cu ltura. espaçadas em 0 ,6m. com 8m de comprtmento. totallzando 
24m-. Os tratamentos constaram dos produtos spillosad ( DE . 105 
480 SC I. nas dosagens de 80. 120. 160 e 200 9 I. a./ha; abamectin 
(Vertlfnec 18 CEI. na dosagem de 10.8 g I.a./ha; cyromazlne (Tngard 
750 PMI na dosagem de 1 12.5 g L a l ha e testemunha . As aplicações 
loram reahzadas semanalmente. totahzando 3 pulverizações, iniCiadas 
quando a cultu ra encont rava · se com 46 dias após o plant iO. 
utilizando-se um pulveflzador costal de pressão constante . A s 
avahações loram reahzadas através da contagem do número de 
foliolos atacados pela L. hUfdobrenSfs. encontrados em 10 folhas, 
prevtamente marcadas em cada parcela e através da coleta de 10 
lolhas de cada parcela que Joram acondiCionadas em sacos de papel. 
mantidos em temperatura ambiente por 7 dias, para posterior 
conlagem do número de pupas formadas. Os resultados mostraram 
que o Hlsetlclda splnosad. nas dosagens de 160 e 200 g I.a./ha. 
apresentou controle efiCiente para a mosca mlnadora L. hUldobrensis. 
na cultura da batata . Igualando se aos tratamentos padrões 
normalmente utilIzados. 

EFEITO DE NOVO REGULADOR DE CRESCIMENTO DE INSETOS E 
NOVO INSETICIDA DE ORIGEM BIOLÓGICA. NO CONTROLE DA 
LAGARTA - DA - SOJA. Ant;cars;a gemmatslis . fLEPIDOPTERA : 
NOCTUIDAEI NA CULTURA DA SOJA. 

F. J . Almeida . R. B. Silva & G. Papa. Dept'" de Biologia. UNESP -
Câmpus de Ilha Solteira. Av . BraSil 56. CEP: 15385 000. Ilha Solteira 

SP. 

A cultura da sOJa no BraSil tem grande ImportânCia no 
contex to econômico-social. Dentre as prinCipais pragas da cultura 
destaca se a lagarta desfolhadora AntlcarSla gemmatalls. No presente 
trabalho obJetlvou·se avaliar a eltclêncla do Inseticida de origem 
biológica splnosad e do regulador de cresCimento de Insetos 
hexaffumuron , no con tro le da A . gemm8talls na cultura da sOJa. O 
t!xperunento fOI condUZido em cond ições de campo. no mUOlcíplO de 
Selvifl3 I M S. no per iodo de Janeiro a fevereiro de 1.996 . O 
delineamento utilizado fOI de blocos ao acaso. com 6 tratamentos e 
4 repetições . Cada parcela constou de 10 linhas da cultura. espaçadas 
em 0.5 m com 10m de cornpflmento . totaltzando 50 m ' • semeados 
com a cultivar Cnstalina . Os tratamentos constaram dos produtos 
c lorplflf ós ILorsban 480 BR) na dosagem de 120 g I.a. l ha ; 
hexaflumurorn IDE-473 100 SCI na dosagem de 30 9 I.a. l ha; 
splnosad (DE-1 05 480 SC e DE · l 05 400 SC) na dosagem de 12 g 
I.a. l ha : monocrotofós tNuvacron 4001 na dosagem de 100 g I.a. I 
ha e testemunha . As avaliações loram realizadas aos 2, 5. 10. 15 e 
20 dias após a aplicação. através da contagem do nUmero de lagartas 
v ivas encontradas em duas amostragens por parcela, realizada através 
da batida de pano de 1 m .. A análi se dos resultados mostrou que os 
InsetiCidas splnosad ( ongem biológica I e hexaflumuron I regulador 
de creSCimento de Insetos I apresentaram controle efiCIente para a 
A . gemmatalls. na cultura da sOJa. superando os Inseticidas ut ilizados 
como padrões. 

CONTROLE DO CUPIM SUBTERRÂNEO Heterotermes tenuis 
IISOPTERA: RHINOTERMITIDAE1. COM EMPREGO DO INSETICIDA 
IMIDACLOPRID. NA CULTURA DO ABACAXI. 

R. G. Silva. E. F. Andrade & G. Papa. Dep(i' de Biologia. UNESP -
CAmpus de Ilha SolteIra. Av . Brasil 56, CEP: 15385 · 000. Ilha Solteira 
I SP. 

Os cuptnS subterrâneos são considerados pragas de d iffcil 
con trole. podendo at acar diversas culturas. causando preju fzos 
consideráveis. havendo pouquíssimas opções de controle. devido ao 
baiXO período reSidual dos produ tos u t ilizados atualmente. O objetivo 
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do presente experimento foi avaliar a eficiência e o perlodo de controle 
do inseticida imidacloprid. aplicado em forma de esquicho. no controle 
da refenda praga , O trabalho foi instalado em condições de campo. 
no mUnicípio de Andradina/SP. no perfodo de junho a setembro de 
1996. utlllzando·se a variedade Pérola , O delineamento utilizado foi 
o de blocos ao acaso. contendo 6 tratamentos e 4 repetições. Cada 
parcela constou de 4 linhas (2 linhas duplas) da cultura. espaçadas 
em 1. 2m entre linhas duplas. com 10m de comprimento. Os 
tratamentos constaram dos produtos imidacloprid (Confidor 700 
GROAI. nas dosagens de 25 e 30 g p.c./' 00 I de água; imidacloprid 
(Confldor 200 SC). nas dosagens de 80 e '00 ml p.c./ 'OO I de 
água). aplicados através de uma campânula acoplada em um 
pulverizador costal manual. esquichando·se 30 ml da calda por planta. 
25 dias após o transplante das mudas. O tratamento padrão constou 
do Inseticida vamidothlon IKilval 3001. na dosagem de 330 ml p.c.! 
100 I de água. aplicado de forma convencional. Todos os tratamentos 
sofreram uma única pulverização. As avaliações foram realizadas 
até 85 dias após a aplicação. através da contagem do nllll ero de 
colÔnias de cupins encontradas. em um total de 20 nontos de 
amostragem por parcela. Cada ponto amostrado consistiu de uma 
escavação do solo. junto à planta. de 20 X 10 em. com 15 em de 
altura.Os resultados mostraram que as 2 formulações e dosagens 
de Imldacloprtd apresentaram controle dos cupins. H. tenuis. superior 
a 95 %. superando o tratamento utilizado como padrão. 

SELETIVIDADE E EFICI~NCIA DE INSETICIDAS A Empoasco sp. 
(HDMOPTERA: CICADELLlDAEI NO MARACUJAZEIRO 

H. A .A. de Siqueira. M. Picanço & T. R. M. Cavalcante. Univ.Fed . de 
V lçosa/OBA CEP 36571·000. Viçosa . MG . E-mail : 
e29152@Alumnl.ufv .br 

Produtores de maracujá da Zona da Mata Mineira têm 
enfrentado problemas com a clgarrinha verde Empoasca sp .. 
Entretanto. pouco se conhece a respeito da eficiência de in":l" ticidas 
no seu controle . bem como da seletividade destes aos 1I1lmigos 
naturais presentes na cultura. Assim, O trabalho objet ivou o estudo 
da eficiência e seletividade de Abamectin 18CE (30m1l1 OOll. Carbaril 
850PM 1150gl1 OOLI, Cartap 500PM 1120g/ 100LI. Deltametr;na 
25CE 130mlll COl). Oimetoato 400CE 1600ml/ l00ll. Fenitrotion 
500CE (150ml/ lOOl) . Metamidof6s 600CE (60ml/l00l) e Triclorfon 
500CE (150ml / l00l) em relação a testemunha . Em todos os 
tratamentos usou· se espalhante adesivo 130mIl100l) . O 
delineamento experimental foi em blocos casuaHzados com quatro 
repeti ções. FOI realizada a avaliação das densidades de pragas e de 
inimigos naturais. usando-se bandeja branca 140x26.5x6.5cm) antes 
da aplicação dos tratamentos e 12. 24 . 36,48, 60. 72, 168 e 336 
horas após a aplIcação destes. Os insetiCidas que apresentaram maior 
eficiência no controle de mnfas de Empoasca sp foram Paration 
metihco 188.90%); Fenitrotion 186.20%1; Metamidofós 184.92%); 
Carbaril 183.50%) e Olmetoato 177.38%1 e de adultos desta praga 
foram Dlmetoato (87.11 %1; Oeltametrina (80,18%); Metamidofós 
175.89%1 e Carbaril 175.30 %). Não detectou-se efeitos dos 
tratamentos sobre as densidades de aranhas (5.15 in(H" iduos f 
avaliação). de ninfas de Reduviidae (0.03 Insetos/avnliação) e 
Chrysopidae (O. 1 O insetos/avaliação). As parcelas pulverizadas com 
Tnclorfon apresentaram densidades de Carabidae 11.07 inse tos por 
avaliação), adultos de Reduviidae (0.19 insetos /avaliação) e 
Formicidae (0.63 insetos/avaliação) semelhantes estatisticamente à 
l estemunha 11.93: 0.31 e 1.19 insetos/avaliação. respectivamente) . 
Portanto. Dlmetoato. Metamidofós e Carbaril foram os inseticidas 
ma iS eficien te s no controle de Empoasca sp .• porém . não 
apresen taram seletividade aos Inimigos naturais presentes no 
maracuJazeiro. 

CONTROLE DA LAGARTA-DO-CARTUCHO COM INSETICIDAS 
APLICADOS VIA PIVÓ CENTRAL E VIA AÉREA. NA REGIÃO DE 
MIMOSO DO OESTE. 8AHIA . 

J . Perri Jr •• I. Cruz. E. R. Silv8. N. A . Scavone & M . L. C. Figueiredo. 
Dlnamllho Carol. Via Anhaguera , km 344. Jardinópolis. SP. E·mail : 
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Spodoptera frugiperda em Mimoso do Oeste tem aumentado 
de importância principalmente por atacar com severidade as espigas 
de milho. O seu controle é feito normalmente via água de irrigação 
ou mesmo através de aplicações aéreas. Os experimentos foram 
conduzidos em campos de produção de sementes da Dinamilho, em 
áreas irrigadas . Numa área semeada em duas épocas 118/05 /96 e 
25 /05/96), foi feita uma aplicação aérea 106/08/961 com Polvthrin 
1300 milha) , que foi comparado com uma aplicação via pivO central. 
em área de igual tamanho. semeada em 06/05/96 e 09/05/96 . A 
aplicação do inseticida ocorreu em 718/96 . Contagens de lagartas 
mortas e vivas. foram realizadas 48 e 72 horas após a aplicação. 10 
plantas consecutivas (lO repetições), na região da espiga Icabelos) 
e nas folhas . Num segundo experimento. em pulverização 28 dias 
após o plantio. comparou·se. via pivO. o Polvthrin. com Match. Mimic 
e Alsvstin . Na aplicação aérea. na avaliação 48 horas após a 
aplicação. a eficiência do PolVthrin foi de 96.8 e 95.5%. 
respectivamente nas áreas velha e nova. na planta e de 15,4 e 
85,5%. na espiga. Na avaliação realizada 72 horas após a aplicação. 
a eficiência caiu para 71 e 76.9% na planta e 19.8 e 47.6%, na 
espiga. Na aplicação via pivO. 48 horas após a aplicação do produto. 
a eficiência foi significativamente menor, sendo de 48 e 18.9% 
quando a avaliação foi realizada na planta, na área mais velha e na 
mais nova. respectivamente . Na avaliação na espiga a eficiência foi 
12.6 e 8,5% . Na avaliação realizada 72 horas. na mesma seqüência. 
as eficiências foram 25.9 e 15.9% na planta e 8.2 e 3.8% na espiga. 
respectivamente . No segundo experimento. 72 e 120 horas após a 
aplicação, as eficiências dos produtos foram: Polythrin, 73 e 37%, 
Match. 76.7 e 56.6%. Mimic, 27 e 37% e Alsvstin. 21.7 e 34.7%. 

PERSISTENCIA EN EL SUELO DE LOS INSECTICIDAS UTILIZADOS 
EN EL CULTIVO DE PAPA 

M. 8aleabao. P. L. Mane"i. H. A . Alvarez Castillo. S. 5an Martino, 
A . M. Vineini y A . N. lópez. Facultad de Ciencias Agradas · 
Universidad Nacional de Mar dei Plata. c.c 276 176201 Balcarce. 
Argentina . E-mail postmaster@unmpag.edu.ar 

En el sur de la provincia de Buenos Aires (Argentina) los 
tubérculos de papa son atacados por un complejo de "insectos dei 
suelo'" entre los cuales Cyclocephsla signsticoJJis IColeoptera : 
Scarabaeidael constituve una de las plagas principales . los 
insecticidas son aplicados e incorporados ai suelo antes de la 
plantación. mientras que el desarrollo biológico de C. signsticoJJis se 
produce desde 45 a los 60 dIas posteriores a la siembra. Debido ai 
desfasaje en el tiempo. se realizó este trabajo cuvo objetivo fue 
determinar la persistencia V efecto biocida de los insecticidas utilizados 
en el control qufmico de la especie. Se efectuó un bioensayo con 
c1orpirifos. en dos formulaciones. teflutrina y lindano como testigo 
qufmico. Se probaron dos métodos de incorporación ai suelo, en 
condiciones de campo y en ai laboratorio. y se evaluaron cinco 
momentos de aplicación. Con las dosis utilizadas, la persistencia de 
los insecticidas fue menor de 30 dias. los insecticidas aplicados' 5 
dras previos y 81 dia de introducción de las larvas, fueron los de 
mayor efecto biocida sobre las larvas de primer estadio de C. 
signaticollis . los métodos de incorporación no influyeron en el 
comportamiento de los insecticidas. 

CONTROLE DE Ae,omyrmox lando!ti(HYMENOPTERA: FORMICIDAEI 
COM FORMICIDAS EM FORMULAÇÃO PÓ 

J . C. Zanuncio & P. C. A . Job da. Dept o. de Biologia Animal. Univ . 
Fed . de Viçosa. CEP 36571 -000 , Viçosa, MG . E-mail : 
zanuncio@mail .ufv.br. 
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As formigas cortadei ra s, Import antes pragas para a 
agncultura florestal, tem adquirido maior Importancia em razão do 
aumento de custos de seu controle . espeCialmente após a proibição 
dos clorados. Consldorando que Acromyrmex lando/ti é Ull lü " ')fmiga 
cortadeira de ocorrência. bastante. comum em áreas de p<ls tagens 
podendo atingir populações muito altas. sendo necessállo o seu 
con trole . InstaloU-50 este ensaio com os seguintes tratamentos: T 1 
- 30g de NTN pó 0,4 % por formigueiro: T2 - 50 g de NTN pó 0,4 % 
por formigueiro ; T3 - 30 g de Bulldock pó 0.2% por formigueiro; T4 
. 50 g de Bulldock pó 0 .2 % por formigueiro; T5 - 30 g de Lebaycid 
pó 5% por formigueiro, T6 - 50 g de Lebaycld pó 5 %: e T7 -
testemunha , sem aplicação de Inseticida. Os tratamentos foram 
Instalados em áreas de pastagem com nove repetições. sendo cada 
uma constltUlda por um formigueiro. com um total de 72 formigueiros 
de A . landolti. Considerando -se que todos os tratamentos 
apresent aram 100% de eficiência. recomenda-se o controle. desta 
formiga cortadeira. com a menor dosagem dos Inseticidas testados. 

ASPECTOS BIOLOGICOS DE MlJecollJspis bridlJrolli ICOLEOPTERA: 
CHRYSOMElIDAE) . 

A . N. L6pez. H. A . Alvarez Castillo . D. M . Carmona. P.l. M u i eUi. E. 
Mondino. y A . M . Vincini . Facultad de Clencias Agradas - Ulli"ersidad 
Nacional de Mar dei Piata. c.c 276 (76201 Balcarce. Argt.m tlna . E
mall postmaster@unmpag .edu .ar 

M aecolaspis bridarolli 18echynél ha sido reportada 
reClentemente como una plaga an el CUltiVO de papa en Argentina. 
constltuvendo una do las especies pnnclpalas que afecta el cultivo. 
en el perrodo de cosecha. Los adultos atacan la parte aérea, dejando 
pequenas perforaclones en 01 folla)o y las larvas danan los tubérculos 
hacléndoles aguJeros profundos que desmejoran la cahdad comercial 
de los mlsmos. La necesidad de contar con Información acerca de 
su biologia. a fin de implementar un manejo adecuado de la plaga, 
motlvó la reahzación de este trabajo cuVa objetivo tue estudiar 
aspectos básicos de M . bridarolli tales como: tlempo de desarrollo, 
comport amlento reproductlvo y longevldad de los adultos baJo 
condiCiones de laboratorio. Los adultos colect ados cn 01 campo se 
crlaran co mo pareJas alsladas. sobre hojas de papa . y las 
observaclones se efectuaran diariamente. La HO de no diferencia cn 
la duraclón de los parâmetros reproduc tivos y de la longe VIU; t entre 
las cohortes estudiadas se evaluó mediante un test dI. ANOVA 
Ip> 0.05). EI CIcio de Vida es de un ano. La estlmactón dei t.losarrollo 
larval cn el laboratoflo se aproxima ai de campo hallándose larvas de 
diferentes estad ios cn las épocas es tlval a inverna!. Permanece como 
pupa entre 13 Y 14 d ias. Los adultos vlvieron en promedlo 39 d(as. 
Cada hembra OVlpUSO 403 huevos, durante 19 dias. dlstrlbuldos en 
6 desoves. La tasa dlana de Olllposlclón lue de 28 huevos, que 
tardaron en eclOSlOnar 8 dias y fueron fértlles el 74% . 

EVALUACION DE LOS PLAGUICIOAS PIRIMIPHOS METHYL. 
MALATHION. OICHLORVOS . CYPERMETHRIN Y EL FUMIGANTE 
PHOSPHINE EN TOOOS LOS ESTADOS DE DESARROLLO DE 
Rhyzopertha dominiclI 

l. R. A . Faroni & F. Garcia-Mari. Deptl . de Engenharia AgrRcola 
tUFVI. CEP 36571 -000. VIHosa, MG. E-mail : Ifaroni@mall.ufv .br 

Para la evaluaclón de la ehcacia en todos los u', l;' los de 
desarrollo de Rhyzopertha dominic8 (F.I de los pl ;,tl ulcldas 
organophosphorus plrlmlphos methvl (Actellic 50% EC). mala thion 
(lnsatlon 50% EC). V dlchlorvos (Olclofor 20% EC). y el synthetlc 
pvrethrold cypermethfln (Cymbush 5% ECI se ensayaron a la dosls 
20, 20. 10 Y 20 ppm de materia activa. respec tivamente. V el 
fumlgantc phosphlne (De tia pelte ts, 57 % aluminum phosphidel a la 
dosls de un gramo de materla actlva por metro cúbico. slendo 
comparados con el t estlgo tratado con agua. La eficacia de los 
plagulcldas en todos los es t ados de desarro llo fue evaluada 
mldléndose la supervivencia después de 48 horas de la salida dei 
Insecto adulto. En la fase adulta la evaluación fue hecha 48 horas 
después dei tratamlento . En todos los casos se corrigió la mortalidad 
enCOnlrada mediante la fórmula de Abbot. Los resultados 
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obtenidos demuestran que todos los plaguicidas presentan una 
eficacia total como oVlcidas excepto dichlorvos y cypermatrin an 
qua la eficacia, aunque muy elevada, no alcanza el 100%. Por su 
acción larviclda destaca la phosphine. que produce el 100 % da 
mortalidad en todos los estadias larvarios y la pupa. mientras que 
los demás plagUlcidas sólo t ienen aficacia comple ta en el primer 
estado larvano. mostrandose menos eficaces sobra las restantes 
fases larvanas y la fase de pupa, ya que estas fases transcurren en 
ellnterior dei grana y no entran por tanto en cont acto diracto con el 
tÓXICO. En cuanto a eflcacia adulticida la phosphine continoa 
presentando el 100% de monalidad, mientras de los demás pesticidas 
sólo ai plrimlphos methvl se muestra muy eficaz. con un 96% de 
mortalidad . Las fases más sensibles de este inseClO son los huevo$ 
en todo su desarrollo y las larvas de primera adad. seguidos de los 
adultos. Las fases más resistentes resultan ser las que viven 
protegidas en ellnterior dei grano. es decir.larvas de segunda, tercera 
y cuarta edad y pupas. 

TOXICIOADE E PERSIST~NCIA DE LUFENURON A LAGARTA 00 
TRIGO PstHJd.'.ti. sequox ILEPIDOPTERA: NOCTUIDAE) 

V .S.A. Foerster Pontiffcia Universidade Católica do PR; M . Pohlmann 
: A. Andrade. & l.A. Foerster. Oepto. de Zoologia. UFPR, Caixa 
Postal 19.020. IBI531·990) Curitiba. PR 

Lufenuron (Match CEI é um novo inibidor do crescimento, 
registrado para o controle de larvas de lepidópteros e de ácaros nas 
culturas do algodão. ci1rOS, milho. soja. tomate e trigo. nesta última 
para o controle de Spodoptera frugipetda . Objetivando avaliar a ação 
de lufenuron sobre lagartas de Pseudaletia sequax. plantas de trigo 
da cultivar BR 16, semeadas em vasos. foram pulverizadas e as 
folhas ofertadas a laganas de 3 ° Instar. O experimento foi delineado 
em blocos Inteiramente casualizados. com cinco tratamentos (O 
(testemunha), 5g. 7.5g. 10g e 12.59 1.a./150 I de águal . Cada 
tratamento constou de 20 lagartas. divididas em quatro frascos de 
pohetíleno de 4 cm de diâmetro por 7cm de altura. cada um com 
cinco lagartas. Diariamente, folhas tratadas eram fornecidas às 
lagartas. e a cada cinco dias uma nova série de lagartas de mesma 
idade recebiam folhas tratadas, totalizando 6 séries entre O e 25 
dias após a aplicação. A través deste procedimento. avaliou-se o 
efeito residual de lufenuron até 25 dias após a aplicação . As plantas 
tra tadas permaneceram expostas às condições climáticas naturais 
durante todo o perfodo experimental. enquanto que as avaliações 
foram realizadas em camara climatizada a 20°C e fotofase de 12 
horas. Não houve diferença entre as dosagens avaliadas, quanto à 
eficiência de lufenuron. O tempo letal médio (TL50) foi de 5.5 e 5.1 
dias para os tratamentos aos O e 5 dias após a aplicação. e de 8.9 
e 9 .6 dias para 10 e 15 dias. Embora a mortalidade tenha sido 
retardada a partir dos 20 dias (TL50 > 15 dias). o desenvolvimento 
das lagartas foi severamente prejudicado em todas as dosagens. 
resultando em deformações das pupas. Conclui-se que a dosagem 
de 5g i.a .lha de lufenuron fornece proteção adequada ao trigo por 
pelo menos 25 dias após a aplicação. 

AÇÃO INSETICIOA DE EXTRATO DE ANNONACEAE SOBRE 
PseudaletilJ sequlJx ILEPIDOPTERA : NOCTUIDAEl 

W .A .A. Per.s. L.A.Foerster. Depto. de Zoologia. UFPR; J.O.Fontana 
& M . Passos. Oepto. de Bioqufmica, UFPR 

Acetogenina é sucintamente definida como sendo uma 
longa cadela de ácidos graxos que apresenta uma inserção mediana 
de tetrahidrofuram . Este composto que é encontrado no extrato das 
sementes dos frutos da famnia annonaceae. vem despertando grande 
Interesse devido a sua forte ação biológica. A literatura relata que o 
extrato de annonaceae, a acetogenina. apresen t a propriedades 
antitumoral. antimalarial, antimicrobiana. imunosupressora e pesticida. 
Visando buscar uma forma alternativa de controlar insetos-pragas, 
uma vez que estes são controlados basicamente com o uso de 
produtos qulmicos. o Laboratório de Manejo Integrado de Pragas do 
Departamento de Zoologia da U.F.Pr.. dá inicio ao estudo da ação 



Insellclda do exlral O de Annona mUflcala, sobre a lagarta do Hlgo 
Pseudo/c fia sequ8x . As lagarl as foram cri adas coletlvamem e a 21 DC 
com tolhas de capim QUICUIO IPemsetum c/lIfldes lmumJ desde a 
eclosão até ating irem o 4 o (nstar , quando foram mdlvlduallzadas. 
Ao alulglfem o 5° íns tar receberam folhas tratadas COI1I . 'xHato 
de annonaceae nas concentrações de 0,125%, 0,25% l 0,75% , 
tendo como emulSl flcante álcool a 25% , pulveflzado subre um 
conlunto de 30 folhas por 10 segundos. A s folhas Iratadds ficaram 
a disposição das lagart as por 48 horas . Após es te período ofertaram 
se folhas não tratadas Foram fei tas avaliações diariamente, onde 
observaram se alterações no consumo follar e mortalidade , Resultados 
prehmlllares mostram que lagartas que receberam o alimento tratado 
com produlo na concentração de O. 125% e 0,255 não apresen taram 
lagollllblção. dllereme das que receberam alimento tratado com 
produto na concen tração de 0,75% que apresentaram fagomlblção 
em torno do 40% em relação à test emunha. Em nenhum dos 
tratamentos 110uve mOrtalidade . 

ISCA S FO RMI CIDA S NO CONTROLE DE Alta b isphaericIJ EM 
PASTAGENS E CANA.OE.AÇÚCAR 

P. Pacheco '. N. Macedo ' . P. S. M . Bot elho' & S. A . Ribeiro3 , 'Depto. 
Pr od AllImal 1 FMVZ/ USP. C . Postal 23 , CEP 13l .' 000, 
Puassununga. SP ·CCA/UFSCar. C. Post al 153. CEP 1" )0- 970. 
Araras. SP Bolsista do CNPq 'FZEA/USP. C. Postal 23, CEI' 13630 
000. Pirassununga. SP. 

Foram Instalados dOIS ensaios de con trole de Alta 
blsphaeflca, nos ecossistemas de pastagem e de cana de-açúcar. 
com o oble tlvo de avaliar a ação de Iscas fOlmlcldas granuladas. 
com mgredlente allvO sulfluramlda de l abtlcação nacional. na 
concent ração de 3gJkg Os ensaios. foram II1stalados nos mUlllclploS 
de Plfassununga e Araras. em pastagens de capim "cost -cross", 
pasto natural. e cana de-açúcar na fase de soquelfa. As dosagens 
do IIlsetlclda foram estabelecidas em função da área em m' de terra 
solta cXlstentc nas sedes dos sauveuos . No pomell o ensaio 
(paslageml. tOtUm eSlUdados seis tralamenlQS, vallando a quantidade 
de InsetiCida por lU ' T : 10g1 m'; T ,~ 8g/ml ; T 1 6g/m': T ,,: 49/m': 
T 10glm 1 do produto comerCia i Mlrex -S e T. : testemunha (sem 
InsetiCida). As avaliações de con trole foram realizadas aos 30, 90 e 
120 dias após a aplicação das Iscas. Através da últlll1a amostragem 
pôde se velltlcar que não houve di ferenças entre os Hatmh ... ,.os T" 
T" T I e T oi' que se comport aram semelhantes ao pallr.1 Mltex-S 
(l , 1. apresen tando 100% de con trole e dlfellndo da testemunha 
(l,1. onde as colôlllas de saúva permaneceram em Iranca atiVidade . 
No segundo ensaio (cana de·açúcarl. por trat ar se de per iodo 
chuvoso, as Iscas l oram acondiCionadas em porta-Isca, copos 
parafinado. com capacidade para 60g . 05 tratamentos falam: T,' 
1 Og,Ill"; T . 8g/m ', T I' 69/m '; T.: 4g/m J de sulfluramlda naCional; 
T : 10y Il) ' de MIfOx -S; T.: 10g/m ' de Isca a base de dodecacloro; 
T 10g m ' de abamecttn: T : 8g /m " de abamectln. Nas avaliações. 
vellflcou se que, apesal haver cortes no plástiCO de Invólucro dos 
porta Iscas. 11.10 houvo carregamento em nenhum dos tratamentos, 
Indicando QUO em dreas de cana de · açúcar. A . blsphaeflca. nào aceita 
Iscas fOlllllcldas. ao contrállO do Que ocorre om pastagens . 

CO NTROLE D E H e t er o t fum es t enuis (lSOPTERA : 
RHINOTERMITIOA E) EM DOIS CORTES DE CANA·OE·AÇÚCAR 

N. Macedo'. P. S. M . Bot elho'. I. J . CasaliZ & l. D. Ribeiru·. CC AI 
UFSCar. C. Postal 153. CEP 13600-970, Araras. SP. BO:vlstas do 
CNPq . E-mail: nmacedo@power .ulscar.br. 2Açúcar Guarani SA . C. 
Postal 359, CEP 15400·000, Olfmpla, SP. 

Os CUptnS sub terraneos, praga sétla à cana·de-açúcar no 
BraSIl, são preocupação constante dos pesqUisadores na busca de 
novos mgredlen tes ativos elou formulações que sejam efetIVOS no 
seu conlrole. Neste trabalho foram estudados os tratamentos Fipronil 
(Regem 800 WG: 200, 300 e 400 g do p.c.lhal. Flpronil (Regem 
20 G: 10 kg do p.c./hal. Isasofos (Mltal 500 SC : 3, 4 , 5 e 6 I do 
p.c ./hal. Endosulfan (lhlodan 350 CE : 7 I do p.c.lhal. Triazophos 
(Hostatlon 400 BR: 4 I do p.c.lha). Sllafluofen (HOE 84 498 800 
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CE : 2 I do p.c./hal. Endosulfan (Extermlle 20 SR: 5 kg do p.c.lhal. 
Hept acloro (Blarb,nex 400 CE: 4 I do p.c./hal e testemunha (sem 
Inse tiCida) . O ensaio fOI delineado em blocos casualizados com quatro 
repe tições, utllil.ando·se muda da variedade SP 79 10 11 (12 gemasl 
m). Cada parcela constltUlu ·se de c inco linhas de 15m. Na colheita 
do ensaio (planta e socaI as canas das parcelas foram pesadas e 
avaliaram·se os danos causados pela praga, em três soquelfas 
arrancadas. por parcela. ao acaso. Nest a avaliação empregou·se a 
escala de nOlas para dano, onde O - ausênCia de dano; 1 - dano 
superfiCial ; 2 =- dano mtenso e para população de CUplllS, onde O 
= ausênCia; 1 =- 1 a 10 mdlvíduos; 2 10 a 100 lIl<hvfduos; 3 = 
mais de 100 mdlviduos. Também contou·se o número de larvas de 
coleópteros tCurculionldae, Scarabaeldae, Chrysomelidae. Elatendae) 
eXisten tes nas soquelras amostradas . Os dados, por colhei ta , foram 
submetidos a análise de varlâncla e as médias comparadas pelo 
tes te de Duncan IP < 0.051. pôdc·se conclu" . após duas co lheitas 
consecu tivas da cultura. que o InsetiCida Flprollll na formulação 
BOO WG apresentou o melhor controle de Hetero termes (enUlS e de 
larvas de coleóp teros. 

ISCAS NO CONTROLE DE H e l erotermes tenuis IISOPTERA : 
RHYN OTERMITIOAE) 

N. Macedo' , M . B. S. Camposz & P. S. M . Botelho '. CCA/UFSCar, 
C. Postal 153. CEP 13600-970, Araras. SP. IBolsls l as do CNPq. E· 
mall · nmacedo@power.ufscar .br 

Visando precisar a concentração do produto Imldaclopnd 
(COllhdor 700 GrDAI em Iscas de papelão ondulado para o controle 
de HelCrOfcrmes tenUlS, foram feitos l eSles laboralOtlalS com Inse tos 
procedentes de colõnlas de área de cana-de·açúcar , em três etapas, 
conforme seguem: aI concentrações e tempos lei aIs: Iscas com 0 ,05. 
0.10 e 0,15 % de produto comerciaI/peso seco da Isca foram 
ofereCidas éI colônias (50 operáriOS + 2 soldados). repetido seis 
vezes e avaliadas as sobrevivênCias às 24. 48 e 72 horas após: b) 
attatlvldade/repelêncla : colôlllas (100 operátlos + 2 soldados) 
colocados em arena. com t err a. receberam Iscas com tr és 
concen trações do produto. seleCionadas na et apa antenor, e uma 
testemunha. com seis repetições, e a preferência avaliada às 24. 
4 8. 72, 96, 120. 140 e 172 hora s após; o mesmo l es te fOI fei to em 
arena sem terra e avaliado 48 horas após; cl Cont aminação por 
tro fol3xla: 50% de uma colônia (200 operáriOS + 4 soldados) fOi 
colocado em contato, por 12 horas, com Iscas contendo 0.0125, 
0,025 e 0.05 % do Insctlclda, em segUida Juntada com os outros 50 
% da cOlônta e a avaliação 101 feita 48 horas após; outra colóllIa 
(100 operárIOS + 2 soldados I fOI colocada em arena com terra e 
livre acesso à Isca com as três concen trações aCima e uma 
testemunha, por 10 dms, quando então foram contadas a mortalidade 
e a sobreVivênCia . Os resultados mdlcam que Iscas de papelão 
ondulado contendo 0 ,05 % de Imldacloprld (Conhdor 700 GrDA) 
não repele H. (enUlS ; colônias quando em contato com est as Iscas 
por 12 horas têm sua população redUZida em mais de 50 % e, quando 
os Indlviduos têm a oportullIdade de vlSllar es tas Iscas por tempo de 
10 dias ou mais. concent rações mínimas de até 0 ,0 125 % são 
capazes de alllqUllar a colônia. 

CONTROLE DE M;gdolus ',y.nus (COLEOPTERA : CERAMBYCIOAE) 
EM DOIS CORTES DE CANA.OE·AÇÚCAR 

P. S. M . Botelho', N. Macedo'. I. J. Casali' & L. D. Ribeiro'. 'CCAI 
UFSCar, C. Postal 153, CEP 13600-970, Araras, SP. Bolsistas do 
CNPq . E-mail : pbotelho@power.ufscar.br . ' Açúcar Guarani SA. C. 
Postal 359, CEP 15400-000, Olímpla, SP. 

M igdolus tryanus const ituem-se praga séna à cana-de
açúcar, na região sudeste do BraSil, por danificar seu Sistema 
radlcu lar. Neste trabalho foram pesqulsados os tratamentos Flpronil 
(Regent 800 WG: 250. 375 e 500g do p.c.lhal. Fipronll (Regent 20 
G: 10kg do p.c.lhal. Endosulfan (lhiodan 350 CE: 1 2 lit ros do p.c.1 
ha) , Endosulfan (Ex termite 20 SA: 1 Okg do p.c./ha). Isasofos (Mirai 
500 se: 7 litros do p.c./ha). Heptacloro IBiarbinex 400 CE : 8 litros 



do p .c./ha) e testemunha (sem Inseltclda). O delineamento fOI em 
blocos casuallzados COm cInco repetições, utIlizando· se muda da 
variedade SP 79 1011 (12 gemas/m). Em uma das metades da 
narcela 110 metros, sub parcela). 101 dlstnbuído manualmente torta 
de flllro. na proporçél0 de 20 I lha . Na colheI ta (planta e soca) as 
cantiS das parcelas foram pesadas e avallaram·se os danos causados 
pela prag.I , em ttês soqucl ras arrancadas. por parccla. ao acaso . Na 
avaliação empregou-se a escala de notas. onde O :: auscncla dc 
dano; I - dano superfi cial ; 2 :: dano Intenso. Também contou-se 
o número de larvas dc coleópteros (Curcullonldae. Scaral.laeldae. 
Chry:.ornclldae, ElatcflClac) CJostcntes nas SOQUClras amostradas. 
Os dados. por corte, foram submetidos a análise de vaflãnCla e as 
medias comparadas pelo teste de Tukey IP < 0.05). Também fOI 
ICltíl a análi se conJlInta das médias de produtividade dos cortes. 
ConCluI· se após duas colheitas consecutivas, Que os melhores 
re sultados de produtividade e de controle de M . fryanu fõ foram 
COf\:'C{JUldos com o Flpronll (Regent 800 WG : 375 e 500" ~hJ p.c .! 
hal. Endosullan IThlodan 350 CE : 12 litros do p.c./ha) e H...:pwcloro 
IBtarblnex 400 CE: 8 litros do p .c ./ha). embora eSles tratamentos 
não tenham dlfcndo da testemunha . 

SUB·ooS AGEM DE ISCAS DE SULFLURAMloA E COMPETIÇÃO 
ENTRE ESPECIES DO GÊNERO Alta 

P. Pacheco'. N . M aced0 2 , P_ S . M. Botelho 2• E. Moraesl & A . C. S. 
Zanatto l . Depto . Prod . Animal I FMVZ/USP. C. Postal 23. CEP 
13630000. Ptrassullullga .SP. ' CCA/UFSCar. C. Postal 153. CEP 
13600970. Araras. SP. BolSista do CNPQ. 'IF/SP. Estação Exp. Bento 
QWllno. SiJo SlInão, SP. 

ImJmeros autores Citam os efmtos da sulflurarnlda no 
controle de l ormlgas cortadeiras. Tendo por oblctlvo avaliar a 
e fi c iênc ia de con trole , da su lfluramlda de fabricação brasileira. 
formulada em ISCél na cOI'centt ação de 3g/kg. sobre a efpt" ("'Ie A Ua 
lacvlgc?ra. fOl lllon tado ensaiO em lIoresta de Euca/yptus sp .. II,UIlIC(pIO 
de Silo Slmão-SP. onde é desenvolVido sistema de sllvll .IS loreIO . 
Na .. irea ocorrem duas espéCies A"a sCKdens rubropllosB e A . 
li1cv1gara. Os tratamentosl dosagens uttllzados foram os seguintes: 
T ,: 109 de sulfllJfamlda naCIonal Is .n.) p/m' de terra remOVida ; T ,: 
089 de s.n ./m' . T j: 69 de s.n./m' :T~: 49 de s.n./rn' ; T !) : Isca 
fornllc lda da marca comercml Mlrex S 1 Og /m J , T b: testemunha (sem 
inse tiCida). O nlimero de fOfllllgueHos por tratamen to foram 10. Os 
forrnlguelfos da espéCie A. sexdens rubropllosa que se encontravam 
ni;) área não foram con trolados. Foram avaliados o carregamento. 
paralisação c mortalidade . Os períOdos de avaliação. após aplicação 
do produto foram : 24 . 48 e 72 horas. 30, 60. 90 e 120 dias. Na 
últunn avalta c ão foram escavados os fornuguelfos Que se 
apre~cntavam paralisados . FOI cons tatado no tratamento T

4 
que 

todos eSl aVdlll atiVOS, en tretanto, 7 deles estavam Invadidos por A . 
scxdens rvbroptlosa, apesar de apresentarem desabamento. Os 
resllltados de efiCiênCia para A. /aeVlgata foram os segulIl tes : T ,: 
100%: T 100%; T I: 90% ; T.: 70%: T,,: 100% e T b: 0%. Estes 
resultados demonstram Que a compe tição tnterespeclltca (.. !, nClada 
pel.l Invasão de colônias. re sul tante de sub-dosagens dI" .1 se tlc lda 
su lfluranlltld . pode .nvlabllizar resultados pOSitIVOS de corlt l ule , caso 
ndo seja feito o combatc total das espéCies de saliva eXlstCnlCS no 
agroecosslSlerna . 

EFICIEN CIA DE SPINOSAO NO CONTROLE DE Uriomyza sa tivae 
loIPTERA. AGRo M YZloAEI NA CULTURA DA BATATA 

A . B. Castro. F.M .A . Silva & R.N .S. de lemos. Oepto . de Agronomlal 
UFU. C.Pos tal 593. CEP 38.400-902. Uberlândla. MG . 

Es te trabalho fOI condUZIdo na fazenda Montesa. no 
municípiO de Serra do Sdlltre, Minas Gerais. com altitude aproxImada 
de 1400m. COI1\ o oble tlvo de avaliar a efiCiênCia do Inseticida 
Splnosad 480SC no con trole da mosca mlnadora. A valledade Bint Je 
fOI semeada em 28/07 /95. utlllzando·se o delineamento experimentai 
de blocos ao acaso, COm 7 tratamentos e 4 repetições . Como 
tratamentos foram utilizados Verlllnec 18 CE e Trl y.1l • 75W 

191 

(Inseticidas padrões) na dosagem de 10.8 e 1 12,5 9 I.a.lha, 
,espectlvamente; Splnosad nas doses - 80. 120, 160 e 200 9 La.1 
ha e uma testemunha (sem tratamento Qulmlco) . Foram realizadas 
CU1CO pulvell zações. InICiando-se aos 60 dIas após o planllo. com 
mtervalo semanal. As pulveflzações foram realizadas com pulvenzador 
de pressão constante , biCOS TXVK · 10. com calda de 1000 L1ha e 
50 pSI de pressão_ Cada parcela fOI constltulda de Quatro linhas de 
plantio x 10m de comprunento. O numero de folhas com mlOas ('oU 
com sintomas do ataque foram feitas em 20 folhas coletadas em 10 
plantas previamente marcadas/parcela. após 5 dIas das 3° e 5° 
aplicações e numero de pupas foram feitas coletando-se 10 folhas 
ao acaso/parcela após 2 dias das 3". 4° e 5° aplicações . Os dados 
ob t idos foram submetidos à análise de vanâncla. as médias 
comparadas pelo teste de Tukey 15%) e a efiCiência analisada pela 
fórmula de Abbott . ConclUiu-se Que o produ to Splnosad nas doses 
de 80 e 120 g La .lha não foram efiCIentes no cont role da mosca 
mlnadora. quando comparados aos padrões Vert imec 18CE e Tngard 
75W . Spmosad nas doses de 160 e 200 g La ./ha foi eficiente no 
controlo da mosca mllladora. dlmlnutndo o número médiO de folhas 
atacadas e numero médiO de pupas após as 3°, 4° e 5° aplicações. 

SUSCEPTlBILloAo / RESISTENCIA A INSECTICloAS EN 
LEPloOPTEROS IMPORTANTES EN CUL TIVOS DE HoRTAUZAS EN 
CHILE CENTRAL 

J. E_ Araya. T . Curkovic, M . A . Guerrero & L. lamborot . Depto. de 
Sanldad Vegetal. Facultad de Clenclas Agrarias y Forostales, 
Unlversldad de Chile, Casllla 1004, Santiago, Chile . E·mail : 
Jtlraya@abello.dlc .uchlle .cl 

Se evalu - en laboratoflo la susceptlbilldad o cl nivel de 
reslstencia a Insectlcldas de amplio uso en Chile en poblaclones de 
varias localidades de Tuta absoluta, P/utella xy/ostel/a. Rachip/usi8 
nu y Phthodmaea operculella. obtenldas en cult ivos de tomate. repallo, 
fr 101 y papa. respectivamente . Las larvas de cada especle y localldad 
se trataron en torre Poner con varias dosis por Insecticida. Los 
tratam lentos se compararon con testlgos en cada ensayo, colectados 
en localidades SUl uso de InsectlCldas. Se us - an t IIsls pro bit para 
comparar los DL 50 y 90 a las 4 8 hr, y la susceptlbilldad o reslstenCl3 
relativa a las poblaciones testlgo de cada especle y localida . Se 
detectaron diferenCias de susceptlb l lldad hacla f osforados y 
plretroldes. Se encontraron niveles baJos de resistencla a 
metamldofos en P. xy/ostel/a. Hubo reslstencia c lara en T. 8bsoluta 
a deltarnetrina en toma tes de CUltiVO con tinuado en Arlca. localidad 
con uso mtenso de msectlcldas. Se est l n completando estudlos de 
susceptlbllidad a Insectlcldas de TffChop/usra ni en cruc'feras y 
Heliorhis zea en ma'z. PROVECTO FONDECYT 1940376. 

CONTROLE QUIMI Co DE CIGARRINHAS IHEMIPTERA : 
CloAoELLloAEI TRANSMISSORAS DA CVC EM CITROS 

S. R. Roberto, A _ Coutinho. J . E. O. de Lima. E. F. Carlos & V . S. 
M iranda. Fundecltrus - Av. Adhemar Pereira de Barros. 201. CEP 
14807·040. Araraquara - SP. e-mail : fundecl trus@techs.com .br 

A Clorose Vaoegada dos Citros ICVCI. causada pela 
bactéoa Xy/ella fastidiosa é uma séfla doença Que afeta plantas de 
laranJelfas doces (Citrus smensis L. Osbeck) . Acrogonia rerminalis, 
Dlloboprerus costalimai e Oncometopia facialis são as cigarrinhas 
mais comuns em CltroS e possuem papel Importante na dissemmação 
da doença. uma vez Que são vetores da bactéria . Com o objetivo de 
estudar o eleito do controle Quimlco destes Insetos, mstalou-se em 
lunho de 1995 um ensaio em um pomar de laranjeira 'Valencia - (C. 
smenSIS L. Osbeck) de cinco anos de Idade. em Colina. SP. Foram 
estudados os tratamentos: l .testemunha, e 2 .dimetoa to (100 ml 
do produto comerCiai para 100 I de água). Para a aplicação do 
InsetiCida utilizou-se um pulverizador tratorizado de arrasto munido 
de pistola. O delineamento estat(st ico foi o de blocos ao acaso com 
três repe tições. Cada parcela foi compost a por 230 plantas. em 10 
ruas por 23 plant as. A ef iciência do controle foi avaliada segundo a 
presença das três espéCies de cigarrinhas em 30 brotações aleatórias 
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por parcela, utIlizando-se para tal uma rede entomológlca, a cada 
dOIs dias após a aplicação do produto. Os resultados mostraram que 
até 27 dias após a aplicação, a efiCiência do controle químiCO de 
clgaronhas 101 em média 95%. Após este período não mais se 
encontrou nenhuma das três espéCies de cigarrinhas na área 
experimentaL Mais estudos são necessários para se conhecer melhor 
o comportamento destes msetos, para que medidas de controle no 
manejO da doença possam ser tomadas. 

IMPACTO OE BIFENTHRIN NO AGROECOSSISTEMA CITRicOLA 

T. D. S. Garcia'. C. A. L. Oliveira ', P. T. Vamamoto', & S. Gravenal • 

1. Dept O de Delesa Fltossanttána (FCAV/ UNESPI, CEP 14.870· 
000. Jabotlcaba!. SP. 2. Oept O Cientrllco (Fundecltrusl. C. Postal 
391, CEP 14.801 -970, Araraquara, SP, 3. Gravena· ManEco!. CEP 
14.870-000, Jabotlcabal, SP. 

O obJetiVO do presente trabalho 101 avaliar o eleito de 
blfenthrln sobre pragas secundárias e mimlgos naturaiS presentes 
em cltros. O expenmento fOI conduzido no Sítio Santa Rita, localizado 
no muntcíplo de Nova Europa, em laranja variedade Valência com 5 
anos de Idade. O delineamento estatlsttco fOi o de blocos casuahzados. 
com 3 tratamentos e 10 repetições. sendo cada parcela constituída 
de uma planta escolhida ao acaso dentre as 500 de cada tratamento. 
Os tratamentos utilizados foram: 11 blfenthrln aplicado i) ':lda 90 
dias; 21 bllenthnn aplicado ao nlvel de ação para leprose (10% de 
Irutos com ácarol. aplicado em 23/5/93 e 19/2194; e 3) acancldas 
seletiVOS aplicado ao nível de ação, sendo que durante o período 
UtllilOU-Se cyhexatm (23/5/93) e ÓXido de fenbutatln (19/2/94). As 
avaliações loram realizadas qUinzenalmente. com IníCIO em 22 de 
maio de 1993 e término em 17 de setembro de 1994. Os ácaros 
predadores. e os fltófagos Te,ranychus mexicanus e Panonychus 
Cf to foram avaliados em 10 folhas coletadas do Intenor de cada 
planta e Se/en8spldus articulatus em 10 folhas da pertferia da copa. 
Os COCClnelídeos e cllsopldeos foram avaliados Visualmente 
cammhando-se ao redor da planta durante 2 minutos. Blfenthrm 
quando aphcado a cada 90 dias proporcionou maior população da 
cochonllha S. 8rticulatus. provavelmente resultante da menor 
população de coccmelídeos e crisopldeos. O acaflcida blfenthnn fOI 
efiCiente na redução da população de T. mexlcanus e P. cimo não 
ocasionando surtos populaCIonaiS, mesmo quando aplicado a cada 
90 dias e ao nível de ação. Contudo a população de Eusews sp. e 
Iphlselodes zu/u8gal fOI maior no tratamento seletivo segUido de 
blfenthrm ao nlvel de ação e blfenthfln aplicado em t.: a!~ .,dáno. 
Cyhexatln e ÓXIdo de fenbutatln foram mais seletivos que btlenthun 
c não causaram surtos de pragas secundáflas. 

TOXICIOAOE DE FENPYROXIMATE, ABAMECTIN E ÓXIDO DE 
FENBUTATlN AOS COCCINELiDEOS ICOLEOPTERA: 
COCCI NELLl DAEI DE OCORR~NCIA NATURAL EM CITROS 

J. A. Carvelho Neto ', P. T . Vemamoto'. R. A. Pinto' & S. Grevena'. 
I DeptO de Entomologla e Nematologla IFCAVI UNES Pio CEP 
14 .870·000, Jabotlcabal, SP. 2. Dept O Cientifico (Fundecltrusl. C. 
Postal 391. CEP 14.801·970, Araraquara. SP, 3. Gravena· ManEcol, 
CEP 14 .870·000, Jabollcabal, SP, 

O obJetIVO do expenmento fOI determmar a toxicldade de 
fenpyroxttTlate, abamectln e ÓXido de fenbutatln a Pentilla egeno, 
Coccfdophllus c/frlcola, A.lya lutelpes e Cycloneda sangwnea em 
condições de laboratófto. Testou·se os seguintes tratamentos e 
dosagens (g IA/ l00 htros) ~ fenpyroxtmate (251. fenpvroxim .l·~ (50). 
abamcctm (5,41. ÓXido de fenbutatm (30) e testemunha . Ut .hzou·se 
o dehneamento Inteiramente casualizado. com 4 repetições. sendo 
cada parcela conslituída de 5 IOsetos. A aplicação fOI realizada com 
torre de pulverização, diretamente sobre os Insetos, gastando-se 
uma quantidade de calda eqUivalem e a 15 htros de calda por planta, 
considerando·se que esta tenha 218 m' e retenha uma quantidade 
de agua nas folhas de 16 mllm'. Após a aplicação 05 insetos foram 
confinados em placas de Petrl sem resrduo dos acancldas. com tampa 
vazada e forrada com "voll" para ventilação. A mortalidade para C. 
cl(flcola fOI realizada 24 horas após a aplicação. para P. egena a 6, 
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12, 24 horas após e para A. futeipes e C. sangu;nea a 6. 12. 24 e 
48 horas após. Conslderou·se a seguinte escala de toxicidade: inócuo 
< 50% de mortalidade. baixa 50·79%. moderada 80·99% e alta 
> 99%. Para C. cit';cola. P. egena e A . luteipes todos os acancidas 
foram Inócuos, com mortalidade iOfeflor a 42 , 15 e 40 % 
respectivamente. Já para C. sanguinea somente abamectin a 48 
horas após a aphcação apresentou moderada toxicidade e os demaiS 
acaricidas foram inócuos. Pelos resultados obtidos conclui·se que 
os acariCldas podem ser utilizados em programas de manejo integrado 
de pragas, sendo opções seletivas para o controle de ácaros dos 
citros. 

TOXICIDADE DE TRIAZOPHOS, ETHION E VAMIDOTHION A 
Coccidophilu$ citricol. (BRtTHES) E Pentili. egen. MULSANT 
ICOLEOPTERA: COCCINELLlDAEI 

J. A. Carvalho Neto'. P. T. Vemamoto2, R. A. Pintol & S. Grevena'. 
1. Oept O de Entomologla e Nematologla (FCAVI UNESP) , CEP 
14.870-000, Jabotlcabal. SP. 2. Oept O CientífiCO (Fundecltrusl. C. 
Postal 391, CEP 14.801·970, Araraquara. SP. 3. Gravena· ManEcol. 
CEP 14,870-000, Jabotocabal, SP, 

O obJetiVO do expertmento foi avaliar a toxicidade de 
tnazophos, ethion e vamidothlon a C. citricola e P. egena e'm 
cond ições de laboratóno. Testou·se os seguintes tratamentos e 
dosagens (g IAI1 00 htros): tflazophos (30). triazophos (40), tflazophos 
(601. triazophos+óleo mineral (60+ 1 %). ethion (75) vamidothlon 
124) e testemunha. Utilizou· se o delineamento Inteiramente 
casuahzado, com 4 repetições, sendo cada parcela constituída de 5 
Insetos. A aplicação fOI realizada com torre de pulvenzaç§o. 
diretamente sobre os Insetos, gastando-se uma quantidade de calda 
eqUivalente a 15 litros de calda por planta. considerando· se que 
esta tenha 218 m' e retenha uma quantidade de água nas folhas de 
16 mllm' . Após a aplicação os Insetos foram confinados em placas 
de Petri sem res(duo dos Inseticidas, Que apresentavam a tampa 
vazada e forrada com "Vali- para venulação. A monahdade para C. 
citricola fOI realizada 24 horas após a aplicação e para P. egena a 6, 
12. 24 e 48 hOras após. Considerou-se a segumte escala de 
toxlctdade: Inócuo < 50% de mortahdade, baixa 50·79%. moderada 
80-99% e alta> 99%. Para C. citricola tnazophos apresentou alta 
toxlcldade, enquanto que ethlon e vamidothion foram inócuos. Já 
para P. egena, trlazophos na menor dosagem apresentou baixa 
toxlcldade. na dosagem Intermedlána moderada toxlcldade e na maior 
dosagem. tanto Isolada como associado a Óleo mineral. alta 
toxlcidade. enquanto que ethlon e vamldothion foram inócuos. O 
insetIcida triazophos deve ser utilizado de modo criterioso evitando 
o seu emprego na presença de cocclnelídeos. Ethlon 8 vamidothion 
podem ser utilizados no controle de pragas dos ci tros. 

EFICI~NCIA DE INSETICIDAS NO CONTROLE DA LAGARTA DO 
CARTUCHO Spodopte'lI frugipe,d. EM CULTURA DE MILHO. 

J . F. Ratles, Oapto. de Entomologia (ESUCARV/FESURVJ. 
C.Postal 104, CEP 75901 -970, RIO Verde, GO. 

As grandes áreas de cultivo de milho no Estado de Goiás, 
aSSOCiadas aos plantiOS em sucessão de culturas, vêm favorecendo 
a proliferação da lagarta do cartucho (Spodoptera frugiperdal 
causando conSideráveis preJufzos em diferentes fases da cultura. 
Objetivando avaliar os efeitos de novos inseticidas para o controle 
da lagarta do cartucho. avaliou-se o produto Splnosad 480 SC nas 
concentrações de 12.0, 24,0, 48.0 e 72,0 g.i.a./ha comparados 
ao Clorptnfos 480 BR a 192,0 g.i.a.fha e a Lambdacyhalothrina 50 
CE a 7.5 g.i.a.lha. Realizou·se O ensatO no município de Rio Verde · 
GO na varIedade BR 201 aos 45 dias de germinado, utllizou·se o 
delineamento de blocos ao acaso com 07 tratamentos e 04 
repetições. Aplicou·se os produtos com pulverizador pressurizado 
CO, na pressão de 40 Ibf/pol2 com volume de 200 Ilha em parcelas 
de 3.6m x 15.0m. Avahou-se 15 plantas ao acaso dentro da área 
utll de cada parcela detectando o numero de lagartas vivas aos 03. 
07 e 12 dias da aplicação. Para anáhse de variância comparou-se as 
médias dos tratamentos pelo teste de Tukey à 5% de probabIlidade. 
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A percentagem de controle fOI determinada pela fórmula de Abbott . 
De acordo com os resultados. concluiu-se que todos os tratamentos 
moslraram·se eficientes aos 03 e 07 dias da aplicação. e o Spinosad 
480 SC à 24 g.l.a./ha e o Clorpinfos 480 BR à 192.0 g .i.a./ha 
mantiveram essa eficiência também aos 12 dias da aplicação. 

AVALIAÇÃO OA EFICI~NCIA OE PYRIPROXYFEN NO CONTROLE 
DE OVOS DA MOSCA 8RANCA Sem;sie tebeci IGENN . 1889 ). 

M . Yokoyama, CNPAF/Embrapa. C. Postal 179, CEP 74 001 -970, 
GOiânia. GO. E-mall :massaru@cnpaf .embrapa.br & E.R. Carvalho. 

A mosca branca é importante praga da cultura do felJoelro 
como vetora do vrrus do mosaico dourado. fator limitante da 
produção. Diversos métodos de controle tem sido utilizado na 
tentativa de duntnUlr a população desta praga. pnnclpalmente o 
Quimlco. visando o controle de adultos. Este trabalho foi realizado 
com o obJe tiVO de avaliar a eficiênCia e o efeito residual do produto 
Pyrlproxyfen no controle de ovos da mosca branca em plantas de 
felloelro. Os expenmentos foram realizados em condições controladas 
na casa de vegetação no Centro NaCional de PesquIsa de Arroz e 
Feijão ICNPAF,. No experimento 1 fora tes tados os seguintes produtos 
e dosagens: Pynproxyfen 175. 100. 150g I.a./ha,; Pyrlproxyfen + 
Fenpropatrln (75 + 909'; Metamldophos (6009). As porcentagens 
de efiCiência foram respectivamente: 98.22; 99.09; 99,99; 98,37 
e 66.05 . Um segundo experimento fOI realizado com o objetiVO de 
avaliar o efeito reSidual do Pynproxyfen no controle de ovoo; ria mosca 
branca. Testou-se o Pyriproxyfen nas dosagens de 75 c 1 :lOg de 
!.a ./ha e Metamldophos 600g. Após 24 horas para a pv~lUra de 
ovos. A s Infestações foram aos zero. 3. 7. 10 e 14 diaS após o 
tratamento das plantas. O Pyriproxyfen. na dosagem de 1509. 
apresentou um efeIto residual de controle de ovos da mosca branca 
superior a 87%, até 10 dias após o tratamento das plantas. Pelos 
resultados Obtidos, pode-se conclUir que o Pynproxlfen é efetiVO no 
controle de ovos da mosca branca . 

AVALIAÇÃO OA EFICI~NCIA OE INSETlCIOAS NO CONTROLE 00 
GORGULHO 00 MILHO Sltophllus zfJamals MOTS .• 1855. 

Nora. I. & Mondardo, M .• EPAGRI. Caixa Postal 591 , CEP 
89500.000. Caçador. SC. 

O gorgulho do milho é Importante praga da macieira . As 
perdas de produção de frutos pela ação da praga chega i) 40% . 
Entre os Inseticidas utilizados pelos produtores para conl'I' le de S. 
zfJamals testou-se o produtos a seguir ; Vamldothlon IKl lval 300) 
O. 1 % p.c . e parathlon methyllFohdol 600 CE) 0.1 % p.c .; fCl1llrothlon 
ISumlthlon 500 CE, 0 , 15 p.C.; fcnthlon ILebaycld 500) 0 . 1 % p.C. 
phosmet IImldan 500 PM, 0,1% p.c .; (Gusathlon 400 CE, 0.1 % 
p .C.; methldathlon (Supracld 4001 0,08% p .C.; plfldafenthlon 
10funack 400 CE, 0.1 e 0 .2% p.C.; etofemprox (Trebon 300 CE) a 
0 .05. 0 , 15 e 0.2% p.c .; perfekthlon ID/methoate' 0.1% p.c . e 
oeltametrlna (oecls 25 CE) a 0.04% p .c. O delineamento 
experimentai fOI inteiramente ao acaso com 4 repetições onde cada 
parcela fOI constltufda por 1 placa de Petn com 20 S. zfJemeis por 
placa. O 1! exp. fOI feito em placa de Petn, base de papel filtro . 
substrato grão de milho, mais os Insetos. Em seguida procedeu-se a 
pUlverização sobre os Insetos, cobeno com tampa de Vidro. O 2! 
exp. executou-se em placa de Pet,. com substrato milho em grão 
base de papel filtro cobertas com pano de organza. Aplicou-se os 
produtos. deixou-se secar e em segUida colocou-se os S. ze.mels 
nas placas. O 3! exp. constou de placa de Petri. base de papel filtro 
e cobertura com rede de organza . Os Inseticidas foram " 1,1 : ados, 
deixados para secar e liberados os S. ze.mels. O 4! exp. C\_h lstOU de 
potes plástico com base de papel filtro, frutos de maçã cortados ao 
meio e postos em contato reg ião peduncular com carpelar. Aplicou
se os produtos, delxou·se secar em segUida liberou-se 20 S. zt/l8mals 
por pote. As avaliações foram executadas com 24, 48 e 72 horas. 
Os dados obtidos para cada teste foram submetidos a análise de 
variancla e as médias de tratamentos (produtos) foram comparadas 
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pelO teste de Ouncan a 5% de probabilidade. Permitiram concluir 
que no l! exp. todas os produtos mataram 100% dos S. zeeme;s 
com exceção do Trebom 50 ml p.c./l OO I água 157,30) e da 
testemunha (0%). No 2! exp. o Imidam teve eficiência menor em 
relação aos demais 165%) e a testemunha teve (0%) de mortalidade. 
No 32 exp. todos os produtos foram 100% eficientes. Ofunack a 
200 do p.c e Trebon a 100 e 150 ml de p.c./l 00 I de água levaram 
mais tempo, a partir de 48 h para matar toda população de S. zN meis. 
No 42 exp. Supracld, Dlmethoate e Ofunack foram 100% efiCientes 
às 24 hs. As 72 hs. os demaiS produtos também atingiram 100% de 
eficiênCia com excessão do kllval que fOI igual a testemunha (zero 
S. zeemels mortos). 

AVALIAÇÃO OA EFIC I~N CIA OOS ACARICIOAS TETRAOIFON E 
TETRAOIFON + PROPARGITE NO CONTROLE 00 P.nonychus ulmi 
(ACARI:TETRANYCHIOAEI EM MACIEIRA 

E. Humeres & L.G. Ribeiro. Estação Exp. de São Joaquim. Empresa 
de PesQUIsa Agropecuáua e Extensão Rural de Santa Catarina S.A. 
IEPAGRI), C. Postal 81, CEP 88600-000. São Joaquim, SC. 
E-mail : humeres@lf1.ufrgs.br 

O ácaro vermelho europeu. Panonychus ulm;. é uma praga 
pnmária na cultura da maCieira no BraSIl. Foi avaliado a eficiência 
dos acaflcldas tetrad,fon {TEDION 80 CE, e tetradlfon + pfOpargite 
(OMITE TO 420 CE) em di frentes dosagens Visando o controle desta 
praga. A densidade populaCional do ácaro vermelho europeu fOI 
monitorada através da contagem do número de 'ormas móveiS (larvas. 
nlO'as, machos e fêmeas adultos) por folha . Todos os acaricidas 
foram pulverizados na mesma data e reaphcados toda vez que a 
população do ácaro ultrapassou o nível de controle de Cinco formas 
móvelslfolha. com um Intervalo mínimo de 14 dias entre uma 
aplicação e outra permitindo a atuação do acancida. O tratamento 
OMITE TO 420 CE (2ooml), pulvenzado duas vezes. fOI o tratamento 
maIs efiCiente entre os acartcldas testados, não havendo diferença 
com o tratamento padrão. OMITE 720 CE BR 11 ooml) . Os tratamentos 
TEDION 80 CE (3OOmll e OMITE TO 420 CE 1133 e 166ml) não 
foram efiCientes no controle do ácaro vermelho europeu. sendo 
pulvenzados de três a quatro vezes durante os 62 dias de duração 
do experimento. O aumento crescente da dosagem de OMITE TO 
420 CE fOI efiCiente somente l1a dosagem mais alta (200ml). A 
efiCiênCia da mistura OMITE TO 420 CE. nas três dosagens testadas 
1133. 166 e 200mU. não fOI superior à efiCiênCia dos acanCldas 
pulverizados IndiVidualmente, TEolON 80 CE (300mU e OMITE 720 
CE BR 1100ml, . Durante a condução do experimento não fOI 
observado nenhum sintoma de fltoxlcldade nas folhas e frutos de 
maClelfa. 

EFICI~NCIA DE ACARIC IDAS NO CONTROLE DO Panonychus ulml 
(ACARI: TETRANYCHIOAEI EM POMAR OE MACIEIRA ALTAMENTE 
INFESTAOO 

E. Humeres & L.G . Ribeiro. Estação Exp. de São Joaquim. Empresa 
de Pesquisa Agropecuáfla e Extensão Rural de Santa Catarina S.A. 
(EPAGRI). C. Postal 81. CEP 88600-000. Slo Joaqu,m. SC. 
E-mail : humeres@lf1 .ufrgs.br 

O 6caro vermelho europeu, Panonychus ulml. é uma praga 
pnmáua na cultura da maCieira no BraSIl. O objetivo do presente 
trabalho foi avaliar a eficiência dos acaricldas amitraz (PARSEC 200 
CEI. a,oevelot;n (PEROPAl250 PM e PEROPAl 500 SCI. Pv"daben 
(SANMITE 20 CE e SANMITE 75 PM). fenpvrox;mate (KENOO 50 
SC, no controle desta praga apresentando níveiS altos de Infestação. 
O delineamento experimentai fOI de bklcos 80 acaso com 4 repetições. 
A densidade populacional do ácaro vermelho europeu fOI monitorada 
através da contagem do numero de formas móveis por folha. 
coletando· se amostras de 10 folhas por planta na região mediana 
dos lamos de crescimento do ano. A primeira pulverização dos 
acancidas fOI realizada na mesma data para todos os tratamentos 14 
de Janeiro) com uma população Uniformemente dlstriburda em todas 
as parcelas experimentais (média de 17,70 formas móvelslfolha) . 



Este valor representa 3,54 vezes o n(vel de controle recomendado 
15 formas móveis/folha). portanto, os acaricidas foram testados em 
condições de alta pressão populacional. O tratamento padrão KENDO 
50 SC 1100 m!) pulverizado duas vezes, foi o tratamento mais 
eficiente entre os acaricidas testados. SANMITE 75 PM 120 OI foi o 
segundo tratamento mais eliciente, pulverizado duas vezes, porém, 
apresentando a população de ácaros acima do n(vel de controle na 
última data de amostragem . PARSEC 200 CE 140 g, 50 g, 60 g). 
PEROPAL 250 PM (100 gl. PEROPAL 500 SC 150 mil. e SANMITE 
75 PM (20 gl não foram eficientes no controle do ácaro vermelho 
europeu em condições de alta infestação, sendo pulverizados de 
três a quatro vezes durante os 62 dias de duração do experimento. 
Não houve diferenças na eficiência do PEROPAL nas duas fOlllloJlações 
testadas IPM e SCI na dosagem de 25 g de ingrediente auvo por 
100 I de água. O aumento crescente da dosagem do PARSEC 200 
CE lamitrazl não significou num aumento proporcional da eficiência 
do acariclda. Entre as duas formulações de SANMITE (CE e PMI na 
dosagem de 15 9 de ingrediente ativo por 100 I de água, a formulação 
pó molhável foi superior. 

FACILlTACÃO SOCIAL AFETA EFICl t NCIA DE INSETICIDAS EM 
CUPINS (lNSECTA: ISOPTERAI. 

O. DeSouza Depto. de Biologia Animal IUFVI. CEP 36571 ·000, 
Viçosa -MG, E-mail: og.souza@mall.ufv.br. O. Miramontes. C. A . 
Santos. E. T. Souza-Filho & D. L. Bernardo. 

Dinamicas de interação social em cupins provocam aumento 
não-linear da sobrevivência. em função do número de indlvfduos do 
grupo. num processo conhecido como facilitação sorhl Se a 
sobrevivência de cupins está ligada a tais dinamicas de l :u';lhtação 
social. então é plausível esperar que o número de Individuos IlJ colOnia 
afete a eficiência de Insetic idas. Objetivando testar tal hipótese, fOI 
aplicado cupinicida numa colônia de Cornitermes sp. em dezembro 
de 1994, em condições de campo. Após 24h. foram colerados 
operários desta colônia para condução do teste em laboratório. Para 
tanto. os mdivlduos foram separados em grupos de 1. 2, 4, 6. 8, 
10, 12, 14, e 16. com 12 repetições por grupo, e confinados em 
tubos de ensaio mantidos em incubadora (25 °C ± 0.5) sem adição 
de água ou ahmento. Registrou-se a mortalidade dos insetos em 
cada grupo em Intervalos de 1 2h. até a morte de todos os indlvlduos. 
O expenmento fOI repetido em abril de 1996 (16 meses após a 
aplicação do Inseticida). desta vez com grupos de 1, 2. 4. 8. 12. 16. 
20. 24 indivlduos, com B repetições e observações a cada 8h. O 
tempo médio de sobrevivência dos cupms foi afetado pelo tamanho 
do grupo. tanto na presença (FI4 :41 = 344: P< 0 ,005: r' - 0,997; 
n =9) como na ausência do inseticida IFI4 :31 ... 2199; P< O,005; 
r1 ... O. 999: n - BI. Isto Indica que os efeitos dele térios do Inseticida 
podem ser tamponados. pelo menos em parte, por dm.:~ I "'as de 
interação social. Sugere-se que recomendações de dos"Jens de 
inseticidas para insetos sociais sejam revistas, de forma a considerar 
a densidade populacional dentro do ninho. 

CONTROLE DA BICHEIRA-DA·RAIZ 100rZOfflAGUS ORrZAE) DO ARROZ 
100 rzA SAr/VA ' IRRIGADO. ATRAV~S DO TRATAMENTO DE 
SEMENTES COM O INSETICIDA FIPRONIL. 

G. J . A . Dario. P. W. Dario, P. B. Gano. G. S. Fantini & M . S. F. da 
Silva. Dept o. de Agricultura (ESALO/USPI. C. P. 9, CEP 1341B-
900, Piracicaba, SP. 

A bicheira-da-raiz (Oryzophagus oryzae) é considerada a 
mais importante praga da cul tura do arroz irrigado no Brasil , devido 
a sua alta agressividade e dificuldade de controle. além do problema 
toxicológico que a aplicação usual de inseticidas sobre a lâmina de 
água tem acarretado. Os maiores danos à cultura são causados pelas 
larvas que alimentam-se das raizes e o controle no inicio du to,; Jo das 
plantas é imprescindfvel para obtenção de resultados sat .... lat6rios . 
O ensaio foi conduzido em condições de campo no munlc(pio de 
Mococa-SP. onde procurou-se avaliar a eficiência agronômica do 
tratamento de sementes com o inseticida fipronil. O arroz foi semeado 
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em solo drenado sendo as sementes tratadas com o produto em 
teste nas doses de 37.50. 50.00. 62.50 e 75 .00 g 11 00 kg de 
sementes, e como padrão fOI utihzado carbosulfan na dose de 375,00 
g 11 00 kg de sementes. O delineamento estatfstico utilizado foi o de 
blocos ao acaso. com seis tratamentos e quatro repetições . tendo 
cada parcela 16 m' . As avaliações foram realizadas aos 50 dias 
após a emergência da cultura, através de seis amostras de solo e 
ra(zes retiradas em cada parcela. onde contou-se o número de larvas 
por amostra. e as avaliações de rendimento foram realizadas através 
da colheita efetuada aos 139 dias do cic lo. Os resultados obtidos 
permitem concluir que o inseticida em teste. nas duas maiores doses. 
é efiCiente no controle da bicheira-da-raiz , quandO utilizado no 
tratamento de sementes e não apresenta fitolntoxicaçâo à cultura. 

EFICl t NCIA DE INSETICIDAS NO CONTROLE DO TRIPES I Thdps 
palmi ' OCORRENTE NA CU LTURA DE CRISÃNTEMO 
IChrys. nthemum spp). 

M . C. V . De Vincenzo, J . S. Veiga. F. E. B. Oliveira, M . L. Adoryan 
& G. J . A . Dario. Dept o. de Agricultura (ESALO/USPI. CP 9. CEP 
13418-900. Piracicaba. SP. 

Uma das pragas de maior importancia na cultura de 
crisantemo é o tripes I Thr;pspa/mll. e este ensaio teve como objetiVO 
verificar a eficiência de inseticidas em seu controle. O ensaio fOI 
conduzido em condições de campo em Holambra·SP, utilizando-se 
do cultivar Orange Reagan. sendo o transplante das mudas realizado 
no dia 2/mar/95, na denSIdade de 91 mudas por ml de canteiro . O 
delineamento estatístico foi o de blocos ao acaso, com 6 tratamentos 
e 4 repetições. tendo cada parcela 4 .0 m2• Os produtos utilizados 
foram methiocarb (Mesurol 500 SCI nas doses de 50.0 e 75.0 g 
La.ll00 I água 1100,0 e 150,0 ml P.C./l00 I água) e imidaclopnd 
IContldor 200 SC. Confidor 480 SC e Confidor 700 GRDA) na dose 
de 14.0 g 1.0./100 I água 170.0 ml. 30.0 ml e 20 g P.C.l l 00 I água' . 
Foram realizadas 8 aphcações de Inse tiCidas. em intervalos médios 
de 10 dias. sendo a pnmelfa apllcaçâo realizada aos 5 do transplante 
das mudas. O gasto de caldo foi de 1000 Ilha nas 4 primeiras 
pulvenzações e de 1500 Ilha nas 4 últimas. As avaliações foram 
realizadas 10 dias após a última aplicação, através da contagem do 
número de flores afetadas pelo ttlpes. em 100 flores amostradas 
aleatoriamente por parcela . Nas condições do presente ensaiO. os 
resultados permitem concluir que todos os inseticidas. nas doses 
testadas. são eficientes no controle do ttlpes ocorrente na cultura 
de Crisântemo e não apresentam fitointoxicação ê cultura. 

AVALlACÃO PRELIMINAR DE PRODUTOS PARA O CONTROLE DA 
MOSCA BRANCA IBemisia spp.1 NA CULTURA DO TOMATE 

Haji . F.N.P.; Alencar. J .A . de; Lima. M.F.; Mattos. M.A. de A. ; Honda, 
D.T. & Hajl. A.T. IEMBRAPA-CPATSA,. C. Postal 23 CEP 56300-
000, Petrolina. PE. E-mail nemaura@embrapa.cpatsa.br 

Com o objetivo de avaliar a eficiência de produtos no 
controle de mosca branca em tomate (Lycopersicon escu/entum Mill.l, 
instalou-se um ensaio em campo na Estação Experimental da 
EMBRAPA-CPATSA, em Mandacaru, Juazeiro-BA, de junho a 
setembro de 1996. Os tratamentos e suas respectivas dosagens (g 
ou ml do produto comercial/20L água I foram: (1 I buprofezin 30g, 4 
aplicações de 10 em 10 dias: (2) fenpropathrin 30ml + acefato 
20g; buprofezin 30g, alternados de 5 em 5 dias: (3) detergente 
160ml, 6 aplicações; 141 detergente 160ml + acefato 20g; (51 
detergente 160ml + metamidophos 20ml; 161 detergente 160ml + 
lambdacyalothrin 10 ml; (7) acelato 20g + lambdacyalothrin 10ml; 
acefato 20g + detergente 160ml: detergente 160 ml. intercalados 
nesta ordem; (8) imidacloprid 30g, aplicação única: 191 óleo mineral 
200ml + dimetoato 20ml: 11 OI óleo mineral 200 ml: (111 triazophos 
15ml + deltamethrina 15ml; 1121 chlorpyrifos 30ml; 1131 Beauveria 
bassiana, 600g de arroz colonizado: (141 Metarhizyum spp., 600g 
de arroz colonizado; (151 plástico pre to, cobertura entre linhas; 1161 
testemunha: (171 carbaryl 40g; 11 BI óleo mineral 200ml + 
lambdacyalothrin 10m!. Com exceção dos tratamentos 1, 2. 3. 8, 
15 e testemunha. nos demais foram realizadas 9 aplicações em 



Intervalos semanais. O delineamento foi blocos ao acaso com 4 
repetições . A unidade experimentai, 101 constituída por 5 linhas de 8 
m de comprimento. espaçadas por 1.0)( O,20m. com 40 plantas da 
CV . IPA-5 por linha . A primeira aplicação foi feita 18 dias após o 
transplante das mudas e a amostragem realizada. semanalmente, 
coletando-se 25 laHolos da porção média e superior das plantas das 
3 fileiras centraiS de cada parcela. A contagem do número de ovos 
e de ninfas fOI feita sob lupa bmocular. em uma área de 2.54 cm2, 

por faliolo. Após a colheita e pesagem amostrou-se 400 frutos por 
tratamento, classificado-os em sadiOS. com sintomas ti ., "nosca 
branca e atacados por outros Insetos. Em 2.0kg de fruto; de cada 
tratamento foram analtsados cor (método Hunterlabl. aCldl:z e grau 
Brtx . Os tratamentos 2, 11 e 7 dlfemam da testemunha IOuncan, 
5% ) quanto ao número de ovos e de ninfas por folíokl e, porcentagem 
de frutos atacados. Pata a aCidez e Brtx, destacou-se o tratamento 1 
com aCidez de 3 ,25 e o tratamento 11 com Bnx de 4,9 IOuncan. 
5 % ), Os frutos apresentaram coloração dentro do padrão aceitável 
pela Indústria . 
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DISTRIBUiÇÃO DE SUBSTRATOS NAS COlONIAS DE Alla la.viga,. 
IHIMENOPTERA : FORMICIDAEI. 

A . A . Moreira & L. C. Forti. DeptO, de Defesa Fltoss3n1tánulFCAI 
UNESPI. C. Postal 237. CEP 1 B603-970. Botucatu. SP. 

Estudou-se a distribUIção de substrato com COI ." os em 
duas colônias adultasfL· ' e L-21 da saúva Alta laeviga ta , 1 1,.01 áreas 
de terra solta de 26, 10 e 31,30 m1• Alguns onflCIOS de abastecimento 
foram mapeados Utlhzando Iscas de canudinhos plásllcos Impregnados 
com polpa citflca. Depois se lec ionou-se três onfíCIOS eqUldlslantes 
entre SI para o ninho L- ' e um OrifíCIO para o OInho L-2. onde foram 
colocadas Iscas cítricas nas cores azul, amarela e vermelha e amarela 
mais grãos de milho. respectivamente para os ninhos l · ' e l ·2 . 
Após 24 horas da colocação das Iscas, as colônias l oram mortas e 
escavadas totalmente. Durante a escavação regIstrou-se a presença 
ou ausência dos corantes nas câmaras com cultura de fungo . 
Observou· se neste trabalho que as Iscas com corantes dlstnbUlram· 
se em todos os setores e em todas as profundidades. Independente 
do se tor em quo foram colocadas. Desse modo. pode· se conclUir 
que Iscas f o rmi Cidas colocadas em apenas um OrifíCIO de 
abast ecimento da colônia. são dlstrrbuldas uniformemente . 

ESTRUTURA EXTERNA E INTERNA DE NINHOS DE Alia I •• v;g. " 
IHIM ENOPTERA : FORMICIDAEI . 

A . A . Moreira & L. C. Forti. DeptlJ
• de Defesa Fltossanllurla(FCAI 

UNESPI. C. Postal 237. CEP 1 B603970. Botuca tu. SP. 

o presente trabalho teve como obJetivo, estudar a estrutura 
ex terna e mterna de ninhos de Alia laeviga ta. a relação enlte a área 
e o volume de terra solta com o volume tota l e número total de 
câmaras . Foram escavadas três colônIas adultas (L- l , L·2 e L-3}.das 
quaIs, antes de Hllclado o processo de escavação foram efe tuadas 
medIdas da Mea e do volume da terra solta. Durante a escavação 
ano taram-se todos os dados referentes às câmaras e cana iS, taiS 
como: dimensões, profundidade em relação ao nível do solo e 
localização no eixo ortogonal (x:v) O ninho L 3 teve a estrutura 
parCialmente moldada com cunento, o que POSSibilitou uma melhor 
Visualização da est rutura de câmaras e túneiS, InclUSive observaram
se alguns túneis ex ternos ã sede real do sauvelro. Observou·se que: 
os nrnhos L 1. L·2 e L-3 apresentaram algumas semelhanças na 
estrutura externa e Interna. vaflando a profundidade e o número de 
câmaras em função da Idade do ninho: as câmaras possu (J , ·, forma 
esférica. com paredes lisas e comumente um oriffclo de eOIl tlll lcação: 
não foram encontradas câmaras com lixo: os túneis possuem secção 
elípt ica e Circular. ligados rnduetamente és câmaras por ramifIcações 
e drretamante através de pedúnculos; os OrifíCIOS Interligam-se por 
canais de secção eUptlca que conduzem ao nnlho: não houve 
correlação entre a área de terra solta ( calculada pelo método 
tradiCional para controle qu(mlco) com ° número e o volume total 
de câmaras. 

DISPERSÃO DE ARTROPODOS EM CASA DE VEGETAÇÃO 

M . R. V. Oliveira. EMBRAPA/Cenargen. Cx . Postal 02372. CEP: 
70.849-970. 8rasnia. DF . E-mail : vilarin@cenargen.embrapa.br & 
A . M . P. M . Dias. Depte de Ecologia e Biologia EvolutIva, Uno Fed . 
São Carlos, Cx. Postal 676. CEP: 13.506-970. São Carlos. SP. E
mail : angellca@power.ufscar.br . 

A rt rópodos em casas de vegetaçilo podem St.' tornar 
problemas porque. 1) esses ambientes formam ecossistema~ ~Irtlficiajs 
resultante do cultivo de culturas geneticamente uniformes, 2) plantas 
e artrópodos não estão expostos às variações abiót icas e biót icas 
do meiO, 3) ambos podem crescer e multiplicar por longos perrodos. 
4) a Simples presença de artrópodos em produtos cultivados nesses 
ambientes não são bem aceitos pelo mercado de consumo e 4) os 
pestiCidas causam sérios problemas. por serem produtos tóxicos e 
afetarem tanto as plant as quanto as pessoas que trabalham nesses 
locaiS. além das pragas apresentarem resistência após algumas 
pulverizações. Procurou-se. portanto. conhecer e avaliar através de 
agrupamentos de plantas com dIferentes números das mesmas. 
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espalhados dentro da casa de vegetação da EMBRAPAJCenargen. 
quais os artrópodos que habitavam esses ambIentes e a procura das 
plantas hospedeiras por esses organrsmos. Foram utilizados grupos 
com números pré-determlnados de plantas. tomate, algodão e fumo. 
o dOIS padrões de agrupamentos das mesmas: 3 e 9 plantas. Os 
seguintes artrópodos foram constatados: Tn'aleurodes vaporadorum, 
Myzus perslcae. Aphis gossyp"·. Planococcus dt,;, Brachymyrmex 
sp. e aranhas. Os paraslt óldes, Encarsia formosa. E. hlspida. E. 
mgncephala. Sigmphors sleyrodis o Aphidius colemani e o predador, 
Nephaspls gemini, também estiveram presentes. As plantas de tumo 
foram as que atraíram o maIor número de artrópodos; ° estrato 
superror. loca l das folhas Jovens e tenras. o de maior preferênCia e 
enu e os padrões de agrupamentos. diferenças signifIcativas n o foram 
encontradas. 

EFiCÁCIA DA EXTRAÇÃO DE FORMIGAS DA SERRAPllHEIRA 
UTILIZANDO O EXTRATOR DE WINKlER : ASPECTOS 
QUANTITATIVOS. 

J . H. C. Delabie. I. C. do Nascimento: J . S. A ssis: P. A . O. Soares: 
J . R. M . Santos & C.S.F. Mariano. Lab. de M lrmecologla - CEPEC
CEPlAC. C.P 07.45600-000 Itabuna-BA; UESC. 45660-000 Ilhéus
BA. 

Reallzou·se um experrmento que visou avaliar a eficácia 
do Extrator de Wrnkler na amostragem de formigas na serrapllhelra 
de um cacaua l nas áreas experImentais do Centro de PesqUisas do 
Cacau. CEPLAC. Ilhéus. Bahia. Esse tipo de armadilha. desenvolvida 
IniCialmente para a captura de mlcrocoleópteros e a extração de 
fungos do solo. tem atualmente mUi to sucesso em ecologia de 
comUnidade do Form.ctdae porque permIte a captura fácrl das formigas 
que nrdlflcam e exploram a serrapllhelra. estrato que 
comprovadamente é Importante para a manutenção da btodlversldade. 
Dez amostras de 1 m ' da camada follar foram extrafdas num mesmo 
cacaual com o propósito de avaltar a extração da fauna em funçAo 
do tempo . Os copos onde as formigas eram cap turadas foram 
trocados em Intervalos de tempo variados, sendo a primeira amostra 
retuada após três mmu(os e a última com quatro dias. Duas 
Informações foram consideradas para as análises: número de espécies 
e de mdlvíduos. dos quars curvas acumuladas foram desenhadas e 
analisadas em função do tempo. Uma segunda leitura dos dados 
permitiu calcular a taxa de captura de espéCies e de Indivíduos por 
fração de tempo. A qualidade da fauna extraida de dentro dos copos 
fOI analisada posterrormente. As curvas mostram que o número de 
espéCies e de Individuas aumenta rapidamente nas pnmeiras horas 
que seguem a Instalação do matenal nas armadilhas e atingem um 
lunlte que representa o número total de espécies e Indivíduos 
presentes na amostra e que podem ser alcançados por esta 
metodologia . A curva acumulada que descreve a evolução do número 
de espécies em função do tempo aumenta mais rapidamente do que 
a estabeleCida com o numero de IndIVíduos. Em menos de uma hora. 
os representantes de aprOXimadamente a metade das espécies já 
são capturadas. enquanto somente cerca de 20% dos indlvlduos o 
são. Em um dia. mais ou menos 90% das espécies são capturadas. 
contra somente 70% da população. De modo geral, a contribuição 
de captura de novas espécies para cada dia subsequente é pouco 
significativa. 

AS FORMIGAS IHYMENOPTERA . FORMICIDAEI COMO 
INDICADORAS DE FOCOS DE ENDEMISMO NO SUDESTE DA BAHIA. 

R. M . de Oliveira &. J . H. C. Oelabie. Dep. de Ciências Agrárias e 
Ambient ais. UESC. 4 5660-000 IIhéus-BA; Mestrado do Insl. de 
Geociências e Meio Ambiente - UNESP. 13 500 5 13 Aio Claro-SP; 
lobo de M irmecologia - CEPEC - CEPl AC. C .P. 07. 4 5600 -000 
Itabuna-BA . 

Entre os Invenebrados terrestres. as formigas constit uem 
a mUlor traçA0 da biomassa dos ecossistemas tropicais . No sul da 
Bahia. deVido à riqueza de espéCIes endêmicas de plantas e animais 
e aos distúrbios ambientaiS (sobretudo desmat amentol que a Mata 
Ath1ntlca vem sofrendo, o mapeamento e a avaliação fisiográfica 
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das áreas de distnbulçio dessas é de grande relevância , 
principalmente para auxIliar a pollllca de conservação amblonlal a 
nfvel regional. Foram realizadas levantamento da dlstrtbUlção de 
espécies raras e endêmicas e de informações de natureza geográfica 
nos laboratórios de Mlrmecologl3 e Cartografia do Centro de 
Pesquisas do Cacau (CEPECI. bem como na hteratura especializada. 
05 mapas ',slogrMicos e de dIstribuição das espécif' ~ foram 
confeccionados com o auxnio do Sistema de Informação Gpugráflca 
IDAIS!. Foram Identificadas pelo menos 25 espécies de formigas 
provavelmente endêmicas e 50 espécies consideradas raras. 
pertencentes a dIferentes gêneros caracterís tIcos da RegIão 
Neotropical. Entre as espécIes endêm icas, obse rv am·se 
princIpalmente as que pertencem aos gêneros Acromyrmex. 
Amb/yopone . Anochetus. Apterostigma . B/ephsfldatla . 
Cyphomyrmex. Eurhopa/othrix, Gnamptogenys. S/mope/ta. 
Wasmanma e Xenomyrmex . Observa-se que a distribUição das 
espécies raras C endêmicas de formigas está correlacionada a de 
espécies endêmicas de plantas e ammais de diferentes grupos. 
Consequentemente. conclUI-se que um levantamento apropriado dos 
Formlcidae. um dos grupos de Inselos mais fáceis de serem 
amostrados em grande escala. pode mformar rapidamente sobre a 
blodlversldade local. auxihando na localização de focos de endemlsmo 
c de refúgios florestais . 

ASPECTOS QUALITATIVOS DA MIRMECOFAUNA (HYMHIOPTERA: 
FORMICIDAEI EXTRAIDA COM O AuxiLiO DO EXTRII 1 OR DE 
WINKLER EM FUNÇÃO 00 TEMPO. 

C. S. F. Mariano: J . H. C. Detabie: I. C. do Nascimento; J . S. Assis; 
P. A . O. Soares & J . R. M . Santos. Lab. de MirmecoloQla ·5ECEN· 
CEPEC-CEPLAC, C.P. 07, 45600·000 Itabuna·BA: UESC, 45660-
DOO IIhéu.-BA. 

Um experimento visando avaliar a qualidade do material 
entomológlco amostrado com o auxOlo do extrator de Wlnkler na 
amostragem de formIgas da serrapllhelra fOI realizado. Dez amostras 
de 1 m2 de seHapllhelra foram exHafdas num mesmo cacaual com o 
propóSito de avaliar a extração da fauna em função do tempo. A 
efICáCIa da extração fOI estudada detalhadamente para 10 espéCIes 
escolhidas, entre as formIgas mais comuns que foram capturadas 
nas amostras e que podem ser consIderadas como representatIvas 
de tribos de formigas. a malona criptlcas, caracter(stlcas do habItat. 
Observou-se o número de armadilhas com cada espéCIe e o número 
respectivo de ulchviduos de cada uma em função do tempo. I <,cando
se a curva de captura, a qual mostra a eficáCia de extrac 11. destas 
formigas nas armadIlhas. Cada espéCie pode ser relactoll"da uma 
com a outra. e classificada de acordo com a forma que fOI capturada 
na armadilha. Duas espécies são capturadas mUito rapidamente : A. 
decedens e Mycocepurus sm/thi, sendo observadas nas armadilhas 
nas primeiras horas após a colocação do material. A malOfla das 
espéCies são capturadas durante todo o experimento, tendo a 
frequênCla de captura. no entanto. uma pequena tendênCia a diminuir 
com o tempo. Duas espéCies foram apanhadas somente depoiS de 
um certo tempo. curto para O. panamensls e longo para G. contmua. 
Brachymyrmex sp mostra 2 picos: o primeiro logo depOIS da armadilha 
Instalada. o segundo depoiS de 2 dias. Apesar de que poucos dados 
Já estarem disponivels, o comportamento de fuga das diferentes 
espéCies nas armadilhas parece ser ex'lremamente constante de uma 
armadilha para outra. Entre as curvas traçadas. a curva de captura 
pode ser considerada como caractelístíca de cada espécie. No 
entanto, não há evidência de que a forma das curvas tenha uma 
ligação com o tamanho das formigas ou com o fato de esta ser 
crípuca ou não. Provavelmente está ligada A fisiologia da:; eS'lécles, 
e também a algumas particularidades do seu comportamento de 
nidificação ou de forrageamento . Uma informação útil que pode 
quantificar e permitir a comparaçio dessas curvas é obtida medindo 
a meia-vida de cada uma: esse valor dá o tempo necessário a capturar 
a metade da população que essa espécie possui na armadilha e é 
provavelmente uma conSlante que pOde caracterizar a espécie na 
condição de uso da armadilha . 
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NÚMERO MINIMO OE AMOSTRAS NECESSÁRIAS PARA ESTIMAR 
A OIVERSIOAOE EM FORMICIDAE UTILIZANDO A EQUAÇÃO OE 
MDNOD. 

I. C. do Nascimento & J. H. C. Delabie. Lab. de Mirmecologla -
SECEN-CEPEC- CEPLAC, C.P. 07, 45600-000 Itabuna-BA: UESC, 
45660·000 IIhéu.-BA. 

A curva do coletor, ou curva de riqueza acumulada, é 
frequentemente utilizada para estimar o número de espéCies que 
eXistem numa comunidade. Neste trabalho, tOI utilizado uma série 
de 500 amostras de Formlcldae da serrapilhelfa de um cacaual 
situado nas áreas experimentaiS do Centro de Pesquisas do Cacau 
em Ilhéus. BahIa. A curva do coletor fOI estudada seguindo a 
metodologia recomendada por Lauga & Joachlm em 1987. sendo 
comparada a uma forma da equação de Monod que adapta-se 
perfeitamente a situação observada. segunda a qual: y - 5 . x I 
(P05 + x) , onde 5 é deflntda como o número total de espécies que 
eXistem na comunidade lé o valor da aSSlmtota horizontal para onde 
tende a curva) e P05 o número de amostras necessárias para capturar 
a metade destas espécies. Uma primeira serie de tesles mostrou 
que é possível estimar graficamente os valores de P05 e sobretudo 
de 5 com uma baixa margem de erro, sendo os valores obtidos 
comparados aos calculados com o auxOlo de um programa de ajuste 
de curvas desenvolvido com o sof tware 5A5 (5ystem Analyses 
5tatlstlcS) . A seguir, 05 para metros P05 e S foram recalculados 
com o mesmo programa para números variáveiS de amostras. 
passando de 50 a 500. e utilizando a ordem natulal de tomada dos 
dados. Observou-se que P05 e 5 são subestimados até que sejam 
comple tadas 300 a 350 amostras, valores aCima das quais a proleção 
da riqueza é estável. Conclui-se Que o uso da equação de Monod só 
permite uma estimativa segura da dIversidade quando a série 
amostrai é grande e que o mesmo modelo pode ser utilizado para 
ajustar os outros métodos geralmente usados para estimação de 
blodiversldade. 

EFICIÊNCIA DE ATRATIVOS EM ARMADILHA OE SOLO ("PIT-FALL"I 
PARA A CAPTURA DE FORMIGAS EPIGÉIAS (HYMENOPTERA, 
FORMICIDAEI 

J .D. da Cruz, Escola de Agronoml3 UFBA, CEP 44380-000, Cruz 
das Almas-BA. M. da C. Mendonça, O. M. Marques. M .R.B. Smith, 
N. F. Sanches. 

Armadilhas de solo ("pll -fall ", são conSideradas mais efICientes 
que a coleta manual ou Iscas atrativas quando a finalidade é capturar 
o maior número de espéCies de formigas que ocorrem em uma área. 
O obJetiVO deste trabalho fOI estudar a eftclência da combmação 
armadilha de solo com um atrativo; foram testados os seguintes 
atrativos: sardmha em óleo comestivel . álcool a 50% e uma solução 
de água e açúcar a 20%. A pesqUisa fOI condUZida em um plantIO de 
abacaXI (Ananas comosusl. cultivar Pérola. circundado por pastagens. 
localizado na Escola de Agronomla-UFBA, Cruz das Almas-BA. sendo 
as coletas realizadas nos dias 17 de abril e 17 de mala de 1996. As 
armadilhas conSistiram de copos de pohestlreno com 15cm de altura 
e 7cm de diA metro na borda superior, dispostos em uma grade 
formada por 36 pontos de amostragem (12 hnhas e 3 colunas). 
distanciados entre si, 3,Om na linha e 3,Om na cokma, permanecendo 
em campo durante 24 horas. Foi coletado um total de 5896 
exemplares. pertencentes a 37 espécies, 1 B gêneros e 04 subfamnias; 
a sardinha, água e açúcar e o álcool capturaram 51.35%, 56,76% e 
75.67%. respectivamente, do to tal de espécies amostradas . 
Considerando que cada um dos atrativos proporcionou a coleta de 
espécies diferentes. recomenda·se o emprego das três iscas testadas, 
caso seja desejada uma amostragem abrangente das espécies de 
formigas eplgéias em um determinado agroecossistema. 



IMPACTO DE Wa s m ann;8 lJuropunctata IHVMEN ,JT ERA . 
FORMICIDAEI SOBRE ALGUMAS PRAGAS DO AGROSSISTEMA 
CACAUEIRO DO SUDESTE DA BAHIA 

A . l. B. de S ouza . J . H . C . Oelabie & H . G. Fowlet. 111', 1 tlu Blllclcnclds 
(U NESP Botucatul. CEP, 18618000. BotUC.HU. SP 

W illIfUpullct8ta é urna 10rll)lIl .1 dunlln.IIHO dl'olro tio 
moS,IIt;O cle espéclps de 10fllll{l<I S drbooçol'l" qlle OCO"i! 1In<. I:.It.;.luaIS 
cltllCIII,iu slldesl e da Bahia Em virtude disto. to cle ex trema llllpurt .... lClíl 

Ulnd aVilll ... cdO sobr e o tipO cle Impac to. benéllco ou l1eg.l llvu, que 
eS Ia IOflllly .1 ox(~'ce sobr e algulIl,Js p"lga!> 'IIW oCO/((l1l1 110 

.1glO:'MSlCma rCC)lo llal Dell ll o deslIJ COlllcxtO. venllcuu !>c o seu 
ch~lt o 50 111 0 llh)IIIIS IIlsetos de IInpoflllncla CCOnOltllc.1 prc:sell!Cs !lOS 
C<lCiUIClltlS U"JIOlldl!>, Os dado:. IOldlll (''' rlOt adICarnetlle co lot ,lI los 
de lunho di' 1994 a agosto de 1995 no ll1U1l1cilllU de IIhóu't Foram 
1l';alllilt l. l !> 'te!!I !:' cio o hsürwu;ôcs em 52 ... rVOH!!> CUIH W ,tUrn,ll lllem", 
U 4!11I 52 )l1,IIHa!) sem a sua prescnca, amhas Ulshll\«1) 15111 \Im" .. 
d,IS Ollt'd !> (111 (;<Ida caC.IUClf O fo ram e Xallllllados o!> , I:,.". • du 5 
lfuto!> c de 5 folhas, Foram ve"ltc,u los o!> SUltomas tiL', ItlCO;; tle 
trl"es IThys,1Il0ptCfíl. Thrlflldacl . IIlllltlco!-. (Hcnlljl tCI.I. 1v1 I1I1I,IO) 
v "C)lIln llol s ICoII'OplC'f':I, Cllly:.om ehct<lcl e IdU.UI ..... ILt'llldnIIWI.1 
Stt'lllIlIlIdae e NOchlld.lel ;:1 hut os c'ou lulh ... s r!l' I.dl,IUUlIOS em 
plt! .... !IlCil C ,11I !>('IlCld lh - W .II"Of.}lJnct i'W, aS't .. n f 01110 d IWIt.I'lIlatl clH 
dI' Ilutus 1I1t('Slildo~ Ilor htllllóptUlu!> IHtH1HlPH'I .1 P~l!ud()l.\It:clfldl'l 

1\ .... mCl>lIhl .. (;ul1dlcúes. N.I!) hOlive lhle!('nCil 'tIlJl1lltc. l tlva e/llIt~I.If;. lo 

,ln ... 11.l(lliI'!> d .15 pra!.JilS aos !r 11 lO!> (! li !> lulll.l~ 1101 pll'St!UÇd t' IM 

"'''!>cl1(;1a dp ... ta 100 1I11ga. rll' 1II0d o quc'l mesllHI IldO d('vc !>er 1I,,"cada 
com o ,lI l l'ute du con lf olc biológiCO qU.llldu huuvclt'lIl IMlx a!> 
dcnslll •• dt·!> d.IS pr ... qas reglOllalS Icondlcõcs nas (I,,;H'> ,:.t ... p'.IUoIS l or..-.IO 
c~ llIdalla sl Houve .UlIllClllu slgnl'lcclllvn na PCI (;ClltdUI'IIl I IC hutus 
II1 l ustados por homóplUlo!> el11 pr(!Scnca de W (wrOIl/lnctrUfI . 
enlf t' tdlltU .1 <l SSOt;IOlt:ão n.lu e ohlllldtolla u devI'! !>cr cu" .. ,dmtld" 
como 11111 ~nlu tthl llsl1lo lat:l llt , .ll vu~ O!> ft'sullado!io SIIUPfl ~1II Que W 
.'JII(()/lIIII<;Wf,1 c 1f1l1tlerCIIIC dU!> .ltdque!> d.l!> !lr .lil"'!> quo ot..Ullcm em 
h.IIX.IS dull .... dades u UCdSlona elt !l to Ilt'U.ltIVn Qu,lIu lo as:,oclol SI' com 
I\Ollloptero!>. 

LEVANTAMENTO DE MOSCAS PARA SITÓIDES EM LAGAHTAS DE 
8 omb,!x m o'; NA REGIÃO DE MARECHAL CÃNOIOO RONDON PR o 

l.D . Oecarli . V. PietrQw ski & M .A .M,. Soares. UnlV h ladULlI IJo Ot!sto 
do P.llill\tl UNIOESTE. C Pos!.11 91. CEP 85960000 Mal Cd lKlldo 
Hondon. Pr E milll ' v<lI\<ltI@UI\IUC~HLUfllot:!>IC . br 

A !oCflCICllltura c .IIUólllIlcnte uma atividade tle yr • .IIldc 
Import.IIICt., Ilal<l os peqlll'!l1Us e lI1p.dlOS J)rooutofCs tio PrllatM. sondo 
o E!>t.1l10 o mollor produto! rle cd'>lIlos verde!> do BraMI A IIU.lhd,lde c 
PfOdultvldrtde do bicho d.J sp.d,1 está l utaclollada a v:' "os falor es. 
rntre eles. il !fICldêncla cll' doollcas, prt!dddoft!S e paraslI lmles Im .. 
cfI.leues Quatro eSI)écle!> de> moscas !>.i o cl tadólS com o !'lilr .lsll ólde!> 
do bicho da sed., . porém poucos eSludos l oram ICllos no I/ltllllO dc 
con llllllar ° p .lli1 !>lll smu. ,)Vall.1I .. eus danOS c cunhecer seu Cic io tl e 
vida . Consldcrundo a IIllportfJllcm que a sellCICllllura VUIIl tendo na 
reg .. io. este trabalho teve por ohltHIVO avalia' a IncldônclOl 011 não do 
moscas parasltó ldes em bicho da soda lias slfgarUls d .1 I ' ia. A!io 
co letas foram f Citas em C)IW1t O produtores da rcgldo. ,)I:' com 
e5 lrutlll ;j t écnl c amonle rocom endarla c dOIS com Ih lllacões 
IlllJ}rtJVISados , Foram realizadas no tOl al 15 dltlOstras. sem.lo eSlas 
colet ,HJds ,10 acaso com aproxlmaddmunte 50 lagal tas em IInal de 
3". d f" 4 U o de 5" IIlIar Os lotes de lagartas de cada produtor tOlam 
acondiCionado elll caixas de madeIra 111 x 39 x 53 c m ). torrada s 
com sacos de lálta c cobertas com teCido tipo tule. ForiUn IlHHlI ldas 
a t CllIperatufil e umidade amt.)lcn te c acompanhada s em seu 
dc!>envolvlmentO.As observações t! alunelltação loram reallladas 
quatro vezes ao dla.Utlllzou se corno alimento lolhas de amOreira, 
valledade Mlura. provenientes da propfledade de um dos prurlu tOI CS. 
Nas dmostJdgem reallladas não se ven llcou a presença de diptofOs 
pardslt tl ldes nas lagar tas . IIlt.1ependerne das condições assépticas 
do bLlrracão Estes resultados demonst ,am que Ild região trabalhada 
provavelmente não há espéCie de Dip l era que tenham se adaptado 
ao paraslt tsmo do bicho-da· seda. possivelmente deVido ao seu 
maneIO. ondo a cflação das lagart as é feita lo nge da l on te d e 
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allmentação Cum base nes t es dados conclUI se que a reg ião 
dlllCllrncllte apwsclltarfl prohlemas com dip tel os parasl tóldes em 
c fI.lcões de 1)Il:llo,da !>erla 

ABUNDÃN CIA. DISTRIBUiÇÃO VERTICAL E FENOLOGIA DE 
ARTHROPODA DE UMA REGIÃO INUNDADA POR AGUA MISTA. 
NA AMAZÓNIA CENTRAL 

1) - J . W . de MORAIS , INPA CP 478. 69011970 Manaus/AM . 
BldS11 M orms@ Cf allunp b, 21 · J . AOIS . MPIL. Postfach. 165, 
O 24302 ?toef\. Alemanha Adls@lIIpll I1l0en. mpg.d400.dc 31 -E. 
BEATI FILHO. Esc Sup de Agflc, " LUIZ de Quelloz " CP 9 . 13418· 
900 P.,dclcilba 'SP. 

htudou so d fauna do Anhropoda. do so lo. do l olhodo e 
d(J~ troncos. nUIIHI lIort' s ta ululldmla po ' água mtsl.l , Cf'r c:. de 10 
Km próxtmo tle Manaus AM P;Uil extração dos ar trópodos do solo. 
utlhzou se o metodo do Kellll'!>oll Na cap lufd dos artrópodos do 
t ol h u llo e d o!> tr o n cos utdl/ou se fotoe c h.!ctOfe!> de solo o 
l u tocclec tulus tl e árvoles. rc spcc t lvamenl C. Foram capturados um 
l ota i ele dplOXlllladdlllUllh! 25 qruj)os de arl'ó podos Identific ados a 
nivel de o rd ens e lamilta s Alguns grupos . ta is co mo 
Pseudll~COfpl()!leS , C hllo p o da . Symphyla e Archaeogll.Jtha . 
Idclltlltt;ados d I"vel de espéeles. não 101 ... 111 anahzaclos neste t r.lbalho. 
A ,I!lVldade. Jlltllllldl\ÇI<1 o íl cllSlflblllÇdO vert ica l dos lIllIInms 101 
IlIlIut'nclóul,1 Iwl.1s r~ tdcõcS anuaiS. pelos fatores btó tlcos loca iS e 
pcl ... Inlll \tf,ICilU ,ltIlldl !le 5 d 7 meses. A migração de g rupos mais 
sen!>lvel!>. I .II !> como Pseucloscorplones e Symphyla. IIlICIOU se mais 
r.edo. em JdllUlft) c fevcf(!IIoIl988. Outros g' upns • presonl CS no 
f"lhedo. 1.l1!> cumo Isopuda. dlgumas Arancae. Oplhuncs. BI .. ttodea 
(IIIufas e .lt lull os!. Heteruptl'ld (pflllclallllerue Olpsocofldao e 
Gcld .. lu(:mld.wl Illlgrardl1l SOfllUlHO l>or ocaSião da subida do nível 
cI ... dUU.1 Além do pubu de IIllIlldação que e con Siderado um eco 
lator pr1l11,'1110 IMra a migração de artr ópodos terrícolas. os f atores 
abl6tlcos sOC\lntl.illos, pllnclplmnenw tempera lura do solo c umidade 
do o.;u lo !>ão O~ I1hllS IInpurtanws 1'0' exemplo em Isol>oda. Oplhoncs 
e A,ane.le, Rel erente a dlstflblllção vOfllcal. a "nuona dos grupos 
'0""11 l~aptlll<ldos na camada meus super fiCial de O a 7cm de 
j)fllhulthdnde POI ext!lllplo. Japvgldae. Po1llfopoda o Coccoldea com 
66. 7'~. 17.0~ c 67.4%. respectlvamcnte. Foram ICl l as comparações 
Qu tfe a ILI\II \j l de Arthro poda da á,ea estudada ILuoo Janauafl). com 
d f.luna • li' conhecida. du uma florosta Iflund.,.da por água preta 
h4ilj.>Ó) c lima fl olest ., Inundada po, áuua branc a (váfzeal . A s 
os tratég ld!> do sobrevlvónCli,1 a Inundação observadas neste es tudo 
l oram : a Illlgração ventedl l>tua os troncos e copas; sobreVivência 
através de OVO!; leslstentes a Inundação com a eclosão dos Juvenis 
no llnal do pefiodo emcrso A maior captura ocorr eu nos pt'lmClros 
7 c m de pro lundldade e durante o per iodo c huvoso. ocasionado pela 
IIllgr:tção rl ..... as arvores. 

EFI CIÊNCIA DE CAPTURA PARA INDIViDUOS ISOLADOS E 
AGRUPADOS DE Orthemis ferruginea FABRICIUS . 1115 (OOONATA: 
lIBELLUlIDAEI 

P.H.E. Ribeiro. Setor de Ecologia fDBG /UFV). CEP: 36.57 1 000. 
VICOSit MG 

As larvas de Odollato Vtvem cm amblontes aquátiCO S e 530 
predadores gencrahstas, jXKIendo apresen tar um forte comportamento 
tern toflal. delendendo uma região de tOllagcamento ~ l>osslvel que 
as tnte rações agrcsslvas II1tla cspecillcas venham a !!lIer f em 
negatlvamonte na captura IndiViduai por aliment o , pOIS es tes 
Indlviduos gastam tempo e energia neste ptocesso. Este expen mento 
fOi desenhado para tes tar se a ef iCiênCia de captura de larvas Isoladas 
é Inator Que em larvas com Imutos 1I'lC,hviduos coespecillcos presentes. 
sob a hipótese que a capaCidade ,,'dlvldual de capturar alimento sela 
re dunda po r IIl fl uênCta do comport am ento agressIvo en tr o os 
Indtvlduos de O. ferrugmea. Para avaliar a e flclêncl3 de capt ura em 
Individuas Isolados e agrupados de Ofthemls ferrugmea. fOI medido 
o tempo gasto por esta espécie para capturar a pllmelfa presa Uarvas 
de cuhcld los de últ imo ins tar). Foram f CI tas tes tes com Indlvlduos 
Isolados em ca ixa com volume de 6 4 cm3 (4x4 x4 ) e com grupos do 



16 Individuas em caixa de volume dezesseIs vezes maior. As presas 
Icuhcldlos) foram forneCidas a uma denSidade constantr de 0 .3 1 
larvas/cm3 nos dOIS tratamentos. As larvas de Odoniltil foram 
submetidas às mesmas condições de Jejum antes do expt..nmento. 
A efICiênCia de captura de Orthemis ferruginea foi Igual para os dOIS 
tratamentos hndlv'duos Isolados e agrupados) (teste de Kruskal·Walhs 
- 0 .009: p '" 0 .925). O tempo médiO de captura para mdlvíduos 
Isolados fOI de 395 .188 segundos (s - 410.0201 e para Indivlduos 
agrupados foi de 350.938 Is - 369 .9071 . As interações agressivas 
poSSivelmente não são fatores tão Importantes para a estrutura desta 
comunidade quanto algumas adaptações apresentadas por Orthemls 
ferrugmea . Estas adaptações permitem às larvas ficarem escondidas 
sob o substrato e serem predadores oportunistas do tipo "senta e 
espera". atacando sua presa quando esta se encontra a uma distancia 
necessária à captura. 

ALIM ENTAÇÃO EM QUATRO ESPÉCIES DE GRILOS NEOTROPICAIS 

C.F. Sperber. Setor de Ecologia (OBG/UFV). 36571 -000 Viçosa, MG 
/ Oep. 81010gla IIB/UNESP). Rio Claro. SP. 

A fauna neotroplcal de gulos é amplamente deSCtUlheclda. 
de tal forma que coletas intensivas de grilos na região têm alta chance 
de encontrar espéCies novas para a CiênCia. Das quatro espéCIes 
aqui estudadas. três são novas. Neste trabalho fOI testada eventual 
preferênCia alimentar de grilos por uma de três Iscas: banana 
fermentada. carcassa e fezes . Foram montados 60 conjuntos de 
três arrnadllhas tipo "pltfaU". abrangendo três parcelas de 5ha. em 
cada urn de três fragmentos de Mata Atlãntlca em Viçosa. MG. em 
fevereiro de 1996, totahzando 180 armadilhas. Cada armadilha 
consistiU num balde de 18cm de diAmetro e 15cm de profundidade. 
enterrado no chão. com solução aquosa de detergente líquido a 1.5%. 
com a Isca colocada em potes suspensos. protegidos da ação de 
vertebrados. Ern cada conlunto foram colocadas três armadilhas. 
cada uma com uma das Iscas. a 2m de distancia entre elas. Os 
conjuntos foram montados a 30m de distanCia dos conjuntos mais 
próximos. As armadilhas foram deixadas no campo por 48 horas. 
totahzando 2880 horas-armadilha. Apenas grilos adultos foram 
conSiderados. Para cada espécie fOI f91tO teste OUI -quadrtlrll com a 
hipótese nula de que os grilos cairam na armadilha por ;WdSO. Só 
foram utilizadas as espéCies com abundânCia maior ou luual a 15 
indivíduos, para que cada célula da tabela de contingênCia não 
apresentasse freqüênCia esperada menor que cinco. De quatro 
espéCies. apenas uma. Phalangopslnae sp.1 (cf. Eidmanacflsl. 
apresentou preferênCia por Isca de banana (n - 20: OUI '""' 7. 1: 2 
g . l. ; P - 0 .03) . Para as demaiS espéCies, Phoremio sp .n .1 
ITngonunae. n := 1131. Aracamby sp.n. l (Phalangopslnae. n ,.. 20), 
e Izecksohmella sp.n.l (Phalangopslnae. n - 19) . não houve efetto 
da Isca sobre a freqüênCia de coletas (OUI.5.. 3.3: P > 0 .19). Três 
destas espécies são atraídas por aveia. InclUSive Phalangopslnae sp. l . 
embora este não seja um alimento normalmente disponível em seu 
hábltat. 

RELAÇÃO DISTRIBUIÇÃO-ABUNDÃNCIA DE ORTHOPTERA IIn.oc'al 
EM TRtS FRAGMENTOS FLORESTAIS 

C.F. Sperber. Setor de Ecologia (OBG/UFVI. 36571 -000. Viçosa. 
MG I Oep. Biologia. (lB/UNESPI. RIO Claro. SP; & J .N.C. louzada. 
CEUNES IUFESI, São Matous, ES I Enlomologla IDBA/UF"I. 

Foi testada a existência de correlação positiva entre 
distribUição (proporção de locais ocupados) e abundância (número 
médiO de Indlvfduos nos locais ocupados) de Orthoptera em escala 
local. e três hipóteses alternativas para explicar tal correlaçAo. Utlhzou
se 20 conjuntos de 3 armadilhas tipo ·pitfall' . em três fragmentos 
florestais, em Viçosa. MG. em feveretro de 1996. ConSiderou-se 
' Iocal' cada conjunto de armadilhas. e 'reglão' cada uma das parcelas. 
Nas parcelas inseridas em fragmentos maiores a abundânCia (In do 
núrnero de adultos I fOI positivamente correlaclonada a distribuição 
(correlação de Pearson; G: r - 0 .977; Ou l-quadrado de Bartlett -
13.9; P < 0 .00 1: M : r z 0 .952 ; OUl _ 13.0: P < 0 .0011. mas não 
no fragmento Pequeno (OUI - 3 .8; P - 0 .0521. A regressão linear 
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da abundancia em função da distribuição fOI sigmficatlva no fragmento 
Grande In Zl 7: r1 

:K 0 .95: F := 104.3; P < 0.0011 e no Médio In . 
8; r2 ,.. 0 .85; F ,.. 57.5: P < 0 .0011. mas não no Pequeno In • 10; 
F - 5.2; P • 0.052). EfeIto de amostragem fOI testado com 
dlstribUlçAo binomial negativa através de regressão linear de In l -In 
Iproporção de locaiS vazlosl em função do In I módulolln (média da 
abundância em todos os locaiS))) e de -2 · In (coeficiente de variação) . 
O efeito de amostragem não pôde ser descartado nem para a parcela 
inserida no Iragmento Grande In - 7: r2 

z 0.999: F - 1507; P < 
0 .0011 , nem MédIO In a 8; r' - 0.998; F - 1024; P < 0.0011. As 
rwpóteses de especl8hzação versus dinâmica metapopulaclonal foram 
avaliadas pelo número de espéCies em função do número de locaiS 
ocupados. em que distribUição normal corrobora a hipótese de 
especlahzação. enquanto distribUição bimodal corrobora a hipótese 
metapopulaclonal. Nas três parcelas a distribuição fOI 
aprOXimadamente normal. sendo truncada em M e P. 

INTENSIDADE DE ATAQU E DE CIGARRAS IHOMOPTERA : 
CICADIDAEI EM CAFEZAIS EM CAMPOS ALTOS E MANHUAÇU
MINAS GERAIS. 

M. O. Moreira. M . Picanço. P. S. F. Ferreira. R. N. C. Guedes. Oept! 
de 81010gla Animai. UFV. CEP 36571 -000. Viçosa. MG. 

As cigarras constituem pragas Importantes para a 
cafeicultura causando Injúrias deVido a sucção de selva nas raízes 
das pJantas pelas nlOfas. O conheCimento da sua distribuição espaCial 
é necessáriO para o estabeleCimento de sistema de amostragem para 
a praga e recomendação do local de aplicação do InsetiCida a ser 
empregado no controle da praga. ASSim este trabalho VISOU o estudo 
da distribuição espacial da praga sendo reahzado em cafezaiS nos 
municípIOS de Campos Altos e Manhuaçú MG. Com escavações ao 
redor das plantas avaliou-se o número de OrifíCIOS de cigarras/planta. 
o número de ninfas/planta. a distancia do orlHclo até a planta. a face 
de sua localização. o diâmetro e a profundidade do ontrCIO. Venhcou
se que a espéCie predominante em Campos Altos fOI Ouesad8 gigas 
16.02 nmfas/plantal. Já em Manhuaçú fOI Carineta sp. (6.04 nlnfasl 
planta) . Em ambos os municípiOS os oflflclOS das mnfas das ciganas 
tenderam a se locahzarem a 40 cm das plantas de café. O diâmetro 
dos ontrCIOS das mnfas de cigarras de a. glgas 12.07 cml fOI maior 
que os de Carmeta sp.( 1.57 cml . Em solos arenosos as mnfas de O. 
glgos apresentaram menor comprimento corporal t 1. 79 cm) .se 
localizavam em onfícios mais prÓXimos às plantas 137.29 cml e de 
menor diâmetro 11 .52 cm) do que em solos argilosos 11.96: 40.71 e 
1.63 cm) respectivamente . Em cafeelfos menos adensados as nlOfas 
de Carmera sp. estavam locahzadas mais próximo as plantas de 
ca feeirO (49.06 cml. As nlOfas de O. glgas entre as plantas e no 
lado de cima das ruas estavam a cerca de 30 cm das plantas. 
enquanto que as do lado de baiXO das ruas estavam a cerca de 50 
cm das plantas. Já as nmfas de Carme,a sp. entre as plantas de 
ca feeirO. dos lados de Cima e de baiXO das ruas estavam a cerca de 
37. 31e 43 cm das plantas de ca feeirO. respectivamente . 

INFLU~NCIA DE Trigon. $p;nipe. FABR. IHYMENOPTERA: APIDAEI 
NA POLINIZAÇÃO 0 0 MARACUJAZEIRO P~ssiflorll edulí's Sim •. f . 
flllví'cllrpll Oe9. 

M. M. Silva. M. C. Picanço. C. H. 8ruckner & C. D. Cruz. Oepf4i. 
Biologia Animai (UnlV. Fed. Viçosa) . CEP 36571-000. Viçosa. MG. 
E·maíl : mmoura@alunos.ufY .br. 

A abelha cachorro ou Irapuá. T. spinipes. é observada 
frequentemente visitando as flores do maracuJazeiro. Porém. sua 
função como polinlzador efetivo não está bem estabeleCida e também 
até que ponto as Injúrias causadas por elas às flores Interfere no 
processo de frutificação. Este estudo fOI condUZido no Campus da 
Unlv. Fed . Viçosa e teve como obJetiVO a avaliação da interferência 
de T. spinipes. na pohnlzação e frutificação do maraCUjá amarelo (P. 

edulis Sims . f . flavic8rpa Oeg .). Foram realizadas polinizações natural 
e artifiCial. coberta ou não. em flores com ou sem injúrias de T. 
spimpes. As flores que receberam polinização artifiCial com cobenura 
foram envolVidas na manhã do dia da anlese. Em torno das 13:30 
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estas foram descobertas. poltnlzadas artificialmente e envolVidas 
novamente. Foram avaltadas a percentagem de vlngamento das flores 
e o peso dos frutos. Observou-se que as flores com mJúnas de T. 
spmlpes apresentavam maior vlngamento 164%1 que as sem tallnJúna 
132%1. quando polinizadas naturalmente. Não detectou r efeito 
SignificatiVo do tipO de polinização sobre o peso d ·l· frutos 
provenientes de flores com inJúrias . Porém. quando T splntpes 
VISitavam as flores após a antese (polinização natural e artifiCial sem 
cobertura). proporcionaram frutos com menor percentagem de peso 
de polpa mais sementos (43 e 42%. respect ivamente). em relação 
aos frutos provenIentes de flores pollOlzadas artifiCialmente com 
cobertura 151 %). Logo. T. splmpes ao vIsitar a flor para coleta de 
néctar e pólen. provavelmente. depoSitavam grãos de pólen de outras 
plantas nos estigmas antes da antese. Já a presença destas abelhas 
após a antese proporCionou frutos com menor percentagem de peso 
de polpa mais sementes. provavelmente. por retirarem grãos de pólen 
dos estigmas redUZindo a fertilização . 

RELAÇÃO ENTRE A HORA DO DIA E A ATIVIDADE DE 
FORRAGEAMENTO DOS APIDAE EUSOCIAIS EM LENÇÓIS. BAHIA. 

B. F. Viana. Depto . Zoologia, Insl. de Biologia. UFBA. Salvador. BA. 
E·mall : blande@ulba,br. A . M. P. Kleinert & V , L. Imperatril; , nseca, 
Depto Ecologm. Insl. BIOCiênCias. USP. São Paulo. SP. 

Os Cicios anuaiS das abelhas eusocials da tamOla Apidae 
sào mdependentes das mudanças sazonaiS do c lima . As suas 
atIVidades de vOo resultam da Interação entre os tatores hlólicos e 
ablótlcos em cada dia de cole ta . Cada espéCie de abelha tem o seu 
ó tuno de temperatura, umidade relatIVa. vento. intensidade luminosa. 
precipitação. dentre ou tros. O ó tllno de forrageamento de cada 
espécie de abelha relaclona·se. também. é hora do dm, que apresenta 
relação com o fluxo de néctar. a disponibilidade de pólen e com os 
fatores aCima Citados. Com o obJetiVO de determtnar os horános do 
dia de maior atiVidade das abelhas nas lIores. em uma área de cerrado 
gram(nco lenhoso com traços de campos rupestres em lençÓIS. Bahia. 
reahzou se cole tas qUinzenaiS dos Indivíduos nas lIores. utIlizando· 
se redes entomológlcas, por um perfodo de 12 meses, Cada coleta 
teve a duração de 12 horas. das 06:00 és 18:00 horas. O maior 
numero de abelhas cole tadas fOI pela manhã. entre 09:00 as 12:00 
horas 154.23% do total de Indlvfduos capturados) , sendo o piCO de 
10:00 às 11 :00 horas. Apls mel/itera fOI mOls capturada pd., !Bnhã. 
atingindo o PiCO ent re 10:00 e 1 1 :00 horas, Este horáflo J' i também 
o de maior atiVidade para Geotngona monbuCB e Parramolla helleri. 
Fncseomelllta franCOI teve o seu ótimo entre 11 :00 e 12 :00 horas. 
As duas espécies de Bombus coletadas foram também mais ativas 
pela manhã , Trigona spmlpes apresentou dOIS PiCOS de atiVidade: 
um pela manhã, entre 10:00 e 12:00 horas e Oulro é tarde. entre 
16:00 e 17:00 horas . As outras espéCies de apldae eUSOClalS 
coletadas. cUJa frequêncla de captura fOI baixa. não apresentaram 
mUita regulandade quanto é preferência por uma determmada hora 
do dia. 

DADOS COMPARATIVOS DA EFICI~NCIA DE ARMADILHAS E ISCAS 
ODORES NA AVALIAÇÃO DA DIVERSIDADE DE EUGLOSSINAE 
(HYMENOPTERA - APIDAEI NA APA DAS LAGOAS E DUNAS DO 
ABAETÉ - SALVADOR. BAHIA . BRASIl. 

C .M . Carvalho & a,F. Viana. DeptO de Zoologia. Ins1. Biologia . UFBA. 
Campus Ondina, 40170 - 280, Salvador . Ba . ( maU : 
claxares@ufba .br. 

Os machos de EuglosslOl coletam essências em diversas 
em diversas fontes na natureza. principalmente em fontes florais. 
como as flores da famOla Orchidaceae. A utilização dessas essências. 
extrardas de fontes naturais ou sintetizadas. como iscas· odores el 
ou em armadilhas. na captura de euglossíneos constitui-se em 
Importante ferramenta ecológica, aplicada em levantamentos da 
diverSidade. e em estudos populacionais e comporta mentais desse 
Já mencionado grupo de abelhas. O objetivo deste trabalho consiste 
na comparação dos dois métodos de cole ta (armadilhas e iscas) 
quanto 'a sua eficiência no levantamento da diversidade da fauna 
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local de Euglosslnl. O trabalho fOI desenvolvido na Área de Proteção 
Ambientai das Dunas e lagoas do Abaeté, 12°56'S e 38°21'W. As 
coletas foram realizadas no período de dezembro de 1995 a setembro 
de 1996 com Intervalo médio de 10 dias entre duas coletas. 
totaltzando 252 horas de observação. Foram utilizadas armadilhas e 
Iscas contendo essênCias de eucallptol, baunilha. salicllato de mellla, 
eugenol e benzoato de benzlla. CinCO espéCies, distrlbuldas nos 
gêneros Eulaema (EI.) e Euglossa IEg.1. foram atraídas pelas essências. 
As Iscas apresentaram os segUIntes resultados: eucalipto I 104 
espéCies) - EI, mgrita In - 86), EI. meriana flavescens In - 2), Eg. 
cordara In - 287) e Euglassa spl ln = 1); eugenoll03 espécies) - Eg, 
cardara (n - 3) . EI. mgota In - 1) e EI. cingulara In & 1) ; sallcllato de 
metlla 101 espécie) . Eg, cardata (n = 3); baUnilha 101 espéCie) - EI. 
nign'ra In - 2) e benzoato de benZlla 101 espécie) ' Eg. cord8tll (n - 16). 
Com as armadIlhas foram capturadas as segUintes espéctes: eucallptol 
103 espécies) . Eg, corda ra In - 861. EI. nign'ta (n = 50) e EI. meriana 
lIavescens In - 1); baunIlha (01 espécie) · EI. mgrita In= 1) e oonzoa'to 
de benzlla 101 espéclel- Eg. cardara In = 51. Na armadilha com eugenol 
não fOI coletado nenhum Indivíduo das espécies encontradas no local. 
Embora os dados apresentados aCima sejam parCiaiS, referentes é 
dOIS terços do tempo prevIsto para a conclusão do trabalho !Janeiro 
de 1997), sugerem maior efi cáCia da Iscas-odores na atração de 
diferentes espécies de euglossíneos na região . 

ENTOMOFAUNA DO ABACAXIZEIRO NA REGIÃO DE PIUMHI-MG 

L. V. C. Santa-Cecnia. Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas 
Gerais (EPAMIG). C. Postal 176. 37200·000. lavras. MG , 8 . Souza 
& S. M . Chalfoun. 

o conheCimento dos Insetos que Visitam a cultura do 
abacaXI é de grande Importancla uma vez que a transmissão da 
fusaflose. um dos maiS séflOs problemas que afetam a cu ltura no 
Estado de Minas Gerais e em todo o país. poderá ocorrer pelo Simples 
contato do IOselo contaminado com um fenmento da planta ou 
através da alimentação. Uma vez que a entomofauna varia de local 
para local e durante as vánas épocas do ano, o presente estudo foi 
desenvolVido Visando Identificar e quantificar os Insetos envolVidos 
no processo de disseminação da doença. O estudo fOI condUZido em 
um plantio de abacaXI. cultivar "Cayenne" na região de Piumhr·MG. 
no período de 1994 a 1996. As coletas foram realizadas mensalmente 
em 360 plantas a través de uma rede entomológlca . Foram capturados 
Insetos das ordens lepldoptera. Neuroptera, Hymenoptera. Diptera. 
Coleoptera. Homoptera. Orthoptera, Hemlptera e Psocoptera. 
destacando·se as ordens Dlptera (34 %1. Hymenoptera (l8.7 %), 
Coleoplera 117.4 %1 e Orthoptera tl3 %), Durante o perrodo de 
abertura das flores. em que a planta torna·se altamente susceptlvel 
é mfecçao pelo fungo. por constttu(rem·se em locaiS prefendos para 
as VISitas de mUitos Insetos. foram coletados um total médiO de 
12 000 espéclmens. entre os meses de agosto e outubro. 

FLUTUAÇÃO POPULACIONAL DA MOSCA-MINADORA Udomyzo 
huidobrensis E DE SEU PARASITÓIOE Opius sp. EM BATATA. NO 
PLANTIO DE INVERNO. NA REGIÃO DE ALFENAS-MG. 

O.I.P . Pereira ; J.C. Souza & l.V.C. Santa-Cecília. UFLA • 
Departamento de Fitossanidade. ex. Postal 37. CEP 37.200·000. 
Lavras-MG.: 

Minas Gerais é o segundo produtor de batata do pars. sendo 
que 70% de sua produção se concentra no Sul de Minas. Nesta 
região, no plantio de inverno (abril a junho) são cultivados 8.000 ha, 
com a cultivar Achat numa prodUtividade média de 30 tlha. ~ neste 
plantio. que ocorrem as maiores infestações da mosca·minadora 
Lin'omyza hui'dobrensis IDiptera·Agromyúdael, podendo causar sérios 
prejuízos é cultura conforme relatos de bataticultores. contrariando 
assim os resultados de pesquisa obtidos pela EPAMIG nos últimos 
14 anos na região . Para o controle efetivo deste inseto, torna-se 
necessário o conhecimento de seu desenvolvimento bioecofógico na 
região em questão. Dessa forma, propOs-se o presente trabalho. 
visando determinar sua flutuação populacional e de seu parasitóide 
Opius sp. {Hymenoptera·Braconidael. durante o plantio de inverno. 



do <11'10 de 1996. com a cultivaI Achai Foram tellas colela~ selllamllS 
de 60 lolha!. lia parw Inlellor da "Idnta . IOCdl do mÍ(:l(t de !.ua 
IIllcst.tç Jo, As colot.ls 1\>1.lIn rU <:l lrl,Hlds aos 39. 47, 54 61 c 67 
( 1t , 1 ~ tlPÓS plal1tlo (DAP) As lolha~ coletadas 10r.1I11 coloc .... cI. ls ~olJre 
~.u.us clt' Jlallcl. um lahor,llóIIO. li tenlpcrilhlld e umidade amblcllle 
Oito cI'dS dPÓS. foram ,IS !>uj)as Ctll1latl.l !. c I~III segllldd. ,lInI.l/cnadas 
"'In !.dcns plol!.tlcOS Imrluwdos com ITIlcro.lllult.lICS , Ap(h 1!j (lias. 
fmnlll sp.p.1l,ldt)s e COll1il1tO~ os .I(Jultn~ Cl1lf1IUttl(l!. da mos! ".1 hldura 
e de '>1'11 pitldsI161dc RC!tllll •• do~ ubltclo~ Il\lhCilr,lIll d t.... Il.dO ti .. 
pn"ul.l(;.lu da mo~cfl llunddOld OUI .mte todo o CIcio d.J t;u ltUfa. 
Jtlll~I"I(IO n piCO m.bllllCl .tU!. 47 DAP. de(;te!.t~cndo em !.cUlllda O 
p.tr.I ... llUldc OIJIIIS SI> I!!.tellu pU''>t'II\C durante todo o CIcio tld CUItUld. 
illlllUlIlf!tl o acmc aos 67 DAP. (:()1I1 74 ,7 ""b do ocorrcnCI,1 Es!>c!> 
IlH.ult.tdos eVldcnChJIIl a atuilçilO de!. te para ~I t ólde 110 c:ull ll ulc da L 
IIUlcloJJrlJflSIS 

COMPORTAMENTO DA TRAÇA DAS CRucIFERAS. P/ul. /la 
xyloslella IlINNAEUS. 1758) EM CULTIVARES DE REPOLHO 
Btassica oleracea VAR . capila la 

loges, V ; Barros. R. & Ohvelfa. J . V . Marques. I. M . R UfRPE. 
DEPA . DUI~ Irm.ios. CEP 52 171 900. Recl'tl . PE 

A tI <Iça dm. crll cilcl"IS Plu rf'lI" xyJosu'II" U 1I11li.t das 
planas do malOI expresSãu Hconôlluca em lIrásslcas. sendo 'I pl<lntlO 
de dllcfI'lll eS ClIl!tV<tlOS um.Jlll tl1lCd f.wnUIlI ('1111('1)01110 , l ... 
tevc pOI Ob)CIIVO .lIIahar o comportdnlcnlO dc~ta j)ldq.ll' 1I1 ,I!rvmt!s 
ele lepulho O expullmcnto 101 condu lido 110 MUnll'IplO de (.dIllU(;111I 
dto 5,,-10 Félix PE. no periodo de 11 1994 <I 02 1995. adotando ... e 
dS CUI!IV.IICS Louco. N,tntWd, Soshlll. Matsllk ,-,sc. Kyolanl! Mldorc. 
em hlocos da acaso com S81S " ,ilamento !> e tlth ICjlCll t.ÔCS 
PlllvCIIldÇÔC!> IM semelltclfa e 110 pldlHIO deltnltlvo 10101111 elcltiddas 
até os 2B dla:-. al>ós o tlallspl.lIltl!. a cada quatlo dias. Hltcl calando 
se os 1I1setlc ldas 8acllfus IIwrmgwnsls . dell.III14'tlllll1(' c 
nlt!lhdllllduphos. Apos 34 diAS do tldl1splantu, fC)fdlll culc ldda !> 
SUIIUllhllmcnte duas plantoi!t por parccla. Em laboratóllo 100Ioglstlada 
a Inleslaçdo c a dlstllbUlção das lagartas l' pupas de P_ xylostella 
nas cu/tlv,ltes de repolho , As pupas fOlam Isoladas enl cdpsuld de 
geldtlna. I! mantidas ~I 22,43 .±. 0.36"C e BO.28 ~ 0.86~ de UR. 
p.lla a determUlaçãu da raldO sexual. longeVidade e emerguncla do!> 
adultos du P. xy/oslella Vale salien tdl que IOldm ICgISU.IIJO!> altos 
nivels do paraSitismo da praga por Oomyzus sokoloslCII. Observou se 
a médta de 6 .00 a 11 . 11 lagartas por planta e de 11.58 d 15.55 
pupas. não havendo diferença entre as cultivares. As lagart .... ti pupas 
P. xyloslella foram encontradas predominantemente na la ;1' Infertor 
das folhas da base das plantas das cultivares. parte à qual lIgere-se 
o dtloclonamento da aplicação de IIlsetlCldas . Também não fOI 
observada InfluênCia das culltvares sobre a razão sexual e longevidade 
do Inseto. A emergencla dos adultos 101 ",feflor a 60% em todas as 
cultivares. O comportamento de P. xyloslella fOI semelhante nas 
cu ltivares estudadas. 

CARACTERIZAÇÃO DA FORMAÇÃO DE MOSAICO OE FORMIGAS 
ARBORlcOLAS EM POMARES CITRICOS EM CRUZ DAS ALMAS. 
BAHIA. 

M . R. B. Smith. Dept2 de Culnclas Biológicas. Unlv. Estadual de 
Santa Cruz. Km 16 - Rod. IIhéus-ltabuna. CEP 45.660 000. Ilhéus. 
e •. 

O mosaico de formigas arborícolas dominantes tem Sido 
os tudado e teo(izado por vállos mlrmecólog05. sendo delnllfln como 
a distribUição padrão das dllerentes espéCies que COI"IJoem a 
comunidade da copa das árvores de mata ou de cultiVO, perenes 
nas regiões tropicaiS. Este trabalho procurou caracterizar as espécies 
con lorme seu status de dominânCia e as relações enlre as mesmas 
na tentatIVa de caractellzação do mosaico. Pomares chllcos de 
diferentes Idades 14. 8, 16 e 20 anos. estando este último abandonado 
há 5 anos) foram amostrados utilizando· se lençol entomológlco e 
cole ta manual. Os pontos de amostragem, um total de 60 em cada 
pomar. foram dlstnbufdos aleatOriamente e POSSIbilitaram a coleta 
de 62 espéCies de formigas. A natureza das relações entre as espécie 
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IUI itvah .. ula com o auxilIo do leste X". com correção de Vates. para 
o IllIal foram h.!ltdS r.omb!l)açõe~ 2 d 2 entre todas as espUCIIJS qlle 
OCOffCfdm pelo lIumollo 6 velOS no lI .ttamento. O ICSUllddo baseia se 
Ild hC<lluúlc la aspcl,lda a IM Irequêncla observada. c C aplesentado 
para o Ilillel dc Slylllllc .. nem .1 aiO. 5 e 1 %_ Uma vel determinado o 
númoro do IIlIe1dções 1)(lSlllv<:lS c negativas de cada espéclc. es tes 
v,lIolus ~.IO .. pllcados "ti cltplessào que dcternlllla o jmllce de 
dOlllln nCla ' 10 N PtN -T P Os resultados analisados para ct:lda Idade 
dos pOIll.trCS. mostram que apesal de um aumento na compleKldade 
das rulilCõcs enl re ('~lIer.les cm lunção da Idade do plantio. a 
mllln~col<luna arbollc:ol.1 conselVd caracteriStlcas fundalnentí1ls de 
vcgcl<lC.IO .!'oecund,:uld. mesmo nas plantaçóes lI1i11S 3111lgas. nào 
chcgando d COIl~tltllll UI1l veld<tdulIO lllosalCO. sendo estas aftffnações 
{hScu tlddS VIII funç ão do tipO de Illllnelo que Ó praticado nos I,Udl1Jals 
da B"III.I. aSSllll comu tHII lunçrlo das relações entre as tornlltloJ s e 
as pllnClpms prdg<lS da cultura cltllca. 

FORMIGAS IHYMENOPTERA; FOR MICIDAEI ASSOCIADAS AO 
CUl TIVO DO COQUEIRO (Cocos "ucite,.) NO SUDESTE DA BAHIA. 

E. S. da Conceição. J . H. C. Delabie & J . R. M . dos Santos. Mesuado 
em Agrolloflua EAUFBA. 44 .380 000, Cruz das Almas aa; Lab de 
M"mt:cologla SECEN CfPEC C(PLAC. C.P. 07. 45600 000. ltabulla 
a.1 UESC. 45660000. Ilhéu, e. 

EXistem lllu.litS espcclllS de 10rl111gas nos coqucllos na 
'Uyl.IO "lUlal do Sudes te da B,Jlua. quu ntdlftcalll ou fOHugemlll no 
sulu ou nas .1IVOruS. Este tl.tbulho VISd avaliar a IInpoltâncta destas 
1\0 tlqlotll,:osllolslema As colclas 101<1111 realizadas em agosto de 1996. 
nUIIl t..:tJt l l lt!llul dd Vdfleditdc An30 Vcrde da Maldsla da Eslação 
ExptHlIllClual Lemu'> Mdl.1 lESMA!). CEPLAC. em Una. Bat\la A 
.clenttltc,u:.1U do~ Forllltc ldau e anJltse dos dadns loram leltas no 
Labolil l úllO dc MIIIIlccologtil do Cent ro de Pesquls.l s do Cacau 
CCEPEC, A!. lormlgd~ lor.Ull I:ull'ladas em 50 álvores, respCltando 
ItIIl tIlu'I valu riu 10 IIlantds .... cndo (IUC itS espéCies ocorrendo no 
l,;h30 t.llnhem loram COICtrHJ'IS com auxilio de armdd.lhas do tll>O 
~plt f ,IU ~ f oram encontlada!. 25 especles de formIgas 110 chão e 30 
na!. áIIlO'C~ Elltle ,j ~ Pf>t:udomylmec llldc . gwpo de espéCies 
IIledador , I ~ ,15 eSllce.e!. mais frequcntes são PsClldomyrmcx graclIIs 
c P ,emul.U/us. encontladds pflnclpalmente nas plantas Da sub
f<lml"" MyrnllcUldc. lIuas espéCies de Pf,e/rlo/e. Catdloconuylo t.'meryl 
c Cyphomyrmcx 1r,1f1SvetSuS Il1dtllc arn no solo, enquarllO 
M onOlf1fJOum lIonco/a nldlftca em folhas secas e cocos pecos na 
plantd . Entle as FormlClnae. o gênero predominante é Camponotus. 
sendo as espécies C. lalangu/us. C. sexgulattus. C. novogranadens;s 
e C. blandtJS as mais frequentes . Todas nldlflcam na planta. podendo 
ser el ,contradas nas Inflorcscênclas . Entre as Dohchodennae. D. 
/mosos é frequente nos cocos pecos. porém aparentemente não 
VISita as Inflorescênclas. A espéclO mais Significativamente frequente 
tanto no chão como na planta. é Ectolomma brunncum. Esta n,dtftca 
no solo. mas fOHagCla na árvore, sendo sobretudo observada nas 
InflorescênCIilS. A IInportâncla dos Formlcldae para o CU ltiVO do 
COqllCIIO cstá ainda cm processo de avaliação . No entanto, o presente 
estudo lá demonstra que algumas cspecles são bastante comuns 
nos coqueirais do Sudesto da Bahia e que o modo de 10(lagclo de 
algumas espécies. como é o caso de E. brunneum. pode contnbuir 
para o cont role biOlógiCO de Insetos fltófagos Que poderiam danificar 
a planta. 

OCORR~NCIA DE Rinochenus sp . ICoIeoptera : Curculionidae) EM 
FRUTOS DE Copaifet. langsdorffii (Leguminosae) NA CHAPADA 
DO ARARIPE • CRATO • CEARA 

S. P. C. de Freitas' ; S. M . P. e Silva ' ; A . M . I. Farias l & S. dos M . 
Prazeres ' l - Alunas de graduação do Curso de Biologia da 
UnIVerSidade Regional do Canrl IURCA) I 2- P1ofessof Adjunto do 
Dept o de Zoologia do CCB-UFPEI 3-Professor Adjunto do Dept o de 
Botânica ·CCB - UFPE 

A Copal/era langsdorflii {legumlnosael. conheCida como 
copalbelrO, óleo vermelho ou pau-da·óleo. fornece o óleo de copaiba, 
de largo uso na preparaçâo de vernizes e na iOdustria de papel , além 



de ser lI~ada na llledlclIl" I>opul.u como clca trl/ildor para tratoJOlento 
dI:! 1IItl'r.l~ e f Cflcl, l ~ Nf's~a e~I)ÓCle, que ocorre no Cc.uá, nas 
C.t, ltIll1Id" do ~ul do Eblado c ~(} IIrC LI Serra uo Arallp!! , tem se 
v('/lh(:,II 'u a jlft!M'II1,fil U(l IIISClu ... VI'''wanclo seus !rUl oS e Itllmdllljo 
galhds elll SIIdS 101hOls. Com o ohlellvo de se IdenlillCdr essas 
espN;lcS. cult.!la!> de cdmpo vem sendo rcah/ildas, mensalmente. a 
po.llllll dt'Jllllho III! 1996, nd Chapild.1 do Ardrlpc . Eln C;tl11j)u, Irutos 
e lolh ..... com ~Inhllll .. s ele ataque ')ão envolvidos com um 1116 dI" 
nvloll u ollquetados pillo.l co leta dus Inselos adultos que CIIH,:rglfcm 
Algum. {ldlhos com !lutns "Iacados e lulh.ls cOlllgalhas SlU.. ,''' tildas 
e lev.ldns ao la/)(}f,tIOIIO, ondo esse metlCflal Ó aculldlc l.,1 .. do em 
leclI"cnlCs pard se ohservar a posslvcl clllergenCta do IIlsuto .• ddllltOS, 
alqll/ls fru10s bwcatlos SilO aber10s p.lla tlt!')CflCdO dos danos c coletas 
de 1.1Ivdh e pupas Ate o presento momenlO IdcntlflCOU se o 
curcullonidcn RIIIOchl'1lf1s SJJ. atacdndo os frulos de C. lanysdorflll. 

RESPOSTA DE PLANTAS DE ALGODÃO AO ATAOUE DO BICUDO 
Ant"onomus 9randis 

R. P. de Almeida, J . J . Soares, (mbrapa Alguclflo C POt-olal 174, 
CEP 58107720, C,lIllPIIHI Glandc. PB . E mall 
rdul@cnpa embrallil 111 . S. R. de M . Souto & J . B. de Olivei ra 

Estc tr.IIHllho teve paI OU/UIIVU ,IVflhilr o comportamen10 
de Am/l()flOfllllS !Jfflfl(/is cm algudoello IGossYPlUm I lIrSlIl/lm L.) O 
t!Xpcrllllcnto IUI condU/tdu nu lIIunlClplO do Cdl11plna Gre'lIde PB, no 
,IIlO aflll co ltl de 199!:t FOI IIlstal.ldo 110 campo cxpenfllclltdl da sede 
doi Embr.I".1 Alqurl,in. sendo COlllpustO pur 15 fllClras. I "lítndo 
lima .IIC.I dc 400 til Par" oi t'xt!(;Uç<lO do CXPCIIIIII' I luram 
1lI.IfÇilfl (t!', 100 pl".,I.lh (' t'11<lUetad(l~ CInCU botões !)UI pl,lI1tas, 
IUllhUI.I!> al(>illorhlll1crlle. !l,lU havCl1dn .1J)hcaç~o de nellhulIl.1 medida 
dI' cuntroll' 1>01.M..II.It;londl dos Insetos_ As Vill..-ivCIS 10r.1I1Ilcmpo médio 
('111 dl"s J",ril iJ .1!JOtlllf,1 e <lfTlilleleClIlIcflIlI elas braclcas c queda dos 
hOlêles, t('II1PO e l)tJrCl'lI t .lgclll dt, ell1cr9CIICI<I , comprllncnlH e peso 
do Inscto emergido As <lvallações 10rdl1l ICl t .. s d"ul.ll11cn1e 110 campo 
c us bot6cs lor .. un levados ao laboratóflo de Entomologla para 
vCflhcadio dil emerllóncla dos Insetos De acordo com os rcsultddos 
oh lldo!>. I)odc Se cundu., que o tempo médio 0111 dldS dpÓS o ataque 
do bicudo par.1 a dhcrtUla c amareloclnlCnlO ddS bráctcas e queda 
dos bntúos, 10ral11 rt:!>pcctlvamenlc do 6, I, 7,5 e 10 dms, tmC)uanto 
que. a clllc'UéllCld. peso, COllllllll1lCllIU e perccntd~ICIll do clIlCfgêncla 
do bicudo 10r,IIII de 18 ,2 <lh'S, O,Olg , 7.6nlln c 76.6% 
le~pectlvamentu . 

INC ID~NCIA DE MOSCAS·DAS·FRUTAS (DIPTERA , TEPHRITIDAEI 
EM CHAPEU-OE-SOL fTerm;nalia clltappll l NO ESTADO ')~ SÃO 
PAULO. 

M .F. de Souza Filho,lnst. BiOlógico. C. Postal 70, CEP 13.001 -970, 
Campinas, Sp, A . Raga & R. A . Zucchi . 

o chapéu·do sol Termma/uI ca rappa lCombrelaceael é uma 
espéc ie exótica. mUito ullhzada no Brasil como plan ta ornamental e 
que produz frutos geralmente comestivelS. O obletlvo do presente 
trabalho 101 avaliar a Infeslação de Illoscas·das frutas em frutos de 
T. catappa. coletados em quatro mUfllcíplOS do Estado de São Paulo: 
A SSIS, Campll)as, Presidente Prudente e São José do RIO Preto. As 
amOStras cram const ltufdas de frutos maduros colelados da planla e 
tamb m aqueles recém caídos no solo. No laboratório, as amostras 
eram acondlconadas em caixas de Isopor, contendo areia no fundo . 
As pupas obtidas em cada amostra eram colocadas em placas de 
Petfl, no mtcrlor de urna gaiola de VidrO 16000 cm 11. onde estavam 
disponíveis água e ahmento para os adultos. Das 16 amostras 
coletadas, num total de 1518 frutos. obteve-se 1126 pupas de 
moscas das-frutas, das quais emergiram 760 adultos . [. média 
houvo 0.7410,02 - 1,39) pupárlolfrulo e 28,22 10,67 171,091 
pupáflos /kg de Iruto . Os frutos coletados na ZOIIoI urbana 
apresentaram os maIOres indlces de Infest ação. Foram obtidas as 
seguintes espécies do moscas-das-frutas e respectivas Irequênclas: 
Ceralltls capaata 170% ) e duas espécies de Anastrepha 126%1: A. 
fraterculus e A. obhqua, além de lonqueideos 14%1. Das fêmeas de 
Anas,repha, 96,8% pertenciam ti A. fra terculus . As espécies de 
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AnaSfrepha foram cole l adas apenas em ASSIs e Céll1lpmas. Ceratlfls 
capmHB fOI a espécie domlnanle nos fruloS oblldos na lona urbana 
t! ,IS espécies dc Anastrephn loram dornmUlllUs naqueles oriundos 
da lona rurdl . Obteve se dOIS eXfllTlpl.ues do parasltólde 
Doryc tobracon areo/atus lAsslsl c um de A sobara anasrrepllae lSão 
Jo~é do RIo Pretol. sendo este provemente de C. capl tata . Portanto. 
tania na lona rural quanto urhana. T cawpp"I é um IInportante 
rcpo sltóflO de Illoscasdas frutas . 

OCORR ÊNCIA DE 8<achypnocB sp. (C OL : CHRYSOMELlDAE. 
EUMOLPINAEI EM CITROS DE PRESIDENTE PRUDENTE. SP 

M. F. de Souza Filho,llIstlllllO BIOlógiCO, C Postal 70. CEP 13001 -
970. Campinas. SP. A . Raga. M. E. Sato & A . C. Rossi 

Em se tembro e outllbro de 1996. no rnUl1lClplO de 
PreSidente Prudenle (SPI, cons tatou se a OCOHcncla de Brachypnoca 
sp . IColcoptcrB ' Chrvsomehdade. Eumolplllae) atacando brotações 
dc plalllds Cl t ficas ICJtrus sPP.1 As cafdC18riSllcas do Inseto 
eVidenCiaram que se Haia de Brachypnoca aft lu"oms. O besouro 
apresenta do 3,0 a 4 ,Olllm de comprlfl1CnlO e em lorno de 2mm de 
lalgura; corpo de coloração prota com exceção das antcnas flllformes 
caslanhas; ell tros lisos e blllhall1es. com pequena elevação na região 
basaf; pronoto com a região central elevada. caroctcozada pela lorma 
cm -v· quando obserVddo dQfsalmentc _ Os danos do Inseto loram 
veflhCddos no lI,iclO da pflmavera em brotdções e frut os na lase de 
·chllmbulho" Alem da prosença em Cltros. 101 observado o ataque 
de B ai I luoums em pl.;tnlaS novas de bcrll'tlela (So/ammJ melollgena 
LI 

DISTRIBUiÇÃO ESPACIAL E TEMPORAL DE AFIDEOS (HOMOPTERA, 
APHIDIDAEI NA SERRA DO MAR. PARANÁ . 

S.M .N . Lãuari & C.M . lazzarotto, Depto de Zoologia, UFPR. C.P. 
19020. CEP B 1531 990. 

A falta de estudos bloecológlcos de afideos em regiões 
florístlca e launísllcament e complexas. como o caso da Mata 
Atlântica, e a necessidade de se conhecer melhor eSle grupo de 
InselOS 111 Óf.190S. responsavel pela depauperamento e transmissão 
de vírus para as plantas. levaram ao desenvolvimento desta pesquisa 
Foram eleluadas colei as com mmadllhas amarelas de água em , 1 
locaiS distribuídos altltudlnalmente I 10m a 1000 m 5nrn.l. na 
Serra do Mar. Paraná, no penodo de dezembro de 1993 a dezembro 
de 1994, para se determinar a distribUição sazonal, ocorrênCia e 
dominânCia dos afideos entre os locaiS cstudados, ve"llcando a 
relação com a temperatura e precipitação. Durante os 13 meses de 
coleta foram registrados 81 34 exemplares pertencentes a 84 espécies 
de afideos. Quanto à dlslnbUlção das espéCies, ve"flcou-se que Aph,s 
sprraecola, Brewcoryne brasslcae. Tetraneura n;griabdomma/rs, 
Toxoptera auram" e Uroleucon ambrosiae foram registradas em todos 
os locaiS, deVido ao hábito poUfago elou a presença de suas plan tas 
hospedeiras. Com relação ao status das espécies. obteve-se, através 
da claSSIficação geral de Palma, que A. sprraeco/a fOI a espécie mais 
representativa, sendo claSSIficada corno comum em dez dos locaiS 
amostrados; contudo, OlalS de 80% das espécies foram claSSificadas 
como In ler medianas ou raras. A época de maIOr ocorrênCia de afldeos 
fOI, para a malorta dos locaiS. em setembro, no IfllclO da pfimavera. 
mfluenclada pela tempera tura amena. baixa precipitação e fenologia 
das plantas, que favoreceram a alimentação e reprodução destes 
Insetos. Os meses que apresentaram menor número de Indlvlduos e 
espécies loram feverelfo e março. deVido à alta precipi tação e pelo 
lato das plantas não se encontrarem em uma fase vegetativa 
favorável para a colOnização pelos afideos. Const atou-se que o 
número de espéCieS de afideos registrado na Serra do Mar, Paraná. 
fOI superior ao encontrado em outras regiões do Estado, em pesquisas 
com metodologia e período de coletas semelhantes. Os resultados 
oblldos neste trabalho expressam a complexidade da Interação entre 
os latores ablótlcos e blÓtlCOS, espeCialmente as caracterrsllcas 
floristlcas, mfluenclando a aftdofauna de cada local estudado. 



OIV ERSIOAO E ALFA E BETA OE AFloEOS (HOMOPTERA : 
APHIOIOAEI OE A COROO COM UM GRAOIENTE AL TITUOINAL NA 
SERRA 00 MAR. PARANA. 

C. M. lauarotto & S.M.N. léu.ri. Deplo de Zoologia. UFPR. C.P. 
19020. CEP 81531 ·990. 

Os estudos faunistlC;:Os são de exlrema IIllponâncI3 para 
se conhecer melhor as relações dos seres VIVOS, principalmente em 
um ecossistema tão Importante e complexo ecologicamente como a 
Serra do Mar. Mesmo sendo uma região de alto valor cientifiCO e 
social, amda são mUIto escassos os trabalhos nesla área. tanto com 
relação ao aspecto mais geral da fauna. quanto ao estudo ,. JIUpoS 
mais específicos. como é o caso dos alideos. sobre os qu II~ não há 
nenhum trabalho. até então. desenvolvido em Mata Ali ntlea . Foram 
efetuadas cole tas com armadilhas amarelas de água em 11 locais 
distribuídos altltudlllalmente (- lO m a 1000 m s.n.m .1. na Serra do 
Mar . Paraná. no período de dezembro de 1993 a dezembro de 1994. 
a lun de se determinar a diversidade e similaridade dos aHdeos entre 
os locaiS estudados. veflllcando a relação com a altitude e 
perturbações ambientais devido a alterações antróplcas nos locais 
de coleta . Para o cálculo da diversidade alfa. utilizou se a fórmula de 
Btllloum e para a diversidade beta o método UPGMA e coefiCiente 
de slmllatldade de Dlce para dados de presença e ausênCia das 
espéCies. A riqueza e diversidade alfa das espéCies apresentaram se 
maiores no local Influenciado por três comuntdades vegetais distintas: 
vegetaçâo primária. vegetaçâo secundária em fase sucesslonal e 
vegetaçào secundária sofrendo cortes regulares . situado a 85 m 
s.n.m. Na análise de agrupamento. obteve·se que o conjunto de 
espéCies em altitudes aCima de 500 m s.n.m. difere das espéCies 
presentes nas altitudes Infenores a 200m S.n.m .• a um nivel próximo 
de 60% de Slmllatldade. De acordo com os resultados Obll ..... S. nao 
se observou um padrão altitudlnal deflntdo com relação .J' numero 
de espéCies e de Indlviduos de affdeos; contudo devido às alterações 
antróplcas dos locaiS. não é possivel afirmar com segurança que 
este padrão ao longo do gradiente altltudmal estudado. realmente 
não eXista. Por outro lado. com relação à composição das espéCies 
em cada local, a análise de slmllartdade agrupou as espéCies de 
affdeos em dOIS conjuntos bem definidos. sugoflndo Que o fator 
altitude mfluenCla na dlsttlbUlção das espéCies de affdeos . 

WASPS (HYM.: CHALCIDOIDEAI ASSOCIATED TO Ficu. SPECIES 
AT THE RESERVA FLORESTAL DE LlNHARES·ES. BRAZIL. 

R.A .S. Pereira. Unlcamp, Depto. de BotAnlca, C. Postal 6109. CEP 
13083-970, Campinas, SP. E-mail : rodrlgo@obellx .ulllcamp.br 

Flcus IS assoclated Wllh polhnatlng and non-polhnatlng 
chalcld wasps whlch use the ovana of the flg flowers to OVlpoSlt 
and where thetr oftsprmg wllI develop. lhe obJectlve 01 111., study 
was to mvestlgate the wasp/host tntcractlons In 3 F/cus uCles at 
the Aeserva Florestal de Ltnhares·ES, Brazl!. Flgs III the wasp 
ernergence phase were collected durtng July of 1996. The wasps 
were Identlfted to genenc levei and separated In rnorphospecles . 
The polhnatlllg wasps were Pegoscapus specles and non·polhnators 
belonged to the genera Idarnes and Aepocerus. Apart from speCles· 
speclflC polllllatots, 3 non-polhnatlng species for F. cyclophy/Ia (n = 7 
f19Sl, 2 for F. aft . pertusa (n - 16 flgsl and 3 for F. aff . ve/utina 
(n - 22 fios) were observed. lhe wasp genera Pegoscapus and Idames 
(cxcept one species of the latterl showed sexual dimorphism, with 
apterous males. Generally each Ficu$ specles presented ltS own 
charaClenslic wasp fauna. except F. cyc/ophy/la and F. aft. pertusB 
whlch had an /damos specles in common. In lhe 3 Ficus specles 
more Ihan 90% of total Individuais were pollinatlng wasps. Among 
the non-polltnators, Idames was the genus with the largest number 
of specles (total of 5) and individuais. 

Support: CAPES, CNPq, Fundação MS e eVRD. 
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FLUTUAÇÃO POPULACIONAL OE INSETOS ENTOMÓFAGOS E 
FITÓFAGOS EM LAVOURA OE ARROZ IRRIGAOO. NO MUNiCíPIO 
OE ITAOUI. RS. 

M. C. Z. de Paula & E. Corseuil. PUCAS. Campus 11. Urugu81ana e 
CPG,Sloclênclas. Porto Alegre, RS. E-mai l: corseull@vortex.ufrgs.br. 

o arroz (Oryza sativa L.), cultivado em sistema Itrlgado, é 
uma das punClpals culturas de verão no RIO Grande do Sul. Os Insetos 
constituem um Importante fator limitante da produção; O 
conheCimento das populações Que ocorrem nas diferentes fases da 
cultura é indispensável para a Implantação e desenvolvimento de 
medidas que ob,eltvem o maneIO Integrado de pragas. Ainda são 
reduzida s as ",formações disponíveis sobre levantamentos da 
entomofauna associada à cultura do arrozlrngado. Visando conttlbulr 
com algumas Informações sobre tal assunto, fOI itlstalado um 
expe"mento no munlclplo de ltaQul. RS, realizando-se cole tas 
semanais em uma lavoura da cultivar BR IRGA·409, no perrodo de 
15 de Janeiro a 13 de abril do 1992. Utlhzaram -se redes de varredura. 
com aro de 40 cm de dlametro. aCionando· se dez rodadas em 
movimentos pendulates sobre três !tIas de arroz, repetidas Cinco 
vezes, em cada unidade expçflmental. Como resultados são listadas 
as espéCies mais expreSSivas, destacando·se, para lIlsetos Ittófagos 
representantes de Chrysomehdae. Clcadelhdae, Lygaeldae, Aphldldae. 
Mlfldae , Pentatomldae . Delphacldae e Cercopldae . e, para 
entomófagos, de mlcrohlmenópteros . Syrphldae. Nabldae. 
Cocclnelhdae, Reduvlldae e Carabldae. A análise dos dados, reunidos 
em qUinzenas. eVidenCIOU que os fltófagos tiveram maior ocorrênCia 
nas duas qUinzenas IniCiaiS , em número bem supertor aos 
entomófagos. Que tiveram seu PiCO na segunda qUinzena; a parttr da 
terceira qUinzena as populacõcs dos dOIS grupos foram. em condições 
semelhantes, diminUindo gradativamente. sendo tal relaCionamento 
eVidenciado pela análise de correlação que proporCionou um 
coefiCiente de 0 ,754 . 

ANALIS E DE NOCTUI DEOS (LEPIDOPTERA . NOC TUIDAEI E 
INIMIGOS NATURAIS. COLETADOS COM ARMADILHA LUMINOSA 

A. Specht & E. Corseuil, Insl. Biociências, PUCRS. C. Postal : 1429, 
CEP 90619-900. Porto Alegre . RS . E-mail : corseull@vortex.ufrgs.br . 

o emprego de armadilhas luminosas figura entre as téclllcas 
de amostragem de noctuídeos. utilizadas tanto no monitoramento, 
com vistas a conttlbUlf para o maneiO Integrado de pragas, como 
nos trabalhos de Invenlaflamento. Face ao redUZido numero de 
trabalhos sobre o relaCionamento dos noctuídeos e inimigos naturais 
coletados com tal procedimento, fOI Instalado um expenmento em 
Salvador do Sul. AS. durante um ano, IniCiado em Julho de 1994 . 
Foram usadas duas áreas cultivadas com gramíneas, ultlizando uma 
armadilha em cada. ligadas uma noite por semana, reglstrando·se 
numero de exemplares capturados e as condIÇões ambientaiS. Foram 
avaliados os parãmetros da comunidade e feitas análises de regressão 
para estHnar a mfluênCla dos fatores ablótlcos. Também foram 
realizadas análises de vanânCla para a venftcação da flutuação 
populaCional dos noctuideos mais frequentes. Resultaram 4.008 
noctuideos pertencentes a 70 espécies e 4499 insetos inimigos 
naturaIS dlstnbuldos em 16 famlllas além do grupo 
microhimenópteros. O elevado Quociente de similaridade entre as 
duas áreas justificou serem tratadas como repetições; sete espécies 
foram conS1antes, 19 acessÓrias e as demais acidentais; veri f icaram· 
se percentuais de similartdade mais elevados na primavera e verão 
e, Indlces de diversidade menores no inverno. As flutuações das 
sete espécies mais frequentes, evidenciaram grande associação com 
as respectivas plantas hospedeiras. Houve pouca Influência dos 
fatores ablót icos sobre o número de noctuldeos ao contráno de seus 
inimigos naturais, onde foi preponderante a temperatura. O elevado 
número destes insetos atrafdos sob temperaturas mais elevadas 
permi t e recomendar que, em trabalhos de moni t oramento de 
noctufdeos com armadilhas luminosas. as coletas sejam efetuadas 
somente em condições de temperaturas mais amenas. 



MONITORAM ENTO DE INSETOS EM MANGUEZAL DA LAGUNA 
RODRIGO DE FREITAS IRJ) 

M. L. F. Teixei ra . C. dos S . Costa. L. A. Aguiar. UFARJ . Antiga 
Rodovia Alo -São Paulo km 47. CEP 23851 -970. Seropé(hc~ . RJ. E
ma.1 cnpab@ufrq .br. M. MoscatellL UNESA, Rua do BIspo 1·,13. CEP 
20261 060. AJ. & A . F. lima. UFAAJ 

A laguna Rodrigo de Freitas localizada em meio a malha 
urbana da Cidade do Rto de Janeiro. teve sua vegetação de manguezal 
recuperada a parI Ir de 1989. Para estudar a flutuação populacional 
de Insetos nas espécies Laguncu/aria facemosa. A,,/cenma 
schauenana. Rhrzophora mangle e seu eventual conHole, fOI utilizada 
a metodologia proposta pOr Cassino el ai. (1983) nos meses de 
Julho a setembro de 1996. devendo prossegUir até completar pelo 
menos 12 meses. Na estação da Catacumba. com plantas em torno 
de 2.5m. 5,2% das folhas exarrunadas apresentavam Insetos. sendo 
que do total de folhas Infestadas 71 % era com SeJenothflps 
rubrocmcrus IThysanoptera: Phloeothupldael. 9% com cochonllhas 
Pseudoeoccus sp. {Homoptera: PseudococcldaeL 9% com 
cochonllhas com escama {Homoptera: Olaspldldael e 19% eom 
aranhas. Na estação VinicIus de Moraes. com plantas em torno de 
2.0m e 5.6% de folhas Infestadas. 34% era com S. rubrocmclUs. 
30% com postura de Chrysopldae (Neuropteral e 27% com ,ranhas. 
Na estação Rebouças. mais sUjeita à Inundações frequentc ~ ,. ventos. 
8.4% das folhas es tavam mfestadas. sendo que 44~ cra com 
Pscudoeoeeus sp .• 19% com S. rubrocmelUs. 8% com formigas 
(Hymcnoptera :Formlcldae) . 8 % com pulgões {Homoptera: Aphldldael . 
7% com Joantnhas (Coleoptera:Cocclnellldael. 3% com bicho lixeiro 
IChrysopldacl e 4 % com aranhas. Este trabalho está sendo apoiado 
pela Secretaua MUnicIpal de MeIo Ambiente· RJ e Ecomarólpendl. 

DETERMINAÇÕES MICAOClIMATICAS EM MASSAS FECAIS DE 
BOVINOS PARA A u xiLiO AO CONTROLE DE Haemll tobill i"itans' 

S.R. Rodrigues & L.C . Marehini, Dept. de Entomologta (ESAlO/ 
USPI. C. POSTAL 9. CEP 13418-900. PIracIcaba. SP.E-mad: 
srrodflg@carpa.clagrJ.usp.br; Icmarchl@mandl.esalq.usp.br. 

As massas fecais de bovinos são locais de alllnentação e 
de desenvolvimento para váuas espéclCs de besouros coprófagos e 
larvas de Haematobla ''''tons (mosca-dos-chl fr es) Tendo PII' vIsta a 
Importância dos besouros coprólagos para o eCOSSI :.I\,; lna de 
pastagens e da mosca-das -chifres para a bovlnocultu •• I. faz-se 
necessário conhecer o ambiente de desenvolvimento destes. ou sela 
a massa fecal. Durante o perfodo de 01103/ 1996 a 05 /05/1996. 
mediU se semanalmente as temperaturas no Intenor das massas fecais 
de quatro diferentes Idades. e a 1 metro de altura na área de 
pastagem. com auxílio de um termopar modelo TOB 40C12 . O 
expenmellto fOI realizado em área de pastagem no Bairro Monte 
Alcgre. pertencente ao Munlcfplo de Plfaclcaba/SP. dIstante cerca 
de B qUilômetros da ESALO/USP. Para as massas fecais de Idade 1. 
2. 3 e 4 encontraram-se as temperaturas médias de 18,36. 18.87. 
18.93 e 20,20 oCo respectivamente. enquanto que a temperatura 
média do ar fOI 19. 13 oCo Apesar de não ler ocorrtdo diferença 
estatisllca a 5% de probabilidade entre as temperaturas nas massas 
fecaiS e no ambiente. houve a formação de um mlcrocllma nas massas 
fecaiS distinto do ambiente. com urna oscilação térmica 
acompanhando o ambiente. As temperaturas médias das massas 
fecaiS. podem ser de grande Importãrlcla para Simulação do peliodo 
de desenvolvimento de Haematobl8 I",tans. podendo-se aS"I'll prever 
o numero de gerações durante o ano. e melhor planeJ3ulI ' lItO das 
formas de cont role . 

I Projeto financiado pela FAPESP 
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OCORR~NCIA DE BESOUROS COPRÓFAGOS EM AREAS DE 
PASTAGEM E Eucs/yptus sp. COM SUB· BOSQUE NO MUNIClplO 
DE PIRACICABA/SP' 

S.R. Rodrigues & L.C. Marchíni. Oept. de Entomologla (ESALOJUSPI , 
C . POSTAL 9. CEP 13418-900. Piracicaba. SP.E-mall: 
srrodng@carpa.clagrl.usp.br; Icmarchl@mandi .esalq .usp.br. 

As pastagens são geralmente áreas modificadas de matas. 
cerrados e capoeiras para IIlstalação da atlvldadc pecuária. formando 
assIm um mlcrochma que pode InfluenCiar na ocorrênCia de besouros 
copró fagos . O presente trabalho teve por obletlvo verificar quais as 
espéCies de besouros copróf agos ocorrem em área de pastagem e 
área de Euca/yprus sp. com sub bosque. Para tanto utlllzou·se de 
armadIlhas "pltfall". Iscadas com massa fecal fresca de bOVinos 
Instaladas semanalmente para coleta de besouros coprófagos. 
tomando·se alllda leituras de temperaturas na superHcle do solo e a 
1 metro de altura nos ambientes estudados. com auxnlo de termo par 
modelo TOB 40C12 . O experimento fOI conduzido no Ballro Monte 
Alegre. pertencente ao municípiO de PlraclcabaJSP. distante cerca 
de 8 qUIlômetros da ESAlO/USP. durante o período de 01/0311996 
a 05/05/1996. Encontrou-se OitO espéCies de besouros coprófagos 
IdentIfIcados como DichotomlUs anag/yptlcus. Dlchoromius mormom. 
AphodfUS pseudo/ividus. Aphodlus mgrita. Ataenius picinus. Ataenius 
seu/ptor. Araemus sp. e Uroxys sp .. Maior dIversidade (Margalefl de 
espéCies ocorreu na área de Eucalyptus sp., com índice (a) de 1.903. 
enquanto que para área de pastagem fOI de 0.807 . As tempera turas 
médias no solo e a um metro foram 21.58 e 19. 12 °C no pasto e 
18.43 e 17.57 °C na área de Eucalyprus sp .. No pasto onde as 
temperaturas são maIs elevadas ocorrem maiores OSCilações térmicas 
durante o dia. e as espécies que ai aparecem provavelmente estão 
se adaptando ou tiveram que se adaptar a esse mlcrochma formado. 

, Projeto financiado pela FAPESP 

EFEITO DA AÇÃO DE Aphodius ILabarrus) pseudolivídus BL T. NA 
EMERG~N C IA DE Musca dom estica. EM MASSA S FECAIS DE 
BOVINOS 

L.C. Marchini. S.R. Rodrigues & J .A . Galvio. Dept . de Entomologla 
IESALQ/USP). C. POSTAL 9, CEP 13418-900. P"ac,caba, SP. E· 
mal!; Icmarchl@mandl .esalq.usp.br; srrodrlg@carpa .ctagrt .usp .br. 

Ao contrállO dos besouros coprófagos de grande biomassa 
que são normalmente agentes de controle de moscas de ImportânCia 
médlcovetertnárla que desenvolvem -se em massas fecaIS de bovlI'lOs. 
os besouros de pequena bIomassa são poucos conhecidos. O presente 
trabalho desenvolvido no período de 09/04 a 12/0711996. no 
Departamento de Entomologla da ESALO/USP. teve por obJetiVO 
avaliar o efeito da ação de Aphodius (L.I pseudohwdus sobre o 
desenvolvimento de Musca domesCtc8. O experrmento conSistiu da 
utilização de baldes plástiCOS com dimensões de 22 cm de altura e 
20 cm de diâmetro. onde adiCionou-se cerca de 2/3 do seu volume 
com solo peneIrado. e sobre este 500 g de massa fecal fresca de 
bovlOOs. Sobre as fezes colocou-se 100 ovos de Musca domestica. 
e a combinação de 10. 20 e 50 adultos de A . {L.I pseudoJlvldus por 
balde. mantendo-se também baldes testemunhas com apenas ovos 
de mosca. num total de cinco repetições por tratamento. Foram 
avaltandos o numero de moscas emergentes e a ação de 
desestrulUração nas massas fecaiS pela espéCie de besouro 
coprófago. Obteve-se uma média de 45.40; 37.60; 29.80 e 21.60 
moscas emergentes respectivamente para as combinações de 20. 
50 e 10 besouros por balde. Os resultados não dlferemam 
estatfstlcamente entre os tratamentos a nrvel de 5% de probabIlidade. 
A. (L.) pseudolividus constrÓI várros canais nas massas fecaiS, 
permitindo aeração o que leva ao ressecamento desta. alterando 
assim o ambiente de desenvolvimento de larvas e promovendo menor 
emergênCia de moscas. 



DIVERSIDADE DE Xylocopa spp. (ANTHOPHORIDAEI EM PLANTAS 
DE INTERESSE ECONOMICO. 

C .A .L. de Carvalho ' . L.C . Marchini l & O.M . M arqu es '. Depl_ de 
Fl to lOCIlI,) (Escola ue Agroflol1l1<, /UFBAI. CEP 44 380000. CrUl 
dJS Almas. BA E mml ' c alca rva@ c;upa CI,19rLuc;p_ br , Depl_ d e 
EI1 10mo 10gl,1 IESAlO /USP). C. PostaL 9, CEP 13418900. 
PliHclçah .. , SP 

o conhCCtnlen l o das espécIes tle abelhas e <lS plantas que 
l ornccem alllllentos sii o unport ,mtes pflla d manu tenção dii s 
CUIIHllltUades de abelhas nativas em lima dctCllnlllada regIão 
ESI> ClCS de Xyloc:ofJíJ são conher:ldils por SPrcm pohnll,l tJorits de 
Pilsslflorítceal! e COll tllbull cm IM polllll ..... ção dc vá lias pl ílllt dS, cn llf' 
elas eSllec les de lcgullllnm.ae. Ohsf!fvacões sobre j'SII(:cles vege lms 
tlp IIHllort.incld econô mIca Vlsltddas pm Xy/ocoP:1 sPP 10lam 
Il!ilh/ddAS nos Munlciplos de CIUl II.IS AltnA s, SapeaCt San to 
AntôniO de Jesus no ESlado da BahIa duranle os anos ' 1987 a 
1994 Foram Idl'nllllcad as 10 ('spécles de XylocoplI aSS1 ' .Iddas a 
14 (!spécUJS vcgelills de mteresse pma O homcm 108 lcgullllnosae. 
02 Solan,lccae. 03 PaSStllOfaccac t:! 01 Malvaceac' X Ironla/ls. 
X r,u/)orwfI'-' c X gflSCSCt'flS l oram ,IS 1ll.11S abundantes vl:-' llando, 
rl,.,pcc t lv,nncntc. 93%, 71 % e 71 ~ das espéCte~ vcgel'-us. Essas 
.,hdh,l <; oJllresclltaram sohrepo,",lr:dO do IlIcho tr ó ftco, sendu que X 
(rrmlilh. .. fOI d espoclc qUI~ ,11>' PSOIIIOtl ,1 m,l lm .IIIII'II IUcle Dn to tnl de 
pl,lIlt.-as vIsu.--.tlas pU! essa espéCie. 69 '\. Inl utlhlarla pOf X_ (:."IJOl h1f1,1 
c 77'~" pU! X Y"Sl'!)U'flS AlI ' lvcs d,1 AIli''Ih'ic dc Clu~tl!l 10 1, 1111 

IUfrn,-,dos dOl~ gfllpos de acordo r.um as "lallt.IS vlSlladas: n pr "1)('11 U 

10/ C:Ollstlhlldo 110r X Iront<J/is, X yfls('scens . X cmbomma e 
XY/OCOp,'1 sp_ 1. enquanto que o segundo 1>01 X orelmarlo1. X sl lSpeCllJ, 

X Ct',I((.'OSI5 , X l1Iyrocmctrl, X . muscmU1 e Xy/ncopn sp.2 As flor es 
{IUt' atrmram o maiO! numcro de eSJlóclll:-. l orAn! as dc P,)ss,lIor.1 
,1/,lttl, P ('eloIIs e P qlladm"yulnfls. enquanto flue u m;lItlr IIllmelO 
de mdtvuluus 101 obsCfvado em CtfCSi)/pllJllJ peltophuroll/f'S e cm 
C/l1uft"/,/lfchdt//,)Im. ntlsses vcgclals JS abelhas colu taralllnéctdr e 

"ólen 

INCIDÊNCIA DE FmnklinifJlla schullZei ITHVSANOPTERA. THAIPIOAE) 
EM PLANTAS DANINHAS . NA ENTRESSAFRA. EM JABOTICABAL. 

M G A llmd, N . M Mmllnc lh, Dept " de Deless1t Fllo~smutárHl 

IFCAV UNESPI. CEP 14870000. Jabottcabal SP E 111.111 

IIIglllll,I@,ahOOOuesp .ansn hr & R.C. M ONTEIRO , Dept " de 
ElltOIllOloglil (ESALO / USP) C Pos t al 9 CEP 134 18 
900,P""clcaba.SP 

O Irlpes Frankhmclla sc/ro/r7t!I l! urna espéCie IlOliltgA , 
encontrddd em VãrtdS cu ltllldS corno surgo. erVIlha , 10110el ro. 
.lluodocHo, cchol,1 e to rnatellu ,e um dos veloros do Vira cabeça do 
tomalelrO (TSWVI. vlfose IInporlalllC em leguminosas c sol,tnáceas 
Visando se determinar plantas danmhas hospmlclfas dosl e IIlse to na 
cmrcssa l!a de 1996, l oram l elt05 If'vantamentos em 4 2 c~péclcs 
de plantils dalllnhas na área eXJ)Crtlnenwl da F"lcnda de EnSino e 
PesqUisa da FCAV. em Jabollcabal As cololas no C:UI' l oram 
ICl las pelo m étodo do ensacnmollto de plantas, procurall, ~C l1lprc 

rClllar as nanes mAIS tenras da planta, IIlclUlndo flores '.: l o lhas 
Após as cole laS, as plantas l oram levadas para laborat 6110, onue 
l oram colocadas c m lunll de Bcrlesc I>or 24 hora s Os trlpl~s loram 
coletados em alc601 60% e, em ~cguldil transfellclos para o AGA 
Os espécllnes for am , umão, preparados. montados em l.:ltntnas de 
microscopia , Identlllcados e fluantlllcados Resultados prehmlnares 
não conclUSIVO, revelaram que, do total de 318 uempl;:ues de F 
sclJulrze/ldcnllllcados nas plantél s daninhas estudadas, apellas, tr ês 
espéclcs ela famíha das crucileras, R.1phanus raphallls rrum Inablçal. 
R Sc1t/VIIS (râbanol e Smapsls orvcnsls (mostardal apresentaram Unla 
maior porcentagem de 1I1CldônCla do trtpes : 3 1 % (100' . 51 % 1163' 
e 14 % (451. respec tivament e Para as espéc lcs ; Desmodwffl 
purpurCllm (pega pegaI. Am,1mlltllus elellcxus {caruru r;tstctrol. A . 
retroflcxus (bredol, 8rachm"a plmJtagmea tcaptrn-m armeladal, 
Physahs angulallf (bucho d e rã) e ACéJfHhospcmwm 'usp/(llUm 
(carrapicho de cametro), a InCidênCia de F.schultzel 101 de : 0 .6 : 0 .6 : 
0 ,3; 0,6; 0,6 e 0,3%, respec tIvamente . Para as demaiS ,>lanI3s 
daninhas estudados <-i 1I1CldénCla deste trlpes nào 101 reg i. ' Ia . 
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NOVOS REGISTROS DE Carinetlt fasciculata (HEMIPTERA
TIBICINIOAEI EM CAFEZAIS DE TR~S ESTADOS BRASILEIROS . 

N .M . Martinelli FCAVJ UNESP CEP 14870 000 JiJbotlcabal. S.P 
E lIIall Nlllit@IabOOOueslI _ansp br , & R.A . Zucchi , ESAlO/USP, 
C Po s tal 9 C EP 13418 900 . PH;J CICabd, 5 P E matl 
ral"UCChl@CiJrpd CId9f1U SP br 

COImcra lasclcu/a to carac tcrlza se J)Of apresentar a cabeça 
manchada de preto na reglãu do vérllce . pronol o com duas pc<tll{'nas 
IIIdflchas p,etas centraiS e duas latelílls. e UIIlJ 1ll<IIlr.ha prcta c tr cu lar 
Iilleral. rnesonoto com mancha p'CI.1 cenlral com . I ~pect o de W, 
duas la lxas pretas es lfl'l ldS na /lt.lI!}crn lalfOlal Il CUICO manchas 
pequenas ~ctit S aCllniJ d" elevação CfUCl fafllle D corpo de coIOl.u;;io 
geral Clcre, cobeno de pêlos Curt Os e allldfclns e purlc pequeno cm 
ralacão s delllals espccles dc clga lf;:t " ilsSOCtadilS dO ca l eelrolcomp 
du corpo ' 21 22 1lI1ll,I ém ea e 1922 111m. llI<lcho; envergadufól . 55 
nllU ' Nos pllrllellOS l elalOs de ocorrênCIa de cigarras em ca l ecuos, 
esta espéCIe era CI lada Inlestando esta cultura cm várias rcglões. 
Nos levantamentos rea lt7ados elll váriOS rmmlciploS do Estado de 
São Paulo e de Minas Gorais alguns exemplarcs l oram cole tados 
aponas em laranlul Pault s t ,l . SP, em 1984 Enlr f'HIIlI O, maIs 
recent elllcnlC, recebemos l'xemplares de cigarra s cl)le lddos em 
co felals de tres locahdades dtlerClltcs A IdenllflcacJo 101 hascmla 
" 11\ c arac teres murf o lóglcos eXlernos I' ge lHI ,l!la masclllllla 
Constatou se a ocorr úncta de C lasclcul.,f{f em Car.:ltlnga, M G 
ITelxClra, RA F .. c:nl I. 19941. Tagu_ti , SP IBelUilmo, JA .• col XI 
19901 e Carlópoll s, PR (MorClf3 , A , cal XI 199 1) Tra ta S{' da 
!>rtmetra fclcr6nCta de C I;Isclcul:ua em ca l ezals de Minas GN31S e 
Param'l Para o Estado de São P'HJlo. Tagual, lIala sC dc novo regi stro. 
Anteriorment e. esta espéclo era asslnal,ld,J , dlém do ESliJdo de SJo 
Paulo, em P.:lraiba e RIO de Jancllo (não em ca lf'lalsl Além do BraSIl, 
es t <t espéCie ocorru na Argolltllla . Bulivl.:l e P"rauual Portanto, es tes 
novos regIstr os eVldonClam Que os cstudos de levdrltmnento . bem 
como a dlsl llbUiÇJO geográltca. amel,l S[IO IIlc lplenl es para as cigarras 
no Bra Sil 

ESPÉCIES DE CIGARRINHAS COLETAOAS EM POMARES CITRICOS 
COM A DOENÇA CLOROSE VARIEGAOA 

A . M . Meneguim. E F. Pereira & R.P. leite Jr. Área tifO Pro leç.io de 
PlantiJs, IAPAR, Cx Poslal 481 CEP 86001 970. lo"dllna. PR E 
mall appmpar@lepus.celePllf .br 

As clgafllnhas tem Sido conSideradas unporlilntes na cultura 
dos c tUos por sercm vetaras da baCI !!II,] Xy/ell,1 las tldlOsa. agente 
causal da doença clorose vanegada dos cltros ICVCI. Desta lar ma, 
obJet iVOu se Identthcar as pspéclc~ portítdoras dil X lostlelloso. em 
dOIS pomares de laranja ·Pcra ·. com CU1CO ':II\OS de Idarle. nas regiões 
norte e noroeste do Paraná As amostragens l oram e l etuadas 
lllllnlenalmcnte, com redc enlOllIulóglca c 3f1nadllha adeSIva. na 
copa das plantas cittlcas e na vegetação rastelfa, durante um ano. 
sendo Idelllll lcadas as espéCies Amost ras de 30 espéCies de 
clgamnhas l oram submetidas au teste DAS ELISA pala a dctecç ão 
da bacl éna Foram coletadas 127 espéCies pertencentes às ' 3mlllas 
Clcadelhda8 177,16 %" Dell>hacldae (7 ,09 %1. M embraCldae (7 ,09 
%1. Cercopldae 13,94 %1. Flatldélc (2 ,36 %1. Fulgondae (1.57 % ) 
e Clxudae f O, 79 % ) As cspécles que aprcsentJram reação poSItiva 
ou suspeIta à presença da bacténa X faslldlosa foram Parocercsa 
btlascla la (MelllbrdCtdae) ; uma eSllóclC da famíha Delphacldae e as 
demaiS pc rtencentes à familla Clcadelltdae: Soncsuma grossa; 
HortcnSta Slmlhs ; XC1ophloea vmdls: PrQt,,'ebrella braslltensis 
PJamcephalus flaVfcos ta; Haldorellus d/SI/flCIUS; GliJmme/Ja stria tella: 
Ampltc ephaJlIs sp ., Balclutl,a ',cbe ; Osbomellus IIIluscatus : 
ScnphtroplUs mar9mc/meatlls; ScaphltopII IS fullgmosus ; ScaphllopwS 
sp.; A gallla sp.; Agn/llana sp. e EXII/anus obscurmcrvls. Grande 
dlvefsldade 101 obtida na veget<lção rasteua, eVIdenCIando maIor 
atiVidade desses 111 se l OS ncsses locaI S, Clll comparação à copa das 
plantas cítrt cas. 



TAM ANHO DA UNIOADE DA AMOSTRA PARA LARVAS DE 
Naupactus sp EM AMOREIRA 

R. Bianco & A .M . M eneguim Arca dp Protcçdo de Planw:io , IAPAR , 
C.nxi:l Post<:ll 481 CE P 8600 I 970 . londrllHt PR E lIl illl. 
1I1l1Ilílflólr@IOIlIIS.cclcpar .br 

Pdra desenvolver IIIll plano de itmostfagclll . uma das 
necuss luades básicas é de finir O tamanho da unidade da nmOSlr íL 
Qlhlndo ~e t r;:,la dI"! lima população que se distribue ao oU • esse 
l(H1hlllho c dctulIdo em função da ruallclclade, m a::;. hllldo o 
orgollllsmo se c!lstubt.lc em agregados. o tíllllllllho dessa Ulud ... dc deve 
St:!f aque le l!U\' representa o tam.lIlho mélJto do::;. 0.19'09<11105. Este 
tfclb.l lho t eve por oble tlvo de finI! O tamanho de um3 uludadc da 
alllostra , que melhor se dlllSIaSSe à avallacão de populações de 
I,HV<tS de N.1upacllIs sp, em dmorClra. O Irabalho de c.llnpo 101 
rCdlllatlo em Ibml l Pr em 1993 e 1994 Obscrvacõcs el1l van,IS êrK>c:as 
loralllllcccssiums para se obter vaoaçôcs d,lllu'!dta POPUlill': lonal A 
unld,J(I(' li .. ,IIIIUSlta utilizada conSist iu de um rctJngulo dI! 0 ,40 x-
1.60 111. subdlvlthdo em 64 panes de 0. 10. O, 10 m A profundld.ule 
da ,Imostra 101 de 0,20 m O mlmero de Idrvas fOI dvallado em cada 
um,1 dessas pdrles . A partu dessa unidade báslCd ê que 10rill1l 
cu mpostos os dll oren t es t amanhos da unidade da .1mos tra · 
0.10110, 10; 0. 10.0.20.0.20.0.20 ; 0,20110,40 e 0.40.0.40111 Para 
(lv.III,1f os dados obtidos. lordm ca lculados o Indlce de MOllsna 

I1lãx !Ix Ilt x I ' - àx 1 c o íncllce de Iw.w PI Ix x ,lIx • J. para 
cdd.1 tall\.1I1110 de amostra. Mapas represcnta tlvas da th" ,>osIc;âo 
CSpilCH11 das I.uvas de Naup .. , c tlls sp Inthcara lll que sua dlslllblUção 
e em d4rcgados. com m.uor "lfeswção próxima as planta:- ,Ilas de 
cu lIIVO) e menor InCidênCia nas en ll e lt!lhas Pdl .I s tud os 
tlluccolóUICOS o tamanho da u!lldade de amostra de 0,lvxO.20m 
mOSIrOIl ",o adcqu.ldn paw a nHl lUlla das épocas de obsClvou,;ão Para 
ollentou pr odutores. tanhtnhos menores . de 0. 1 OxO , 1 Om ou 
0,10xO,201ll, IOmados em maior nunw,o. SCfldm meU!. VI.lvCI!>. 

POLIMORFISMO ENTRE POPULAÇÕES DE Da/bullls maidis 
IHEMIPTERA : CICADELlIDAEI NO BRASIL. 

C. M . Oliveira & J . R. S. Lopes. DC!>1 . de Entolllologta tESALQ/ 
USPI. C Postal 9 , CEP 134 18 900 . Plfd c lca ha , SP 
E Illdll :cmoltvel@corpa .clagrl .usp br 

o gênero Da/bufus compr eende atualmente 14 L!spécles 
dl .. ll1hlli"a~ 110 contlnelllC Alllcllcano. Ilrulclpahnell l c IM AmCllca 
Cellll.II f} Mexlco. nlllllclltandu se de nlllho e Outl .-t S ur.llnlllcas 
Ot'~ I ,IS, "!len .. .... D.l/bulus mmdlS tem sido reYlsu acl,1 e'lI IIlIlho no 
Brasil Esta espéCie é r esponsável pela Ira smIS~,I, ' tr ~s 

IIIO,hHog~lIos Ill10lllcutes e virusllul1ltantes.\ produç eio u, 1111110 Ila 
Am éfl cil L.ll llhl O obletlvo deste lIabal ho 101 l..-u l1lparar 
murl o lo~llcallle"t e populações de D. mallJ/s de d.ferentes ICylões do 
Brdsll. com latitudes e altitudes vam'tvels . Foram fei tas cole tas em 
27 locahdade~ de 10 Estados IJrasllellos, cOl1llat ltudes 110.1 1.lI xa dL! 5 
a 28 S e altitudes variando de 16 a 1628 m. Dez machos e 10 
fêmeas de cada amostra foram avaliados quanto ao: 1- Tamanho: 
distânCia entre os olhos compostos e comprimento de asas e 
OVlposltor; 2- PIgmentação do corpo e número de manchas na cabeça 
e abdome; 3· Peso após secagem em estufa à 80'>C por três d ias. 
Indlvrduos co letados na região Nordeste são menores. menos 
pigmentados e de menor peso que os da região Centro· Sul. Em função 
destes resultados . torna -se Importante determinar se as dlterenças 
morfol6glcas observadas são de natureza genética. e se estas 
populações diferem também quanto à biologIa, comportamento e 
transmissão de pat6genos do milho . 
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MARCAÇÃO OE ADULTOS DO BICHO · fURÃO. Ecdytolopha 
aurantiana (LIMA. 19271 (LEPIDOPTERA : TORTRICIOAEI. COM 
RADIOTRAÇADOR P·32 PARA ESTUDOS DE COMPORTAMENTO 
EM CONDiÇÕES DE CAMPO. 

P. C. D. Mendes & J . M . M . Walder , Seção de Radloentolllologla. 
CENA/USP. C. Posta l 96 • CEP.: 13400 970. Puaclcaba SP. E 
nlall : pCdmende@Plla .cena .usp.br 

A mariposa das laranlas. Ecdytolopha aurantianll, conheCida 
como bicho fur ão. vem causando conSideráveis prejuízos nas regiões 
cltllcolas do EStddo de Seio Paulo. O controle desta praga pelos 
método~ convenCionaiS tem se Inos tfado pouco efiCiente, Diante 
desse tato. o estudo do comportamento da fase adulta no pomar é 
de ex trema IInportãnc l3 para a obtenção de um manCIO adequado da 
I>wga . Este trabalho teve com obJe tiVO obter·se uma metodologia 
adt.'Qtlada para a marcação de adultos. VIsando postellormcnte estudUl 
o COIllI)ortalllcnto desses adultos cm conchções de campo. Os Insetos 
foram provenientes de frutos mfestados do campo As lagartas menos 
desenvolVidas foram ColOCddas em dieta artif iCial para completar o 
descnvolvllllenlo. lá as nlfUS desenvolVidas foram colocadas em ~acas 
de pelll 195 mm diâmetro x 10 mm altura) contendo algodão para 
empuparcm. Os Insel OS permaneceram em sala chrnatlzada a uma 
tClnperdt wa de de 23 27"C. umidade relaliva do ar ent ro 60 70% e 
fotufaso de 12 hora s. Foram sepArados 50 adultos 125 casais) do 
hlcho fUl .lo e diVididos em 5 lotes de 10 adultos 15 casaiS cada) . 
Cad.1 10H: fUi colucddo em uma placa de peltl revestida COIll papel 
de filtr o umedeCido com 2 mL de solução aquosa de fosfa to de 
s6d10. a umd a11vldade especifica de 250 mCt /rnl. e fechada com 
pelicula de PVC . Os adultos vcrmaneceram em contuto com a solução 
rathuallva durante 24 horas. sendo posleflorrnenle monitorados por 
um detec tof Gel~Jer Mullel para coufllmar a marcação. ConclUi -se 
que "'~IO mélodo de lllarCdcau para adultos é Viável. Já que lodos os 
adu1t o~ <lprcsent ;:udlll umd bOd ta.a de emissão de l adlação, sendo 
perfeitamente possivol futuros es tudos de comportamentu de adultos 
ratltumar cados com P 32 em condições de campo. (PesQUIsa 
tllHHlCladJ pelo FUNDECITAUSI 

ESTUDO DE HOSPEDEIROS ALTERNATIVOS DE Anastrepha 
frll tercu/us E SUA IMPORTÂNCIA NA POPULAÇÃO DA PRAGA EM 
POMARES DE MACIEIRAS 

M .M .Oosciatti de Oliveira I. E.S.Silv81, F.S.Azevedo ', l.Scur' & A . 
Kovaleski ' 
1 Nuclco de ESludos em Biologia Agronõnllca UniverSidade de CaxIas 
do Sul CP 1352, CEP 95001 970.Caxlas do Sul AS 
2 EM8RAPA CNPUV Vaca" ;:1 RS 

A mosca das frutas IAnastrephll fra terclIlus) constitUI a 
prinCipal pra go1 no cul ltvo de maCIClras do sul do BraSI l. podendo ser 
conSIderada Ulll falor hnlltallte na fruticultura local Este trabalho 
desenvolveu se nas sa fra ~ 94 /95 e 95/96 no pomar Corfo Verde, no 
rnurll d plO de Vacafla -RS . As comparações foram feitas através do 
monItoramento da mosca-das-fruta s no pomar, com avaliações 
semanais em frascos caça-mosca. modelo Valencia no. tendo como 
atrativo suco de uva {20%1 e as avaliações. feitas em hospedeirOS 
alternativos numa área 100m no Intertor da mata . conSiderando-se 
as espéCies. Passiflora sp (maraCUJá). Camponesl8 xanthocarpa 
{guablfobal e Acca selowlana (gOiaba-serrana) . Foram coletados 
100 frutos de cada espéCie. nos quaiS coletou-se a praga. Os 
resultados obtidos nas duas safras, para maraCUJá. mostraram que 
este não ,nterfenu na população que atacou o pomar. poiS as espécies 
reuradas não pertencem à espéCie Anastrepha fraterc ulus . A 
guablrobelfa foi a frutUera que mais afetou a população por estar em 
perrodo de frutificação durante os períodos de maior inCidênCia da 
praga. Durante a safra 95 /96. verificou-se um comportamento 
diferenCiado da praga. principalmente quando efetuadas comparações 
com dados da safra de 94 /95 e em relação ta gOiaba-serrana. pois 
esta apresentou uma alta produção. Contudo. a praga não preJudICOU 
os frutos de maçãs, poiS quando ocorreu a sua emergênCia Já haViam 
Sido colhidos os frutos . 

Apo'o : UCS. PIBIC/CNPq • EMBRAPA 



CUPINS DO SOLO NA MATA ATLANTICA . JOÃO PESSOA. 
PARAíBA : DISTRIBUiÇÃO VERTICAL E ABUNDÃNCIA. 

E. G. Silva & A. G. Bandeira. IOepto. de 51st. e Ecol . C.C E.N. -
UFPB CEP:5B059 900 João Pessoa· PBI 

Os cupins est ão entro as formas animaiS mais abundantes 
nos solos das florestas tropicais, sendo responsáveis por até 50% 
do consumo da matéria vegetal depositada em sua superfície . Apesar 
da sua ImporlânCI3 ecológica e econômiCa. têm sido mUlto pouco 
estudados. principalmente na Mala Allântlca .. Este trabalho teve 
como obJetiVOs: tazer um levantamento das espécies de cupins de 
solo na área Jã menCionada e avcflguar se os cupins apI " nlam 
migração vertical em função dos 'atores abl6tlcos. De sc' 1994 a 
ago./1995. foram realizadas coletas. seguindo-se o método proposto 
no Tropical Sal' BloloOV and Fertlhly Program. modificado, em área 
de Mata Atlântica , em João Pessoa, Paraíba. Mensalmente, foram 
retiradas 5 amostras de solo, medindo 20 x 20 x 30 cm, subdivididas 
em 6 camadas de 20 x 20x 5 cm. Os animaiS foram coletados 
manualmente e conservados em álcool a 75 %. CorrelaCionou-se a 
abundânCia dos CUpinS com o teor de matéria orgânica, pH, 
temperatura e umidade do solo. Foram encontradas 25 eSI>écles, 
96% pertencentes á família Termltldae_ Aplcotermlllnae tOI a sub
família mais representativa quanto ao numero de espécies, segUida 
por Nasutltermltlnae e Termlllnae. Quanto ao numero de Indlv(duos, 
Nasu tlterrnlttnae dOllllnou. seguida por Apicotermlttnae e Tcrttllllnae. 
Observou se a escassez de Rhmotermltldae e ausênCia de 
Kalolermltldae Cerca de 58% dos CUpinS toram coletados na estação 
chuvosa (mar. -ago.) o loram observados em maior numero, nesta 
estação, entre 5-10 cm de profundidade. Na estação seca. estiveram 
melhor dlstrtbuídos no perfil. concentrando-se dos 5·20 cm de 
profundidade. Indicando uma tendênCia à migração vertical .11' Jrupo. 
Não houve correlação entre os fatores abl6tlcos. Isoladal! !,·nte. 

PERIODICIDADE DE vOO DE DISPERSÃO DE CUPINS 
(INSECTA :ISOPTERAI EM AREA DE MATA ATLÃNTICA EM JOÃO 
PESSOA. PARAíBA . 

L. G. S. Medeiros. A . G. Bandeira (Dept! de Sistemática e Ecologia. 
CCEN. UFPB, João Pessoa-PBI e C. Martius (lNPA, Manausl 

Os cupins produzem alados em determinadas épocas 
do ano. quando eles se propagam para reproduzirem e colonizar 
novas dreas. O sucesso da dispersão depende das condições 
meteorológicas concomitantes do vôo, do numero de indivrduos 
liberados. aSSim como da proporção sexual. Para obter dados básicos 
que possam contribuir para o melhor conhecimento destes insetos 
em áreas de Mata Atlant ica, este trabalho teve como principal 
objetivo determinar a periodicidade de vôo de dispersA0 de ... upins 
em duas áreas de mata em João Pessoa, relacionando se este 
fenômeno com dados meteorológicos . Foram estabeleCidas duas 
áreas de coleta IA e BI. distando 1.600 m uma da outra. Em cada 
área foi utilizada uma armadilha luminosa, do tipo "Walk", com um 
recipiente plástico acoplado, trocado em intervalos de 3 a 4 dias. 
As coletas se estenderam de agosto/94 a julho/95. Das 196 coletas 
198 na área A e 98 na área BI, foram capturados alados em 90 
delas, a partir de novembro/94, totalizando 11.367 individuas. Foram 
Identificados 24 morio-espécies, sendo um gênero e seis morto
espécies de Kalotermitidade, dois gêneros e três morfo~spécies de 
Rhinotermitidae e quinze morfo-espécies de Termitidae. Os alados 
desta ultima familia foram os mais abundantes nas duas áreas. 
Kalotermitidade foi a mais freqüente e Rhinotermitidae, a menos 
freqüente e menos abundante. A proporção entre machos e fêmeas. 
tanto por família como por morfo-espécie. foi aproximadamente de 
1: 1 . O Indice de similaridade entre as duas áreas, a nfvel de morio
espécie. foi de 80%. A revoada na Mata Atlantica é essencialmente 
um fenômeno sazonal, enquanto na Amazônia Central ocorre o ano 
Inteiro. havendo coincidência apenas quanto aos perlodos dI,; maior 
atividade de vOo, que em ambas 8S regiões ocorre no final d.1 estação 
seca e inicio da estação chuvosa. 
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ANALlSE DA SIMILARIDADE ENTRE SETE LOCAIS LEVANDO EM 
CONTA A DISTRIBUiÇÃO DE QUINZE ESP~CIES DE PAPILlDNIDAE. 
EM SANTA MARIA . RS. 

G. Schwartz. A . C. Paim & R. A. Di Mare. OeptO de Biologia IUFSMJ, 
Cauta Postal 489. CEP 97001 ·970, Sant a Mana/RS . E-mail : 
palm@super.u fsm.br. ram 13@sm.conex .com.br 

A busca de padrões é uma atiVidade constante no estudo 
de populações naturais. A anáhse da variação da diverSidade. em 
diferentes amblcntes. pode demonstrar a eXistênCia de processos 
subjacentes à estes padrões. Váflos procedimentos têm Sido Utlhzados 
para tal flnahdade. dentre estes. podemos citar os indlces de 
diverSidade. No presente trabalho foram estimadas a diverSidade. 
através do índice de Shannon Wlener, bem como a Similaridade entre 
os locaiS através de análise de Cluster (método do Ward e correlação 
de Pearson. empregando se o software Statlstlca versão 4 .3 for 
WlIldows) . As sete áreas estudadas compreendem si tl os 
remanescentes da Floresta EstaCionai Decldual e Semi decldual da 
Serra Geral, topograficamente caractertzadas pela presença de vales 
e momanhas cUJa altitude não ultrapassa 500 m . Estas apresentam 
diferentes nivels de ação antróplca (áreas urbanas. rurais e de mata) . 
Foram realizadas 32 coletas com Intervalo médiO de 30 dias para 
cada área. entre setembro de 1994 a março de 1995 e novembro de 
1995 a feveretro de 1996. Os Indlces de Similaridade permlttram 
quo as áreas fossem agrupadas num gradiente de InfluênCia antróplca. 
Com o Indlce de Shannon Wlencr. não fOI possivel estabelecer 
nenhuma relação com a anáhse anteno' e nem um padrão que pudesse 
ser correlaCionado com alguma característica amblenlal. Sugere-se 
que tal índice deva ser utlhzado com cautela, uma vez Que as 
Informações com ele obtidas podem ser InfluenCiadas pelo tipO de 
amostragem realizada. pelo menos no presente trabalho. uma vez 
que oste método supõe amostras aleatÓrias tomadas de uma 
população infinitamente grande. na Qual todas as espéCies da 
comuntdade estelam representadas. 

DIVERSIDADE EM COMUNIDADES DE PAPllIONIDAE 
(LEPIDOPTERAI EM SETE SITIOS DA SERRA GERAL. SANTA MARIA. 
RS. 

G. Schawrtz. A . C. Paim, R. A. Di Mare_ DeptO de Biologia (UFSMI . 
Caixa postal 489 CEP 97001-970 . Santa Mafla /RS. e-mail : 
palm@super.ufsm .br, ram13@sm.conex.com.br 

A familia Papilionidae é uma das mais primitivas dentre os 
lepidópteros e constitui um grupo que apresenta caracterfsticas 
particulares na ocupação dos ambientes. incluindo espécies antigas. 
algumas com distribuição restrita . Podem ser encontradas tanto em 
ambtentes de flOfeslas quanto em ambientes eminentemente urbanos. 
Neste trabalho foram investigadas as espécies desta famrtia em sete 
locais, no municfpio de Santa Maria . As áreas compreendem srtios 
remanescentes da Floresta Estacionai Decidual e Semi-decidual da 
Serra Geral, caracterizada topograficamente por vales e montanhas 
cujas altitudes não ultrapassam a 500 m. Foram realizadas 32 
amostragens. com rede entomológica convencional, capturando-se 
um total de 742 indiv(duos penencentes a 15 espécies dislriburdas 
em três tribos ITroidini. Graphiini e Papilionini). Para cada local foi 
estimado o fndice de diversidade de Shannon-Wiener, que vai de 
0 .88 em ambiente natural a O_54 em ambiente urbano. Através das 
curvas dos componentes de abundância , as áreas foram 
caracterizadas quanto a repanição do nicho entre as espécies e 
previsibilidade dos ambientes. As 15 espécies foram agrupadas 
através da análise de eluster, empregando-se o software Statistica 
versAo 4 .3 for Windows (método de Ward e distancias Euclidianal . 
Agrupando, deste modo, espécies com freqüências semelhantes. 
Paralelamente. foi realizada uma análise da constancia das espécies 
nos levantamentos efetuados. Destas, 33 % foram espécies 
constantes em todos os ambientes. 47% foram acessórias, e 20% 
acidentais, encontradas em ambientes com ação antrópK:a acentuada . 



ASPECTOS COMPO RTAMENTAIS DE DUAS ESP~CIES DE 
LEPIDÓPTEROS IBRASSOLINAEI DESFOLHADORAS DE PALMEIRAS. 

V. M . Becker. G. S. Neto & R. A . Di M are. Dept de BIologia (UFSMI. 
João Manoel fl "39. CEP 97050·010. Santa Mana. R~ E-maIl : 
fdIl113@ sm ,conox ,com.br 

Brassolls astyra e Opslphanes mVlfae constituem um grupo 
ultCfCssante como pragas de palmolras. adaptadas, princIpalmente, 
a Syagrus rommanzho'flana . Ne ste estudo investigou-se o 
comportamento de larvas e adultos : alimentação, oVlposlção. 
locahzaçào de ovos e larvas, mortalidade e parasltoldlsmo de larvas 
e ovos As I>osturas de 8 . 8styra ocorrem em dl'oremes allUras na 
hospedmra. de 30 em até 2 m Em médIa. as fêmeas colocam 292 
ovos pos tura. As larvas. gregárias. constroem abrigos com folhas 
da plallla . saindo do abngo somente a nOIte para alimentar -se. A 
medida que as larvas c rescem constroem abrigos novos. Tal 
procedlmcnto pode estar associado ao peso. Considerando que cada 
larva lem 4 g . em média no ultimo Instar. um cartucho. com 250 
larvas. apresentaria cerca de 1 kg. O peso faz com que a boca do 
caflucho tombe pCrrTHtlndo quo as larvas Calam no chão . lafvas de 
dllerentes estádiOS podem ser observadas ocupandO o mesmo abflgo. 
Cerca de 83% dos ovos malogram. e destes. 95% por parasltoldlsmo . 
A I)ermanêncla das larvas no abflgo ocorre até a fase d(' pia pupa, 
quando elas saem, deslocando· se até mais de 10 metros ti ... planta 
hospedolra . As posturas são mdlvlduéllS o as larvas locall, .1111 se na 
face dor sal das l olhas. com coloração que permite sua camuflagem. 
A mortalIdade no cstáglo larval por parasltoldlsmo é bastante alta 
197%). Os par3sllóldes de Corcsia sp, ao emergirem, constroem 
casulos lado a lado em três camadas, em formação semelhante a 
uma paliçada Sobre este conjunto a larva hospedeira é mantida 
apllslonada viva atravcs de 'Ias de seda, secretados pelos 
parasltóldcs . Tal estrutura. sugere que esta represente um 
mecarllsmo de proteção contra inimigos naturais. 

ANALISE COMPARATIVA DA FAUNA DE BORBOLETAS 
ILEPIDOPTERA : RHOPALOCERAI DE 4 LOCAIS NO MUNIClplO DE 
PORTO ALEGRE. RS . 

A . Schantz. F. F. Antunes & H. P. Romanowski. Dept de Zoologia 
Instituto de BIOCiênCiaS, UFRGS. Av. Paulo Gama s/n ,CFP90040 
060. Porto Alegro. RS. E-mail : hpromano@vonex .ufrgs .hl. 

Áreas urbanlzadas são ambientes dOIlHnados pela ação do 
homem. o qual desempenha nestas papel de espécle ,chave do 
ecoss istema urbano. O habitat urbano pOSSUi uma fauna 
caracterís tica que se diferenCia por sua história. compoSição em 
espécies. fenologm. etc. Dlferontes gradientes de urbanização podem 
If\flucnClar na distribUição de determinadas espéCies em uma área 
urbana. ResquíCIOS de florestas naturais ou serrunaturals dentro dos 
IImlles de uma Cidade são Importames refuglos para a 'auna de 
Icpldóptcros. Buscando avaliar a estru tura das comullldades de 
borboletas do mUllIciplO de Porto Alegre 13001'S 51 · 13·W GA) são 
realizadas saídas mensais. a partir de abril de 1996, à 4 locaiS de 
amostragem : Parques Farroupilha IPFI e Samt·Hllatre (SHI. Jardim 
BotâniCO da Fundação Zoobotãlllca (JBI e Morro Santana (MS). Os 
3nmlalS vlsuallzados são registrados e. tr atando-se de espécie ainda 
não listada. o Individuo é coletado para posterior Identificação. Até 
o momento, o JB revela-se como o local de maior riqueza de espécies. 
seguindo se por MS. SH e PF em ordem decrescente. Estes tI"" tlltados 
Indicam que a IntenSidade da mlluênCla antrÓplca. por :,1 ,>0. não 
determina uma alteração negativa quanto ao número de I!spécles 
de borboletas. pelo menos em pequena escala. São analisados. ainda, 
aspectos de abund ncia. diverSidade e Slmllandade entre os locaiS 
de amostragem . 

2 11 

LEVANTAMENTO DA FAUNA DE BORBOLETAS ILEPIDOPERA: 
RHOPALOCERAI RIO GRANDE DO SUL : REVISÃO BIBLlOGRAFICA 
E DADOS PRELIMINARES SOBRE O MUNIClplO DE PORTO ALEGRE. 
RS . 

F. F. Antunes. A . Schant-z. & H. P. Romanowski. Dept-o de 
Zoologia. InSlltuto de BIOCiênCias. UFRGS. Av. Paula Gama s/n·. 
CEP90049·060 Pano Alegre. AS . E·mall : hpromano@vorte)( .ufrgs.br 

As borboletas são Importantes e numerosos componentes dos 
ecossistemas do estado. sendo de grande valor na pesqUisa cientlflca . 
Apesar diSSO. o conheCimento sobre espéCies que aquI ocorrem é 
fragmontáflo e sobretudo de difíCil acesso. ASSlln sendo este trabalho 
Integra um proleto amplo de levantamento de espécies no AIO Grande 
do Sul. e tem como ob,etlVos : levantar e sistematizar dados da 
literatura sobre borboletas em nossa região e. tecer comparações 
com dados preliminares de amost ragem a campo . É. ent ão, realizada 
pesqUisa bibliográfica nas bibliotecas especializadas e Junto a 
pesqUisadores da área. Paralelamente. à parttr de abril de 1996, 
estão sendo realizadas amostragens no municípiO de Porto Alegre 
130n S 51 °13'W GAl, nos segUIntes locaiS: Parques FarroupIlha e 
Salnt HII3Ire. Jardim Botâlllco da FZB e Morro Santana . As saldas de 
campo são mensais para cada local. Os animaiS vlsuahzados são 
registrados e. tratandO-S8 de espéCie atnda não hstada. o Individuo é 
coletado para postenor mdentlflcação. Através da reVisão foram 
compilados artigos especifiCaS sobre borboletas no RIO Grande do 
Sul , sobretudo a obra de C.M . Blczanko. Através da amostragem de 
campo foram hstadas até o momento 28 espéCies de Nymphahdae, 
10 de Plefldae. 8 de Hcspcrudao. 3 de Paplllonldae e 3 de lycaellldae. 
A partir destes dados é realizada análise comparativa com a literatura 
dlspon(vel sobre lepldópteros de Porto Alegre . 

PREFER~NCIA DE OVIPOSlçAO DE Z"brotes subfascilltus 
IBRUCHIDAE. COLEOPTERAI EM Plraseolu. vulgaris. ATRAV~S DAS 
GERAÇOES. 

I. R. V. Teixeira & F.S. Zucmoto . OeptO de Biologia da FFClAP/USP· 
Av . Bandelfantes. 3900 CEP 14040·901. Ribeirão Preto. SP. E-maIl : 
Isabelfe@splder.usp.br 

ZabrOles sublasclatus pertence à famlha 8ruchldae e tem 
como seu hospedelto o feijão IPlJ8Seo/us vu/garis). Z. subtasclBlUs 
depOSita seus ovos nos grãos. A larva quando eclodo. penetra dlteto 
na semen te, onde se desenvolve até o estágK> adulto. quando contról 
uma Janela. por onde sal. . O adulto fêmea. port anto. determina a 
qualidade e quantidade de alimento necessáflo ao seu 
desenvolVllnento. Estudos que envolvam os hábitos de oVlposlção 
são de grande Import nela ecológica, e particularmente no caso do 
Z. subfasclsrus. econOmlca. POiS causa grandes perdas em armazéns. 
O presente trabalho tr ata do comportamento preferencial da fêmea. 
durante a OVIPOSIÇão, em duas v8nedades de feijão, durante OitO 
gerações, com a f inalidade de observar se a preferência sof re 
InfluênCias de fatores genéticos ou não, ou sela se. ocorre seleção 
dlfeclonal. FOI montado um expetlmento de preferêncl8, envolvendo 
2 variedades de P. 'tIo/gafls. preto e Jato . Foi colocado um casal 
selvagem e 3g de cada va,.edade de feijão num reCipiente fechado. 
Para cada variedade. em cada geração, os Insetos que emergiam. da 
vancdade laia. eram colocados numa Situação de escolha semelhante 
a Situação da geração anteflor. Através da observação do número 
médiO de postura em cada variedade fOI sendo verificado. as 
diferenças da postura de ovos através das gerações. FOI observado 
que eXistiu um aumento Signi ficatiVO de postura no Jalo. o que pode 
",dlcar Que existe preferênCia, mlluenClada por fatores genéticos, 



COLONIZA ÇÃO DE TRÊS ESPÉCIES OE MACRÓFITAS POR 
MACROINVERTEBRADOS AQUÁTICOS EM UM BREJO NO LITORAL 
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO ' 

J . L. Nessimian & I. H . A . G. de Lima. Dept de Zoologia, In!>llIuto de 
81 01°910. UFRJ. C Postal 68044 CEP 21944 970. Cidade 
UnlverSltána. RIo de Janeiro, RJ E mill!; nc!>slmta@dom,wl com br . 

MaCHl fllas aquáticas l~m ~ua p!'lncll>ulutllllaCrlU L:OIIIU fonte 
de alimento por macrOIl1\1'cftf'brinlos durarHe () pfOI"t! SSO de 
del,;omJ,oslç.'io Vlsantlo obsClva! POSSillCIS pfclclcncl;ls d.:! Iduna de 
m.H:rUHlVcrtcbrados quanto .'t coloOllação de três c!>peclCs de 
lTI,Jc r"ftt",> dOllllnantes 110 Brelo canal de It ~upuiJçli. Mallcá. RJ. 
ICi.lh/OU !oi! um eX~rllllenl0 no pcriooo de al)1ll d IUl1ho ele 1996. 
FOfilm dCPOSll<HJas no corpo d 'água. 75 amostras de mesmo peso 
150 OI de folhas de ElflOC"RflS sellowllJna tCvpcraceael. 
Rhy"chosphom corymbosa ICvperaceac) c NymphOl{/cs h(lmlloldf18l1él 
(Mcllyanthaceae), Foram realizadas 5 rc l lradas de 15 amO~1r.ts em 
um pCllodo dc 60 dlilS, sendo 5 de cada cspéCI{J Inse tos 
lt!l'lrcscnt 'HillIl 58% do total de macrOlllveftebrddos Sl.!ndo os 
1"IICII>aIS UlllpOS. ChlfonollHdae (Dlptera) com 45 %. Odonata com 
17 % c Caerudae (Ephem~topteta) com 9%. Os rC~ultados mostraram 
padrões semelhantes de ocupação para as três macrÓhtas. por parte 
das espéclI:!s não predador as IniCialmente o grupo dOIllIll.lnlC fOI 
CI.lfloccra, segu ido por Chlronormnae ICIlIfononttdaol. e O::.lIacoda 
PostcrlOrmcnte, Chlfonomus spp. C Polvpedtlum sp IChlh lunael 
aprc::.entaram do,,"nãnclil ctescell1c. scguldos por OSllaCO ., C<,ems 
CtmflUIfW {Caenldael e ao final do cxpertlnento, pOI Oxycllm.lllyalmil 
(Tflchoptcra. Hydroptlhdael. EJeocllans sellowlon.1 aprusu/ltull o maior 
nUllIero do Indlviduos coloO/zadores. com 44 % do 10lal colIgido nas 
trê::. ",acrÓllta::. . mostr.tndo a eXlstêncta de nlllda prelerc'ncla por 
palte dos macrolllVcflebrados POI outro lado, Nào houve dllerC'lIça 
Slgnl llca tlva no número de lJfedadores . Os falOrcs dlfeclonlldores 
das dtlprenças encontradas eSliio reldClonados d nature'" ue cada 
nWl:l ó llta quanto à proporção de ce lulose c Itynllm . laxa ti,. 
tlccutllposu;ão c concelllraçdo dc algas I'I.!ItHllcns. 
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ESTUDO COMPARATIVO DA FAUNA DE CHIRONOMIOAE 10IPTERA : 
INS ECTAI DE DOIS RIOS EM DIFERENTES ESTADOS DE 
PRESERVAÇÃO DA MATA A TLÃNTICA NO RIO DE JANEIRO 

A .L.H . Oliveira '; A .M . Sansev erino l & J .L. N essimian l .• cpl > de 
Zoologl.l, Instituto de BIologia, UFRJ, C, Postal 68044 , ClI 21944 
970, Cidade Untversttarta, RIO de Janelfo, RJ .. 

A::. larvas de Chlfol1omldac têm Sido utlltzadas em dlversu~ 
trabalhos como Indicadores de condIções amblentats. Com o oblctlvo 
de carac tellzar e comparar dOIS fiOS em dl l ercntes estados de 
preservação d.t mala adJaccnte, 101 estudada a fauna de Chlfononlldae 
em ftre,ls de correllteza dos 110::' Casca t lnha INova Fflburyo. RJI e 
PaqucquCl {Tercsópolts. RJi. Os dOIS nos apresentam no trecho 
estudado um leI to conslttuido por pedras, seixos e areta grossa. No 
fiO Casca tinha a cobertura vegetal é bastante rarefeita, Sllbsluida 
por eucahp l als e áreas de past agem e urbana. enquanto que o tIO 
Paquequer encontra se em urna área de mata at lântica aInda hastante 
preservada . O substrato amostrado nos dOIS fiOS fOI o de pedra em 
areas de correnteza . As amostras foram coligidas com sUlber e as 
larvas 10lam Ident ificadas através de mIcroscopia ópltca , Foram 
realizadas algumas medidas fíSICO químicas da água . Dentro dos 
resultados, a sublamfha Orthocladlln.te fOI predominante 1-1. • 's dOIS 
IIOS, seguIda pelos Chlfonomtnae. c em menor nÚIl I, . pelos 
Tanypodlnae. Em ambos os fiOS l o ram enconlratJo::. grupos 
caracterist lCOs de pedra em correnteza, como Cory"oneura , 
P~1rametoocnemus e RhcolOnylorsus, este últuno constru tor de tubos 
liXOS Os mdlviduos de RheococolOPUS também são característicos 
de ambiente de correnteza; porém. este grupo 101l.!ncontrado apenas 
no fiO Paquequef . Uma nUHor flqueza de grupos ocorr eu no fiO 
Casca tlnha , sendo que alguns nào ocorreram no 110 Paqucquer. tatS 
como Cmdlocladlus. Cnco lopus e CrYPlochironomus . Este maior 
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numero de grupos no no que apresenta área de desmatamento pode 
set atllbuído ao eleito da ( .. relação da cobertura vegetal. que leva a 
Utn aumentO dos láxol1::' no t(~dlO alterado. 

BolSIsta IniCiação Ctentiftca CNPq; 2 PPGE UFRJ; 3 BolSista 
Pesquisa CNPq 

CA TE GO RIZA ÇÃO FUNCIONAL TRÓFICA DA FAUNA DE 
CHIRONOMIOAE 10IPTERA : INSECTAI EM UM RIO DA MATA 
ATlÃNTICA IRIO CANOAS. TERESÓPOllS . RJI 

A .M . Sanseverino'; A .L.H . Oliveiral & J .L. Nessimianl . Oept " c.te 
ZoologIa, InstItuto de Biologia, UFRJ, C , Postal 68044 , CEP 21944 
970, Cld.tde Unlvcrsltáfla, RIO de Jal1tllfo. RJ . 

O~ Chllonotnldae co nstituem se Otn um dos maIs 
ilbll"dilnlC~ grupos de Inse tos aqu,ltlcOS. com Indlvícluos apresentando 
(hlvrentes luncôes Ilil cadela lltllllcn1i.u O presente estudo busca 
relaCionar ao:; dIversas categotta l:> IUl1CIOl1aIS trÓllcas das lalvas de 
Chlfonomldae com O tIpo de substrato colonizado , O fiO Canoas 
locallla ::.e na Serra do SlIbmo 11300ml. em uma âfaa de floresta 
atlântica preservada Foram co ltgldas amostras nos segulIltes 
substratos. ~Ie foram classlftcados de acordo com a sua na tureza ' 
substrato comf}O::.1O po' matéfla orgânica vegctal viva Elcoch;ms 
SI) . f.l Typlla SI) cm brc)o, musgo adefldo ã pedra submersa em 
represa ; sllbs1lato de Ofl9cm mineral sedImento em broJo, pedra em 
cachoel"' ; substrato COnlpOStO por materla orgá/llca mona -11!ter" 
prcso ia pedIas em COllenleza. "lttler" depoSitado em breJO. Foram 
encontrddos representante::. das sublamihas Chlfonommae, 
Orthocladttnae e TanYlJodlllae. sendo os Chuonomlnae mais 
abundantes. Uma maIor flqueza de táxuns com maior dIverSidade de 
h;'lbltos fOI enCOl1tratJd nos subSlfalOS de l1latéfla orgânica morta 
l"hIlCf- Ctn corrcnteza e em dellósltol Estcs substratos apresentaram 
larvas nllllaclmas ISlcnochlfoflomllSI. colctor<ls I Goelc/lclllfonomlls e 
Tmlywrs(lsl. ai m c1tJ conStrUlOras de tubos móveIs e colotoras. como 
Lauft',lJormella e Zavwllella No subs tra to compos to por matéfla 
orgámca viva ocorreuulll menor número de Individuas e de ca teyonas 
funCIonaiS, rcpresentados baSicamente por TanYlOrsus . Em pedra 
lia cachoe tra houve um predomílllo de coletores e Itltradores, como 
Corynorlf'ura e Rheoranytarsus {COtlStlutOf de tubo IIxol . Os IIldlViduos 
predadores ITanypodlnael ocorreram p,.nclpalmcme no substratos 
de depóMto no brelo , .. !ttlcr " e scdlmento. 

PPGE UFRJ; 2· BolSista IniCiação C,entillCa CNPq; 3 BolSista 
PesquIsa CNPq 

ASPECTOS DA ECOLOGIA DOS OOONATA DO ESTADO DO RIO 
DE JANEIRO. BRASIL 

A . L. Carv alho· & J . L. Nessimian, ' Oeplo de Entomologla. Museu 
NaCional , UFRJ , C. Pos tal 68044, CEP 2 1944 970. RIO de Janeiro, 
RJ 

o RIO de Janclro. embora sela um dos menores estados 
do Pais {44 .26B Km 21 aprcsent a grande diverSidade hSlonômlca. 
abrtgando uma blota multo diversa. Es tão registradas cerca dc 220 
espéCies em 76 gélleros. Informações da Itteratura e observações 
de campo. sobre Imaturos e seus crtadouros. foram Interpretadas 
com basc nos t rabalhos de MERRIT & CUMMINS. 1984. SCHAFER, 
1985, WARD. 1992. e outros, Visando a classlftcação de hábltats e 
tIllcrohábltats aquá t iCOS e a categoozação lunclona l dos 
agrupamentos genétiCOS (CARVALHO em prep .). Vc"IIcou-se que 
espéCies de 28 gêneros estão aSSOCiadas apenas a ambientes IÓtlcos. 
enquanto que as de oulfOS 25 a ambientes lént lcos, sendo as de 
dOIS destes exclUSIvas de Phyt otclma ta ILep lagnofl, M eclslogaster) . 
Seis gêncros apresentam espéCies em ambos os ambIentes IAeshna. 
Aphylla. Coryphaeschna, Ery lhrodlplox. Orrhenlls, Progomphvsl . Não 
há qualquer tIpo de InfOflnação acerca dos Imatutos de 17 gêneros. 
Em sua malOf parte os Zygoptera de ambien tes lêntlcos comporl am
se como escaladorcs I "c!tmbers". (e .g . Acamhagnon. IdlOneura. 
Ischllur8 . Lep lognofl, Telcbasls), aSSIlTl como a malOlta dos Aeshrlldae 
{e .g . Aesh"a . Coryphaeschna , Gynac811fho, Remareln /o, 
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Ncu' '-J(!st hn rt l. tornando -se agaffadorcs ," c lln!.I CI. , nos 
repr eSC l1t<tlltcS de <lmhlentes lótlcOS Ic .g . AIglO , 1/ 1. /erma, 
HC'Il'r,lfjflotl . Lmlnc"oll, OxyagTlon, SlIJuropllCleblif) . Alguns 
ZV\lOPlCr., podem ser classlfrcados seclll'ldallornente como nadadores 
'~swlllllllers " l leg Lestes. Penlestes) . A grande nHIIOfla dos 
GUIHphldilC é l ossadora I"burrowers"). Ja os L,bellulldae e 
Cuulullldao. C:OIllO rcptantes l"sprawlcrs'"l em quasc Sua totilhdadc 

VISITANTES FLORAIS DE A"abidea cf prumosa 18IGNONIACEAE). 
NA REGIÃO DE CORUMBÁ. MS . BRASIl. 

L. L. Pinto & F. C. L. Manente· Balest ieri Depto Clênc Amb. IUFMS 
CWCI. Cx P252 CEP 79 034 020. Corumbá·MS 

Dentre o!'> ,lnlloalS que ut,1r7rlln as planta para se allmcntar . 
d(':.t,IC~1I1l se as abelhas. lalvez O 1Il00S lIoporlantc orupo cJe aoentes 
pOIi/\IIi.ulores d,sponivcls na natureza Pfantas pollnlladas pcf abclhds 
"IlI('scntam c.Hac !Cristl c as comuns, como antese d.wlla, odor 
adut,;,cddo. plalíll o rm •• de pouso t: gu,a de nóclaf O presel ..;studo 
IUf IWl:(' Inlorl1l;:tçõe~ ~ubr e a bllogld lIoral , o slstcm.1 re~fI ItlVO e o 
t,;Ul l1j )Ul tal1lc l1to do& VIsitantes de A".1bldea cf {JrUl1Iosa. [ St .1 e~lléc.u 
, \1111.1 Ifupadelftl , que riO local de estudo. ulllIIOU com o ~lIportc 
('''Il('I:I(''~ .HhÓrcils I' ramos de árvores. DeVido .10 sou hJblto. d ~ 

,nllurt'se{"flC13S Ol~O"UI1\ '\0.15 mais d,versas ~ltllras dt!sdt! ccrt,;a de 10 
cm .rIu 06.107 !li dn dldO A época de tlOfdCão estende se cerca de 
qu,ilfO IllCSl!S ImauJ . 1 3g0StO) apfesl!llrltando fluraç30 Illal ~ Intem • ..! 
dW.IIHC us m es('s de mala e lunho. c a duração da flor é de um dia 
O '\C(; I.".O. anre&cnla se na l orma de um diSCO h.J)ÓOlno c a produção 
de néct.lJ €i con trnud, ocoltando desde a I ase de pré antt!~e ale o 
miclo til! lI\ur chamento cid lIor . A vrabllldade dos grãos de pólen 101 

d,' 96' Resulladus prehllllllétles do sistema reprodutiVO Indicam 
qll(' A" ... ,t)ldct, c l prflmos.~ C autocompmivel. desde que ° agente 
pOhllllfldm estl'la prescnte c a xenogarn,a 1010 sistema predOl1llnantl' 
dt! IClJf odllÇdO Os pflnClpa.s VIsitantes 10lom as abelhas Centfls 
... m;rhs l! Ccntn.'> 'ilf S.1 rtJ , d~ quaIS, deVido ao comportall\ l!nlO e •• 
Irt'qllcnclil das VI SltelS loram conSideradas como pohnl1adore~ 

e l('tlvo~. Outfas (:~ póc les de dbelhas como Bambus Sll . Xylocopa 
&p. ElI%ssa sp, Oxae sp. Scaptotflyona cJepllts c T, ·II. ,.mlsei ' 
anyfls rllla loram cUl\slderadas p.llhldoras e Apls 1111.. ' t'léJ 101 
con~ldcr,tda po llnllatlor ocaSionai 

VISITANTES FLORAIS DE Cho,;s;a cf pubiflora (80MBACACEAE) 
NA ÁREA DA CODRASA. EM LADÁRIO- MS . 

M . L A . Freitas & F. C. L. Monente· 8alestie,i Depto . Clênc. do 
Amb . IUFMS CEUCI. Cx P252 CEP 79 .034 020. Cowmbá·MS . 

As caractcriSlICdS lIorals. comportamento dos VI ~ltantes e 
o Sistema de reJlJoducão Chof/sia cl publl/ora (bartlgudrnha) loram 
es tudados na ..Ire;! da Codrasa em Corumbá MS A e&pécle é urna 
.lfvoro I,;UmUlll nos aucdores de Corumbá. com cerca de 10m do 
.lll\lr ••. sendo que o per iodo de floraçdo estende se durante os mescs 
de IlldlO a lulho_ As flure~ de Chof/sla cf publllora sdo soh tárlas, 
herm"lloclllaS e do IlpO dbcrto A antcse é diurna e ocorre entre 6 e 
8 horas. ocas •• lo em Que as anteras lá estão delscentes. sendo esta 
longltud.nal. O estigma fi ca fecepttvo CIO média 1 h após v • .:rnlU10 
d,1 .trltese e permanece ass.m por 2 dias. Aliar produl ,:ctar na 
base d o ováflo pela 'lOtcde que o envolve e a duração da flor é de 3 
d.<l5. sendo que o l1lurchalllcnto é caracterr/ado pela dobra de cada 
pChlla dO meio. qllC c:omeça a ocorr er no 2" dia . Não lo. percebido 
o dor nas lIores No SISlO11I3 de reprodução fo. verlf,cada urna maior 
porCCnlagem de sucesso na xCl10ganlla 133.33 %1. segUida d e 
geltonou"m." 111.11 % 1 e au topolmlloção tnitnual 17.69 % ). A 
aUlUpolU)IZdÇão espontânea e emasculação não deram frutos Em 
cOI)dIÇOUS naturars houve pOUCH lormação de frut os. As dbelhas do 
gênero XylocoJJfI c Eulflema mgnta l o ram conSiderada s como 
pohnlladores eletiVOS. Já Cenffls fuscílla, ApIs mel/dera. Togono 
chaflch.Jmayoc/lsIS c Telrtlgomsca allguslUlo foram conSideradas 
pllh.ldo rc s 
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VISITANTES FLORAIS DE Centrosema bTilSilillnum IL., BTH 
(LEGUMINOSAEI NOS ARREDORES DE CORUMBÁ- MS. 

M. S. Santos. F. C. L. Manente· 8alestieri & J . 8 . P. Balestieri Depto 
C.ênc. Amb. IUFMS CEUCI. Cx P252 CEP 79 .034-020, Corumbá· 
MS. 

Algumas ,>Iantas são VISitadas por um grande número de 
espéCies de abelhas. sendo polinlwdas ellclentementc pcf mUitas 
dela~ Entre es tas plantas est ilo as leguminosas, l amiha que merece 
destaque pela diverSidade e var,cdade de abelhas que lunclonam 
como agentes polinrzado,es No presente trabalho lo. realilado um 
estudo sobre a relação vIsitante planta em uma espéc.e de 
legum,nosa. Centrosema bmsllmnum. durante seu pariado de floraç.to . 
O estudo fo, desenvolVido na rcglã o de Corumbá. MS. na área da 
Codrasa !lOS meses de março c 3t.ll1l . Foram registradas mlormações 
sobrc coracteristlcas gerais da Ilor . sistemas de fepr odução e 
comportamcnto dos vISllantcs . Cenrrosema brif$IIIanum (L.I 8th é 
uma trepadclt..! que no local de estudo. utllilOU como suporte eSI>écles 
arbófeas Ou recomlam o chão com longos ramos que podiam alcançar 
3 In de comprunento As lIores. são sohtáflas. hermalrodltas e de 
cor lilás A corola é constltulda pelas 5 pétalas liplca das flores 
labáceas, onde na pétala IH.IIor (estandarte' eS lão o gUia de nóc tar c 
as olSndulas de odor As flOfVS são efêmeras, tendo a duraç ão de 
algumas horas 16 a 7 h o ras) e apre sen lam mecanismo de 
apreselltacào de pólen Nos sistemas de feprodllção autopohnllaçào 
e cmasculaçJo não dcram frulOS. A autopOhntlação manual e a 
geltonooamla deram um", porcentagem de 71 .4% e 54 ,5 % 
respt:ctlv,unente. e a xenogaml;:t l o. o sistema predominante de 
reprodução 180% 1. Em condlçõt!s "atura.s houve grande quantidade 
de frut o~ 191 ,6 % 1. A espéCie estudada fOI VISitada pelas abelhas do 
genero Euglossa. Pseudaugoc/llroPls yrammea. Oxaea fI.7vescens. 
Oxaea sp. Cenms (arsara. Eufocsea vloJascens e Bombus atra (us, 
sendo que as duas liltllnas espeClcs foram conSiderados polln.zadores 
efetiVOS pela sua frequéncla e contato com os órgãos rcprodutores 
e ElIg/ossa sp pollnlladof ocas.onal. Os de.mus g rupos de VISitantes 
loram conSideradas como pllhadores. 

VISITANTES FLORAIS DE Pereslda 9randilfora HAWORTH 
(CACTÁCEAI NA ÁREA URBANA DE RIO CLARO- SP. 

E. F. Storti & F. C. L. Manente- 8alestieri Depto Clênc . Amb. (CEUC 
IUFMSI. C, P252 CEP 79 .034 020. Corumbá MS. 

O ob,e tlvo do presente trabalho 101 veu',car a d.versldade 
e a constânCia dos Insetos vIsitantes em dlfefentes horárros, Visando 
prrnclpahnclllc o comnortamento destes em relação à polinização 
de PeresklO yrandlfo/la Os IIlse tos l oram coleuados em 10 ptantas 
IPl n PIO) durante o puriodo dns 07 :00 às 18:00 horas. medindo se 
para cada hora de co letn Ilunll\osldae. um.dade relativa . veloc.dade 
do vento , temperatura e press50 atmosfórrcl:l . Observou se que as 
flores l oram VISitadas por cJ,versas espéCIes de abelhas. As ospécles 
conSideradas maiS frt:quentes lacllna de 5 % do total) l oram Apls 
mel/dera Llnné 147,27 %1. Plebeia droryana 124.2%), Tetrapedia 
dlverslpcs Klug {19.63 %1 e T"gona splmpes Fabrlc,us 17,65%'. 
Embora os Insetos tenham ocomdo em várros horárros do dta. Apls 
mel/dera e Plebela droryana apresentaram seus P'cos de VIS' ta das 
11 :00 às 13:00 h . Tetrapedl8 dlverslpes apareceu em maior numera 
das 10:00 às 15:00 h. Trlgona spimpes apresentou seu máx.mo de 
atIVidade das 09 :00 às 12:00 h . Temperatura, umidade relativa, 
velOCidade do vento. lumll)osldade e pressão almosférrca são l atores 
que Influenc.aram a lreQuênc.a e dlstnbulçAo dos InselOS. Ouanto 
ao comport"'flIen t o dos Insetos em relação à lIor de Pereskla 
yranrllfoha obsaervou·se qlle Apls me/Mera fo. cons.derada polinlzador 
ocasionaI. enquanto que PlcbCw drOlyona. Tflgono splmpes e 
Tetrapedm r/lverslpes fOfam conSiderados pl lhadores. 



SAZONAlIDADE E ABUNDÂNCIA DE MACHOS DE Eu/aema nigrita 
Lepele,;e, 1841 IHYMENOPTERA· EUGLOSSINAEI COLET AOOS POR 
MEIO DE ARMADILHAS NO MORRO URUCUM EM CORUM1A· MS. 

J . B. P. Balest ieri. l. C. H. Baraca l & O. P. Rodriguez Otlp lu Clénc . 
Amb. ICEUe IUFMSI. ex P252 CEP 79.034 ·020. Co,umbá MS 

A abundância da malona das espécies de Insetos muda 
sasonalmcnte. e as abelhas Euglosslnae não são excecão. como 
esta sasonahdade é determinada por para metros ambientais. é de se 
esperar quo a altitude também exerça influência nesta abundânCia. 
O obletlvo deste trabalho fOI observar a abundânCia de machos de 
EU/8ema mgma de mala a dezemb,o de 1995 em diversas altitudes 
Foram leltas coletas periódicas tem média a cada 10 dlasl, ullhzando 
se armadilhas com vanlhna. no Morro do Urucum. no MUIllCiplo de 
Corumbá MS . As mesmas foram colocadas no topo do mono a 1.000 
m de altitude (ponto 11. onde predominava uma vegetação do campo 
de altitude , a 800 m (ponto 21 com uma vegetaçJo de trmlslção. a 
600 m Iponto 3) e 400 m (ponto 4) em borda da mata semldecídua 
e no pé do morro {ponto 51 em vegetaçào de cerradào e I>astos. O 
maior número de machos coletados fOI para o ponto 3 com 571 
espeClmes. o mês de maior abundânCia fOI o de novembro )'T'I 356. 
de um total de 833 machos coletados.A maior conCClI1I Jçiio de 
anllnalS apareceu nos mescs de outubro. novembro e dO.l l"nbro. 

PLANTAS VISITADAS PARA 08TENÇÃO DE PÓLEN E NECTAR POR 
Me#pona l allOsa orbigniyi (GUERINI EM CORUMBÁ. MS. 

F. C. l. Manente·Balestieri & V. l. l. Machado Depto Clênc . Amb 
ICEUC IUFMSI . Cx P252 CEP 79 .034 020. Co,umbá MS. 

As abelhas. além de serem responsáveis pela polinização 
de várias espéCies vege tais. dependem exclUSivamente das flores . 
da lase larval à adulta. para a sua alimentação. O presentew estudo 
fornece mformações sobre as plantas vIsitadas pOr M ellpona lavosR 
orblgmyl IGueflnl. para a coleta de pÓlen e néctar . em Corumbá. 
MS. Durante 6 meses (feverelto agostol. dwrlamcnte foram coletadas 
amostras de pÓlen e néctar das operárias na entrada do IlInho e/ali 
dos potes dc mel e pólen a cada 15 diaS . Essas abelhas VI." I'am 41 
espéCies vegetais. sendo que. as espéCies de plantas mais P' I,;ufadas 
para a coleta do pólen foram: Mimosa (M. debllls Het beM. cf 
chaerosphera BalO I. Anadenanrhera cofubrma v. cebll Brcn. ACBCfO 
lameslana Wllld. Heosantla nemoralls 1St. Hln Bnx e V/fex cymosa 
Bcrt e para cole ta de néctar foram: /pomoea chilfanttrtl Halller . 
Anadenanthera co/ubrina v. ceblf Bren, Vemoma scsbra Pers. 
TabcbUla (T. IInpetlgmosa (Marli Standl e T. aurea {Mansol B. et H.I 
e V/fex cymosa Ber! 

ENTOMOFAUNA ASSOCIADA A GALHAS DE PLANTAS DE 
CERRADO DA REGIÃO DE ARARAOUARA. SP. 

M .T .Tavares. J .M .M .Canaan. T.l.do F. Salera & I.A.Joaquim. Oopto. 
de CiênCias Exatas e Naturais IFEFIARAI. R. Voluntários da Pátfla 
1309. 14.801 -320. Araraquara. SP temall : pmtt@lfis.ufscar.br.I. 

Galhas ou cecídlas são tumores vegetais produzidos pr 
diversos organismos. Em ~antas das vegetações do BraSil , .• I pcidlas 
são mUito frequentes e tem Sido obJc to de estudos desde dt! o final 
do século passado. Porém. poucos pesqUisadores tem se uedlcado 
ao estudo das ceddlas brasllelf8s e sua fauna associada. restando. 
em vista da grande diversidade destas. mUito para se conhecer. No 
presente trabalho fOI estudada a entomof auna de seis galhas. 
desconhecidas até o momento. em plantas de cerrado. As plantas. 
o tipO de galha e os IOsetos associados são list ados à seguir. 
respec tivamente : 8yrsontms sp 7 IMalplghlaceael. caullnar. 
TetraStlchlnae (Hymenoptera. Eulophldae) 12 spl. Euryroma spl e 
Prodecaroma sp (Hym .• Eurytomidael; 8yrsonima sp2. cauhnar, 
Cecldomylldae ( 1 sPI. Tnchop tera 11 spl e Prodecaroma sp; 
Erythroxylum campes tre IErythroxylaceael. cauhnar. Cecldomylldae 
11 sp). 8rasema sp tHym .• Eupelmldael: Hypt/s mycranrhslLablatael. 
galha cauhnar, Cocldomylldae IDlptera • 2 spp); Rublaceae Inão 
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Identificada). folia r • Cecldomylldae 11 sp) e GofeopsomYla sp 
IEulophldae); Serjamo caracasana ISapuldaceael. fruto. Cecldomyudae 
(1 sp) e Tnchoptera 11 spl . Nas galhas em que se CIIOU cecldomlideos. 
provavelmente. estes são 05 galhadores. Naquelas onde se obteve 
duas espécies desta famíha. uma age corno Inqulhna . Na galha de 
8yrsonllna sp I é posslvel que um dos tetrastlchíneos sejam o 
galhadof. nlas este fato necessita de confirmação. As espécies de 
Prodecotoma, Go/eopsomYlo e 8rasema são conheCldamente 
parasll óldes de Insetos qué Se desenvolvem no Intenor de 9alhas. 
Estudos futuros poderão confirmar o papel destes diferentes Insetos 
na estrutura tróflca eXistente em cada uma destas galhas. 

HIMENÓPTEROS PARASITÓIDES ASSOCIADOS A PRAGAS DE 
GRÃOS ARMAZENADOS NO 8RASIL. 

M . T. Tavares' & C. O. Azevedo1 • 'Depto. de CiênCias Exatas e 
Naturais IFEFIARAI. R. Voluntáuos da Pátria 1309, 14.801 ·320. 
Araraquara. SP IE -mall : prntt@lrls .ufscar.br.l; lOepto de Biologia 
tUFES). Av. Marechal Campos 1468, Marulpe. 29040·090. Vitória. 
ES IEmall: c3zevedo@npdl .ufcs.br) 

Os htmenópteros parasltóldes são conSiderados Importantes 
agentes controladores de populações de ",setos pragas. Porém, no 
BraSil. poucos esforços tem Sido ",vestidos no conheCimento da 
sistemática deste grupo. Atualmente. dados referentes à estes Insetos 
assoctados à pragas de grãos armazenados são esparsos e a 
Identificação dos mesmos torna-se difíCIl. O obletlvo desta Sinopse é 
reunir as mformações eXistentes sobre os hlmenópteros parasltó,des 
de pragas de grãos armazenados no BraSil. adiCIOnando novas 
ocorrênCias de espéCies e Inlormações. além de fOrnecer urna chave 
Ilustrada para a Identificação das mesmas. Dez espéCies destes 
hlmenÓptefOs são atualmente Citadas para o BraSil : Cepha/onomia 
rRrsafls (Bethylldael. HOflmenus blsu/cus. H . m/ssourensls 
IEulophldael. Harmoflta rOllCI IEurytomldae). Amsopteroma/us 
collandrae. Dmarmus laflpes. LOr/ophagus dlstmguendus. Pteromalus 
cerea/ef/ae. Theocofax e/egans. Zstropls mcertus IPteromahdael. 
Outras cinco espéCies ocorrem no BraSil. porém ainda não foram 
constatadas associadas à grãos armazenados, são elas: Cephalonofma 
woterSfOI1l. PlíJstanoxus westwood/ IBethyhdael. 8racon hebecror 
IBraconldael. Venrurla canescens (lchneumoOldael, Tflchogramma 
prCl10sum tTrlcho·grammatldac) . Anthrocephalus n1l1ys (Chalcldldae) 
é aquI constatada aSSOCiada tA pupas de lepldópteros pragas de grãos 
arma lei lados. 

ANÁLISE FAUNlsTICA DE INSETOS ASSOCIADOS A ÁREA DE 
VIVEInO FLORESTAL DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS. 
MG. COM ARMADILHA LUMINOSA 

W. J . M . S. Maia & V. H. P. Bueno •. Unlv Federal de lavras. UFLA. 
Dept·. de Fltossanldade. C. Postal 37. 37200·000. lavras. MG . E· 
mail :dfs@esal.ufla.br 

Este frabalho teve por oble tlvo estudar a dmamlca populacional da 
entomofauna aSSOCiada a uma area de VlvelfO florestal no campus 
da UFlA com armadilha luminosa durante o perfodo de agosto de 
1995 a setembro de 1996. Foram realizadas 53 coletas semanais 
com armadilha lummosa modelo -lulz de Queiroz·, posIcionada a 
uma altura de 1.5m do nível do solo. funCionando no periodo das 
\ 7:00 as 07 :00 horas. Os Insetos obtidos das coletados passaram 
por um pfOcesso de triagem, montagem e Identificação a nível de 
famíha . Os resul t ados obtidos foram aSSOCiados as codlções 
meteorológicas locais e usados para se determinar a freqüência. a 
abundânCia. a constânCia. a dominância e o fndlce de diverSidade. 
Obteve·se um total de 6. , 00 Insetos agrupados em 12 Ordens e 60 
'amOlas. As ordens mais abundantes. com o respectivo numero de 
exemplares. foram : Coleop t er a 2 .130. Lepldoptera , .946 . 
Hymenoptera 1.376 , Hemlptera 269 e Dlptera 239. 
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DIVERSIDADE DA ENTDMOFAUNA EM ÁREA DE VIVEIRO 
FLORESTAL NO CAMPUS DA UFLA. LAVRAS . MG. 

W . J . M. S. Maia & V . H. P. Bueno. Unlv. Federal de lavras. UFLA. 
0('1>1 de Flloss,lnldade. C Postal 37, 37200000, lavras. MG. E 
Uhlll dfs@esal.ulla br 

A neceSSidade de se conhecer parte da entomol auna 
uS50Clada à área de viveiro flore st al no campus da UFlA e a 
pOlel1clahdade das espéCies ocorrentes. obletlvou a realização Jeste 
estudo. Sendo aSSim. em adição a análise launlsllca de Insetos 
ÕI~soclados a e~ta área. fOI dado ênfase as famílias Scarabaeldae. 
Ichneumonldae. F0rf11ICldae. NoctUldae e Carabldae em seus aspectos 
ecológiCOS e faunisllcoS. por apresentarem maior "queta em seus 
índIces faunisllcoS e dominânCia das espéCies. Foram ro.. Ias 53 
colet:1s. semanaiS, durante o pcdodo de agos to de 1995 .. 'Icmbro 
de 1996. COIll o uso de armadilha lU/llInosa modelo -lulz do OUetrOl~. 
posIcionada a uma altura de 1.5m do nível do solo. funCionando no 
periodo de 17:00 as 07:00 horas. A frequôncla das famílias cole ladas 
no1 área, d\Jfante o período de amostragens, demOllstrou uma v3t1ação 
de 0.01 a 15,6 %. A famt1la Scarabacldae apresentou a mais alia 
frcquôllcla (15.6 %1 segumdo se Ichnculllollldae (9. I %1. Formlcldae 
(8.3 %1 c Noctuldae e Carabldae 17.1 %1. Por tant o. essas lamt1las 
apresentaram se como mUito frequentes e. também, constan tes, 
dOl1lmantes e mUito abundantes Dentre um total de 60 falllt1las, 14 
a l}rcsentaritlll se mUito frequentes. 7 frequfHlIes c 39 pouco 
frequf'lltes. 15 apresentaram se constantes. 09 acessóflas e 36 
aCiden taiS; 48 lamt1las foram domlnanles 180 %1. c somente 12120 
%1 cons tltulfam se em não dOllllnantcs; 13 famílias mUito 
abundantes. 7 comuns. 4 dispersas e 36 raras, não houve a ocorrênCia 
de f"mfllas abundantes. O indlce de diverSidade apresentado durante 
() p~riodo de coleta fOI de 6,8 

EFEITO DE DIFERENTES DOSES DE RUTINA E DE aUL'~ETINA 
NA BIOLOGIA DE ANTICARSIA GEMMATALlS HÜBNER. 1818 ILEP .• 
NOCTUIDAEI . 

A . Hülsmeyer. O. L. Gazzoni & C. B. Hoffmann·Campo. Embrapa 
SOla. CalxiI Postal 231. 86001 970 londona. PR. E mall 
gazzonl@cnspo.elllbrapa.br. 

Durante os anos de 1994 e 1995. foram instalados quatro 
expeflmentos de laboratÓriO. na Embrapa,SoJa, com o obJetiVO de 
avahar o efeito de d iferentes doses de quercetlna e de rut ina. que 
são compos tos fenólicos lfIavonótdesl encontrados em folhas jovens 
do genótipo de soja resistente (Pis 227687 e 2293581. na biologia 
da lagarta da soja. Ant;carsia gemmsts/is Hübner. Cada flavonol foi 
Incorporado em diferentes concentrações na dieta artifiCial do inseto. 
sendo dois experimentos conduzidos com adição de quercetina e 
dOIS com adição de rutlna . Tanto a quercetlna quanto a rutina 
aumentaram o numero de dias de duração do terceiro ao sexto rnst ar. 
o Cicio total (terce tro Instar até fa se adulta) a taxa de mort.lh: Jde de 
lagartas. proporcionalmente ao acréscimo das doses incolPllradas à 
dieta artificial. Com a adição de quercetina foi observada mortalidade 
de pupas. e. em um dos experimentos. foi observada redução do 
seu peso de pupas. A duração dessa fase não foi alterada pelos 
tratamentos. Os resultados indicaram que os efeitos dos flavooóides 
sobre os insetos se manifestam a partir do quarto Instar, porém são 
mais intensos nos quinto e sexto Instares. 

ABUNDANCE OF THE PARASITlC ANT SO/dnopsis dllguerrei 
IHYMENOPTERA: FORMICIDAEI. IN SOUTH AMERICA. 

L.Calcaterra, U5DA-ARS-South American Biological Contrai 
laboratorv. Solivar 1559 (16861 Hurl ingham. Bs. A s., Argentina, 
Telfax . 54-1-662-0999, E-mail : calca@sabcl.ba.ar. J . Briano & D. 
Willians. 

The red imported fire ant , Solenopsis invicta, is a mdJC" urban 
and agricultura I pest throughout t he entire southeastellll United 
Sta tes. The high densitities of this pest in the United Sta tes are 
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explallled. In pari . by the blologlcal release Irom nalural enemles. 
whereas 10 Soulh Amerlca. flre ant papulatlons are 1/ 5. Over three 
dozon SpCCICS 01 Ilre ant na tural enemles have been Identlfted In 

South Amerlca. SOlenopsis dagucrrei (Iormely Labauchena daguerre/l 
has becn conSldered a potencial candidate for blologlcal contro l 01 
lhe red Importcd 'Ire an l In the UOI ted Stal es. The objetive 01 lhe 
survey was to IlOd a Ileld slte (or sltesl wllh hlgh presence 01 S. 
daguerff!1 lO studv the hosl·paraslte eco logy In order to IOtroduce It 
11110 the Unlted Stales. Tho abundance 01 thls paraSlllc anl S. daguerrei 
In flre ant populatlOn was surveyed 10 Argentina (provlnces o f Buenos 
Aires. Santa Fe. Entre RIOS and Comentes). lO Uruguay (Sonano. RIO 
Negro. Paysandu and Artlgas). and BrazlllDourados arca. Mala Grosso 
do Sul) from November. 1995 to July, 1996. A lo tai 01 4 .410 fite 
anl colollles were examlned 10 163 sltes to de tecI lhe presence 01 
aduhs andfor qucens of the parasltlc ant. The colonles wcre examllled 
by scatlerfng l he mounds on the ground or by excaval lons and 
flotatlon. lhe plesence of lhe parasite wllhlll the arcas surveyed 
was very low. We lound t heo onlV In 110 (2 .5%1 colonles. In 
Argentina. 5. dagllerrel was lound lO 9 samphng areas In 04 to 7.6 
% of the colonles. lhe hlghest abundance 17.6 %1 was detected In 
lhe arca of San Eladlo. Buenos Alies Provlnce. In the area of Dourados, 
Brazll. the paraSite was found In 5.3 % 01 lhe ftr e ant colollles. and 
In Urugudy, Icss than 1 % of the colontcs were paraslllzed . A new 
hosl (5. miJctlon.lgh/l IS reported for lhe ftrSI time for S. daguerrei. 
The drea 01 SOln Eladlo was selected to conducl future ecologlcal 
studles 

REGISTRO E FLUTUAÇÃO POPULACIONAL DE COCHONILHAS EM 
POMAR DE CITROS CULTIVAR PERA RIO NO ESTADO DO 
TOCANTINS. 

F. N. do Nascimento. L.C. da Silva. C. S. Sousa & D. C. dos Anjos 
Setor de Pesquisa e Ex tensão da Esc. Agro\. Fed. de Aragualtns. 
CEP 77950-000, Araguatlns-TO. FONE 10631 84 5 1179. 

As cochonllhas são ,"setos que podem ocasionar severas 
reduções na produtiVidade e na quahdade de frutos CÍlflCOS. No estado 
do Tocantlfls há grande escassés ou IneXiste dados sobre a ocorrênCia 
e flutuação populaCional destes Insetos pragaS. Durante o ano de 
1995 na Escola Agrotécnlca Federal de Araguatins. procedeu-se ao 
estudo das principais espécies ocorridas em um pomar de laranja 
variedade Pera Aio e aos seus nlveis populacionais durante todo o 
ano no agroecossistema mencionado. A técnica de monitoramento 
ut ilizada foi a estabelecida por Cassino et aUL ('9831 , em que obtém
se o grau de infestação através da porcentagem de folhas observadas 
com a presença do inseto. São observadas quarenta folhas por planta, 
divididas em quatro ramos opostos com dez folhas cada. Dentre as 
cochonllhas registradas Chrysomphslus ficus foi a que apresentou 
maiores graus de infestação e persistência durante todo o ano, 
sugerindo que nào ocorreu IllImigos naturais eficientes no seu controle 
e que as condições ambientais lhes foram favoráveis. sendo sucedida 
por Selen8spidus 8rt;culatus, Pinaspis IJspidistrae e Cocus viridis. 
que apresentaram menores graus de infestação e menor persislência 
durante o decorrer do ano, sugerindo a ocorrência de inimigos naturais 
eficientes no seu controle e condições climáticas não favoráveis à 
sua proliferação. 

OCORR~NCIA E DINÃMICA POPULACIONAL DE ALEIRODIDEOS 
IHOMOPTERA. ALEYRODIDAEI EM PLANTAS CITRICAS NO ESTADO 
DO TOCANTINS. 

F. N. do Nascimento, L. C. da Silva. C. S. Sousa & O. C. dos Anjos 
Setor de Pesquisa e Extensão da Esc. Agrot. Fed. de Araguatins, 
CEP 77950-000. A,.gu.1in.· TO. FONE 10631 845 1179. 

Foi realizado um levantamento dos aleirod(deos presentes 
em um pomar de laranja Ivariedade Pêra Riol de aproximadamente 
seis anos de idade. procedeu-se ao monitoramento na Esc. Agrot. 
Fed. de Araguatins- Tocantins. Os aleirodldeos podem causar sérios 
danos à citricultura, principalmente pela intensa sucção de seiva e 
por favorecerem ao desenvolvimento de fungos sobre suas feses 
açucaradas. No Tocantins é muito escasso ou inexiste dados sobre 
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r.stes o rgillllsmos molestando o llO'OCCOSSIS IClllit cilncu 1\ lUcnlca 
(Ie nlOllllurarllcnto utilizada tOI a pr4!conllada por Ca~:-. 10 CI alh 
119831. onde oLHem se o grou clt' mlestaçdo alravós da POIt;cl1 tagelll 
dI.! fulhas ob~('lvada~ com a 1>'(':'CI1<;a do Inseto. SdO olj<.crvadas 
flu",!;!nla lolhas por pl~llIa , dlvldldd~ em quatro ramos OllO!otos com 
10 folhas cd!!a Os dildo!o foram obtidos de IcJnf*IfU a de lembro de 
1995 Os alClrndideos Icgl!lo trados IOlam D,a/t'Ufodcs c/tnlolll (cum 
UCOfll!nCI;) durante lodos os meses do dl10, !lendo o maior grau de 
mlc!>ldcão uhlldo no més de 1110110 cum 16% e a menor Ilu 11165 de 
,HI0!o1t) COI11 2%. P.1rall1YfocJes bOfld,'JfI, AleurothnxlJs lIoco.'>IIs e 
Alf>urorrachclus cruZ/, ocorreram em baiXOS grftus de Inle~lacâo e 
(!In apClhlS IliH les do ano 

ATIVIDADE FORRAGEADORA DA FORMIGA PRETA PASTADEIRA 
EM SANTA MARIA · RS. 1 • PERioDO: MAIO A AGOSTO 1996. 

F. M . Link . D. l ink & H . M . Unk Cent ro de CICnCliJS Ruml'" UFSM 
CEP 97119 900Sanla Marra AS Emall IIlIk@super .II I ·m br 

o cOlllpOllamento das operáriaS forrageddoras u. 101l1119a 
preta pastadellJ, A"lomyrme" cmsslspmus .Folel, 1909 
lHYllwnoptertl Formlcldacl. fOI estudado no pellodo dUllIalu d aqosto 
de 1996, em Santa Maua AS Foram demarcados 24 forllllgU~IfOS 
(' mólflcíldos os CílllOIfOS. e árci.lS dI.! lorragedmenl o Sell\'lIl.lhncntc. 
elll IlItervalos dc 1 a 5 IHlnul OS, repetidos 20 veles. durante as 
atIVHI,ld($ ete corte c tran~porte furarn ObScrvildas as planld~ con"das 
e o ( h~SIll10 do I1ldtc",,1 colhido O material vegetal fQl classIficado 
vlsu.llmcnll~ em quatro ciltegorlilS acu.Jental . Quando eventui.llmetlltc 
"'gulls fragmcntos lor"m carregados; cventual. qUdmlo menos de 
1 % do!> fragmentos tranSpOrtados 10r<lIn carregados. IIltCllncdlilrlO. 
entre I e 10% dos fraglTlentos carregados o pleferonCldl5. Quando 
mais de 10% dos pedaçol:> t rdnSpollados pellenChl1ll a cs1f1 planta 
Trm!.1 C CIIU;O cspéclp.s hotânlcas dlstubuid,l s em 14 farníll,ls loram 
torraueildds por OStd fOIlHlga cortudelra No periodo cunslderado, 
novu esp"t;lu'" LKHíJlllca!J deSlílcardlll se como preICr(~nC; lals . dOlc 
COl no rntcrrnod lállas . dOlV como evvnlUalSo e d.Ms comu dClde lll,lIs 
A 111<110r I)ílrte dos fraUlllentos das pl.lnlas aCldcrllolls l' '''Jf'ntU<lIS 
destinaram se à cobertura do ninho 1 I).Ilha ou CiscaI 

ASPECTOS DA MORFOLOGIA EXTERNA DO FORMIGUEIRO DA 
FORMIGA VERMELHA DE MONTE. 1 . NINHO DE INVERNO 

H. M. lINK , D . lINK & F. M . lINK CCIHro do ClêncltIs RUlillS UFSM 
CEP 97119 900 Silnla Marra AS Emall IInk@super.ulsl11.br 

EslUc!ou SO iI morlologl<1 exlerna do ninho d.1 'ornllga 
vermelha de monte, Acromylme" /leye" Farei. 1899lHymcnoptera 
Fornllcldacl. dur ante o período rnillO a se tcmbro de 1996. numa 
Jred de IMslagens r\.lIlvdS . em Solnt.! Miula AS . Foram •• m otadas as 
segUintes llIensurações: t;OlllprrmenlO e Imgura do IlInho . .. 11t1l '1 do 
mesmo em rel.lção ao nivel do telleno. numero e dll11ellsões dos 
olhe ll os de trab.rtho, direção e t,;u mprrrnCllto doSo Cdflelro s. 
bifurcações, largura do carreira a SOem do olhe 110 e, pOSição da 
panela principal em relação ao local. A panela prrnclpal apresenlou 
um formato mais ou menos cllcular. com 30 a SOem de dl.imetro e 
ahura entre 20 e 40em aCima do nivel do terreno . As maIOrt~ ~ alturas 
ocorreram nas partes maiS baixas do l erreno . apenas um lunho. não 
estava "encostado" a um suporte (mOitão de cerca. arbusto. galho 
c aldo ou malta mais ou menos espessa I. O número de catreltos 
variou de 1 a 4. ocorrendo apenas um carreIra naqueles nmhos com 
menor diâmetro e os maiores valores naqueles de maior diâmetro. 
Metado dos carreiras não apresen taram bi furcações e. quando 
eXISlentes chegaram até 8, num formigueiro. A dlslâncla até a área 
de forrageamenlo variou de 5 a 30m, no pedodo conSiderado. 
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ASPECTOS DA MORFOLOGIA EXTERNA DO NINHO DA FORMIGA 
PRETA PASTADEIRA . 1. NINHO DE INVERNO . 

D. lINK. F. M . lINK & . H . M . lINK Centro de Clcnclas RuraIS 
UFSM CEP97119 900 Santd Marld RO) Emall Ilnk@super .ufsmbr 

EstlldulI so a morfologia externa do IlInho d" 10'"'193 luela 
pastadt!113, A cromyrme" crasSlspm'JS Forel. 1909 lHVlllcnoptera' 
Forrnlcldilel. duriJnle o período de maio a se tembru de 1996. el11 
Salllil Maria As roramtomadas as seguintes medidas: comprimento 
C largura do ninho. altura do mesmo em lelação ao nível do telleno, 
numero e dlmensôcs do nlllCtrO de trabalho , comprlOlento do~ C31f1!IfOS 
• larOllra do carretrO .... 50crn do olht!lfo, blfurci"tçócs e. pre~enç a ou 
não de lixo ao lado da panela prlllclpal A ausênCia de lixo. ao lado 
da puncla pllnclpal. IndiCOU Que o mesmo, haVia se estabeleCido 
recentemente no 10c .. l. pOIS sarnento nu !tnal do periodo do estudo. 
vCllflCOU se a prescnça llo hxo O talllímho da panela pflflclpal vaflou 
do formato maIs Ou menos Circular (c!I,'melro de 40 a 200cm) até 
elipsóide I de 50cmX4Ocm al é 150clll X 7Ocm), ocorrendo o formato 
Jlfedond"do nas iÍlthlS mms planas e o elipSÓide ni"t meia encosla 
das elevações. A illtura do ninho vallOu de 20 a 50cm acuna do 
nivel do terreno. em média 30cm O IllIfTlero de olhellos de trabalho, 
,10, lado da panela f}lInClpal, vallOu de 1 a 7 . A amplitude d" largura 
do carrerro. vallOu cle 2 a 10cm, apresen tando até 10 bifurcações. 
SHndo que 60 % dos l ormlguelros nào apresentou bifurcações A 
área de forragearnento ocorreu a pallll de 5111 até 60m da sede do 
formigueiro 

FATORES ABIÓTlCOS DETERMINANTES DA FLUTUA ÇÃO 
CIRCADIANA DA ENTOMOFAUNA POLlNIZADORA DE CANOLA 
,B,8ssica napus). 

H. R. Santos. Dept v de Clenclas Aorárras . UFMSfC EUD. R. M . 
Mussury. Dept" de BloloU"" SOCIGRAN, Douradol:>, MS Cruz. A . J . 
da & W . O. Fernandes, Dcpt" de CiênCias Exatas e BIOIÓ<JICdS. UFMS 
CEUD, C. poSolal 322, cup 79823 070, Dourados. MS . 

A pesqUisa avaliou a entomofauna polmllddora dI! Canola 
e suas ,ei ações com alguns fatores ablóltcos quo mterlcrcrn 11(1 
flutuação cllcadlillla dos Insel OS aSSOCiados. O trabalho fOI realizado 
na Fa/enda Sào Lourenço. Dourados MS . As arnOSlrngens fordl1l 
realizadas l:>emanalmente em ponto~ tomados ,10 acaso com uso da 
rede entornulóglc" .:as 700. 9 :00. 11 :00 , 1300, 15 ;00 e 1700 
horl1s, durante alto hClllolnas O IIlImelo de IIlsctos "mOSlrados e os 
fat ores ablótICOl:>. tlstcs foram submelldus d leste de correlação de 
Kondal . Os IlIsetos poll/II,adores que foram observados com nlator 
lrequellt': la foram: Apls mel/dera, Bracltygasffél lecllegu8na. Tngona 
~p .• dlcm de um dlptero da famíha Chloropltlae e um Hymenoplera 
da sublamilta Mell l>Ollmae Observou se Que o hor<1l1o. aSSOCiado às 
lIutuacões clllmillcas e o estágiO de floreSCimento, foram os fatores 
dc ternundnlos da presença dos pollnlzadores. O horállO de maior 
produção de ncctar ocorreu enlre 1100 e 15:00h. porrodo no Qual 
os IIlsotos vl~ltanles fOliun observados com maior Irequêncla e em 
plena allvldade . A tercelta etapa de floreSCimento (80% de flores) . 
fOI preferida pelos Insetos pohnrzadores e a análise de correlação 
mostrou valores POSItiVOS para temperatura e negativos para umKfade 
relallva para A. mel/dera, Mellponrnae. 8 . lecheguanB e Chloropldae. 
Em relação a Trigona sp. a correlação fOI negativa para temperatura 
e POSitiva para umidade relativa do ar. As menores denSidades 
populaCionaiS foram observadas às 7 :00 e 17:00 horas . 

AVALIAÇÃO DA FLUTUAÇÃO POPULACIONAL DAS PRINCIPAIS 
PRAGAS DA CANOlA. 8'BSSic. napu. POR DOIS MÉTODOS DE 
CAPTURA . 

R. M . Mussury, C. Popov, Dept O de Biologia, SOCIGRAN, H . R. 
Santos, Dept o de CiênCias Agrárias, UFMS/CEUD & W . D. Femandes, 
Dept o de Ciências Exatas e Biológicas. UFMS/CEUD, C . postal 322, 
cep 79823-070, Dourados, MS. 

O obJetiVO da presente pesquisa fOI de avahar a flutuação 
populaCional das prinCipaiS pragas em cultura de Canola através de 



dOIS métodos de cap tura , varredura o unsacall1enlO. O tl:lbalho fOi 
redlllddo cm duas áreas de 1 ha cada. no Núcleo de Cu}ncl3s Agrár.as 
C(UD UFMS e F'llendo Sao Lourenço. Dourados, MS As 
a.llClstragells loranl Icallzadas scnlanahnente em 10 polltOS tomados 
alc.1I0lli:lInCllte IhHa cada área e tipo de captura. Para o metodo de 
v,lIrcdura 10lam reallladas 10 bat.das com rede entomológ.ca CIO 
1 ° pi.l~SOS ,I partir de cada ponto. Outros 10 pOlltos eram soneados 
piH fi U IIH!lodo df' ensacamento e em cada um ensacava se e 
JlltlllC;aVtl ullla planta pala posteuor tnagem. Os re~lIltados obt.dos 
101.1111 subllletldo~ ao tes te "t " não paramétrlco. Os do.s métodos de 
Cdplura lIIostralll que DmbrotlcD spt.'clOsa ocorreu durante todo o 
pcriodo. th!sclc a fdse de plJntuln até o IUlal do f1oresCIIIl~ ont.Jc 
101 cncuntr,ldJ em grande denSidade populaclollnl. <.1111111 · ,11100 se 
prUIClp.lllIlcnle dos grJos de pólen depos.tados nas allh 1,1:' Sua 
popul.u; ,lo dU1IIIlU'U logo após esta I ase, cOlllcldtndo com tiS baixas 
!Cmpor.lturas reglstr<.ldas no per iodo. A populaç .... o de P/utyella 
KylosftJlla 101 III,IIS abundanto durante o penodo du 1I0rOSGIIT1cnto . 
A~ ICnw.1S adultas UtlhlaVam botões 1I0rals e folha s Ilara ov,poslção 
(' "50 larvas loram frequentemente enCOIHr"das ollllllcnHlndo se das 
'olh,l~ Nc/rlf.l vm(/ula 101 observada cm ba.xo Uldlc(J Ot:o"endo 
ptlllCI,hlhllcnte ni! época de florescunento A dllercnça anil O o~ dOIS 
IllclUdu~ 1II0sll.1 que o ensacamcllto é nlnH. eflclCll1U Pdld a 
dClClIlIlIl.It:,ICI da 1I,lc~tação das I,uvas de P xyloslell.l c dt! alldeos 
Este mélodo mostrou índices do para~lIlsmo de Dl<1rctwlld tap.1C 
IHVlIIl'nOfJlOr .. . Aph.dudael em 8rcvlcory"e brDSSlc.Je o Ltp,'pIIlS 
cryLII1II (Humoptera: Aplll<lIdac) maIOres do que u método lIe 
vdrlcdllr " 

OCORRÊNCIA DE PARASITISMO DE Oiaretiella rapas (Hymenoptera: 
A phidudael EM Lipaph;s eryzimi e Brev;coryne brns;cll8 UI ,.· 'ptera : 
Aphidldae) EM CANOLA NA REGIÃO DE DOURADOS·M~ 

R. M . M ussury , C. Vasconcelos. Dcplo de BI01091a, SOCIGRAN, H. 
R, Santos, Dept" de C.ênClas Agrállas , UFMS/CEUD & W . D. 
Fernandes, Dept" de Clênc.as EX<itas e Biológicas. UFMS/C(UO, C 
POSI,II 322. cep 79823 070, OOlH .. dll~, MS . 

A canola. lecentemente Intr odUZida no BraSil, represen ta 
1I1lhl novít 01)(;50 de cultura altcrnatlva oe .nverno parti a produção 
clt' óleo cOlllestivel e enClgctlco. hta pesQuisa ttwe como oble tlvo 
dt'teu",niJI o índ.ce de parnSlllsrno tle DliJrcllt'IIa fapiUl em LIPOphls 
(.'ryzllwe Brevlcoryne braSSICIJe na cultura lie Canola, BmsslI.\ll1l1PUS, 
na ,,~g.,]o dc Dowados. MS O tltlb.1lho lo. rcall1ado no períOdO de 
111.110 d ~e telllhro de 1995 cm dlla~ áruas de 1 ha cada, no Núcleo de 
CH·~IlClil~ Aurállas CEUD /UFMS e lazenda São Loure/lço. As 
<.IlIIostragell!:o 10ram reahlad.1s scmanalmente em 10 Ilontos tomados 
aleatomullelltc para cada área Em cada ponto 101 coletada um planta 
p<lIa postCllor triagem levando Clll cons.deração o seu estág.o 
lenológlco. numero de parasl1ó.des e afideo~ ativos o 1111,1< I "a<los. 
A pOllulaç,io de alideos f Oi observada desde a lase de elul : u.;.)o até 
a S{~nesccllt:la da planta, favoret:.dos pela~ condlçõc~ t:I.III .. t,cas, 
cumo ausÔllC;I<.I de chuvas o tempcI.Huras medias ell1 101110 de 22 C. 
O pcriodo de maior abund .... nc.<.I 101 /Ia .níc.o d,l senescênc.tI lIoral e 
hlllll"Ç;1O d.ls primeiras ~illC1l1as, Nesla fase. os alideos 10c<.IIIl<.lvam 
!-ou prUlcfcllt:lallllellw na:. IItIMC~ dt.ls U1110r4:scénc'd~ c lrulOS um 
de'>Plwo!vllllell(() onde fOlam IntenSolmCllte parasllados. D ,r.1pae 101 
o p .. r .. lslto.de que 11Ii.HS ocorreu durante todo o pellodo, provocando 
no 111\.11 do Cicio da cultUla. paras.tlsmo cm 89,7% dos <.Ilidcos. Não 
cXISle!la IItcratura lelolênCldS sobre a ocorrênCia de LlpaplJls erysum 
!lU M<lto GIOSSO do Sul 

ESTUDO COMPARATIVO DA FAUNA DE FOLHEDO ENTRE ÃREAS 
ADJACE NTES OE CERRA OO E REFLO RES TAM ENTO CO M 
EUCALlPTUS. 

M G V. dos Santos, 8 . N. Cambraia. T. A . Ganlljo & D. J . Domingos. 
UrMr. Del' . 8'01 Geral IC8, CP 486 Cup 3127(, 1 Belo 
HllIllonte MG 

A fauna assocmda a lolhedo lo. compar,loa om do.s tipOS 
dl! ilmblentes ceifado e eucahptal. na Estaçilo Florestal Expcllmental 
de Parao!wba EFlEX. MG. Falam realizadas 6 cole tas pai área 
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Em cada uma delas. 101 traçado um Itansecto de 100m. de onde 
foram obtidas 15 amostras de folhedo em pontos aleatóriOs. com 
auxilio de uma ~onda tcorerl de 7.5 de diâmetro, entelfada até 5 cm 
de prolundldade tartHi - 138.7919 cm l. As amostras foram 
acondiCionadas em "ascos de pollet.leno. cobert os com gaze e 
levadas ao laboratóflo para extração da launa eXistente, ut.llzando o 
método do lun.1 Bedese Tulgreen adaptado. com um tempo de 
expos.ção de 96 horas. Os organismos extraídos loram lixados em 
alcool 70% c gl.cerlna 30%. comados e .dentlf.cados. Calculou·se 
a abundânCia de Insetos pol metro quadrado para as duas areas. 
VtHlflcou se que a substituição da vegetação de cerrado pai eucalipto 
ledul a abundânCia. a oquela de espéc.es e modifica a ordem de 
abundânCia da fauna de folhedo . A fauna do lolhedo presente na 
vegetação de cerrado fOI SUI)ooor, tanto em termos de denSidade 
quanto de riqueza . à de eucallplal {55 morfoespécles. 736.51 .001 
m' no cerrado e 37 morfoespéc.es, 547,58 1I1dlm1no eucahptaO. 
OCH!Oove espéc.es que oCOlleram no folhedo de cerrado não 
OCOllcram no eucahptal. Seis espéCies encontradas no eucallptal não 
10lam coleladas no ceuado. Em ambos os blomas. a Ordem mais 
repre sentatIVa 101 Acalma (396.27 iIld/m' no folhedo do eucal,plal e 
323,42 IIld /m' no cerradol . scndo a subordem Oubate. a ma.s 
abundante t 267,39 .nd /m' no eucalmlal e 238.57 .nd/m·' no folhedo 
do celfaoo) No folhedo presente no eucahplal. a ordem Collembola 
apalece como o segundo grupo mais represen tat.vo (55,24 uld I 
m ·l.segu.do por Hvmenoptera (43.22 ",d /m / ). Já em cerrado, 
HVIHClIOptCld ocupa o segundO lugar 1180,13 Ind/m'), segUido por 
Collelllbola "36.89 md/m /). O cerrado funCiona como fonte para a 
launa de 'olhcdo do eucahptal. po.s ma.s de 80% das morloespéc.es 
do lolhedo do eucallptal ocorreram no cerrado. Além diSSO, as poucas 
espéclCs que só OCOlteram no 'olhedo do eucallplal Cl3nl pouco 
abundantes somadas. não chega,. .. n a const.turr 1 % da 'auna total 
do falhado do eucahptal. A não detecção destas espéCies no cerrado 
pode dever se. de 'ato. à inSUfiCiência de amost ragem. 

LEVANTAMENTO DA ENTOMOFAUNA. ATRAVÉS DE ARMADILHAS 
OE SOLO EM ÃREAS OE CANA . DE. AÇÚCAR COM E SEM 
APLICAÇÃO DE INSETICIDA NO SULCO OE PLANTIO. 

M . A . pjzano, Depto. de EcologlU (18 UNESPI. C. Postal 199, CEP 
13.506900. R,o Claro. SP. FAX n 101915340009. 

A presente pesQUisa VISOU avaliar as populações das 
espéCies de UlselOS em 2 areas distintas em relação a utIlização de 
mset.c.da 110 sulco de plantiO e ao Cicio da cultura. A área tratada 
(0.64 hul recebeu aplicação de 1.2 I I.a./ha de Heptacloro 40 CE no 
sulco de plantiO, sendo a outra, conSiderada área testemunha (0.55 
hal As avall.lções foram realIzadas durante o desenvolVimento de 
cana planta e 14 soca alravés de armad.lhas de solo t.po • ' fossa" 
(plt fali) . Cada área recebeu 6 armad.lhas, colocadas na linha de 
cann e permanecendo ativas por 4 dias para cada coleta. sendo 
reallladas 2 cole tas por mês. Durante o desenvolvlmeno da cana 
planta (3 i90 a 6/911 e cana soca (6/91 a 10/92) foram reallladas . 
respectivamente, 31 e 21 coletas O material coletado fOI separado 
cm ordens e dentrO de cada oldem atribuIu· se um númClo para cada 
1lI0lloespêcle. Com os d,ldos obtidos nas duas áreas e nos dOIS 
Cicios da cullura avaliou se a oco"ênCla de morloespécles. a 
conSl.lnclU e a diverSidade alr3vés do Ind.ce de Sahnnon·Wlener . 
Também realllou se levanlamonto da IntenSidade de .nfestação UI%I 
da broca Dlalfaea sacchar811s Obscrvou se que: 1 As ordens 
coleoplera e hvmenoptera loram os ma.s abundantes com 78.2 e 
18.19% do total coletado. respectivamente: 2· A população de 
Insetos fOi ma,ol. lanto em cana planta como em cana· soca na área 
que não recebeu aplicação do heptaclofo: 3 ma.s de 80% das 
modoespéclCs loram class.flcadas corno ac.denta.s em ambas as 
áreas. tonto em cana planta como em cana soca; 4 A ma.or e menor 
dlvers.dade de morloespéc.es ocolfeu em cana soca na area tralada 
e cana planta na área testemunha. respect.vamente; 5 Não houve 
d.ferença lli.lll1tenSldade de ",'estação da broca entle as duas áreas 



ESTUDOS SOBRE OVIPOSIÇÃD E PREFERÊNCIA ALIMENTAR DE 
Ascia monuste (lEPIDOPTERA. PIERIDAEI 

H.C.H. Ba"os & F.S . Zucotota. Deptode Biologia. Setor de Ecologia 
e Evolução. FFClRP/USP, Av . Bandeuantes 3900, 14049901 
R.bctf.10 Prelo SP, E-mail hbarros@splder.usp.br 

AsclO mQlluSle é uma espéCie 0Ilg6Ia9<1. que se utiliza de 
"brasslcáceas palaTávels" prosemos no habllíH. como por exemplo 
a couve e a mostarda. ambas per tenccntes a uma uOIca espéCie 
(Brasslca oJcfiJceal_ Dados nutrlClonms Indicam que a IllOstard.1 poSSUI 
Quantidades menores de proteínas e calOrias em relação a couve . 
Sabe se também que, no encontro e seleção de hospedeiro para a 
espéclo. as subs tânCias secundárias possuem um papel melhor 
dellllldo . Acreditamos que há uma 1 t seleção mfluencl .. 11 • J.lelos 
compos tos secundártos. mas há lambém um segundo luvcl de 
escolha baseado no valor nutntlVO . Neste trabalho estudou suo então. 
a preferênclíJ de OVlPOSIÇ.'íO e a preferência alimentar de lagortas 
recém eclod ldas e no 4 o instar entre couve e mostarda Para o 
cxnctlmcn to de oVlposlção fOI utilizado 1 casal de borboletas 
selvaUells por gaiola (contendo 4 vasos: 2 de couve e 2 de mostarda). 
com 16 repetlçõcs _ Para o experimento de alnnentacão foram 
utlllladas 10 lag.ntas por caixa de madeira contendo 2 folhas de 
couvt:! e 2 folhas de mostarda dlstnbuídas alternadamente nos cantos. 
com 10 repc tlções. As gaiolas permaneceram em um local protegIdo 
no campo. As caixas de madeira foram mantidas em estufas a uma 
temperatura cons tante de 29 % 2 'C com luz fluorescente durante 
10llldla e umidade relallva ao rcdor de 70% . Os resllltados oblldos 
Indicam urna prcferêncla pela aVI posição em couve com médea de 
ovos de 32.3 21.9 por fêmea em con traste com uma l1Iéd ... de 
10.7 j 15 .0 na mostarda; e uma n,io preferênCia dos Imaturos 
pelos alimentos l orne cldos. com exceçào das lagartas no 4 U Instar 
que so lrer íllll Indu 010 o que onulou a nreferêncla TaiS rl"" lIl1ados 
tndl cam que a seleção de hospedClro lelta pela miie I .. InUlto 
apropriada, lev"ndo em conta o valor nutritivo do alllll'l I. Já os 
resultados da não preferôncla entre couve e mostarda dos IIllaturos 
recém eclodldos U1dlcam que eles não são capales de reahlar uma 
se leç ão ~ fllla " do alimen to, apesar de reconhecerem faCilmente as 
brtl~S lcá ceas · entre couve e alface. por exemplo. escolhem 100% a 
couvo 

SEASONAL CHANGES IN THE ABUNDANCE OF COLEOPTERA IN 
THE CANOPY OF Eschweiler ll romeucardosoi. M iconill sp and 
Csryoc8rum sp. AS SHOWED BY CANOPY FOGGING IN THE RE· 
SERVA DUCKE. MANAUS. AMAZONAS . BRASIl. 

J . C. Hurtado Guerrero & C. R. Vasconcellos da Fonseca. Coord. de 
Entornologla. (lNPAI. C. P. 478. CEP 6901 1 970. Manaus. AM . E 
mall : camllo@cr -am .rnp .br 

It IS well known that Ullportant seasonal chaIlU·· haPJ.len 
111 the IIlsec t populatlons 111 lhe Amazol1lan ecosystem. lJut httle IS 
known abollt lI. Thls research was camed out to determine the 
abllndance changes of Coleoptera In lhe canopy of the lollowlng 
trce speclCs: E. romeucardosol. M/coma sp. and Caryocarum sp. 
dutlng ra.ny and dry seasoll . The Coleoptera were cotlected by the 
method of canopy fogOlng wlth a pyrethrold insectlc lde. lhe same 
trces werc sampled dutlng the two seasons. Between 18 and 25 
samples 11m' I were taken of each tree .The results showed that on 
average Coleoptera were more abundant In the ramy season In the 
canopy 01 M/coma sp •• and In the dry season 10 E romeucardosol 
and Caryocarurn sp. Therc were no seasonal slgnlflcant dlfferences 
wlthm E. romeucardOSOI. and wlthln Caryocarum sp .• but there was 
wlthm M/coma SI> There were slgnlftcant dlfferences 10 the tallly 
season íJnd dry season between E. romeucardosol . Micomo spand 
C.."yocarum sp. 
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ANÁLIS E FAUNisTICA DE CO LEÓ PTEROS CO PRÓFAGOS 
ICOLEOPTERA. SCARABAEIDAEI EM PASTAGENS NO MUNiCíPIO 
DE CRUZ DAS ALMAS. ESTADO DA BAHIA 

J . D. B. de Macédo. O. M . M arques. C. A . Vidal & A . M . S. Neves. 
Escola de AgronomIa UFBA. CEP 44380-000. Cruz das Almas BA. 
Emall:oton@ufba.br . 

Esta pesquIsa teve como obJetIVOs a análise faunistlca dos 
coleÓpteros coprófagos da família Scarabaeldae que ocorrem em 
pastagens IBrach,afla decumbensl no munIcípIO de Cruz das Almas · 
Estado da Bahia e. por meio desta, contrlbulf para a ampltação dos 
conheCimentos sobre estes Insetos e obter Informações báSicas sobre 
espéCies de coprófagos que possuam potenCial para serem usados 
na melhoria das pastagens e controle biOlógiCO da "mosca dos· 
chifres" IHaematobl8 I",tons ("'tonsl . A dIssecação de Iscas 
constItuídas por fezes de bOVinos e a escavação do solo Situado 
abaIXO deslas permItiU a captura de 29 876 coleópleros coprólagos. 
pertencentes ti 19 espéCies. Os indlces de abundâncl3 foram 1.75 
IMargalef '" aliai e O. 11 (Menhl/llck • MI : o frldlce de equltabllldade 
IPIClou '" J'I 101 de 0 .62 e os indlces de dIverSidade foram 0 .21 
IShannon & Weaver :: H' I e 1.81 (S"npson - lambdal . Uma análise 
das carac tefisllcas relativa s a abundJncla. Irequêncla. constânCia. 
hábito de nldlftcação. forma do utIlização das fezes e as Informações 
bIbliográfIcas eXlstentcs sobre as espéCies. permitem Indicar 
D/chotomlus anaglypt1cus e Onthophagus gaze/Ia como os coprófagos 
mais prováveiS para uso no melhoramento das pastagens e controle 
biOlógiCO da "mosca dos chifres" na região de Cruz das Almas BA. 
O eletiVO uso de D. anaglyptlclls e O g07cll8 no controle da "mosca· 
dos chl fre s"na localidade mencionada depende ainda de estudos 
detalhados que avaliem a InfluênCia dos fatores climátiCOS na variação 
pOJ}ulaClonal das espéCies envolVidas 

MOSCAS·DAS·FRUTAS IDIPTERA: TEPHRITIDAE. LONCHAEIDAEI 
ASSOCIADAS A FRUTíFERAS. NA REGIÃO NORTE DO ESTADO 
DO PARANÁ 

A . O. Menezes Jr .• H. S. Bizeti . UniverSidade Estadual de londrina. 
Depto . de Agronomia . Cx . Poslal6001. londuna PRo 86051 970. 
E mal!. ayrcs@sercomtel.com .br & E. L. de Araújo. ESALQ USP. 
Dopto de Entomologla. Cx . Postal 9. PiraCIcaba SP. 13418 900. 

As moscas dasfrulas estão entre os prinCipaiS Insetos 
capazes de prejudicar a produção de frutas . O Ulcremento na 
dIver Sificação agrícola através da Implanta ção de pomares. 
espeCialmente de CltrOS. no Paraná. torna necessáua a Identlftcação 
das espéCies potenclahnente dalllnhas. como forma do embasar o 
seu maneta Obleltvou-se Identificar as moscas das frutas aSSOCiadas 
as plantas hospedeiras mais comuns na região . Os frutos foram 
colelados nos mUllIcíplOS de londuna. Cambé e Rolândla , de 01 / 
1995 a 0611996. e mantidos em bandejas com areia autoclavada 
oté empupação. As pupas eram contadas e acondiCIonadas em placas 
de petry com areia umedeCida até a emergênCia dos adultos. As 
segUin tes frutiferas (na tI vas e exó ticas) loram amost radas: acerola. 
araç a. araça vermelho. café. ca fé·de·bugre. caJá nmun. caqul. 
carambola. clflguela. Cl tros IlaranJa e ponkanl. gOIaba. lambo. 
maraCUJá . nectanna, nêspera . pitanga e pltombo . Anaslrepha 
Irarerculus e A. sororcu/a foram as mais frequentes. ocorr endo em 
50% das frutíferas avahadas, segUIdas de moscas da família 
lonchaeldae. em 44 % delas. A. obllqua ocorreu em 25% das 
frutiteras. sendo mais abundante em clflguela. onde fOI a unlca espécie 
de mosca encontrada. A. pscudopars/lela ocorreu somente em 
maraCUJá. Ceratlfls capltala ocorreu em 3 frutíferas sendo a uOlca 
mosca obtida de caqul e neCtaflna. GOiaba apresentou a maior 
dIverSIdade de moscas das· lrutas assoclOdas e também as maiores 
IOlestações (6.9 pupas/ frutol Em cÍlttcos. ocorreram somente 
espéCies de lonchaeldae. em ponkan. 
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• 
ESTUDOS PRELIMINARES SOBRE HÁBITOS ALIMENTARES DE 
INVERTEBRADOS TERRESTRE ICOLLEMBOLAI E AQUÁTICO 
ISIMULlIOAEI 

E. P. Oliveira & J . Dellome Filho. CoordenaçJo de PesqUisas em 
Ecolu~Jla INPA. C. Postal 478, CEP 69011 970, Manaus, AM E 
111.1/1 ('11~I.m.t@lcr am.rnp.br 

A malOFlõ1 dos artrópodes terre stres, prmclpalmeme 
Col1<'1nbola dlu1lema sc quase que CXCluslviunenle de fungos de 
... ld.1 lI ... re. t'l\quatllO que os aquátiCOS lem como hAbltos alllllcntares 
n Lonpl.1llcton e htolllancton Os fungos unperleltos são encontrados 
11.1 IIlt'ui:! da flolesld U ~.Jo le .... ldos para os amblenTCs aquátiCOS 
lll'ld!> .iqll<lS da chuva Nesle trahalho obJctl ... a se demonstrar 
o.,t'I1It'lh<.lnca entr(! os h,lhll05 tlhlllcmarcs de Collcl11bola cncontradas 
11..1 hlcua c lormilS undturas de SlIllullldae Os colêmbolos loram 
colet.tdo~ com dspuador de Vidro em hteua de diferentes ec.. temas 
da Anl.llÔnhl Central. Após a colota loram IIxauos em ;11(;. ! fIIorno, 
d.lrlllcddo~ em lactolenol e momados entre lamllla e la""l1ula para 
,1Il.iIIM! tio COlltrlldo mlestmal As formas ImaturdS de sllllulideos 
'or<lm coletauas sobre folhas verdes na corrente de Igarapés de 
I IUle~las, I<lmbém tia Amazónl;) Central. As larvas loram dissecadas 
I' o conteúdo ultcstmal 10/ monlado em lâmma Ao contráriO da 
IlIpówsc lorlllulJda, ttlnto no c.:ontcúdo eSlOmacal do Collembola 
quanto 110 contcudo cstomac;:11 das larvas de stmulidcos loram 
"ncuntrddos hlldS e esporos uo lungos ImporlCltoS. asslln como 
IUlcro,llgas. Ressdllil se Quo os lungos loram mUito mais abundantes 
que .IS 1111<.;roal9as em ambos os casos Na flore!>ta Amazónlcd, lalores 
C:OIllU dOIlS.1 call1tlda de !ltelfa, alto teor de umidade e redUZida 
IUllllllosld.ldc Itlvorecem o desenvolvllllcnto dos fUlIgos Imperleltos 

TOXICIOADE DE FRAÇÕES DE EXTRATOS ORGÂNICOS FOLlARES 
DE Cana valia ensifollnis L. PARA OPERÁRIAS DE AUa sudens 
rubropilosa IHYMENOPTERA: FORMICIOAEI. EM LABORATÓRIO . 

M . Tnkahashi Del-Biauca, M . J . A. Hebling, O. C. BII!' J, F. C. 
Pagnocca. J . B. Fernandes, P. C. Vieira , O. A. Da Sil ... a & G. uuerreira. 
CEIS. InSI BIOCiênCias. UNESP C.Postal 199, CEP 13506·900, RIO 
Claro. S.P 

Visando um con trole alternai IVO para formigas cortadeiras 
com produtos de origem vegetal fOI vertllcado. IniCialmente. o efeito 
de folhas de CaniJvalm enslformlS em lormlguelfos de Afta sexdens 
wbropllos.l mantidos em laboralóuo IHEBlING et ai., 1991). com 
rcsullados sallsfatÓrlOS. Posteriormente fOI determmada a toxlcldade 
de extratos 'ohares brutos obtidos com diferentes solventes orgânicos 
para as operárias de formigas Isoladas do formigueiro (ACÁCIO·BIGI 
et aI., 1995), O obletlvo do presente trabalho foi vertflcar a toxlctdade 
das frações do extrato bruto hexano (avaliado como tóxico) em 
solventes de diferentes polartdades {hexano. diclorometano, acetato 
de etlla e metano I} sobre as operártas dessa formiga . A toxlcldade 
por contato fOI determinada através da aplicação tópica de 1 ml das 
frações, na concentração de 300 mg/ml, no pronoto de cada Inseto, 
com auxOlo de mlcrosorlnga adaptada a um micrômetro . P I"~ cada 
tratamento e para os controles foram utilizadas 60 I Irrnlgas 
alimentadas com dieta artificial e mantidas em placas de Petu, 
forradas com papel de filtro. em es tufa para B. O. D. à 25°C. As 
leituras de mortalidade foram realizadas a cada 24 horas, durante 
25 dias. A análise estatíst ica revelou que as frações acetato de etlla 
e metan6lica do extrato bruto hexano foram slglllficativamente tóxicas 
(P<O,05) afetando a longevidade média desses Insetos. 

ApoiO financeiro: CNPq e FAPESP. 
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EFEITOS TÓXICOS DO NÉCTAR DE Spllthodell cllmpllnulatll BEAUV 
SOBRE OPERÁRIAS DE Afta se~dens rubropilosll FOREL 
IHYMENOPTERA. FORMICIDAEI 

M.S.C. Morini. O.C. 8ueno. O. Malaspina & 1.8. Calligaris, Centro de 
Estudos de Insetos SOCIaiS (18, UNESP)' C Postal 199, CEP 13506· 
900, RIO Claro. SP Emall~odalrcb@rcbflluesp.ansp.br 

Sparllodea campanuJarn é uma eSI>éclc exótica amplamente 
utllllada como planta ornamental Na base de suas sépalas se acumula 
o néctar, Que é IllUltO abundante. contendo aproxllnadamente 3% 
de açúcares. O obJetiVO do presente trabalho fOI verificar a toxlcldade 
deste néctar sobre operáuas de Alta sexdens rubrop/losa . O néctar 
fOI coletado do bolão floral durante o verão, que é a época de floração 
,e adiCionado em dlcta liqUida J}fópua para a manutenção de operártas 
de A . sexdens rubropllosa em eoo com UR acima de 70% e 
temperatura de 24i\ 1 C (Bueno el aI.. 1996) , Foram utilizadas as 
concentrações de 20. 40, 60. 80e 100% do néctar. Operárias médIas 
de A. sexdens rubropllosa foram coletadas, colocadas em placas de 
Petu (6 formigas/placa) e a cada 24 h a dieta fOI renovada 11.5 ml} . 
O mesmo procedllnento 'OI realizado para o controle. sendo as 
fornllgas alimentadas apenas com dieta liqUida. Para cada 
concen traçJo, inclUSive para o controle. foram realizadas 10 
repetições Ouantlflcouse (!laflamente o número de formigas mortas. 
Os resultados obtIdos mostram que as lormlgas tratadas com néctar 
nas conccn trações de 20. 40, 60. 80 e 100% de S. campanuJala 
possuem uma sobre"'l ... ênCla média de 5,55: 5.35; 4.75: 4 ,5 7 e 
3,13 dias. respectl ... amente, enquanto que a do controle é de 10.27 
dias. A comparação múltipla ent re as curvas de sobrevl ... ênCIa resultou 
em c' 112.93, P < 0.001. Todas as comparações realizadas entre 
o con trole e as ... á"as concen trações resultaram em valores 
slgluhcatl"'os, ao nlvel de 0.01, pela Teste F de Coxo 

Fonte de FinanCiamento: FAPESP e CNPq 

EFEITO DE EXTRATOS BRUTOS DO NÉCTAR DE Sp.thod •• 
campanulata SOBRE OPERARIAS DE Apis mel/i/era E SCllptolrigona 
postica. 

I. B. Calligaris. O. Malaspina. O. C. Bueno & M. S. C. Motini, Oepto. 
de Blologla/CEIS 1 UNESP - RIO CLARO). avo 24A nO 1515. CEP 
13506·900, RIO Claro. SP 

Spathodea campanulata é uma planta arbórea. Originária da África e 
tIltroduzlda no BraSil como planta ornamental por apresentar flores 
vistosas com coloração vermelho-alaranjada em forma de tuhpa . No 
tIltenor dessas flores é comum encontrar abelhas e outros inse tos 
mortos . Esse trabalho teve por obletlvo vertflcar O efeito tóxico de 
extratos brutos obtidos nos sol ... entes hexano, dlclorometano e 
acetato de ellla sobre operárias recém-emergidas das espécies de 
abelhas Apls melhfera e Scaptotngona postlca. Os extratos foram 
obtidos acrescentando-se o néctar de S. campanulata aos diferentes 
solventes e essa solução fOI deixada sob agltaçAo durante 12 horas. 
A parte aquosa resultante foi desprezada e aos extratos brutos obtidos 
foram novamente acrescentados aos solventes para preparação de 
uma solução com concentração de 200mg/ml e respectivas dilUições 
para concentrações de 10. 50 e 100%. Foi aplicado 0.002ml de 
cada concentração maIs o solvente. como controle, no pronoto das 
abelhas com o auxAlo de um capi lar de vidro adaptado a um 
micrômetro, Após a aplicação as abelhas foram acondicionadas em 
placas de Patn forrada s com papel de filtro que continham duas 
tampas plásticas, uma com o ahmento. recoberta com tela de arame, 
e outra com água. Os expollmentos foram condUZIdos em estufa 
B.O.D .• sendo utilIzadas as temperaturas de 28° ::t 1° C para S. 
postica e 32° ± 1 ° C para A. mellifera e umidade relativa de 65 ± 
5% para ambas as espécies. Cada placa continha 6 abelhas e foram 
realizadas 10 repetições por tratamento. Os resu ltados obtidos foram 
submetidos à anáhse de variAncia, onde para S. postica não foram 
SIgnificativos para nenhum dos extratos utihzados . Para A. mellifera 
os resultados foram Significativos (F - 16.058) para o extrato 
dl c lorometAnlco . As comparações entre o controle e as 



concentracões. através do teste de DUllllott . IIl(hcaram dlleren OI 

significativa p;un as concelllrações 50 e 100% I d ms.10.01) 
2.327 I. 
FonlC de hnanChlmento : CAPES 

TOXICIDADE DE SUBSTÂNCIA EXTRAIDA DE FOLHAS DE Ricinu$ 
communis PARA OPERARIAS DE Alta sexdens rubropiloSll . EM 
LABORATÓRIO. 

M. F. M . Acácio ·Bigi. M. J . A . Hebling. O. C. Bueno. F. C. Pagnocc8. 
J . B. Fenandes. P. C. Vieira . O. A . da Silva & S . T C. S. De Groote. 
CEIS. InSI BIOt:lénClíls. UNESP RIo Cimo. 

A utlll/acão de nlantas naturnlmenlC tó"lca .. aos Insetos. 
conslltul se numa alWrn"tlva para o controle dI' pt<tqa .. Ocnlre as 
pl,mtóls; Clt,tdas como tóxicas paio) lormlgas corWc!elfols ent.:ontra "'f' 

RIClfWS commllntS (mamona). QUC 101 testada em fOfllllgUClros ele 
l;)bor .1I6"u p<U;l Arta s('x(/efls rubropllosa (HEBlING et ai. 1996). 
IlrovuC'antlo a mOrle das forllllgas e do fungo Com d Ilnalld,.ulc de 
"fenll'ICilr o composlo QUIIllICO rcsponsdvel pela Illorte das lormlgas. 
folh,l'" dd planta fOHun submetidas li processo de e"tl .\ com 
solverlles de dl' ... renl4!S polartd~de~ , obtendo se e"II,II' brutos, 
c:omprovi!clnmcnte tÓXICOS para a~ IOffnlga~ , tani a por COIU.IIO como 
por II\gllSlão IACACIO BIGI, 19941 Após fraclonamcnto e 
rc!f,](:IOnilmcnto desses extratos tÓXICOS. através de crom .... tooralta. 
101 1501;1(1.1 suhs tãnCla presente nos c"triJtos cllclOfOnll'tdlUco e 
Il1cldflóhc:n. A IOXlcldiHle. por Ingestão. fOI determtnadil através da 
mcorllflf,lc,io (!tlsta ~uhSlãnCla em dieta artifiCial. nAS concentrações 
(1(' 0.1 0.2 c 0.4 mg 9 de dieta Durante os bloensatO~. as formiga .. 
1f;II.l(t.l~ 160 p,lfa cada concenl r.lc;lol. aS~IfIl ('flntu o grupo 
t(!SII'l1lullha (lUftnl9,IS traI <.Idas com dieta punllloram coloc.:ulilS CfII 

pl,H:,I'" th' Pelll turradas com papel flllfo e mantidas em tempcralura 
t' ullllrtaclf' cunSI.IIlW~ no InlCflor de uma estuta polra BO.O por UIll 

pt'rtwlO IH.1Xllno de 25 dl,ts. com troca cltárta da dieta AI>ÓS 24 
hor,l~ do IniCIO do tro1l.lfncnlO , as IOflllluas lá apresentavam 
IIIUVIIII('f\!US lentos fiO InWIIor das pl .. cas .• Ipresentilndo 50% de 
lIIortolll,I,lIlo no QUlnlO (11,1 ,>ar .. as concentraçõe::; de 0.2 e 0.4111g 

/l,u"llIo hnanC('IfO : FAPESP e CNPQ 

INDICES DE INFESTAÇÃO DA COCHONILHA DysmicocclI:.ürevipes 
IHEMIPTERA. PSEUOOCOCCIDAEI EM ABACAXIZEIRO SOB REGIME 
OE IRRIGAÇÃO 

N. F. Sanches. (MBRAPA Mandioca (' Frullcultura, C. Postal 007. 
CEP 44 .380·000. Cruz das Almas, BA. E· matl : sanches @ 
cnpmf.embrapa.br & E. P. Diamantino. E. P. EAUFBA, CEP 44 .380 
000. Cruz das Almas, BA 

A cochontlha do abacaxi D. brevipes é uma séria praga 
desta cultura no mundo e normalmente está associada a ocorrência 
da murcha. cUloS preJurzos podem ultrapassar os 50% . O obJetiVO 
deste trabalho fOI avaliar a ,"cldência e a Intensidade de ataque da 
cochOntlha do abacaXI bem como avaliar a ocorrência da murcha em 
abacaxizetros sob condições de Irrigação . Foram realizados 
levantamentos em tres regiões: Mocambtnho-MG, na Estação 
experimentai da EPAMIG ( cultivar Pérola). São Félix do Conbe-BA. 
em área de produtor (cultivares Pérola e Smooth Cayennt.: •• Jmbas 
no períodO de nov./95 a se1.l96 (a cada dois meses), e emlt.lberaba· 
BA. em área de produtor (cultIVar Pérola). no perfodo de I11alo/95 a 
set.l96 (mensalmente). Para observar a ocorrência de plantas com 
sintomas de murcha foram efetuadas avaliações VisuaiS nos talhões 
e para avaliar a InCidência da cochonllha bem como a sua Intensidade 
de ataque fOI feita uma avaliação folha a folha. em cada planta. 
usando-se as classes de ,"festação de Vilardebó. Em todas as áreas 
e nas duas cultivares observou-se a presença da cochonilha. 
praticamente durante todo o perrodo avaliado chegando a atingir até 
100% de ,"festação nas fases vegetativa e de floreSCimento da 
cultura . A classe de ,"I estação média fOI baixa, não ultrapassando a 
classe 2 em nenhuma das regIões estudadas. A incidênCia de murcha 
fOI mais elevada na região de São Félix do COftbe. chegando a atlngtr 
90% de ocorrência. 
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PRIMEIRO REGISTRO DE Stephanitis pyr;o;des ISCOTT. 18741 
IHETEROPTERA : TINGIOAEI EM AZALEA IRhododendron sp.l. NO 

BRASIL 

E.C .Bergmann. S.D.l.lmenes & l.A.A.Costa. Scção de Emomologla 
G(~r .. l. In .. t BiológiCO. Av Conselhelfo Rodrigues Alves. 1252. CEP 
04014002. São Pi.lulo. SP. BraSil 

Em março de 1996. no Parquc Ibtrapuera. muntcíplO de 
São Paulo SP. observou se a presença de alta população de 
Sfcpllamus pyl/oldes (He tcroptera' TmYldae) , em maCICos de alalea 
de rotlc illlo e floracão sulfcllna. tralando se do I>wnelro re91Slro 
desta cspúcle no BraSIl. Ê uma esp6clc OflOtnflfla dll ÁSia. sendo 
alualmente cunSldcrada lima das prinCipais pragds nos CUltiVOS dc 
itlalea em diversos paíscs da AmCllca do Noft e. Europa C ÁSia 
Ohscrvuu se que adultos e Illnlas do tlng;deo sugam a selva vegetal 
n .. Ildtl"ld Inf!'flor dit~ 10Ih:1s. onde ellnmldm grande Quantidade de 
t'JIIUl~CÓe~ aquosas eScuriJS, manchando as_ A ~ucção contínua de 
selv.1 OC.ISloua uma des,,,gmentacJo Intensa na págma supertor das 
tolhas. dando lhes um aspec to clorÓtlco caraclCrlstlCO. que se iniCia 
de forma puntual no ápice das mesmas e Vai co .. lesccndo em direção 
.... bdse_ Cuando o aldque é ~cvClO dS folhas rendem a escurecer. 
Sl'Cdr e cmr prcmaturamente Em função da Intenslddde da Inlestação. 
venf lca se a redução da Vitalidade da plama. pela dllmnUlção da 
atiVidade lotosslntétlca rcsultante da remoção da clorofila, com 
con&equentc queda de seu valor comerCiai O nivcl DOllulaclollal da 
pr .. ga nos maCIÇOS ,lVllhados encontra ~e bolstanto e~vado, sugctlndo 
a bOd adapt.lblhdado do II1&CIO às nossas condições 

DINÂMICA POPULACIONAL DE AFioEOS NA CULTURA OA ALFAFA 
I Medicago saliva I NA REGIÃO DE LAVRAS·MG. 

S. Mendes. M . N. Cervirlo. C. M . Kato. A . R. Carvalho & V. H. P. 
Bueno. Ocpl_ d Fltossarudadf~ UFLA. C postdl 37. CEP 37200. 
Lavras. MG. Emall: dfs@esalulla III 

o alio valor nullltlvo e a boa palatablhdade da alfaia 
(M cdlcago silllval. lunto d melho"ol do sistema de produção de 
IClle. tom contrlbUlclo l)dra o aumenlO da drea planlada da cultura no 
pais . Em diversas regiões onde se cultiva e~ta 10ffagtHra. o~ pulgões 
tem Sido a,>ontados como pragds chave des1a cultura aSSlfll o 
ohle tlvo deste trabalho fOI estud .:u 0.1 dlSlflbwCdO dd pOJ,Julação das 
espéCies de pulgocs quc ocorrem lia cullura hem como analisar a 
InlluénCI<l de Imotes chm(ttlCOS e do corte na planta par .. fenacão 
na poll\llação d4!stcs hOIIlÓpteros.Forarn reallladas colei as selnanalS 
desdc <lbrll 94 a fll,JfÇO J 96. de 100 has.tes de allal.lllo campo de 
alfafa da UFLA/Lavras·MG, que fotam levadas ao lalK>ralóuo. onde 
fOI feita a triagem dos Insetos eoletados em microscópIO 
estefloscóptco. As espécies coletadas foram: Therioaphls Infolll forma 
maculala. Acyrthoslphon pfsum, A . kondoi e Apllls craCCfvora. O 
pulgão T . trlfoM f. maculala ocorreu durante todo o período amostrai, 
porém registrou piCO populaCIOnal em Junho (94 a sob baixas 
temperatauras 116· 17DCI. e no ano de 1995 a população fOI alta 
nas mesmas condições. porém tendo o PiCO em novembro,com 
temperaturas em torno de 21,5DC. As espécies A. .pfsum e A . kondo; 
alcançaram o pnmelfo PiCO em dezembro I 94 la 23DCI. fato que 
repetiu para A.kondoi em dezembro I 95 (a 22 ,4°CI .. Já A . pisum 
atingiU o piCO em Junho / 95 ta 16.5°CI. A espécie Aphis cracc/vora 
sobressaiu no ano de 94 em épocas chuvosas, com piCO no mês de 
dezembro onde a temperatura esteve em torno de 23°C. No ano 
segUInte, o PiCO fOI alcançado em abtlll95 sob temperatura de 20,4"C 
e baixas preCipitações (7.5mm). Tanto os fatores climátiCOS como 
o corte da planta para fenação e a presença de ,"Imlgos naturaIs na 
área e InfluenCiaram na dlnamlca populaCional de afideos na cultura 
da alfafa. 



COMPOSiÇÃO FAUNisTICA DA ENTOMOFAUNA AQUÁTICA 00 
CÓ RREGO CA NCHIM fE MBRAPA. FAZENDA CAN CHIM. SÃO 
CARLOS-SPI. EM DIFERENTES SUBSTRATOS . 

P. C. Bispo (FFClRP USP, Av Bdmhmantes, 3900. CEP 14040 
90 1, Ribeirão Pre l o SP, Pl lbISPO@usp.h, J. A . M . Sanseverino teCBS 
UFRJl. R. M. Guereschi . S . Trivinho-Strixino. J . M. R. Aranha . J . H. 
C . Gomes . V. M. C . Nascimento & A. F. de Campos lecas UFSCar). 

Os m embros (I" c lasse Insac la 5[10 os alllnlillS d Ollllnanle s 

n,1 T CIf n, Ic ndo evoluído f'1lI váflas dlreçõtls e conqulswdo Inúmeros 
11tIhllillS, dt~nt, c os quais os ;:unl.mmlCs aquáticos. Gfane/e parte dos 
In~l' t m. ;Jqu ,ilICOS é bcntÔI1I1,;a e está IIllllnamCll1C assoc liuJa a algulll 
111)1) de suh~lI alO. sendo este um dos latores que maiS mllul;I1CIfII1l 

11.1 compm.rcão. dlslulnllção e abundância da entomo faun •• '. Iil l lca 
O pfcSt~nlC trabalho tem com objetivo lavantnf d 1:1· .poslção 
IlHlIllSllCil do cÓlfeoo Callcll.,n ISão Cmlos SPI. bem COl1l0 VN.llcdl 
os 9rllros clOI1lII1<1If'~ I > 10 %1 por substrato. A s colel,'S lotam 
H!.th/ild •• ,> u m agosl O d l: 1996 e d aI1l0~lr:lgCnl leu h,It,1 t~1ll 4 ponlOS 
Idell ld u;ou ... e os urgitlllsmas :,nivel de 1,IITlil<t , excclU C lllr unOllllíl,JI:l 
IDlpttlfa ) al e trlho_ O ponl O 1 101 dll10strildo em flgUd CUI H'nU' com 
sllh ... lIalO lochoso. aU<lvós do .:un(l~lr ... lClor de SI/rbel N(!~t c pOI1IU 
CllIr UlIOmml com 41 ,90% c Onhocl.uhlll com 47.05% foram os 
1.IX0I1S d Ollllllanles. No 1'01110 2 coletou ~c em substrato arenoso 
com SU/hel c (· 111 madcua. dlravós dl! 1,lspayem . ClurtlnOIlUIlI com 
25"" IUI dOll1l1MlIlC p.lla o prUlICIIO SlJhSlr .. tn c Ti]"ylar ~ 1111 15,25 %, 
Itllltitllu!l1lt' com Hydlnphlhrlac ICllleoplclaI61.02%, lo,am os táxons 
IIo"""<llIlf'S pi'lra () selj\ lI\do sutl"'Ui'l1O No po nto 3 co lelou se. com 
dr~lClc1 dI' Eklnan, t'm dOIS IOCillS cum CÓf/ eHO I cp,cs.ldo fl ... t~tflmell t o 

lodo!'o CIUrOnOl1llll1 114,06% e 33.93%1. T .-my!,IISlIlI (57 ,81 % e 
39, 29"~) e P,oclilfhllll 112, 51.!~, WII .ll1lho~ 1 101,1111 os 1 ;\)lO~ dmllm.IIHes 
No pU1l1U 3 1,;0lclOu ~ I ' 1, 1111111'111 11.1 s.lid.1 ct.1 fCPfC :'d, elll folllll;;o CO III 

• II)U ,I Cnrrl!IlW . ,II' ,IV6s et e SUrlW I Nesle locill os yrup()~ tklll\lIliJll l es 
1111<1111 51111UII1l I, I(> IDlptol 'l l 4 2.86%. leplophlehlldéJe (Ephcl' ,IICld) 
10 .7 1 %. BdClld.!C IEphcIIlI.:rn plllfil ) 10.71 ,,\, c Odlll • 1~/l tI,1C 
nfH:htJplt~fdl l O, 71 ~o. O ponto 4 IUI ólll1o~ tlmll) CllllolhlÇO CIII II água 
I l'prt 'sacla, ílt, .. VU~ de CIlindro culelo r c um 1)(~ clflSCO cum água 
1:()/fI 'IIIC, ullll/.mlto SLllbel No 1'"1111'110 ~tlbstrílto ChlroflOmull fOi o 
CI'UIW dOlllllldnlc com 71.21 %. 110 ~cyllllllo dlem de CIIIIO/lOIllI/l1 
com 3 1.58%. t .lIlll ,élll Sl/lllllllddC COIII 26. 32 1\t e Hydrop:,y chldao 
n"chnpI C' Ii1 ) COIII 1 0.53~, 10l ,IIn dOIllU\dnle s. Os rC ~ lIlt(ldos 

dt'1I1()1\~1I.1I11 que O~ qUlf o l1 u llliuco s 101.1111 os OfU.lnI SIflOS 
JlrjI{JIIIIIII\.tlllu~ IltUnCllC.J/\lt'lItos /lOS lhlercn l C~ ~ubStríl I OS. uxcelO 
/lU lollllcu h)cnhliuJo IhI Si.lIU'1 d.1 'CI)f e~d Iponto3) . 

DISTRIBUICÃO ESPACIAL E DISPERSÃO OE NINFAS DA 
CIGARRINHA·DAS·PASTA GENS. 

T ' S, Avelar' , C ,S.S. Pires' , E.R. Sujii' & E.M .G, Fontes' 
EMBRAPA/CENARGEN C.Postal 02372. 70849 .970 8rasllia . DF. 

e·mall : cplres@cenargen .embrapa .br . 

A clgarrinha·das-pastagens, Deois flavopicro , Illresenta 
um padrão de dlstllbUlção espacial agregado nos estágios de ovo e 
I1lnla. A dlslllbulção espacial das ninfas pode ser resullado do padrão 
de distribUição dos ovos associado a uma baixa capacidade de 
dispersão ou as ninfas podem estar se redlstribumdo deVido a um 
padrão de pre lerência por plantas de melhor Qualidade ou locaiS que 
maXimizem sua sobrevIVênCia. A capacidade de movimentação das 
ninfas recém eclodidas foi avaliada liberando-as sobre uma superHcie 
de papel umedeCido à sombra e sob Insolação. A capacidade de 
movl/Tlentação e pre ferência alimentar de ninfas foram avaliadas em 
plantas de 8rachiaria em casa -de-vegetação através da colocação 
de 10 ovos em fase de pré·eclosão . Posteriormente. o experimento 
fOI repetido em campo com tratamentos com 5 ovos e 20 ovos em 
5 repe tições. Na ausência da planta hospedeira as ninfas percorreram 
dis tâncias médias do local de liberação de 25 ,6 ± 19 .0 cm 
(médla±desvlo padrão), com máXima de 122 cm , à sombra. Sob 
Insolação a média fOI de 23,2 ±, 2.3 cm. Na presença da planta 
hospedeira as ninfas fix avam-se rapidamente na rai z ou brotação 
mais prÓXima, com média de 12,5 ± 10,9 cm em casa de v;.;, • ..:taçào 
e 18,3 ± 2.9 cm no campo. Sendo que nas parcelas con l ~ ovos a 
distânCia média foi de 18,0± 2.3 cm enquanto que nas parce las 
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com 20 ovos 101 de 18,6 ± 3 .4 cm . Todas as distânCias comparadas 
não apresentaldlTl diferenças Signi ficativas Ip < 0,05) . A s nlnlas 
parecem manter o mesmo padrão de agregação dos ovos e se 
dispersam a pequenas distânCias em torno dos locaiS de oVlposlção . 
Dessa lorma. o padrão de escolha de sitiaS de aVI posição pela l êmea 
cunlrold o p' ldlão de dlsl flbUlç ão das populações Iltl fase Imatura , 

PREFERENCE-PERFORMANCE LlNKAGE IN SPITTLEBUG Oeois 
flavopicta (HOMOPTERA: CERCOPIDAE) 

C. S. S. Pires'. P. W. Plice. E. M . G. Fontes. C, Resende. C. Oliveira 
& A . Serafini , ' Ernbral)a/Cenarocn, C. Poslal 02372 . CEP 70849· 
970, Brasiha. DF. e.mall : cptres@cenargenembr.lpa .br. 

The eff ecl s 0 1 hosl speclcs and host Quallty on l he 
plelerence of oVlposlllng fernales of O lIavoplcla and perf ormance 
01 thell Ott Spllflg on lhe same host planls were tested. In l he f.rsl 
CXpf'III\\CII I , WH olle,cd la the l enlales IwO grasses: Axonopus 
f71arymfl(us (na t.vel, and Or8chl.'ma decl l11lhens Ilnlfoduced) . In sccond 
CXl)cflmcn l . the IwO grass spccles wCl e oflcr cd wllh and wllhout 
fcrtlll/allOu (NPK). Thcrc w as no OVlp051110n prelcrence regardlng 
host speclcs IT .... -0,07. p .... 0 .9441. and l a host quahty (F = 2 .31 . 
P ", 0079). Tllele 'Nas no dlllerence III performance In expemnenl 
one. The s~lrvlvorshlp pallern l ound for the two host specles was 
' andam IX =- 3,6. dI :: 1. P -=- 005) desplle the su,vlvorshlp on lhe 
Ifltloduced grass bemg hlgher Ihan 011 lhe nallve Females reared on 
lhe two hosl sl>ecles t.lld nOI dllfe, In Slle. Howevcr , Ihere was 
dlflclence In nymphal perlolmance In eXpellll1ent IWO. The Ilymphal 
survlv,,1 was IHuhcr Olllllal\ts 01 8 . dccumbCIIS wltlloul fer llhlallon. 
followct.l by 8 . rJl>ClUnbt1l/S wlth NPK , A margmaflls wllh NPK . and 
A owrglllflfus wllhClUI NPK Thls surv lvo rshlp pallern was 
~IUl\llic antty 11(11\ r<mdum IX2 =- 9 .4 . df =: 3, p :: 0051 . 111 addltlon • 
l enlales fearecl 0 1\ 8 dccumbe"s (wlth and wlthoul NPK) a,e larger 
Ih.II' Ihose Icarecl ou plants of A. mmgmarus (wl th anel Wl1houl 
NPK I tP < 0.05) Thesc resutls showed lhe absence of Plelerence 
performance III\kdye helween OVlpoSl llon SIIC selec llo/l and nymphal 
pe rl o rmance 111 O flavoplcuJ. They aro conSIS l er ll wuh the 
phylogenetlc constralnl hYPolhesls. Accord",y to thls hYPolhesls, 
101 ~ pec les ov.pnSHlng away Irom lhe Inlllal fecdlllg sl l e. l he fenlale 
cholce lur OVlpO~l t lOIl Sl tes does nOI have (llfeC! cOllseqllences on 
lhe patter" 01 plalll herblvore Inleracllon dnd lhe populallon dynamlcs 
01 lhe Ulsecl. 

ESTUDO COMPARA TlVO DOS MECANISMOS DE DORMÉNCIA DOS 
OVOS DE Oeois flavopicta e Zulia entrerianll. 

E.M .G. Fontes, S.M .S, Silva, J .S.O. Paes. C.S,S. Pires , E.R, Sujii . C. 
Oliveira & C.C.L Resende. EMBRAPA/CENARGEN C,Postal 02372. 
70849 .970 , Brasília. DF e·mail: smbs@cenargen.embrapa .br 

No DF. Oeais flavopicta 5tal IHomoplera: Cercopidae) 
maXlmlza sua progênie através de estratégias de distribuição de riscos 
de mortalidade (bet·hedging) . Visando compreender a dinâmica da 
dia pausa de D. flavopicr8 e Zulia enfreriana IBergl nas regiões de 
suas distllbuições geográficas, foram condUZidas duas viagens de 
campo para coleta de adu ltos e obtenção de ovos, ao longo de 
gradientes geográf icos. Na pnmeira viagem realizada em abtll seguiu· 
se um transeclo ao longo do paralelo 20 0 S, na direção LlW. A 
segunda viagem foi realizada em maio, ao longo do paralelo 15 ° S. 
na dileção LlW. As coletas foram fei tas , aprox imadamente, nas 
longitudes 40; 42,5 : 45; 47 .5 e 50oW, at ingindo as cidades de 
Tlmbuf-ES, Manhuaçu-MG, Pará de Mmas·MG. Araxá-MG. Uberaba· 
MG. Iturama-MG e Catalão·GO no paralelo 20°5. e as cidades de 
Ilhéus-BA, Poções-BA e Santa Maria da Vitória·BA no paralelo' 5 oS. 
Os ovos coletados foram Incubados à 28 ° C e , 00% de umidade, O 
acompanhamento das eclosões mostrou que nos pontos de coleta 
da longitude 40 0 W iTimbuf·ES e IIhéus-BAL a proporção de ovos 
diapáuslcos fOI mais baixa quando relacionada à proporção encontrada 
nos paralelos 42.5 ; 45; 47,5 e 50oW, nas latitudes 15°5 e 20°5. 
isso provavelmente se deve ao regime de distribuição de chuvas que 
é diferente ao longo do gradiente. A comparação do tempo médio 



parti ti eclosilo dos ovos dlôlpáuslcos pelo teste de Kruskal Wallls 
1ll0~trou que a duraçJo Illódla dft dltlpausa de D. flavoplclo e Z. 
cntrl'flOno, em t odos os pontos de co leta, não foram 
Slgnlllctltlvamcrlle diferentes IH - 23.495; P'" 0.0051. v811ando enHe 
60 e 80 dias, mas dlferlfam slgnlllc3 t lvarncntc da duração média da 
dmpallsd de O flavoplcta no DF, CUIO tempo médiO para a (!clo~ .. o 
fOI de 125 dias IH - 502.1; P < 0,00 11. teste do Dunn Ip < 0.051. 

DISTRIBUiÇÃO DE RISCOS EM UMA M ES MA PROGÊNIE DA 
CIGAAAINHA-DAS·PASTAGENS. Deois flavopicta . 

S.M .S. Silva, E.M .G . Fontes , E.R. Sujil, C.S.S. Pires. C.S. Avelar & 
A .P. Serafin i , EMBRAPA /CE NARGEN Caoca Pos t a l 02372, 
70849,970. Brasl!!a, DF C ma.l: smbs@ccnargcn.cmbrapa br 

Deols flavoplc ta Stal (Homopto,a: Cercopldaul ,. ,Is te às 
condições adversas da est ação seca, na regido do DF. 11,1 I(HlUa de 
ovos ulapáuslcOS. Essa dl8pausa maxlmlla a sobrevlvunCI<l da 
progcllIe através da dlst rrbu lção das eclosões. Que Vima numa 
amplitude de 6 1 a 360 dias, e na proporção de ovos dlapaUSlcol> 
postos ao lonoo do período de ocorrcllcld do Inseto (outubro a m'.lIol 
ESI.IS vallações representam duas estratégias de dlstllblllção de fiSCOS 
de morlíllldade (be l hedgmg) A fun de vellflcUf se a villlaçlio na 
proporção de ovoS dmpauslcos ao longo da estação Ô delefl1l1nda 
por cada fômea ou pelo conjunto de fêmeas da população. foram 
mont adas gaiolas de pos tura mdlv ldualiladas. na proporção 1 
macho~ 1 fêmoa Os ovos co let ados foram Incubados ti 28 41 C, 
lotopcriodo ambiente e 100% de ulllldade. O acompanhamento das 
posturas ató a eclosão das "'nl as mostrou que urna mesma fêmea 
colocou ovos de desenvolvllnento nOlmal e dlallállslcO, assun como 
C)(ISt"iUIl fêmeas na população Que produziram 1 00% dos ovos 
dmpáuslcos ou normais. Dessa forma. o be t hedglng relaCionado aos 
ovos dl1Jpáuslcos Ó uma variação entre IIldlviduos. senelo delermlnado 
por cada lômea, compondo. 3SSIlIl. o mosaico da PDplll. ·(:.10. No 
miciO de ocorr ênCia do Hlse to (outubro) 98% dos ovos s.i, 1.lIrlllill~. 

sendo que a I>artl, do dia 09/02 os ovos começaram iI ' IIt rar na 
t r dn~lção normalld lapáuslco. com a maiori a dos ovos dWl,áuslcos 
165%1. porcent agem essa que aumcn ta gradativamente até a pnmelra 
QlIlIlzcna de março onde pra t Icament e todos os ovos serao 
dmpàuslcos 199.6%1 Estes dados apóiam a hipótese de que a 
d,apaus3 desse IIlseto é regulada geneticamente e qu~ fatores 
ambientais se,am responsáveis por sua regulação. prodUZindo as 
variações observadas e permit indo o be t·hedglng. 

FATORES DE MORTALIDADE DE NINFAS DE CIGARRINHAS·DAS· 
PASTAGENS. Doois flavopicta. 

E.R. ~u\i i ' . M .A. Gafcia2 • E.M .G. Fontes' . C.S. Avelar' &. S.M .S. 
Silva • EMBRAPA/CENARGEN C.Postol ~2372 . 70849.970 Bras,'ia. 
DF. e-mail : SUlil@cenargen.embrapa.br ; Dep. Zoologia. UNICAMP, 
C. Postal 6 . 109 13.083.970, Campinas, SP. 

Estudos com populações de Deois flavopicts ost;10 sendo 
conduzidos. em pastagens do 8rachiaría no Distri to Feder ai. para a 
construção de modelos matemátICOS Que Simulem a sua dinâmica. 
Coortes hOrizontais de 888 ninfas em 10 parcelas protegidas por 
gaiolas e 674 ",nfas em 10 parcelas expostas à predação e outros 
fatores de mortalidade foram acompanhadas durante os 3 PiCOS 
populacionais de 1995/96, até a emergênCia de adultos tenerals . 
A s taxas médias de mortalidade de populações protegidas por gaiolas 
vaflaram entre 13,6 e 26.6 % e foram mais baixas (comparação por 
curva de sobrevivência e teste t para p < 0 .051 que nos quadros 
expostos a predação. onde variaram entre 40,S e 70,8% em cada 
pico popu lacional . As taxas médias de mon alidade nos 3 picos 
populaCionais não dlfem am significativamente (F .. 1. 16 P - 0 .3291 
nas populações protegidas por gaiolas. indicando que fa t ores 
chmátl cos atuam produzindo t axas de mortalidade uniformes durante 
toda a est ação chuvosa . Parcelas com ninfas expostas a predaçAo 
não apresent aram diferença nas taxas de mortahdade do primeirO e 
segundo piCOS populaCionais e estas foram signif icativamente maiores 
que no terceiro piCO (F c 5 .22 P = 0 ,012). A s densidades OI ninfas 
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vaflaram de 3 a 65 nas parcelas sem gaiolas e de 3 a 108 Indlviduos 
nas I>arcelas com gaiolas. Não fOi observada corr elação. (Pearson. p 
< 0.051. ell1 re es t as denSidades e a mortalidade na parce la 
correspondellle em cada PiCO populaCional. Os resultados ob tIdos 
Indicam Que a taxa de mort alidade produzida por predadores não é 
denSIdade dependente. Alterações na fenolog l8 da pas tagem e 
predadores lIlespeciflcos são causas prováve iS do padrão de 
mortalidade observado. 

DESE NV OLVIMEN TO DE M ETOD OLOGIA PARA ESTIMAR A 
CAPACIDADE REPRODUTIVA DA CIGARRINHA·DAS ·PASTAGENS. 
Deois flsvopicta. 

E.R. Su~ii 1 , M .A . Garcia2• E.M .G. Fontes ' , C.S. Aveia,' & S.M.S. 
Sil va " EMBRAPA/CENARGEN C,Postal ~2312. 7084 9.970 Br8sllla. 
DF. e m811 sUj .. @cenargen.embrapa br : Dep. Zoolog ia. UNICAMP. 
C . Post al 6. 109 13.083.970, Campmas, SP. 

A avaliação da capacidade reprodutiva de populações 
de Insetos é essenCia l para o efllendunento de sua dinâmica 
I)OIlUlaclonal. A necessidade de estudos Int egr ando bIologia 
reprodutiva. comportamento sexual e sobrevivênCia de adultos. em 
condlcões de 'aboralóllo e campo, sào procedimentos usuaiS porém 
dlficels e Ilmltanles para a cons trução de ost lmadores precIsos. Na 
tentativa de Simplificar o processo desenvolvemos uma metodologia 
baseada em populações. Adultos de Deols flavopic t8 (Homoptera: 
Cercapldae). foram amostrados usando redes de varr edura a Intervalos 
regula res de 3 e 4 d ias em pas tagens de 8,sclu8na rUZlZlenSIS no 
Distri to Federal. durante os três pICOS populacionais de 1995/96. 
Simult aneamente. foram montadas. em laborat ório, gaIOlas de 
oVlposlção com Indlviduos dessa população para determlllar o seu 
potenCial reprodut iVO durante os mesmos Interva los. Combinamos 
as duas lunções para estimarmos as denSidades de 45. 255 e 34 
ovos/m 1 nos 3 PiCOS populaCionaIS respectivamente como sendo o 
po tenCial reprodutivo destas populações. O mOflltoramento no campo 
das eclosões de ninfas no 2<1 e 3° PiCOS populaC iona iS Indicaram 
denSidades de 54 e 19 nmfas/m' respectivamente e a amostragem 
de ovos dlapáuslcos no so lo es l lma a denSidade de 365 ovos/m ' ao 
fmal do Cicio. ConSiderando Que no segundo PiCO 85% dos ovos 
coletados estavam dlapáuslcos, o modelo fez uma boa estimativa 
da denSidade de ovos no segundo PiCO mas subes timou a denSidade 
de OvOS produllda no primeiro PiCO populaCional e de ovos 
d.apáuflcos. Esta metodologia deve ser aperfeiçoada com v istas a 
redução do estress do Inseto no laboratóflo. 

INTERAÇÕES ENTRE 8rocon vulgori. ASHMEAO (HYMENOPTERA: 
BRACONIDAE) E SEU HOSPEDEIRO Anthonomu$ gr.ndís BOHEMAN. 
1 B4 3 (COLEOPTERA : CURCULlONIDAEI EM CULTURA DE 
ALGODÃO SEM MEDIDAS DE CONTROLE. 

S .. l. CARVALHO' , Depto. de Biologia (FEIS fUNESPI. C. Postal 31 . 
CEP 153B5·000 Ilha 501t."a. 5P & M.G. SANTOS' . 

o bicudo do algodoeiro. A . grandis é atualmente 
considerado como a principal praga da cultura do algodão em muit os 
paises, tendo sido encontrado pela primeira vez no BraSil , em 1983 . 
Este trabalho teve como objetivo determinar os níveis de ataque às 
estruturas reprodutivas do algodoeiro e de se avaliar a ocorrênc ia de 
paraSit ismo por 8. vu/garis assim como o seu potencial como agente 
de monahdade para populações de A. grsndis nesta cultura , sem 
utilização de inseticidas. Para tanto foram realizadas coletas semanais 
das estru turas reprodutivas do algodoeiro. tanto das plantas como 
do solo. as quais eram examinadas em laboratório quanto a pt"esença 
de larvas. pupas ou adultos do parasito. A variedade de algodão 
utililada foi a IAC - 20. As colet as foram realizadas na Fazenda 
Expenmental Agrícola da UNESP, ·CAmpus" de Ilha Solteira, de março 
a julho de 1996. tomando-se aleatoriamente um número significativo 
de linhas do algodão, e recolhendo a cada metro linear. cada uma 
das estruturas da planta e do solo. Os resultados obtidos indicam 
que os botões florais foram as estruturas mais atacadas. tanto a 
n(vel das plant as 179. 8 %) quanto a n(ve l do solo 17 5.2%), Houve 



b<llxa produção de frutos C mellOl fndlcc de ataque com 12% e 17% 
ft''>llcctlvmncnIC par,j as estruturas das plantas e do solo. O al<lquc 
fOI OI,unr rlar.t as cstruturas clas plantas (87.5%1. compJI,lIla com 
• 15 do solo (82.6%1_ O parasitismo fOI baixo devido a pequena 
prodllc~10 de hulos. com o valor Imhllno de 13.7% na r1cnullmla 
'>I'mmla tJc Julho pma as estruturas das plantas ~ de 6.20!\' lia última 
... pnltlll.lll~ IlIlho para iJS cstruluras do solo. sendo hastantc IIlhHlOleS 
.lOS imhccs Ja obtidos na mCSma área em anos antcuOlCS 

1 p('''iqUlsa flllanCltltla pela FAPESP 
2 Est.lf}lártJ do Depto. de Biologia FEIS/UNESP IIh .. S. ,1t' lra/SP 

DADOS PR ELI MINARES DE FITOPARASITOS ASSO CIADOS A 
CULTURA DA BATATINHA ISolanum tuberosuml. PINHEIRAL . RJ . 

E.H. A zeredo. J .E. Dias. & P.C.R. Cassino, Colégio Agricola Nilo 
Pt!canha, Uni v Federal Fluminense, CEP 27197000. Pmlwllal. RJ 

A cllltllf .j do billatlnha Cllcontram sc fJssoclíulos IIlHa sellc 
dc organismos J)ICIUdICI<IIS, destacando alguns InselOS. 1,11110 I>clos 
d.mos c.lllsados ,>cla SUd ação direta. sugando ou causando dano:> 
pcla 1l1i.lstlgac:lo ua área loltar e lubér culos dep,eclando ° 
c()m('fclalment~ O prcsentc trabalho teve como obJetiVO avalmr os 
Itloparasltos associados d cullUla da l.laldllnha (So!;wum luucrosum). 
0llilh5ando a pai te suptlllor In leitor e lubérculo da pl .. llta O 
cxpelllncntu fOI IIlstalado no Oluruciplo de PlnhClfíll, RJ. no Campus 
do Coléfjln Au,icola Nilo Pcçanha. da Universidade Fedcral fio 'Hlnense 
!>lIuada ,I 22" 45·S. 44" 07'W e 473 m de allllude nUl", .uca elo 
350 Il\ Foram analisadas 13 plantas em Intervolus de lHH' .s lfagcm 
Iqual a 72. com 39 olJservacões scrnan.íllS. totahlando 507 leituras. 
no pertodo de Illmo a "gosto de 1996. Através da mctodologla de 
plf'senç'l ilusênCHl du Inseto na planta Neste periodo furalll 
observados DmbrOIlCiI sfJeCIOSil ICoL. Chrysomelldae). na lorm,) 
ddulta dlolcando a parle supCrtor e na tOlma de larva ;Hacando os 
tubérculos e AgrOlls Ipsllon ILep .. NoclUldae), atacando a parte Inlcnor 
da plal\t.1 A ocollêncra fOI COIlSlatat!;:I da segunHe 10flna D. spec/Osa 
com 23.87 e 35.08%. adullo e larv.1 respectivamente e A IPSllofl 
25.37% que no ",iclo do CUltiVO ocasIOnou um.1 perda de 12.74% 
das planta!> Através dos dados nOld se que os relcndos JOsetos 
dt'monSlriHIl um nivell>Ol>ul.lclonal conSiderável. pltnclpall1lcnte em 
't'ldÇão a la'va de D. spcc/OStl. qtW ocasiona um dt:precldcão nos 
tuhêrctJlo~ em torlto de 35% 

FLUTUAÇÃO POPULACIONAL DE Selenaspidus articulatus NO 
PARQUE DA GLEBA E. BARRA DA TIJUCA. RJ. 

C. H. Pereira, M .V . Sampaio, E.D. A ssunção. M .J .P.R. Silv .. & P.C.R 
Cassino. Centro Inteor <.1(10 de ManejO de Pragas. Dept" Biologia 
Vegclal. Inst Biologia. UFRRJ. Rodov Rio /São Paulo Km 47, CEP 
23 851 970, SClopédlca. RJ . 

O Parque da Gleba E com uma árca de 799 .000 m", 
locillllado na Bam, da TlllIca. lona oeste da Cidade do RIO de Jallcllo. 
constituI se em uma área de I>leservação amlJlelltal com UIII.I grande 
diverSidade vcgetal, sendo eSlas compostas pai hutiferas, 
OInamentalS e de mangues, onde dentro desses vegelals "Igumas 
s.1o sucepllvldade ao ataque de Ittopalasltos Um desses é a 
cochollllh:. Sclenaspldus arflculalus que apresenta uma slgltlflcilllva 
mnphtudc dc plantas hospedelfas. InclUSive dentro d .. gleba . O 
lIabalho avaliou a lIutuação populaCional do cochollllha nas diversas 
frutíferas e ornamentais em que ocorre sua presença O ,)criodo de 
avaliação tove um Intervalo de 12 meses. compleendldo en lre "bltl 
de 95 a rnarço de 96. com a rcaltzação de monitoramentos 
qUlnlenms, ondc número de plantas mOllltoradas 101 d... ..nado 
pela aphcação adaptada da metodologia de Cassino et .1. 1983, 
que avalta a raiZ Quadrada do numero to tal de cada espéCie de planta 
parasllada pelo IIlseto. usando os CritériOS de avaliação em níveiS 
populacIOnais, sendo claSSificados em Isento, baiXO, médiO, alto e 
mlUlO alto. O dlaspldidco fOI observado em 20 espéCies de piam as, 
com Infcstação maIs expressiva em Tamarmdus mdlcus, Monglfer8 
IflcJlca, COllcanl }<lmbul, Neflum o/eander c Anacardlum occldenta/e, 
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respectivamente. Baseado nos dados obtidos observou·se Que S. 
ar(lcularus tem um maior PiCO populaCional nos meses de abrtl 95 
Iguill a 48 .2 8 % e menOI PiCO no mês de l evcrello 12,12% • 
dcmonstrado UIll COlllportamemo atípICO em relação a sua preferênCia 
por épocil s qucnte!; e umldas 

EFEITO DA INTENSIDADE DE PRECIPITAÇÃO PLUVIOM~TRICA 
SOBRE A POPULAÇÃO DE Orthezia praelonga EM POMAR DE Citrus 
reticulala, CULTIVAR PONCÃ, NO CAMPUS DA UFRRJ . 

A . Gouvea. E.D. Assunção, W .C. Rodrigues. E.C. Viegas & P.C.R. 
Cassino. Centro Integrado de ManejO de Praga s. Oept". 81010gla 
Vegetal, Insl. BlologlU. UFRRJ. Rodov. Rio/São Paulo Km 47, CEP 
23.851 970, SClopédlca, RJ 

A preclpllação pluvlométnca InfluenCia sobfe váriOS aspecto 
O compor tamento ,>opld,-Iclonal das IIIsetos. poiS está ,n"", l amente 
llonda com anUIdade rel.wva pela. Inlluêncla no substrato onde vivem 
C P"ncllhlhnt:nlO pela ação meca,ucd que exerce sobre os Insetos, 
que pode ser maior ou menOr de acordo com a fase do 
desenvolvuncnto em que se encontram. Com obJetiVO de avaliar 05 
eleitos da ação mecânica da precipitação sobre a Cochontlha Orrhezl8 
praelonga FOI elelllddo monllOfamento de pomar com 210 plantas 
de I<lnge"n" ICllfus reI/cuIa tal cultivar poncã localizado no Campo 
Exl>eflfltcntal de ProduçJo d8 UFRRJ, Seropédlca, RIO de Janeiro. 
No período de dezembro de 1994 a novembro de 1995. O grau de 
Infeslação 101 delelmlnado utlllzando·se da metodologia de 
amostraocm binomial "presença ausênCia", onde a Unidade amostrai 
fOfam as folhas e o grau de Infestação dado pelo percentual de 
lolhas, 1"lestadas com O. praelo"ga. foram avahados 28 plantas 
mensalmente sendo 7 por semana o 40 lolhas por planta . Os níveiS 
populacIonais olJtldos loram confrontados com a IntenSidade de 
Ilreclpltacão com valores convertendo para volume diVidido pela 
dUlaç50 da chuva em mm/h e apresentaram correlação negat lvae 
slgnlflcatlv" Ir '"' 0,5941 com resullado satlsfa tórta para teste de 
slgmflcâncla Os lesullcldos obtidos dClnonstrarn populações mensaiS 
apresentam nivCIS decrescente pala valores crescentes de IIltenSldade 
de preclpllação 

OCORR~NCIA E iNDICE DE INFESTAÇÃO DE Acanthoscelides 
cajanae EM FEIJÃO-GUANDU fCajanus cajan) . 

C. A . L de Carvalho', J . D. Vendramim2 , J . V. de Oliveira ' & O. M . 
Marques'. ' Oepl- de Fltotccrua IEscola de Agronomia UFBAI. CEP 
44380000. Crul das Almas·BA. Emall : calcarva@carpa.clagrl. 
usp .br, ' Oept- de Entomologla IESALO/USPI. CEP 13418·900, 
PiraCicaba SP; Depl_ de Agronomia. IUFRPEI. CEP 52171 900. 
ReCife PE . 

O gêncro Acanthoscelides é formado por espéCies que 
atacam grãos de diferentes vegetais entre eles espéCies de 
Lcgummosae . Colelas mensaiS reahladas entre lunho e setembro de 
1996 no MUnicípIO de Santo AntOI1lO de Jesus·BA revelaram 8 
ocorrênCia de A. cajanae Infestando grãos de felJãoguandu. Para 
avalia, o nível de tnlestação natural dessa espéCie foram formadas 
amostlas compos tas por 20 semenles com Cinco repetições de cada 
coleta . O número de mdlvíduos nas amostras fOI calculado através 
da contagem dos Of1fiCIOS de emergênCia dos adultos e do numero 
de formas biológicas encontradas dentro do grão. obtido. neste caso. 
alravés de cortes leahzados após a embeblção da semente em água 
durante 24 horas. A porcentagem de sementes alacadas fOI de 51 % 
em lunho, 78% em Julho e agosto e 62% em setembro. O Indice de 
Infestação. calculado através da média dos somatóflos das formas 
biológicas e dos OflUCIOS de emergênCia diVididos por 20 sementes, 
fOI maior no mês de agosto 11,21 do Que nos meses de lulho (0.81. 
setembro 10.81 e Junho 10,61. FOI constatado o parasItismo por duas 
espéCies de HOflsmenus (Hymenoptera. Eulophldael que at ingiu os 
percentuais de 67,3% em Junho, 42.5% em lulho. 51,8% em agosto 
e 50.2% em setembro . Os resultados obtidos IndIcam que A. C81anae 
é uma praga Importante de feljão·guandu na região estudada. 



INFLUÊNCIA DE GENÓTIPOS DE ALGODOEIRO COM E SEM 
NECT ARIOS NAS POPULA çõ es DE Alabama 81gilla cea 
I LEPIDOPTERO :NOCTUIDAEI E DE SEU PREDADOR Podis us 
nigrispinus IHEMIPTERA :PENTATOMIDAEI 

L. de F. Rodrigues, IUrPBI. CEP 58397000. Areia, PB. R.H. de 
Olivei ra . J.A. Mezzomo & J .J . Soares 

Par.l se estudar o 1I11paCIO dos caráteres auSÍlnCI" e presença 
de nCCI,"IO~ Ild~ populacões do ClIluQlIcre do algodoeiro {Afobam • .., 
alf/lllan:"J (' dt! ~CII predador PodlSus IIIgflspmus. 101 cOl1uulldo. em 
casei de vr'!IJl'lac:.IU. ull1lt~b.1lho nd uase l islca da Embrapa Algod:IO, 
elll C.llllpUhl Grande, PB . 110 d!lO tle 1996 O dclllU'arncnlo 
Cx p1' 1UnC1l1n1 tltllllado 101 mtcuallll.ll1te cilsuall/ado. oi !lOCIl> 

11,11.lIn0I1105 c qUdlro ICpcllcüe::. . O~ tri:lldmentns foram U~. . IlJlIlte~: 

I ) C:UIIlViH CNPA P'llcoce 2 (som ncclftllol filaiS um 1;"..,.11 de P. 
f1I!JflSP'lIt1S; 2) l:ultlval CNPA 7H Icum nOCl tHIO) mais Ulll ct.lsal de P_ 

11IgflSP/OUS: 3) cultlVfH CNPA Prccoce 2 Isem nectârlo) maiS um 
ca!>al dc P IJ/gflspmus mais Irês lagar las de 5 instar de A OlOtl'OCCiJ, 
4) CUltlVclf 7H (com nectáflo) maiS um casal de P. myrrsplflus rmlls 
tres lagarlas do 5 instar de A .)lgll/aeea: 5) A c\Jluvar CNPA Prococe 
2 I~elllnect"'flo) mais um casal de adultos de A. nrgllJaecu: 6) cultivar 
CNPA 7H h,:olll noctallo) mais um casal de adultos de A . <Jtglllaee.) 
A s cultivares foram plantadas em vasos, os quais falam 
Indlvlduahtados em gaiolas con tecclonadas com madeira c tela de 
nvlon, medIndo 4 I cm de largura por SOcm de altura. As lag<lftas do 
curuqucró pledadas foram substlluídas todos os dias. bem corno os 
percevejOS t! <l!> manposas mOflOS. De acordo com os resultados a 
IOllgcvldddc e a qut.lntldade de ovos do predador loram menores na 
Culllvclr Precoce 2 {sem nectlÍrlo) 

EFEITO DO CARATER AUS~NCIA E PRESENÇA DE NECHul,uS NO 
ALGODOEIRO SOBRE A DINÂMICA POPULACIONAL DE ,,~SETOS 
FITÓFAGOS E SEUS INIMIGOS NATURAIS . 

L. de F. Rodrigues. tUFPBI. CEP 58397000, Areia, PB, J .J . SOBres, 
R. P. de Almeida. C.A .D. da Silva & J .A . M ezzomo 

Pma!>o venllcar o eleito de cultivare s com e sem IIectárlOs 
nas IlOfHllações de Insetos IItólagos e seus 1I1IInlgos lIaturalS, 
condutlu se, em condições de camf>O. um trabalho na base fislcit da 
Ell1brclpd AlgodJo, em Campina Grande. PB, no ano de 1996. O 
delllleamento expcrllflcIltallltlh7ado fOI blocos ao acaso, com quatro 
IraloJl11(.mtos e Cinco repetições Os tratamentos foram os segUintes; 
1) cu ltivar CNPA Precoce 1 (com ncctáflo): 2) cultivar CNPA 7H 
(com nect<lflol. 3) cult ivar CNPA Precoce 2 {sem ncctárlo); o 41 
Culllvar PNH Iscm nectátlo). A parcela 101 conslltuida de Cinco filo Iras 
de 5111 de COlllprullCrHO, no espacamcnto de 1,00 x 0.20m, com 1 
"I .lntd 'cova Foram reahladas doze amostragens espaçadas de sete 
dias. c em cada uma foram efetlladas duas baudas do pa' 1',15 três 
IIh:U<ls ccntr.JIS Ud árCd Iltll da f>drcol ... sendo COllt;tUOS o I lIero de 
InselOS 'Itol"!!,,s c de IIlllnlgOS naturaiS ue cada e!>J)ech' .. !1Il lase 
larval e ,1(111 11 .. Os resull.ldos IOlalll subnlClldos a all.illsu do v,II I~lnCI,I, 

e a ~ médias (;Ul11fMlad'ls pelo tesW de Tukcy. a I1lvel de 5% de 
probilhlhdade V(~fdICO" se tlderonça estatistlcit em relação da orupo 
d.t~ IOlllllgdS tJ d.JS ,lr,mlMs en lre as cultivares. com predomln. nCla 
rldS Vdlll!d,l(lc~ CU fll HectdllO 

ADAPTAÇÃO DAS ESPECIES DE EPHEMEROPTERA As CONDiÇÕES 
DE ALAGAMENTO TEMPORARIO DE UM BREJO DO LITORAL DO 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

E.R. Da-Silva, Depl u de Clôl1clas NaturOls (UNI RIOI . CEP 20211 
040, RIO de Janeiro. AJ . e Dept o. de Zoologia (UFRJ) 

Em sua lorllla t ípica, os alagados temporáflos c. .tltuem 
se na .Icumu!tlçó.io de água em uma baCia Isolada. !>endo Que durante 
deterrllllladas Ópocas há lotai "uscnCla liqUida na super fl clc 
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Comumente encontrados dentro do perlll do ecossistema de restinga. 
representdm precIoso háhltat. com grande diverSidade de rnacróhtas 
aqu.Jllc.ls e elevada taxa de produçilo A parllr do estudos reahzados 
de!>dt.l 1986 cm áteas alagâvel~ da Restinga de Mancá. RJ. fOI possível 
a observação de alguns aspectus da biologia da Co'"bactls gullatuS 
tBaetldae) e Coems eumona (Caenldael. espécies de Ef)hemeroptcra 
halJllantos do BreJo canal de Italpuaçu, prmclpal corpo de água doce 
da locahdade _ Situado entre os dOIS cordões arenosos da restinga. o 
brclo tem seu nível de água dete"nlnado por flutuações freáticas, 
pOdendo secar duranle o verão. fazendo com que somente Ofgalllsmos 
eSJ)eclflhnente adaptados possam colonl/á lo. A partir dos meses 
mais quentes do ano Iquando decrc!>ce o nlvel de águal,.J população 
de C gllttatus no brelo solte con!>ldur.lvel qUlJda tIlllnCnCa, sendo 
então observado processo crescente ele colonltação a reservatóflos 
adJaccn les. corno pequenas poças e cálices de Bromehaceae; ISSO 
mellCil que a espéCie faz uso dc rlllgwções pCllódlcas enlre di ferentes 
corpos cJe água, passando o pedodo desfavorável em alagados 
permanentes_ FOI Igualmente verillcada a mfluônc/a do nível de água 
do brejO na ahmentação de C. gllttntus. Com relaçao á C cumana. 
tOI acompanhada a eclosão de ovos nào lecundddos (partenogênese) 
até 25 dias após a postura, tempo sU fl CltHlte para a espéCie 
ultrapilssar o periodo seco do blCIO . Também contribuem para a 
ocupaç.io do Brelo -canal de ltal!1uaçu pol C. gutta!Us c C. eumana o 
fato de al11bds pcrtencerem a grupos gencrahstas, de ampla valenCia 
ecológica c abrevl .. do Cicio de Vida 

IMPORTÃNCIA AMBIENTAL DA PRESERVAÇÃO DOS 
INVERTEBRADOS: O DRAMA DA PERDA BIOLÓGICA 

E.A. Da-Silva. Dept" . de Clenclas Naturais tUNI AIOI. CEP 20211 · 
040. AIO de Janello. RJ. e Dept " de ZOOIOgld IUFRJ) . 

A saúde das comunHlades bIOlógicas depende em grande 
parta das Interações entre Of{l<llUSIllOS lia pequeno porte na sua 
malOrtd. IIlvertcbrados. plantas e nllcroorganlsmos Estudos 
comparativos de produção sccundáua ent ro Inse los e vertebrados 
demonstram que os prllllCIfOS são os grandes produtores de biomassa 
e condutores de enorgla de um extremo a outro das COlllunldades. 
Como a cl1lase na biologia conserVaCIO!llsta atualmente se desloca 
nlms para a preservação da blOdlversldade, esforços específi COS 
devem ser dlfeclonados aos IIlvertebrados. Porém. a despeito da sua 
ImportânCia ecolôylCd. a pfeservaçdo desses ammals tem recebido 
pouca atenção . A lllalOlta dos mvertebrados amcaçados de extinção 
está associada a hábl1dts fragmentados. negligenciados sob o ponto 
de vista de conservação ambientaI. Enquanto que os grandes 
vertebrados são. na maioria. genewhstas de grandes área s. mUitos 
IIlVertobrados apresentam dlslflbUlção mais restuta. hgada a u"' (miCO 
hdbl1at. aumenlanelo sua vulnerablhdadc . E a extinção em massa de 
espÓLIO!> 1I1conspicuas tmultas até desconheCidas para a ClénCIa) vai 
acarrct.1f IInprevlsívels consequénclas ecológicas. Corno a continua 
perda do~ hilbllats é a pflnclpal Cólusa da elevada taxo de extinção, 
d 1JU!M'rv .. ção dos .ircas naturais passa a !>or a chave para a efetiva 
manutcllC,:ao da dlver!>ldadc biológica . levando se cm conta .. faulla 
!Jrasllclld, não laltam exomplos do espéCies amoaçadas, 
especmlmente en lro os msetos . É o caso dd marIposa aquática 
Pilrapoynx rcstmgalts (Lepldolltera Pvralldacl, regIstrada pi.ua tres 
localidades do \Itoral leste IMaru.:~i e Allaml do Caua. no RIO de J.Ulelro, 
o Nuv .. ViÇOS .. . na Bahlal. sempre aSSOCiada ao ecossis tema ele 
restlllya Como as áreas litorâneas estão submetidas á crescen te 
valofl.zaçJo IInoblháfla. rl!suhando em grande devastação ambIentai, 
essa espéCie pode se encontrar em fiSCO de extinção. 

VARIA ÇÂO ESTACIONAL DA FAUNA DE CICADElllDAE 
IHOMOPTERAI EM ViÇOSA, MINAS GERAIS 

LB.N. Coelho. Dept u . de Zoologia (UFRJI. caixa postal 68044. CEP 
21944970, RIO de JanCIfO. RJ. P.S.F. Ferreua & E.R. Da-Silva . 

o el eito das estações climáticas sobre a flutuação 
populaCional de Insetos tropicaiS é um lato conheCido. Corno na 
Imxa tropical éI temperatura pouco valia ao longo do ano. em geral é 



o regime de chuvas que define as estações, com mlluênCIfl direta na 
duunu<incla oos Insetos. A partir de coletas realizadas com .Irmadllha 
luminosa no:. Mala do Paraíso (2046'-20 48 'S; 4550' 45 52'W). 
Vlcosa, MG, fOI obtida uma amostra representativa dos Clcadelhdae 
(Honlopteral. POSslblhtando o estudo dos padrões de flutuação dos 
Idxons nas diferentes estações clunátlcas da localidade . As 
amostragens foram realizadas nos pedodos de agosto de 1981 a 
novembro de 1983(110 coletas em 28 meses!. fevereiro de 1986 a 
lunho de 1988 (68 cole tas em 26 meses! e agosto de 1992 a 
setembro de 1993 (40 coletas em 14 meses) . A Mata do Paraíso é 
uma reserVd de Mata Atlântica secundáfla com aprOXimadamente 
194 hectares, locahlada dentro dos l,"lItes do duna tropIca l 
mesotórnllco brando úmido. com duas estações anuaiS (seca e 
chuvosd) Dentre as espécies maiS representativas. Xestoeephalus 
(/t'St:rtorutn, X (meDo lcr. Plumccphalus lIav/costa. l> I ·unella 
sumtclla, PICSJonunata corn/culata, HorrenSIB SII11Ihs e Bah"r, t/m sp. 1 
10'.1111 mms abundantes durante a estação chuvosa, I.'nquanto 
Balclarha hebc e Cuflara arom{JflB não al>resentaram variação 
C!'.t.ICIOlldl significa tiva Os valores populaCionaiS de C,c.ldellldae 
IUI.Hll ~19'l1fl(;a llvamunte llIalS elevados na estação chuvosa. em 
ICrfl10~ ou numero de IIldlVíduos, espóclcS, gêneros e sublamihas. 

FLUTUAÇÃO ANUAL OA FAUNA OE CICAOELLlOAE (HOMOPTERA) 
EM ViÇOSA. MINAS GERAIS 

l.B .N. Coelho. Du!>t o. de Zoologia (UFRJ), caixa postal 68044, CEP 
21944970. RIO de Janeiro, RJ, P.S.F. Ferreira & E.R. Da·Silva. 

Inlormaçõcs thsponivcls u)chcam que em mullas populações 
de UlsutOS tropicaiS SdO observadas grandes OSCilações ao longo do 
ano. A partir de coletas realizadas com armadilha luminosa na Mata 
do Pdlaiso (2046' 2048'S; 4550' 45 52'W). re serva com 
aproxlfllddarnen te 194 hectares de Mata Atlântica secul . l. Ia. em 
Viçosa, MG. fOI estudado o padrão de flutuaçào popul ., ,.,nal dos 
C,(;.ldclhdae (Holnopt oral na localidade. As amoSlragells foram 
rcahlJdas nos períodos de agosto de 1981 a novembro de 1983 
(110 cole t.ls em 28 meses). fevereiro de 1986 a Junho de 1988 (68 
coletas em 26 meses) e agosto de 1992 a sClCmbro de 1993 (40 
co letas em 14 meses!. FOI assim obtido o total de 10.809 exemplares 
de Clcadellldae, dis tribuídos pelas subfamíhas Typhlocyblflae. 
Deltocephahnae. Xcslocephallnac, Clcadelllnae. Iellocerlnae , 
Agall1lf1ae. Gyponlnae. lasslnae, NeocoehdHnae, Nuvanlllae e 
Coehdllnac De um modo geral. os meses de setembro outubto 
Illdr(;'lfal1l o míClo da elevação populaCional, com posterior declimo 
em 101110 de abril Junho. delineando um padrdo de flutuaç[,o anual. 
Na Mala do Paraíso. os dados numériCOS referentes a Indlviduos, 
espéCIes, gêneros e sublamOl8s de Clcadellldae responderam de forma 
Idêntica às questões ambientais. Com base em análises de Regressão 
Linear Smlples, fOI verificada a Influência pOSitiva significativa da 
temperatura média diária (p<O,01) e da precipitação total mensal 
(p < O,05) na variação dos táxons. Deve-se ressaltar que tanto 
temperatura quanto pluvlosldade são ratores Cllll .... tlcos 
tradlClonahnente corrolacionados às OSCilações populat'lunais de 
InselOs tropicais . 

MAL OE RIO CUARTO OEL MAIZ. SU OIFUSION EN LA REPUBLlCA 
ARGENTINA . 

A .MM .de Remes lenicov. I.G.Laguna. P.Rodriguez Pardina. R. 
Mariani, E.Virla , P.Herrera &E.Oagoberto, Dep.Clent. Entomolog(a. 
Fac.Cs.Nat .yMuseo,Paseodel Bosque s/n La Plata (19001. Argentina . 
Fax. 54·21 · 257527; Insl. Fltovlrologfa y Flsiol. Vegetal. INTA 
Córdoba. Argentlna.Fax. 51 · 974330. 

EI "Mal de Rio Cuarto" es la enfermedad vlrósica más 
Importante que afecta los CUltiVOS de mafz en la Rep. Argentina. 
Desde su área endêmica, sur de la provo de Córdoba. se ha difundido 
gradualmente hacla la prinCipal zona maicera, con un nivel de Infección 
que fluctüa ent re el 8 y 60% . Tamblén se la reg istrado en,.,1 sur dei 
BraSil y de Uruguay. Esta es ocactOnada por un reovirus y t,.. .. smlltda 
por un homóptero delfáCldo: Delph8codes kuscheli. La ~ plantas 
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adqUleren un aspecto achaparrado y a vcces con un severo grado de 
enanlSfllO, prollferaclón de Illazorcas pequenas y deformadas, flores 
estéllles y escasos granos; las panOJas mascuhnas totalmente 
redUCldas . Dado el progreslvo avance de la enfermedad y a los fines 
de determmar las causales de su expansón, se reahzó durante las 
campanas agrícolas 1994/9 5 y 1995/96 un monltoreo en el cual se 
prospectaron 73 lotes do maiz se deterrmnó la presencia de plantas 
con sintomas. dei patógeno. dei vector y de los delfácldos asoclados. 
La detecclón dei palógeno se reallzó mediante el DAS·ELlSA. Los 
IrlSectos se recolectadon con red de arrastre. en cada lote se 
eXlrU)erOn CU31ro muestras. dos dentro dei culllvO y dos en las malezas 
Circundante . En el notoeste argentlllo, por no haberce aún detectado 
la mfecclón, s610 se reallzó lIfl anáhSIS taunlstlco para registrar la 
d,sperclón dei vector y la presenCIa de Olros delfácldos. En esta 
contllbUCIÓn se da a conocer el avance de la enfermedad • Ias áreas 
alectadas y se establece una correspondencla con el área de 
dlstnbUClón de la especle vectora. Del anáhSIS de abunda/lcla relativa 
de las slete especles de delfácldos colectadas en CUltiVOS con y Sln 
sintomas eVidentes, surge que Toya ptoplnquB y D. hayward/ deberlan 
ser exanundas resl>ecto a su poslblc acclón veclora. ASIfTllsmo se 
destaca la necesldad de aplicar tecnologias que, a través de la 
Integraclón de distintas cstrateglaS. permltan restrulglf y minimizar 
los efectos de la enfermedad. 

OADOS PRELIMINARES SOBRE A CRIAÇÃO OA LARVA OE RU'RICA 

NASU1A (HYMENOPTERA : SPHECIOAE) EM LABORATÓRIO. 

G. A . Soares. J . C. L. Fontenelle & R. P. Martins. Laboratóllo de 
Ecologm c Comportamento de Insetos · Instituto de CiênCias 
Biológicas - Departamento de Biologia Geral UFMG. Caixa Postal 
486, CEP 30. 161970 Belo HOrizonte · MG 

Rubrica nBsullJ (Chlfst.) é uma espécIe de vespa sohtárla 
que ocorre das Antilhas até a Argentina. Ela nldlflca em solo nu, 
arenoSo e alimenta progressivamente suas larvas com dipteros da 
sub-ordem Brachyccra. A vespa fecha deflmtlvamente o ninho quando 
a larva allnge O último estágiO larva!. O estudo tem como obJetiVO 
desenvolver uma metodologia para translocação e avaliação do 
desenvolVimento e sobreVivênCia de larvas e adultos de R. nBsuta. 
O !tabalho está sendo realizado com larvas tecolhldas dos ninhos 
construidos em trilhas na Estação Ecológica da UFMG. Estas são 
traZidas para o laboratóflo e ahmentadas com dipteros das mesmas 
espécies às encontradas nos nmhos. Os casulos encontrados no 
campo também são realocados para ninhos artifiCiaiS, construrdos 
no campo, para serem comparados com aqueles ob tidos em 
laboratórlo_ As larvas são Ciladas em placas de Pet" forradas e 
Circuladas por tiras de cartolina. Ouando encasulam, essas são levadas 
para os locaiS de onde foram retiradas e colocadas em ninhos 
artificiaIS. Um copo será colocado. sobre a abertura do ninho, para 
que os insetos adultos possam ser marcados e assim avaliar o tempo 
de sobreVIvênCia dos adultos desenvolVidos no laboratório e no 
campo. Os resultados obtidos até o momento mostram que 63,0% 
das larvas tn = 301 trazidas para o laboratório conseguiram encasular. 
A maiOria das larvas que não sobreviveram são muito novas e de 
tamanho muito pequeno. o que as tornam mais susceptrveis a 
mudanças repentinas de ambiente. O sucesso da criação das larvas 
desta vespa em laboratório tem uma importAncia grande na 
conservação e manejo desta espéCie, inclusive no estabeleCimento 
de metodologlas de manejo e conservação de outras espécies com 
hábitos semelhantes. 

SPATIAL CORRELATION ANO OISTRIBUTION OF GREENBUG. 
Schiz.phis gr.mlnum (HEMIPTERA : APHIDIOAE) ANO ITS 
PARASITom . Lysiphlebus test.ceipes fHYMENOPTERA : 
BRACONIOAE) IN SORGHUM 

O.A . Fernandes. Deplo. Entomologia e Nematologia, FCAV/UNESP, 
14870-000 Jaboticabal, SP; R. J . Wright ; Z B Mayo, Department of 
Entomology, UNL. lincoln. NE, USA; L. J . Young, Department 01 
Blometry. UNL, Uncoln. NE, USA. 
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Populatlons of greenbug. Schlzaphls grammum Rondam, 
and Its Pal8SItOld, Lyslph/ebus testacelpes (Cresson). were assessed 
by countlllg ali Insects on sorghum planls. Thls assessment was 
performed dUflng three years on a 2 ,4 ·ha non-Ifflgated sorghum I.eld 
contalnlng both blotype E·greenbug-reslstant (Funk 550E. 
and -susceptlble IFunk 522DR) sorghum hybuds. Greenbug and 
par3sltold counts were made weekly after greenbugs appeared In 
lhe lIeld . Total number of Insects per lea' and total per plant were 
slgnlflcalltly conelated. Number of greenbugs and paraSltold mummlcs 
present on lower leaves were hlghly coftelated wlth lhe tOlal number 
01 these II1sects 011 the plant. Usually, hlgh correla tlons I > 80%) 
were obt<lIIled when two ar three leaves were consldered togelher. 
Counts from leaves 5· 7 usually provlded the hlghest correlal!on, 
Although, the negatlve binomial dlstrtbullon explalned the relatlonshlp 
between sample mean and sample vanance of bo th greenbug and 
Illwnmy populatlons, a common k Ikc) could not be calclllated to 
cSlabhsh a samphng procedure (e.g., sequentlal samphng) lar elther 
Insect . Spatlal correlatlon showed that greenbug and 1J<1,'ISltOld 
Imummyl populatlons are spallally aggregated. although ti le cxact 
range could nOI be determlned wlth lhe samphng pattern used 

CARACTERIZAÇÃO DE NlvEIS DE INFESTAÇÃO DE Anaslrepha 
obliqua e A . antunesi (DIPTERA : TEPHRITIDAE. EM FRUTOS DE 
TAPERE8A (Spondias mombinl E PARASITISMO POR OPIINAE 

E. A . C. Correa & N . M . Da Silva, Fac. Ciências Agrárias·UA, Campus 
Unlv., 69077 000, Manaus-AM. Emall nehton@fua.br. 

As moscas-das· frutas são conhecidas como uma das 
prmClpals pragas das frutUeras !roplcals. Algumas espécies 
apresentam baiXO nível de fidelidade hospedeira, Durante altvldade 
de forragoamento é relativamente comum ocorrência de méUS de 
uma espéCie de moscas·das-frutas Infestar um mesmo pomar porém, 
é raro duas espéCies Infestarem uma mesma uOldade de fruto, Neste 
trabalho avaliou se nlvels de Infest ação por A. ob!tqua e A 1ntunesi 
em taperebá e, parasItismo natural por Opllnae . O ( ! .... h Jdo fOI 
condUZido em quatro locaiS {Campus; Alelxo; BR-174 " Pq. das 
laranJelrasl do municípIo de Manaus. No laboratÓriO os frutos de 
taperebá foram cont ados, pesados e individualizados em reCipientes 
plástiCOS contendo vermlcullta, para obtenção das pupas, adultos 
de moscas-das frutas e seus parasltóldes, As duas espécies estudadas 
Infestaram confun tamente um mesmo fruto de taperebá, bem como 
frutos Isolados. Das duas espéCies do Anaslrepha que emcrglfam de 
frutos dlstmtos porém, de uma mesma planta, A. obllqua 101 a que 
apresentou maior nlvel de Infestação (78%1 . Em dOIS (SR· I 74 e 
Campus) dos quatros locaiS estudados A, obhqua e A . antunesi 
emergiram de um mesmo fruto de taperebá, com níveiS de Infestação 
de 153/47%1 e (88/12%1 respectivamente, Constatou·se que A. 
anluneSI fOI parasltada somente por Opius sp. (33%1, enquanto que 
A . obliqua fOI parasltada por OplUS sp.154 %I, Opiusbellus 17,7%1 
e Asobara anaslrephae (5,7%). Do total de frut os de taperebá 
coletados, 35% foram mfestados conjuntamente por A. obhqua e A. 
antuneSl, 19% untcamente por A. an lunesi e 46% por A. obllqua. 
05 estudos realizados permit iram caract erizar dOIS n ~vels de 
compctlçio Interespecffica entre A. obliqua e A. anlum";1 numa 
mesma espéCie de fru to hospedeiro, 

ESTUDO DE SUCESSÃO HOSPEDEIRA E PARASITISMO DE 
AnBs trephB frBterculus (DIPTERA : TEPHRITIDAE) EM 
CASTANHOlEIRA (Terminalia cBtappa) no Amalonas 

M . J . N. Maricaua & N. M. da Silva, Fac, Ciências Agrárias - Univ , 
do Amazonas, Campus Unlv ., 69077-000 . Manaus-AM . E·mail: 
nehton@fua,br. 

Realizaram-se estudos sobre sucessão hospedeira e 
parasitismo de Anastrepha fralerculus que tem. no Amazonas. como 
hospedeiro prinCipal a castanholeira, comumente usada na arborização 
de Cidades. Os frutos foram cole tados por um perfodo de um ano, 
nos mUOIcíplOS de Manaus, Careiro e Iranduba, tanlO na área rural 
como urbana. Após serem cont ados e pesados foram invidualizados 
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em reCipientes plástiCOS contendo vermiculita para obtenção das 
pupas e, posterior emergênCia dos adultos e parasttóldes. Obteve-se 
frutos de quatro espéCies botânicas das famílias : Anarcadlaceae; 
Myrtaceae; Melas t omataceae e Combretaceae, Registrou-se 
ocorrênCia de Infestação por A. fratcrculus exclUSIvamente em frutos 
de T, catappo na área urbana . Não fOI detectado presença desta 
espéCie de moscas·das· frutas na zona rural . Doryctobracon areo/a tus 
fOI a unlca espécie de parasltólde que emergiu das larvas-pupas de 
A . fralerculus apresentando nivels de paraSit Ismo de A . fraterculus 
apresentou alto grau de fidelidade hospedeira, ViStO que Infestou 
somente os frutos de castanholelra , 

MIRMECOCORIA EM R/C/NUS COMMUN/S 

M. M. Espírito Santo, A . K. Santos, R. P. Martins, & J . E. C Figueira , 
Laboratório de EcologIa Evolutiva de Herb(voros TropicaiS, 
Departamento de Biologia Geral, ICB/UFMG, C. Postal 486, CEP 
30161970, Belo Hortzonte, MG . 

Rlcmus commums (mamonal é dispersada primartamente 
por baltstocorta. e pOSSUI um elalossomo rtCO em óleo at rativo a 
formigas, que podem atacá-lo no mesmo local ou carregá·lo para o 
ninho. Estudamos a efetiVidade de diferentes espécies de formigas 
como dispersaras desta planta, As sementes encontradas ao longo 
de um transecto de 80 metros foram marcadas e observadas quanto 
ao ataque e retuada por formigas . O mesmo procedimento fOI 
reahzado para 100 sementes ofereCidas de 5 em 5 metros ao longo 
de 50 metros. Também foram ofereCidas 64 sementes com diferentes 
graus de ressecamento. FOI contado o número de Individuas de R. 
communis crescendo em formlgu8lfos e fora deles. Por Itm, foram 
determInados os horártos de maior lIberação de sementes e de maior 
atiVidade de lormlgas. A distânCia média de dispersão baUstlca fOI 
de 7,02 ± 1,19 m. enquanto a de dispersão por formIgas fOI de 
4,30 ± 5.27 m. A dlst nCla média do local de depoSição final ao 
Individuo parenta I fOI de 8,86 ± 4,46 m. A taxa de ataque por 
formigas fOi de 40 %, e a de retirada fOI de 43 %. Não houve 
preferênCia por sementes frescas . 44,05 % dos indlv(duos 
encontrados na área cresciam em fo rmigueIros. O horártos de 
liberação de sementes não COinCidiram com os de maior atiVIdade de 
formigas . A unlca dlspersora efetiva de R. communis fOI Alta 
sexdens. Apesar de diStancia de dispersão ser pequena, o mlCfohabltat 
final de depoSição da semente, o formigueiro, parece ser favorável à 
germlll IÇJO, deVido à proporção de tndlvíduos crescendo sobre eSl es 
locaiS. 

EFEITOS DE BORDA SOBRE A COMUNIDADE DE FORMIGAS DO 
SOLO EM FRAGMENTOS FLORESTAIS DA AMAZONIA CENTRAL. 

K.S. Carvalho, Coordenação de Pesquisas em Ecologia, Instituto 
NaCional de PesqUisas da Amazônia (lNPA), Cx. Postal 4 78. 69011 -
970. Manaus, AM . E·mall: kanne@cr-am.rnp.br 

A expansão da fronteira agrícola na Amazônia, ocorrida 
durante as úlllmas décadas, tem causado a fragmentação da f lorest a. 
Neste processo, grandes áreas de floresta são transformadas em 
uma sér ie de áreas menores, Isoladas entre si por um habit at 
(geralmente pas t ageml muitas vezes hostil aos organismos da 
flores ta. Com a fragmentação da florest a dá-se não só uma perda da 
floresta em si. através do desmat amento, mas também as áreas 
remanescentes tornan·se mais suscedveis a perturbaçôes causadas 
por fatores ex ternos Icomo o vento, ou invasão de organismos não 
florestaisl. especialmente na periferia ou borda dos fragmentos, aonde 
geralmente há um aumento na mortalidade de árvores e mudanças 
no microclima. Para determinar se a comunidade de formigas do 
solo da floresta é afetada por estes efeitos, aqui chamados de efeitos 
de borda, coletei formigas da serraptlheira a d iferentes dist Ancias da 
borda entre f loresta e pastagem : a 5, 20, 40, 60, 100, 200, 300 . 
400 e 500 m da borda para o interior da floresta. A ~ada classe de 
distânCia estabeleci 20 parcelas amostra is (de 4 m cada) aonde 
todos os galhos (com dlAmetro menor do que 5 cm) eXistentes na 
serrapilheira foram co let ados e examinados para determ inar se 



cstavam ou não colonizados por formigas. MUitas formly.. lO solo 
da florcsta. algumas das quaiS são dispersaras de SCII ,( ntcs de 
espécies florestais, utilizam estes galhos como IlInho. A~:'lm pude 
determinar como a densidade de formigueiros e a composição de 
espécies variou em função da distânCia da borda entre a floresta e 
pastagem. As Implicações destes resultados sobre a Integridade dos 
ecossistemas florestais Amazônicos são discutidas. 

LOS SIMUlIDOS EN EL TURISMO DEL VALLE DE USPALLATA. 
MENDOZA. ARGENTINA . ECOLOGIA Y 810CONTROl. 

H.A .Morino. CEPAVE, Calle 2 N° 584, CP· 1900 La Plata, Argentma. 
E 'Matl COlreo postmaster@cepave ,edu.ar. 

EI Valle de Uspallata en el NO mendoclIlo a 1800 m snm y 
de clima desértiCO cstepalto. poscc características propldS que lo 
sltuan como un Importante centro turístiCO nacional e InterlUIClonal. 
Su hldrogralía natural está conformada por los Arroyos San Albertol 
Uspallata, a partir de los cuales se construyó una red de t .1, .les de 
rlego y drcnaje con aumento de potenclales lugares d, coa de 
slnluhdos. SlCndo todos colonizados y con elevada uensldad 
flobla clonal, Iransformandose en plaga con Impacto dlrecto sobre 
los IlHls tas. Es así que las autOridades decldleron en el ailo 1993 
!levai adelante estudlos respecto de la /s poblaclones con fmes de 
contrai blológlco/mecánlco. Se reallzaron prospeCCIOllCS de crladeros 
en todo el valle V se deterllllnó la presencia de formas Inmadura s en 
todos los cursos de agua y de denSidades Importantes de adultos, 
pllnclpalmente en la vllla , Fueron Instaladas en varias puntos 
estaciones de muestreo de Inmaduros (arroyos, canales de nego y 
dc vertlentes). utilizando como sustrato artifiCial uras plásticas 
removlbles cada 15 dias. Paralelamente se reallzaron capturas de 
adultos co., trampa tipO COC en ulla lrecuenCI8 do 30 dras Ambos 
muestreos se reallzaron en un período de 2 anos. Todo el material 
obtenldo lue flJado en alcohol 90 para su estudlo. Conoclda la 
dlnámlca poblaclonal se InlClaron tratamlentos de cont rai biOlógiCO 
cou Bactllus Ihurmglensls vausraclcnslS comerCiaI. Se determlnaron 
2 especles de slmulldos: Slmultum (PsaroniocompsaJ I/lJuyense 
Patorson y Shannon y Smwllum (EclemnasfJ/sJ wolffhucgcll li .verlelo. 
con total predomlnancla de la prlmcra (netamente antropt.:llal sobre 
la segunda (zoof.lal .Las dósls de 811 fueron calculadas CII func.ón 
dei caudal en el momento de los tratanllentos y la evaluaclón de la 
Illortalldad se estlmó a parw de las 2 hs . de la IIberaclón dei bloclda 
haclel1(lo lecturas en sust ratos naturales y artlflclales. obteu.cndo 
porcentales de mortalldad desde un 30 hasta un 100%, dependlendo 
en cada caso de los tipOS de cursos de agua. La utthzac.ón dei 811 en 
el control de estas IIlsectos os Illuy efectlva pudlendo 
cOlllplelllentarse con el control mecánrco. 

PREFER~NCIA DA FIXAÇÃO DE SeJenaspidus luticuJatu$ (Morgan. 
18891 IHEMIPTERA. DIASPIDIDAEI NA FOLHA DE CITROS. EM 
RELAÇÃO A SUA LOCALIZAÇÃO. 

M , G. Domenici. E. L. L. Baldin & C. H. J . Scomparin. Departamento 
de Entomolog.a /FCAV/UNESP. Rod . Carlos Tonannt. Km 5, 
Jabotlcabal, SP. CEP 14.870.000 

MUIto se comenta sobre a necessidade da real Ilação de 
monitoramento tanto de pragas como de IIlIml90S naturais. Para que 
o monitoramento mostre a Situação real em que a cultura se encontra 
é necessáriO que as amostragens sejam bem realizadas. aSSim como 
o local, na planta, sela o melhor possivel para representar essa 
situação. Este experimento teve por obletivo analtsar O local que se 
encontra a maior concentração da cochonrlha Selenaspldus 8rt/cu/atus 
em plantas de Cltros. As lolhas foram coletadas no pomar da Fazenda 
experimentai da FCAV/UNESP, em 4 situações dlstlfltas: 11 Topo da 
planta; 21 Parte da sala da planta (Balxerro); 3) Folhas da parte Interna 
e 41 Folhas da parte externa. Foram coletadas 5 folhas de cada 
parte em cada planta, num total de 6 árvores {30 folhas anallsadasl 
parte da plantaI. As folhas coletadas foram levadas ao laboratório 
(Departamento de Entomologla e Nematologla da FCAVI e contadas 
as cochonllhas vivas. A média de cochonllha viva por folha fOI de 
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37,7 na parte Interna das plantas: 11 ,1 na parte externa; 30.4 no 
bal)(elfo e 26, I no topo das plantas. Os resultados obtidos foram 
submetidos à análise de vaflànCla pelo teste de Tukey ao nível de 
5% de probablhdade e revelaram que o numero de cochonllhas 
observadas não diferiU Significa tivamente em função da altura das 
plantas (topo e balxelfol. Observou·se porém uma maior concentração 
populaCional da praga na parte Interna das plantas, sugermdo que 
esta sela a melhor região para se fazer as amostragens (coleta de 
folhasl . 

PREFER~NCIA DA FIXAÇÃO DE Parlatori. ziziphu$ (Lucas, 1853) 
IHEMIPTERA. DIASPIDIDAEI NA FOLHA DE CITROS. EM RELAÇÃO 
A SUA LOCALIZAÇÃO. 

M. G, Domenici, C, H. J , Scomparin & E. L. L. Baldin, Departamento 
de Entomologla /FCAV/UNESP. Rod . Carlos Tonannl, Km 5. 
Jabot,cabal. SP. CEP 14.870.000 

O monitoramento de pragas, em todas as culturas, é uma 
das táticas empregadas pelo manejo Integrado de pragas para 
manipulação da cultura de forma organizada , faCilitando e mostrando 
um melhor aproveitamento no combate às mesmas. Para que o 
monltoramcnto seja representatIVo é necessáriO que este seja feito 
corretamente. Este expcrunento teve por obJetiVO analisar o local 
onde se encontra a maior concentração da cochonllha Par/atoria 
ZlZIpllus em plantas de c.tfos. As folhas foram coletadas no pomar 
da Fazenda Expeflmental da FCAV/UNESP. om plantas atacadas pela 
cochonllha . As coletas foram realizadas em 4 pontos diferentes: 11 
Topo da planta. 21 Parte da sala da planta (Balxellol; 31 Folhas da 
parto Interna e 41 Folhas da parte externa. Foram coletadas 5 folhas 
de cada parte em cada planta. num total de 6 árvores {30 folhas 
anallsadas/parte da plantai . As folhas coletadas foram analisadas 
no laboratóflo (Departamento de Entomol09IC. e Nematologla da 
FCAVl onde fOI realizada a con tagem das cochonllhas vivas. A média 
de cochonllha viva por folha fOI de 21.4 na parte Interna das plantas: 
18,6 na parte externa; 39,6 no balxello e 7,7 no topo das plantas . 
Os resultados obtidos foram submetidos à análise de vaflâncla pelo 
teste de Tukey ao nrvel de 5% de probabilidade e mostraram que o 
numero de cochonllhas não apresentam diferenças Significativas 
quanto a localização das folhas na parte Interna ou externa da planta. 
A maior concen tração populaCional 101 observada no {balxelfol. com 
83,7% das cochollllhas cole tadas entre o topo e a sala, t portanto, 
necessáriO que ao realizar o monitoramento para essa praga em CltroS, 
seJalll coletadas prll1clpalemte as folhas da parte baixa da planta 
para que de acordo com os resultados obtidos possa se realizar um 
controle mais eflclênte. 

FLUTUAÇÃO POPULACIONAL DE Heterotermfl$ tenuis EM CANA· 
DE-AÇÚCAR . NA REGIÃO DE PIRACICA8A -SP USANDO A 
ARMADILHA TERMITRAP 

J . E. M. Almeida & S. B. Alves, Depto. de Entomologl3 (ESALO/ 
USPI. C. P. 9. CEP 13418-900, Piraclcaba-SP. E-mai! : 
lemalmcl@carpa.clagrl .usp.br. 

Estudou-se nesta pesqUIsa a flutuação populaCional do 
cupim subterrâneo Heterotermes tenuis em cana-de-açúcar na 
Fazenda Retiro, da Usma Santa Helena. no mUnlcrplO de Pllacicaba
SP. Em área de 2.500 m1 (área 1) foram Instaladas 40 armadilha s. 
num cam.nhamento SistemátiCO de 10 em 10 metros em forma de 
X. Na área 2 foram colocadas 30 armadilhas. de 10 em 10 metros, 
num camlnhamento em lorma de Z. Foram feitas avaliações semanais 
nas duas áreas. contando-se o número de Insetos por armadilha. A 
área 1 fOI avaliada entre os anos de 1992 e 93 e a área 2. de 1993 
até agosto de 1995. Constatou-se nas duas áreas que. nos meses 
de ma.o a setembro, o número de Insetos coletados por armadilhas 
diminUIU. deVido à baixa precipitação. Umidade Relativa e 
temperatura. Nos meses quentes a quantidade de cupins foi alta, 
chegando·se a coletar em média 4000 insetosfarmadllha. Verificou
se que logo após a reforma do canavial. ocorreu uma diminuição no 



nllnlcro de Individuas. voltando a aumentar após 12 meses . Após a 
reahzação de alguns tratos cul turaiS (cultlvador, sulcador) . também 
101 J>ossivel observar um baixo número de Insetos nas Iscn" Durante 
os estudos foram cole tados cupIns dos gêneros S"" /I.·"nes, 
Neocapflfermes. Cormrermes, Nasutltcrmes, AnOI)/u: ,'rmes e 
RIJpt/(crmes. além de lormlgas predadoras oportullIslas . 

INFLUÊNCIA DA DISTRIBUiÇÃO ESPACIAL NO ATAQUE DE Alia 
sexdens rubropilosll A MUDAS DE Citrus sinensis. 

M . N. Schlindwein. Dep , De Ecologia (UNESP-CBmpus de Rio Claro, 
SP. I 

FOI utlhzada uma área localizada no Campus da Unesp· 
RIO Claro, com vegetação do tipo "campo sUJo" No perfodo de 1989· 
1994, a maior parte da área estudada sofreu IncêndIOS anuaIs. 
restando poucos arbustos mtactos e o solo fiCOU praltcamente 
sem cobertura vegetal. Foram Identificados e mapeados os mnhos 
de A scxdens rubroptloso encontrados. A área experllnental fOI 
dIVIdida em duas parcelas de 352 m2 (parcelas I e m. separadas 
em cerca de 45 metros uma da ou tra , sendo que amba" I ,"suiam 
as meslllas car acterístlcas geraIs de vegetação. antes (! tl' -',UIS dos 
IncêndiOS Em cada parcela utna malha de 11 par 16 I" 11IOS fOI 
demarcnda, com Intervalos de 2 metros. Em cada nó da malha 
(ponto) f Oi colocada uma armadilha de solo "pl tfall trilp" e as 
armadIlhas foram deixadas nas parcelas de estudo por um periodo 
de 72 hOfilS em cada amostragem . Cada armadIlha de solo fOI 
ellquetada com suas coordenadas da parcela. Foram realizadas 10 
amostragens na parcela I. e 06 amostragens na parcela 11 até que 
a vegetação perrmtlu a reahzação do experimento. As cole tas loram 
mensais na parcela I e bimensais na parcela 11 Isetembro de 1993 
leverelro de 19941 Após terem Sido realIzadas 4 amostragens com 
armadilha s do solo. loram transplantadas 15 mudas de Cltrus smenSIS 
VOl valencm com aprOXimadamente 1,5 metros de altura na parcela 
I As mudas foram transplantadas no centro dos quadradOS de 2 
metros entre os pontos das malhas de armadIlhas de solo. As folhas 
das mudas foram InspeCionadas. dlartamente, nos prunClros 4 meses 
de observação e. depOIS. em Intervalos de no minmlO de 04 dias 
até ocorrênCia do IIlcêndlO seguinte. em agosto de 1994, Foram 
registrados os ataques às folhas ; a intenSidade destes.J r ' Ies; e 
o tempo transcortldo para ocorrer a desfolha total da 111 .• ld Este 
procedunento se dava pela Inspeção das folhas de cada flIutla entre 
8 :00 e 9:00 horas da manhã e entre 11:00 e 18:30 horas. Foram 
realizadas observações noturnas (entre 20:00 e 3:00 horas). onde 
c.lda muda também tmha suas folhas avaliadas e a atiVidade 
observada Os resultaram mostraram que as armadilhas de solo 
dlmlllUlfam sua eflclcênCl3 de cap tura com a sucessão vegetal e A 
relação entle dlstânCIfI ao mnho e tempo enlre d IIltredução da 
muda até prtmelfo ataque mostrou uma correlação elevada 
Ir =- 0_678: r2 ~ 0 .459; o mesmo ocorrendo para na relação enUe o 
pmflelfO ataque à cada muda e sua distanCia ao olhello atIvo mais 
prÓXtnlO Ir 0.5881;,2 _ 0.4861). Também ocorreu relação positiva 
cntre entre a dis tanCia do mnho e o tempo para Que ocorresse 
deslolha total (r=0.6911; r2 = 0.3441. e dlst(\nCI3 do olheuo atIvo 
maiS próximo e o tempo para ocorrer desfolha total (r "' 0 .631; 
r2 = 0_398) Das 15 mudas. 66,66% foram desfolhadas no 
mesmo dia em que o pmnelfo ataque fOI em observado ISpearman 
r 0971) As mudas eram exploradas de tal forma que em cerca 
de dOIS dias após o prtmelfo ataque estas estavam com!) mente 
desfolhadas. Através da observação direta dos comporl<l IIIOS de 
forrageamento se discute os fatores envolVidos na seleçilu e corte 
das plantas 

INFLUÊNCIA DO CARÁTER ESPACIAL NA SELETIVIDADE DA 
VEGETAÇÃO UTILIZADA POR Ano sexdens rubropilosa • COM D 
USO DE ÃRVDRES ARTIFICIAIS . 

M. N. Schlindwein. Depto. De EcDtogia IUNESP-Campus de Rio Claro. 
SP. 180lsa de doutorado do CNPq). 

FOI escolhida uma parcela com 640 m2 onde Já haViam 
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sido transplantadas 15 mudas de CIlfUS. Destas qUlllze mudas. Oito 
foram se lecionadas e foram Instaladas árvores artificiais fUl:adas na 
base dos seus troncos. Todas as mudas se encontravam 
comple tamente desfolhadas. Estas árvores artificiais constltulam 
se de 3 hastes de bambu. formando uma cruz de Lorena. de cerca 
de 90 cm de altura por 60 cm de largura. onde foram colocadas 
folhas. fllcada s nas hastes com alfmetes de costura. FOI colocado 
um total de 16 folhas por árvore arllflclal. 04 em cada haste e as 
árvore s foram numeradas e marcadas com fItas plásticas. Foram 
utilIzadas espécies em Ulll gradiente de preferênCia. que la das mais 
prelendas ILtgustrom ",olgare, CltruS smensis (var. valencia) • 
Euca/yprus mocu/ata e Morus mgf(1) até as menos prefendas 
(Eryobotrya )oponico e Manglfcr8 mdica). Essas folhas foram 
colocadas nos artefatos e a atiVidade de corte destas fo lhas era 
acompanhada por um Intervalo de 2 em 2 horas em todas as árvores. 
Caso ocorresse o corle total naquele perlodo as folhas eram 
subSlltuidas. sendo Isto conSIderado como recarga. Cada periodo de 
02 horas fOI conSiderado uma réphca , sendo vistOriadas e anotadas 
o numero de folhas nas árvores em cada Intervalo Por elltemplo 
uma árvore artifiCial que leve 8 folhas cortadas no ptlmelfO per iodo 
de 2 hmas. c as outras 8 recortadas durante o pellodo segUinte 
recebeu uma recarga neste segundo período. Foram realizadas 21 
réplIcas em cada árvore artifiCial. Após 04 dias, as folhas, nas árvores 
artifiCiaiS onde não ocorreu corte , foram trocadas por outras novas. 
Foram medidas as temperaturas c umidades relativas no solo em 
um únICO ponto. localizado próxllno à árvore artlftclal 01. Nas 21 
réplicas em cada árvore artifiCIal observou se os segUintes padrões 
de corte : nas árvores artlllclals 01.02 e 03 obteve-se 44,44% das 
réplicas realizadas sem qualquer tipO de corte, aumentando para 
85,18% nas árvores 05. 01 e 08 e 92.6% nas árvores artifiCIais 04 
e 06. Llgustrum fOI a espéCIe que precIsou do maior nllmcro de 
recargas 1 15 recargas). essa oconendo em cerca de 30% das réphcas 
em que eSla espécie fOI usada. Entre os outros dOIs J)flllClpalS vegetais 
ullhzados, Cllrus recebeu onze recargas (21,15% das réphca s) e 
Euca/yptus com CtnCO 18.92% das réplicas. onde se usou esta 
espéCie) . Nas outras plantas, Mangtfera. fryobotrya. Morus e 
misturas, o número de recargas fOI nove no total 115,25% das 
réplicas). com as misturas contribuindo com Cinco recargas . Do 
tOlal de 216 réplicas. 38(11.59%) resultaram em corte total das 
folhas, e em 24 (11,11 %) destes tiveram alguma folha cortada. As 
árvores anlflclals com maior tntenSldade de ataque foram as de 
número 01. 02 e 03. que tIveram respectivamente 12, 9 e 9 
recargas. Já as árvores artifiCiaiS OS, 01 e 08 tiveram 04. 03 o 02 
recargas. re spectivamente. e as árvores artIfiCiais 04 e 06 tiveram 
apenas O 1 recarga. As recargas OCOrridas durante O perlodo 
vespertino l oram 18 de 80 réphcas. e no peliodo matutlllo 12 de 
76 eXI>eruncntos e no perfodo noturno ocorreram recargas em 11 
de 48 expCrtlllenlOS Não foram encontradas diferenças 
Significativas ent re os diferentes pedodos (p>0.051 . Houve maior 
derrubada do folhas durante o matutinO, e o número proporCionaI 
de desfolhas totais fOi maior à nOite Os resultados Indicaram que a 
distribUição espaCial das fontes fOI maiS Importante do que a qualidade 
dos recursos ofereCidos em cada árvore artlficla1. 

PRESENCIA DE Bllcillus thuringiensis en Triatomll inftlstans Y 
Triatoma patagoniclI IHEMIPTERA, REDUVl1DAE) 

S. C. Dias ', J . M . C. S, Dias:Z. M . A . Sagardoy ' 8. A . A . Ferrero '. 
'Opto de Agronomia. UnlverSldad NaCional dei SUJ, Altos de Pahhue 
s/n. 8000 Bahia Blanca. Argentina. Emall : slmonl@cnba.eduar. 
J CENARGEN/EM8RAPA. C.P 02312. 8faslha . 8rasll. 

EI Bacillus thunnglensls 18t1 se encuentra dlst,ibUldo en la 
naturaleza. asoclado a: larvas muertas de iIlsectos, reslduos de 
granas almacenados. plantas y diferentes tipoS de suelos. rnatoma 
mfestans y rnotomo patagomca se locahzan en dllerentes zonas 
deI continente americano. actuando como vectares de la Enfermodad 
de Chagas. No se ha encontrado hasta el presente bIbliografia que 
demuestre la presenCia de 81 en diferentes partes dei cuerpo de 
tnatomlnos. En este trabaJO. utlhzando diferentes técnicas, se alslaron 
cepas de Bt provententes de Intestinos, heces y superftcle dei cuerpo 
de tuatomlnos adultos VIVOS mantenldos en ellaboratono a 28°C y 



70 % de HR Basadas cn la forma y tamai'lo de las "'clUSlones 
clIS tal"la s es ta s cepas lueron ca ra c terizada s serológlca y 
pdtogénlcamcnte con tra Cu/ex qUlOqucfascinlus y AnllCffTSl8 

gcmm8ta/'s NlIlguna de las cepas se mostrÓ efectlva contra Cu/ex 
qumque/ascm rus_ SUl embargo la patogenlcldad en AntlCDrSl8 

yt.·mmllllll,s osclló entre un 10 y 100% . Además para detectar la 
IlIcme poslUle íl través de la cuallos t,latomlnOS adqUlueron cl bacilo, 
pltlmas dei pecha V raspado de la piei de palomas donde estas 
rcahlaban su "'gesta fueron anahzados, obtenléndose cepas de Bt 
con calacteri~lIcas Idéntlcas a las encon tradas en los mlsmos Esta 
podria tnthcar que en la Ilaturalcza dlchos tnatonllflOS actuarian COlHO 
t.h,semlnadoros de cepas de BI. 

OCORRENCIA DA lARVA MINADORA DOS CITROS P,'",r, cnis tis 
ci,,./I. ILEPIDDPTERA. GRACILLARIDAEI NO ESTADO DO RIO DE 
JANEIRO. 

A . F. lima, L. A . Aguiar , Área de Entofllologla IIB / DBV I UFRRJI. 
AIl1Ioa RIo São Paulo, km 47, CEP 23851 970, Seropédlca, AJ . 
L. F. Cunha, Serviço de Samdade Vegetal MARA, AIo de Janeiro 
RJ 

MUIto embora o Comunicado TécniCO fello por lOURENÇÃO 
el.11 I 19941 tenha charnado a atenção para os riSCOS da Introdução 
em nosso pais, do mlnador das folhas de cltros, Phyllocntstls CifreI/a, 
ess.llIllportOrtlC praga fOI ass,,'alada no Estado de São Paulo no Imal 
de 1995. FOI cons tatada IniCialmente em Sorocaba e Iracenlál>ohs e 
pO~lerlormente em CampUlas e lllnelra De acordo com mformações 
que recebemos, atualmente Já se encontra nos seguin tes Estados: 
Amflloll.ls, Rondônia, Piauí, Bahia, Mato Grosso do Sul. GOI,'IS, Minas 
GeraiS e Paraná Em setembro de 1996, através de levantamentos 
feitos JUlHO aos VlVcflstas e comerciantes de mudas chucas na 
BaIxada lltorãnea do Estado do RIO de JaneirO, essa nov,. j 19a fOI 
oncontrada no munldplo de Tangui\ em mudas de Ponk.... Id.anJas 
llllla e Campis ta, ouglnáflas de lUllclfa, SP. Em ou tubro de~~c mesmo 
ano, dssulalamos SUiJ presença nos municípIOs do RIO de Janeuo e 
Seropédlca, em pomares de laranjas lima, Bahl3, Pêra c Seleta; 
I<UlCJeflna~ POllkall e RIO e em IlInõcs Cravo e Tahill 

COPIPHORINAE ITETTlGONIIDAE : ORTHOPTERAI EM 
BROMElIACEAE DA SERRA DA PIEDADE. CAETÉ. MG. 

M . A . P. Horta l
, P. H . C. Corgosinho' & A . L. de MelaI, 1· Gru l>O 

Interrfepartalllelltal de Estudos Sobre EsqUlslossomose/ 
Oep.lft .llnnnto de Parasltologla, 2 Oellarlamento de Blolo{JIa Geral! 
ICB UFMG , C. PoStíll486, CEP 30161970, Belo HOfllonto, MG. 
E mal I < •• dcrnelo@lcb .ufmg .br 

A presenç a de larvas de ortópteros das sublamillas 
Coplphormae e Conocephalmae como habitantes do L .. elldo 
• 1qU''ttU:;o entre as folhas de várias espéCies de bromehd ',lU tem 
Sido relatad.1 por váriOS autores. UflIa grande vafled<lde dl! c~peCles , 

Inclusive vertebrados, utllllam este nllcrohabllat como fonte de 
allll1el1to~ e pro teção . Em levantamento prelllnlnar da fauna de 
Invertehrados associados a broméhas geoeplhtas, foram analtsados 
60 exemplares de um total de 300 amostras pertencentes ã várias 
espéCies que ocorrem na Serra da Piedade, pertencente ao grupo 
da Serra do Espinhaço, distante a cerca de 45 Km de Belo Hottzonte 
com aproxmladal1lente 1700 m de altura aClllla do nivel do lIlar 
Vettflcou se que 40% das plantas examinadas, apresenlavam as 
larvas de Coplphoflnile, na ralão de um Indivíduo por exemplar . 
Estes Hldlviduos foram encontrados em sua malOfla, lIltltzando o 
copo ccntral das bromélias, de forma que, a qualquer dlsturblO, 
estes se submerglalll Inteiramente no reservatóriO dqllátlCO follar . 
No eSlddo de repouso, os ortÓpteros permaneciam geralmente com 
il metade do corpo Sllbmerso. Somente 1 adullo 101 encontrado no 
Inte"or de uma das plantas O volume do copo central das broméhas 
V3ttOU entre 5 e 63 ml dc água, e o tamanho dos ort óptern', variou 
entre 1,7 c 3 , 1 cm . O adulto apresentou 3,2 cm de COIllI " ,lIento. 
Nenhuma relação fOI encontrada entre o comprunelllt., altura, 
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volume do copo cen tral das bromélias e o comprimento e largura 
dos tetl90nídeos. 

VISITA As FLORES DA CAATINGA PELAS ABelHAS SEM FERRÃO 
IHYMENOPTERA. APIDAE. MElIPONINAEI 

M .S. CASTRO, Departamento de CiênCias Biológicas, Universidade 
Estadual de Feira de Santana e Empresa Baiana de DesenvolVimento 
Agrícola Av. Adernar de Barros nD 964 • Ondma, Salvador, Bahia. 
E·mall : castrom@ulba .br 

O estudo da lIora VISitada pelas abelhas sem ferrão é 
unporlame para O desenvolVimento da alivldade apícola, POiS fornece 
aos apicultores listas das plantas VISitadas pelas abelhas bem como 
li época de Iloração dessas plantas (calendáriO apicola). Neste traballlO 
as abelhas foram coletadas num transecto de 1oo0m de extensão 
por 50m de largura. Cada espéCie flOrida era vafflda durante três 
nltnulOS, as abelhas e plantas flOridas eram cole tadas e Identificadas, 
Nas 34 plantas estudadas foram cole tadas 825 abelhas da família 
Apldae, sendo que 370 Indivíduos eram de espéCies da sub l aml'la 
M clipoflmae 144,8%) ' Tflgona spllllpes, ScaptotrigoIJ8 tublba, 
F"eseomelltta doederJeml, P/ebela alboplct8 In h!teus Moure lespécle 
nova). Tflgontsca pedlculana, P/ebela marmao III IItlefls Moure 
(espéCie flova). Parramona cuplfa e Mellpona aSllvBI. Estas abelhas 
VISitaram 20 espéctCs de plantas, distribuídas em 13 famílias 
botânlCOS _ As famílias botãlllcas mais VISitadas pelos mehponineos 
foram: Euphorblaceae, Caesalptnoldeae, Anacardlaceae, 81gllOIlIaceae 
e Munosoldeae . Os mellponineos VISitaram prinCipalmente espécies 
vegetaiS de hábito arMICO c arbustiVO. As plantas com flores brancas, 
amarelas c hláses foram as mais VISitadas e em proporções Iguais 
(30%)_ O nóctar fOI cole tado em flotes Inect.1rlos floraIS) e em 
nectárlOS ex traflorals , prinCipalmente em Anadenanthera colubrma 
cUjas glandulas follares foram Intensamente exploradas por 
F"eseomo/,tla doedor/oml, Partamona cuplf8 e T"gona spmlpes. O 
pólen fOI o recurso mais explorado, pftnclpalmente em Bauhtnl8 sp. , 
Croton mucrom/oltus, ASlronium aft . urundeulllJ, Senna macranthera 
e Slda galhclfensls . ReSina fOI coletada em Croron mucrom/oflus, 
Caosalpml8 mlcrophyll8 e ASlfomúm aft urundoull8; prinCipalmente 
por Scaptolflgo"" tublba, T"gona spmi'pes e Ffleseome!ttta 
dooderleml, Apesar do hábito generallsta dos mellponíneos, houve 
concentração em certos tecursos. Tflgona spllJlpes fOI a espécie 
maiS generallsta e polltróflca (H'anual = 1,691. enquanto que 
Scaplomgona tublba fOI a que apresentou grande unlformldado na 
cxploração dos recurSOS li' anual & O, 74) . No entanto , esta espécie 
apresentou uma baixa diverSidade (H'anual • 0,81) ",dlcando 
especlaltlação. Esta espéCie coletou somente em uma única fonte: 
Croton mucIOnt/OIIUS, IFINEP,CNPq' 

COMPLEXO DE EUMOlPINAE QUE UTILIZA Theobroma caclfo 
COMO ALIMENTO NO SUL DA BAHIA • 

FERRONATTO, E. M . DE O. , lARVE·SUl, laboratÓrio de 
referência vegetal Sul. Ministério da Agricultura Reforma Agrária 
e Abastecimento, Av. Farrapos, 285, 90.220 · 004, Porto 
Alegre. RS, E·mail rsf5165@pro.via ·rs.com.br 

A grande malOfla das fOrmas Imaturas de Eumolplnae ainda 
não está deSCrita para a CiênCia e a taxonomla dos unagos está 
tIlcompleta e com mUitos equIvocas. No Sul da Bahia, alguns 
representantes dos eumolplneos, silo conSIderados como pragas 
Importantes das fo lha s do cacauei ro : Perco /aspis orn8l8 e 
TallnbezmhlB rheobromae. O complexo de Eumolplflae nestes 
cacauals é constltwdo por mais de 40 espécies CUJa dlstlnç:io é 
extremamente difíCil deVido a ineXistênCia de chaves taxonômtcas . 
Este fato dlftculta a adoção de cfltéflOS selet iVOS no cumprunento 
do calendáriO de tratos culturais do cacaueiro, Este trabalho apresenta 
a estimativa da abundânCia relativa e a sazonahdade do complexo 
Eumolpttlae nestes cacauettos. Estas estimativas foram feitas através 
de amostragens semanaiS, no estrato Infeftor da copa, com ° auxiliO 
um puça, durante ° período de um ano. Os Insetos amostrados, 



foram submetidos. em condições de laboratório a uma dieta com 
folhas novas de cacaueiro. reglstrando·se qUais deles se ahmentavam. 
Após a morte os Insetos foram ellquetados e enviados a especlahsta 
para Identificação . Com o obJetivo de auxlhar o reconhecmlento dos 
espécimes aSSOCiados aos cacaueiros. este trabalho apresenta 
também a dl3gnose dessas morfoespécles InclUIndo: análise das 
formas e dimensões das espermatecas, Ilustrações das escul turas 
dos éh tros através de Microscopia elcuónlca; caracteres PI',,)ostos 
por autores consagrados na atualidade no estudo dos eu: lIolpUlCOS 
ncotroplcals; caracteres utilizados nas deSCrições Originais dessas 
espéclCs. 

D IV ERS ID ADE DE FORMIGAS NÃO DESFOLHADORAS 
IHYMENOPTERA : FORMICIDAEI EM AREAS DE CERRADO E 
Eucal yp tus cloeziana 

A . A . Tavares, J. C. de Moraes, Oepto. de Fltossanldade & A. C. S. 
Zanzini. Depto . de CiênCias Florestais IUFLAI C. Postal 37, CEP 
37200000. Lavras. MG. 

As formigas não deslolhadoras tam Sido pouco estudadas 
em reflorestamentos de Eucalyptus. que em algumas áreas se 
encontram aSSOCiados ti vegetação nativa, como parte de uma 
est rat égia que visa aumentar a estabilidade blolóqir.a das 
monoculturas. Este estudo avaliou o efeito de áreas de l.I·l lddo na 
diverSidade da mHmecofauna em cucallptals adJacl. l1 tcs. na 
Mannesmann FI -EI Florestal. em Palnelras. MG, no per iodo de 
novembro de 1994 ti ab,,1 de 1995. UtilIzou-se um total de 3672 
Iscas de sardmha em conserva em reCipientes plástiCOS de 3x 7 cm. 
distantes 5m entre si. em coletas diurnas e noturnas, na borda e 
cent ro (180m da borda) de 6 talhões de E. cloezlana. e em áreas de 
cerrado adjacentes. que podiam ser reservas ou faIxas de 25m de 
largura. Computou-se a riqueza de espéCies. diverSidade Hndlce de 
Shannon) e eqUltab,hdade . Os valores de diverSidade foram 
comparados pelo teste 1. Foram coletadas 45 espécies de Formlcldae. 
sendo 33 na faixa de cerrado. 27 na borda e 26 no centro do 
eucalipto. Na re serva foram encontradas 34 espéCies. contra 27 na 
borda e 28 no centro do eucallptal adlacente. A maior diverSidade 
fOI encontrada na reserva 12.721. contra 2.50 na borda e 2.43 no 
cenlro do eucalipto . Já na faixa fOI de 2,52, contra 2,30 na borda e 
2.34 no centro do eucallpta!. Esses valores sempre foram 
estatisticamente diferentes quando comparou-se o cerrado com o 
eucalipto. Entretanto, não ocorreram diferenças estalistl c:'! '!ntre a 
borda e o centro dos talhões de eucalipto, Ifldependentt' lIIcnte da 
área adjacente (reserva ou falxal . 

S IMILARIDADE EM COMUNIDADES DE FORMIGAS NÃO 
DESFOLHADORAS IHYMENOPTERA: FORMICIDAEI EM AREAS DE 
CERRADO E Eucalyptus cloeziana 

A . A . Tavares. J . C. de Moraes. Oepto. de Fltossantdade & A . C. S. 
Zanzini, Depto . de CiênCias Florestais (UFLA) C. Postal 37. CEP 
37200-000, Lavras. MG . 

A flln de contnbutr para se determinar a Influência de áreas 
de vegetação natIVa em reflorestamentos. este estudo avaliou a 
sobreposição das comunidades de Formlcldae dessas áreas além de 
determinar espéCies de comportamento eunécio. As cole tas foram 
realizadas na Mannesmann FI ·EI Florestal, em Palnelfas. MG. no 
periodo de novembro de 1994 ti abril de 1995. Utlllzou ' !>1 .Ill total 
de 3672 Iscas de sardinha em conserva em reCipientes pl. tlCOS de 
3x7 cm. distantes 5m entre sJ em coletas diurnas e noturnas, na 
borda e centro 1 180m da bordaI de 6 talhões de E cloezlana, e em 
áreas de cerrado adjacentes. que podiam ser reservas ou lalxas de 
25m de largura. A similaridade foi calculada pelo coefiCiente de 
Sorenson. permit indo a elaboração de matozes de slmllandade a fim 
de comparar entre di ler entes perrodos de coleta e diferentes habitas 
em um mesmo perfodo. A Similaridade média fOI de 0.71 ± 0,06 
171 % de espéCies comuns entre os habl t atsl e 0.79 ± 0.04. 
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respectivamente no pariodo diurno e no noturno e entre esses períodos 
obteve se uma Similaridade de 0,68 ± 0.06. A Similaridade observada 
entre borda e cenlro dos talhões de eucalipto fOI maior que entre a 
borda do eucalipto e o cerrado adjacente. Indicando uma ausênCia 
de eleito de borda, que Imphcana em uma maior slmllandade entre a 
borda e o cerrado. Os gêneros que apresentaram tendênCia eUlléela. 
ocorrendo portanto. em todos os habltats. para período diurno foram: 
Camponolus, 8r8chymyrmex, ECl8romma. Paratrechma, Phefdo/e e 
Solenopsis, enquanto que no noturno: Camponotus. Ect8lomma, 
Odontomachus. Paratrechma. Pheldole e Solenopsls . 

ANALISE DA FLUTUA ÇÃO POPULA CIONAL DE PIRALíDEOS 
ATRAVÉS DO íNDICE DE TEND~NCIA 

S. Silvei ra Neto. R. C. Monteiro. S. B. Alves. E. A . Magrini & A . J . 
Almeida. Oepto. de Entomologla (ESALO/USP). C. Postal 9, CEPo 
13418·900, Plfaclcaba. SP. Emall: s.sllvetr@ .carpa .clagn.usp.br 

Através de coletas semanais com armadilhas luminosas 
dos ptralideos Maruca testulafls (Geyer) e Hedylepta mdlcara (Fabr.) 
na ESALOJUSP. Plfaclcaba. de 1965 a 1994. estabeleceu·se suas 
flutuações populaCionais por 30 anos consecutivos. Com estes dados, 
foram calculados o nivel de equllibno IN.E.), de 95 Indivíduos para 
M. restulahs e de 123 mdlviduos para H. mdlcala. e o indlce de 
tendênCia (1.1.1 dessas populações. CUiaS parâmetros foram: M. 
teslula/Is: Y a 319.3839· 14.4849 X. sendo It = · 4.5% Ir -
0.4031'1 e H. indica ta : Y :z 64.2068 + 3.7672 X. sendo 11 -
5.8% Ir = 0.5903·). TaiS resultados indicam que. embora estes 
Insetos tenham um valor semelhante de lt . para M. testulalls esse 
valor é decrescente. mostrando uma diminUição em sua população, 
lá que ataca pflnclpalmente feijão e caupl que não vem sendo 
cultivados na área. Entretanto. para H. mdicata o valor de 11 é 
crescente, apontando um aumentO populactOnal em Virtude do plantio 
contínuo de SOla na área. Todavia. em coletas ,"completas em 1995. 
capturou-se 2 mdlviduos de M . testulalls (esperado pelo It = OI e 48 
Indlvlduos de H. mdlcala (esperado pelo It - 181), o que Inchea pequena 
discrepânCia e Viabilidade no uso desse Indlce em estudos de flutuação 
populaCional . 

ANALISE QUANTITATIVA DA ENTOMOFAUNA BENTONICA NO 
RHITHRAL DO RIO BENTO GOMES . NOSSA SENHORA DO 
LIVRAMENTO. MATO GROSSO. 

M . L. Pinheiro & M . A . S. Serrano, DeptO de Blologla/ZoologlaIUnlv. 
Federal de Mato Grosso), CEP 78.060-900. CUIabá. MT. 

Este trabalho faz parte de um prole to cUlo obje'tivo é estudar 
as comunidades de macromvertebrados em um fiO tropical. FOI fetla 
uma análise quantitativa da entomofauna bentônlca no Rhlthral do 
RIO Bento Gomes. mumclplo de Nossa Senhora do Livramento. Mato 
Grosso. Foram feitas sete (071 coletas, nos dias 14 /06,03/08.311 
08.23/11 /93 e 19/01 , 16/03 e 11 /05 /94 , relerentes às 'ases de 
seca. cheia e vazante do 110. com a utilização de um cihndro coletor. 
Os parâmetos ambientaiS. tais como, temperatura do ar. temperatura. 
ph, condutlvldade da água e vek>cldade da corrente foram mensuradas 
no momento e local de cada coleta. Os resultados obtidos mostraram 
que a ordem Dlptera fOI a mais Importante numertcamente. 
apresentando um número méd iO de 419,92 Indlvlduos. que 
corresponde a aprOXimadamente 78% do total médiO de Insetos 
coletados. A famflla Chlfonomldae fOI representada por um número 
médiO de 342.63 indivíduos. que correspondem a 62,5% do número 
médiO total de Insetos. FOI feita uma análise de ocorrênCia e 
dominânCia utilizando a claSSificação proposta por PALMA. Esses 
dados apontaram as l amlllas Chlfonomldae e 
Cera l opogonldae{Olptera) e Elmldae IColeopteral. como comuns; 
TlpuhdaelDlptera) e a Ordem Ephemeroptera como intermediáuas; e 
EmpldldaelDlptera) e Dytlscldae(Coleopteral como raras . O maior 
número médiO encontrado fOI 33,5% no dia 31108/93 e o menor foi 
de 7% no dia 11105/94. nos quais foram encontrados também o 
malorI42m/s) e menor(zero) índices de velOCidade da corrente. Com 



os dados observamos que provavelmente a velocidade d.1 Lo"ente 
fOI o fator que mais mterferlu na OCOHênCla dos Insetos . 

FLUTUAÇÃO POPULACIONAL DE ADULTOS DE Spodopt.,. 
t,ug;pe,da SMITH COM ARMADILHA DE FEROMONIO EM MILHO 
IRRIGADO NA REGIÃO DE MIMOSO DO OESTE. OAHIA. 

J . Perri Jr.. I. Cruz. E. R. Silva. N. A . Scavone & M . L. C. Figueiredo. 
Omamilho Carol. Via Anhaguera. km 344. Jardlnópohs. SP E-mal\: 
Ivancrlll@cnpms.embrapa.br 

ConSiderada como praga chave do milho. Spodoprera 
frug/perda tem recebido atenção especial no que diZ respello ao seu 
controle. Em áreas comerCiaiS é essencial a determmação correta da 
época das Plllvollzações. Amostragem de lagartas ou de plantas 
danificadas além de ser um processo lento e de custo elevado mUitas 
vczes n.lo é eliclcnte por não Indicar corretamente a Infestação. 
uma vez que não se pode danificar a planta no pru • 'so de 
amostragem. Uma alternativa sena a amostragem de atld10S em 
affnadllha de fcromônlo . Os expenmentos foram condUZidos em áreas 
de produçJo do sementes da O,"amllho. em Mimoso do Oes1e. Bahia. 
sondo cada uma com 104 hectares As datas de plantio foram: 17/ 
04/96 Ipovo! 1031.24/04/96 {pOVO! 1041. 07 /05 /96 {pOVO! 1111 e 

14 104 /96 (pIVOt 112) , Clnquenta dliJs após o plantiO foram colocadas 
em cada area uma armadilha Iha. do tipo Pherocon 1 C contendo 
fcrOIllOlllo sexual (SccntryÓ). distanCiadas de 50 metros em cada 
dllecão e semprc mantidas no dosei da planta Contagcns e remoção 
dos adultos foram realizadas a cada 2·3 dias. Cerca de 30 dias após 
.1 colocação das armadilhas. fOI passada uma nova camada de cola 
na superllcle ",fCllor de cada armadilha. sem no entanto substitUir a 
capsula de ferom6nlo _ De manelf3 geral a população da praga nos 
quatro locaiS monitorados fOI alta. sendo coletado no primeiro dia. 
emmédm. 10.9 t 0.7.9.5 ± 0.6,7.4 ± 0.7e 18.9 ± 1. 1 machos 
adllltos/aflnadllha. nos plv6s. 103.104. 111 e 112. respectivamente 
Houve pOUCa dIferença de um local para outro. Houve um aumento 
Significa tiVO no número de Insetos coletados quando fOI adiCionada 
lima nova call1dda de cola. In(lIcando que esta pode levaI 'a lares 
subesllmados da população do Inseto 

ESTRUTURA DE UMA COMUNIDADE DE INSETOS GALHADORES 
DE Protium icicariba (BURSERACEAEI 

S.C. Buys & R.A.M . Oda. UntverSldade Federal do RIO de Janello, 
Inst. de Biologia. Oepto de Ecologia. CEP 21941·590, CP 68020. 

EXiste mUita cont rovérsia sobre a Importfincia dos fatores 
que estruturam comumdades de Insetos herbívoros. espeCialmente 
o papel da compo tlção Interespecfflca . Neste trabalho procuramos 
avaliar alguns fatores que estruturam uma comunidade de 3 espéCIes 
de galhadores fohares de PrOl/um ;clc8f1ba. As coletas foram feitas 
em vcge t ação de restinga nos estados do Esp(nto Santo e RIO de 
Janeiro. nos anos de 1994 e 1996. Os galhadores fOram denominadas 
preliminarmente como espéCie A (Psylhdae. Homoptel.I, B e C 
tCccldomYlidae. Olptera) . Foram coletadas aleatollamcl ,tú folhas 
galhadas e contado o número de galhas de cada espécie por folha . 
Foram fel los vállos testes de assocl8ção quantitativa e qualItativa. 
conSiderando cada par de espécie e todas as espécies Juntas; anáhse 
de varianCI3 fOI utilizada para testar se a presença de cada espéCie 
Interfere na abundânCia das outras; também avahou-se a proporção 
de folhas galhadas de cada espécie em locaiS expostos ao sol e 
sombreados. As análises revelaram que entre as espéCies A e B 
eXiste associação negativa. o que aliado a redução signifIcativa da 
densidade da espécie B em presença da espécie A sugere a eXistêncIa 
de competição Interespecrflca; não há eVidências da eXistência de 
competIção entre outras espéCies; a espéCie B foi Significativamente 
mats abundante em folhas expostas ao sol, as outras espécies não 
mostraram preferênCia em relação a ensolação; não houve nenhum 
tipo de associação positiva entre quaisquer espécies o que indica 
que estes galhadores apresentam distintos requerimentos pelos 
recursos que a planta hospedelfa oferece. ao contráriO do que sugere 
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outros trabalhos com Insetos mlnadores e galhadores. 

PREVISÃO 00 NÚMERO DE GERAÇOES DE Haemlltobia i"itllns 
(DIPTERA; MUSCIDAEI EM PIRACICAOA/SP '. 

A .C.L. Rodrigues, S.R. Rodrigues & L.C . Marchini. Oept. de 
Entomologl8 (ESAlQfUSPI. CEP 134 18·900. Plfaclcaba. SP. E-mail : 
srrodrlg@carpa.clagrl.usp.br. 

A fase adulta da H . irritans possui hábito alimentar 
hematófago enquanto a fase lovem ahmenta~se e desenvolve se em 
massas fecaiS de bovmos. O Cicio de desenvolVimento (ovo a adulto) 
é de 29; 14; 9.9 e 9 dias para as temperaturas de 18, 25, 30 e 33°C 
respectivamente . Com esses dados são possivels as obtenções dos 
valores de temperatura base Inferior e constante térmica. através do 
uso do método da hIpérbole. e também a eQuaçAo a qual permite o 
cálculo do número de gerações . Para tanto há neceSSidade do 
conheCimento da temperatura do ambiente onde a fase Jovem 
desenvolve-se. ou seja a massa fecal. Durante o perfodo de 01103 a 
30/09/1996. semanalmente tomou· se leituras de temperaturas em 
massas fecaiS, em área de pastagem distante 8 km da ESAlO/USP. 
no munlcfplo de Puaclcaba /SP, com o obJetiVO de prever o 
comportamento e controle desse Inseto numa poss(vel ,"trodução 
na região. Os valores de temperatura base Infenor e constante térmIca 
de H. Ifntans foram 11.32 °C e 190.97 GO respectivamente. e a 
fórmula de preVisão de desenvolVimento fOI 1/0 .,-
0.059260 + 0.005237X. sendo X a temperatura média do ambiente 
de desenvolVimento . Para os meses entre março a setembro. as 
temperaturas médias das massas fecaiS foram respectivamente 
25.41. 22.20. 17.33. 14.16. 12.05. 15.22 e 18.00 'C. De posse 
das temperaturas médias mensais fOI posslvel estimar o tempo de 
desenvolVimento desse díptero. como sendo de 13.55. 17,54. 31.75. 
67.13. 260.02, 48.91 e 28.23 dias para os meses em estudo. ~ 
provável que no perfodo de março e abril. caso ocorra a ,"trodução 
dessa mosca na região. haja maior número de gerações. sendo 
portanto necessáriO medidas mais Intensas de controle. 

, Projeto financiado pela FAPESP 

AVALIAÇÃO DE TR~S DIETAS (PRESASI NA ALIMENTAÇÃO DE 
ORTHEMIS FERRUGINEA FAORICIUS . 1775 {O DONATA : 
Ll8ELLULlDAEl 

P.H.E. Ribeiro , Oepto de Biologia Geral. Universidade Federal de 
Viçosa. CEP 36571 -000. Viçosa. MG. 

Ninfas de Odonata são predadores generahstas comuns 
em corpos d ' água como IIOS. lagoas e tanques de piscicultura. 
Alimentam-se pnnclpalmente de Invertebrados. particularmente larvas 
de IOsetos. organismos vermlformes (por ex . aneUdeos e 
qUlfonomldeosl. pequenos crustáceos e até mesmo alevlnos e 
sugerem que o tipo de dieta destes Insetos interfere na efiCIência 
decaplura. Este experimento fOI desenhado para testar o efeito de 
três tipOS de presas (qUlronomfdeos. cuhcfdeos e alevinos) na 
eficiência de captura por larvas de Orthemis ferruginea sob condições 
de laboratÓriO . Para cada tratamento (tipo de presa) foram utilizadas 
5 plácas de pet" contendo uma larva de libélula e duas presas. A 
efiCiênCia de captura foi medida pela quantidade total de presas 
capturadas durante 30 minutos nas CinCO placas. Houve diferença 
na efiCiência de captura para os três tipos de tratamento 1<:'; p<0.051. 
As libélulas tratadas com larvas de quironomfdeos apt'esentaram maior 
efiCiênCia de captura. Ao fmal dos 30 minutos foram consumidos 
80% das larvas de qUlfonomfdeos. 50% dos alevinos e somente 
30% das larvas de cuhcldeos. Este resuldado pode estar relacionado 
à coloração avermelhada das larvas de qUlronomídeos. O consumo 
de alevlOos pode reforçar a hipótese de que as larvas de Odonata 
estejam causando preJulzos aos piscicultores. A predaçAo de larvas 
de culicCdeos por libélulas sugere um posslvel controle de Insetos 
causadores de doenças. Contudo é necessállo verificar a eficiência 
de captura por larvas de Odonata levando·se em conSideração outras 



Hl'w/fIm ,In J" "C ·(m~,.n\u IIranJl'lro di' Il/IoII/uloY,I/I, "iII/nuJor-lI' fi! ti Ir .I,' mur((J dt' JY9-

varl,"Ivels como tamanho dos Indlviduos na relação predador -presa. 
rel,lçdo de lemtoflalldade, agresslvldade e competição mtra e 
IlIter especificas. 

Di/lllaea sacchslalis IlEPIDOPTERA: PYRAlIDAEI E SEUS PRINCIPAIS 
INIMIGOS NATURAIS EM AREA DE CANA-DE-AÇÚCAR COLHIDA 
"C RUA" VERSUS "aUEIMADA" 

J . R. de Araujo ' & N. Macedo'. CCA/UFSCar, C. Postal 153. CEP 
13600-970. Araras. SP. E-ma,L jOaraUlo@powcr .ufsc31 .br. ICC AI 
UrSCar Bolsista do CNPq. 

Os clellos das Queimadas do palhlço na pré e pós colhetta 
da CilllJ -de açúcar sobre Dlalraca sacclwrahs e seus pfl"clpals 
1Illl111g0S 'hllurJIS foram estudados cm canavral submetIdo a dOIS 
slstcmas de colheita: 1 colheIta mecantzada de cana ·crua - ICCI e 
2 (;olhclta mecantlada de cana "quemlada· ICOI. representando 
dOIS dlllblelltes distintos. por dOIS cortes consecutivos (safras 921 
93 e 93:94) Os 1I1setos dos dOIS dmb,entes foram coletados através 
de ,lfIll.ldllhas lumlllosas. de fossa e de leromônlo e as análises 
1.llIllistlcas abrangeram frequénclJ, constânCia, número Uo.: "Ilcons, 
laxom •• lbundalltos, mUito abundantes e il1lhce de equll.dlvldade 
As .IÇÕCl> de predadOles c para::'ltóldes sobre ovos loram estudadas 
d IMrtu da eXI)OSIÇJo de ovos da praga cm folhas da cana, os Quais 
for.llll comparados pelo teste "t" Larvas e pupas da praga e de seus 
IIlllnlgos naturais foram coletadas manualmente e calculadas as % 
de piUaSltlSmo total e por ospcc,e. Foram ainda avaliadas. nas 
col lloltilS. as % do intenSidades de "" es tações da praga C as 
produllvldades do canavial. Dos resultados conclUIU se que: o nUlllerO 
de aruópodos nas áreas de ·CC· é nUl/to supellor ao das áreas de 
*CO ~; o número de predadores de D. saccharal/s C maior em áreas 
de ·CC"; a queima do canaVial é preludlclal aos 1IllllllgOS naturais de 
O s{Jccharalls por deixar as áreas mais vulneráveiS a desequllibrros 
que. allaclo~ a latores chmátlcos, resullam em aumentos SIgnificatIVos 
d.1 % de mtenSldade de Inlestação da praga. Porém os elellos prátiCOS 
da ":10 queima dos canaViaiS sobre os Inmllgos naturais de D. 
saccharallS podem nJo Implicar, em ganhos de produtrvldade da cana· 
de açúcar na colheita, pOIS esta depende de urna sÓfle de outras 
v<HliwelS 

TABELAS DE VIDA DE FERTILIDADE E IDADE ESTÁVEL PARA 
Anricarsia gemmatalis HÜSNER . lala EM O\fERENTES 
SUBS~RA~DS . 

E. p... Magrini' , S. Silveira Ne\o' & P . S . M . So\e\\\o1. . Oap\o. de 
Emomolog'8 lESA.l.Q/USP\, C. Pos\al 9. CEP '3 .4 '8-900, P\raclcaba, 
SP. Bo\slstas do CNPq. E-mal': eamagun@carpa.clagfl.usp.br. 'eCAI 
UFSCar. C. Postal 153. CEP 13600-970. Araras. SP. Bolslsla do 
CNPq 

Estudou-se, em laboratórro. a capaCidade de postura de A. 
gemmalalis erradas em folhas de SOla (vafledades IAC-8 e IAS-5) no 
modificada. Visando à construção de tabelas de vida de fertilidade e 
de Idade estável. O trabalho fOI conduzido em camara cllmatlzada 
regulada a 27 ::t 1°C. umidade relativa de 60::t 10% 8 fotofas8 de 14 
horas . Adultos de mesma Idade. após acasalarem-se por três dias. 
foram transfendos. em casais IndiVidualizados para cJn nas de 
posturas. Estes foram alimentados com solução de mel. açúcar, 
cerveja e antlcontaminantes. sendo obs8f\1ados até à morte . Os ovos 
depOSItados foram dianamente retirados e contados. anotando-se 
os férteiS e Inférteis. A partir dos resultados obtidos nos diferentes 
substratos elaborou-se tabelas de Vida de fertlhdade. sendo os valores 
para a taxa liqUida de reproduçãolR.): 126.8. 136.0 e 148.2; duração 
média da geração (n: 32.9. 31.8 e 33.0; capacidade rnata de 
aumentar em número (r,.,): 0,0640. 0.0670 e 0.0657; razão finita 
de aumento (I) : 1.0660. 1.0693 e 1.0679, para die ta art ificial. 
varredades IAC-8 e IAS-S. respectivamente . Ouanto a dlstribulçAo 
de idade estável obteve-se para as taxas rntrfnseca de natalidade 
IAI: 0.0640. 0.0670 e 0.0657 e de mortalidadelgl : 0.0076. 0.0080 
e 0.0079. respectivamente, para dieta artificial e varredades IAC-8 
e IAS-5. 

SCARABAEIDAE ICOLEOPTERA. SCARA8AEOIDEAI ASSOCIADOS 
A NINHOS DE ATTINIIHYMENOPTERA. FORMICIDAEI 

Viu-de·Mello, F. Z .. Louzada. J . N. C . & Schoereder. J . H .• Setor de 
Ecologia. Depart" . de BiologIa Geral. Unlv , Fed. de Viçosa. CEP 
36571000. Vlcosa, MG . E·mall : sperber@mall.ufv.br. 

MUitas espéCies da família Scarabaeldae Vivem , na região 
Neotroplcal. l elaClonadas a nrnhos de formigas da tflbo AltlOl. O 
obJo tlvo do presente estudo é encontrar padrões de assoctação. Tal 
fOI realllado através de uma reVisão dos dados de hteratura sobre 
casos de aSSOCiação. acrescentando dados obtidos no campo. 
Encontrou se dOIS posslvels padrões de relação. Em alguns casos, 
essa relação parece ser obflgatórra, e os Scarabaeldae vivem como 
comensaIs nas cãmaras de lixo ou montes de detfltos dos !linhos. A 
eVidênCia que aponta no sentIdo da obogatorredade da Inleração é a 
coleta (ou Citação) de animaiS ou em movimento ou, quando em 
detfltos. a origem destes é sempre um ninho de Attllll , e nunca 
outros substralos. Em outros casos. eXistem eVidênCias de que a 
relação sela apenas ocaSionai, sendo os detfltos prodUZidos pelo 
nlllho um recurso alternativo de alimentação de adultos de espéCies 
copronecrófagas ou saprólagas. Esse segundo padrão é eVidenCiado 
por citações dessas espéCies atraidas por outros subst ratos, como 
carcaça ou leles, e pela raridade de seu encon tro em substratos de 
ninhos. scndo esses sempre superfi CiaiS. A assocração dos 
Scarabaeldae com os Alttnl pOde ser lima estra légra derIVada da 
saprofagl8, uma vel Que as espócles de Atlinl produzem uma 
Quanlldade relativamente grande de detritos dcuvados de suas 
at iVidades de corte de folhas (ou cole ta de detfltos) e Incorporação a 
um fungo decolllposltor da celulose. Finalmente, a relação de 
Scarabacldae com Attlnl potenCialmente apresenta grande 
ImportânCia para a manutenção da alta dlverSldadc de Scatabaeldae 
na Região Neotroplcal. onde a extinção dos grandes mamíferos no 
Plelstoceno fOI acompanhada por uma Illalor diverSificação das 
esuatéglas de sobrevlvôncra dos Scarabaeldae. 

PRIMEIROS DADOS SOBRE FORRAGEAMENTO ARBÓREO POR 
SCARA8AEIDAE ICOLEOPTERA. SCAAABAEOIDE-Al EM FLORESTA 
TROPICAL A ~LÃNTICA . BRASIL 

\hn·de-Me\\o . f . 2. . 8. lou1.ada. J . N . C. SelO{ de 'é.c.o\o~la. Oepart°. 
de \llo\ogla Ge'al, Unlvers. fed o de " ·IC;osa, CtP 'leS"1 ' ·000, \liçosa, 
MG. E-mall·.spe.ber@ma\l.ut ... bT . 

Os Scarabaeldae geralmente utilizam fezes 8 carcaças como 
recursos alimentares/reprodutivos. O forrageamento de Scarabaerdae 
ocorre geralmente ao nfvel do solo, durante v60s exploratórios. Uma 
reVisão dos dados conhecidos até o momento sobre forrageamento 
mostrou que. em florestas tropicaiS de várias partes do mundo. eXiste 
a expansão do forrageamento para outros estratos da floresta. como 
por exemplo o dos seI. Até o momento não eXist ia nenhuma 
Informação sobre o forrageamento arbóreo por Scarabaeidae de 
floresta tropical AtlântIca. Utilizando-se quatro armadilhas iscadas 
com fezes humanas e quatro com carcaça. a dez metros de altura, 
no dossel de dois fragmentos de floresta atlântica semldecidua no 
municfpio de Viçosa, Minas Gerais. foram capturados espécimes de 
C8nthon (Glaphyrocanthon) sp. (402 espécimes em fezes e 23 em 
carcaça). SylvicBnthon foveiventre (22 em fezesl, ParahybolTll 
lurcatum (um em fezes e um em carcaça) e Canrhidium sp. (dois 
em fezes) . espécies que também ocorrem ao nlvel do solo, ~ possível 
que este comportamento de forrageamento dos Scarabaeidae seta 
um Indfcio de partição vert ical de hábitat ou possivelmente uma 
estra tégia que permite a utilização de recursos (principalmente fez"' 
que ficam retidos nas folhas e galhos. A importância do forrageamemo 
arbóreo como estratégia de sobrevivência de Scarabaeidae em 
flores1as tropicais pode t ambém estar relacionada evolu1ivamente 
com outras estra t égias de forrageamento : o empoleiramento 
(perching) e a foresia com mamlferos arbóreos, ambas próprias de 
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Ilores tas tr opicaiS, sendo essa última eS1rall~gla constatada até o 
momento apenas por a a Região NeotroplcaL 

ANÁLISE OUANTITATlVA DA ENToMoFAUNA BENTONICA NO 
RHITHRAL DO RIO BENTO GOMES . NOSSA SENHORA DO 
LIVRAMENTO. MATO GROSSO . 

M . L. Pinheiro & M . A . S. Serrano. Oept de Blologla/ZooloOla(UllIv 
Federal de Mato Grosso). CEP 7B 060 900, CUiabá . MT . 

Est e trabalho faz parte de um prOjeto CUJo ObjellvO C estudar 
as comumdades de maCromvellebrados em um "0 tropical . FOI feita 
uma an.ill sf" quantitativa da entomofauna bentôlllca no RI !hral do 
RIO Bellt o Gomes, mUnicípio de Nossa Senhora do lIvranll" IhJ, Mato 
Grosso. Foram feItas sete (07) colelas , nos dias 14 /06.03. 08.31 1 
08, 2311 1/93 e 19/01 , 16/03 c 11105 /94. referenles às lases de 
seca. cheia e vazanlO do 110 , com a lltlhzação de um cilindro coleto, . 
Os par .imOlos amUlentals, taiS como. temperatuta do ar. temperatura , 
ph, condUllvldado da agua e veloCidade da corrente loram mensuradas 
no momento e local de cada coleta . Os resultados ObTidos mOSlfararn 
que a ordelll Dlpt cra fOI a maIs Importanle numericamente, 
apr esentando um número médio de 419 .92 individuas . que 
cor responde a aproxllnadamente 78 % do total médio de Inse lOS 
coletados A família Chlronomldae fOI representada por um numero 
médiO d e 342,63 Indlviduos, que correspondem a 62,5 % do número 
médiO I Olal de Inse tos. FOI lella uma análi se de ocorr ênCia e 
domulãnCla ullhzalldo a claSSificação proposta por PALMA. Esses 
dados apontaram as famlhas Chllonomidae e 
CeratopogollldaelOiptera) e Elmldae IColeopteral. como comuns; 
Tlpuhdae(Olptera) e a Ordem Ephemetoptera como intermedlánas; e 
Empldldae(Olplera) e Dytlscldae(Coleoptera) como raras. O maior 
número médiO encontrado foi 33,5% no dia 31 /08/93 e u 1111 nor foi 
de 7 % no dia 11 /05 /94, nos quais foram encontrados t.1' llbém O 
malor(42m/s) e menor(zero) (ndlces de velocidade da corrente. Com 
os dados observamos que provavelmente a velOCidade da corrente 
fOI o falor que mais IIlterferlu na ocorrênCia dos Insetos. 

LEVANTAMENTO DE INSEToS·PRAGA DE CULTIVOS EM ESTUFAS 
PLÁSTICAS NA REGIÃO CENTRAL DO RIO GRANDE DO SUL 

S. T. 8 . Dequech, A . Revetesco. A . L. Ribeiro & J . Selbego. DepfO 
de Defesa Fltossanltána. CCA. Unlv . Fed. de Santa Maria. CEP 
9 7 119-90 0 . Santa Mana, AS . E-mail : sonlabd@ccr .ufsm.br. 

A atividade olerlcola no per(odo da entressafra. na região 
Cen tral do Estado do RIO Grande do Sul, baseia-se, basicamente. no 
uso de estul as plásticas. Nesta regd~o eXistem, aproximadamente. 
800 estufas plásticas para CUltiVO de espéCies oler(colas. ~ .. I lo que 
90% da área protegida vem sendo cultIVada com tom •• ll.! lrO. Os 
IIlse tos encontram. nas estufas, condições prop(clas para o seu 
des env o lvimento , em funç ão da s condições ambientaiS 
proporCionadas pela cobertura plástica. A carência de Informações 
com respeito às espéCies de Insetos·praga que ocorrem em CUltiVOS 
na s es tufas obJetiVOu a realiza ção do presente trabalho . O 
levantamento dos Insetos fOI realizado no pedodo de setembro de 
1994 a julho de 1996. em mUOIclplos de abrangência da EMATEA 
Regional de Santa Mana, através de Visitas às propriedades em que 
era desenvolvido o CUltiVO em estufas. Juntamente com técniCOS da 
EMA TEA . A metodologia constou de observação direta da cultura e. 
Quando necessáriO, coleta dos insetos para IdentifIcação em 
labo rat Óno . Além disto. foram Instaladas. em estufas do 
Departamento de Fltotecllla da UFSM. armadilhas do tipo bandejas 
d ' água com cores atrahvas, com o obJetiVO de capturar os ,"setas. 
As espéCies encontradas nas diferentes culturas foram: tomateiro: 
Anur09ry/lus muticus, Neocurtilla hexadactyla, Myzus persicse, 
Macroslphum euphorbiae. Frsnklintel/s schulzei. 8emisia tabaci, 
Scrobfpalpuloldes absoluta. Neoleucinodes eleganta"!>. Plusia 
oxigramma, Pseudoplusfa sp . • Autoplusia egena. Urioll/yza sp., 
Diabrotics speciosa, Cerotoms sp., Epitrix sp., Ssissetia sp. , Edessa 
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rufomargmata ; pepino: Aphis gossypii. F. schu/zei, 8 . tobaci, 
Dmphama mrldahs, Manduca sexra pophus, D. speclosa, Epilachno 
COCICO, De/m plarura; leilão de vagem: 8 . rabaci. D. speclosa; bertnJela: 
M perSlcae, F. schulzcl. 8 tabacl. D. speC/osa, Aezodorus gUlldm,;; 
aUace: 8 rabocl. D. speclosa ; melão: D. speClsa, Acsnonicus hahm 
e pimentão: M . perSlcae. 

COMUNIDADES DE FORMIGAS : BlolNolCAooRES DO ESTRESSE 
AMBIENTAL EM SISTEMAS NATURAIS 

J . H . Schoereder. Depto . de Biologia Geral. Umv . Federal de Viçosa, 
CEP 36571000. Viçosa, MG . E-mail: jschoere@mall.ufv .br 

As formiga s são conSideradas boas Indicadoras das 
condições do ambiente pOIS são ubiquas. abundan tes. diversas. 
taxonomlcamente tralávels e faCilmente amostradas. Apesar diSSO. 
são pouCos os trabalhos que tratam deste aspecto em ambientes 
troplcms. Este trabalho tem como obJetiVO reu",r Informações sobre 
a respo sta das formigas às alterações ambientais. de forma a 
determmar a sua Importancla como blOlndlcadores em Sistemas 
trOpicaiS naturaIs. Para lanto. foram utilizados dados coletados em 
vállas locahdades e ambientes (cerrado. mata secundána e restinga). 
Os métodos de coleta das formigas vallaram de acordo com o sistema 
em quest30 No cerrado foram amostradas 9 áreas através de pl1fall 
sem Isca e Iscas de mel, sardinha e biSCOitO; na mata secundá"a as 
coletas loram feitas através de Iscas de mel, sardinha e biSCOitO; na 
restinga usou se Iscas separadas de mel, sardinha e biSCOito, além 
de coleta manual. A riqueza de espéCies. ao contrário do esperadO. 
não vanou de acordo com o grau de perturbação. exceto para a 
restinga. onde a alteração (queimada) era mais recente . Nem mesmo 
a área apresentou efeitos na diversidade em floresta e cerrado. Já a 
composição de espécies mostrou ser um importante aspecto para 
Indicar O grau de estresse ambiental. Isto pode indicar que. enquanto 
as comunidades de formigas perdem espécies mais sensfveis às 
alterações. espécies menos susceHveis e com maior capacidade de 
dispersão e colonização podem Invadir estas áreas. Desta forma, 
uma maneira de observar o grau de alteração de uma comunidade 
pode ser através de uma análise multivariada. tal como análise 
dlSCrtmlnante, que é usada para determinar quais vartáveis (densidade 
ou freqüênCia de espéCies de formigas) diSCriminam entre dOIS ou 
mais grupos naturais. Desta forma, pode-se saber também quais 
são as espéCies maIs Importantes para indicar as alterações 
ambientaiS. 

RESPOSTA DA COMUNIDADE DE FoRMICloAE (lNSECTA. 
HYMENoPTERAI Á OUEIMAoA DA RESTINGA DA ILHA DE GURIRI 
• ES 

J . T . Nascimento" M. C. Teixeira 1
• J. N. C. Louzada 1 & J . H. 

Schoereder~ , lCEUNES-UFES, Av. João XXIII, sinO, Boa Vista, CEP 
29930·000. São Maleus. ES; 'oBG·UFV. CEP 36571 ·000. VIçosa · 
MG, E-mail : Ischoere@mall.ufv.br 

A restinga é um Importante complexo de vegetação que 
ocorre ao longo da costa que vem sofrendo uma pressão antr6pice 
em função de atividades ImObiliárias. Uma forma de eVitar gastos 
com mão-de·obra é queimar as áreas a serem loteadas, o que pode 
causar danos Importantes em áreas de proteção próximas. As 
formigas vêm sendo usadas como blOlndlcadores deste Impacto em 
váriOS outros sistemas. O obJetiVO do presente trabalho foi avaliar a 
resposta da comu"'dade de formigas de restinga à queimada . O 
trabalho de campo foi desenvolvido na Ilha de Gunrl. norte do Espfnto 
Santo, em duas áreas contrguas, uma preservada e ou tra queimada 
recentemente . A amostragem das formigas foi feita através de coleta 
manual e três t ipos de Iscas (mel. biSCOito e sardinha) separadas. Foi 
encontrado um total de 35 morfoespécles, sendo que a área 
preservada apresentou um número maior (31) que a área queimada 
(12) (c2 , p < O,Ol). As espécies que ocorreram em ambos os locais 
demonstraram diferenças Significativas de densidade (Kolmogorov
Sm"oov, p < O,OOll . O fogo provocou uma alteração na comunidade 
de formigas com a perda de grande número de espécies. mas propiciou 
a recoloOlzação por outras e até o aparecimento de novas populações, 



como é O caso dos gêneros Tspmoms e Conomyrma. Estes gêneros 
mostraram um grande aumento de densidade na área Queimada, 
podendO ser unporlantes como blolndlcadores deste fator na restinga. 
As alterações observadas na comunidade de formigas foram atnburdas 
à dumnulção de competidores. o que provavelmente levou a um 
aumento da disponibilidade de recursos . 

HORARIO OE ATIVIOAOE E PREFERtNCIA OE BIÔTOPO POR 
GRUPOS DA FAUNA DE SUPERFlclE DE SOLOS ARENOSOS 
DA AMAZÔNIA CENTRAl.' 

L. M . K. Antony, V. 8 . Oliveira & J. L. O, Coutinho, OeptO, de 
Ecologia, INPA Unst. Nac. de PesqUisas da Amazônia). t. Postal 
478, CEP 69011 -970, Manaus, AM . E·mall: lantonv@cr-:IIIl.rnp.br. 

Armadilhas de fo sso l"putall Iraps") são comumente 
utilizadas para cole tar IOvertebrados da supertlcle do solo e do 
ambiente aéreo próximo ao solo, com vistas a obter dados sobre 
sua atiVidade, biomassa e sazonahdade. Este trabalho ob,etlvou 
Investigar as atiVidades diurna e noturna da fauna do solo de um 
transccto de floresta compreendendo tipOS con trastantes de 
vegetação e abrangendo quatro blótopos dlstmtos: Campina lCA), 
Camplnarana ICR). Transição entre camplnarana e floresta (T) e 
Floresta IF) . Todos os blótopos apresentam solo mUito áCido, pobre 
em nutflentes. de natureza podzóhca, mas são diferenciados pelo 
grau de desenvolvimento da camada de maténa orgânica do solo 
superficial: esta é menos desenvolvida na Campma que nos demaiS 
blótopos. O es tudo fOi realizado na Reserva Biológica de Campina 
do INPA. BR· 174 km 45 ILal. 2· 30' 00' S. Long . 60· 00' 00' WI . 
Ouarcnla e OitO pltfall traps com 10 cm de diâmetro e 8 cm de 
altuf a foram dlstnbuídas ao acaso nas quatro áreas, expostas por 
períodos de 6h de modo a serem obtidas 12 amostras li .... ' Juna I 
blÓtOPO, cada uma contendo 12 horas de obs t·, vação . 
Slfl1ultaneamentc ao IníCIO e fim de cada perrodo de observação. fOI 
medida a temperatura do solo superficial. Foram obtidos dados de 
atiVidade noturna (18:00 - 06:00hl. matutma 106:00 . 12:00h) e 
vespertma 112:00 18:00h) . Os resultados mdlcaram a preferênCia 
por blótopo e por horárto de atiVidade de váfios grupos edáflCOs 
Inlportantes, enlte eles Acarl, Collembola , Formlcldade, Coleoptera 
e Olptera. O perlodo vespertu,o falo de maior atiVidade com maior 
numero de grupos representados e maiores denSidades populaCionais 
observadas. A Floresta fOI o blótopo mais populoso em todos os 
horáriOS Investigados, enquanto o ecótono "TranSição" eXibiU o maior 
numero de grupos capturados . Acarl fOI o grupo dorl1lnante no perrodo 
noturno em todos os blótopos. e Junto a Formlcldao, eXibiU nítida 
vantagem populaCional na "Campina". Collembola e Coleoptera foram 
mais ativos no horáriO vespertino e mais populosos na Floresta . 
Olptera fOI mais (UIVO no perfodo matutino e mais populoso na 
Camplnarana. Acart é mais bem sucedido em blótopos menos 
favoráveiS devendo portanto, consti tUir Importante blOlndlcador 
de degradação dos vártos sistemas de USO da terra • 
• Órgãos flnancladores : OOA (Overseas Development Adm. tSuatlon, 
ReinO Untdo) ; CNPq/RHAE ; INPA. 

ESTRUTURA E SAZONAlIDADE DA FAUNA DE SUPERFiclE DO 
SOLO DE flORESTA NATURAL INTACTA E DE TRATOS 
FLORESTAIS SUBMETIDOS AO CORTE SELETIVO . • 

L. M . K. Antony, J . B. da Veiga & P. P. de Magalhies Jr., Oepto. de 
Ecologia, INPA llnsl. Nac. de PesqUisas da AmazOnta) , C. Postal 
478. CEP 69011 ·970. Manaus, AM , E·mall : lantony@cr-am .rnp .br . 

O corte sele livo de madeira usando o Sistema de EspéCies 
Listadas {SE L) é praticado Visando uma Implementação econOmlca 
ao longo das colheitas, constitUindo Intervenção temporal de curto a 
longo prazo e cUlo grau de severidade não é conheCido para processos 
e parâmetros eda fo·blológlcos. O obletlvo deste estudo foi avaliar o 
Impacto a curto e médiO prazos do corte seletiVO sobre a dinAmlca 
populacional de alguns grupos da fauna de superfrcle do :,;u~"" com 
ênfase na comuntdade de mlcroartrópodes. O estudo foi de;'clwolvido 
na Estação Expenmental de SilVicultura Tropical lEESTI do INPA, 
em área utilizada para avaliar a sustentabilidade do SEL através de 
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expeflmento em blocos casualizados com seis tratamentos e três 
repetições lsub·blocos I, 11 e IVI . A EEST compreeende uma área de 
23.000 ha localizada no Km 23 da estrada ZF·02, 90 Km ao norte 
de Manaus t02° 37'a 02° 38' S; 60° 09 ' a 60° 11 ' W) . Na fase pré· 
corte. a fauna de superfrcle do sistema natural fOI caractellzada 
quanto à sua estrutura e dlnAmlca ao longo de 200 dias nas parcelas
testemunha e nas parcelas a serem exploradas em Setembro de 
1993, utllizando·se 90 armadilhas de fosso I"pltfall ttraps'" com 5 
cm de dlAmetro e 5 cm de altura. Na fase pós-corte, a fauna das 
parcelas· testemunha fOI comparada às das parcelas exploradas pelos 
SEL de 19931'Logglng'I e 1987 l ' Old Logglng'l ao longo de 710 
dias. utilizando-se 543 armadilhas colocadas segundo desenho 
aleatório-restrito . O Impacto Imediato do corte seletivo fOI 
espeCialmente benéfico para a fauna da parcela de corte recente do 
bloco I lque sofreu exploração maiS Intensa Que os demaiS). 
prodUZindo Incrementos populaCionaiS aos 7, 30 e 60 dias após o 
corte , com denSidades supenores às dos demaiS blocos lexplorados 
e testemunhas). face à maior oferta de alimento (liler prodUZido pela 
queda das copas de árvores reliradas) quo conseqüentemente atraiu 
maior contingente de fauna . Os níveiS populaCionaiS mais baiXOS 
foram observados na parcela de corte recente do Bloco 11 . CUIa 
exploração fOi a mais modesta entre os três blocos . Após 90 dias, 
as denSidades da fauna das parcelas exploradas passaram a sofrer 
OSCilações mais acentuadas que as das parcelas-testemunha e mesmo 
após dOIS anos,não há IndlClos de recuperação dos níveiS 
populacionaiS observados na fase pré·corte, Aulda perdura a mudança 
de grupos domtnantes observada após o corte, revelando o potenCial 
da fauna como tndlcador de ultervenções antróplcas - mesmo as de 
Impacto moderado como o corte seletiVO. 

• Órgãos ftnanCladores : ODA IOverseas Oevelopment Admlnistratlon, 
Remo UllIdol: CNPq/RHAE; INPA. 

PROGRAMA PARA O CALCULO DO INDICE DE BRILLOUIN. 

E. 8 . de Oliveira, . EMBRAPA/CNPFlorestas. Est. da Ribeira Km 111 . 
CEP: 83.411 ·000, Colombo PR, R. O. Miyazaki e W. Severi - Unlv. 
Federal do Mato Grosso, Instituto de BIOCiênCias. CUiabá, MT. 

InN!- L,lnn,! 
O Indlce de Bullouln I I//J = N I é 

recomendado para a análise de estrutura de comunidades cuja 
abundância de espéCies baseta·se em amostras não aleatÓriOs, sendo 
utll na caracterização da dispersão de Insetos quando são empregados 
procedimentos de amostragem seletiva como, por exemplo, armadilha 
lurnlnosa Entretanto, seu uso tem Sido hmltado pelas dificuldades na 
obtenção de fatonals de grandes valores de N (ex.: 1000! possui 
cerca de 2570 digltos) . Neste trabalho é apresentada uma rotina 
para o cálculo de InM, com base nas propriedades dos logantmos, 
onde: IlnlX . 1 OVI = InX + Vlnl0.1. Foi utilizado o software EXCEL, 
da Microsoft, e a planilha foi preparada para o cálculo de valores de 
N até 1000. Deve-se IOIClar com a digitação do valor " '000" na 
célula A 1 da planilha báSica do EXCEL e subtrair 20 a cada linha 
abaiXO lDlgltar cada valor: A2 = '"980·, A3 - "960" ... até ASO ,. 
"20", não usar formulas) . Na célula B1 digitar "= Al - 1" e copiar 
esta expressão para toda a planilha, até T50 lque apresentará o 
valor 11. Na célula Ul fazer : "= MULT(A1:TO", (fixando duas 
deCimaiS o resultado será 8.26E + 59) . Copiar U1 para U2 até U50. 
Nas célula V 1 e Wl digitar o valor obtido em U 1. subdiVidindo seus 
termos (U1 - 8,26E+59, logo: ·Vl - 8,26" e "W1 = 59") . Repetir 
este procedimento para os valores de U2 até U50, digitando em V2 
até V50 e W2 até W50. Na célula X 1 fazer " - ln(V1)" . Em Y1 
"=2,3026·Wl" e em Z l "=X l +V''', Copiar Xl. Y1 e Zl até 
X50. Y50 e Z50. Na célula Z51 efetuar '=SOMAIZl :Z501 ' que 
será o valor de In. 1 ooo!. 15912,35) Salvar o arquivo. Para o cálculo 
do "In Nl ", apagar as hnhas que es1ão sobre o valor N e substituir na 
célula U da linha de N, o valor de A, da expressão "MULT(A,:T,)" , 
pelo posiCionamento de N. Nas células seguintes IV, e W,', proceder 
às alterações para os novos valores encontrados na coluna U da 
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mesma linha. O valor do -In Nl " será apresentado na célula Z51. 
Como exemplo, para o In7501. apagar as hnhas 1 a 12. substituir 
U13 " . multlA13:T13)" por " . mulltK13:T13)", V13 "3 .21" por 
"5.30- e W13 "57" por ... ·28 .. . O In7501 será apresentado em Z51 

4219,006. SegUlndo·se os mesmos procedimentos. a planilha 
rc sultante poderá ser ampliada para qualquer valor superior a 1000, 
e ou tros softwares, além do EXCEL, poderão ser utilizados em sua 
construção. 

PREFERÊNCIA PARA ALIME NTAÇÃ O OA S CIGARRINHAS OE 
CITROS Di/obopterus costlJlimai E Oncometopia sp. lHEMIPTERA : 
CICAOElLlOAEI EM OIFERENTES ESPÉCIES VEGETAIS 

J . R. S. Lopes. S. M . Navas & M . T. V . de C. Lopes, Dept°. de 
Enlomologla (ESAlO/USP). C. Postal 9. CEP 13418·900. Pttl': lcaba. 
SP. E·mal!: jrslopes@carpa.clagrl.usp.br 

Otloboplerus coslo/lmol e Oncomelopla sp. são clcadelideos 
de xllema (subfamiha Clcadelhnae) comuns em plantas cítocas no 
Estado de São Paulo. e têm Sido apontados como vetores da bactéria 
Xy/alla fastidiosa. agente causal da clorose varlegada dos Cltros 
(CVC). DeZOito espécies vegetais de diferentes grupos taxonómlCOS 
e hábitos de creSCimento foram comparadas quanto à preferênCia 
para allmcntação por estes c lcadelldeos. Foram realizados cinco 
enSaiOS de hvrc escolha em casa de vegetação, cada um envolvendo 
um grupo de 4·5 espéCies de plantas, e sempre InclUindo CltrOS (Clfrus 
slncnsisl como controle. Em cada ensa iO, plantas onvasadas das 
espéCies em teste eram expostas a 25 c lgamnhas adultas no Interior 
de uma câmara de observação t50x60x70 cml com paredes de Vidro. 
O número de Indlviduos se alimentando em cada espéCie vegetal era 
registrado após 24. 48 e 72 h do IniCIO do ensaio. Cada ensaio fOI 
repetido 4 6 vezes. Adultos de O. costaltmal e Oncometopla sp. se 
alimentaram na malOfla das espéCies de plantas oferecidas, mas 
com maior frequêncla em espéCies arbóreas ou arbustlv .. ". "I penas 
3 de 15 espéCies herbáceas avaliadas estiveram entre ;I!> plantas 
prefcfldas. As plantas mais VISitadas foram Amoranthus vmdls. 
Cntharanrhus roseus, C. siflcnsls. Coltea arablca, Lantana camara, 
M,n/osa sp. e Sorghum ha/epense para Oncomelopla sp., o A. vmdis 
, C. smenSIS. Mimosa sp. e S. halepense para D. costallmai. Os 
resultados sugerem que estas clganlnhas se alimentam em urna gama 
vaflada de plantas na natureza, predominantemente árvores e 
arbustos. 

IMPLlC AÇÓES ECO LÓG ICAS OE OI STÚ RBI OS OE 
COMPORTAME NTO CA US AD OS POR BA CULOv lRUS EM 
LEPIOÓPTEROS 

S. D. Vasconcelos. InSlltute of Vtrology and Envlfonmental 
Mlcroblology. Mansfleld Road. Oxford OX, 3SA. UllIted Klngdom 

DistúrbiOS de comportamento causados por patógenos em 
larvas dc lepldópteros tem Sido reportados com freqüêncl ,l. mbora 
poucos estudos quantitativos visem relaCionar tais fenónh'ilos com 
a dlSlflbulção espacial do inóculo. O efeito de baculovlrus sobre a 
mobilidade de Mamestra brasslcae (Lepidoptera: Noctuldae) de 
diferentes Instares fOI Investigado no laboratÓrio e em parcelas 
experimentais de repolhos no campo. Lagartas sadias e tnfectadas 
mostraram diferenças slglllflcativas de mobilidade, dependendo do 
estágiO de Infecção. A 4 dias pós-infecção, larvas Infectadas 
percorreram distancias de três a CIllCO vezes maiores que larvas 
sadias. A 7 dias p.I., entretanto. larvas infectadas apresentaram 
mobilidade Significativamente reduzida . Lagar t as saudáveis 
mantlveram·se na face Inferior das folhas, enquanto as infectadas 
migraram para o ápice das folhas nos estágios finaIS de tnfecção. o 
que determinou a distribuição espacial do Inóculo. Bloensaio das 
folhas mostrou que houve um decl(nio linear na concentração do 
virus do cent ro para a penferla das parcelas experimentais. e que a 
maiOria dos cadáveres encontrou· se na face supeflor das folhas . 
Mudanças de comportamento podem beneficiar tanto o patógeno 
como O Inseto e, dependendo do grau de dispersão de v(rus pelo 
hospedelfo (ou por outros agentes. tais como predadorc ~ l . podem 
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afetar o desenvolvimento de eplzootias. 

FLUTUAÇAo POPULACI ONAL DA COCHONILH A OA PALMA 
FORRAGEIRA D;aspis Bchinocacti (HOMOPTERA; DIASPIDIOAE) E 
OE SEUS INIMIG OS NATURAIS NO PLANALTO OA BORBOREMA. 
PB. 

Silva. R.F. UEPB·NCBP. pça. Félix Araujo. 13 , 58.102· 113. Campina 
Grande, PB . G.A. Mendoça & França, R.A . 

A palma forragelfa é uma cultura de grande expressão na 
agropecuária paraibana, destacando·se a sua importânCia nas épocas 
de frequentes estiagens ou secas. MUito resistente às Intempéries 
do chma da região esta cultura sofre atualmente com o problema do 
ataque da cochonilha da palma ( O. echinocacti I. inseto de alto 
potencial blÓtlCO que atingiU o nível de praga em váriOS estados 
nordestinos. Inclusive na Paral'ba. O controle biOlógiCO da cochollllha 
por parasltóldes e predadores constitui a alternativa mais Indicada 
para a redução das populações desta praga. A flutuação poppulaclonal 
da cochollllha e de seus IllImlgos naturais ao longo dos meses e 
estações do ano fornece subs'dlos Imponantes no tocante à coleta 
e liberação de Insetos controladores desta praga. O trabalho foi 
realizado e 4 hectares de palma fonagclfa no munlciplo de Queimadas, 
P8, com avaliações semanais de 10 raquetes da planta tomadas ao 
acaso. A denSidade da praga fOI observada através de uma escala 
de nolas (1 a 5) de acordo com a porcentagem de Infestação e nas 
mesmas raquetes da palma, que eram envolvidas em sacos plástiCOS 
para eVitar a fuga dos Inimigos naturaiS, foram contados em 
laboratÓriO (Núcleo de Controle BiológiCO de Pragas - NCBP) da UEPB. 
os predadores (larvas, pupas e adultos de slrfideos e cocclne"deosl 
e adultos de parasltóldes (Encyrtldae I . Verificou-se que a Infestação 
da praga é dependente das preCipitações plUViaiS, sendo menor no 
períOdO chuvoso (maio , agostol e atingindo o PiCO nos mese mais 
secos (novembro·feverelro). Os Inimigos naturais apresentaram 
comportamento semelhante. apresentando maiores populações nos 
per/odos de menor pluvlosldade. não havendo diferenças de épocas 
entre os parasltóldes e predadores . 

OCORR ~N C IA E SA ZONAlIOAOE DE A/phitobius d ilJp erinus 
ICOLEOPTE RA: TENEBRIONIOAEI EM UMA GRANJ A OE AVES 
POEOEIRAS NO MUNI ClplO OE MONTE·MOR ISPI. 

O. Francisco & A . P. Prado. Oepto. de Parasltologla, Instttuto de 
BtOlogla. UNICAMP. Caixa Postal 6109, CEP 13083·970. Campinas, 
SP. 

Alphirobius diaperinus (Panzer. 17971 é um besouro 
SlnalltrÓplCO de ampla diStribUiÇão, comumente associado ao esterco 
acumulado. sob as gaiolas em granjas de aves poedeiras. Também 
conhecido como Importante vetor e transmissor de doenças aviárias. 
Foram reahzadas coletas qUinzenais na Granja Capuavlnha. localizada 
no municípiO de Monte·Mor. durante o per lodo de agosto/1993 a 
agosto/ 1994 por meio de três métodos diferentes ("Pitfall trap"' , 
Armadilhas de Arends e extração em Funil de Berlese), com o objetivo 
de verificar a abundância e sazonahdade. de aCOfdo com a temperatura 
ambiente e umidade absoluta do esterco. O Funil de Berlese foi 
considerado o melhor método para amostragem de larvas de A . 
dl8perinus capturando 53% do total de indivíduos coletados ent re 
os demais métodos, enquanto que a Armadilha de Arends foi o melhor 
método para amostragem de adultos (49 %1. Entre os três métodos 
de amostragem, foi observado que a faixa ótima de umidade. onde 
ocorna maior abundânCia de adultos e larvas de A . diaperinus foi 
entre 25 % a 40 %. A faixa ótima de temperatura na qual fOI 
observado maior proliferação de adultos e larvas fOI entre 18°C e 
25 oCo Neste estudo também foi verificada maior abundância nos 
meses mais frios, onde havia menor precipitação pluviométr ica, 
propiciando ao ecótopo (fezes acumuladas) umidade ideal necessária 
para o aumento da população do besouro. 

APOIO : FAPESP 



REQUERIMIENT05 CU ANTITATlV05 DE Acyrthosiphon kondoi 
IHOMOPTERA :APHIDIDAE) PARA EL DESARROLLO DE Coccinellina 
limbicollis ICOlEOPTERA:COCCINElllDAE). 

V. C. Hamity, INBIAl, UNJu. Av Bohvla 1661,5.5. de JUJuy (4600), 
ArgentIna. Tel: 54 88 227244, Fax 5488·237403 

En eSle trabalo se presentan datas sobre el compi rtarTlrefllO 
de C. hmb/colhs como predador de A. kondol, Importante pl.rga de la 
alfcllta , parei su probablo uso como agente de blocontrol Se determlnó 
a C limblco/lIs como la especle predadora más abundante y "ecuente 
con vollore!; de 58,44% y 0,89% rcspectlvamente el) ESperafll.il, 
Santa Fc tlat,S 31°18' , long.W 60°45' ). la cria en labaratorlo deI 
compleJo predador presa fue eXltosa. Se anallzó la IIlftuenCI8 de la 
canlldad do alimento en cl desnrrollo de los diferentes estados de C 
Itmb/(~o/"s . Para tal fm. se sometleronlotes de 20 larvas cada uno. a 
dos tr3tallllcntos con dlfcrentes condICIones alimentarias. Para 
establf!cer SI hubo dIferenCias slgnlflcallvas entre los tratamlemos 
se UIIIIZÓ el test t de Student. la comparaclón de los valores medlos 
regIstrados Indlcan Que: a mayor canlldad de pulgones rngelldos, 
menor O!; la cantldad do dias rOQuelldos para completar su dcsarrollo 
Como larva Tratamlonto A: 23,92 ± 2,79 dias: Tratamlento B; 
15,12 ::t: 1.49 dias; t '"' 11.15 Para la duraClón de la pupa se da 
un .. l relaclón mversa Tratamlento A. 13, 76 ~ 1.48 dias; Tratamlento 
B: 17 , 12 ± 0,86 dfas; t .li. 7,83 . la Ingesta es drrcctamente 
proporCionai aI peso. A rnayor cantldad do pulgones, 111 . •• es el 
peso dei adullO aI emerger . Tratamlento A : 13,83 ::i 1 13 mg .; 
Tralamlenlo B: 17,57 2,88 mg .• t a:: 4.29. En todos lo!; \; osos los 
valores t son altamente SignIficatiVOs. Se puede concluir Que C. 
IImblcollls podrfa ser prometedora como controladora de A . kondol 
porque: !Iene, para su desarrollo larvarro, un reQucnmlento atmlentlCIO 
minlfllO (43 pulgones) y cumple normalmente su cicio (112°C, 
temperatura bastante baJa Que corresponde a las estaciones de 
prunavern y oto")o. momento en Que se producon tos ataques de A 
komJOI. 

INSECTOS ASOCIADOS A PLANTAS MEDICINALES EN LA 
QUEBRADA DE HUMAHUACA. JUJUY. ARGENTINA. 

T. E. Montero, INStAl. UNJu, Av. Bohvla 1661. 5 .5 . de JUluy (4600). 
Argentllla , Tel: 54 88 227244. Fax: 54 88 237403 

EI presen te trabalo tlene como obletlvo la Identlhcaclón y 
evaluaClón de las CSpeCIOS de Insectos danrnos y benóftcos (: . 1 :laclón 
a las 1)lantas me ,dlcmales la obtención de los datos SI! l:"'c tuó en 
una parcela ublcada cn la locahdad de Tllcara (lat. 23° 33 ' S; long 
65° 21 ' W) . Se mues trearon las slgutentes plantas: ai naturales: 
Taraxocum o!flcllmle, Planlago ma/ar, P. lamentosa, P. laoceofa1[J, 
Foemculum vulgore, y Llgema cuncdolm. bl cultivadas: PClroselmum 
SOflVum. 80rrogo o/flcmalls. Oreganium vulgare, Rula graveolcns, 
ArtCl111Sa sp. y Rosmar/IJus olflcmafis . Cada muestra conSlstló de 
ramas de 20 cm ., flores o II1l1orcscenClas segun el estado lenológlco 
de las plantas. los muostroos abarcaron el período comprendldo 
entre se tlembre 1995 y settembre 1996. las muestras fueron 
analrzadas en laboratoflo separando los Insectos obtenldos por 
morfocspecles y abundanCla . De las plantas analrzadas se registra 
Que en la etapa de crOClmlonto la farnlha Aphldae (Homopteral es la 
mJs abundante sobre 8 o'flemalts, F, vulgare y P. S;J(lVum En este 
UItIOlO CUltiVO la especlo presente es Cavallella .'Jcgopodll . Con 
respecto a L. cunelfolla , la especle danma más unportante es un 
lepldóptero IGelcchlldae). En todas las plantas anahzadas. durante la 
floraclón, el orden predominante es Thysanoptera cou 1,1 famlha 
Thrrpldao. a cxcepclón de Arfem/sa sp .• planta cuya ef\tunllJlauna 
es muy oscasa en los distintos estados fenológlcos. Entre loJ . · ~pecles 

benélrcas sc destacau los parasltoldes de á'ldos: ApllldlUs sp. 
IHymenoptera Aphld"dael y predadores como Hlppodamla 
cOllveryOIlS (Coleoptera: Cocclllelhdae). EI conOClmlento de la 
er'lornofauna de las plantas medlclnales es Impresclndlule I>ara 
proteger cste rocurso económlCO de la lona. Por otra parte, podrian 
servir como plantas hospedantes alternativas de ",sectos danlrlOS y 
benéftcos a los CUltiVOS hortícolas. 
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EFEITO DE 8acillus thuringiensis NA BIOLOGIA DE Podisus nigrispinus 
IHETEROPTERA: PENTATOMIDAEI 

Nascimento. M. l.; Moraes. G. J .; Capalbo. D. F. & Maia, A. de H. 
N. & 01;,0;, • • R. C. A. L. EMBRAPA/CNPMA. C.P 69. 13B20·000. 
Jaguallúna, SP. Emall : nascmto@cnpma.embrapa.br 

o efello de blopestlcldas no potencial de cresCimento de 
populações de Insetos não alvo é uma rnformação de unportânclá 
fundamcntal nos estudos de avahação de fiSCO de agentes de controle 
biOlógico. No presente trabalho avahou·se o efClto de 8 . thuringiensis 
na biologia do predador P. nigdspinus. FOI realizado um experunento 
em que o predador 101 alllnentado com lagartas de 80mbyx mori 
sadias (controle) ou Infecl adas com ° formulado 8. thuringiensis 
vaI. Kurs taki (dieta Infectada) . Os "'setos ' oram avalrados durante 
duas gerações consecu tivas, cada uma IIllclada com 50 rndlviduos 
por tratamento . Parâmetros associados às tabelas de Vida de 
ferlllldade foram comparados pelo teste -t - de Student utilizando o 
método Jackmle para avaliar a vaflânCIa das estimativas desses 
parâmetros. Os valores da taxa líqUida de reprodução (Rol. razão 
mfrnlteSlmal tr.) e razão ftmta de aumento li ) no tratamento com 
lagartas Infectadas foram slgrlllrcatlvamente !Ofeuores nas duas 
gerações. quando comparados com o tratamento em Que ° alimento 
fOI lagartas sadiaS, Com os resultados obtidos pode·se conclult que 
a dieta contanllnada com 8. Ihuringiensis var . Kurstaki teve rnfluéncla 
Significativa na redução da população de P. nigrispinus em condições 
de laboratótlo, em que o predador não teve opção pelo tipo de 
lagartas, sadias ou Infectadas Estudos futuros devem ser realizados 
no senlldo de avaliar estes Impactos em Insetos não alvo sob 
condições de campo. 

FLUTUAÇÃO POPULACIONAL E íNDICE DE INFESTAÇÃO DE 
MOSCAS·DAS·FRUTAS. EM TRES VARIEDADES DE MANGA. NOS 
MUNiCíPIOS DE ASSU E MDSSORÓ/RN 

G. H. de Azevedo Jr ., M. A. Filgueira & J . W N. Chaves Departamento 
de Fltossanldade lESAM) Caixa Postal 137 59600·970 Mossoró· 
RN 

As moscas·das·frutas pertencem à famill8 Tephrrtldae e 
são mundtalrnente conhecidas como pragas de Iruletras. As espécies 
que causam danos à produção de frutas no BraSil pertencem aos 
gêneros Anaslrepha e Ceralllls . O presente trabalho teve como 
obletlvo verrltcar lIutuação e indlces de rnfestação das espéCies do 
moscasdas·frutas IDlptera. Tephlllidael. ocorrentes na cultura da 
manguelfa, na região de Mossoró·Assu. no Estado do RIO Grande do 
Nofte. Os dados foram obtidos de três pomares, locahzados nas 
fazendas MAISA, FRUNORTE e São João. através de frutos das 
cultivares Tommy Atkllls, Haden e Espada e de arrnadllhas do tipO 
Mackphall. cole tadas semanalmente . Os frutos foram contados, 
pesados e colocados sobre vermlcuhta por tunta e dOIS dias o feitas 
quatro peneltações, espaçadas de Oi tO dias para coleta de pupas . O 
rnatcllal retido nas penetras era colocado em placas de pem sob 
gaiolas de f116. Durante o periodo compreendIdo entro agostol95 e 
malo/96. foram capturados trinta e Oito exemplares de moscas·das· 
frutas. predominando a espéCie Cera r/tis capltara e apenas um rnse lO 
do gênero Anasrrepha. O maior PiCO populaCIonal da espéCie C. 
eaplrara ocorreu no mês de Janelto. Não fOI constatada nenhuma 
Infestação de frutos no periodo estudado. 

ACRIDIOFAUNA ASSOCIADA AO AGROECOSSISTEMA DO 
ABACAXIZEIRO EM PERNAMBUCO 

M.J. da Hora. A .F.S.l. Veiga & A.V. de Almeida, Dept . de Blologl8 
I Área de Entomologla · UFRPE. R. D Manoel de Mederros. S /N DOIS 
Irmãos . CEP 52171 900 ReCife PE . 

o trabalho fOI desenvolvido em condições de campo, a nivel 
de pequeno produtor de abacaXI do munrciplo de Pombos · Zona do 
Agreste de Pernambuco. CUIa área de CU ltiVO e relevo são 



representatlVOS da região ObletlvOuse realizar coleta.ll' ..... ".<imenlo 
c Identlllcncão das diferentes espécies natur;us de G.II,.II1hotos· 
A Cfldlo fauna . no agroecosslstema do abacJ)uzelro e também 
dunt"'Slollal, atravé:> de amostragem. a população de cada espécie 
c d d{!tclllllnaçilo daqut:las conSideradas dominantes X eCOSSistemas. 
O tralhllho teve duração de 12 meses. tendo sido fei ta a delllarcação 
de 5 lIal ce las experm,entals com dllnensõas de 20,Om X 20.0m 
cad.l , afastadas entre SI. con lorme segue: 1 AbacaxI soqueu;) no 
11I11pO, 2 AbacaxI soquelra com vege tação na t iva; 3 AbacaxI planllo 
novo no limpo; 4 AbacaxI plantio novo com vegetação nativa ; S· 
Vegctação Nativa Isem abacaxl) _ As cole tas foram efetuadas 2 vezes 
p OI m(!s. usando se métodos de coletas adequados por alllo~tragem. 
cm c"da poncela Os resultados Indicaram as espécies Sch,sroce,ca 
pall(!f)s t~ Rhommaloccrus sp como predollllnan tes nas diversas 
cOll1unuJ.ldcs vegetais. Consta tou se. ainda a presença das espécies. 
AbmCflS (IIIccla, Sc/eraloSCOpl8 prO lope/rlJe. XI/eus sp. RfldacfldlUm 
lIorc!l'sllIIum, Cy/mdrOICtllX flvcral! Oflollla"s, Ab,aCflS flavo/lOeMa, 
AlfJ('W /mJflrlefl, Tropldacfls caI/fins, HchOlJo tus mlfabd/s, Orphulel/~1 
pUIJCI.1l8, 8closacfls coccme/pes. totallzando 13 espt!cIlJ!. 

DIVERSIDADE TRÓFICA E FDRRAGEAMENTD DE Pheidole oxyops 
FDREL. 1908 (HY MENDPTERA . FORMICIDAEI. 

V . Pereiro·da·Silva. E.M . Pereiro·da·Sil va, E.M .. H.G. Fowler. & V .lo 
De Biasi. Oepto de ZOOIOghl UB/UNESP), Botucatu, SP CEP 
18600.000. 

o conhCCtrllento da biologia das espécies que ocorrem nas 
regiões de cerrado é de extrema IInportãncla, Visto a substituição 
dessa!> arC<IS pelas de CUltiVO Dentre as espéCies eXistentes no 
cerr ,ldo destacam se as fOlllllgas P. oxyops . dOlTllnantes. frequen tes 
e com diversIficada dieta alimentaI . Com o obJe ti VO de se es tudar a 
bloloÇJlil da rufctlda espéCie. lor.lln observados, durante utn ;"'0 , no 
cCII ,tdo de Botucatu SP. enue as coordenadas 22 30' , LJ OS ' 
la titude S c 48' 52 ' a 48 15 ' longitude W . Gr .• CUlCO flll lh ,'> ativos 
e distantes entre SI. Semanalmente. às 8 :00. 11 ao, 14:00 e 17 ;00 
h. regi strou se durante dOIS ITllnutos para cada um dos ninhos, o 
flux o de operáoas e de soldados e o tipO e quantidade de material 
alunenlar Iransportado para os ninhos. correlaCionando tais 
pilf~lI11e tl o!> a fa tores ambIentaiS como temperatura e umldado rela tiva 
do.1r To tahzou se 192 sessões de observação para cada um dos 
mnhos estudados. Todo material alimen tar cole tado fOI pesado. 
sopar ,l(lo e Ident if icado. u lllllando se postettormell1e o indlce de 
Herr('rd 119761 para determinação da diverSidade tr6f lca. ConclUIU
se que a méllor dIverSidade tr6flca oconeu durante ames ue Junho. 
s('lIdo 1/3 do seu valor cent ralizado no mês de março. Num gradiente 
decrescente, a preferência alimentar fOI por Insetos adultos. partes 
de IIlsctOS. l ormas Jovens. sementes, CXlIVlas de artr6podes. par tes 
de pl.mtas. penas e aracnídeos. A análise de cotf elação canônica 
permitiu conclUir que (I temperatura e a umidade relat iva do ar. 
conJlJlltamente. Infl uenClarmn a atiVidade das operáttas . 

ASPECTOS REL A CIO NAD OS A s PR INCIPAIS ES PÉCIES DE 
CICADELiNEDS (HEMIPTERA : CICADELlIDAE: CICADELlINAEI QUE 
OCORREM EM CITRDS 

P. T . Yamamoto & S. R. Roberto . Dept lJ Cient ifi co IFundecll rusl. C. 
Postal 391. CEP 14 .80 1 970 . A ra r aqua ra , SP. E· mall : 
f(lndc cltrus@techs_com.br 

Dcnue as espéclcs de clcadelineos que ocorrem em Cl tros, 
tr ês dest.lc81ll·se pela abundancla, as quaiS são Dilobopterus 
coslOllmR/. AcrOgOllll1 termml1lts e Oncomeropia sp O obJetiVO do 
presul1te trabalho é relatar alguns aspectos lelaClonados às prinCipaiS 
cl!ji,lHlnhas . Os dados obtidos são provenien tes de observações 
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realizadas a campo e de clgau mhas mantidas em estu ta climallzada. 
As tres espéCies diferenCiam se quanto ao local de ocorr ênCia na 
planta. sendo que D. cos tal,mal prefere aliment ar se nos ramos de 
brotações novas. enquanto que A. lermrnalls pre fere as lolhas dessas 
brolações. EllIre l an to, Oncome lopl8 sp. ocorre em ramos maiS 
desenvolVidos. pttnclpalmente naqueles que estão em pOSição 
vert ical A aVI posição de O cos tallmOI c realizada ondofll lcamente e 
postos Isolados. prinCipalmen te na face adaxlal da folha e próximo à 
nervura central. Os ovos de Oncomelopio sp. são depoSitados também 
endolitlcamente, mas em grupo e são dispos tos lado a lado em 
estrutura semelhante a um pente, com predomíniO para a face abaxlaf. 
Já os de A. 1Crmrnalls são depoSitados sobre a superfíCie da folha. e 
predominantemente na face abaxlal. e também dispostos lado a lado 
e em duas camadas As fêmeas de A . termrnalis e Oncomelopla sp. 
(tribo Proconllllll apresentam duas bolsas de cera sobro O pflmelfo 
par do asas, que é utilizada pma cober tura dos ovos. Já D. cos lallmai 
ITrtbo Clcadeltlnl) não as apresentam . A cobel1ura de cera sobre os 
ovos ó depoSitada com o auxnto do últ imo par de pernas. Essas 
clgamnhas preferem atacar as plantas novas Ou as replantas do 
talhâo, provavelmente deVido a maior quantidade de bro tações . 
Quanto a dispoSição nas plantas, preferem locahzar se na face opos ta 
a InCidênCia do sol. ent retanto a lace que mais captura clgamnhas é 
a nor te. Ao amanhecer. prinCipalmente nos dias mais fuos do ano, 
as clgarflnhas permanecem unóvels sendo mais difíCil a sua localização 
na planta. Nus horas m3lS quentes do dia são maiS ágeiS e se afugetam 
com mmor faCilidade. 

INTERAÇÃO ACARDS FITÓFAGOS E PREDADORES EM CITRDS. i. 
LEVANTAMENTO DE CAMPO 

D. Ventura' ; J . R. P. Parta ' ; P. T. Yamamotol & S. Gr8venaJ • 1. 
Dept O de En tomologla (ESAl Q/USP), C. Pos tal 9. CEP 13.418·900, 
PiraCicaba. SP. 2. Dep t O CientífiCO (Fundec ltrusl. C. Post al 391 . 
CEP 14.80 1·970. Araraquara, SP, 3 . Gravena - M anEco!. CEP 
14870000, Jabollcabal, SP 

o objet iVO do presente trabalho fOI de terminar a Interação 
caros l /t6 l agos e predadores em cltros. Para avaliar a efiCiênCia 

dos ácarOS predadores. em condições de campo, ullllzou-se o método 
da exclusão química . O expcnmento fOi montado em uma área de 
0,7 ha. que correspondeu a 160 plan tas. num tot al de 8 linhas. Est a 
área 101 diVidida em duas parcelas cada uma com 4 linhas. das quais 
as duas centraiS foram ullhzadas como área út/I e as outras bordadura. 
Em uma das parcelas realizou-se a exclusão química, no dia 17/0 81 
1995. empregando se o Inset iCida cypermethnn na concentração 
de O.OS %. aplicado com pulverIZador tra torlZado com pist ola. 
gas tando·se 10 lit ros de calda por planta. a outra fOI mantida ao 
natural O moni toramento fOI realizado em 10 plantas escolhidas 
alea tOriamente. A população de 8rev/palpus phoemc/s fOI avaliada 
em 3 frutos Internos. maduros e com verrugose, e após a colheita 
om 3 ramos Internos de 20 cm de comprnnen to. examtllou·se toda a 
ex tensão des tes com auxíliO de lent e de bo lso. A o fmal do 
8Xpetlmento avaliou se 30 fr u tos por parcela para de terminação da 
evolução do ácaro. Pf)y/locop truta o/e/voro fOI avaliado em 3 frutos 
verdes da penfena da copa. contando-se o número de ácaros 
presentes em 1 cm ' da lonte. Os ácaros predadores IPhytosel1dae e 
Stlgmaeldael foram avaliados em 3 folhas do Ulterior da copa por 
planta. A população de flloseideos no tratamen to natural fOI mais 
elevada do que na exclusão. Indicando Que cypermethrlll fOI efiCiente 
na exclusâo dos predadores. Embora a população de htosefdeos fosse 
maior. a ácaro da leprose atlllglu níveiS elevados quandO comparado 
com a exclusão . Este fato pode ser decorrente da matOr população 
de est lgmeideos nest e tratamento. Com a eliminação dos fnoserdeos 
propiCIOU aumento de eSllgmeldeos. Após a colhei ta a população do 
ácaro apresen t ava ·se baixa nos ramos. e permaneceu ba ixa . 
prinCIpalmente no trat amento na tural. deVido provavelmente a maior 
população de Ittoseideos. Ao fmal do experimento. constatou· se 
que no na tural a população de 8 _ phoemcis fOI maior que no exclusão. 
contudo a porcentagem de fru tos Infest ados fOI a mesma. ",dlcando 
que a população por fr uto era maior no na tural. Para o ácaro P. 



ole/vora. constatou-se que houve um aumento mUito acentuado ao 
final do experimento no tratamento exclusão, Isto decorrente da 
menor população de fltoseídeos . Neste tratamento atlllglu -se no PiCO 
pop4.tlaclonal 40 ácaros/cm1• enquanto que no natural 101 de 12 ácarosl 
em· 

INTERAÇÃO ACAROS FITÓFAGOS E PREDADORES EM CITROS. 11 . 
DADOS OBTIDO EM CONTAGEM DE LABORATÓRIO 

D. Ven tura' ; J . R. P. Parra '; P. T. Yamamoto1 & S. Gravenal . 1. 
DeptO de Entomologla IESALO/USP), C. Postal 9. CEP 13.418-900. 
Ptraclcaba, SP. 2. DeptO Cientifico IFundecltrusl. C. Postal 391, 
CEP 14 .801 970. Araraquara. SP, 3 . Gravena - ManhC"I, CEP 
14.870-000. Jabotlcabal, SP. 

o obJet iVO do presente trabalho fOI determinar a IIlteração 
ácaros htófagos e predadores em Cltros. Utilizou-se o método da 
exclusão química, com o uso de cvpermethrln na concentração de 
0,05%, aplicado com pulverizador tratorlzado de arrasto munido de 
pistola, gastando-se 10 litros de calda por planta, realizado em 171 
811995 . O experimento fOI montado em uma área de 0,7 ha. que 
corrcspondeu a 160 plantas, num total de 8 linhas . Esta área fOI 
diVidida em duas parcelas cada uma com 4 linhas. das quais as duas 
centrais foram utilizadas como área útil e as outras bordadura. Em 
uma parccla procedeu·se a exclusão e a outra fOI mantida ao natural. 
Para os levantamentos. as plantas foram diVididas em 4 quadrantes, 
tomando-se de cada um 3 folhas Internas e também 1 fruto por 
planta e após a colheita 1 ramo . A coleta fOI realizada em 10 plantas 
escolhidas aleatortamente de cada parcela. As folhas . frutos e famas 
fOI avaliadas em laboratÓrio com o auxiliO de microscópiO 
eSlereoscóplCO, contando -se o número de ácaros fltófagos e 
predadores presentes em toda a extensão destes. A po ... , "' ão de 
Brevtpalpus phoemcls antes da colheita. no tralamento I. .. Iural 101 
maior que no oxclusão. contudo neste encontrava-so em ..ascensão 
enquanto que no pnmelfO em queda. Nos ramos, avaliação realizadas 
após a colheita. a população do ácaro 101 baixa . No tratamento natural 
a população dos fttoseideos fOI superior ao dos est,gmeideos, e no 
exclusão fOI Inverso . Com a eliminação dos fttosefdeos ocorreu 
aumento dos estlgmeídeos. A população de Phyllocoptruta olelVora 
fOI decrescente do ,"íCIO ao ftnal do experimento. ",dlcando que 
houve migração das folhas para os frutos . Em relação aos ácaros 
EUlelranychus bonks/ e Terranychus mexlcanus houve uma relação 
direta tanto no tratamento natural como exclusão. Estes resul tados 
eVidenciam que o aument o populaCIOnal dos predadores está 
condiCionado a presença desses ácaros. Já para os tldeideos não 
houve correlação. com a população decrescente no decorrer do 
periodo. deVido provavelmente ao clima. 

EVID~NCIA DE "CONTRA APOSTASTBET·HEDGING"I NO ESTAGIO 
DE OVO DE Rhammatocerus consperSU$ (BRUNEh. 1904) 
10RTHOPTERA: ACRIDIDAE: GOMPHOCERINAEI . 

c. C. Niv8 & M . Becker. UFRGS, Ins1. 8ioclênclas, Oepto. Zoologia, 
Av. Paulo Gama sln, CEP: 90046·900, Pano Alegre, RS, E-mail 
cllltlacn@vonex.u frgs.br 

O desenvolVimento embrionário merece representar um 
Importante elemento no planejamento de medidas do maneIO e 
controle de Rhammatocerus conspersus. gafanhoto unlvoltlno com 
dlapausa na fase de ovo e praga ocaSionai no RS. No primeiro dia 
após a oVlpos lção as pos turas de R. conspersus, obt idas em 
labora tÓriO, foram Incubadas a 25. 30 e 35°C constantes e em 
condições semi -naturaiS em ,"setáno ex terno em 1994 e 1995. 
Registraram-se o número de ninfas eclodidas por postura. o número 
de ovos com aparência sad ia e os não sadiOS ainda remanescentes 
na postura após ca. 30·60 dias do período de maior concentração 
de eclosão de nlntas. Utilizando-se ANOVA e teste Tukey {5%' dentre 
os números médiOS de ninfasl postura. aquele obtido a 35°C fal a 
menor (5 .95 ::t0.911 Ix ± EPI e os obtidos em condição senil ,13 tural 
foram 05 maiores 114.05 ± 1.85 em 1995 e 14.46 ± 1.42 1,;111 19941-
Dentre os números médiOS de ovos sadios remanescentesl postura, 
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os maiores foram obtidos a 35 e 30°C (4.96%0.5 e 5.54±0.8' e o 
menor em condições semi-naturaiS, em 1994 10.89 ± 0.24). Após o 
período total de mcubação 1255 a 351 dIas). mais de 60% dos ovos 
de cada postura eram ovos não sadiOS em todas as condições de 
Incubação. AInda, quanto mais alta a temperatura de Incubação. 
menor falo número de ninfas eclodldas e maior a quantidade de 
ovos sadiOs remanescentes. 'StO é. maior a parcela de ovos da postura 
que permaneceram como "reserva" para eclosão das ninf as num 
perlodo postenor, mesmo após inevitável dia pausa em quaisquer 
dos tratamentos. Esse resultado sugere a est ratégia de "apostas e 
contra -apostas" ("bet -hedglng'" no estágiO de ovo de R. conspersus. 

LEVANTAMENTO DE INSETOS ASSOCIADOS A CULTURA DO 
AMENDOIM Arllchis hypogaea L. NO MUNICfplO DE CAMPINA 
GRANDE-PB. 

0 .5 . W anderley. IUFPBI. CEP 58397-000. Areia. P8 A .G. J'come. 
R.H. de Olivei ra & J .J . Soares 

Entre os prinCipaiS insetos fltófagos Que atacam e 
conseQuentemente reduzem a produção do amendOim, destaca· se a 
clgamnha Empoasca kraemen. O refendo trabalho teve como obJetiVO 
avaliar a denSidade populaCional de E. *raemed, assim como os 
""m'90S naturais associados ao amendOim. O experiment o foi 
condUZido em campo, na base ffslca da Embrapa-A~ão em Camplrla 
Grande-PB. Os levantamentos foram realizados no período de Junho 
a agosto de 1996. Utilizou-se o delineamenlO experimentai em bloco 
ao acaso. com 13 tratamentos (BR- l. F.M .424 .B, 7651 -4 , 
F M.424.V. 76-TUPÃ. 55437-76-AM. MI407.424IB. MI407 .424IV. 
TATU, M.407.F .B., 76-POIt.V, POIT.92·B e L· 7) e 5 repetições . Cada 
parcela fOI constlluída de uma flletra de 5m. O experimento ocupou 
uma área total de 210 m1 . O espaçamento ut ilizado fOI de 0,70m x 
O.20m, com uma planta po r cova . Foram efetuados alto 
levantamentos a Intervalos de sete dias, observando-se o número 
de formas Jovens de E. kraemeri nas três pnmelfas folhas aplcalS 
expandidas e o número de 100mlgos naturais (Jovens e adultos) em 
toda a planta Tanto as clgamnhas quanto os Inimigos naturaiS foram 
computados em Cinco plantas por parcela . De acordo com os 
resultados pode· se afirmar que os genót ipos de amendOim: TATU. 
BR 1.7651 -4. 76-Polt.V . F.M.424 .B. M.407 .F.B. MI407.424IV. L-
7, 76-TUPÃ e POlt .92-S. foram os Que apresentaram o menor número 
de E. k,.?emcfI por planta. Em relação aos Inimigos naluralS, constatou
se diferença estatfstlca entre 05 genótipos. 

LEVAIHAMENTO PDPULACIONAL DE INSETOS FITÓFAGOS E 
INIMIGO S NATURAIS EM DUAS CULTIVARES DE ALGODÃO 
Gossypium hirsu tum L 

O.S. Wanderley. (UFP8), CEP 58397 000. Areia. PB. J .J . Soares, 
C.A.O. Silva. R.P. de Almeida & A.G. Jácome 

Objetivou-se neste trabalho. estudar o nível populacional 
dos insetos fl tófagos: Anthonomus 9randis e Alabama arg/llacea. 
bem como os Inimigos naturais em duas cultivares de algodão 
herbáceo. O experimento foi conduzido em campo. na Est ação 
experimentai da Embrapa-Algodão no município de Sousa-PB {semi 
áfldol. O levantamento populaCional fOI realizado no período de março 
a maio de 1996. ut ilizou-se uma área de 1,0 ha. sendo 0.5 ha 
cultivado com a variedade CNPA Precoce 2 e 0,5 ha com a vafledade 
CNPA 7H. O espaçamento utIlizado fOI de 1 ,Om x O.20m, com duas 
plantas por cova após o desbaste. Para o levantamento. utilizou-se 
o pano de batida. o qual era colocado entre duas fileiras. Para cada 
vafledade de algodão. foram tomadas vinte amostras em pontos 
alternados da área. A s avaliações foram realizadas semanalmente. 
Quando eram contados o número de inse tos jovens e adultos que 
calam sobre o pano. para a cultivar CNPA Precoce 2, obteve-se uma 
média de 3 18.52 insetos por levant amento, sendo 4 ,75% A. grandis, 
18.92% A . ar9illacea e 76,33% inim igos naturais. Enquanto que 
para a cult ivar CNPA 7H. a média de inse tos por levantamento foi 
de 256,89. com 4,33% de A . 9randis. 15,23% de A. srgillacea e 
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80,44% de Inll11lgos naturais. Em geral, as flutuações populacionais 
dos Inlnllgos e do curuquerê A. arglllacea foram semelhantes para 
ambas as variedades estudadas. Com relação ao bicudo A. grandls, 
as flutuações populacionais foram diferentes, devido a dOIs fatores 
prinCipais: a rápida frutificação da variedade CNPA Precoce 2. e a 
especificidade ahmentar da praga. 

ANALISE FAUN!STICA PRELIMINAR DA ENTDMDFAUNA 
COLETADA POR VARREDURA DE REDE NO CAMPUS DA SOBEU E 
ARREDORES EM BARRA MANSA. RIO DE JANEIRO 

Almeida,C.E., Ramos,E.F., Gouvêa, E. , Silva.M .C. & Del Pietro. E.G., 
Flnanclador : SOBEU Sociedade Barramansense de EnSlllO Superior, 
R. Pmho de Carvalho, 267. Centro. Barra Mansa · RJ. 27 550330. 
E-mail : galmelda .@csn.com.br 

Abrangendo uma área com cerca de 34 .900 11 de arca 
em reflorestamento com espécies exóticas e nativas e estando 
localizado a cerca de SOm de aCima do cent ro llrbano. O campus da 
SOeEU constitUI um refúgiO de Integrantes da fauna nativa local. 
Cercado por área degradada por urbal1lzaç.'io e práticas agropecuárias, 
estas degradações nunca foram precedidas do cstudos taunisllcoS. 
O trabalho tem como obJetiVO levantar dados de frequêncla e 
diverSidade da cntomofauna coletada com a metodologia aplicada, 
na área e anallsá·los coma par ativamente com circulas vIZinhos . As 
coletas são manuais e aleatÓrias (quanto aos sftlos do campus) com 
o auxilio de rede entomológlca. Uma vez que não eXiste metodologia 
de coleta capaz de levantar toda a entomofauna, esta seleCiona 
prinCipalmente os InselOS de estratos ",fenores a um metrO de altura 
do solo Os Insetos coletados estão sendo preservados em álcool 
hidratado a 70% , separados segundo suas ordens e mês de coleta, 
Já tendo Sido coletados Insetos desde maiO de 1996. Para a análise 
da diverSidade aplicar se á o indlce Shanllon Wlener . Serão analisados 
também a frequêncuI o biomassa obtidas com este tipO de roleta no 
Campus e comparados com arredores. Dentre os resultados '" ubudos 
podemos destacar que com esse método de coleta obt lJl·mos no 
campus em lllalO 30.3% do total da coleta para a ordem Homoptera. 
segUida por Ortoptera (16.4 % ) C Hemlptera 116%), Das Ordens 
presentes nas coletas. a menos frequente fOI Neuroptera com 0.7% 
do lo tai amostrado . A maior biomassa 101 observada em Ortoptera 
apresentando 29.88% do peso seco de Insetos. Outro dado 
Interessame fOI observado na Ordem Hemlptera onde 25,2% do 
total amostr ado para o mês de maio trata ·se de duas espéCies 
slmpátrldas do gêncro Mormidea (Pelllatomldae, Pentatomlnl). 
PostCflormente será analisada a diverSidade e os dados serão 
comparados a sistemas degradados. bem como preservados dos 
arredores . O confronto das metodologlas de análise fornecerão 
subsídiOS para o reconheCimento da emomofauna do Campus e 
efiCiênCia do processo de reflorestamento. 

FLUTUAÇÃO POPULACIONAL DE Se/enaspidus .rticul.tus 
IMORGANI HEMIPTERA; DIASPIDIDAEI EM CITROS E OCOrRÊNCIA 
DE INIMIGOS NATURAIS NO MUNIC!PIO DE TAQUARITIIJt.A. SP. 

A . de S. Pinto, A .C. Busoli & S. Gravena. Oept2. de Entomologla 
Agricola (FCAV/UNESP), Rod. Carlos Tonannl Km 05, 14870-000. 
Jabotlcabal, SP. E-mail : asplnto@carpa .clagn.usp.br 

Foram estudadas a flutuação populaCIOnal da cochonllha pardlnha 
Selenaspidus arllcullJwns, a relação com seus Inimigos naturais e 
com os fatoles climátiCOS, e a distribUição dos mesmos na planta e 
folha cítrica, no municípIO de Taquaritlnga, SP. A pesquisa fOI realizada 
em 1993 e verâo de 1994. em pomar de laranja var . Pera, em área 
sem aplicação de Inset iCidas . Foram escolhidas ao acaso 10 plantas 
pala as coletas de amostras. OUlnzenalmente, foram coletadas 5 
folhas de cada quadrante (norte, sul. leste e oestel. como também 
coletadas outras 5 lolhas de cada estrato (topo e parte Interna) de 
cada uma das plantas IdentifiCadas . FOI contado o número de 
cochonllhas vivas e mortas na folha . Observou-se que a população 
da cochollllha pardlnha apresentou um PiCO em cada estação do 
ano, sendo que os maiS Importantes ocorreram nos mesmo '1 I ~ntes e 
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úmidos. A mortalidade sem causa conhecida fOI mUito alta durante 
todo o ensaio. A Infecção por fungos entomopatogêlllcos ocorreu 
logo após os meses de alta precipitação. enquanto o paraSitismo por 
mlcrohlmenópteros ocorreu prinCipalmente em Junho e 1993 e 
feverelfo de 1994 e a predação no verão. A dlstflbUlção da cochollllha 
e seus IllImlgos naturais nas diferentes exposições da planta ao sol 
fOI mUito heterogênea. A parte Interna da planta apresentou maior 
quantidade de fêmeas que os demaiS estratos (partes externa e topo). 
A mortahdade total e por fungos entomopatogêntcos fOI alta no Interior 
da planta, e o parasitismo fOI maior na parte ex terna. prinCipalmente 
no topo . A superfíCie supeflor da folha apresentou-se mais Infestada 
que a mferlor e a distribUição da cochonilha na primeira fOI mUito 
heterogênea, porém a maior quantidade de cochonilhas vivas e 
mortas, em geral, fOI encontrada na área mais próxima ao peciolo. 

INSETOS CAPTURA DOS UTILIZANDO-SE TR~S TIPOS DE 
ARMADILHAS NA ENTOMDFAUNA DO MUNIC!PIO DE PEDRO 
LEOPOLDO. MINAS GERAIS. 

Z. B. Rodrfguez .• R.C. leite & P. R. DE Oliveira. Oepto . de Med. 
Vetennárla Preventiva (Escola de Veteflnáfla / UFMG) Av. Antônio 
Carlos, 6627 , CEP 31270·010 , Belo HOrizonte. MG . E·mail: 
vet pa@oraculo .lcc.ufmg .br 

Nos diferentes agrupamentos de Insetos destacam-se 
aqueles que são nOCIVOS ao homem e aos animais domésticos e 
Silvestres. Paralelamente, eXistem aqueles agrupamentos de Insetos 
útClS, como os empregados no controle biOlógiCO de pragas. Na sua 
fiSiologia os Insetos possuem um sistema senSOrial que permite 
Identificar a lonte de alimentação ou reprodução seja por est fmulo 
Visual ou de qUlmioreceptores. Neste trabalho identlficou·se as ordens 
e contabilizou· se os espéclmens que ocorrem nesta entomofauna. 
As armadilhas utlhzadas foram : armadilha de Magoam, que utiliza 
como Isca um bezerro; armadilha de Manitoba que tem como Isca 
uma bola de cor preta bulhante. e armadilha ouentada pelo vento 
com Ugado de bOI como Isca . Três armadilhas de cada tipo 
permaneceram por um perfodo de um ano na área experimentaI. Os 
resultados obtidos expressam numeflcamente 70.44% dos insetos 
coletados para a armadilha de Magoam; 22.70% para a Ouentada 
pelo vento; 6,86% para a Manltoba dos 69,580 Insetos capturados 
no pedado de pesqUIsa. As ordens de Insetos coletados foram: Ofptera 
(81,83%1. Psocoptera (0.28%1. Trlcoptera (0,09%1. Hymenoptera 
(4,19%1. lepldoptera (3.30%1. Coleoptera (5,11 %1. Homoptera 
(3,73%1. Neuroptera {O.37%1.0rthoptera {O,85%),Hemlptera 
(0,25%1. Os resultados perrmtem conclui r que a armadilha de 
Magoom fOi de maior utlhdade neste estudo entomológicos de caráter 
geral. 

!NDICES OE AGREGAÇÃO PARA ESTUDO DA DISPERSÃO DE 
Spodopter. frugiperda (J.E.SMITH. 1797) (lEPIDOPTERA : 
NOCTUIDAEI NA CULTURA DO MILHO 

J. C. Barbosa. P. R. S. Farias & A . C. Busoli , Oepto. de Ciências 
Exatas fFCAVfUNESPI. RodOVia Carlos Tonanlll. Km 5. CEP 14870-
000. Jabotlcabal, SP. 

O fenômeno de agregação de Insetos pragas obedece a 
fatores de natureza fíSica e bIológica nos casos hipotétiCOS em que 
nem todos os pontos do espaço têm a mesma probabilidade de serem 
ocupados por um Inseto. Nestes casos. nos pontos onde as condições 
e fatores que afetam a sobreVivênCia são mais favoráveiS, ocorrem 
grandes agrupamentos de Insetos, levando a modelos de dispersão 
agregados. O presente trabalho foi condUZido numa área cultivada 
com milho. composta por 3 campos de 0,5 ha., subdiVididos em 
100 parcelas cada um. Em cada parcela, foram determinados o 
número de lagartas de S. frug/perda por planta. em 10 plantas ao 
acaso por parcela. Foram determinados os índices de dispersão Razão 
VanAncla/Médla, indlce de Monslta e o expoente k da distribuição 

blllomlal negativa. Observou-se que a relação Sl / X, e o fndlce 



de Monsm1 !d )  ;ipreson r nram v tores ma.ores Q I um<fod, , • • • todas 
as da ta  e amostragem ind icando uma dispo 1çào ayr • 1 , 1dJ para 
l a  Jr l s p quenas d S. frug,perdo . Os valore rio I ste e· foram 
todos 1gn 1 f lcat rvos , o qu 1nd1cu  que a d1s11 1bu1ç o dtJ lagar t as 
p no campo 1 1 am n te  agregada . Para lagorlas yr , ndes a 

razão ,\• J / .Y e o ind 1 1;:o de Mons1 ta ldl apres n t a ra m  va lo res que
n o d 1 femam es1aus1 1comun1 da unidade , 1nd 1cando um 11rranJo 
" I  0 1ó r 1 0 . Ass i m , pod - se conc lu i r  que l aga r t as  g rande  de 
S. fru91perdo se drsp 1 s;am com o tempo. dev ido pr incipalmente a 
la 1orei-. de mort hdado depend nles da densidade. bu por ahmento 
e ação d m1m1gos n turms . O pJr melro k da d 1smbu1ção binomial 
negal rv foi bast ante fel do pe la m dia de mfestaç -o.  dpr C!.antando 
vu lor s qu · 1nd1c m ai aton dade soh altas mi es t ações . 

PLANO DE CONTAGEM S OÜENC IAL COM BASE NA LEI DE TAYLOR 
PARA LAGARTAS DE Spodoptttr• frugiperd11 (J.  . SMITH . 1 79 7 1  
llEPIDOPTERA : NOCTUIDAEI N A  CUL TURA D O  MILHO 

J . C. Barbosa. P . R . S . F rias & A . C. Busoli. Dep 10 . d• C1ênc1as 
E xa 1 as { FCAVIUNESPI , Rod . Ca rlos Tonann1 , Km 5 .  C P 1 4870-
000, Jabot 1cabal .  SP 

Na le i  de  Tay1ór a var 1 ãnc1a o a méd ia t o ndom a aumentar  
1untas obedecendo a uma 10 1  de  poténc 1 expressa por S· • am•. 
onde os coef ic ientes a e b,  são conhecidos como coeflc 1en1es  de 
Taylor. e fornecem est imat ivas do p dr o de a reg ç o de espécies 
no e paço e no tempo. Além disso. estes i;;oef ic1ent s podem �er 
u t i l izados para a construç o d pi nos de amostragem eqüenc1aís 
com um nível de pr c isão constante IGREEN, 1 9701 . Com este 
obj t 1vo. foi conduzido um expenmento na fazenda de ensino e 
pe quisa da FCAV/UNESP - Campus de Jabot lcaba l ,  onde re lizou
se um s istema de amostragem estrat i f icada constítuldo por t rês 
campos formados por 1 00 parcelas cada um . Nesse estudo contava 
se o número de lagartas pequenas e grandes por pi nta ,  em 1 O 
pi ntas ao acaso por parcela, num total de 1 000 plantas or rampa. 
A lei d T ylor apres ntou um bom a1uste aos d dos obt ,dos, com 
regressões lt mente signif icat tvas para a relação entre a média e a 
vari ncia das  várias amostragens . O valores do par ãmetro b para 
lagartas pequenas e tota l  foram 1 , 5 668 e 1 , 5540, respect1v mente,
o que indica que a forma de d1stnbu1ção dessas ca\e orias larvais é
agregada . P ra lagartas grandes o p rãmetro b foi i u 1 a O, 7875 o
que conduz  a uma distr ibuição tendendo para alea to riedade . Foi
const ruido um plano de cont gem eqüenci 1 , para lagartas  de S.

fru91perda na cul tura do milho, a um nível de prec isão constante
O •  0 . 2 .  O plano consiste em determ,nar uma hnh de decisão ta l
que contagem é interrompida quando o número tot I de lagartas
por pi nta acumulado u ltrapassar esta linha, quando então, encerra
se a amostragem e a d ns1d de populacional pod ser de terminada .

COLEÓPTEROS PREDADORES IH ISTERIDAE  E CARABIDAEI EM 
FRAGMENTOS FLORESTAIS DA REGIÃO DE VIÇOSA (MG) . 

P. P. lopes, Depto Ciênc ias Biológicas , Umv . Est . Ferra d .. , . ntana , 
km 3 BR 1 1 6, Módulo 1 ,  CEP 4403 1 -460 Feira de Sam , . ,a . BA 

O s  c o l, e õ p t e r o s  p r e d a d o r e s  de l a r v a s  de mos c a s  
(principa lmente Histendae) têm sido estudados no extenor como 
potenciais contrai dores d mo ca do chifre (Haomatobio irritansl .

O uso de h1stéridos predadores pode ser um efet ivo complemento 
para o controle desta praga, mas anteriormente à mtrodução de 
qualquer organismo, deve-se conhecer a fauna nat iva ,  su estrututra 
comunitária e seu potencial como predadora da mosca. Isolados 
f lorestais podem seNlr de refúgio p ra pred dores potencí is d'e 
pragas. tanto de agricul tu ra  quando de pecuária .  E st estudo tem 
como objet ivo a identif icação da fauna de coleópteros predadores 
IH lster ldae e Carabidae) de iso lados floresta is  remanescentes e 
regener dos ,  e sua estrutura comunitária (riqueza e dist r ibuição de 
abund ncial . Na reg ião de Viçosa, que apresent a um mosaico de 
formações f lorestais com diversa culturas e pastag ns, coletamos 
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com ar mad i lhas do t ipo p 1 t f  l i com 3 t ipos de isca lbanand, fezes e 
c rcaçal .  As armadi lhas p rman ceram 48h no campo . Col t amos 
em 3 f ragmomos l l  parcela de Sha  em cada fr agmo11 1o l .  endo 1 
grande ( 'G ' , 344hal , 1 med 10 l 'M ' .6 1 ha) e 1 pequeno ( 'P' , 6 . 5ha) . 
F oram colocados 20 ponto mostrais {con1un10s do 3 ,1 rmad1lhasl 
em cada parcela . No 101al for am regist r adas 1 8  es  c1es de H1s1endae 
e 1 6  do Car ab1dae . A r iqueza ob  ervada 10 1  maior em G [S

e.
= 2 1 , 

n 9 3 )  seguida por M IS,, = 1 8 ; n - 83! e P IS, 1 5 , n 1 741 . A
nqu 1 est imada por 1ackkml  d1 I  renciou pana o l rngmentos G 

P IS · = 3 1 . 5  2 .95 ;  s; 2 1 .6 2 . 8 5 :  I .C . 95%1 .  A estruturas 
de c1bundllnc1a dos f ragmentos não d i ferem entre s1  (KS. P e.lo' .., 0.999 ,
P,,, 0.894 e P , O 34 1 J .  ma · . enquanto em P as 2 esp  c11:?s  mais
bundantes,  correspondem 11 82 . 2'lb dos md1v duos amost r ados, em 

G e M a  duas mais bundantes  não chegam 4 5 % .  As 2 espécies 
que se destacar am numcr icamen l c  for m do g n ro Echmodes

(H is tcndoc), um dos maiores regist rados e com ma,or abundância no 
r ragm 1 1 10  pequeno . E te f r agmento possw vege t .iç o bas t ant e 
espar sa.  perm1 t 1ndo a entrada d gado, o que pode 1us 1 1 f 1cdr o 
aumento de abundánc1a Se 1� 10 lor comprovado , exper 1mentos de 
pred ç -o erão real izados após 0 cor rera 1dcn 1 1í icaç5o taxonôm1ca 
des ta  e péc1es. 

OCORREN C I A  DE Cosmopolittts sordidus I G E R M A R . 1 8241  E 
Metamasius hemipterus I L . .  1 7641 (COLEOPTERA.CURCULIONIDAE) 
EM CULT IVARES DE Musa spp . CULT IVADAS EM CONDIÇÕES DE 
SEQUEIRO E IRfUGADA . 

A .. H. Garcia, E. M. Andt de, G . P. Cattini . C .  A. Moreira & L. B . 
Ma.cedo, Escola de A ronomi , UFG. C . Postal 1 3 1 .  CEP 74.00 1 -
970, Go1 ma-GO. 

O Estado de Goiás importa cerca d 64% da banana 
consumida e hã tend nelas evidentes do crescimento da ban rncultura 
em Goiâs para a tender a tual demanda. O obJel 1vo do presente 
traba lho 101 verif icar a ocorrência de Cosmopolites sordidvs e 
Metsmosius hemipterus em nove cult ivares de Musa spp . no murnclpio 
de Goi ma IGOJ ,  buscando informações sobre o comportamento 
dessas duas espécies de coleobrocas em ban nais  cult ivados sob 
condições de sequeiro e irrigado. Foram util izados nove t ra tamentos 
( "pr ta -anã " , "prata-pacov • .  •myssouri " . "nanlcão " ,  "prat a -ea• .  
· fa rta •velhaco • ,  • t  rra · , "maranhão " e ·marmelo") .  com quatro
repeuções em blocos ao caso . As espécies for m cole t adas
qu inzena lmente  a t r avés de a rmad i l h as  do t ipo " t e lha " e as
amo t ragans  ocorreram de dezembro de 1 994 a dezembro de 1 995 .
For m colet ados 6 1 .57% de C. sordidus no pomar 1mgado e 38,43%
no de sequeiro . Entre os espécimes de M. hem1pterus, 53 ,82% foram
coletados no pomar 1mgado e 46 , 1 8% no de sequeiro . As cultivares
1rngada.s terra , maranhão e m rmelo foram as mais atacadas  pelo C.

sordidvs , enquanto qua as culuvares maranhão e terra as mais
at acad s p lo M. hem1ptervs . Nas de  sequeiro as  cult ivares terra ,
prata -pacovã. e maranhão foram as mais atacadas  pelo C. sordídus ,
e a maranhão e a marmelo as m is preferidas pelo M. hem1pterus .

Na cultivar míssouri não to,  coletado nenhum exempl r d espécies
de coleobrocas . • Do total de e. sordidus e M. hemiprerus nos dois
pomares 1seque 1ro e trr ig do] 6 1 , 5 7 %  encontravam.se nos blocos
irrigados e 38.43% nos de  sequeiro .

O C O R R � N C IA D E  A T TA ROBUS TA B O R G M E I E R , 1 9 3 9  
IHYMENOPTERA, FORMIC IDAE) N A  RESTINGA D A  ILHA D E  GURIRl. 
NORTE DO ES. 

louzad , J .  N . C ' . ,  Tei11ein12
• M. & Schoereder, J .  H.J, 1 - Entomologia. 

Dep nº . de Bíol .  Amm 1 ,  Umv . Fed. de Viçosa , CEP 365 7 1 -000, 
V içosa, MG . 2 - CEUNES. Unrv . F d.  do ES, CEP 2 9930-000. São 
Mateus, ES.  3· Setor de Ecologia , Depan•. de 8101 . Geral ,  Univ . fed. 
de Viçosa. CEP 365 7 1 -000, V içosa, MG 

As formigas do g nero A tte são conhecidas popularmente como 
saúvas e várías espécies provocam grandes danos a agricultura .  Os 
d nos causados por essas formigas são principalmente nas folha:s 
d s plantas. que estas cortem e levam para o Interior de seus ninhos 



SI,I.lerrii,l(..>Os ('llrel"In(). al{JlII lMS espóclfls de Afta Il\CSlno 1410 tendo 
llIlpm l ilnCIl1 N:CHl{)mlc.1 ... rlU COl1lh.llltlótS e JlOdetlll'!Hm soff tlll(..Io ri SCO 
tJ(! \!l(lIllC.io U" ... dess<ls esnecles Ó fi A lt.1 fObll.<:;lO . Que apresenta. 
p(>I.1 IIICfdllllót. 1I1"'lflbwçào restrlla <.105 iJlfcdtHeS da Cidade do RIo de 
J.ult'un Essa IOfllllua 101 cons,derdd .. como possivelll1l.', " ')( l l/1l a 
até puucos anos at rás, quando seu Stll1llS populaCional I, "''11510 

Este tr al),',lh" amnha a (l!sl nhUl(:Jo dl' Alfa wJw"'U/ alé o 1,ft 1.11 norte 
do Espirlltl S,ttltu F(lIal1l CU(;(1I1Il<.lclm. CIlI ,11C. ' ''' clt' I cs tll19" ", escl valla 
0110 milho ... ,u lul!o .. lia !Orlllltl .1 O:. nlllho ... oIJlfC"'l'llldValll iJ:' mCSIIl.I'" 
c<uactl'fI ... tll:.I~ til' (dlll,ll1ho c :.up('dIC'dhtlil;11' f!f'sr:n tos 'liJ Itleratur.1 
Solcldcl05 Im.II" l:ul(!I. ,dll'" (' IIV(>r"lII :'U. I Idell (,IIt:"t:au c(lll lllmad.1 
I}lH In ...... pl· !-o,ljlll ... ldtlll· ... du r.IlIlU. noJo unvolVHln .. (;0111 O I'fU!)ull1e 
lfabalho, E PII:'Mvtd 'lUl! a c ... prr;Ie ocorr a de furllla cunlmUd l)Or l oda 
a re:.tlllqa do htural :'II(I('s tf> , m.1S SUd p,usem;.1 (cl1h,1 Sido Ignorada 
pcla (:~If (oIlCI .I rle cMudos entomológlcos nessa ... ' reil" e pela dllil rcnte 
eSIlCt:lflcldctde d.1 e!)j)ccle d areas sombwallas c tWIIl prescr v elda~ de 
v('ge l.tç.iu 

CO MP ORTA ME N TO FORR AGEI RO ATi PI CO EM RA INHAS DE 
ACROMYRMEX IFORMICIDAE. ATTINI) 

Louzada. J . N Cl 
•• TeilCeira1• M . & Schoereder . J . H.'. l-EIlI(,moIO<JI3 

DCII.Ilt'· de Blol Anllll.II UIlIV Fed de VICOSoI, CEP 31 .• 000. 
Vu.;osa. MG 2 CEUNES. UIlIV Fcd do (~, CEP 299J lU. SJo 
Mdteus. ES 3- Setor de Ecult)yl~t Dep.ul !..Ic Blol Geral. UIIIV Fcd . 
(h' VICU".I, C[P 36571 000. VICO~.I . MG 

As forltugi.ls dos gcnertl~ Acrumvrn/cx sdo cnn~lderadas eUSOCliJlS 
1101 .1J1H!St'lltmcm col,ilHas Ortl.llllldd,ls em lJIna Oll n"'IS c,lstas de 
opcr ilr",:. estcrelS {' lIlIl.1 t;il' .. td du ImhVldtlos fl'IIICI~ (ralllhn l él11eas 
vlfgpuo;; (> lIlole 1l(l~J. Gc, .llmenl e ilS coI6Iu,,:, ,l prt'!)f'IH.l1ll somente Ulllel 
r<lInha lt!ctlmJ.llld. ill>cs .. r de' ex,s tlrelll excet;ót· ... A casta d(' Upclilfl ilS 

rc.,pom .. lv(·1 pela at ividade de corln e traIlSI)or!c de folh.ls par,1 o 
nlllho. CUld.lllu5 com O I"rdllll de fungo e com .I ~ 1.11'1.15 e allmen t,u.fiu 
d<llillllh.1 Nu IlIielu do Pl'liodo chuvoso as ramha!. v"gens t: IIhlchos 
I.I/CIII ,11(·vu.lda. onde ol,:w re ti cÓt>ul,1 da l êlil(,.J com váflo~ IIldchos. 
Apn~ ft·rlllll.lda a r .llnha eM,olhe UIlII(H:.II ondf! lia 11ll1t1.1f lI'lId nuva 
colónliJ E!-o,lc uo1IJtilho rcl. ltd .1 ocorrênCia de um t;uml'urt,lIll{'nto 
,lt,p'CO ollsClv,ulo ('111 f,ltIllhlS de A CfOnlV''''cx :-.p lem IlfOce:.so de 
lucntlhcaçJol [m UIlI lurrnlquelru 10t:.IIII<I(..Io no pcrillle tr o urbano da 
CIdade dl' S'-ío MiJteus. nortf! do ["'''lrl to S,lIltO. furam uh ... t· rvada s 
por !lés VlUllS cotlsecu tlvas ralnha~ p.utlClpiJl'II:IO d.1 JIiVld.1 .,. v turna 
de corte e tr .1I15,lOI10 de l olhas c lIores de HtlJI!~co.<:; 511 1\ I'"mtma 
observ.J c.io. (l1Il 0909 1996. fOf.lm co letad.IS 12 r allllltl~. sendo 
(1ue t'és amd .. H!llnham AS asas. Na :-.cgunda observacão. em 16 09 
fell veflhcad .. a presença de 5 rdlllhas na tfllha durante 10 mlll de 
oh!>ervacão, Na l"Il l nlla observação. em 2309. 10r "'11 veflflcadas d 
prcsenca de 8 ralllha s em 12 rmn de ob!)Clvação A pr c~t.lnça de 
rainhas. aparentemente Vlfuens, par ticipando doi dllvld ... dc de cort e 
não havta ainda Sido rela tada em A crom yrmex e acreditamos que 
pode ser uma estratégia da colõnla para hdar com Situações de stress, 
convertendo todos os Indlviduos em operárias . t Importante realçar 
que o ninho encontra-Se pró"Imo a um local com grande flu"o 
humano. 

FLUTUAÇÃO POPULACIONAL DE FITOPARASITOS E ORGANISMOS 
BIÓTICOS REGULADORES. NA CULTURA DO MARACUJA IP8ssiflora 
edulis f . flavicarpa). NO CAMPUS DA UFRRJ. 

M . A . SOllres. E.D. A ssunçiio . C.M . Floriano. C.S. Sant o ... C.A .M . 
Pace & P.C.R. Cassino. Centro Integrado de ManejO de Pr<lU .. >. Oepto. 
Biologia Vegetal. Insl. alologla. UFRRJ . Rodov. Rio/São Paulo Km 
47. CEP 23 .851 ·970. Sempéd.ca. AJ . 

Tendo em vista a ImportânCia da cultura do maracujá para 
nossa economia. se faz necessállo avaliar as flutuações populaCionaiS 
dos diversos fIto para SilOS associados e os organismos b,6tlcos 
reguladores que apresentam Importância para a cultura. tendo sido 
este ° obJetiVO proposto pelo trabalho. que fOI re alizado no período 
de Junho de 1995 a maio de 1996, em expellmento Ins talado no 
Campus da UFRRJ. O mesmo contendo 192 plantas dls t flbufdas em 

24 1 

48 parcelas, sendo 4 plantas pOl parcela. ul lhlando o ~I::.tema de 
cOllduçJo c susteIHação do tipO cspaldelfil vetl lcnl. O eSludo fOI 
realizado através de monitoramentos qUllllcn3lS. onde foralll fella:; 
as Ob.ie'VdçÕes a part" da tltllllac,:'lo da metodologia de presença 
ausência. Icah/ando a anáhSll de 20 folhas por parcela. Slllldo del 
ur> UIIl lado c dei do ou tro lado tlóI espaldella Os flt opard~lloS de 
IllfUOI IIICldõnC!,I lia cultura for .1m Empo;,sca SIl com malOf lul estação 
elll Junho de 1995 IguiJl ti 8.3"u c lIIenor em Icvercuo de 1996. 
Seleflaspldlls .urlculatus com maior fu, 3.3'\, em Julho de 1995 e 
!lOS meses de 'dltCIIO fi marco de 1996. n:io 3J}fCselll.If.t111 1I11t'stação 
dll 111"'1'10 (> DWClor 11l11fl(':I1I/S que em dbul tle 1996 .Ipres.entou 8. 16% 
de IfIleSlttção. sendo quo IIOS Ille:.es do julho . 1 s(' l ellllH o de 1995 e 
!tive,clfo de 1996. não aprcsenhlfillll Infes t .Jcão. Os orUiUl'$1ll0$ 
bIÓtICO') reguladores .Issmalados COIII !'.IUIU" C,ltIVO grau de Infestação 
foram Scymtlus SI> • onde leve ~u,j ma'or IIlCI{Jêllcla de 38.56% no 
mês de .uIOSIO dI-' 1995. lias mCM'~ de levl' rCIfO a ma,o de 1996. 
Cllrvsopf',I,1 sp COIll 111<1101 IIlç,dêncI,1 de 16.67 %. no rué:. de 
~etcmbfO dt' 1995. IMO .. pres~lI t ando Incld~l1cla no nlese~ de al>lIl e 
maIo de 1996 Demonstrando a I1lll)(Htâncl3 do monltoramcnlo par a 
a dClelllllllação dos piCOS populaclullillS dos "tOpítf.1"'lUS e org,ulI!";mos 
bló licos l eguladores. posslbll,tafldo assm' u M.meJo lnteU' <II lo ue 
Praga!-. 

ASP EC T OS ECOL ÓG ICOS DE Selen llspidu s II rt icula tus 
IHOMOPTERA . DIASPIDIDAEI NA CULTURA DA LARANJA NO RIO 
DE JANEIRO. 

J .C. Perruso. P.C.R Cassino . M .A . Soares & O.R.F. A zevedo, Depto 
de Blulogla Vegetal 18 (CIMPI • UFRRJ. km 47 da Anllga Est RIO 
São PAulo. CEP 23851 970. Seropéd,ca. RJ 

Tendo sc em vis ta a e)(pansàu da cochonllha Selellnspldus 
iuticula tus UIII iirea:. c' t ricola~ lI11pOllillltes do ara:'II. estudou se dOIS 
aspectos ecológiCOS cid praga no RIU de JanClro Um a:'I)Cc to St: rll"J a 
" 1<1I0r ildaptação de S 8f11culalus f1:. folhas do IIUf' ah~"odlcJcos e 
oulfa:. cO('hullllhas. que 101 estudada alfavé:. de dl1l0~t fds qUlluennls 
110 JlOllldr de laranja!"; (cv Folhd murchai do Deplo de FI IOlOcnla da 
UFRRJ. de 111,110 92 ... se tclIlbro 93 Os alelrodideo:. dvahados foram: 
A leur(Jthmws floccosus. A/curotrachellJs Cn/ll, Dmlcurodes Cllofolll 
e PaflllcVforles bomJoo As cochonllhas dnahs .. das l oram Coccus 
vlfldlS. PIII118SP/S asp/d/slrae e Orthezl8 praelollgn Em cada ddl a de 
amostragem. observou se em 10 l olllas pldlua num 10 lal de CUlCO 
pl<lntas ao acaso. o nllmCfO de IndlVÍf.Juos de cada espéCie em ambas 
faces fohares au avés de IlHCrOSCÓplo ostCleoscóplco Os dados foram 
analisados ca ra ctc.!fll.lI1do se o mcho ccológlco de cada espéCie. por 
meiO do Intervalo de confiança do percentual de Insetos em cada 
I<lce lullar Também corr elaCionou se o número de mdlvitluos de S. 
8rllculaws com O dos denldlS urgalllsmos. Ou tro dspec to estudado 
fOi o indiCO de parasi t ismo de S Orl/CIJIMuS. (l para ISSO coletou se 
lolhas chucas com a praga nos segumtes municípIOS de setembro! 
93 a se tembro/95 : Seropédlca. RIO Bonito e Araruama. As folhas 
foram acomodadas em placas de Petrl por 15 dias, ao flOal dos quais 
con tou -se o número de parasl tOldes obtendo-se o percentual de 
parasit ismo . No primeiro aspecto estudado. 56 P. aspidis trae poderia 
competir d iretamente com S. 8rticula tus. Já que fOI a única espécie 
com preferência pela face supeflor das fo lhas como S. arllcul8tuS. 
Contudo ao analisar -se as correlações. observou·se que todas as 
combmações possíveiS entre S. articulatus e os demaiS inse tos não 
foram slgnrficatlvas, concluindo -se que não houve competição 
Intere specíflca. Ouanto ao paraSitismo encontrou-se Aphytis sp. 
IHymenoptera. Aphehnldael numa média de apenas 1.03% dos 854 5 
Individuos de S. articulatus coletados. demonstrando·se que ° (ndlce 
de paraSitismo do inseto no RIO de Janeiro é multo discre to . Portanto 
os resultados obtidos Justificam a atual expansão da praga . 



COMPOSiÇÃO E ESTRUTURA DA COMUNIOAOE OE SCARABAEIOAE 
IINSECTA. COLEOPTERAI EM DUAS ÁREAS DE MATA ATLÃNTlCA 
DE DIFERENTES ALTITUDES. 

Louzada, J . N. C. & louzada. L. A . O. , Entomologl3, Depart ", de 
8101 Animai , Umv . Fed de Viçosa, CEP 36571000, Viçosa. MG . 

Os Sca r abaeldae são Insetos detrlt(voros multo 
diverSIficados na faix a tropical Sua dls lr lbulção l)Ode seI afetada 
por características do habitat , latitude e altitude Apesar ( serem 
multo IInpOflantes para a manutenção dos ecossistemas c~·. , · ·. Illsetos 
são pouco conhecidos no 8raSll. O oble t lvo deste 11 ... 1.llho fOI 
compa,a, a estrutura e compoSição da comunidade de Scar~lb .. eldae 
de dOIS fragmentos de Mata Ali ntlca locah/ados em diferentes 
al1ltudes O trabalho fOI reah/ado em dOIS Iragmellto~ de m<lt<l 
atlântica localizados nos mumClptos de Vargcrn Ali •• 168001 lIe 
altitude) e Cachoelfo de Itapenltftln (SOm de alll tudel . O~ tn~etos 
foram caplUrados durante o pedodo de verão através de armadilhas 
do tiPO ·pl tfall· com Isca. Em cada fragmenlo foram Instaladas, por 
dOIS dias, Oi tO armadilhas divididas em quatro duplas Cada dupla 101 
Instalada nos vértices de um quadradO de 30 x 30m e era composta 
de uma armadilha com Isca de carcaca e outra com lijzCS humanas. 
Em Varyelll Alta foram cole tadas 21 espécies representando as tribos 
Atcuchllll, Canthonllll e Phanaelnl Em Cachoelfo de Itapomlflln furam 
coleladas 7 espéCies rcprcscntando as tflbos Atcuchtnl, Call1honlnl, 
EurV~lernlnl e Ontl1ol>haglnl As duas áreas apreselnaran1 dl~lrlbUlções 
de abundância eStaI ISIICalll(!f)IC dlteremes pelo testc de Kolmogorov 
Smllllov (dlf . max ."" 0625 . 1) - 0.0491 Em Vdryem Alta a 
dlstrlbulcão de abundânCia ajusta -se ao previsto Ih: I 'odelo 
loonormal Ic2 : 2,92; p < 0 ,891 e em Cachoelfo de h .11 lI!IIn ao 
previsto pelo modelo de sértc loyaritlmlca (C 2 • 1.61 . p .. \,.,. 95) As 
duas comUnidades apresem aram somente Ullld e!)pécle 8111 comum 
Apesar dos dOIS fragmentos es tudados serom con~ldcrado~ tle forma 
genéftCd como Mata A l lãntlca. eSle estudo demonstra qlle mesmo a 
dlSlãnClas relatlvamtlnte pequenas (aproximadamente 30 Krn) a 
COllUlludade de Scarabaeldac pode IllUd.1f completamentc Ctn lermos 
de compoSição e estrutura em função de variações lia altllude 

SOBREPOSiÇÃO DE NICHOS E COEXISTÊNCIA DE DUAS ESPÉCIES 
DE OICHOTOMIUS HOPE. 1 B3B (COLEOPTERA. SCARABAEIDAEI 
NA RESTINGA DA ILHA DE GURIRI. ES. 

Louzada, J . N. C1., louzada. L. A . O. & Schiffler. Gl .. l · Entomologla, 
Depart" de 8101. AmOlai, Uni v Fed de Viçosa, CEP 36571 000, 
VIÇOSd. MG . 2 CEUNES. Unlv fed o do ES, CEP 29930 .... ' .l. São 
Malcus, ES. 

Um dos conceitos mais dlfunchdos em ecoloUla é que 
esfléclcs com o mesmo flIcho nào podem coexls t" em UIlI me~l1Io 
local Entretanto, alyuns e~ludos têm demonsuacJo ess.l pO!>~lbl"dilde 
cm Sls tCmas em que eXiste yrande ImprcvIslblltdJde temporal e/ou 
espaCial de apareCl/nomo de recursos . Os Scarabacldae dClfltivolos 
alt1llenWm se de matertalS com as características ~ullrdCII.ld .. !:> (fcze!:>. 
c.llciJça!> . frutas podres etcl Neste trabalho 101 e~lud.,da a 
so brepuslção de nichos de duas espéCies modologl c; amel1te 
semelhantes de Dlcholomlus. perlt!nccntes ao gfUpO de O. !>eflceus 
Estas eSI>ócles são mUito abundantes em áreas de fcstlllga do norte 
do ES. No mês de se tembro de 1996. u tilizando se armadilhas do 
llpo "pl tfall " com Isca, fOI analisada a sobruposlção na :l tlvldade 
temporal de fOlfageamCllto e na ullltlação de habitais. A sol>lcposlção 
temporal fOI analisada em uma área de restlflya preservada coletando 
se os Insetos ativos em perrados dllerentes de um mesmo dia 5 '40 
li 7.40. 1100 li 13:00. 17:40 li 19 .00 e de 22 '00 ~ 7400. A 
sobreposlçào espaCial fOI analisada coletando se os InselU·. ,"li quatro 
hablHlts com fiSionomias diferentes: restlllQa aha. rt!sllng.t . lIus llva, 
are a derrubada e formação palmae Tania no horl\lIO de dllvlrtadc 
quanto no habitat as duas espécies IIveram sobrepuslção de Illchos 
aCima de 95 %. Os valofes do indlce de MOllsna foram de O 96 para 
atiVidade temporal de forrageamemo c 1,00 pala h.lbltal A grande 
sobreposição de nichos apresent ada pelas duas espécle~ é uma 
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eVidênCia de que, em Slluações espeCiaiS, é passlvel que duas 
espécies semelhantes quanlo .. s dimensões do ruch<> coexis tam em 
um local Essas caraclcrist lcas especiais, no preseme trabalho podem 
seI relacIonadas ao ambiente lislco da l es tlnga ou a características 
dos locursos, que aumentem a cornpeuçao IOlIacsj:>eciflca em relacão 
ti mterespccihca . 
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FOTOTAXIA EM Sper",ologus rulus BOHEMAN (COLEOPTEAA 
CURCULlONIDAEI 

A . S. NetV', M . A. Barret oH & N . Anjosl. DCI)! dt' [IllICnh;1I101 

Flort.lShl1 e BIOlogl.1 AlIlIlhll (CCBtUFVI. CEP 36571 000, VIÇO!>d 
MG [ ' Inall · lIllhlrrt~lo@<IIW'llnl .lI lv .b l 

Sper",ologus rllfll$ Ó um.1 lJ~péClc (.lu 11151'111 .,C <.11.1(.<1 
SClnellles illnldl.lo:nddét!> UC Ar.Jf/C.1rm .J1lqu~(lfo"a EIII 111)~.t-rv .. çõe!> 
l eaht.ld.ls UlIfoJlI!e os eSllluuS do elcl.) tle vida. con!-ol. llt lll M' 11I.IfCdd<:l 
lendcllct:l dos adl/ltos em c!!>conder M~ IM patte .. lICltor dd!> ')I'I1lCllleS 
Como o ",!>eto e de blc,h,gla dc!>cOl1hl!cldd, p"JI.urou M'. 111>'le 
IHlh.llhu. vCllftcar se S. 1/111/5 >lplf>~e"la 10101,1),1,1 O Ir,llI,lllIu tUI 
deM!nvulvlllu no L,,!tor ,IIOIIU du aloluw.t de h,!>oHI(J, 11.1 Ul1lv.~f!,ld,lIhJ 
r edel di dlo: Vlcosa, em L:umlu; õe!> con lrolillldS A IluHIIIl.ICoIO tlu 
l"hOl,1I611u 101 oblic la pai IHCIIJ do quiHro (;01\1111\105 lh~ 1,llIIpadd!> 
Ihlort! scel1 te . 40w. tipO IUI du dm O!> IIlselO!> IUI,IIII culc tadus 
dllM!Ulldmellll! em yalolas 110 cflaç50 o f:oluc.;ado, IIU Cf'1I110 Ilc CilIX.IS 
de I~Oput (250m!). COtn t.II1'I)'" wltlcla , IIllerlt{Fldas 11111.1 iI oulra 
101.thnente lechólda. ~.hll, 1 UVII.H a CnlrLld,llle!t1i ESltI!> ohM' rvações 
lor.ttll rl!dltladas nos tcmpos de 5. 10, 15 . 30, 60. 90, 120. 150 e 
180 III1I1UIOS após il Itber ,tI- :10 Usou!>c 10 repettçúes du 1 O Inse lo~ 
nos !.CnUlIlleS IralamenlOS I C<:II),.I sem SI~I1I11ll les 2 C.llxa COI11 
sel1lonleS 3 C;:uxa som StHlIenle~ 110 Iddo claro 4 C.WII. <I !>C'" 
semonl C!> 110 1.IfJu escuro 5 Calx,1 l;lllll 1t!ld no hllldu l' n,l lamp .... 
O ... 'CMlllados foram <Il1ó1ltS.l tlUS dlr.WI·S tio 1C51e tlu Krll~k. ' "UIS I' 
eVldenCI,JI .lm que S. rufus .lpre,",,'IIIJ 10Iul.IX1.1 /leu ,IH v .. () lu dl'SII:t 
IIlselO 08coII(Ic, se na pnrln tuh'flm tlLIS stJIll(>l1le!> cio VI !>U' um 
cOlllllon,lIl1ell!O dt, ,uOleçdtl CUltU,1 ,I IUI PIUV.IVllhllL'1I1(' t"1C 
r:olllll0rt,tIllcntn t~xphCd n 1.110 dt· S fulfJs pCrtll,IIU!U" ,IIJIUlhlllo C 
apfl!!,t'm..t, qldlldn 1l10hlhtldlle . '''' .HI!>cnL:ht de SCllIl'lllm, 

THE EFFECT OF SIMULA TEO OEFOllA TION IN Eucalyplus 9randis 
PLANTINGS 

M . A . Oliveira. T . M . C. Oella LUCia & N. Anjos, Dpt " de BIOlogia 
Allllnal. urv, CEP 36511000. VIr.OS,1 MG, Br,1SI1 ApUlo CNPq 

Tlte losses mlllLWcI hy 1t~,tI ulttlnu ,tllb Wl'''' qu.lllllf1ed uy 
slmuln ltng SI)!, deloltallun leveis UI sue 1110ntll uld fllC,1lyprlls gHtf!e!ts 
111 MUCUII, Bahlit The IIlcn~,lM' 111 tft'C dI1llUC1C1 .:md hl'lIlht W<lS 
evalu01cd pvery Iwo 11101l1h .. f/llll1 AIIOus\. 1994 lO M,IfCIt, 1995 
Tllo lOSullS l:>howo(j thnl unly tol ... 1 dufoh.IIIOIl C.III C.HJSI!, 1«.:110" 
In dlamCI CI ,md helgltl growlll lllcse tlf'l~S 1051 10_881\1111 10 12m 
III thclf cll,Hucwr ancj hClyltl rc')pet:llVcly At 240 d;:IY' .11h'1 tIllllry. 111 
S,)llo 01 lolal dcfohalloll, 1111' Ict!es ... hl·.ldy IIreSetlted h<lIUht!> IdCI1ItC.11 
10 Ihoso 01 Irees whlch h.ul IIndcIUolW 5075% clefolta\lon lhe 
volume 1055 UI thls pertod leu lhe 1UI.Jlty delohaled Iroos W,IS 35% . 
Tlus 105S wllI!te 'educ~d lu 13~ WhclIl'lIl1apolnted for oi rOtallOll 01 
seven voars 

PREFER~NCIA PARA OVIPOSlçAo DE Hedypallles beluJinus IKLUG. 
1825) ICOLEOPTERA. CERAMBYCIDAE). 

C.M .S .• Soares. D~plO . Zool UFPR, ex Postal 19020, CEP 81 531 
990. CUIlllba, PRo E.T •• lede & C ., Castellano, EMBRAPA/CNPF. Cx . 
Poslal 319, CEP 83411 000. Colombo. PR 

Visando ob ter Informações sobre possivels llo!>l)cdelfOs 
altornatlvos, qlle pudessem ser empregados como cul tltr<ls mlnadllhas 
po1la broca da c rva mate tHedypnllws bet/lllllllsl . ou, ,1.1" .• 1, que 
VICSSCI1l a se constitUir cm reserva lórtO da praUolllns ále" lI.! mata 
n.ll lva Clrcunvmllhas aos ervals. l oram l os l adas, Quanto i't 1}ll'Ic,êllcla 
para oVlposlção. ,un1amente com erva male lI/ex p.1rllg/J<lfIenslsl , 
qualto espéCies do mesmo gencro I . tht>CLilflS. 1 dumoso. I. 
mlCroúolJla o lIex sp. Para tanto, no nuh. do )aneuo do 1996. cohOlu 
se, rlO campo. 20 lêmeas de H belJJlmu$ que us tavam l e.lhzamJo 
posturas. Essas loram ttansfendas para laborillórtO do Entomologla 
do CNPF/EM8RAPA e divididas em qU;:IIIO grupos, sendo cada grupo 
deslmado a uma gaiola conl endo 25 ramOS, CII1CO de cada vegeta!, 
com aproxlflladamellte 2.5 cm de dla' llet ro. Decoftldos se te dias. 

penudo cm que .IS gaiolas loram mantidas a temperalura amblenlo. 
.IS lI'mt'..tS fll/,IIII 'ellldda!> c os ramos examinados . CunstaloU 5e 
tllle 90~ d,l'" po~tlll.IS foram re"hldd.J s em I. parayIJlJflf'lIsl$ Icr va 
mateI t! apenas 10% elll I. c//Jmosa Nns dt!malS espécll!s. não se 
oh!>e lvou pustlll,I!>_ Pode se conclUI! qUI! eXISle dl l cumça quanto a 
IIrelcr(mcl<I pala uVlposlI;;ão de H betullfllls As essênCias lIoros lals, 
(l1I.IIldo cOlllp.uadas r.Onl orv .. mUle. nào .Jpresentam potencial pdr8 
sOlem emp'f'CJrldas COIIIO cullu rd S a rmadIlhas Na!> matas 
CIILunVl7mhas aos ervillS, apresen tam pouca probablhdade para 
COIl~lIlulfell1 se em rcsclvatórto da p,aga 

SUBSTRATOS PARA OS FUNGOS SIMBIONTES DOS ATTlNI 
MENORES IHY M .• FORMICIDAE) 

J . M ayhé·Nunes 1 & K. Jaffé1. 1 Dem 8101 AnllHal UB/UFAAJ) , CEP 
23851 970. Sl'rllpcdlca, AJ . BraSlllholslsl a do CNPq) 2 Depl 8101 
O"JrlllIsmos (USBI. C,u,lcas, 1080 A, Venczuela 

A UIOO Al1lnt tem ce,ca de 200 espéclcs. divididas cnlre 
11 ue,wros Nove SdO refcndos Il110rmalmenl e como AIIII" menores 
c dOIS silu cOllllt'l'Idos como 10fllllgas cortadcuas (salIvas c 
quenqllcns) OeMle LI ór>oca da colonllação europcm do conllnenlO 
allll!/lcano . silbe "'lo: que as cortadClfa s carr ogam p.IIUlS de vegc tals 
VIVU~; no Im.Jl dO SeClllo IInssado fOI comprovado Que são utilizadas 
P,II<I (;lll t,V ilf IUlltlos sIItlhltlllles. As cspéc lcs dos OUlros gêneros 
ullll/.llIl mrllCltol olO,illl(.oJ elll dccomposlção . COIlI o obletlvo de 
delcflllllldr (I(lU IlpOS tle Itells ~;IO escolhidos pol est.I!> 'UlIIlIgil!>. 
\;lI1!IU MII)SIf.I1U 1>.11.1 !>cus lonuos, 101 lelta urna comllllrlçào das 
Inlnllll,'C;õ", cIlcont',lIltls na II1Crdlura, as quaiS foram ilgreuadas 
OIJSClV, IÇtlt!S I)fÓrlll.I !>. O~ resultado!> loram; ... ) .., p'"lclpal Ilem são 
os vegeldls CIlI uel:ol1lposlçáo {fragmentos de gru"elos e do lolhas 
SemhljlOOret.eclosl. segUido pelas leles de IIlset05 hc,bivoros e parles 
de caddveles de "ISCIOS (oullas espéCies du fOllnlgas e (.oleópterosl: 
c 111 OCOlle I"curporaçdo, ,-,parentemente cspol ád lca. de partes de 
vegl.!tals VIVO!>, pllllClllal lllcntc de limes (raramenle dc folhas) . É 
Illllvável que iI!>o SIISpCltrlS .lIu;:JIS sobre a IInportâncla econ6,mca de 
Mycocepur"s, SCffcomyflJ1('1( o Trachymyrmex, para plantiOS de 
eucalqllo. lenham sua ollgem em observações sobre esta 
II1CO'llU'''CJO espori\cltr.a de vegetaiS Porem. permanecom duas 
dllvld.t!> 1) Olhll a II1lport311CIa real destas 10rmI{Jas para a SIIVlcultttra) 
21 Assullllndu que de laia sào p, .. yas, pelo menos em potellclal, em 
quatS Sllllar.ous CMa~ lornllgn!> lludelliHll dalllltcar vege tais' Até que 
eS las queslões se,am es.clr., ecldas. manteremos a optnlão do que as 
SUSpClt .t ' n30 têm lundanlcnto. mas Indicam a necesMddlJI! de 
"WCSIIU"'Ç"~s po1fa deslllltlltca, ou rcsolver o problema . 

BIODEGRADAÇÃO DE TORAS ARMAZENADAS DE Euco/yptus 
IIiminBlis. POR INSETOS DA FAMiuA SCOL YTIDAE (lNSECTA : 
COLEOPTERAI. NO MUNiCíPIO DE SÃO MA TEUS DO SUL · PARANA. 

A. M . Corrêa, N . J . Sousa, G. M . Quo, E. N . Marques, • & S. J . A . 
Bittencouft . Cu,!>o de Eng Floroslal lJFPR Lab de P,oleçâo 
FI(IIesWI. Fax (041) 253 2332, AUd Bom Jesus, 650 JlIvcvê, 
80035010 Curlltba P, Orasll E I11dll cWlkler@IQu<ICU.CCe .ttll1r br 

Este lIitbalho baseou se no período de estocagem de IOfas 
de Eucalyplus IIumnalts, relaclonnndo o ataque de InselOS da lamilla 
Scolylldae. com o leor de umidade da madel/a. O expellmento 101 
Instalado em áreas reabilitadas pertencentes a PETAOBAA S SIX . 
Si tuados no muruciplo de São M ateus do Sul - PA. Foram utlhzadas 
tOl<lS dc 1 metro de compruncnto. Irnçadas e empilhadas no l!lteoor 
dos tulhões. Esta operação 101 reahl.ada mensalmente com IniCIO etn 
novembro de 1995 e l ermlllo em ,ulho de 1996. A s amostragens 
das luras provenientes dos corles mensais !tveram IníCIO trmta dias 
' IPÓS o pllmelro cort e. De cada amOSlra fOi retirada mensalmente. 
ao acaso. uma tora e desta foram retirad as três seções de 30 cm de 
cOIll j..IIIlIlento. No Laborat6lto de Proteção Floreslal da UFPR , l oram 
tomadas as c tr cullle rênclUS das elltfernldades de cada tora . 
Prlllletrumentc as toras l oram avaliadas macroscoplcame m e, 
obsurvando se a presença de perfurações e manchas na casca. Em 
segUida o mateltal 101 descascado. sendo t!xamHlado o "lunero de 
IUfOS constanles na supcrHcle do lenho, scgulltdo-se o desdobramento 



do malollal lenhoso e li avalldcào do grau tle COIllIlIOIllCt. IIlHIIIO dil 
mddelra pcla prcsenca dc IIlSC toS o fungos. O yr •. IU de mh'slacào fOI 
c ílr.'H;lerlladu pclo CfltÓflO utlhlado pur MARQUES (1989) e p,nt e 
das étlnnSllas foram suhmetldas a IImil dnállSc do tcor de ulIlld .. de 
ConcluIu se que: as lllilloreS Ulfcst ~lções ocorrem nos "Mlores 
dH\metro~ c . 1 Ilarllr do 3- mês de estocdgcm : ° periodo ou o tempo 
de estocagcm Icmmalor Inlluêncla nil mlcstação das toras do que a 
época de eSlocagcm . O Icor de ulllldadc da madeira nào teve 
InfluênCia IM Infestação pOIS nunca fOlln'O(lOl ao ponto de s.lturação 
das fibras 130%), A CSI>CCIO Xylcborus fer",ymells . rcpreselllOU 95~ 
dos Insetos coletados da família Sco lytldae 

COMPARAÇÃO ENTRE A OCORR~NCIA DE ESP~CIES DA FAMllIA 
SCOL YTIDAE IINSECTA:COLEOPTERAI. EM LEVANTAMENTOS DE 
INFESTAÇÃO DE TORAS ARMAZENADAS E COLETADAS EM 
ARMADILHAS ETANÓllCAS. 

G. M . Otto, E. N. Marques. N. J . Sousa, R. M . Corrêa. h.o :.. . J . A. 
8ittencourt - Eng FloreslUl UFPR LaU. de Proteção FlUI . 1.11, Fax : 
(041) 253 2332. R. Bom Jesus, 650 JlIvevil . 80035 01 0 CUflt lUél 

Pr BraSIl. E milll ' cWlklcI@lguacu .cce.u fpr .br 

Ao longo dos anos, as armadilhas etaoohcas lem Sido 
uma alternallva efiCiente para o mOflltoramelllO de povoamentos 
flotestals . Porém. valias espécies da l amílla Scolytldae, que são 
degradadores potenCiais de madeira não são detectados por estas 
armadilhas. e sua ocorrênCia e meramente ocasionaI. Portanto com 
base nesta afirmação o presente trabalho procurou avaliar este 
fenômeno , através da comparação entro as espécies de escohtídeos 
coletados em armadilhas elanólicas. e as espécies encontrados em 
toras armazenadas no Intertor dos povoamentos. Foram utilizadas 
armadilhas modelo Escohtídeo,Curlllba. Instaladas em talhões de 
AcáCia Negra IAc8cis meamsitJ, pertencentes a PETROBRAS SIX, 
localizada no munlciplo de São Mateus do Sul - PRo No interior dos 
mesmos talhões que receberam as armadilhas, foram leitas 
mensalmente pilhas com toras de Pinus taeda de 1 OIr lro de 
comprimento. As coletas das armadilhas foram feitas qUlnzc!I_ . .,nente, 
o as amostras das toras loram tertas mensalmente com .. tIla pilha 
de toras para cada mês, de onde eram retiradas aleatoriamente uma 
tora de cada pilha. para avahação pelo crltéllo utlhzado por MARQUES 
(1989). Nas armadilhas etanóllcas foram coletados 609 escohtrdeos 
distribuídos em 27 espécres resspecllvamente Corthylocurus 
vemaculus. Corthylu$ abruptedeclives. C. convexlcauda. C. pmestrus. 
C. schsufussl. C. suturalts. Cryptocarenus heveae, C. seflatus, 
Dryococtoides alter, Hypothenemus erudllUs, H . obscurus, 
Mlcrocorthylus minullsslmus. Monarlhrum braslllensls. M . 
semlpallens. Premnoblus caVlpenms, Tflcolus sphemscus. T. 
sublclsmalls. Xyleborus sffmis, X. blseflslus, X. ferrugmeus. X. 
gracilis, X. hogedorni, X. neivai. X. obliquus, X. paraguaycnsfs, X. 
retusus e X. squamulolus. Nas avaliações dos toretes 95% dos 
Insetos da tamllla Scolytldae pertenCiam a espéCie Xyleborus 
ferrugmeus , comprometendo a quahdade das amostras testadas, com 
a abertura de galerias e a ocorrência de fungos manchadores. 
COinCidindO com os dados de MARQUES t 1989), quo em seu trabalho 
de tese conclUiU que as espéCies que Infestaram a maderr:l f'stocada 
no IllIerror da floresta representavam um percentual mUl ti · luqueno 
do total de espéCies coletadas em armadilhas elanóhcas 

LEVANTAMENTO DE ES~CIES DA FAMllIA SCOL YTIDAE IINSECTA 
: COLEOPTERAI. EM ÃREAS DE RECUPERAÇÃO DA PETROBRÃS . 
SIX. NO MUNIClplO DE SÃO MATEUS DO SUL · PARANA. 

G. M . oUo, N . J . Sousa. R. M . Corria, E. N. Marques & S. J. A . 
8ittencourt - Curso de Eng. Florestal · UFPR . Lab. de Proteção 
Florestal. Fax: (041) 253-2332, Rua Bom Jesus, 650 - Juvevê, 
80035·010 CUritIba · Pr , BraSIl. E-mail : cWlkler@lguacu.cce.ufpr .br 

Este trabalho teve como objetIVO, a colei a e identificação 
das espéCies da família ScolYlldae . presentes nas áreas de 
recuperaçào da PETROBRÁS - SIX, Situadas no muntcíplO de São 
Mateus do sul - PRo Nos levantamentos efetuados foram utIlizadas 
armadilhas Iscadas com etanol, modelo Escoll t ídeo·CUrtllba . As 
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aflllmhlhas fOlítlll dlstllbuídas aos I>mes em povoamentos recupofado~ 
com AcáclH Nogra (Ac.lcm meomsll). Bracatlngil IMlmosa scabrcllRI. 
com aproxlIllildarncllte 20 anos dl: Idado. BracóltiOga IMlmoso 
sCilbrellaL com 3 anos de Idade t' Mata Nativa As col(!tas fUlam 
rcahladas qUllllcnalmente entre novembro de 1995 e Iulho de 1996. 
A Identificação do mawnal coletado. ateve so exclUSivamente riOS 
Insetos dd lamíha St:olytldae ao nivel de gênero e espéclO. POI 
comp.naçâo dileta. com basc na coloç~lo P~fOsa MacedotSchonherrl 
Plaumann Concluídas as coletas loram Idemllicados 1507 II'SOtOS. 
respectivamente 609 msetos no planllo de AC"Clil Negra. 461 em 
S,acatrnoa com 20 a1l05 . 131 em Srac'l1mga com 3 anos e 306 na 
Mata Nallva. Dlstllbuídos em um lotai d(> 28 espéclcs. sendo (lI/e o 
nllmero de espéclcs vaflou de um povoamelllo pala oulto 127 
espécies t!m AcácH' NeQra. 25 espéclcs em Bracatlngít com 20 
anos. 20 espécies t!11l Br .. catiOya com 3 .. nos e 20 esptjclCs em 
Mata nativa) As espécies Idenllflcadas fOlam : Amphlcranus "JSI/lS. 
Cort"ylo curus vem8culus. Corthylus abruprede c llves, C 
convc;Clc8l1da, C. prRCStrus . C SChROfusSl, C. sutllralts, 
Cryptocorcnus heveoe, C seflotus. Dryococtoldes n/ter, 
Hypothenemus erudltus, H. obscurus, Mlcrocortltylus mm/ltlsslmlls, 
Mom"thrum brastllE.'/lSIS, M. scmlpallens. Premnobltls cavlpcnms. 
Tflcolus spht.'wscus. T. SUblclsllfnlls, Xylcborus alflllfs, X. blSCffnws, 
X ferrugmcus, X. gracllls, X. hagedornt, X. nelvol. X. obl,quus, X. 
p<1faguoyensls, X. retusus e X. slJuamulows Entre estas em todos 
os locaiS amostrados as espécies com matar numero de Individuas 
foram : HYPolhenemus erudllus 129% do l otai de Insetos coletados) 
Corthylocurus vernaculus 115,53% do lotai de Insetos colelados) e 
Monorthrum brosiliensis 115% do total de insetos coletados) . 

ANALISE FAUNlsTICA DE SCOLYTIDAE (lnsecta : Coleoptera) EM 
FLORESTA PRIMARIA DA AMAZONIA CENTRAl. 

R. L. S. de Abreu & C. R. V. da Fonseca, Coordenação de PesQuisas 
em Produtos Florestais/Coordenação de PesQUisas em Entomologla 
IINPAI. C. Postal 478. CEP 69 .011 ·970. Manaus. AM . E·ma;l : 
Ralabreu@cr am.rnp .br . 

Em área de floresta prtmárta da Reserva Florestal Adolpho 
Ducke,locahzada na rodOVia AM·Ol0 IManaus Amazonas). fOI leito 
o levantamento da ocorrênCia de Insetos da I amílla Scolytldae 
(Insecta: Coleoplera). utilizando-se as armadilhas MarQues/Carrano 
e Escohtídeo/Culltiba. Instaladas em alturas de 1: 3: 5: 7,5 e 10m. 
Os dados de coleta foram avaliados quantrtatlvamente e 
qualitativamente. Dos 7.974 escohtrdeos coletados. 4 .131 151,81 %1 
o foram com a armadilha Escohtídeo/Cuntíba e 3.843148, 19%) com 
a MarQues/Cauano. O resultado revela, a eXistênCia de 14 gêneros e 
168 espéCies. O gênero Xyleborus fOI responsável por maIs de 50% 
dos escohtfdeos capturados com as duas armadilhas. As prinCipais 
espéCies capturadas com a armadilha Marques/Carrano foram : 
Xyleborus afflnls , representando 52,41 % 12014 Ind .): Premnobius 
cavipennts, 8. 17% 1314 Ind.): Cryptocsrenus heveae, 7.8% (300 
md.J: Xylebofus SPI' 3.54% 1136 Ind.): Xyleborus spp., 3,01 % 
1116 IndJ: Monarthrum sP,. 2,6% 1100 Ind.); Hypothenemus 
efuditus, 2.57% 199Ind.): Xylcborus compactus, 2,55 198IOd.): 
H. obscurus , 2,55% (98 ind .); Monarthrum spp., 2,05% (79 IOd.); 
Sampsonlus spp., 1.79% 169 Ind .): Amphicranus spp .. 1.22% (47 
IOd .l . As demaiS espéCies representaram 9,71 % 1373 Ind .). Na 
armadilha Escohtideo/Curttlba, X. affmis representou 55. 16% 12279 
IOd.); C. heveae, 9.1 % (376Ind .): Premnobius cavipents, 6,58% 
1272 IOd.): Xyleborus sp" 3.72% 1154 Ind .): Xyleborus spp., 
3,36% 1139Ind.); X. compactus, 2.56% (106Ind.); Hypolhcnemus 
obscurus, 2,37% (98Ind .): Monarthrum spp., 2.17 % 190 
Ind.): H. eruditus, 1,84% 176 IIld .l: Sampsonlus spp., 1.79 % 
(74 md .); Monarthrum sP,. 1,47% 161 Ind.) e Cryptocarenus 
d,ademotus, 1.37% 157 Ind.). As demaiS representaram 8.44 % 
1349 Ind .) 



ANÁLISE DA PREFERENCIA DE VOD DE NOVE ESPECIES DA 
FAMluA SCOl YTIOAE IInsecta: Coleoptera) DA AMAZÔNIA 
CENTRAL 

R. L S . de Abreu: C. R. V. da Fonseca: E. V. C. M. de Paula & J . C. 
H. GuerreIo 
Coordt'lmç50 de PesqUIsas em Produtos Florcstéll~'Coord(!lIaçãu de 
PeMlw:'d!'. em Elltulllologw (lNPAI, C . Postal 478. CEP 69 011 
910. M.:afldllS AM E llliUl~ R;ualJreu@cl aIO mp,lI, . 

Neste tr abalho 101 avahada est<ttistlcamcnle a I I 'H'!IICta 
de võo uu nove espécies da "Imíha Scolytldae. captur,Il! . LUIII as 
armadilhas Escolltitleo;Cuflllba e M.uques Carrano. Inst.I I,ltI.IS em 
altuf.ls de 1. 3. 5; 7.5 e 10m. na Reserva Florestal Adolpllo Ducke. 
loct.lh'.lcJIIIIO KIll22 dói rodovIA AM 010 (MilnilUS AM) P.H ,l lsto fOI 
lelld .1 <.111.11150 de V;:IfI;'IJlC .. " c análise múltipla. baseando M! 1\0 te st e 
de Nl:"wman -Keuls . O ru s\.lIado das .lI1áhscs de",on~'rmn I:UIlI 95% 
ele cnn'liu'\ÇóI que. IIldepem.Jcnle das ilflll,.dllh.:as l.lIhl[~das, as cspét:les 
Xy/f'borus {,'''ms. Xv/choros sp e M O!léJfthrwn sp t.vcrdlll prf'lercncl<I 
IXlI voar cm alturas Ullcrlores a5m. Pr('mnobIUS CiJVlpcfJIS. CIII allura~ 
.... "!')Crll1fes .. 3111 . CryptoL·i.IfI'fWS "I'VCIlC c Hypufhellcmus UIJSL'urus 
em iltllIf8S SUpCrtorcs a 511l; CrYPlocereflus dmcJpm,1WS, cm afluras 
.... 1.!Htrlor CS .1 7.5nl. Já as C~PCCICS Xylosflf1(/rus C0l11pllC fuS t! 

/fvpothcncmus cf/J(htus , apresentar.tIll dlve(gêncla qUAnto à 
p,,,lcrcllchl por .dtUla du vôo 

FREOUÊNCIA DE Ch/orida festiva ICOLEOPTERA . CERAMBYCIDAE) 
EM COMUNIDADES FLORESTAIS NO MUNiCíPIO DE SERDPEDICA. 
RJ. 

A . da S. Santos & A . G. de Carvalho. Ocpatl.lllltmlO th! I ludutos. 
FIUf'~~la.!.IrI .. ll1uto de FlorcstdS tlF . UFRRJI. BR 465. km 7 CEP 
23851 970. SCf()pÓCl!l.;d. RJ 

Os coleÓJl ter u~ 5;'0 conSldurados UlselOs Cílllsadorcs de 
"'ÚIllCfUS dano~ às essênCiaS 1I0rest.lls Den tro da ordelll ColeOlltera. 
pode se duslacar a~ famlllHS Scoly t .dac. Cer;:unbyclllde e 
Chrysol1lclldae. que são consuJe'ddo!:o Insetos broqucarlore!> Os 
Ul~etos pe,tcllcentcs à lamil.a CerambyclCl.tc esteio dIVidIdos CllIltliln. 
dc 20000 cspécle!> em todo ° mundo. !>endo citados um algumas 
b.hl,ogr altas como C~1I15,ldofl'!. tlt! <ldnos em bos(lUC!:o, pomares c 
Jrvores rec 111 abatlda!:o com H""O!> cl1ltuque~ldo .. Dentre o!> 
Inse to!> <.!cs t .J I amiha a eS llóclC Chiam/a /estlvo (!~ t;\ ,I~~oclada 

iI essênCia!> !rut i l eras. gOIi1bcl ra f' IIIdllUtleHa C flores1<lIs. U~ ' ucala c 
guarallmbó. broql.eando yal"os e ,ronco!:o cortiJdos Com ri IU1 .. hddde 
(Ie obtcr , I lIutuaç[1O populaclolldl de C IC.'HIVlI em talhões 
rellOlcst,Hlos com ElIc:JIYPflls pclll",I. E. robustn. [ • phvlla 
l' UI1\,1 V<'YCWÇdO nat,va. no munlciplo de Scropédlca. RJ . I c.lhLada 
Ullla ,lInustr agcm 110 pcriodo de agos to tle 1995 a ab,,' de 1996 
Foram IIl~tdl"das 12 drlll(lcl!lhus modelo HM .. rQues PedrosaH a um 
meuo do ~ulo, t!QUltlIStilIlWS ontre SI 30 !!letros c Iscadds com c tano!. 
ellllHlla ,irea de 79. 5 h.t RedhLnu SC culetas semanaIs. obtendo se 
um tOhtl de 33 coletas no 1111.11 do puríodo. As amos tr ,ls coletadlls 
'oram 10v,1(I;)s dO l"boraló rl O de ElltOnlologla piHd IlIagelll . 
Quall tlllcat,:ão e Identl',c.IÇil0 Os espécllllens do C. '"sIlVa I Oram 
sUIMrddus e Qlmnllflcadus. slJllclo calculado o i"dlc~ de Ir CIjUÓIII;.a c 
U de consldllcl.t nlélll tia ob tellC.1O da flutua çãu pupulaclu'Ml 
OIJ~crvou se a 1II.lIor IIICldônC1t1 de C /eslIva lia COllluIllddde de E. 
pclltfUI com 61.70% de Ir cQuêncla. do tolal de m(hvlduos coletado~ 
II um indiCO de 88,89% de constJncla. neste talhão. no !tnal das 
(;olu l<lS. FOI cOllsl<lIado o menor ind iCO de 1rcQucncla na vcyetação 
n<:ltl""l cum 6.40% c 44 .44 % de COllslãllCla No mês tJu agosto 
olJtevo se o aeme de C festiva, sondo o bscrvndo o menOr 
pcrcelllual de um.dade rola llv., média 63.30% o a tompcríllUra maIs 
bd,XiI 20.70oC. no perlodo 
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ANÁLISE DA FLUTUAÇÃO POPULACIONAL DE CERAMBYCIDAE 
EM UMA MATA NATIVA NA REGIÃO DE SEROPEDlCA. RJ. 

C . A . M . da Silwa. A . M . Lunz. A . G. de Carvalho. Dcplf'l de ProdulOS 
Flurcs ta ls IIF. UFRRJ). BR 465 , km 7. CEP: 23851 970. SllIopédlca, 
RJ 

A malona dos Ccrambycldeos são Ci tados causandu danos 
em tx..sQues. !)Olllarcs e árvores recém aballdas. aloumas esDêc.es 
alacam os rdmos. Clfcula,mCnlC Pfovocando o SCCClonament o e 
preludlcando o desenvolvimento normal da copa das árVOfes O 
trahalho 101 descnvolvldu na .\rea do Cen tro NaCional de Agroblologla 
doi EMBRAPA , num bosque tJe vegc tação nallva. onde foram feI tas 
colc las semanais du,anle ° pmiodo de lunho de 1995 a ablll de 
1996, sendo realizadas 45 eole las. al ravés de armadilhas ctal'lÓhcas 
IIH. ti1lad.IS a 1.5 metros do solo. con l ecc loll<ldas com matcflal 
reclclatJo . Os Insetos co lot ados semanahnellto fo rHIIl tllo1dos . 
<luanllfrcados e etlQuetados para postcrtor Identlltcação . Obsclvou 
se que Imores cllmállCOS como temperatura e umidade relativa 
IIltlucllclaram a quanlldade de Insetos cap turados. sem levar em 
conSideração OuIfO~ falares blótlcos Que podertam também exerce' 
Inlluêncla na lIutuat:ãu populaCional O numero de Cerambycldeos 
capturados em setcmbro e ou tubro dc 1995 fOI supcflor as demaiS 
ópocas. meses em Que a t elllpe'~tllIlít média 101 de 22 nC e a umidade 
rclatlva do iH média de 70% 

BIOLOGIA DE Anteos menippe HÜSER . 1818 ILEPIOOPTERA ; 
PIERIOAEI EM CBSSia siamBB I LEGUMINOSAEI. 

C.R. França. M .S. de Oliveira & A .G. de Carvalho. Opt u
• de PfOdutos 

Florestais IIF. UFRRJI. BR 465. Km 7 CEP: 23851 970. Scropédlca. 
lta!Jlhll . RJ 

A espéCie mlJórca C<JSSIB smmca, milito ultlltlad .. em 
arllOflla(,.ão UH parllues, Fudms e es tr adas. se encontra associada a 
lreQlIcntm VISitas da espéCie Anreos memppe. <!lIC pode ser observada 
Ilas hora~ rnms quenles do dia com ~eu vÔO atlvu em torno da árvore . 
Com a ',nal,dadc de se es tudrtr o t:omportamclI to dessa espéCie, fOi 
rc .. hzado Uni estudo pdr a descrever o seu desenvolvimento. obtendo 
assim pdrã.lIetros blOlócJICOS Que fornecerão subsid.os pa,a controle 
da populdção. caso !i.C l orne ncccssãllo. O matertal cole tado no 
caml>O. no mUllIciplO de Seropédlca. RJ ,. ' OI deVidamente tflado. 
sendo os ovos e OIS 1.loar(;IS IIldlvlduah/ados em U!Clplcntes de Vidro. 
com as d.men~ões de: 9.0cm dH altura e 6 .5cm de dldmelrO, e 
acondICionados em laborittó"n It tWIlf}matura de 26 .. 2 "C e umidade 
rt;lI,l1lva do ,u de 82· 6' As lay.trtas. após a ec losão foram 
al"nentadas com InlhdS de C. smmeo . Alravés de observaçõcs 
dlárldS. VCrlftcou se lJ dUriu,:ão de Cdrld lase do CIcio de Vida da eSJ'lét:.e 
A ml!lIIPiJe. registrou se no pcriodo larval a ocoHêncla de três 
instarcs. sondo que O peso médiO dos Indlviduos de 1 f'I instar 101 de 
0.0649g e ° periodo de pré 11\.pa e pupa foram de 1.8 e 12. 1 dias. 
rQspectlvamente. O c.clo do VIda du,ou 35.7 1 dias . A moflalldade 
dd~ lagarta s neona l as fOI tlu 31.04%. somente 12.06% choga,am 
AO es tágto de pu!>., e 10.34 % atlno,wm à l itMl ílcluha . Os ddultos 
conhnados em yalolas en tollloló!JICdS não acasalar;ul1 em laboratÓno. 

DESENVOL VIMENTO DE Urbanus aCBwo;oS (LEPIDOPTERA . 
HESPERIIDAE) EM elitor;a fairchi!diBna. Centrosem. pubencens E 
Phneolus vulgar;s EM LABORATÓRIO. 

A . G, de Carvalho. E. B. Meneses. C . A . M . da Silva & A . S. de 
Resende.Oep t" de Ptodlltos floresta.s. IlIsutlllo de Flores tas UF. 
UFARJI e Dept " . de BIOloOl<1 Veye tal. Ins l ltu to de BIologia 118. 
UFRAJI. 8R 465. Km 7. CEP 23851 970, Seropédlca. RJ . 

Com olJlellvo de observar a bloloyla e o desenvolVimento 
de Urb<Jllus DcawOIOS. o trabalho fOi conduL.do em condições de 
laboralórto. a urna temperat",a méd.a de 22.67'·C e umidade relat.va 
módla de 73~ . O CXVt!",nento 'OI ulstalado com posturas de U. 
{JC{lWOIOS colatadas em ' oliolos da essênc.a flor estal C/I tona 
falfchl/(/lfIna e na 10rraoel1.. Cellfroscma puooncens. em Seropéd.ca, 
AJ . A s lagartas. al.ós a eclosão. l oram con"nadas em rec,plentes 
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pl,iSllCOS de) tlllO -Gerbox" e dhllll~lIt,Hlas CO I1l lolíulo!. ele C 
f.-"rclultlm"", C pllbencr·ns c Pha.<>t'I"IIS vlIlgnos. ubservando SI' flUI' 

"iH. trés esp(~rlcs utlhnulas COIll II Ihl't,. , 11 III~Cto dpl CSI:n loll CII\I:U 

instarf's lal v.)I~, constilWdos íIIlavf''' dI' (·XIIV.;t , I:Ulo1 dUf. IÇdO m(~dla 

du estdg lo I .. llval fOI, I USPCClIVdIllUll tl!. de . 14.07. 15.18 u 13,00 
dlOs A IOlltlcvldade dos aclullus emcrgldos elE' I,lfv<l" almwnwelas 
(:om C. ftIlfClulc"lJnlJ . C pllhel/Cf'rlS C P vulq.ms fUI a 
:.eo"ulI c 2307: 2 1.94 C 23. 16 111.1 S. fu!-'pcr IIV;lIllunlc AII,IVés LIA S 
observaçllcs. cunclu'l l se que : <I l if'l r.ell tagclII cle pnH" U(~IlC I , 1 101 

supeflOF, quando as Imv.lS fOlam "IIIHf'nlfltlal" cum C f.1lrUII/(fI.UliI , 
aplesenwnllo a duracJo do eSI.\Olo lóIIV,.1 11\11'11'" .IS ahml!llI,ldd" 
com .1S dle\.. ,,> C. pubenccns e P vlllqilflS. ri e!-.l wc..UJ U ,IC:,)W"WS 
cumple tou SI'lI dl~sellVolvlllHm tu em P vuly./f/s. ap"'''I'l1lílntlU 
IIU'IIUI dur,.r.,10 no estágIo de pUj)'1 e .1111,110 1 mUlt.lhd,ulc 1(11 , Ivaela 
110 C!st,lgIU I.Jlval , quando tiS lalvds 101<1111 ahmcntactd ~ n,. luliolns 
de P vtJlym/.') 

TAMANHO OOS · PELLETS · OE EXCREMENTOS PRODUZIDOS POR 
Thyrinte;na arnobia ISTOll. 11821IlEPIOOPTERA. GEOMETRIDAE. 
DURANTE SEU DESENVOLVIMENTO LARVAL. EM DUAS ESPÉCIES 
DE EUCALIPTO 

R.N .S. de lemos. W .B. Crocomo. C.F. Wilcken & F. M . A . Silva, 
Dep! de F,totCClllil c Flfoss.lIlIdadc leCA UfMAI C. Post,ll 9. CEP 
65 055 150. São Ltlls. MA 

TI1YflllICIn,1 mnO/)Io'l. talllhfllll (;t,,,I11 'rlrl.1 I:nllltl I<lU.!11 a pmll' l 
COn!I!UI :'u CIII um.1 d.ls pllI1Clp, IIS flf "lqo1tlo I C~pUIlc;..IVf' IS p(~I •• 'llll!da 
de produllvldade tJd CUltur .1 de ('uc,lhlllO E~~c lr.luall1o lu. re,.h/ .. .,ln 
com o obletlvo de vCfl f, car se os uxucmcnlO:, pllllhll ldos ,)OI v~:.p 
IIltIoUIO potlo ... uum 10lma e t <II11.lI1ho l;maclCrfSllf"u!-. que I" ' 111 "CI 
llSddos com precisão na dcternlll hlc.io do nUlI\ero dI' I,Hes e 
OI:'llIhUlÇâo c l t",a da população t ia plal,il 110 \:. lIllpO . OC~.:.<I 101111<1 
eSl udou se a l elação entre o lamanho dos "pelllJ ts" de e),trel1lonlCl 
e sua l elaç;)o com a largula da C,llIsuld ce l állco e a blOllllll,l fie 1 
nmobm VI11 Eucalyprus 9mlld/s o EUC<1lyvws s.-,IIy'w A .. nu:'dl"~ 

obtIdas fOfrlll1 compd,adrls pelo teste do 1 ukcV t~'\Io1 e 1; •• It:ul,lCln n 
cueftClenlt' ele cOI l elacão 1,) entre lalqUf.l cid Cdll~III.1 ce l ,llu:,. l"tnlt'lIn 
e COlllprtl llenlO de excremenl O. Pclo~ 11.ldm, obtidos. cnlld\1I tIoC (1111' 
eXis te l elaç ilo enlle o Cl e:'ClIllt:nto tI,ll ,uuurtl da cápsu ld cl~I,lhcíl c u 
talllAnho d os eXCfementus dlllan1C u dcsellvolvIIlIvnto larval dl'!-.se 
Inseto. pOlém, essa cOllcloção 56 é slglllftca tlva nos 5· e 6. IIlt1otalCS. 
tanto para os Insetos cltatlus em E yrarld/s como em E. s,1hyrm, IIU 
entant o a IOlllla o o tamanho dos M plJllet s~ d e excrcmomUh 
IlOSSlbllltanl o I cconhccllllen to dos illstales lalvals em quo C1 I/ lSl'h ) 
sc encon tra no campo. 

PREFERtNCIA ALIMENTAR E INFLUÊNCIA DA IDADE FOLIA R SOBRE 
Thyrlnteinll amobia ISTOLL. 1 7821IlEPIDOPTERA. GEOtvl:- f110AEI 
EM SEIS ESptCIES DE EUCALIPTO 

R. N . S_ de lemos. W. B. C,ocomo. L. C. Fo,ti & C. F. Wilcken. 
Depfo. de Fltotecnla e Fltossanldade (CCAI UEMA). C. Posl al9. CEP 
65 .055 150. São LuIS. MA. 

Thyrmterna arnobia é constderada uma das mais Importantes 
pragas do eucahpto no BraSil. Este trabalho fOI reahzado com O obJetiVO 
de estudar a preferência alimentar de T. arnobia em seis espécies de 
eucalipto e a tnlluêncla da Idade foliar sobre 8 seleção hospedeira. 
utlhhzando -se folhas Jovens e desenvolVidas de E. 9randls, E. 
camaldulensls. E. s8lign8. E. cirrlodor8. E. robus ta e E. cloezlana. 
DeVida a dificuldade de medir a área foliar destrulda por T. amobl8 
nos primeiros Instares optou· se por realizar os testes com lagartas 
de 32. 4! e 5! fnstares . As avaliações foram realizadas com 2. 4 , 6 , 
10 e 24 ho ras . Para análise dos dados. utilizou-se a prova não 
paramétrica de Fnedman, com cálculo de estatlstlca c l • Pelos dados 
obtIdos venflcou· se que o alimento ofereCido para as lagartas na 
geração anterior. não influenCIOu de forma deCISiva a e 11_ ,ha do 
alimento na geração seguinte, pois para as lagartas alimen 'llIas com 
folhas de E. 9randis na geração anterior a preferênCia de consumo 
de álea foliar foi a seguinte: folhas jovens - 3! e 4! fnstares IE. 

248 

yr"J/Idls 11,04 t' 20.04l.1ul. 5.illst.lf tr C'OC~lc1fJij 11.81 em I. 
lollMtIo dco.,4.!lIvnlvulrlS 3- o 5. ins tares Ir _ 9r.-",(//S 0 .86 c 23.65 
r. 1I! I. 4. il1~ I (1I lE sahyrla 8 , 18 cm I P",.I li!. Inse l OS <III/I IOllt,lI lo ... 
rum E. stlltqlla lia lJer.II,'o .mIOIlOI l ulh<l tlo IOVCIl'j 3..: e 4- illSl,lHJS 
tE. cloeLl.111a 1.86 c 9,80 t:m ). 5. ins l ar IE. ymnrl/s 28.4 1 CIll I. 
folhdS d(>st!IIvolvlrlas 3 •• 4_ o 5. instal es tE Yfrlfl(f,S 1,07 , \ 0 .2 1 
c 33.96 em I De ImIllCII(t uera!. E 9féUUltS 101 a esp6ctC "';" 5 
r.Ollsurlllda 4.! f c/ r"orlom a menos I:OIlSlll11lrla. observando se tamhóm 
111<110r pu'IClênCla por l olhfl !-. IOvens du quo tolhdS desenvolVidas pm a 
<I:' eSl'éCII'S utlh/afl ,l !-. nus l estcs 

AVALIAÇÃO DE INSETICIDAS E SUBSTÃNCIAS ALTERNATIVAS 
NO CONTROLE DO CUPIM -D E-MONTE Corn;rermes cumulans 
IKDLLAR. 1B3211IS0PTERA . TERMITIDAEI. 

O. Peres Filho '. A . DOlval ' & G.l. Moreira'. 11 1 Oejlt" dc EnO" 
FIUlt'swl IFélC. dc' [rlll" rIol esl .11 UFMTL CE P 78060900. CUiabá. 
MT E lI1illl peres@qxl ullnt bl 121 Sad.a Oeste SA, CEP 78115 
902. V.ll/ca Gldllde. MT, Fax:(0651388 5157 

O ... I:\lpms de Illunle. Cormt(>ancs Cutnu/.1ns, é uma da~ 
pr.lqas IlldlS 1)IOOCUpalllllS par.lus SISlemas P;:15tOIlS e Silvo IhtstOtlS. 
IIU j~..,t.HJO d(> Mato GIOSSO. O Ilwscnte trabalho o bJellvou avaliar a 
('luli~IlCl •• dt' IIIM'IICt<I.-IS rle tll l f>ttml c.., yrufK>s quinllcos e fOflnul"cnes. 
111'111 1:1111\(1 !-.UlJs t .IIII·,. IS 11.10. cunV1'"clolla lm('nIC. lida .. rO l1lo 
1Il!-.l' t U:II I . I ~. 110 conu ol" de C CIII,wl, IJI.') O eXj)lJItnlHn to 101 ,(!"III ,lI lo 
(.", 1996, fiO IIlUlIlLlplU tle JilllU.ld,1 MT , ('111 ill(>,l ele pastaUI'11\ 
ll"IlIl'qOU Sl' 15 1I.lltll1 l1'ntos: AI h·slcll,unhd. B. Cill VlIgf'l1I (100 
9 nUllllei 11 dl~ .lglI<ll . C) Cal VIff)UIlI 1200 ti monte · 1 I clf> ~l tlU,' ). DI 
Onht'l1o 750 11,0 U munto 1 I di' ,:1!lUd. EI Orthcne 750 12.0 u 
l11ontl' 1 I du IIgua; FI Extcfml1 C 16.0 9,monte); GI Ex terrTlIte 112,0 
ti 11101111'1 IIIRegcm 20 G t 10 IJ/mol1WI. I1 Regf'nt 20 G 120 g',nuntel. 
JI R(~(j('111 800 GW 11.5 !J Illunlt.! 1 I de .Igual; LI Regellt 800 GW 
13.0 9 munlC 1 I de "qll ••• MI Co .. flclor 10. 15 q monte 1 I de á{lual. 
NI ConllllOf 10.30 q IlltJIlIC· 1 I dI.! '\UIIO. OI C""OUlc to (100 g monteI 
1 I rlf' .Ioutll f' PIC<lfllllfelU 1200 !J II lunle I I de IIg\l<l.; scndu 10 
I t'I'<'II\,:'w!-' IIdl'1I11elltll Os CUpllllf'lrn ... 10'.1111 I)erlul atlos (;111 0 var,to 
di! <lnl dI' 1,5 'li di' Pllllplllltcnlu l' 25 111111 tlc dl,lllletro O~ In!-.l'tlC:ldtl~ 
IU!.llIl ,ntt{)dulld(l~ nu IIIILh!!) .ltl <lVC~ Ul' IWIII d(.' alumllllo; <I seuulf 
us LoI",II!lo 101.1111 lI!ch.tdus r:QIIl 111.11(01 .. Otlo nlnho~ l oram clestrtlldol; 
"IIOS 120 I..h .. ~. ohlemln :'u os StlUIUllIU!:o índices d~ mortalidade ,hlfO 
O~ Ifdl,III1t'111u~ AI O~: BI 10%; C. 20.0%; DI 100%; E. 80~; 
FI30". (,160,,": HI lO"". II 70"": JI 100%: LI 100%: MI 0%: NI 
20''': ('I O'", c PIO"" 

AVALIAÇÃO DE INSETICIDAS NO CONTROLE DE CUPINS DE RAIZES 
DE EU~ALlPTD NO ESTADO DE MATO GROSSO. 

O. Peres Filho ', A . OOlvol ' & G.l. Moreira', (1) Dept". de Eng" 
Florest al (Fac. de Eng" FlorestallUFMTI. CEP 18060-900. CUiabá, 
MT .E·mall : peres@r.pd .ufmt.bf. /21 Sadia Oeste SA, CEP 78115-
902, Várzea Grande. MT. Fax:10651388-5157 . 

Os cupins de rafzes têm trazido sé lias preocupações à 
eucahptocuhura mato grossense. O presente trabalho objetIVOu avaliar 
a efiCiênCia de InsetiCidas não organo·clorados e em fOlmulações 
diferentes no con trol e de cupins de ra fzes de Eucalyptus 
camaldulensis . O experimento fOI realizado em 1995, no municfpio 
de Campo Verde/MT . Foram utilizados 17 tratamentos, Incluindo 
um tratamento com organo-dorado para referênCia. com 500 mudasl 
tratamento . totahzando 7 .500 mudas. plantadas em espaçamento 
de 3 X 2 m . ocupando uma área de 4 .5 ha. Os Inseticidas empregados 
nos tratamentos foram: AI Orthene 750 (100 g/ 1 00 I de água' ; B' 
Drlhene 750 1200 gl100 I de água I: CI Onhene 750 1400 gl100 I 
de água) ; DI Contidor 700 GRDA (15 g / 1 00 I de águal; EI Contldor 
700 GRDA 130 gl1 00 I de águal : FI Confodor 700 GRDA 160 gl1 00 
I de água. : G' Extermlte (2 g/cova.: HI Extermlt e (4 g /cova) : I) 

Extermlte 16 g/cova. ; JI Regent 800 GW (150 g/ 100 I de água'; LI 
Regent 800 GW 1300 gl100 I de águal: MI Regen. BOO GW 1600 gl 
100 I de água I: N) Miscelânea 133,3 9 Orthene 750 + 5 g Confldor 
750 GRDA + 50 g Regen. BOO GWI1 00 I de águal : OI MIscelânea 
(66.6 g Orthene 750 + 10 9 de Contldor GRDA + Regent 800 GW/ 
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100 I de água); P) Miscelânea 1133,3 g Orthene 750 + 20 g Confidor 
750 GROA + 200g Regent 800 GW/1 00 I de água) e Q)Testemunha 
1100 I de água}. A s mudas foram imersas nos Inseti cidas, juntamente 
com os tubetes em um tanque. pelo perfodo de 3 minutos para cada 
tratamento, exceto para os tratamentos com Extermlte . As avaliações 
foram realizadas com 20 dias. 60 dias, 120 dias e 150 dias, após o 
plantiO. Os resultados obtidos, conSiderando-se o total das avaliações, 
expressos em porcentagem de efiCiência, para os tratamentos foram; 
AI 81.33%; 81 62.67%; CI 72.00%; DI 61.33%; EI 82 .67 %; FI 
64.00%; GI4 .00%; HI 60.00%; I) 48.00%; JI 94.67%; LI 98.67%; 
MI 97.33%; NI 74.66%; OI 90.67%; PI 80.00% e 010.00%. 

COlEOPTERA ASSOCIADOS A COPAS DE Case.ria sylvestris e 
Patagonulaamericana. 

A . B.Thum & E. C.Costa. Depto. de Defesa Fitossani táfl it ( CCR· 
UFSMI. 97. 119.900, Santa Maria, RS. E·mal! : eccosta@ccl ufsm .br. 

MUit os Insetos t em suas plantas hospedeIras nos 
ecossis temas fl ores ta is. InclUindo-se os da ordem Coleoptera. 
Real/louse a pesquisa com o obJetiVO de carac t eflzar duas 
comunidades florestais em relação as espécies de diferentes famílias 
da Ordem Coleop tera. As co letas foram realizadas quinzenalmente. 
de agos to de 1993 a Ju lho de 1995. em copas de Casearig sylvestris 
tcarvalhlnho) e Patagonula americana (guaJuvrral. usando·se um funil 
côniCO confeccionado com folha de flandres 12mml. t endo 70cm de 
diâmetro na maior abertura , 63cm de altura e um coletor na 
extremidade inferior. Retirou-se uma amostra cons tltu fda de 10 
sacudidas dos ramos sobre o funil. por espéCie florestal e por data 
de coleta . O experimento fOI realizado no Munlcfplo de Calbaté - RS. 
A caracterização faunistlca fOI feita pelos Indlces de freqüência, 
constêncla . abundênCl3 e domlnAnc la. Identificado o mateflal e 
tabulado os dados, obteve-se como resultado um total de 38 espécIes. 
pertencentes a 33 gêneros dlstnbu(dos em alto fami'i 1S. Na 
comunidade carac terizada como P. americana coletou-Si· "" 7.36% 
das espécles.e em C. sy/vestn's apenas 39,47% do total da:. uspécles 
encontradas. Sibmla sp. fOI 3 espécie maiS frequente em C. sy/vestns 
com 24 ,68% e Helhpus sp. em P. americana com 6 ,43% . Das 
espéCies Identificadas. 15 foram abundant es e dominantes nas duas 
comunidades . Das espéCies IdentIfIcadas. nenhuma foi cons tante. 

COLEÓPTEROS ASSOCIADOS A ESP~CIES FLORESTAIS DA 
FAMíLIA DAS MYRTACEAE.CURCUlIONIOAE-l . 

A . B.Thum & E. C.Costa, Depto. de Defesa Fltossanitána ( CCR
UFSM) . 97 .119.900. Santa Maria. RS . E-mail: eccosta@ccr .ufsm.br. 

A famOia Curcultonidae apresenta-se como a mais complexa 
e numerosa entre os coleópteros fitófagos, seus insetos apresentam 
especialização botânica de vártos graus. Com o objetivo de determinar 
qualitativamente a população de Curculionidae e suas plantas 
hospedeiras, no perCodo de agosto de 1993 a julho de 1995 foram 
coletados insetos em copas de quatro espécies botânicas. da famnia 
das Mvrtaceae (Eugenia uniflora - pitangueira , Campomanesia 
Kanthocarpa - guabirobeira. Britoa guszumaefolia - sete-capotes e 
Myrciaria rivularis - guapuritil . localizadas em uma mata ciliar. no 
Municlplo de Caibaté-AS. Realizou-se coletas Quinzenais retirando
se uma amostra constitulda de dez sacudidas dos ramos sobre um 
funil cônico confeccionado com folha de flandres (2mm), tendo 70cm 
de diAmetro na maior abertura. 63cm de altura e um coletor na 
extremidade inferior. por espécie florestal e por data de coleta. 
Verificou-se ao todo 17 espécies de Curcultonidae. assim distribuídas: 
Eugenia uniflora abr igou Airosimus sp . , Anrhonomus sp . , 
Asynonychus cervinus, Atractomerus plaumanni, Hei/ipus sp .• 
Naupacrus dissimulator, Naupactus sp. , Notiodes cupreus, 
Pande/ereius sp., Rhyssomstus sp.. Promecops sp. e Sitophilus 
zeamais. Csmpomsnesia xanthocarpa hospedou Andranthobius sp., 
Chalcodermus sp., Notiodes cupr6us, P6detinus hacticoides e 
Rhyssomarus sp .. Em Britos gU8zumaefolifl. Chalcodermus sp .• 
Naupactus dissimula ror, NSUpsCIUS suricinclUs, Noriodes cupreus, 
Odontopus br6v;rostns, Rhyssomatus sp. e Sitophi/us zeDIIJ1is. Em 
Allophylus edulis encontrou-se Airosimus sp., NaupaclUs dissimula ror, 
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Naupactus sp .• Notiodes cupreus. RhyssomslUs sp .• Promecops sp. 
e Sitophilus zeamais. Notiodes cupreus e Rhyssomatus sp. ocorreram 
nas quatro essências florestais estudadas. Sete espécies de 
Curcuhomdae ocorreram em apenas uma das plantas hospedeiras. 

FLUTUAÇÃO DE ATIVIDADE DE COLÓNIAS DE Syntermes moles tu. 
(lSOPTERA. TERMITIDAEI NA CULTURA DO EUCALIPTO 

J . B. Alves. P. M . Fernandes & M. V. Gallo. Escola de Agronomia. 
UIlIV. Fed. de GOiás, C. Postal 131 , CEPo 74001 -970, Goiaoia, GO . 
E-mal! : mgoes@,pe.ufg.br 

Synrermes molestus é a principal espécie de cupim-praga 
da cultura do eucalipto em Goiás. Descorhcam a base das mudas e 
chegam a provocar. em alguns talhões. até 70% de perdas . O 
conhecimento da flutuação de atiVidade diária e anual das colônias, 
obJetiVO deste trabalho. é indispensável para a definição de medidas 
eficazes para o controle. O trabalho foi conduzido na Fazenda Aranha 
da empresa CODEMIN em NiquelAndia no per'odo de março/94 a 
setelllbro/95 . Para a atIvidade diária foram marcadas colônias em 
uma área de 600m2 e acompanhadas no período das 18:00 às 6 :00 
h. em 4 datas: 12/01. 18/05.28/07 e 28/09/95_ O estudo da 
atiVIdade anual foi condUZido em uma área experimental com 44 
parce Jas de 600m2• com avaliações em intervalos de 15 a 30 dias 
no período de março/94 a feverelro/95. As avaliações foram feitas à 
noite. a partir das 21 :00 h, sendo feita uma varredura visual . com 
auxilio de lampiões, das parcelas anotando-se o número de oriffcios 
com presença externa dos cupms. Em relação à atividade diária os 
resultados mostraram Que a atiVidade fOI mais retardada nos meses 
mais quentes e anteCipada nos meses mais fnos . De um modo geral 
ficou claro que estes cupins apresentam um PiCO de atividade no 
perfodo das 20:00 às 23:00 h. Em relação à atiVidade anual S. 
molestus apresentaram maior atiVidade sobre o solo nos meses mais 
secos (março a ou tubro) e Quase nào foram encontrados nos meses 
chuvosos Inovembro a feverei ro). Foram observados picos de 
atiVidade em Junho. época de Intenso forrageamento. e em setembro, 
época de revoada. 

SYNTERMES COMO AGENTES CONSUMIDORES DE MATERIAL 
PLÁSTICO. ~ POSSIVEl? 

E. P. Oliveira & M. l. P. Paz. Coordenação de Pesquisas em Ecologia. 
INPA . C . Postal 478 . CEP 69011 · 970 . M anaus . AM . E· 
mall :ellslana@cr-am .rnp .br . 

A fauna de 5010 desempenha papel fundamental na 
decomposição da matérta orgAnica . Entre esta fauna destacam-se 
os térmites consumIdores de liteira, dos gêneros Syntermes , 
Rupri rermes e Nasuti rermes. que se alimentam essencialmente de 
material vegetal e assumem grande Importância na ciclagem de 
nutrientes. sendo responsáveis por aproximadamente 50% da 
decomposiçAo dos detritos orgAnicos de origem vegetal . Nos 
reflorestamentos dos anos de 1981 a 1987 da Mineradora Rio do 
Norte (MAN). (Porto Trombetas) , observou-se grande Quantidade de 
folhas cortadas por térmites. e em algumas áreas grande parte do 
solo estava descoberta em função da atividade destes cupins no 
consumo da liteira. Surpreendentemente, observou-se também. em 
alguns plantios. pedaços de plástico com sinais evidentes da ação 
dos cupins. Nestes plantios. foi também observada a açlo dos cupins 
sobre folhas verdes das plAntulas com altura de 8 cm {apenas dois 
casos'. Muitos experimentos foram montados. onde os pesquisadores 
utilizaram plástico para demarcação das parcelas. Este plástico cuja 
constituição é ainda descoohecKta. é de COf amarela. de origem alemA. 
constituiçAo fina e que após 2 anos no campo começam a se 
desintegrar, demonstrando ser possivelmente. material biodegradável. 
Os sacos plbticos utilizados no Brasil para produçio de mudas é de 
cor preta, constituiçio dura e que nAo desintegram facilmente, 
levando talvez mais de 10 anos para ser incorporado ao solo. A ssim. 
o objetivo deste trabalho é destacar a açio dos cupins consumidores 
de 11teira que estio consumindo plástico. As folhas da liteira. das 
plântulas vivas e pedaços de plásticos que apresentavam ativjdade 
de térmites foram coletadas diretamente com a mio nos 



reflorest amentos da MRN, nos anos de 1981 a 1987. No I ,1,0ratÓrlo 
os cort es dOlxados pelos cupins nas folhas foram me<hdos calculando
se ° dlametro. Pela análise do dlametro os resultados Indicam alta 
frequêncla de Syntermes com domlnancla de S. moleslus (64 %1. S. 
Chaquimaycnsls (32 %1 e S. parallelus (3 %1. A s folhas vivas haviam 
sido consumidas somente por S. chaqUlmayenSls enquanto o plástico 
fOI consumido exclusivamente pela espécie S. molestus. Quanto ao 
consumo de plástico pelos Syntermes. trata-se de um registro novo. 
que deve ser Investigado. 

CURCUlIONIDAE MAS FRECUENTES EN RODALES DE Pro.op;, 
ruscifolia . P. nigrll Y Schinopsis quebrllcho-c%rlldo EN SANTIAGO 
DEL ESTERO. ARGENTINA 

D. C. Fiorentino 111. A . A . Lanteri (21. M . Carabajal (11. J . Michel. 
111 & M . ltu".111.I1I INCOBI·UN5E. Av . Bolg,ono 1511912.4200 
5go. dei Estero. Argentina. e-mail : dchor@unsere.edu .ar . (21 Dto . 
Cientifico de Entomologla, Museo de La Ptata. Paseo dei B(I~c ,.Jc s/n. 
1900 La Plata. Argentina . e·mall : lanten@isls.unlp.edu.al 

EI ob je t ivo dei presente trabal o es carac t eriza r la s 
comunidades lorestales de PrOSOplS ruscifolta. P. mgra V Schmopsls 
quebracho·c%rado con relac lón a las especles de la f amlha 
CurcuhoOldae. Los fodales de las especles for estales menCionadas 
se encuentran en el norte de la Argentina. provlnCla de Santiago dei 
Estero. Los muestreos so reallzaron semanalmente. desde oc tubre 
de 1994 hasta oc tubre de 1995. Las recolecclones dei matoflal se 
lIevaron a cabo mediante trampas de tipo .fotoeclec tor de fuste_, 
colocándose dos untdades por roda!. Para reali zar la caracteflZaclón 
faunístlca se aphcaron (ndlces de constancia V distnbuclón de 
frecuenClas . Como resultado se Identiflcaron 16 especles de 
Curcuhonldae. perteneclentes a nueve gêneros. En el rodal de S. 
quebracho-colorado las especles más abundantes son Pandeleteius 
p/alensls V P. maculatus, slendo la prtmera una especle constante. 
En los roda les de PrOSOPIS. son comunes Pororrhynchus labeonis, P. 
albo/ateralls, Enoplopactus brunneomacufatus, Heil,podus n,1evulus. 
Naupactus hlfsutus V LudoVfI( fascl8tus . Tanto en el rodal d,~ II OSOpls 
rusc/folia como en el de P. nlgra la espec le más fre\,.tlent e es 
Pororrhynchus /abeonls. alcanzando en el prtmero una frecuenc,a dei 
93% . En el rodal de Prosopis mgra tamblén son constantes V 
frecuentes las especles Enoplopaclus brunneomacularus. Naupactus 
cypholdes y Pandelelelus sp. la úllIca especle presente en los tres 
rodales en estudlo es Naupactus hlfsutUS, cuva frecuenCla es mavor 
en el de S. qucbracho·colorado . 

DANOS POR Sennius .m.zonicus. 5ennius sp. E Amblycerus sp. 
ICOLEOPTERA. BRUCHIDAEI EM SEMENTES DE " MAMONEIRA 
BRANCA" • Sclero/ob;um sp. ILEGUMINOSAEI 

G. P. Santol , EMBRAPA-EPAMIG/Dept! de Biologia Animal IUFVI . 
C. Postal 216, CEP 36570-000, Viçosa-MG, T .V . Zanuneio. S. L. 
Assis Júnior & J. C. Zanuneio. 

No Brasil, pesquisas voltadas para as essência .. f!("irestais 
nativas. notadamente na área entomológica são incipiente!'. I:::studos 
revelam que as sementes da mataria das espécies florestaiS txaslleiras 
são significativamente danificadas por vários grupos de tOsetos. 
chegando, em algumas situações, a comprometer a propagação de 
algumas delas. Entre os insetos daninhos. destacam-se espécies 
penencentes, principalmente às ordens Coleoptera IBruchidae. 
Curculionidae, Anthribidae e Cerambycidael. Lepidoptera IPyralidael 
e Diptera tTephritidael . O objetivo deste trabalho foi identificar agentes 
daninhos e quantificar seus danos em sementes de "'mamoneira 
branca- (Scler%bium sp .). coletadas em duas local idades no 
munic(pio de Viçosa-MG, e analisadas em laboratório. As mesmas 
apresentaram-se danificadas por três espécies de coleópteros da 
famnia Bruchidae: Sennius amazonicus, Sennius sp. e Amblycerus 
sp., sendo as duas últimas. novas para a ciência . O dano total às 
sementes, pelas três espécies, foi de 22 ,3± 1,93%, tendo 
Amb/ycerus sp. contribufdo somente com 3,40±0.97%. Danos 
devidos a outras causas, principalmente por fungos, foi de 
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0,9 ±0.40%. A quantidade de substrato da semente de "'mamOOlma 
branca"', necessána para S. amazomcus e Senmus sp. completarem 
o cicio biOlógico. foi de 87.0 mg. o que correspondeu a 38.32% 
desta. 

OCORR~NCIA DE Onc/deres dejellni (COLEOPTERA . 
CERAMBYCIDAEI EM Prosopis jU/iflOfll ISWI D.C. 

A . W. N. de Azevedo, A. B. Coutinho. C. l. Coutinho. A. G. de 
Carvalho. M . Scalise. Oept" de Produtos Floresta IS IIF. UFRRJI. 
RodOVia BR 465. Km 7, CEP; 23851 ·970. Seropédlca. RJ . 

A algarobecra. PrOSOplS luM/ora ISWI D.C .• é uma espécie 
arbórea da familta Legumlnosae. Mlmosoldeae que se adapta bem a 
regiões de baixa pluvlosldade. Apresenta cresCimento rápido e sua 
frutif icação Inicia-se do segundo ao terceiro ano. Além de ser uma 
planta com característ ica xeróflla que não perde as lolhas na seca. a 
algarobelra apresenta a vantagem de se desenvolver bem em solos 
de baixa fertilidade. como é o caso da regtão do polígono das secas 
no Norde ste . A algarobelra destaca-se pelo seu valor na produção 
de frutos. madeira. sombreamento, reflorestamento. suporte de 
apicultura. arbonzação urbana e recuperação de áreas degradadas. 
Representa poiS. fator de Interesse econômiCO para técniCOS florestais. 
Vlvelnstas. paisag istas e ap,cultores. Em se tembro de 1996. fOI 
realizada uma pesquisa no campus da UniverSidade Federal Rural do 
RIO de Janeiro IUFRRJI e adJacênCias. em Seropédlca. AJ : para 
verificar a ocorrênCia de Oncidercs do/eanl serrando ramos de 
algarobelra. P. lu/iflora. A Inspeção e cole ta foram realizadas em três 
árvores . para verificar se haVia ramos serrados e sem orlHcloS de 
emergênCia; sendo mensurados o diâmetro. em centímetro. prÓximo 
à base. utlhzando-se fIta dlamétnca; e o compflmento. em metro, 
medido com trena. da base até o ápice do ramo. Ouando o ramo 
pflnclpal apresen tava bifurcação era seleCionado o ramo de maior 
ex tensão. O ramo que foi encontrado sob a copa da árvore ou anelado. 
mas preso à mesma. fOI conSiderado como uma amostra. Como 
resultado observou·se a ocorrênCia de um ramo de P. lultflora. de 
diâmetro e compnmento: 3.40 cm e 3,64 m; sob a copa de uma 
árvore. serrado por O. dejeam. com presença de quatro fêmeas e um 
macho . Foram também encontrados três ramos anelados. mas presos 
à copa de uma das árvores. 

BRUCHIDAE EM SEMENTES DE Albizzill lebbeck BENTH. 
ILEGUMINOSA. MIM050lDEAEl 

R. G. Trevisol , M . Sealis. & A .G. de Carvalho. Depto. de Produtos 
Flo,estalS IIF. UFRRJI . BR 465. Km 7. CEP 23851 ·970. 5e,opéd,ca. 
RJ. 

Os bruqurdeos danificam fru10s e sementes de diversas 
essências florestais . O surgimento de novas espécies. interferindo 
na germinação de sementes. mostra o quanto a fauna brasileira de 
bruqufdeos é pouco conhecida. A mobilização do germoplasma de 
um lugar para outro podem distribuir as pragas e enfermidades em 
grandes áreas, rompendo o equilfbt'io que existe entre os insetos e 
as árvores, arbustos e ervas que compoem o ecossistema. A dispersão 
de pragas e enfermidades podem interferir no manejo de espécies 
flores1ais . O trabalho teve como objetivo avaliar a influência da 
famnia Bruchidae em sementes de A . /ebbeck coletadas em três 
locais através de teste de germinação. durante a maturação dos 
frutos. Foram realizadas três coletas mensais de frutos em dez 
árvores, marcadas previamente, nos locais: Trevo do Belvedere, na 
Via Dutra IAI ; Viaduto dos Cabritos, na Avenida BrasillB) e Instituto 
de Zootecnia. na UFRRJ ICI . Os frutos, por matrizes, foram 
individualizados em sacos plásticos e em laboratório foram medidos 
e avaliados quanto ao total de sementes por frutos e o número de 
sementes danificadas e não atacadas por inseto. Os testes de 
germinaçlo foram montados, em gerbox. com as sementes não 
perfuradas, sendo utilizadas duas repetições de 25 sementes, por 
matriz. num total de 500 sementes por k>cal. A avaliação foi realizada 
diariamente quantificando-se o numero de insetos emergidos e as 



sementes germinadas. Nas avaliações fOI observada que a 
emergência de Inseto fOI superior durante os testes de germinação. 
atingindo maiores Indlces, nas amostras da tercella coleta, com 
15,20%; 12,20% e 19,20% e porcentagem média de sementes 
danificadas de 11.55%; 3.50% e 10.28% nos locais A. B e C, 
respectivamente. A porcentagem de germinação fOI suporlor nas 
sementes cole tadas no local a, com 21.90%. segUida pelas do local 
C. 16.55% e do local A. 11 .75%. Os danos nas sementes foram 
progressIvos durante a maturação dos frutos . A maturação dos 
frutos e os danos dos bruqufdeos nas sementes influenCiaram na 
germinação das sementes. Os Insetos foram Identlflc~dns como 
Acanthoscelldes sp. e A. obtectus. 

OCORR~NCIA DE Oncider8s deje8ni ICOLEOPTERA. 
CERAMBYCIDAE) EM Silmanea unI/in MERRIL 

M . F. Vieira Junior. C. L. Coutinho, A . G. de Carvalho & E. da 
S. Oliveira. Depto de Produtos Florestais IIF, UFRRJI. 
Rodovia BR 465. Km 7. CEP: 23851 ·970, Seropédlca. RJ . 

A Samanca saman, espécie arbórea da famOla Legumlnosae, 
Munosoldeae POSSUI várias utilidades. destacando se o uso como 
cobertura de culturas de café, cacau, gramíneas e sombreamento 
para gado em pastagens, pelo seu grande porte e cresCimento rápido; 
o que a torna também aconselhável em reflorestamento . ~ 
recomendada também para recuperação de áreas degradadas e 
arbollzação de parques, eSlaClonamentos e praças públicas. Como 
forragem é usada oportunamente tendo em VIsta, seu alto valor 
nutritivo, longo periodo de frutIfIcação e podendo ainda c;rr usada 
cm arborlzacão de estradas por ser mUito reslstentc au .. ventos 
devido a cOllformação de suas 'Ibras. o que a lorna dl" ... II de ser 
trab' llhada em serranas. porém sua madeira é emprogada no fabflco 
de canoas. vigas e obras Intcrnas . Considerando se todas as 
poss(vels utilizações da S. saman torna · se Importante 
economIcamente para téCniCOS de diversas áreas bem como aos 
propflctátlos de áreas ou VIVCIIOS . Neste sen tido, fOI realizada 
pesqUisa no Campus da UniverSidade Federal Rural do RIO de Janeiro 
e adJacências, Seropédlca. RJ para verificar a ocorrencla de O. de/eani 
em á,vores de S. saman. A IIlspeção e coleta de dados foram 
realizadas diariamente nos meses de se tembro a outubro de 1996. 
com o IOtul10 de observar a ocorrência de ramos serrados e sem 
onfiClO de emergência de O. de/eanl. nos quais foram medidos o 
diâmetro na base, em cm. e o compfllnento, em metro, com fita 
dl3métflca e trena. respectivamente. Foram tomados como amostra 
29 ramos que se encontravam sob às copas bem como presos as 
mesmas . Não foram encontrados Insetos adultos, porém em alguns 
ramos observou-se que as larvas de O. de/canl estavam degradando 
a madeira A média e a amplitude dos dIa metros e dos comj'),wlentos 
dos galhos avaliados foram, respectivamente. 3.34cm 12.20 .... 5.001 
o 2.94m 11,63 a 5.10), A freqüênCia relativa dos ra lllOS com 
larvas 101 de 24,10%. Levando em conta que para alguns fIns, as 
árvores com dIâmetros ent re 2.20 a 5.00cm são serrada s, torna-se 
Importante o controlo de O. d(]J(]anl, visando a redução de danos 
consIde r áve is às plantas pela perda dos ramos . 

BIOLOGIA DE Urbanus pro teus ILEPIDOPTERA. HESPEAIIOAE). 
ASSOCIADA A CHtoria 'lIirchildiana ILEGUMINOSAEI. 

M . S. de Oliveira : C. R. Fn llllça & A . G. de Carvalho. Instituto de 
Florestas. Departamento de Produtos FlorestaiS flF. UFRRJI. BR 465 . 
Km 7 . CEP: 23851 · 970, Seropédlca. RJ . 

Para estudos de resistência de plantas à I"se tos. torna-se 
necessário um estudo detalhado das relações entre o ",seto e a 
planta hospedeira . A espéCie U. pro teus se alimenta de legumtnosas, 
causando danos conSideráveis. ConheCida como praga rln feIjão e 
da Sala no Brasil. essa espéCie está aSSOCiada à essêncllJ ' IllIl:!stal C. 
lalfchtldlana, causando desfolhamento esporadicamente. L trabalho 
teve por ftnalldade estudar a biologia do U. pro teus com dIeta de C. 
lalfcluldlana em condições de laboratóno à temperatura de 26::t. 2 uC 
e umidade relativa do ar de 82::t. 6% . O material para o estudo fOI 
coletado no municípIO de Seropédlca, RJ. sendo os ovos c as larvas 
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deVidamente Indlvlduhzadas em reCipientes de vtdro, com dimensões 
de: 9,0 cm de ahura e 6,5 cm de diâmetro. As lagartas. após a 
eclosão. foram alimentadas com foliolos de C. lalfchlldiana. No 
desenvolVImento do Inseto, observado dlartamente, verificou -se a 
duração de cada fa se do Cicio . No pellodo larval observou·se quatro 
instares. obtendo-se o peso médiO dos IOdlvrduos no prtmeiro, 
segllndo. ter ceifo e quarto (ns tares, de O,044g. 0.109g. O,219g e 
0.339g, respectivamente. O perfodo de pré·pupa e pupa fOI de 
2,08 e 12.21 dias, respectivamente. sendo o peso médiO das pllpas 
de 0.473g. O ciclo de Vida teve uma duração de 28.8 dias. sendo 
que 64,44% das larvas neonatas atingiram o primeiro instar e 48.88% 
completaram a fase adulta. Os casaIS não realizaram postura nem 
acasalaram em laboratóllo. ao serem indivIdualizados e confinados 
em gaiolas entomológlcas. 

EFICI~NCIA DE PRODUTOS TERMONEBUlIZAvEIS NO CONTROLE 
DE Ali. I •• v;go'. IHYMENOPTERA. FORMICIOAEI EM AREAS DE 
REFLORESTAMENTO 

R. Zanetti . DFS/UFLA, Cx .Postal 37. CEP 37200·000, Lavras-MG, 
J . C. Zanuncio. D. J . Firme & J . F. Silva. 

Com a subs tIt Uição das Iscas formiCidas à base de 
dodecacloro por ou tras maiS cara s e o desenvolVImento de 
eqUipamentos de terrnonebullzação maIs eficientes e de menor custo 
de manutenção, as empresas relloresladoras buscam 8 utIlização de 
termoncbullzadores como alternativa ao uso de Iscas formiCidas. 
Com base IlISS0, obJetivou-se avaliar a efiCiência de diferentes 
produtos termonebullzávels dlluidos em querosene ou em óleo diesel. 
comparatIvamente ao uso de Iscas formlcKtas. no controle de fOfmlgas 
cortadeiras . Os tratamentos utilizados foram: Dursban CE, a 100 
ml/lltro de dIesel; Dursban CE. a 100 ml/lltro de querosene; Dragnet 
CE. a 140 ml/lItro de dlcsel: Dragnet CE, a 140 ml/lltro de Querosene; 
Atlacld A, a 200 ml/lltfo de dIesel: Auacld a. a 200 ml l lltro de 
diesel ; Mlrcx ' S, a 8 g/m 1 de f ormigueiro: e Testemunha Isem 
Insetlcldal . Em cada tratamento utilizou-se OitO formigueirOS de Afta 
18eo.oI9ala. A termonebuhzação fOI realizada até a saturação do 
formigueiro . Avallou·se a movlmemação de corte e a paralisação da 
movimentação de fo(mlgas nos formIgueiros aos 3. 12, 36, 63 e 86 
dias após a aplicação dos tratamentos. Na última avahação. os 
formigueiros foram abertos para a verificação da efiCiênCIa do 
controle . Todos os tratamentos. com exceção da testemunha. 
paralisaram a at iVidade de corte dos formigueirOS aos três dias após 
sua aplIcação. porém, apenas os produtos Dursban CE, a 100 mil 
litro de diesel ou de querosene; AuaCld A. a 200 mllhtro de diesel; e 
M"exS apresentaram 100% de efiCiênCia de controle e. portanto. 
são recomendados para o controle de A. /aeo.oigata em áreas de 
reflorestamento . 

ASPECTOS BIOLÓGICOS E MORFOLÓGICOS DE Misogado ble""a 
(LEPIOOPTERA: NOTOOONTIOAEI. 

E. C. Antunes, T. V . Zanuncio. J . C. Zanuncio & G. P. Santos. 
Dept o. de elologia A"Imal. Umv . Fed . de Viçosa, CEP 36571 -000. 
Viçosa. MG . E·mall : zanunclo@mall.ufv.br. 

O número de lepldópteros desfolhadores de eucalipto tem 
aumentado e, enlre estes, inclUI MIsogada blerura. sendo necessário 
estudar se a bIologIa dos mesmos. Adultos desta espécie foram 
coletados em áreas da Celmar S.A .• Indústria de Celulose e Papel, 
Imperatnz, Maranhão. e traZidos ao laboratótlo de Entomologla 
Florestal da UllIverSldade Federal de Viçosa. onde estudou· se a sua 
biologIa à 25 ± 1°C e fotolase de 10 h. Para as observações da 
fase larval. 40 lagartas foram II1dlVlduallzadas em placas de Petri. de 
9 cm de diâmetro por 2 cm de altura. e alimentadas com folhas de 
EucalYPlus urophylla . Esta fase apresentou Cinco estádIOS, com 
duração total de 25. 19 dias e ViabIlidade de 77.5%. A mortalidade 
f OI de 0,05 e 0,18% nos p"melfo e segundo es t ádios, 
respecllvameme. A duração das fases de pré·pupa e pupa foi de 
4.16 ± 0.1684,42 ± 0.13d,ase 11 .83 ± 0.288 11 .33 ± 0.2 1 
dias para machos e fêmeas, respectivamente. Cada fêmea oVlpositou 
62.58 ::t. 16.24 ovos em 3.25 ::t 0.59 posturas. A longeVidade de 
machos e fêmeas foi de 10.66 e 10.08 dias. respectivamente. 
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EFIClt NCIA DE ISCAS FORMICIDAS A BASE DE SULFLURAMIOA E 
CLORPIRIFÓS NO CONTROLE DE Acromyrmex oc tosp ínosus 
(HYMENOPTERA: FORMICIOAEI 

A . P. Cruz . J . C. Zanuncio. R. Zanetti & J . M. M . Pereira , Jtui Celulose 
S.A., Almeirlm. Pará. E-mail :zanuncio@mail.ufv .br. 

As formigas cortadeiras. especialmente aquelas do genero 
Acromyrmex tem assumido maior importancla como praga em 
planlios florestais. em razão de técnicas como o cultiVO mlnlmo. 
sendo necessários novos estudos sobre o seu controle . Por isto. 
avaliou-se a eficiência de Iscas formiCidas à base de sulfluramida e 
clorplnfós no controle de Acromyrmex octospinosus. Este ensaio fOI 
desenvolvido em plantios de eucalipto urograndls (hlbrido de 
Eucalyprus urophylJa e EucalYPlus grandís' da Jari Celulose S.A .• 
em Almelrlm. Pará de novembro de 1994 a março de 1995. Cada 
uma das iscas testadas foi utilizada em três dosagens e comparadas 
com a eficiência de outra Isca à base de dodecacloro a 10 gramas 
por metro quadrado de formlguclro . A Isca à base de sulfluramlda, à 
6. 8 e 10 gramas por metro quadrado de formigueirO apresentou 
efiCiência de 77.78. 100.00 e 100.00%. respectivamente . de forma 
semelhante aos 100.00 % apresentado pela Isca à base de 
dodecacloro_ No entanto. a Isca à base de clorplnfós à 5, 1 r') e 20 
gramas por metro quadrado de formigueiro apresentou. apenas. 
33.33. 22.22 e 55.56% de efiCiência, não podendo. por IstO. ser 
utilizada para o controle desta formiga . Por isto. recomenda -se a 
isca à base de sulfluramida. à 8 gramas por metro quadrado de 
formigueiro. no controle de A . octospinosus para a região de Almeirlm. 
Pará. 

MONITORAMENTO DE LEPIOÓPTEROS PRAGAS PRIMARIAS 
E SECUNDARIAS DE EUCALIPTO NA REGIÃO DE TRt S MARIAS 
(MGI. COLHAOOS DE JUNHO DE 1989 A JUNHO DE 1994 

J . M . M . Pereira, E. C_ Antunes. T . V. Zanuncio & J . F. da 
Silva. Depto. de Biologia Animal (UFVI. CEP 36571 -000. 
Viçosa. MG. E-mail lmmperel@mail .ufv.br 

Estudou-se a fauna de lepidópteros pragas prlmánas e 
secundárias para a eucallptocultura nacional em plantios de 
Euca/yp tus urophylJa da Pains Florestal. na região de Tu.: ... 1anas. 
MG. Os Insctos foram cole tados qUinzenalmente de IUnh\! Je 1989 
a junho de 1994. em cinco armadilhas luminosas . Foram co letadas 
12 espécies pragas pt'lmárias com 13.386.85 indivíduos e 15 espécies 
pragas secundáflas com 812.12 Indl .... lduos por armadilha . As 
espécies pragas mais abundantes foram Stena/cídia grosica. lrídopsis 
subferaría IGeometridael. Eupseudosoma aberrans (Arctlidae). 
Psoroc8mps dentículata {Notodonudael (pragas primárias). /ds/us sp. 
e Lepidoklrbya virtipes IArctildae' (pragas secundárias' com 5.450,10, 
2.162.40. 2.435.65. 1.458.30. 651 .70.60.65 Indivlduos por 
armadilha. respectivamente . O perlodo entre março e julho. estação 
maiS seca do ano. fOI o mais prop(clo à ocorrência de lepldópteros 
pragas primánas. enquanto as pragas secundárias apresentaram maior 
número entre janeiro e março. A variação dos picos populacionais 
das pragas secundárias em relação às primárias. pode ser de .... ldo ao 
tato de grande número de suas espéCies. normalmente. necessitam 
de solo úmido para pupação e emergência dos adultos. Com isto 
apresentam maior número de Indi .... lduos durante a época chuvosa. 
que nesta região, ocorre de outubro a março. 

PROGRAMA COOPERATIVO DE MANEJO INTEGRADO DE 
PRAGAS EM FLORESTAS (PCMIPISIFI - CINCO ANOS DE 
MONITORAMENTO NA REGIÃO DE NIQUELÃNOIA. GOlAS 

J . M . M . PEREIRA. M . C. Oli .... eira . J . C. Zanuncio & M . V. Galo. 
Dept· . de Biologia Animai tUFVI. CEP 36571 -000. Viçosa, MG. 
E-mail : jmmperel@mall.ufv.br 

Durante cinco anos estudou -se a flutua ção 
populaCional de lepidópteros pragas primárias e secundárias em 
plantiOS de Eucalyptus spp . da Codemln S. A .• região de 
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Nlquelân<ha. Goiás. Os insetos foram coletados a cada 15 dias 
de maio de 1991 a abril de 1996 utilizando· se cinco armadilhas 
luminosas. Foram coletadas 11 espécies pragas pt'imánas com 
3 .766.06 Indlviduos e 14 pragas secundárias com 166,5 5 
indlvlduos por armadilha. Durante este pedodo as espécies 
pragas mais abundantes em ordem decrescente foram : 
Thyrínreina arnobía (Geometridael. Sarsína vio/ascens 
Ilymantriidae). Psorocampa dentículatalNotodontidael (pragas 
primárias). Idalus admírabills IArct,idae) e Cítheronia maríon 
(SatufOlldae) (pragas secundárias) com 2.018,38, 761,47, 
421 .2 4 , 44 . 16 e 28.92 Indlvlduos por armadilha . 
respectivamente . Março a Junho fOI o período mais propICIO à 
ocorrência de pragas primárias. enquanto as secundárias 
apresentaram maior número de piCOS populacionais, em Janeiro 
e outubro. Portanto. o mOnitoramento destes insetos. nesta 
região . de .... e ser concentrado nestes períodos, utilizando-se 
métodos como panos sob a copa do eucalipto, armadilhas 
luminosas e contagem de lagartas em galhos. para detectar· se 
as populações de lagartas desfolhadoras e efetuar-se o seu 
controle em áreas limitadas. POSsibilitando assim. redUZir-se os 
custos de controle e os danos que estes Insetos podem causar 
ao eucalipto. 

LEPIOÓPTEROS NOTURNOS COLHA DOS EM PLANTIOS DE 
EUCALIPTO NA REGIÃO DO VALE DO RIO DOCE. MINAS GERAIS. 
8RASIL. DE 19B9 A 1994 

T.V. Zanuncio. Dept! de Biologia AnImai, Univ. Fed. de Viçosa. 
Viçosa. MG. 36571-000. A .G.B. Medeiros. M .M .M . Miranda & J .C. 
Zanuncio 

Dentre os insetos que atacam o eucalipto. os lepldópteros 
estão entre os mais daninhos. constitUindo-se também no maior grupo 
de pragas presentes nestes campos. Para que o manejo integrado de 
pragas do eucalipto seja colocado em prática . trabalhos de 
Identificação e flutuação populaCional das principaiS espéCies pragas 
devem ser elaborados. Diante diSSO , foi estudada a flutuação 
populaCional de lepldópteros em plantiOS de eucalipto na região de 
Guanhães (MG) de Junho de 1989 a Junho de 1994. Os Insetos 
foram capturados a cada qUinze dias utilizando-se Cinco armadilhas 
lumll)Qsas. Foram coletadas 12 espécies pragas primárias com 5.823 
Indivíduos; 17 espéCies pragas secundárias com 2.757 Individuas; 
148 espécies sem Importância definida para a eucahptocultura com 
8 ,856 IndIviduas e 1.179 espéCies não identificadas com 11 .834 
individuas. As espéCies pragas mais abundantes foram Stenalcídia 
grosica e G/ena unípennaría (Lepidoptera: Geometndae' (pragas 
pflmáflasl e Esc/es ímpefls/is magmfíca e AutomeflS íIIustrís 
(Lep.doptera: Saturnlldael e Idalus Ildmirabi/is {Lepldoptera: Arctiidael 
(pragas secundánasl. com 2 .426 . 1.795. 1.2 24 . 230 e 829 
Indl .... lduos. respectl .... amente. Durante os Cinco anos de estudo. não 
se verifiCOU aumento do número de espéCies. Houve maiores 
diferenças entre a denSidade populacional nos locaiS de coleta 
(armadtlhasl do que entre os anos. O fa to do número de insetos 
pragas ter sido semelhante durante o per(odo de estudo. mostram 
boa estabilidade ambientai da área amostrada. a qual pode ser 
conSIderada. sob o ponto de vista entomológlco. uma das melhores 
regiões do BraSil para o CUltiVO do eucalipto. 

MONITORAMENTO POPULACIONAL DE LEPIOÓPTEROS EM 
PLANTIOS DE EUCALIPTO. NA REGIÃO DE NOVA ERA. MINAS 
GERIAS. DE AGOSTO DE 1991 A JULHO DE 1996. 

T . V. Zanuncio. C. A . M. Thiabaut . P. M . Silva da & J . C. Zanuncio. 
Dept o. de Biologia Animai . Unlv. Fed. de Viçosa. CEP 36570-000. 
Viçosa. MG. E-mail: zanunclo@mall.ufv.br . 

O moniloramento de Insetos. em plantiOS de eucalipto 
permite efetuar o levantamento da ocorrênCia e flutuação populactOnal 
dos Insetos-praga permitindo um controle mais eficiente. pois Indica 
os IOC81S e a época em que ocorrem durante o ano. A flutuação dos 
lepldópteros fOi estudada na Região de Nova Era. Minas Gerais no 



perlodo de agosto de 1991 a Julho de 1996 em planllos de eucalipto 
da Celulose Nlpo-Brasllelra S.A. - CeOlbra. Os lepldópteros foram 
coletados em armadilhas luminosas Instaladas a dOIs metros de altura 
do solo. aCionadas por batenas de 12 volts. a cada qUinze dias. 
Estes foram divididos em pragas pnmárias. secundárias. ou t ras 
espécies Identificadas e aquelas não Identificadas. Foram coletadas 
durante os cinco anos. 13 pragas pnmárlas com 954.35 11 'v rduos. 
14 pragas secundánas com 449. 15 indivíduos. 236 outra ... espéCies 
IdentIficadas. com 3.257,15 Indlviduos e 7 .798.12 Indivíduos das 
espécies não Idenllflcadas por armadilha. Nos Cinco anos de estudo 
S/enalcldla grosica. Glena bipennaria . Sabulodes caberata 
IGeometndael e Eupseudosoma aberrans (Arctlldael foram as pragas 
prlmánas mais coletadas enquanto as secundárias foram Idalus 
admirabills IArctlldael e Eacles duca/is ISaturnlldae). O baixo numero 
de uldlvíduos coletados para as pragas pflmánas e secundárias mostra 
que a região apresenta bom equlhbflo biológico. 

CONTROLE DEAcromyrm8x /ando/tiIHYMENOPTERA : FORMICIDAE) 
COM FORMICIDAS EM FORMULAÇÃO PÓ 

J . C. Zanuncio & P. C. A . Job da. Dcpt o . de Biologia Animai. UIlIV . 
Fed . de Viçosa. CEP 36571 -000, Viçosa . MG . E-mail: 
zanunclo@mall.ufv .br . 

As formigas cortadeiras, Importantes pragJ::. ~ara a 
agflcultura florestal. tem adqulfldo maior Importância en l lazão do 
aumento de custos de seu controle, espeCialmente após a prOibição 
dos clorados. ConSiderando que Acromyrmex /andO/1I é uma formiga 
cortadelfa de ocorrência. bastante. comum em áreas de pastagens 
podendO atmglr populações mUito altas. sendo necessáno o seu 
controle, Instalou-se este ensaio com os segulOtes tratamentos: T1 
. 30g de NTN pó 0.4% por formlguelfo; T2 - 50 g de NTN pó 0,4% 
por formigueiro ; T3 - 30 g de Bulldock pó 0.2% por formigueiro ; T4 
· 50 9 de Bulldock pó 0.2% por fornllguelfo; T5 . 30 9 de Lebaycld 
pó 5% por formlguelfo , T6 4 50 9 de Lebaycld pó 5%; e T7 
testemunha. sem aplicação de insetiCida. Os tratamentos foram 
Instalados em áreas de pastagem com nove repetições, sendo cada 
uma constltulda por um formigueiro. com um total de 72 formlguelfos 
de A . landolti. ConSiderando-se que todos os tratamentos 
apresentaram 100% de efic,,~ncla. recomenda·se o controle, desta 
formiga cortadeira, com a menor dosagem dos InsetiCidas testados. 

EFICltNCIA DE ISCAS FORMICIDAS A BASE DE SULFLUr' /\MIDA E 
CLO RPIRIFÓS NO CONTROLE DE A cromyrm ex oc (uspinosus 
IHYMENOPTERA : FORMICIDAE) 

A . P. Cruz. J. C. Zanuncio. R. Zanetti & J . M . M . Pereira. Jan Celulose 
S.A .• Almelflm, Pará . E-mall:zanunclo@mall.ufv.br . 

As formigas cortadeiras, espeCialmente aquelas do genero 
Acromyrmex tem assumido maior Importância como praga em 
plantiOS florestais, em razão de técnicas como o CUltiVO mlOlmo, 
sendo necessários novos estudos sobre o seu controle . Por IstO, 
avaliou-se a efiCiência de Iscas formiCidas à base de sulfluramlda e 
clorplufós no controle de Acromyrmex octospinosus. Este ensaio fOI 
desenvolVido em plantiOS de eucalipto urograndls (hlb"do de 
Euca/yptus urophyJJa e Eucalyptus grandis) da Jau Celulose S.A .• 
em Almelflm, Pará de novembro de 1994 a março de 1995. Cada 
uma das Iscas testadas fOI utilizada em três dosagens e comparadas 
com a efic iênCia de outra Isca à base de dodecacloro a 10 gramas 
por metro quadrado de formtguelfo . A Isca à base de sulflv I nlda. à 
6. 8 e 10 gramas por metro Quadrado de formlguelfo ,U'l!sentou 
efiCiênCia de 77.78. 100,00 e 100.00%, respectivamente, Lle forma 
semelhan te aos 100,00% apresentado pela Isca à base de 
dodecacloro. No entanto. a Isca à base de clorpinfós à 5. 10 e 20 
gramas por metro quadrado de formlguelfo apresentou, apenas, 
33,33, 22.22 e 55,56% de eficiênCia, não podendo. por IstO. ser 
utilizada para o controle desta formiga . Por ISto, recomenda· se a 
Isca à base de sulfluramlda, à 8 gramas por metro Quadrado de 
formlguelfo, no controle de A . octospmosus para a região de Alme"lm, 
Pará . 
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PREFER~NCIA ALIMENTAR DE Thydnloin •• rnobi. EM RELAÇÃO 
AS DEFICl t NCIAS DE MACRONUTRIENTES E ZINCO EM CLONE DE 
Euca/yptu$ . 

R. F. Camargo, R. L. V . A . Silveira , C. G. Tonet & E. Serti Filho. 
Dept· de Entomologla (ESALO I USPI, C. Postal 9. CEP. 13418-9oo. 
Piracicaba. SP. E-mail : rfcamarg@carpa .ciagrLusp.br. 

O objetivo do estudo fOI quantificar o consumo de área 
foliar de Euca/yptus por Thyrinteina srnobía em função das 
deficiênCias nutricionais. As plantas de EucaJyptus foram cultiVadas 
em vasos de alum(mo de 10 litros contendo snlca molda, sendo 
estas If"gadas diariamente com solução nutritiva . Inicialmente, as 
plantas foram Ifrigadas com solução nutritiva completa até 9 meses 
de idade. Posteflormente. as plantas foram cultivadas em soluções 
carentes e completa durante 14 meses. Os tratamentos foram : 
completo; omissão de N; de P; de K; de Ca: de Mg; de S e de Zn. 
Ouando as plantas completaram 23 meses de idade. coletou-se folhas 
Situadas na posição mediana do ramo. sendo estas fornecidas as 
lagartas na forma de diSCO com 3 cm de diâmetro. As lagartas foram 
condUZidas em placas de pet" a partir da eclosão até o 52 instar. O 
experimento fOI composto de 20 placas de petrl, sendo que a 
metodologia constituiu-se na colocação de um diSCO de cada 
tratamento com a posteflor Inoculação de 10 lagartas por placa. A 
troca das folhas, rettrada das fezes e medições de consumo de área 
fohar foram realizadas dlaflamente. O menor consumo de área foliar 
ocorreu na omissão de nitrogênio. 

e lon. fylOin. sp. (HOMOPTERA : PSYLlIDAE) ASSOCIADA A 
PLANTIOS DE EUClllyptu$ sp. EM ARAPOTI, PRo 

E.T .l ode. CNPF /EMBRAPA.C . Postal 319, CEP B3411 ·000. 
Colombo,PR; M.S.P.Leite, UFPR; S.R.C.Penteado, CNPF/EMBRAPA 
& F .Maia. FUPEF. 

O Incremento siglllflcatlvo do comércio internacional a partI( 
da década de 1980. associada à extensa área reflorestada com pouca 
dIverSidade de espéCies, favoreceram a Introdução e estabelecimento 
de vánas pragas e doenças florestais. em dIferentes países. No Brasil, 
existem cerca de 3 milhões de ha plantados com diferentes espécies 
de Eucalyptus, adaptadas a diferentes condições edafoclimáticas. 
de Norte a Sul do país. DeVido à ocorrência da seca dos ponteiros na 
região de Arapoti, Paraná. em plantiOS de E. grandis, E. saligna e E. 
dunii. o CNPF/EMBRAPA, levantou a hipótese que o problema da 
seca na região é de etiologia complexa, onde concorrem vários 
fatores, como o estresse provocado por condições edafoclimáticas 
adversas, distúrbiOS nutflclonais, pragas e doenças. Com o intuit o 
de estudar o problema, Iniciou-se em setembro de 1994, um 
levantamento quantitativo e QualitatiVO de insetos em plantiOS de E. 
grandls. de um a doze meses de Idade, para verificar poSS(V8IS 
associações destes com o fenômeno da seca de ponteiros. Entre os 
insetos que apresentaram maior densidade populacional, destacou
se a presença Ctenarytaina sp., até então ausente no 8rasil. Este 
gênero, de origem australiana. tem uma de suas espéCies. C. 
eucaJypti. Introduzida e estabelecida em vários pafses. Apesar de 
ainda não estar Identificada a espéCie, sabe-se que não trata· se de 
C. eucalyp(j, segundo o Dr. D.R. Miller, do Beltsville Agricultural 
Research Center. O CNPF/E MBRAPA vem desenvolvendo. 
atualmente, um projeto mullidisclplinar, com o objetivo de Identificar 
as Interações entre os diferentes fatores Que podem estar causando 
a seca de ponteiros em Arapotl . 

CONTROLE DE CUPINS SUBTERRÃNEOS (lSOPTERA) EM PLANTIOS 
DE EUCALIPTO COM IMIDACLOPRIDA E DISSULFOTON MAIS 
TRIADIMENOL 

A . N. Alves. C. F. Wilcken & C. G. Raetano, Oepto. de Defesa 
Fitossanltáfla (FCA / UNESPI. ex 237. CEP 18603-970. Botucatu, 
SP. E-mail : cWllcken@mandlc.com.br 

Este trabalho teve por obletlvo verificar a eficiência dos 
insetiCidas Imldaclopnda e Dlssulfoton maIs Tfladlmenol no controle 



de cupins subterrâneos em plantios de eucalipto. em , .. hlerentes 
dosagens. formulações e formas de aplicação. O experimento fOI 

Instalado em área de planlto de Eucalyptus urophylla. Três lagoas 
MS. com espaçamento 3 x 2.5m. O delineamento experimentai fOI 
em blocos ao acaso, com 10 tratamentos e 4 repetições. sendo 
cada parcela composta de 2 Itnhas de 20 plantas, deixando se uma 
linha de cada lado da parcela como bordadura. Os tratamentos 
empregados foram os seguintes : Olssulfoton + Tlladlmenol 
(Baysls l on GR) na dosagem de 0,45 9 .. a ./cova . Imldacloprtda 
(Contldor 2 GAI nas dosagens de 0 ,06 9 e 0 . 12 9 I.a.fcova, Aldfln 
(Termlcldol pól na dosagem de 0 .25 9 La .leava; Imldac lopflda 
(Conlldor 700 GRDA) nas dosagens de 0,24% e 0 ,35 % g I. a., 
Flproml (Regent 800 WGI na dosagem de 0.4 % de I.a .• aplicados 
em Imersão de mudas: Imldaclopnda (Con tldor 700 GRDAI nas 
dosagens 0 .07 9 I.a ./planta e 0 . 105 9 l.a .Jplanta. aplicados em 
pulveri zação dirigida para o colo da plant a; e tes temunha As 
avaliações foram realizadas aos 42 , 70. 104, 132 e 175 diaS após a 
aplicação. sendo Que na avahção final . foram reglstr ado~ (' nlimero 
de plantas mortas e o nlimero de plantas aneladas e tomb;l" IS, além 
dos Sintomas de 'ttotoxlc ldade. Os produtos Que mOS LI .. ll amse 
efiCientes no controle de cupins Syntermes mo/eslUs e Cormrermcs 
bcquaerll ' oram: Flpronl l. e Dlssulfoton + Trtadlmenol 1100% de 
con trole para ambosl. Aldnn (87.5% ) e Itnldaclopnda aplicado em 
pulverização no colo da planta na dosagem do 0 . 105 g La .lplanta 
(94 %). Sintomas de f ltotoxlCldade foram observados nas mudas 
tratadas com Dlssulfoton + Tnadlmenol e Imldacloprtda. exceto na 
menor dosagem em Imersão de mudas. Porém. a ftt otoxlcldade 
detectada fOI reversível após 104 dias da aplicação. 

CONTROLE DE A cromyrmex subteftsneus sub terrsneu$ (HYM .: 
FORMICIDAEI EM FLORESTAS DE EUCALIPTO COM O INSETICIDA 
FIPRONIL IBLlTZI 

A . N , Alves. C. F. Wilcken. C. G. Raetano. W . B. Crocomo. l .C. 
Forti. Depto. de Defesa Fltossanlt ána (FCA 1 UNESPL Cx 237. CEP 
18603970. Botucatu. SP. E-mail : cWllcken@mandlc.col l ~. & S. 
F. Alvarenga 

As f o rmiga s co rt adeiras d o g6nero Acromyrmex 
(quenquéns). são preJudiCiais às florestas de eucalipto pflnclpalmente 
no plantio e rebrota . A s Iscas formic idas consti tuI-se no principal 
método de con trole de formigas cortadetras, podendo ser aphcadas 
na área de forma localizada ou slstemáltca. além da dlstrlbUlçào do 
formicida dentro da colOnla ser fei to pelas próprtas formigas. Este 
trabalho teve por obJetiVO verlftcar a efiCiênCia do Inse ticIda flpronll 
(Isca granulada) e também o e feito de dIferentes substratos da Isca 
no carr egamen t o e controle de A cromyrmex subterraneus 
subtem:meus, em florestas de eucalipto. O ensaio fOI reahzado em 
flores ta de Eucalyptus urophylla, com 5 anos do Idade. da VCP. lUll 
AntoniO - SP. em 08 /08 /96 . O delineamento expertmental fOI 
Inteiramente casuallzado com 8 tratamentos e 3 repetições. sendo 
cada repetição composta por 5 colOlllas. Os tratamentos empregados 
foram: flpronl l IBllu) nas dosagens de 3. 4 e 5g de p.c.lcolôflIa com 
substrato procedente do RS; 'Ipronll nas mesmas dosagens com 
substrato procedente de SP; sulfluramlda (Mire x-SI à b'l • p .c ./ 
colônia e t es temunha . As avaliações foram realizadas cou , 1, 7,14. 
29 e 60 dIas após a aphcação observando·se a atiVidade das colôntas. 
exceto com 1 dia onde avaliou-se somente o carregamento e a 
devolução das Iscas formiCidas . A Isca à base de ftpr onl l. nas 
dosagens de 3. 4 c 5 g /co IOflla. apresentaram efiCiênCia de controle 
183.3% . 100% e 75 % . polpa do RS e 100%. 100% e 91.7% · 
polpa de SPI comparáveiS à obtida com sulfluramlda (100%1. A Isca 
confeCCionada com a polpa de Cltros provenIente de SP apresentou. 
em média , maior efiCIência de controle de A . subtcrraneus 
sub terraneus em relação a Isca com polpa do RS. a Qual apresenta 
maior teor de óleo essenCIal de cltros. 
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CONTROLE DE CUPINS SUBTERRÂNEOS EM FLORESTAS DE 
EUCALIPTO COM O INSETICIDA FIPRONIL IREGENT 20Gl APLICADO 
EM COBERTURA 

C. G. Ra8tano, C. F. Wilcken. W. 8 . Crocomo, Oepto . Defesa 
Fltossannárla FCA 1 UNESP. Cx. 237 . CEP 18603-970. Sotucatu. 
SP. & S. F. Alvarenga 

Os cupins constituem uma das principaIS pragas do 
eucahpto desde o plantiO até os 6 meses de Idade . Entretanto. num 
plantiO de EucalyplUs grandls com 2 anos de Idade. pertencente a 
VCP. na reg ião de Ubcrlãndla - MG. constatou·se um ataque de 
Heterotermes (enuis (lsoptera : Rhlno termltldae) e Comllermes sp. 
(lsoptera : Termltldae) aSSOCiado a ocorrênCia de cancro 
ICryphonectflB cubenslsl na região do colo do tronco. Um número 
expressIvo de plantas mortas fOI detectado Quando a associação 
cancro - CUplllS estava presente . O obJetiVO do expertmento fOI 
verificar a efiCiênCia do "lsetlclda flproml (Regent 20G) aplicado em 
cobertura em flores tas de eucalipto Visando o controle curativo das 
árvores atacadas . O ensaIO 101 tnstalado em 20/12 /94 . no 
delineamento Intetramente casualtzado com 4 trat amentos e 8 
repetIções. sendo cada repetição composta por 4 ârvores com Sintoma 
de canclo e presença de cupms. Os tratamentos foram: 'Ipronll 
(Regem 20G) nas dosagens de 2.5; 5.0 e 7.5 g de p.c .lplanta, 
aldrtn (Termlcldol Pó) à 10 g de p.c. /planta e dlstrtbuídos a lanço 
num ratO de 30 cm ao redor do tronco. mais t es temunha . A s 
avaliações foram realizadas aos 48.88,126. 246. 312 e 365 dias 
da aphcaçao . Em todas as avaliações. as maiores efiCiênCias no 
controle de H. (enUlS e Corm(ermes sp. foram obtidas com o produto 
Regent 20G nas dosagens de 5.0 e 7.5g I planta. com valores 
vallando de 92 .9 a 84.0 % e de 100,0 a 96,0 %, respectivamente 
para as refendas dosagens do IniCIO ao fmal das avaliações (1 ano). 
Menores efiCiênCias de controle foram obtidas com o produto Regent 
20G na menor dosagem em teste 159.52 e 62.67% aos 48 e 365 
dias. respectIvamente) e com Termlcldol (66.67% aos 48 o 365 
dias) 

NOVA ISCA INSETICIDA IBLlTZI NO CONTROLE DE A I/a s • • dons 
rubropiloso {HYM . : FORMICIDAEI EM FLORESTAS DE EUCALIPTO 

C. G. Raetano. C. F. Wilcken. A . N. Alves, L.C. Forti. W . B. Crocomo. 
Oepto Oe fesa Fltossamtálla FCA I UNESP. Cx 237, CEP 18603-
970. B Itucatu. SP. & S. F. Alvarenga 

A busca de novos InsetiCidas. em substituição aos clorados, 
no CO'l trolc de formigas cortadetras t em Sido uma neceSSidade 
constdnte . A ut ilização de Iscas formiCidas constituI-se no pnnclpal 
método de cont role de formigas cortadetras, POiS podem ser aplicadas 
de forma localizada ou Sistemática. além da distribUição do formICida 
dentro da colônta ser feno pelas própnas l ormlgas. A SSim. este tipO 
de formulação deve ser prtortzado no desenvolVImento de novos 
formiCidas. O presente trabalho teve por obJetIVO veflllca, a efiCiêncIa 
do Insettclda flproml (Isca granulada) no controle de AU8 sexdens 
rubropllosa. em florestas de eucalipto. O ensaio fOI realizado em 
área de plantiO de Eucalyptus urophylla. com 5 anos de Idade. da 
VCP, LUIZ Antonto - SP. em 02 /05/96. O delineamento experlmenta1 
fOI inteiramente casuahzado com 5 tratamentos e 4 repetições. sendo 
cada repetição composta por 5 colôllIas de tamanho vartável (menor 
que 1 até 256m1) medidas no maior comprtmento e largura na 
prOjeção da terra solta. Os tratamentos empregados foram : lipronll 
nas dosagens de 6. 8 e 10g de p.c./m1 de terra solta; sulfluramlda 
(Mtrex - SI à 89 de p.c./m ' de terra solta. aphcados com um dosador 
manual o de forma loca lizada e. testemunha . As avaliações foram 
realizadas com 1. 7. 14. 21 .57.9 1 e 126diasapósaapltcaçào dos 
produtos observando·se a atiVidade das colÔnias. exceto com 1 dia 
onde avallou·se somente o carregamento e a devolução das Iscas 
formiCidas. Todos os tratamentos foram efiCIentes no controle de 
A tta se1tdens rubropilosa. As dosagens de 8 e 10g Im ) de terra solta 
do produto flpronll apresentaram efiCiênCIas de controle (100% em 
ambas as dosagensl comparáveiS à obtida com sulfluramida (93.3%) 
aos 126 dias da aphcação. Constatou-se meO()( eficiênCia de controle 
t73.3%1 para a menor dosagem do produlO f'proml em tes te (69 /m' 
de terra solta) ao final das avahações. 



EFICIÊNCIA DA BIFENTRINA NO CONTROLE DE CUPI N S 
SUBTER RÃNEOS IISOPTERA : TERMITlDAEI EM PLANTIOS DE 
EUCALIPTO 

C.F. Wilcken & C.G. Raetano. Depto. Defesa fltOSsaOlt áfl3 FCAI 
UNE SP, ex 237. 18603970 . Botucatu SP. E mall. 
cWllcken@mandlc .com .br 

Os CUpinS subterrâneos são um dos prinCipaiS fatores 
IIInl10nl05 aos plantios de eucalipto nas reg iões de cerrado .• Incando 
e destruindo o sistema radl cular das mudas. Alualme"'" lI;i uma 
ausênCia total de CUplntcidas para uso flore stal e a nect:~:.ldade de 
novos produtos é premente . Este trabalho teve por oble tl vo vCllflcar 
i1 ef iciência do Inseticida bl'enlflna no conllole de cupins subterraneos 
ISyntcrmes moles tus e CormlermC$ bcqu8crtll. em plantios de 
eucalIp t o O experimento 101 Instalado em área de plantio de 
Eucalyp tus urophylla. da Champlon, Três Lagoas - MS. em 12/5 /95. 
aplicando -se os produtos de diferentes formas. O delineamento 
expctlmental fOI em blocos casuahzados. com 7 tratamentos e 4 
rel')elições. Cada parcela fOI composta por 4 linhas de 20 plantas. 
onde as dua:;. Imhas centrais receberam o tratamento e as laterlus 
loram deixadas como bordadura (não tratadas) . Os tratamentos 
empregados f oram ~ Blt entrlna (Talstar 100 CEI nas dosagens de 
0.02 e 0.04 O I.a./planta. em pulverização dlrtglda para o colo da 
planta; BI'entf1na em solução a 0.05 e O. 1 % de I,a. para nnersão de 
mudas. Flpronll IRegent 800 WOGI em solução a 0 .4 % de La. para 
Imersão de mudas e Heptacloro (PM) em solução a 1.0 % de I.a 
para IInersão de mudas e tes temunha, FOlam avaliados aos 27. 61 . 
90. 133. 161 e 190 dIas do plantio o I~ de plantas 111 r' :ts por 
cupins c por outras causas e o rl- de plantas com Sllll' mas de 
fltoloxlcldade . Os resultados mostraram que o produto bll ... ntrma fOI 
ef iCien te no controle de cupins, quando aphcado cm uncrsão de 
mudas ta O, I % de La. e em pulvclIlação em cobertura a 0.4 % de 
I.a.lplanta lambas com 80 % de cont roleI. dlllante todo o per iodo 
de avahação . Estes resu ltados foram comparáveis aos obtidos com 
o I lproml em uners.:io do mudas 180 %1 e supellores ao hoptacloro 
140 %) Nâo loram observados smtOltlilS de fll o toxlcldade nas plantas 
tratndas 

BIOLOGIA COMPARADA DE Thyrin teina arnob;a ISTOLL, 17821 
ILEP.: GEOMETRIOAEI EM DIETAS ARTIFICIAL E NATURAL 

C.F. Wilcken. E. Berti Filho & J .R.P. Parra Depto. Defesa FI10ssanttána 
FCA/UNESP Cx 237,18603970 B01uca1u - SP. 

Emall: cWllcken@l1landlc.c:om.bl 

A lagarta parda. Th yrmfema arnobla. é conSiderada uma 
das pnnClpalS pragas das florestas de eucalipto no Brasil f,.· sar de 
alguns es tudos feitos, a crtação massal desta espéCie alll,11 não se 
tornou uma realidade. o que ImpOSSibi lita um maior numero de 
pesquisas nas áreas de comportamento e controle . Este trabalho 
teve por obJetiVO avaliar o desenvolvimento de T. arnobia por 3 
gerações em dieta artificial. comparando-o com a dieta natural (folhas 
de Eucalypfus grandis). As condições ambientaiS foram: temperatura 
de 25.±. 2 °C, UR de 70.±. 10 % e foto fase de 14 horas. Foram 
utilizadas 100 lagartas/ tratamento. individualizadas em tubos de vidro 
de fundo chato, contendo a dieta, e copos plásticos com tampa 
para o tratamento com folhas de eucalipto. Os parâmetros biológicos 
avahados foram : duração e viabilidade das fases larva I, pupal e do 
ciclo total. peso de pupas. longevidade dos adultos. razao sexual. 
deformações. numero de ovoslfêmea e duração e viabilidade do 
perlodo embrionáriO. Em termos gerais, verificou-se que. no Cicio 
total das gerações F 1 e F 1 de T. arnobia mantidas na dieta artificiaL 
houve uma redução de 6 dias, em média. para machos e fêmeas. 
Entretanto, o peso de pupas e o número de ovoslfêmea sofreram 
uma redução de aproximadamente 50 % na d ie ta artifi cia l, em 
comparação com os inse tos obt idos na dieta natural. A Vl..I 1 .Iidade 
média para o perrodo ovo·adulto nas 3 gerações 172.3 ~"j não foi 
afetada pela dieta artif icial. Estes resultados indicam que, com 
pequenos ajustes na composição da dieta, será posslvel manter uma 
criação massal de T. arnobia em laboratório. principalmente para 
estudos com inseticidas. entomopa tógenos, interações inse to-planta 
e criação de inimigos naturais. 
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INSETOS QUE CAUSAM DANOS A Prosop;s spp. NO NORDESTE 
DO BRASIL 

P. C. F. lima, F. N. P. Haji & R. A . Seit"z , EMBRAPA·CPATSA, C. 
Pos1al 23, CEP 56300-000, Petroltna. PE . E-mail : 
pcfllma@ cpatsa.embrapa.br 

Com o obJetiVO de relatar ocorrênCias e possíveiS danos 
causados por Insetos em plantas de PrOSOplS spp. lalgarobelrasl. 
foram realizados levantamentos em um ensaiO de competição de 
espéCies deste gênero, em Petroltna PE . no período de fevereiro de 
1984 a lanelro de 1993. em Intervalos periódicos de 2-3 meses , 
Ouando os IIlsetos se apresentavam em n(vels populaCionaiS 
conSiderados elevados, causando danos às plantas. eram amostrados 
pala postertor Identifi cação e ca t alogação no Laboratóflo de 
Entomologla da EMBRAPA-CPATSA. A Identlftcação daqueles não 
cat alogados no CPATSA 101 fei ta pelo Centro de Identificação de 
Insetos FI1ófagosCIIF, em CUlltlba-PR. Na análise dos dados, cada 
árvore fOI conSiderada uma repetição. Para os danos causados por 
Insetos serradores VCrtflcou se o número e a dimensão dos galhos 
serrados. A es timatIVa da malérla seca e da área fohar perdida 101 

feita em 20 galhos retlfados de 4 plantas, por espécie de PrOSOplS, 
sIInulando o ataque do InselO. A avahação dos danos causados pelos 
desfohadores fOI baseada em uma escala de 4 notas para claSSIficação 
Visual 11 ... n.io desfolhada e 4 = mUito desfolhada) . M elipofl's 
oehlOdes e Stiphra robusta foram conSiderados os pnnClpals tnsetos 
desfohadores. Altos Indlces de mfestação de M . oehrodes foram 
observados em P.lu/ilJora. P. alba e P. paI/Ida . Os danos causados 
1>01 S . robusta foram conSiderados leves Ifndlce 2). Quanto aos serra · 
paus. l oram Idcntlltcados Oneldes limplda em P. julifJora e P. pallida; 
Oneie/eres a"cel em P ehllcnsls e P. ve/ufma; Nesozmeus buc/(l em 
P. pa//Jd'l, P.a/ba e P. %~~ndulosa: e Refrachydes thoracleus fhoracicus 
em P. ellllensls e P_ velutma. Somente em P. lu/mora e P. paI/Ida 
foram cons tatado:;. danos em galhos com diâmetro supertor a 2,5 
cm na área secclonada, sendo 18 e 41 %. respectivamente. a 
pOlcentagem de árvolCs danificadas . Ouanto a estimativa de perdas, 
estunou-se para P. /uM/ora valores de 15 ,9 g e 10,3 g da matéria 
seca lenhosa c fohm, respecllvamente, para galhos serrados com 
88 cm de comprimento e área foltal de 886 cm l • Com relação às 
vaoens, Irutos de P. luM/ora e P. pallida foram danificados pela ação 
de Tflgona splmpes (abelhas trapuá) . No estádiO Inlcal do povoamento. 
fOI observada a presença de Enchenopa sp" sem con ludo aprescntar 
danos às plantas, sendo maior numero de colÔnias deste Inseto 
encontrado em P. ehilensis e P. jul/flora . A presença de cupins foi 
observada em galhos e troncos das algarobetras. quando mortos. 

IDENTIFICAÇÃO DE INSETOS SERRADORES EM Prosop;s .pp., EM 
PETROLlNA·PE 

S. B. Torres. P. C. F. Lima & F. N. P. Ha~ , EMBRAPA-CPATSA. C. 
Postal 23, CEP 56300-000. Petrolina-PE. 

Com o objetiVO de levantar e identificar os insetos 
serradores em espécies do gênero Prosop;s lalgarobeiras). foram 
coletados ao acaso, abaiXO das copas das árvores. ramos e galhos 
serrados em cada uma das espécies introduzidas nos Campos 
Experimentais do Centro de Pesquisa Agropecuária do Trópico Semi
Árido-CPATSA, Petrolina-PE. O material coletado foi colocado em 
gaiolas entomológicas com estrutura metálica. medindo 0.35 x 0,35 
x 0.70 m, revestidas de tela de nylon com perfurações de 1 mm2

_ 

Após o término do ciclo evolutivo dos insetos da fase ovos/larva 
para adulto. cerca de 5 meses. os Insetos emergentes foram enviados 
ao Centro de Identificação de Insetos Fitófagos-CIIF, em Curitiba
PR. para identificação. Danifi cando ramos de P. juliflora foram 
identificados Oncideres limpida e Dorcacerus barbatus; em P. palllOS, 
Nesoz;neus bucki e Oncideres /impids: em P. a/ba, Nesoz;neus bucki; 
em P. chilensis e P. ve/utina. Oncideres elice;, Brasi/ianus batus e 
Retrachydes rhoradeus rhoracieus: e em P. g/andulosa. Nesozineus 
bueH. 
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OVIPOSIÇÃO DE Lutzomyia mígonei (FRANÇA . 19201 (DIPTERA : 
PSYCHOOIOAEI EM CONOIÇOES DE LABORATÓRIO. 

E. Nieves. . A . Ribeiro .. R. Wemerson & R. Brazil· . Depnrl iUlwnlo 
de Par .. H.lloloÇJIt. ICB . ICEX UFMG Belo HOlllonte. MG. Bra~11 
• Cf"HlO de PesquIsas Reuó Rachou FIOCRUZ . Belo HOrizonte, MG 
Brasil 

A Luuomy,.., rwgonol é um flcbOlomineo (;( • .lInpla 
dlslllb\llc.io na América do Sul sendo es t a espóclC '>10' pclt •• do 
tranSlllltlr a IClshmamose tegument.., Uma das grandes dllll_lIldades 
nd cr!<ledO de lIebotomillcos é a mortalidade das fêmCd!'o antes e 
dur.U1!{> a OVIPOSIÇdO, que Iflalll mterfeur na prOdutIvIdade d.1 COIÔntd 
t! Ih! ledllhlção dos estudos sobro Infecção e lrímslnlss50 de 
Ü'JS/lm,IfIW Neste ttalmlho fOI estudado a IIllluôncla do uma sÓfia 
de Ihu,ll!Irtlos ~Issoclados COIll a oVIJ)oslção do Lu ""Von(" em 
clll1dH';ÓUS cio Idhola l 6110. Os adultos utIlizados nos (hICIt' ntl!S 
o)o.pctll1lentos IOHII1l ohtuJos d.1 colôllIa recentcl1lentc estilhclecld.l. 
() 1I~llIhlrli1 cl,l Venczuela Dllerentcs bloensalOs loram teall'ildos l)dra 
dlHclll111\;II o e lei to de latores hlológlcos, espaço fislco . superfíCie 
1\0 pruCllSsu d(' oVlposlção e l:iobrevlvêncl,) de LII, nllgonOI Para os 
tlt!C!lülll('s 4~)(,,('rmlCIlIOs, as fêmeas gr,ivldas 10fiUll colo(;iJda~ em 
po le!:> do UVtpUMÇdO. sendo qUi.lIl11flC,ldu o numeru de ovos postos e 
rülldos e ,I subrcvlvênCIa das lôlllPas Os rcsllltados 1ll0slr.:U3rl1 que 
a m310r 1II0lldltdadc ocorrc anles do processo de OVlpoSIÇJO e <IUC a 
condIção fiSiológica da~ fêmeas Ó !.ttul IIHI,Orlétll{U quc regula a Mhl 
sobrevlvônCI<I Quanto ao espaço fíSI CO. demoSllOlI se que "sle não 
,llctd o processo de OVlpOSIÇJO t! d SOlHCVlvOllcla tI.l. meas 
CJr,'Ivld,ts Dcterl1l1nou ~o lambem. que.1 superfíCie rugos,ll IVUldvel 
iJ so!Jrcvlvém:ta das fõmeas como resposta ao Ilomotr opl~IIlO 
Au)(illu dd CAPES FIOCRUZ CNPq 

Luci/ia cuprina (Wied .. 1830) VETOR DOS OVOS DE Oelmatobia 
hominis (Linnaeus Jr. , 17811 NO LABORATÓRIO 

M . A . M . lima. V .P. Silva Jr. & G E. M . Borja Depl - dc PataslloloOla 
Insl de BloloUla. UFRRJ. Seropcdlca. 23B51 970. RJ 

EM lidos sobro a capac1d,ulc cio caltlOlicteo Ll/c",tJ CLlprma 
(WIp.d{'lI1ann. 18301 (DlptCld C.tlhpl1o lldael se comporl.!r como 
vl'ICul.ldor do .. ovos ela ~MC),>ç .. do Bl:rl\e· DOlfn,.-"obliJ hOIHlfllS 
(LulIlaeus Jr . 1781) IDlpl cra Culmebrlduel. foram desenvolvidos 
no Labmatóllo de Enlomologla du 1115tl1ulO de Biologia d.1 UllIvt!rsldade 
Feder.11 Rurell do RIO de Jauelro Adultos de L. cuprm.1 foram Cllitdos 
em laboralóflo e altillcntado~ C:OI1l solução glicosada .J 20% e os 
adultos de D homlfllS foram oblldos em IdbOfatóllo :ltrtlVl"·' co leta 
de larvas de 3_lllstar (L I) em nhllddOlllUS di) Bal)(ada FlullI · 1I~e. no 
RIO de JdnCIfO. tendo SIdo ço lotaddS ali ílvés da ox traçÃo IIldllllal do 
Icgw llcnlO de bOVinos re cém ,Iuat.dos Após a emerg ênCia dos 
;) (hlllos de D hormms, estes furam sollo~ em galold5 contendu adultos 
(machos c fêmCdsl do L CUplll10l Dccomd05 três dias colelOu se 
e)(cmplc:ucs de L cupmta ponando ovos de D. hommlS O número de 
adultos pOftadofCs de ovos 101 de 3 4 exemplares (28,33"'l.sendo 
18 machos (30% ) e 16 ' ômeas 126.67%). FICOU comprovado quo o 
transporte do ovos de O hom/llls pode ~er realilado por nlachos e 
fêmeas de L. cuplma e o sexo é um fator que não InllucnCla no 
1Ianspol1e dos ovos 

Pholco tabanlls cinereus (WIEDEMANN) (DIPTERA : TABANIDAE) 
ATACANDO PATO DOMÉSTICO . Alias p/atyrhynchos 
IANSERIFORMES : ANATIOAEI NA AMAZÓNIA CENTRAL 

F. L. Oliveira. Unlv. Est. M aranhão CESC. CEP 65 .600. Caxias, MA 
End tcmporállo: INPA. C P. 478.69.0 11 -970. M anaus. A ••• L tIlall : 
Ilmelln@Cf am rnp .bl .. A . L. Henriques & J . A . Rafael. . t Nac 
Pesq Amaz _flNPAI. Coord Pesq Enl.1CPENI. C.P. 478. CEP 69.011 
970. Manaus. AM . E mall. Jarafael@cr 3m rnp .br 

Phorcotabanus cmC/CtlS Ó urna espéCIe de tIluluca com 
dlstllbUlção geográfica restuta à AméflCi) do Sul BaCia AmazOlllca e 
nOlle da Argelltlna. Até o momento são conhecuJos apenas seus 
aspectos ta)(onômlcos Na Amalônla Central. lllullIciplO de Manaus, 

fOlobselvada em cflaçõcs de patos doméstiCOS, o Que representa o 
prllnelfO registro de Illutucas atacando aves na região Neotroplcal. 
Atacd, com 1I1slstênClft. sempre na cabcça. região antenor ao olho, 
çausando grande mquletação e mltação O pato. quando atacado 
em terra . defende se com movimentos bruscos da cabeça e, Quando 
não consegue desalolá la com esse rnovllnento. esfrega a cabeça 
sobre o corpo ou utlllla O pé. esfregando o sobre a mutuca ; quando 
atacado sobre d água também delende se com movImentos bruscos 
da cabt:ça e. quando ndO consegue desalOjá la, mergulha a cabeça 
na água . NOI1l sempro o paio consegue delender se c mutlas vezes 
a Illutuca Ol.l l OI1l seu fepasto sanguíneo com sucesso. A atiVidade 
dlumft fOI reql ~lrada das 09:00 às 16 ~ 30 horas. com piCO entre as 
13:00 e 14:00 horas. qunndo a temperatura e insolação atmgem os 
indlces mal ~ .. lt os t:ssa espéCie aparenlemente apresenta 
especificidade flOr dVU5. não sendo observada atacando eqlllllos, 
bOVlflo s e nem humanos na área em que o e)(pcruncnto tOl 
desenvolvIdo 101 1>61111>' 6 ol.lservada P.1ll área aberta, na belta de 
lagos o Igarapós . Ale o momcnto tem roglstro de ocorrênCia, da lase 
adullil . enHO os mesos de Junho e olltubro. determmada com 
orn"'ldd.lhas de tnterceptação de vôo. t.po Malalse. montadas nas 
áreas <.lo OCOIICIICIa Este rcglstr o tem grande Import:lncla vetellnálla 
porque trata se de nmls uma espéclc hemat61aga atacando anllnalS 
domestlcos. e quc I>ode eSl3r atuando como vetol de agentes 
patogêniCOS 

LARVAl DEVElOPMENT OF Rhodnius Plolixus (TRIATOMINAE) 
UNOER FLUCTUATING TEMPERATURES ANO HUMIOITIES 

C. Luz '. J . Forgues] & J . Grunewaldl , EMBRAPACENARGEN. SAIN 
P .. fqUl! Aurdl , W5 Norte. CP 02372. 70849970 Brasllla . DF. ema" : 
h"@l:l·113rgcll ,o.nbraptl ur. INRA. Balllarguct . F-34980 Montlerrrer, 
ITM. Wllhehn ... uasse 27. O 72074 Tuebtngen 

A heller lIndcrstandlllg 01 vector blology IS Important 10 
Il1lfJrove mClhods 01 cun trol Rhodmus prollxLls 15 one 01 lhe most 
Importanl sI>cclcS of T"atomtnae lIansmlt1lng Chagas dlSCdSC li' 
nOflhern Latlll Amellca Thls vector can be lound from O to 2600 In 

sea leveI. at avcrage T's Irom 11 tO 29° C and In raglons wlth 250 
to 2000 mm (ma)( 4000 mml annual preclpllatlon Thcre 15 !tnle 
Inlormallon on lhe hnked Impact 01 l emperature (lI and humldl ty 
(RH) 011 the I,uval dovclopmcllt of Tllatonllnae Generallv larval 
development IS tested at consta"t or unregulated condlt lons oI T 
and AH Under natural corn.hllons T and RH vary accordlng to dlurnal 
and foeasorl.ll llilUerns , In thls study larval development 01 R. pfollxus 
was tusted at conSlarll T and RH and fluctuallllg T 1111 alld AH 1/11 at 
168 houls and a photopellod o f 12/ 12 hours. Ncwly oVlposlted 
eggs « 24 hl and newly emerged and ad IIbltum l ed larvae oI ali 5 
mstilrs were tncubated aI 4 comblndllons 01 T 1/11 120/25 ° C, 151 
28 1.1 C. 25128 " C and 25/35" CI. 2 dllferem RH I (86 and 97 %) 

alld 1 RH 11 (75 %) Ali tI,stars wero allowed to fecd once a week 
durtng lhe assay . Constan l hurn.dltles were obtamed by closed. 
cllculated sySlems uSlng d.llerent saturated aqueous salt solultons. 
Exposure to lIuctuatlng T IRH were achleved bv "ansler/ng the Insects 
between the sys l ems Reslllts showed Ihallarval devcloplllent 01 R. 
ploflxas was blocked when cons tantly e)(posed aI 15 ar 35 (I C bu l 
was posslble aI fluc tuatlng T 1111116/8 hours) wllh T 115° C ar T 11 
35 " C. The pellod belween ftlst blood meal alld ecdys.s Increasod 
hlghly slgntllca lHly wlth lhe Instar and decleased wlth hlgher T ' s 
e)(cpt at a const ant 35 1.1 C R plollxus Inst ars developed at ali 
lIuc luit tmg T s wlth ali optllllum iJ t 25 /28 u C. Genorally there was 
asma!! detmncntal ellec t aI 97 % AH compared to 86 % RH on the 
survlval 01 larvae . Alter combllllng the pertods betwecn deposltlon 
01 the oggs untll reachlng lhe adult stage. R. plollxus developed 
most rapldly aI cons tant 28" C (86.7 days) and at 25" C (90,2 
daysl and at 75 % RH For fluc ttlatlng T 1111 25 /28 ° C and 25/35° C 
developmemal t.me 01 the larvae was Ó 100 days for bo th RH I. The 
longest pellods o f devclopment were observed aI fluc tuatulg 15/ 
28 ° C and 20125° C ( > 185 davsl and at a constan t 20° C (> 300 
days) . Re feedtilQ behavlor dUllng the ltssay was Influenced by T AI 
opllmal dcvelopmental condlt.ons the rate o f refeedlllg was mIni mal 
(6 2 ou l o f 20 IndiViduais) . M axllnalrc teedlng rates were observed 
at a conSta"t 35 ° C wl lh > 20 refeedings out of 20 IndiViduais for 
the thud. forth and "!th 1I1slars . Thero was no siglll ltcan t correlallon 
til the ra te 01 feedlng be tween RH I 86 and 97 % . 



ASPECTOS DA ECOLOGIA OE IMATUROS OE CUlICIOAE IDIPTERAI 
OUE SE OESENVOLVEM EM CRIAOOUROS NATURAIS 
DENOROT~LMICOS E FITOT~LMICOS . 

M .A .N . da Silva & A .L. lOl ovel. Depl l>. de Zoologia IUnlvcrs.dade 
Fedmal do Paraná). C, Postal 19020. CEP 81 531 990. CUritiba 
Paraná E OHul mnavano@b,oufpr .b, 

o estudo de cuhcídeos em cnacloufos ".:tluralS de reservas 
floresl.:tls, ,,)sordas em áreas urbanas. reveste ~e de suma UTlportãncm 
sob o aspecto de saude pllblica. uma vez que podem .. 1 I' ,.1' uma 
grande dIverSidade de espéCieS de mosqui tos, Inolell .vos UtlS 

preludlClalS outros, além de servir de abrigo para mosquito:, adultos 
provlIldos de outras áreas. A investigação do ocos de .lrvores c 
brornclukeas fOI conduzida na reserva cio Capão da ImbUia. situada 
em ball lO homóllIrno da Cidade de CUritiba Paraná. com área clu 
aprOlwnadarnen te 32 OOOm' , qUlnzenahnentc, no pedodo de mar ço 
de 1990 a I1lmço de 199 1. Ao total loram amos trados 108 ocos de 
Arvores e Igual númcro de brofllchAceas, onde foram coletados 303 
Imaturos de culicldeos da~ seguintes espéCies; Hnemagogus 
(Conospos (cgus} leucocclocnus. Toxorlly"c lll(CS (L ynchlcllrl} 
theCJbiJld,. Clllex (Cu/exl acluJflstus. Cu/ex (Cu/ex} cdaardOl. Culex 
(CII/CX} qlJlnque/.1scuIIUS. Acrles (ProtomacleayaJ tcrrpns e Culex 
(M 'CfOCU/CX} p/(mnSlr/a fUS A s duas prlmelfas espéCies OCOllelam 
com lrequênclJ elevada, enquanto as demaiS de lorma eSl)orJdlca 
C pll'flflSlflDfuS IUI a UntC,1 espth;le coletada CIII bromelláccas Nos 
ocos de árvore encontraram se duas espéCies com comf)OrtamentOs 
extrcmos. H Icucocclaenus e C qwnquelasclatfls. a pr"netta de 
caráter Silvestre e de grande Intcresse epldenllológlco por veicular 
virllS da febre amarela em áreas endêmicas. e a SOgUIlI'.1 por ser 
eminentemente urbana. e um dos agentes pcrtUbill.h .I l:S lIIalS 
InCômodos nos centros urbanos dos trÓpiCOS 

SUCESSÃO DE DIPTERA CAlIPTRATA EM CARCAÇA OE SIIS se,of • . 
RIO DE JANEIRO. RJ . 

R.J .B. Salviano. R.M . Lanfredi. J .M . d 'Almeida & R.P. M ello, Dept 
de Biologia flOC /FIOCRUZI. C . Postal 926. CEP 21045 900. RIO de 
Janelfo , RJ . E mal!. salvlano@dcc001 .clct flocrUl .br 

A participação da dlpterolauna cadavértca no processo de 
decomposlçJo consti tUI uma das It!rramentas da mediCina legal par ... 
a crollo tallatodlagnóstlco Os expertmentos loram reahlados nas 
estações climáticas de 1995. em área arbotllada no campus da 
FIOCRUZ Como modelo expefllnemal ut iliZOU se carcaça de suillo 
com .t 10 kg 11 es tação c limática!. que após o sacrllfclo 101 
IntrodUZido em 11m3 armadllhn para a avaliação do compollítmen to 
til;! espócles colonizadoras durante O~ estágiOS de duc'.II'"usu;:ao 
(fresco. ",challlcnto, dClelloração, massa e restol. EIII , tias as 
estações clllnálica .. a slIcessao procedeu se da seguIIHo 10llna : nas 
1)fllnOltas haras após a morte. Pafonella mtermulallS ""CIOU ti larvIPDr . 
No 4_ dia de dCCOIl1I)OSlção Iddl , part e das larvas at lngl/am o 3_ 
instar e nos dias segumtes, no Imal de massa, todas est<lV,Ull no 
último Instar . Ovos do Hcnl/lacllla segmen l811a l oram coletados no 
I,.;. e no 2- dd. (' as larvas de h ins tar no 2! dd No dia seguinte, 
coletaram se larV<lS de 2_ instar e no 42 dd, a maloua no 3- ins tar, 
permanecendo até o final de massa . Ovos do PhaemclI) e)(/lII/a foram 
coletados no Imal do estágiO fresco e no IniCIO do IIlchamento Na 
dele/loração. colelaram se larvas de 2,.;. instar, e no período de massa 
foram obtidas em 3_ instar. Chfysomya a/bJceps e C. pUlona foram 
colelildas no mesmo perlodo, obtendo se ovos no 3- dd e larvas de 
2..: instar no 4-dd, durante o Incha menta e lIIiclO da deterioração O 
Liltllno instar permarmceu até o IInal de massa OVlrosturas de Opllyra 
aeneSC(lfIS foram ohtldas no tlnal da del6Hordcào e no períOdO de 
massa, sendo que as larvas localllavam !>e no cxudato Durante o 
pariodo de massa e miClO de rostos l:t 6 ddl. FanlllD pus,,, começou 
a OVlpor sobre a pele e ossos As larvas foram obtidas nu ,' • • dalO e 
no solo Illlsturado com restos de gordura dd carcaça ApOIO ' 
CNPq 
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FLUTUAÇÃO SAZONAL OE OIPTERA CAlIPTRAT A OURANTE A 
DECOMPOSiÇÃO DE Sus so<of. L. . RIO DE JANEIRO . RJ . 

R.J .B. Salviano. R.M . Lanlredi J .M . d 'Almeida & R.P. M ello, Dep!". 
do Biologia IFIOCRUZ/lOCI, C . Postal 926, CEP 21045 900, RIO de 
Janetto, RJ E mal' salvlano@dccoolclctftocruz br 

Nas lllllmas décadas, IIwestlgadores e pefllos crllnlllalS vem 
utlltlado Inlormações sobr e trl se tos necrófagos para amultar nas 
Invc~ lIgaçõcs poliCiaiS No I>rest'nte trabalho avaliOU se a relação da 
dlpterolaulI.:t c adavcflca laladosl com o processo de decomposição 
de suíno 11 O kgl Os cxpellmcntos loram realizados nas estações 
climáticas de 1995. em área mbomada no c ampas da FIOCRUZ . 
Idenllltcoll se 5 estágiOS de decomposiç ão (fresco, Inchamenlo. 
de tcrloraç âo, massa e rest o) Na prllllavcla ChrysomVa alblceps fOI 
mais frequente no estágiO de maSSfI , nas demal~ estações ocorreu 
durante a dcteltoração. Phaem C/lJ (}X,,1IIa na pfllllaveta 101 mais 
frequente na de telloração; no verão e no Inverno . durante o 
InChartlCl110, e 110 outono. no e~ láglo fre sco_ Hen"/(Jc/ha segmentar/a 
no outono 101 mais frequent e dlllante o IIIchamcnlO. na J..l"mavera 
101 na dete"oracão; no verão e no UlVClno fOI no poriodo de massa 
Coc"/lomym macella"'1 na prllllavera ocorreu nos estágiOS de 
detefloração e massa. no verão e outono fOi mais fr equente no podado 
de massa. e no mverno. obteve o mesmo percen tual . tanlo no 
Inchamemo como na detclloração Para Ophym aenescelJs o puriodo 
de massa 101 maIs atraente na primavera e Inverno; no verão e outono 
fOI a detefloração_ Fanma PU$IO durante a p",uavera e o outono fOI 
mais fr equente durante o estágiO de massa. no IIlverno fOI durante o 
re sto e 1)0 verão ocorreu durante o Inchamento . Palonclla mfeffnutans 
110 verão e outono apresentou maior lreQuêncla durantc ° estágiO de 
Illdssa, na pr"navera 1 00% dos exemplares ocorreram no pedodo 
de re slo, no "lVemo 101 no estágiO de massa e res to em Igual 
proporção 

ApOIO Flnancello CNPq 

PRESENÇA DE Serra l ia m arCBscens e Pseudomonas aefuginosa EM 
COLÔNIAS DE FLEBOTOMíNEOS (Diptera :Psyc hodidae). 

A . R. Figueiredo ', S. M . P. Oliveira ', C. M . Giordano·Dias '. R. P. 
BraziJl & E. Hofer ' .. Dept de Bac teriologia . Dept Blologla1 , IOC 
C Postal. 926 CEP 21045 900, RJ , Renné Rachou '. BH; FIOCRUZ 

A manutenção de algumas espócles de flebotomineos 
encontra se bem relatada na IIleraturd (Modl & Tesh . 1983, KIlhc k 
Kendllck et aI. 1977) No entanto. eXis tem vjllos lal ores Que 
mlluêllcl am na longeVidade da co lOnla . como a IIlcldÍ!ncla de 
entomopotógenos. Em colóllIa ele LUILomyia Iongipa/pis mant ida pelo 
Laboralóllo de Biologia e Conl role de Insetos Velores , observou se 
lima mortalidade de 100% dos IIlsetos adultos, apresentando como 
Sinal mais ca racterístiCO o corpo com uma coloraç ão vermelha e/ou 
alaranlada O estudo bacl crlológlco revelou a presença de culturas 
puras de S I1mrcesccns e P. aeruglflosa. possíveiS responsAvels 
pelo acontecllllento . Salienta se que a blbhografla refere somen te a 
S ma(ccsce"s por esta mortalidade (Warbwg, 19911. Melhores 
conheclfllentos de enlornopotógenos de lIebolOmlneos podem ser 
de grande unportâncla para manutenção de colõnlas e em f UlUl O 
controle biOlógiCO de tais vetores . 

ESTUDO DE POPULAÇÕES DE MOSQUITOS cUlIciDEOS NA ÁREA 
DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE 00 IBAMA . MACEiÓ . 
ALAGOAS. BRASILIDIPTERA : CUlICIOAEI 

L. B. de Souza & O. O. dos Santos. Dept" de Zoologia tCCBl /UFALI. 
Pfaça AfrâniO JOlge, CEP 57020971 . SIN , Pfado. Maceió Alagoas 

Os mosqUitos são Itlsetos dípteros, pertencentes à lamOla 
Cullcldae. pOIS em Virtude de seus hábitos hernatófagos . são 
responsáveiS pela t ransmissão de algumas doenças, corno "Iarlose, 
malárla,dengue e l ebre amarela ° local pesqUIsado situa se em área 
de preservação permanente do Ibama, I>róxllno a ambiente urbantzado 
du Maceló/AL, o Que faCilita o conta to homem mosqUito e daí a 



possllllhdadc de transmIssão de algumas arbo .... uosc!:. p .. ril a população 
humana tornando-se necessário. dssun. o conhecuncnto desse 
acosslstema Neste trabalho. conheceu se a composlçãu populacIonal 
dos cuhcideos na luea. li dIspersão hou/ontal. li dIstrIbUIção das 
espéc Ies dur anle illguns lue!:.es do ano. a aç do anHóplCd nesse 
illlllllcnte c as e!:.pécles de Insetos colet<tdos, Além diSSO. c Slo..lbeleceu 
se Ulna IlOSSí .... cl relação entle os grupos popul.lclonals Ctlllcldeanos 
eXlslentes. bem como a pro .... ável partlclpaçao de ve lort.!s de algumas 
docnç ds no homcm . FOI utilizada .1 tócnlca da Isc a hUllhllhl pdrd as 
coletas dos cuhcidcos De outubro de 1995 a fc .... erclfO de 1996. 
foram coletados 428 mosqUitos dos gêneros Acdes. AnopheJes. 
COQUlIJCtffdfrl. CuJex . Lur,a(us. Phomomyta . Psoroplroro e Wyeomyfa 
Identificaram se qUinze espóCles de cuhcideos, cntre as q . • Aedes 
sc.-,pIIJ:ms. Lmmlus durlumm . Wyeomyur merlfoaJlJfpes c \. '/1'omYfB 
SI1 . 'lI/e apareceram com maIOr frequêncla Os resultado. obtidos 
lIIo!:.tralll tII11H pnne da COlllpOSIÇ<lO vopulaclonal de culil,;lt leos em 
,llllbll:Hlle de llIata pr óxllllo a aglomcrilCfos urlhlllus. p.Ht1cularmente 
as ~MI('CIC S dlHropofillcas. o que demonstra .1 Impurt <im';l,J de lal 
mel odu, Oi! medIda em QUC estas espéCies podcm estar f'llVol .... ldas 
na Ifansnllssào de agenl e!:. CllOlóglcos preludlchllS.\ salidc humana 

O BTEN Ç ÃO OE MARCAOORES MOLECULARES PARA A 
CARACTERIZAÇÃO DA VARIA81l1DAOE GENÊTICA DE Coch/iomyia 
lJonui ,ivorax IDIPTERA: CALlIPHORIDAE) . 

A .C. Lessinger . M .E. Infante & A .M .l. de Azeredo·Espin. Dcpto de 
GE'nc tl ccl c E .... nl 18 UNICAMP. C . Postal 6 109. CEP' 13081 970. 
Canlplll,",S. SP Btasll E·lllall lesslnge@IUrlll!l _unICamll bl 

A mu sca da ~ 1)jchell,J ~ Cocl1lfomyio hOf11ffllvorlJx é 
conSiderada uma das t!spéclcs nHIIS IInponantcs comu L • 1(loras 
dc mliilSCs Ih! legldo NeolfoplI.;aIIGullndf.lcs e t uI 19831 . I' Brasil . 
esta pr<lua . Ó rcsponsável por grande prCluflo CCOIIUIHICO aos 
peCl/allstas podendo mfestar alcm de anllllnlS doméstiCOS. animaiS 
sll .... t:!!:.lIcS c o homem, Após .1 enadlCtlçJo desta praga dn Améflca 
do Norte . a mosca dn bicheira apl'esenta como dlstllbUlc ào geográfica 
compreende as Ameflca!:. Cenllal e do Sul {Grilham. 1985. Oear. 
1985 e HaH & Wull . 19951 Nestt:! Irab.1lho 101 rCdlllada a 
caract('IIZ:lc ao do yenoma ntlclear e nlltocondflnl de C homffffvomx, 
com o obletl .... o de obter marcadores moleculares para caractertlnr a 
vaflilbllltladc qenétlca desta espéCie. no BraSil e correlaCionar com 
os dddos pre .... ldl1lente obtidos Para a análi se do genom;! nuclear, 
101 ltllll,ad,l a técruca de RAPO peR. quo se I1dStHD na dlllllllllcaçiio 
dlf'.IIÓflil de ONA po llmórfl co . Esta téc IHca 101 Otlllllladd e "tlhn.da 
pitra CdractNl/at ...... i:lflabllldade genómlc a de 4 populaçõcs e t omjlmar 
us rCSllltados com a .... ariLIblhdade do gOllo"'a I1HIocondrl31 (lnlante & 
Aloredo ESPIII. 1995) , O DNA mltocondrmllmtONA) fOI cari.lctefllado 
alra .... c !:. do PCR RFLP de regIões nanamlcas especiltcas; .1 região 
controle hJenonllnada A + T cm UlselOsl, o gene do cl tocromu oXldase 
suhUllltlade I e IIICOIIIII. os rANAs 12S c 16S e o CltOCfO. 1, Para 
<:1 rCd çào de RAPO. bandas reproduli .... els foram ompllflc,lll IlU ullla 
conc('ntraç,'io mitlllllU de 100 pg de DNA Os fragmentos .1I1I1 .hhcados 
.1prcscnlaram grande .... analltltdade para os 10 prnners IIllhlados. 
oflglllando 298 bondas POlllllÓrflCilS de um totnl de 389. dc (,)manhos 
qtle ...... flafélm de 520 até 3000 ph Bandas marcadOf.J!:. foram 
detf"CI .l(la!:. para 2 das 4 populações analtsadds A região flC,1 em 
A + T ill-lreSenla lUll t<IIlHlflho aproxlfl'li.ldo de 1 400 pb A cnllln3 
T.-,ql re conhece SitlOS de testttçdO dlagnósllcos /lO gene COI-Il. que 
c ar<tc toflla o gênero Coch/lOmyf8 Os resultados Indlcanl que os 
1l1 <lf cadorcs do RAPO e PCR podelll StH uSõldos p<tla comparar 
po (>tllacões lIe C. hommfVoriJX ao longo da sua dlstr1bUlcão geográfica 
A c .tfoc lefl/ac ão de regiões espeCific as do genoma nulocondflal 
alfavós do PCR tem também contribuído para amphar o cOnhecllncnto 
sobre a eS1futura e funç ão dos genes mltncondfldlS de dlpteros 
Illuscó ldes de IIIIport ..lnC1il .... etCllnállll c de saúde p .... bllca . Supone 
fultJncf'trO PAOCTCNPq. CNPq e FAPESP 
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PARASITISMO EM SIMULÍOEOS EM LOCAlIOAOES NOS ESTAOOS 
DE SÃO PAULO E RIO GRANDE 00 SUl. 

C. Ambrós. P G Depto de Parasltologta · . C.F.S. Andrade. Oep10. 
de Zoologia & J . Campos. P G Dopto . de Biologia Celular tlnsl. 
Biologia IUNICAMP). C. Postal 6109. CEP 13083 970. Campinas. 
SP E matL cfoandra@ obehx unlcamp.br 

A Importância lIos Illernultdeos e nllcrosporídeos no controle 
biOlógiCO natural de borr achudos lem Sido demonstrada por vállos 
autorcs IGaugler e Mofloy. 1981 , GarCia el ai .. 1989: Crosskey, 
1990). No BraSil os estudos sobre estes parasllas são poucos, 
restando IllUltas IIIterrogações sobre aspectos báSICOS de sua 
ecologia O plesente estudo to .... e por obJetl .... o determinar a pre .... alêncla 
de parasitismo em populações de sllllulideos em localidades nos 
Estados de São Paulo e R,o Grande do S"I Pela análise das larvas 
coletadns na Serra do Jal)i. Jundtai lSP. obser .... ou se em Sfmullum 
pertmBx 13.8 % de paraSitismo por Isomerrms sp quando no lIacho e 
45.8% Quando em unta rampa de Cill'lento à )lIzante de um lago. 
Consldcrando todas as espécies presen tes IS.perrmax. S.prumosum 
e S submgmml o piUaslllsmo geral polo nematódeo fOI de 21.3% 
nas lar .... as dn rampa e 13. 1 % em 1<lI .... as no flacho . ParaSitismo geral 
por estes mcrrl'1ltideos 10i enconlrado em menor proporcão ' 93%) 
em São FranCiSCO de PaulaJRS e 8arJa/AS. Na Serra do Japi e em 
São FranCISco de Paula só foram encontrados mermltideos fêmeas. 
mas em Barão encontrou se maior quantidade relatl .... a de machos 
1- 72%1 . EllCOlltrou se também par.tS11151ll0 por tnlcrosporídeos em 
larvas do di f erentes espócles de borrachudos IS.pe"max, S. 
sllbmgrlJm. S ,prwnosum Serra do JapilSP . em S.per(max, 
S.rubrtlhorax c S fP)sp São Frat'CISCo de Paula /AS e em S pemnax. 
S subcJ~"vlbTlmclllum, S (PJsp e S. rubrtll10rax em 8arão/AS) Sahenta 
se que em nenhum desses cursos d'água sào feitas aplicações para 
controle . 
. BolSista F.M ,a 

ENVIO DE Dugesiil (igrinil ITURBEllARIA; TRICLADIDA) PARA USO 
COMO AGENTE DE CONTROLE BIOLÓGICO OE LARVAS OE 
cUlIciDEOS EM PROGRAMAS EOUCATIVOS 

C.F.S. Andrade. R.C. Brassolatti . G.A . Car .... alho. Dcpt. Zoologia. 18 
IUNICAMPI, C . Post ,·tI 6109. CEP 13083 970. Campinas SP. & W .H. 
Santos, lust da Planárta IUNISINOS). C . Postal 275 . CEP 93022 
000. São Leopoldo RS E,m"ll c lenndra@obelix .unlcamp br 

Planâflas .... em sendo estudadas por .... âllos pesqlllsadores. 
desde o COIllt! ~ O do século como controladoras de mosqllllOs O 
potencial de Dugesta (fgrmiJ IlO controle de lar .... as de Aedcs o/boplc(uS 
o CuJcx qumqllc/asclOtlls 10lptera . CuhCldoe) tem Sido es tudauo na 
UNICAMP sob condições de campo e labor alóno Com o propóSito 
de utllilar pia nó fias em progranlils educatl .... Os sobre a IInponâncla e 
o controle bIOlógiCO de culu.: idoos. fOI a .... aliado o armazenamento e 
el1\l10 de 10les de O (furma a longas distânCias. pelo correio Foram 
ncondlClonadas duas planótlas adultas Imédla 15 mIO) por frasco 
plásllCO transparente 15 )( 1.5 cm' com tampa de rosca . contendo 3 
ml de água declordda ocupando metade do frasco II>H :o: 7.2 ; 
alc allnrdade 300 ppm . durela li: 1050 !>pm) Foram fellas 20 
róphcds O material 101 en .... ,ado Ctn caixa de papelão .... Ia SEDE X 
(aéreol enlfe Camplflds SP e S,lo leopoldo RS. Ida e .... ol t a 
1- 2 .600Km) Out ro lote de O I/grma . acolldlClonado de forma 
semelhante. roalizou metade desse traleto Nos dOIS destlllatáflos. 
101 a .... allado o número de planánas .... Ivas. bipartidas. e regenerantes . 
De manelfa geral as planâ"'ls sofreram llalxa mortalidade. pouca 
bipartição e pouca produção do casulos. dur.ulIe o translado Concku 
se que linhagens Isogênlcas. não canlbalístlcas e com elevado 
potenCIal predador podel1i:1ll1 ser manlldas em laboratÓflOs 
cenlrallzados e dlstflhurdas dessa forma noS programas educatl .... os . 



COMPA Tl81LIOAOE ENTRE Mesocyclops longisetus long;selus 
ICOPEPODA : CYCLOPOIDAI E Dugesia tigr;nll ITURBELLARIA : 
TRICLADIDAI VISANDO O CONTROLE DOS MOSQUITOS VETORES 
DA DENGUE . 

C.F.S.Andrade. Oepto. de Zoologia & l.U . Santos. P G Depto, de 
Parasltologla.1115t 81010gla. UNICAMP C. Postal 6109. CEP 13083 
970. Camplllas. SP E mal I. cfcandra@ obelix.unlcamp.br 

o maneio Integrado do mosquitos pressu l>ôe ° uso. en tre 
outros. de métodos educaCionais. con tro le mecânico. quimlco e 
biológico par .. se redulIr a nlvels aceitáveis as populações desses 
,,'\set os. Os mosquitos Aedf's rtegypll e Ae, albop/ctus são 
respecltvamente os prtllClpals vetores da dengue nas Ameflcas e na 
ASIiJ Em comum ainda. u tlll/am cfladouros urbanos para SUélS larvas 
A ra ça de Ae. 8IJJOPICtus atualmcntu es tabelecida no BHI~ II, IIlhora 
com balJCa competênCia vetOrial no campo, 101 capal de 1I • .IIISml t ll 
em condições do labora tóflO os 4 SOlOtlpoS da dengue o o VIIUS da 
lebre amarela Nossos es tudos 10m mostrado que o CO llépodo 
M esocyclops I longlscflls e li planáfla DugeslB (lgl/08 são 
mdlvldualmCnle cl(celentes agen tes de con trole desse mosqUito em 
rllleus armadllh.. Enquanto o copé~odo preda as larvas de 1 c 2' 
es.tJdlos, a planáfl3 prcda os estádiOS mais avançados. 3' c 4 . ASSim. 
a 1I1Icgracão desses 2 predadores 101 ava liada em um expellmen to 
préVIO de compatibilidade Onze planállas e 20 copépodos loram 
COIOCéldos em 1300 11\1 de água destilada. com 200 ml de unl.l cultura 
de protOlOJrlOS o rotileros como dlllnento IIllclal Semanalmente. 
durimte 3 mcses. foram ofertadas 10 larvas de Ae, allJoplctus 
repros.entadas pelos 4 os t;\dlos A u'ICIcnCl3 na predação avaliada 
24h após. 'OI sempre de 100%. Enquanto os copépodos aprc!)cntararn 
um eteSCllnento populaCional SUpCIIQr a 90%, as planáttas sofreram 
36~ de mortalidade. sendo a causa mais provável diSSO o acumulo 
de IIctllt05 na Jyua do expeflmcnto. pOIS IntenCionalmente não foram 
remOVidos Conchll se prcltllllnattnente que os dOIS arll'nleS de 
controle são cOnlpativels entr e SI, e que sefl a nccessárta UI,I •• tlclhOl 
manutenção dil lunpela da água nos pneus atlnadllha . 

LEVANTAMENTO DAS ESP~CIES DO GtNERO LUTZOMY/A 
(DIPTERA , PSYCHODIDAE , PHLEBOTOMINAEI NO SERTÃO DO 
SERIDÓ - RN 

M . Lucena. V . Q. 8albino. l. Horto, E. A . Kido , A . Alexandrino. P. P. 
Andrade , Oepto de Genctlca . CCB UFPE IE mail 
andrade@npd .ufpe br); A . F. S. Queiroz & R. A . Amaral . Oepto de 
Bloflslca e Faflllacologla · UFAN IEmall: alexfsq@cb.ufrn.br) 

Os lIebotornfneos do gênero Lut70mYIII estão Implicados 
na It ansnussão das lelshmanlOses na A rnéflca Latina Para a 
IClshmalllose tegumentar. dlv8fsas espécies parecem estar C1wolvuJas. 
Ouanto â lelshrnalllose vlscerallcalazat), acredita se que a L. IOllglpalp/s 
sela o UflICO ve tor para o Cicio domóstlco, que Tem como hOSI)cdelfo o 
cão Entretanto, no caso da manutenção do CICto sllvestl(' não se 
sabe quaiS as espéCies Implicadas. nem se conhece bem '-' ti ...... lIulçáo 
das mesm as nas áreas de u ansll1 lssão altva das IClshmalll{! .". aSSllll 
corno não se tem certela dos hospedcllos envolVidos. Com o obJe tiVO 
do esclarecer essas questões, InicIou, se um estudo. em área do reserva 
do IBAMA IESEC SClldól. localtzada em Se, ra Negra AN. municípiO 
com elevada 1I1cldêncla do cal azar cantllO. A área apfCsenta fauna 
vallada, com grande numero de animaiS Silvestres, como raposas , 
roedores. marsupiaiS e outros potenCiaiS hospedClros para as 
lelshmanlas. As coletas foram realizadas durante a prunOlra semana 
de se tembro de 1996, ut lltzando·se dOIS t ipOS de <Hmadll has ~ 8 
luminosas, t ipo ·COC- • e 4 de tela, tipo -Shannon-. colocadas em 
Sl110S de elevada umidade. No caso das annadllhas t ipo ·Shannon-. 
os horáriOS u t ilizados foram 18 às 19, 23 às 24 e 4 às 5 h., scm que 
ocorresse captura dos 1I1setos alvo. No caso das do tipo ·COC-. os 
horáriOS de capturas ocorr eram entre o anOItecer e o nascer do sol. e 
também no escalonamento de 18 às 20. 20 às 22 . 22 às 24 e das 
O às 5 h .• obtendo se um melhor resu ltado no ultimo pedOdO (cerca 
de 71 % dos lIebotomineos ca lHurados). Nessas armadilhas estavam 
presentes representantes de várias l al1lillas de Insetos e. apó'\ fi tllagem, 
loram Ident ificados 59 IIldlViduos pert encentes às espóclC ' I AZOlma 
longlpalpls (18.64 %1. L. leno (16 .95%1. L. cvandrOI t4!J ,8%1. L. 
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trlf.lldadenslS 115.25%1. L. nllgone/11.69"'1 e L. flschCfI 11 .69%1 A 
presença de L longlprtlpls vlablllza a eXistência de um cicio silvestre 
do calitz<lr na árca pesqlllsdda. o que permite defllll la como local 
adcquado para um c!)ludo a~ r o l u"dado deste cicio. no sen ão 
nordestino. 

Apoio FINEP. CNPq, PCOEN Banco Mundial . IBAMA e FNS 

COLEÓPTEROS ASSOCIADOS AOS MICRO-HABITATS DAS FORMAS 
IMATURAS DOS SIMULlDEOS (DIPTERA . NEMATOCERAI . NA 
FLORESTA NACIONAL DE SÃO FRANCISCO DE PAULA . RS . 

M . N. Strieder. A . M . O. Peso R. A. Pacho Miguel & J . A . Regil Cueto, 
Lab. de Entomologld, Centro de CiênCiaS da Saude. UNISINOS. C. 
Postal 275. CEP 93022000, São Leopoldo, AS . emal/; IlIllton@ccllt ro 
2 .1InISll1Qs.tche .br 

Os Sllllllhdeos são Insetos hematólagos; as lo. mas unatu.as se 
cflam na água em ambientes lótlCOS, sobre pedras. lundo rochoso. 
raizes , vegetação aquá tIca c Clhar submersa Para estudar os 
coleópteros que vivem nos habltats com as característtcas ocológlcas 
das larvas c pUI>as dos slnlulideos, l oram roali/adas coletas no periodo 
de setembro de 1994 .1 ouwlHo de 1995, cm três mananCiaiS hldllcos 
na Floresta NaCional de S50 Fr<lnclsco de Paula. RIO Grande do Sul. 
Os SubMratos com Slmultdcos e a faun .. aSSOCiada, foram COIOCddos 
em fr ascos com álcool 70' A~ espéCies de SIMUlIlDAE registradas. 
são: LutlSlfnullllm permgrum. Sunul/Um nogllclfal. S cl'"lVlbrancltlum. 
S subclnvlbf81JchlUm. S submgrum. S. ;m;,maflae. S mcrustarum. 
S pCrt1//8X, S. floWondcflse c S If8UflCrJse . Da Ordem COLEQPTERA 
foram regis trados 342 exemplares Illclllldos nas famihas ELMIOAE. 
HYOROPHYUOAE. PSEPHENIOAE e SCIRTlDAE No local do estudo, 
acoitem outros coleÓp1eros aquátiCOS, neio d5soclados aos slIHuhdeos, 
das lamitlS' GYAINIOAE. DYTISCIOAE. OAYOPIOAE IBENETTI & 
FIORE NTIN. 1996) As espéCies da lamilla HYDROPHllIOAE 
apresentwn hábito predtldor c as dcmillS sito It tól agas ou saprólagas, 
COnlOtfl10 CAOSKEY 119901. as espéCies de coleÓpteros que se 
altlllontam de algas. podom Illgom ovos de sunuhdeos, Na feglão da 
AmazÓnltl . GOAAYEB & MOK 119821. constataram a predacdo de 
Slmulldcos pc)r representantes da familia ElMIOAE e SERVICE & L YLE 
119801. citam uma espéCie desta familla como prcdadora de sllllulideos 
na A l llca. A heterogencldade es trutural do ambiento conSl ltUl um 
lator condiCionante do!) nlvelS populaCionaiS das espécies de slmulideos 
e deve ser conSiderada em programas de cont role desses Insetos. 

INFLU~NCIA DO PERIODO DE QUIESC~NCIA DOS OVOS NO CICLO 
BIOLÓGICO DE A.d.s •• gypri (LlNNAEUS . 17621 
IDIPTERA.CULlCIDAEI EM CONDIÇOES DE LABORATÓ-
RIO . 

H. H. G. Silva . , I. G. Silva & C.N . Elias·· • ' Inst l1uto de 
Patologia Tropical e Saúde PúbhcaJUFG . C P 131. GOlama. GO 
• • FttndaçJo NaCional de Saude GOlãma GO 

FOI cstudada a InfluênCia do pcriodo do QwescêncUJ dos 
ovos no CIcio btolôglco do A edes acgyptl em condlcões de labora tórto. 
tendo em VISt .. compreendcr a bIOlogia do mosquito e dar IIll0rrnações 
que possalll melhorar o dlfeclonamento das ações de cont role, POiS 
sabe 50 que o ovo é a forma mais reSls1ente do Cicio biológiCO. e é 
também a l ase mais Impor tante do desenvolVimento. que posslblht a 
ao mosquito ampla sobrev lda. deVIdo à reSis tênCia às advorSldades 
Clllná tlcas. Os eJCpCrtmentos foram realilados numa camara biológica. 
mantida à temperatura de 28 I "'C. umidade rela11va de 80 :t: 5% 
e fo tofase de 12 horas. Foram estudados ovos com periodos de 
armazenamento que vallavam de 3 a 720 dias o a eclosão se ve"ltcou 
om ovos com até 492 dias de qUlescêncla. Verif iCOU se o efei to 
al tamente slgnlf lca ltvo do periodo de qUlesccncl3 na eclosão das 
larvas. e a fert ilidade 101 maior em ovos com 121 dias. O periodo de 
qUlescêncla não InllucnctQu nas durações dos per iodos de Incubacão, 
larval e pu pai. ao nivel de 5% Cons tatou se que os ovos de um 
mesmo periodo de qUlescêncla apresent aram periodos de Incubação 
estat lst lcamcnte di l er entes entre SI. As larvas ec lodlam em grupos. 
definidos pela Incubação. e es te efeito de grupo fOI slgnl llc8 tlvo na 



duracão do cIcio Pode se afirmar Que. em 99.79% dos cicios. a 
Vemaç,jo fOI determinada pelo pcriodo de IIlcubação dos ovos. Nesses 
cicios ... Incubação variOu de 1 a 85 dms c o per iodo pós embrionário 
de 7.7 a 10.3 dldS O fenômeno da eclosão em grupos pode ser a 
explicação aceitável para a presença continua e lIutuante do A.aegyptl 
na niltwela 

SU5CETIBIlIDADE DO Aedes (StegomyillJ 8egyptilllNNAEUS. 17621 
IDIPTERA . CULlCIDAEI A DELTAM ETRINA A 1% 11 .0 glHal EM 
UL TRA·BAIXO ·VOLUME . 

F. de F. Fernandes· . I. G. Silva · . C. N. Elias· · . M. F. Camargo·· . 
· 'l1stltuto de PatOlogia Tropica l e Saúdo PúbllCél /UFG •• Fundação 
NdCIOlldl dt:: Saudc :GO 

Seis anos após o p"mclro rela to do A edes a' ·/yptl em 
GOleHl"l. eSld l:ldadc hlflClona hOJe como eplccnu o de dIS~t!r::..ão do 
vetor p.na seu entorno. com a ocorrênChl de surtos de dengue nos 
tr~s ullll'Il0S anos e a posslblhdade de reurbanlzação da leble amarela. 
devu.lo a 011/00110' silvest re em GOiás. Esses fatores .Iliudos a 
IncflCICIlClll do Inseticida u t llllado nas campanhas. susci t am a 
lleceSSlda(Je de avaliar a ação de novos produ tos a serem utllllados 
110 combate ao mosqui to. UtlhlOU se a deltametuna a 1 % na dosagem 
de 1.0y Ha. aplicada com o eqlllpamenl O "LECO UBV". acoplado a 
uma camione ta. posIcionado do lado dIrei to a 4 5°. POSSibili tando o 
lal'ICdlllcnto do aerosol a 8PfOXlmadamentc 5 metros de altura. Foram 
realllados ensaiOs biOlóg icos em horátlOS dIurnos . Utllilaram se em 
cada bloensmo. 24 gaiolas. contendo 20 cuhcínoos cada uma. com 
a SeUlllnlC dl!>lflblUçào : 12 gaiolas para cada sexo. sendo 6 gaiolas 
~ar .. IIlse l OS aliment ados e 6 para Inse tos em Jelum (recém 
ernctgldosl. tOlahlando 4 80 mosqui tos para cada bloensalo. Metade 
das gaIolas foram colocadas nos mtradomlcilios. a ou tra metade nos 
pcml omlcilios . Os mosqUi tos f icaram expos tos ao plfc lrólde. nas 
gaiolas. por 1 hora Postcflornlente. no 'aboratóflo foram Ir .. " ~efldos 

as gatolas de repouso e observados paI 36 horas. Ul llll Ol.! !') se 200 
Insetos como testemunha. colocados a cerca de 2 Km da l.UCa teste 
Em todos os hordflOS de aplicação obtiveram se mort ahdades médtas 
satlsfa tÓllas. sendo os do 15 e 18 horas os horános com mdlces de 
IllClft.llidarlc mais elevados. 100% e 99.17% . respectivamente. A 
mon .. hcJade fOI maior no lIluadolll lcilto . A s fêmeas foram mais 
reSlstcn tes quo os machos. e os cu llcincos em leJum foram os mais 
susceptivels. A morla!tdade média observada fOI de 97.8 7% Houve 
mort ahdade de 0.9% no grupo con trole. 

BIOATIVIDADE LARVICIDA DE EXTRATOS DA PLANTA M.goni. 
pubesce"s 5T .Hllo ITlNGUI·OO·CERRAOO). S08RE O Asdes .egypti 
I lIN .1 EM LABORATÓRIO. 

I. G. Silva · . A . H. Santos·. P. H. Ferri· . R. 8. N. Alves · . R. L. 
Melo·. H. H. G. Silva· . C. N. Elias· .. . K. S. Ura· . E. lsac . · -
• UnIVerSidade Federal de GOiás. C.P. 131 • GOiânia. GO 
•• Fundação NaCional de Saúde. Goânia. GO . 

Reahzaram·se testes biológicos com extrato bruto etanóhco 
le . b . e.' d e Msgonia pubescens SLHiI . Itingu f- do -cerrado ) 
(Saplndaceae) para verificar a ação larv iclda sobre o Aedes segypl/ 
(Lln.). Os extratos foram obttdos a panir de cada pane da pfanla:casca 
do caule. envoltÓIlO da semente e semente . Após ter Sido coletado. 
o material fOI dessecado em estu fa de ar forçado a 40° C, moído. 
perco lado em etanol por 10 dias. filtrado em papel filtro qualitatiVO. 
concentrado em evaporador rotativo e dessecado em pistola à vácuo. 
Após a obtenção do e.b.e. de cada parte da planta. este fOI dissolvido 
em água. em diferentes concentrações e testados com larvas de 4 ° 
est ád iO de A.segypti para determinar a DL50, que foi de 35. 55 e 
150 mg do e.b.e.l l 00 ml de água dest ilada, respectivamente . para 
semente. envol16110 da semente e casca do caule. Cada expeflmento 
fOI rea li zado com 20 frascos descartáveiS com capacidade para 30 
ml. com uma larva em cada um deles, e observados por 24 h. As 
larvas foram crtadas em câmara biológica climatlzada a 28 ± l ° C. 
umidade rclat lva de 80 ± 5% e fotofase de 12 h. Os testes biológicos 
com os e b. e. da semente e seu envoltório. moSlraraOl·~.J mais 
ef lclenteslarvlcldas do que os e.b.e. da casca do caule e cClpsula do 
fru to. 
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SUCESSÃO ECOLÓGICA DE CUlICIDAE IDIPTERAI COLONIZANDO 
RECIPIENTE NO PERIDOMICiLlO RURAL NO NORTE DO PARANA , 
BRASIL' • 

J . lopes l Depart amento de Biologia Anlllla l e Vege tal. Umv. ESladual 
de Londllna. Campus Uluversil áno. 86 .051 ·970 · Londllna . Paraná 

o hábito alimentar hemató fago dos cuhcideos capaclta·os 
como ve tores de Important es patógenos. além de exercerem ação 
perlurbante Obletlvando conhecer as espéCies que colonliam 
reCipien tes em área rural. peflurbana. fOI Instalado uma caixa com 
água As cole tas foram realll adas com periodiCIdade qUlnl enal. sendo 
rccolllldas as larvas de tercelfo e quarto tnstar e as pupas. Capturou
se Cu/ex qumquefasclarus. Cx . eduardol, A edes aegypti, A e. 
B/boplcrus. Ae. f/u'tlls"fls. Ae. lerrens, Anop heles srgyrHars /s e 
Toxorhynclll tes sp . A s espéCies mais fr equent es f oram Cx 
Qumqoefasclarus. Ae aegypll e Ae f/OV/B l/lls, que apresentaram 
flutuação populaCIOnal e separação temporal de colonização. ConclUI
se Que a dispersão de A e. a/boplc lus e Ae. Begyptl. na lona rural. é 
resultante da alta Infesl ação na área urbana e. caractertza se como 
um aoravante na ação de controle destes mosquitos. 

• OlgdO ftnanClador CPG UniverSidade Es tadual de Londrina 

LARVAS DE CUlICIDAE IDIPTERAI COLETADAS EM TAOUARA DE 
UMA PEOUENA MATA NA AREA URBANA DE LONDRINA · PR' . 

J . A . C. Zequi . E. R. Barbosa. I. M . Medri . E. T. fto & J _ Lopes 
Departamento de Biolog ia Antllla l e Vege tal. UniverSIdade Est adual 
de Londflna. Campus Untversltáno. 860 5 1 9 70. l ondnna - PR. 

MUi tos Cuhcldae procnamse no Inteflor dos nós de taquara, 
e algumas dessas espécIes podem ser vetoras de doenças. Este 
trabalho teve como obletlvo verificar quais gêneros estariam Pfesentes 
neste habItat . de urna área urbana do Norte do Paraná. A s coletas 
obedcceram PClldloc ldade qUlnlenal e nas ações de campo. 
recolheram-se quatro taquaras . No laboratóflo. as taquaras foram 
medidas e septadas de metro em metro. Os Imaturos co letados 
foram cfl ados para que a Identificação fosse fell a baseando·se nas 
exúvlas de quarl o as t 910 e nas suas respectivas forma s adultas. 
Cole tou·se Wyeomyia e Sabelhes como os dOIS gêneros mais 
frequentes. Capturou se ainda Haemagogus. Toxorh'lnchltes e 
TTlchoprosopon. A Iden tifi cação especifica es tá sendo confirmada. 
Os meses Que mais se obtiveram larvas foram fevereiro e março . 
sendo que à dOIS metros. ob teve se maior quantidade de espéCimes. 
Em todas as alturas. houve predonllnâncla do gênero Wyeomyia . 
sendo mais abundant e à altura de três metros. enquanto que 
Ssbethes fOI mais abundante a um metro. ConclUI-se que a presença 
de taquara em pequena mancha de mata em área urbana é suficiente 
para abrtgar uma certa variedade de Culicidae. Esses mosquitos • 
devido a seu hábito hematófago, podem trazer problemas de saúde 
pública. 

• Trabalho financiado pela CPG . UEL. 

COLETA E IDENTIFICAÇAo DE LARVAS DE CUlICIDAE. EM PNEUS 
COM AGUA ALOCADOS EM MATA LOCALIZADA EM AREA 
URBANA . NO SUL DO BRASIL· . 

l. M . Madri. E. R. Barbosa • • E. T. !to. J. A. C. Zaqui & J . Lopes 
Departamento de 8io logla Animal e Vegetal . Unrversidade Estadual 
de Londnna. Campus Unrversltáno. 86.051 -970-Londrina- Paraná . 

As pequenas reservas de mala na área urbana, vêm sendo 
alvo de estudos por abrtgarem espécies de mosquitos de importAncia 
médica. O objetivo desta pesquisa foi de detectar as espécies que 
colon izam pequenas reservas de mata e aceitam pneus para 
procriação. Dentro da mata Instalou-se 3 pneus . nos quais foram 



introduZidos 2 lit ros de água do poço A s cole tas loram qUinzenais 
e a água coada om peneira de coar óleo. A água 101 devolVida ao 
pneu e. quando necessário. complementou se o volume ,,"clal No 
labori1tÓflO <I" larvas loram contadas. montadas e posteriormente 
Idl!ntlftcadas Um grupo de larvas fOI deixado para cflação com a 
IIIMhdade de obtcnçJo de adull os para confirmação de Identificação 
ForAm Identdlcadcls 10 espccles de Cullcldae; A edes aegyptl. Ae 
a/bofJ/clUs, Ae r6rrcns. Cu/ex bRhRmens/s. CK . eduard%~~ ex. mo/lts. 
Cx {fll/llquelnscm tus. Haemi'yogus leucocelacnus, Ltmatus durhanlll. 
c 70xurhynchtres bp A~ t!bpócles mais hequenl es do experimento 
loram LI. durlwmll. Ae. a/boplclus, Ae leflens e TOX01IJy, I (CS sp 
DS quaiS aprcsenl aram vallação populACional ConclUiU se 11 I'. dentro 
das espéCies Idcllllltcadas. Acdes alboplcHls e HRl1IIIogogus 
leflcocc/aclws merecem especial atenção por serem velOras de 
doerlCéls. tais como dengue e l ebre amarela e são as pllnClpals 
espócles a u l llllmem fi m~t ta como local rle ab1l90 e ,lIOClldÇâo 

Trahalho ' ",anClado pela CPG UH 

INCIDENCIA DE LARVAS DE CULlCIDAE {DIPTERAI EM INTERNÓS 
DE BA MBU INSTALA DOS EM UMA PEO UENA MATA EM ÁREA 
URBANA DE LONDRINA · PARANÁ . 

E. T. Ito . E. R. Barbosa, J . A . C. Zequi . I. M . Medrj & J . lopes. 
Ocparlalllento de Blologra Animai e Vegetal. Unrv Est.ldual de 
LOlldllna. Campus UniverSitáriO. 86051 970 Londrina PR. 

ESludos de Cuhcldeol auna em área urbana tem slgllllrcallva 
uUllo rt.JIlCtO para a saúde pubhca O ob,e l lvo des ta pesqu. )I o de 
IIldcnllltCilr as esp Cles Que colonizam pequenas reserV, I' lu mata 
1'" o:hea urbana c de terminar il mais adaptada, alóm de I.ontflbu" 
COIll oultas IIllormaçõt's de cunho ccológlco. Foram lIl~tdl;:ldos 3 
Ill l crnós de bambu ao nível do solo t! mais 3 a dOIS melros (le altwa 
IIlItoduz""lo se proxul1ddamente 1 li tr o de água. As coletds 101,1111 
ele tuadas t!lHan te um ano . com peflodlcldade de 15 dla~ Duranle 
as cole tas fi áoua 101 conda u o I lltr ado 101 Irazldo para o 'dhoratólto 
Uma amo~ tl i1 das l a r va~ 101 pos ta para ctla r para comparar a 
Idcnt lftcacão das exuvlas lar vais com seus repec tlvos adul tos 
Cole tou se. AeeJes a/bop/ClUS. A e. lem!nS, Cu/ex b/go", Cx eduard%~~ 
ex. qumque/.-JscilIWS, HlIcmngogus /cucocelaenus, Lmwrus durhRnJ/l. 
rnchoprosopon comprcssunl, Toxorhynchl tes sp_ Apcnas Cx blgotl 
c Cx cdulUrl()1 loram c~pecillcas dos IIHernós de bambu ao Uivei dc 
solo. As espéCies mais lr eQuen l es l oram : A e. reffens , 
Toxorhvnch"es sp e Haem8gogus /eucoce/.1enIJS, sendo que Ae 
rCffens 101 mais fr equente em marco. lunho. dezembro e lanelfo: 
Toxorllynchllcs sp mais abundante cm março c nov(!mbro e 
Hacnmgogus leucocelaenus em novembro e dezembro ConclUIU sc 
que pstas espéclcs. utilizando se de pequenas r eserVél~ mata, 
Ilmll1em ~e na área urbana e podem trazel graves problcm.1 :\: ~dtldl' 
púbhca . 

Trabalho " nanClado pela CPG - UEL 

DESENVOLVIMENTO PÓS ·EMBRIONÁRIO DE Ch,y.omy. 
m eg .ceph.l. {FABRICIUSI {DIPTERA: CALLlPHORIDAEI EM 
DIFERENTES TEMPERATURAS . SOB CONDiÇÕES EXPERIMENTAIS . 
PARTE 2 

E. M . V . Milward-de Azevedo ' 1 V. M . Carraro ' O. I. Moreira 1 C. 
Martins 1 & I. Ser.fin ' . 1 Departament o de Parasitologla Antmal , 
Unlv. Federal Rural do Rio de Janeiro, 23851 -970. Seropédlca. RJ. 
Brastl, ' BolSist a do CNPq. 

A temperatura pode Influenciar uma ampla classe de 
respost as fiSio lógicas e comportamentals nos Insetos; aSSim. os 
eleitos prodUZidos por esta vari ável são estudados eIC l en:..... !lente. 
A Importancla sanltáfla apresentada por ehrysomya ml:.l .• cepha/a 
nas áleas urbanas e a neceSSidade do conhecimento mais de talhado 
da bio logia das linhagens des tes cah l orrdeos que Incorpora a 
entomofauna de nosso pars incent ivaram a realização deste trabalho . 
Larvas e pupas de Ch. megacepha/a foram submetidas, em camaras 
climatl zadas. a quatro temperaturas const antes: 27°. 30°, 35° e 
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38" C (60 t 10% UR; 14h de foto faso) For illll ut lll ladas quatro 
rt.! I>c t lções, const ltuidas pOf 50 neolarvas moculadas em 100g de 
carne eqUlna, por repe t ição. A emergência de adultos OCOHCU 8.34 
(27"CI. 7,04 (30°CI. 6,54 13S"C) e 6, 73138"C) dias pós moculação . 
O peso de larvas maduras 101 cmlllédm 7 1 rng a 27° e 38"C; a 30"C 
o peso módlO 101 de 76,5mg e a 35"C 73.8m9 Não houve diferença 
slgnlllc.mva entre as viabilidades larvals. A taxa módla de emergência 
de adultos. em ordom decrescento. 101 de 73.5% 12rCI. 67.0% 
135"CI. 65 . 5~ 130"C) e 23~ 138"CI Os resultados obt idos permitem 
ospeculaçõe~ sobre o l>Otcncml (tue as populações deste tllPl ero 
apresen l am como responsávcls pc la lormação de processos de 
Illllases prlmárms e/ou secundárias. em almnalS domést icos. conlorme 
lá relatado em literatura 

COMPARAÇÃO DE DIETAS ARTIFIC IAIS PARA Fann;8 pusio IWIED •• 
1B301 {DIPTERA : FANNIIDAEI ATRAVÉS DO DESENVOLVIMENTO 
PÓS·EMBRIDNÁRID 

M. J . Paes. G. E. Moya·Bofja & v . C. Oliveira. Dept" de Parasl tologla 
Anllnal (IB /UFRRJI. Fax ~ t0211 682 1617. CEP 2385 1·970, 
Sefopódlca. ItaguaL RJ 

Os dlpl eros do gênero FOnlJlR aprcsent am m11>Ort âncla sob 
O pomo de vista médiCO sanl tdflO e vete"n 110, lá que podem atuar 
corno po lenclols ve tores de nllcrorgamsmos pa togênrcos. l ar mas 
ml eclantes de nernat61des e de ovos de Derma toblO IIo,"",/s . A lém 
dos fiSCOS salll t állos polenClals, concorrem para In formações 
I>clllncn l es à mediCina legal ObJutlvou se compa r ar o 
de~envolvlmento de F. I.WSIO cm dieta à base de l aunha de peute 
cama de frango; 'at",ha de peu(e farelo de IlIgo e cama de fr ango. A 
dlela à base de l ezes recém emit ida de aves 101 conSiderada como 
conllole. Levou-se em conSidera ão. a dlsponlblhd.tde, l aCllldade de 
aqUlslçJo e manipulação dos componentes das diet as. Visando. aSSim, 
a Implementação de prouramas pal a o con trole deste dípt ero a nlvel 
de Cltmpo O expclJlI1ento 101 desenvolVido em temperalura ambiente. 
Foram 1l1Oculadm. 20 larvas recém eclodldas/repo tlç30 x S/ tratamcnto 
em 20 9 de dle ta/lepe tlção. Após abandonarem os reCipien tes 
comendo a dieta. as larvas loram pesadas e IndiVidualizadas em 
tubos de ensaiO, onde aguardou 50 a emergllncla dos adultos . Com 
base el1llnlormações dlártas verl lrcou se que a duração larvallol em 
torno de 6 dias. nos diferentes tra l amen tos; de larva recém eclodlda 
a ..tdulto. 13 dias. Por outro lado. a vlablhdade l olal dos espéclmens 
citados em dle la à ba~c de lar"'ha de peixe f arelo de tflgo 101 superIOr 
a lO"\' Os pesos de l<lrvd madwa "Jo ,ll l emam entre os tra tamentos 
A rel.tçao sexual 101 próxima <I 1 I Nas condições previstas. a dieta 
• ba!>e de lartnha de peixe farelo de tllgo. most rou se mais adequada 
a citação de F. pus/o. 

DESENVOLVIMENTO PRE-fMAGINAl DE Lucili. cuprinll (WIEO., 
1B301 {DIPTERA, CALLlPHORIDAEI EM DIETA Á BASE DE CARNE 
BOVINA 

C. M. Magnata, M . J . Paes & G. E. Moya-Borja, Depto. de Parasitologia 
Animai {lB /UFRRJI . Fax : (0211 6B2· 161 7 . CEP 23B51 · 970. 
Seropédlca. Itaguaf. RJ. 

A Importância de Lucllia cuprina como po tenCiais vetores 
de agentes patogêniCOS e, durante o seu desenvolvimento larva!. 
como decompositora ativa de carcaças e causadora de mirase 
primária . tem sido destacada pela literatura . ASSim. objet iVOu avaliar, 
em laboratóflo, o desenvolvimento pré-Imaginai de L. cupons em 
carne bovina. Esta InfOfmação. inclUSive, auxiliará o desenvolVimento 
de prá t icas de controle à nível de campo. O expeflmento foi 
desenvolVido em temperatura ambiente. A carne boVina fOI cortada 
em pedaços e armazenada em reCipiente plástico hermeticamente 
fechado à temperatura ambiente por 48 horas . Utlhzou·se 100 g de 
die ta/repetição x4. na proporção de 1 larvaJ2 g de die ta ; inoculou·se 
50 larvas recém -eclodldas IG,). As larvas m aduras foram pesadas e 
indiVidualizadas em tubos de ensaiO, até a emergênCia dos adultos. 
O peso de larva madura foi de 33.78 mg. A duração e a viabilidade 
do est ágio larval, pupal e larva recém -eclod ida à adulto de L. cuprins 
fo i de 6 .4 9 , 6 , 74 e 13,26 dias e 84 %, 86 . 38 % e 8 1 %. 



respectivamente. A relação sexual '01 próxima de 1: , . Considerando· 
se os resultados obhdos. carne boVina. mostrou-se adequada à cHação 
de L. cupona. 

BIOLOGIA DA Haematobi. irrit.ns llinnaeu s. 17581 
(DIPTERA:MUSCIDAEI NA REGIIID DE SÃO CARLOS. SP. 

Julio Mendes & Adcio Xavier Unhares. Deplo. Parasltologla. IB. 
UNICAMP, Caixa Postal 6109 . CEP 130B3-970. Campinas. Sp, 
anclo@turlng.unlcamp.br. 

Fezes bOVinas não perturbadas e eliminadas naturalmente 
no campo. além de adultos da mosca·do·chlfre. Haematob,o ü."tans 
'oram amostrados na região de São Carlos. SP de Abril de 1993 a 
Julho de 1994. Pupas 'oram retiradas das fezes por flUluação e 
mantidas IndiVidualmente no laboratório em cásulas transparentes 
de gelatina Os adultos coletados foram levados para o laboratÓno e 
mantidos em gaiolas para Inse tos. para a obtenção de ovos que 
foram semeados em placas arUflclals de fezes . utilizadas em 
experimentos de comportamento de pupação das larvas. As amostras 
foram feitas com os seguintes obJetivos: Verifica r a ocorrênCia. 
percentual e duração média da dlapausa na mOSca ilv ... hllre; 
determinar o percentual médio de emergência da adultos 1..:111 reJação 
às pupas obtidas a partir de desovas em laboratóflo e !lO campo: 
Observar o padrão de deslocamento de larvas para empupar. e: 
Verificar a ocorrênCia e abundânCia relativa de parasltóldes de pupas 
de H Imtans. Dlapausa fOI verificada em 12% de pupas da mosca· 
do·chlfre amostradas em Junho 6 Julho. mas apenas 4 .5% se 
mOS1rarom viáveis. Cerca de 7 % de pupas de H. I",tons foram 
encontradas parasita das; Spalangla mgroaenea e S. camerom foram 
os parasllóldes maiS abundantes. A mosca·do·chlfre não mostrou 
preferênCia de local para empupar. sendo encontradas pupas tanto 
dentro com Imediatamente abaiXO das lezes. Independentemente 
do tipO de so lo ou época do ano A mortalidade pupallol de 54.4% 
e não mudou de forma Significativa ao longo dos meses. 

UL TRAESTRUTURA DOS OVOS DE Chrysomya albiceps E Chrysomya 
megacephala (DIPTERA: CALlIPHORIDAE1. 

M . M . Queiroz & K. M . Famadas. Dept!. De Biologia. ElltulI • ..,logla. 
IDC FIOCAUZ. Av . Brasol 4365.2 1045900. AJ. Brasol. 

Chrysomya albicops e Chrysomya megacephala são 
dipteros de grande Impon.1ncla em saúde pública por prodUZIrem 
mlíases. veicularem agentes patogêniCOS ao homem e aos aOlmalS 
doméstiCOS e participarem como Indicadores na entomologla forense. 
Estas espécies foram recentemente ,"tradUZidas no BraSil . mas Já se 
encontram amplamente dlstnbuidas. bem como em toda região 
Neolfoplcal. Adultos e larvas de C. alblceps e C. megacephala tem 
sido bem estudados taxIOf\OmICamente. entretanto. pouco se conhece 
da es trutura externa dos ovos dossas espécies. A uhraestrutura dos 
ovos de muscideos. sarcofagldeos e callforldeos tem sido estudada 
por microscopia eletrônica de varredura IMEVI, fornecendo mais 
subsidlos tax,lonómlCOS para separação das espéCies quando ainda 
na fa se de ovo. O presente estudo é uma contnbulção para o 
conhecunento da morfologia externa a nível de microscopia óptica 
(MO) e uhraestrutura. bem como morfometlla dos ovos de C. alblceps 
e C. megacephala. Ovos desses dípteros foram obtidos da col601a 
do LaboratÓriO de Biologia de Insetos Vetores do Deptut oHl. ,110 de 
Biologia do IOC . Uma amostra de cem ovos de C. il:oiceps e 
C. megacephala foram colocados em lâmina escavada com solução 
fiSIOlógica e cobertos por lamínula para observação e morfometrla 
ao MO; esses dados encontram·se em fase de análise estatfs llca. 
Outra amostra. contendo cinco ovos de cada espéCie. fOI preparada 
para MEV. Eletromlgrograflas eVidenCiam características da placa 
micro pilar • mlcróplla. exocónon. linha de eclosão. aerópllos de ambas 
espécies. 
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UL TRAESTRUTURA DOS OVOS DE Ph.enici. cuprin. E Ph.ttnici. 
eximi. (DI PTERA : CALlIPHDRIDAEI. 

K. M. Famadas & M . M . Queiroz. Dept!. de Entomologla. Biologia. 
IDC·FIOCRUZ. Av. Braso14365 , 21045·900. RJ . Bras.1. 

Phaemcia cuprlna e Phaemcia eXimia apresentam 
ImportânCia na entomologla forense. por prodUZirem mlrases. além 
de veicularem agentes patógenos ao homem e animaiS doméstiCOS. 
Apesar dos adultos serem bem estudados taxlonomicamente pouco 
se conhece sobre a morfologia dos ovos de ambas espéCies. A 
ultraestrutura dos ovos de muscídeos. sarcofagrdeos e cahforrdeos 
tem Sido estudada por microscopia ele tróOlca de varredura (MEVI. 
fornecendo maiS subsídiOS taxlooómlcos para separação das espécies 
quando amda na fase de ovo. O obJetiVO deste trabalho é contribUir 
para o conheCimento de novos caracteres morfológicos dos ovos de 
P. cup"na e P. eximia. Ovos dessas esDéc18s foram obtidos da colOnia 
do laboratóno de Biologia de Insetos Vetores do Departamento de 
Biologia do IOC. Uma amostra de cem ovos de ambas espécies foram 
colocados em lâmina escavada com solução fiSiológica e cobertos 
por laminula para observação e morfometrta ao MO; esses dados 
encontram·se em fase de análise estatrstlca. Outra amostra. contendo 
CinCO ovos de ca da espéCie. fOI preparada para MEV . 
Eletrolnlgrograflas eVidenciam peculiaridades da placa micro pilar. 
mlcróplla. exocórion, linha do eclosão e aerópilos pertinentes a cada 
espéCies 

EMERG~NCIA . ACASALAMENTO E LONGEVIDADE DOS ADULTOS 
DE O.,m.tobia hominis (lfNNAEUS . 17811 (DIPTERA . 
CUTEREBRIDAEI. EM LABORATÓRIO. 

M. M. C. Oueiroz & R. C. Rodrigues. Depto. de Biologia. Lab. Bio l. 
Contr. 1nsetos Vetores. IDC/FIOCRUZ. Av: Brasil 4365 . 21045-900. 
RIO de Janeiro. RJ . 

Dermatobia hom/nts. a -mosca do berne". é de grande 
ImportânCia na pecuária bovllla. seja diretamente por danos causados 
no couro ou IIldlretamente. por queda da produção de carne e leite. 
deVido ao es tresse. Suas larvas são parasitas obllgatóflas de 
mamíferos . InclUIndo o homem. D. hommis faz sua oVlposlção em 
outro dlptcro de tamanho Igualou menor que a mesma. de hábitos 
zoófllos. diurnos e com atiVidade moderada. O pouco conheCimento 
do seu aspecto eco lógiCO e do própno Cicio biológico tem determinado 
enormes lacunas nas técnicas de controle. principalmente em áreas 
que apresentam altas Infestações. O presente trabalho teve como 
obJetiVOs estudar o rttmo de emergênCia. o horáriO. nUmero e duração 
de cópulas e a longevidade dos adultos em laboratórIO. O experimento 
fOI desenvolVido no laboratório de parasltologla da Fazenda Canchlm. 
EMBRAPA. São Carlos. SP. As larvas loram coletadas sobre pressão 
manual de nódulos furunculares do gado bOVino Infestado 
naturalmente e acondiCionadas em caixas plásticas. contendo 
vermlcullta umedeCida e tampadas com teCido de náilon . No 
laboratÓrio. foram transfendas para estufa regulada a 27 °C e 80% 
UR. em regime de cscotolasc. Após a emergênCia. os adultos foram 
sexados. onde reglstrou ·se os horáflos de emergênCia . Machos e 
fêmeas nas proporções de 1: 1 (TI) e 1:2 (TIII (20 rep./trat.) foram 
alocados em gaiolas . A maiOria dos Insetos do TI emergiram na parte 
da manhã (6· ' Oh). 53% dos casais copularam na parte da tarde. 
com duração das cópulas de 2-24 mIO. e n! de cópulas de 1 · 11 . No 
Til 71 % dos casais copularam. cada macho copulou com uma só 
fêmea, e as cópulas ocorreram 50% de manhã e 50% de tarde; com 
duração de 3·35 mln .. número de cópu las Igual a ' -2 vezes e 
longeVidade dos adultos estimada em uma semana . 
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ESTUOO CARIOTlplCO DE Anophe/es dar/ingl ROOT E Anophe/8s 
nune,lovari GABALDÓN (DIPTERA. CUlICIDAEI EM POPULAÇÓES 
DE MANAUS E MACAPÁ. BRASIl. 

M . S. Rafael & W. P. Tadei , Inst . Nac. Pesq. Amazônia (INPAI. C. P. 
478, CEP 69011 ·970, Manaus, AM . E-mail : msrafael@cl ·:l rrnp.br 

A citogenética tem importância no reconhecimento de 
complexos de espéCIes no gênero Anopheles, e possibih ta identif icar 
o papel de cada uma na transmissAo da malána humana . Estudos 
com cromossomos mitótlcos têm mostrado que a maM>n3 das espécies 
desse gênero apresenta cariót ipo ml tótico 2n - 6. Este mesmo 
resultado foi observado nos carióllpos de A. darlingi e A. nuneztovari, 
analisados neste trabalho . A primeira espéCie é a principal vetora da 
malána humana na região amazOnlca e a segunda a prinCipal vetora 
em áreas da Venezuela e ColOmbla . Na análise utilizou· se placas 
metafáslcas de gânglios cerebrais coradas com Glemsa. Os resultados 
mostraram que, Igualmente a outros anofelinos brasileiros, as duas 
espéCies apresentam dOIS pares autossõmlcos, com o par \I 
metacêntrico e o par 111 submet acêntrico. O par sexual apresenta o 
cromossomo X acrocêntrico em A . dar/ingi e 6ubmetacêntrico em A. 
nunezlovari. O Y é puntlforme em ambas as espéCies . Em A. 
nunezlovan', cujo cariótipo é descrito pela primeira vez, o cromossomo 
X mostrou polimorfismo de tamanho em ambas as populações. Nesta 
análise foram detectadas fêmeas homozigotas com o X m..li"r porém 
foram mais freqüentes fêmeas heterozlgotas portadoras do X maior 
e do X menor. Os machos mostraram apenas o cromossomo X maior. 
As medidas morfométricas revelaram que os cromossomos de A . 
nunezlovari são maiores do que os de A. darlingi e as placas 
metafáslcas das duas espécies apresentaram pareamento somático 
e forte constrição primária. Constrição secundária foi detectada em 
A . darlingi, sendo que na populaçlJo de Manaus ocorreu no 
cromossomo 11 e na de Macapá. no cromossomo 111 . 

CONHECIMENTO ATUAL SOBRE TtCNICAS DE DETERMINAÇÃO 
DO HÁBITO ALIMENTAR DE ARTRÓPODES VETORES . 

0 .0 . Santos, DeptO de Zoologia, Unlv. Fed. de Alagoas, Praça Afrâmo 
Jorge, SINo. Prado, CEP 57020-971, Maceió, AI. E·mall : ccbi@ 
fap2 .fapeal.br. 

O obJetiVO da pesquisa é avaliar o estado atual dos 
conheCimentos sobre as técnicas de determinação do hábil!. .. ;,1 'T'Ientar 
de artrópodes vetores, com ênfase em watomfneos e n ,tsqultos. 
Para Isto procedeu-se à seleção de matenal publicado nos anos de 
1977 a 1989, em alguns (ndices e abstracts, além de outros trabalhos 
Importantes que se destacaram na área fora dest e periodo. Os 
resultados obtidos mostram a exis t ência de vártas técnicas, 
destacando as não sorológlcas e as sorológlcas. Dentre as não 
sorológlcas discute-se: uso de armadilhas com iscas animais. exame 
das caracteristlcas das células sanguíneas no sangue Ingerido pelos 
artrópodes, etc. Baseando-se nesta metodologia obtém·se poucos 
dados, o que dificulta uma análise mais abrangente. Analisando-se 
as reações sorológlcas tem-se: reações de precipitina, método do 
anticorpo fluorescente, ELISA (Enzyme-Llnked Immunosorbent 
Assay) , etc. Estas reações têm sido bastante utilizadas e Intensamente 
pesquisadas, em função de caracterfst lcas como: boa aphcabilidade. 
praticabilidade . sensibilidade , e esta rem bem adaptadas à 
identtficação do sangue Ingerido por anrópodes permitindo assim a 
obtenção de in f ormações a respeito do comportamento e da 
partiCipação dest es ú lt imos, como poss(vel vetores de doença 
(Washino. R. K. et aI., Ann. Rev . Entomol.. 28 : 179, 1933' Entre 
as técOlcas laboratoriais apresentadas. destaca·se a 11'.lção de 
preclpltína que vem sendo largamente utilizada. com predominância 
marcante sobre as outras e auxihando bastante os pesquisadores 
nas áreas correlatas. A técnica ELISA surge como boa opção, podendo 
ser quantificada e automatizada, apresenta sensibilidade maior que 
a precipl t ina e os resul t ados são mais oble t ivos . Os padrões 
alimentares sofrem influência dos seguintes fatores : preferênCia por 
determinado hospedeiro (animall. disponibilidade, densidade e 
irrttabilldade do hospedetro. 

RESPOSTA IMUNE HUM ORAL DO Cu/ex quinquefasciatus A 
INFECÇÃO COM Encherichia co/i. 

E.H. Muniz Rocha'. C.M .R. Albuquerque l • M .A.V. Melol , J .S.B. 
Silva I , P. Ham2.. Dept o. de Zoologia -CCB/UFPE CEPo 50670-420, 
Recife-PE I • Depto. Biologlcal Sciences, Keele Untversity U.Kl . 

Como meio de defesa contra infecção, a maioria dos 
insetos é capaz de produzir na hemolinfa, di ferentes moléculas com 
atIVIdade antlbacteriana. O presente trabalho descreve a indução 
de atividade contra bactérias gram-negatlvas na hemohnfa de fêmeas 
do mosquito Cu/ex quinquefasciatus, único vetor da filarlose linfática 
no Recife . O sistema Imune dos insetos fOI estimulado através da 
Inoculação Intratoráclca de 1ml da suspensão de E.coli 0 -31 I 
densidade ótica de 0 .2 ). A atividade antlbacterlana fOI analisada 
medindo-se a zona de inibição do crescimento da bactéria causada 
pela hemolinfa dos Insetos imunizados, perfusadas 24 horas após a 
Infecção. Zonas de intblção de crescimento vartando de 3-11 mm 
foram observadas nos grupos estudados. Essa variação sugere 
diferentes capacidades Individuais de respost a an tibacter iana. 
Embora em menor proporção 12/10 mosquitos) at ividade anti - E. 
co/i fOI também observada nos controles (Sham) sugerindo Que o 
trauma causado pela injeção pode influenciar a resposta humoral, 
como deSCri to em outras espécies. 
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Apoio técnlco-flnancelro :WELLCOME TRUST e CPqAM/FIOCRUZ. 

INGESTAo E RECUPERAÇAO DE Wuchereria bancroftl. EM 
INFECÇÃO EXPERIMENTAL DE Cu/ex quinquefasci. tus. 

C. M. R. Albuquerque ' • V .M .S. Cavalcante!. P. Verçosa!, L. Regis2. 
& P. Haml.Depto. de Zoologia-CCB/UFPE CEP 50670·420 Recife 
PEI, Depto. de Entomologia, CPqAM/FIOCRUZ', Depto . Biological 
Science, Keele Universlty U.K'. 

A taxa de IIlgestão de microfilánas (MF) e a recuperação 
de larvas Infectivas (L31 de Wuchereria bancrofli no vetor natural 
Cu/ex qU/nquefascistus. foi estimada mediante infecção em 
laboratório, via alimentação artificial em membrana . Para tanto, foi 
utilizado sangue de doadores com diferentes nfvels de mlcrofilaremla: 
500-800 (grupo li : 1000-1200 (grupo 21 • 3500·4500 (grupo 31 
MF/ml de sangue, provenientes de área endêmica do Recife . Foram 
analisados um total de 224 mosqUitos. dissecados na primeira hora 
e 14 dias após a infecção. A média de larvas por mosquito infectado 
fOI diretamente proporCionai à mlcrofilaremla do sangue: 2.9 ± 1,4 ; 
5,8±2,6; 14,5±7,4 para os grupos 1, 2 e 3, respectivamente. O 
mesmo não ocorreu com a percentagem de fêmeas infectadas por 
grupo: 69,9%, 97% e 98%, respectivamente , onde não se observa 
variação entre os grupos 2 e 3. O percentual de L3 obtido foi de 
53%,71,3% e 69% por fêmea infectada nos 3 grupos, não havendo 
diferença Significativa entre os mesmos. Isto sugere que, nas 
condições expertmentais utilizadas. ocorre uma relação de 
proporCionalidade entre a Ingestão de MF e a recuperação de L3 em 
C. quinquefssciatus. 

Apoio téCniCO financeiro : WELLCOME TRUST e CPqAM/FIOCRUZ 

DINÂMICA MIGRACIONAL DE Wuchereria bancrofti NO VETOR 
NATURAL Cu/ex qu ;nquefasciatus. APÓS INFECÇÃO VIA 
ALIMENTAÇÃO ARTIFICIAl. 

V .M.S. Cavalcante' , C.M.R. Albuquerque2., P. Verçosal, L. Regis' 
& P. Haml • Depto. de Entomologla CPqAM/FIOCRUZ, C Postal 7472, 
CEP 50670-420, Recife PP., Depto. de Zoologia CCBIUFPE' , Depto. 
Blological SClence, Keele University U.KJ. 

A migração do parasita fllarial mostra-se rápida em vetores 
eficientes e lenta em vetores ineficientes. Neste estudo Investigamos 
a Influência da carga parasitaria do sangue, sobre a dinAmlca de 
migração de Wuchereria bancrofti no ve t or natural Cu/ex 
quinquefasc;a lus. Os insetos foram infectados em laboratório, via 
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alimentação artificial em membrana. com sangue de doadores 
mlcrofllarêmicos apresentando 2 neveis de parasitemia: 766 (grupo 
AI e 4150 (grupo SI microfilarias (MF) Iml de sangue. A dinâmica 
mlgracional foi observada mediante dissecção de 224 insetos. e 
contagem dos parasitas presentes nas regiões da cabeça. tórax e 
abdômen do vetor. na primeira hora e nos intervalos de 4. 8. 18. 
24.72 horas e 7. 14 e 21 dias após a infecção . Nos dois grupos a 
presença de parasitas no tórax foi detectada às 4 horas após a 
Infecção . Entretanto a concentração de parasitas no t6,,0. neste 
momento. foi maIor no grupo S que no A . A média de par<l sltas que 
mIgraram para o tórax até o 70 dia foi significativamento maior 
(pI0.05) no grupo B que no A: 82. ' ± 74 elO. 7 ± 8. respectIvamente . 
Este dado. comparado à média de Ingestão nestes dois grupos 
1194.2 ± 50.2 e 35 ± 14.61 . indica for temente uma relação de 
dependência entre a carga de W. bancrofti no sangue e sua 
velocidade de migração em C. quinnquefasciatus. 

Apoio t écnICO f inanceiro : WEllCOME TRUST e CPqAM/FIOCRUZ 

INFECÇÃO EXPERIMENTAL DE AedBs aogypti COM Wuchererill 
bancrofti. 

M . A . V . de Melo'. C. M . R. de Albuquerque' . L. Regis2 & P. Ham). 
DeptO de Zoologia CCB/UFPE CEP 50670-420. Recife-PE'. Dept O 
Entomologla CPqAM/FIOCRUZ2• Biological Sciences. Keele University 
U. Kl. 

A demonstração. em condições experimelotais. da 
capacIdade do inseto se tornar infectado mediante alimentação em 
hospedeirO contaminado, é um dos critérios para caracterizá· lo como 
vetor potencial. Devido a crescente presença do Aedes aegypti em 
áreas endêmicas de filariose linfática. no grande Recife, o presente 
trabalho se propôs a investigar a competência vetorial deste inseto 
na transmissão da Wuchereria bancrofti e compará· la com a do 
Cu/ex quinquefasciacus. vetor natural desta verminose. Fêmeas com 
Idade entre 3 a 5 dias foram submetidas à infecção experimental 
com sangue de paciente micro filarêmico, apresentando densidade 
de 3.800 microhlárias/ml (Mf /ml', utilizando a técnica de alimentação 
artifICIal através de membrana . Nos experimentos realizados atá o 
presente. foram observadas diferenças significantes no numero 
médio de parasitas Ingeridos pelas fêmeas das duas espécies 
analisadas: Ae. aegypti com média de 7,2 ± 4,3 M f /ml e C. 
quinquefasciatus com média de 15,5 ±5.8 Mf/ml(p < O,OOll . Do 
total de larvas ingeridas pelo C. quinquefasciatus. 46% migraram 
para o tórax em 24 horas. enquanto no Ae. aegypti foi v{ ( ficada 
migração de 53% no mesmo per(odo. Estes resultados sugerem 
diferenças nos mecanismos intrínsecos que regulam a ingestão do 
parasito. A presença de larvas melanizadas no abdome das fêmeas 
dissecadas, sugere que a competência imune destas espécies podem 
influenciar o desenvolvimento filarial. 

Apoio Técnico-financeiro :WEllCOME TRUST e CPqAM/FIOCRUZ 

USO DE PCR PARA A DETECÇÃO DE Wuchereria bancrofti NO 
VETOR Cu/ex quinqu. ' .. ci.tus: APLICAÇÃO NA AVALIAÇÃO DE 
PROGRAMAS DE CONTROLE. 

R. Dhafia •• W. A . Lucena •• P. 8 . Furtado •• L. Regis & A_ F. Furtado. 
Dept O de Entomologia ICPqAM IFIOCRUZ). C. Post al 7472. CEP 
50670·420. Rec;fe.PE. 

Foi realizada uma curva de diluição a partir de um extrato 
de DNA de W.bancrofti à 10pg/ml. as amostras resultan ll' foram 
submetidas a PCR (Polymerase Chain Reaction) e posteriormente 
caracterizou-se o limite de detecção da técnica : o sistema PCR é 
capaz de detectar até 0.1 pg de ONA do parasito (cerca de 0 .04% 
do DNA total de uma microfilária' . No intuito de testar a sensibilidade 
e reprodutibilidade do método. 10 pools de 100 mosqui tos de 
laboratório foram infectados artificialment e com larvas de 
W.bancrofti. onde cada lote foi acrescido de uma larva de terceiro 
estádio (L3). Em seguida estas amostras foram processadas (extração 
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de DNAI, submetidas a amplificação (PCR). corridas em gel de agarose 
(eletroforesel e finalmente visualizadas em ultravioleta : 100% das 
amostras apresentaram o fragmento de 188pb amplificado. Uma 
vez constatada a eficiência da técnica. foi investigada a viabilidade 
de sua aplicação no monitoramento de programas tomando-se como 
área-teste uma zona endêmica onde foi implementado o Programa 
de Controle da Filariose IRégis eLal. 19951. Nesta área foram 
instaladas nove estações de coleta de vetores. cujas amostras foram 
postenormente analisadas pelo método convencional de microscopia 
e por PCR . De acordo com o primeiro método todos os lotes de 
vetores foram considerados negativos. no entant o em amostras 
provenientes de 3 das 9 estações de cole ta foi detect ada a presença 
de DNA de W.bancrofti por PCR. Estes resultados demonstram que 
a PCR é sensfvel e reprodutfvel. constituindo um eficiente método 
para o diagnóstico de infecção vetorial por W.bancrofti. 

Suporte Financeiro: WHOITOR- CNPq. 

CAPACIDADE DE vOO DAS PRINCIPAIS ESptCIES VETORAS DA 
DOENÇA DE CHAGAS NO BRASIL IHEMIPTERA. REDUVIIDAE. 
TRIATOMINAEI. 

R.P.P. Soaresl.2. J .P. Oujardin", C.J. Schofielcfl & L. Diotaiuti2• 'Oepto. 
Parasitologia IICB/UFMGI: 2C. Pesq. René Rachou IFIOCRUZ/MG'; 
"UMR CNRS-OASTOM 9926, MontpeUier, France e 4l ondon School 
of Hyg. Trop. Med., london, U .K. 

o vôo dos triatom(neos pode ser modulado por vários 
fatores ambientais (alta temperatura e baixa umidade' e biológicos. 
sendo a fome o pr incipal est(mulo para o vôo. Para avaliar a influência 
destes três parâmetros sobre a atividade de v60 do Triatoma 
infestans. Tn"atoma sordida e Panslrongylus megis tus. insetos adultos 
foram colocados em um sistema que permitia a separação dos insetos 
que voaram/não voaram por um perfodo de 30 dias. Após o vôo. os 
mesmos eram pesados e medidos para determinação do estado 
nutricional. Anotava -se diariamente a tempera tura e a umidade 
ambientais, sendo que ao f inal do perrodo insetos que não voaram 
eram utilizados como controle e submetidos aos mesmos 
procedimentos. As porcentagens de insetos voadores foram 15%. 
7 .5% e 1 % para P. megisrus. T. sordida e T.infestBns . 
respectivamente . Para P.megistus. os principais fatores estimuladores 
da atividade de vôo foram a temperatura (P - 0,0118' e o estado 
nutricional (P '"" 0 .02961 enquanto que para T.sordida foi a umidade 
(P = 0.OO23) . Análise estatística não foi aplicada ao T.infest8ns devido 
ao pequeno tamanho da amostra (apenas um indivrduo). Chama a 
atenção a baixíssima capacidade de vOa desta espécie. que é a mais 
adaptada ao ambiente domiciliar. Esta caracterfstica comportamental 
poderia resultar na diminuição da sua capacidade de v60 e estaria 
relacionada à sua natureza altamente sedentária. sendo capaz de 
dispersar-se passivamente levada pelo homem junto aos seus 
pertences. Estes resul tados mostram Que os fa tores estimuladores 
do v60 são espécie·espedficos, sendo o P.megiscus a espécie com 
maior capacidade de vôo dentre estas três estudadas. 

EVALUACIÓN DEL EFECTO DE LA TEMPERATURA EN LA DURACION 
DEL CICLO EVOLUTIVO DE HAEMATOP/NUS SUIS L. 175B I 
INSECTA. ANOPLURAI SOBRE SU HOSPEDADOR. 

S.H. Garcfa. M .I. Prat , & D .Tanzola • Depto. de 8iolog(a, Bioqu(mica 
y Farmacia . UNS. C. Postal 8000. Bahfa Blanca. Argentina. 

Haematopinus suis es un ectoparásit o obligado dei cerda 
doméstico, Sus scrof8 domesticB • que le ocasiona una serie de 
situaciones adversas determinando de esta manera una menor 
performance productiva. Si bien k>s Anoplura dependen estrictamente 
para su desarrollo de la temperatura corpora l de sus hospedadores. 
los factores ambient ales son variables que pueden influir de alguna 
manera acortando o alargando su ciclo de vida. EI objetivo dei presente 
trabajo tue determinar el efecto probable de la temperatura ambiente 
sobre la duración en dias dei ciclo evolutivo de H. suis sobre su 
hospedador. Con la finalidad de realizar el seguimiento estricto dei 



cicio de vida. se colocaron en distintas reglones corpor ales dei 
hospedador cápsulas de alumlmo. dlseiladas especialmente para este 
estudlo. adholldas con adheslvo de contacto. Se colocó por cápsula 
un e)omplar adulto macho y uno hembra de H. SUIS . Se esperó el 
momento de OViposlclón. a parllr dei cual se reallzó la observaclón 
dlana . Los reg istros de temperatura se mldleron una vez por día. 
slempre a la mlsma hora. en la habltaclón donde se alojaban los 
cerdos . Los datas fueron procosados mediante test no paramétriCa 
utilizando el paquete MSUSTAT verSlón 3 .0 ( Montana State 
UnlVerslty ). Se efectuó ai segUlmlento de clncuenta y Cinco Cicios 
completos durante el pertodo 1995· 1996. Las temperaturas 
oscllaron entre 12.87 ° C y 36.0 °C V la duraclón de los Cicios 
varló entre 22 y 31 dias (Media - 25.7 % 2.14). EI valor dei 
coeficiente de correlaclón por rangos de Spearman I r I ~ ) I lue de 
• 0 .2320. p :: 0.08836 ns. Se conc luye que para el lango de 
temperatura estudlado no se observan efec tos slgOlflcatlvos de la 
temperatura ambiente sobre la duración dei Cicio evolutiVO de H. 
SUIS, 

CRIAÇÃO DE N.soni/J vitripennis EM PUPAS DE Chr'lsomya 
megacephala PREVIAMENTE ARMAZENADAS EM BAIXA E ULTRA 
BAIXA TEMPERATURAS 

E.M ,V. Milward-de-Azevedo. C.R.P, Carvalho, V ,M . Carraro & D. 
Cardoso. Depto. de Parasltologl3 Animai (18 J UFRRJI. Scropédlca. 
RJ 

Parasltóides podem representar uma Importante 
contribUição ao controle de moscas varejeuas . espéCies 
potenCialmente veiculadoras de patógenos ao homem e aos aOlmalS 
doméstiCOS e silves tres. Consequentemente. é nC (':"';~á fla a 
Identificação de métodos e técnicas que otimi zem a Crta!: jfJ destes 
agentes cont roladores em larga escala. permitindo sua mdusão em 
programas de saneamento. Os resultados obtidos em laboratório. ao 
utiliza r· se pupas de ChrysomYIJ megacephala. previamente 
Inviabilizadas por baixas temperaturas. como substrato de criação 
de Nasonia vitripennis, tem sugendo uma redução significativa dos 
custos operacionais. Considerou-se oportuno. assim. verificar-se a 
aceitação de pupas muscóides previamente expostas à ultra-baixas 
temperaturas. comparando este desempenho ao observado em pupas 
super-refngeradas e pupas frescas . Esta prática prevê. basicamente. 
o desenvolvimento e/ou adaptação de estratégias que permitam a 
eliminação de fatores de risco inclurdos ao manipular-se hospedelfos 
ainda potenCialmente viáveis em programas de controle que assumam 
liberações dos parasltóides em slt ios colonizados por dlpteros 
necrófagos. As pupas de C. megacepha/a. com cerca de 24 horas 
de idade. pertencentes à quinta geração e oriundas de larvas cnadas 
em dieta natural. foram armazenadas em nitrogêniO liqUido e em 
freezer durante o pertodo de três meses. Pupas frescas I"'" não 
expostas à baixas temperaturasl. consideradas como grup'. :f ntrole. 
penenclam à ortava geração_ As fêmeas de N. vitripennis. pr\:\lamente 
alimentadas com mel e água ad libidum e pertencentes à 19~ geração. 
apresentavam cerca de 48 h de Idade no inicio da expOSição dos 
hospedeiros ao parasltoidlsmo . Esta exposição foi realizada durante 
o intervalo de 72 horas. sob condições de laboratóno. Estabeleceu· 
se a relação de duas pupas hospedeiras : fêmea parasi tóide. Utilizou
se 50 repetições/ tratamento. Pupas hospedeiras. previamente 
armazenadas em baixa e ultra-baixa t emperaturas. servlfam como 
substrato de cr iação de N. vitripennis. permitindo a emergência de 
66.53 e 62. 14%'. respectivamente, do número total de parasltóides 
adultos obtidos a partir de pupas não congeladas. até 10 dias após 
o Início da emergência dos parasi tóides. Cerca de sessenta e quatro 
por cento de pupas hospedetras frescas e de pupas previamente 
mantidas no freezer. e apenas 18% de pupas acondicionadas em 
nitrogêniO líquido. v iabllizaram a emergência de adultos de N. 
vitflpennis durante esse intervalo. A emergência iniciou-se 17 a 18 
dias após o Início da exposição ao parasitoidlsmo. 
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DESCRIÇAo QUANTITATIVA DE Ph/Jenici/J eximi. (DIPTERA . 
CALlIPHORIDAEI NO CAMPUS DA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL 
DO RIO DE JANEIRO E SUA ATRATIVIDADE POR ISCA A BASE DE 
SARDINHA. ESTUDO PRELIMINAR. 

V .M . Carraro. A .U. Rodrigues. C.R.P. Carvalho & E.M .V . Milward· 
de-Azevedo, Depto. de Parasltologla Animal (18 / UFRRJ). Seropédica. 
RJ 

A famnia Calhphondae é constltutda por vártas espécies 
envolvidas na veiculação de patógenos e nos processos de m,tases 
que acometem o homem e os animaiS domést iCOS. Entre estas 
espéCies. P. senea ra e P. cupflna const am. na literatura Internacional. 
como causadoras de mltases pnmáflas em OVinos, provocando 
preJulzos aos pecuaflstas . Phaemcia eXimia encontra·se amplamente 
dlstnbulda no BraSIl. Esta espéCie. frequentemente encontrada em 
lixões. eXibe graus dlfcrencl3dos de slnantropia, em diferentes regiões 
do pais. Pouco se conhece. entretanto. sobre a sazonahdade deste 
diptero e as passlvels modificações comportamentals apresent adas 
e determinadas pela competição exerCida por espéCies exóticas. 
recentemente IntrodUZidas no continente amencano. Neste trabalho, 
obJetlvou·se descrever quanutatlvameme a população de adultos de 
P. eXimia no Campus da UFRAJ, em função dos meses de cole ta e 
da atratlvldade de uma Isca a base de sardinha em diferentes estágiOS 
de decompOSição. O expenmento fOI reahzado em duas áreas do 
Campus da UniverSidade Federal Rural do RIO de Janeiro (Lat. 22°45', 
Long 43 ° 41'W e Alt. 33 ml. en tre agosto de 1993 e lulho de 1994. 
A sardinha fresca 1100 g/a rmadllha) era macerada manualmente e 
exposta a campo por 168 h. em seis armadilhas (três/área de coleta) 
compostas por uma lata 12.5 I de capaCidade) com quatro aberturas 
laterais. um cone de tela de náilon e um saco plástiCO transparente. 
Foram operaclonahzadas cinco coletas por semana. sendo quatro 
em dias consecutivos; a qUinta cole ta era reahzada após 168 h da 
alocação das armadilhas. Logo em seguida. a Isca ora trocada . 
Procurou·se evitar o dessecamento da isca umedecendo-a com cerca 
de 150 ml de água destilada. após cada cole ta. As cole tas foram 
efetuadas durante três semanas de cada mês. e realizadas entre 
13:00·16:00 h. Durante o pertodo experimental. foram coletados 
45 .127 cahforideos. entre os quais apenas 1 .980 espéclmens 
(4.39%) foram Identificados como P. eximia; 97 Indlvtduos eram 
machos. A espécie apresentou uma distribuição mensal regular _ 
Ocorreu um Incremento populaCional no mês de abnl de 1994. 
Secundanamente. observou·se um acrécimo no número de adultos 
coleta(.' os durante os meses de janelfo e maio/94. A isca ê base de 
sardinha mostrou·se mais atrativa entre o intervalo inclu'do entre 
48 e 72 horas após a exposlçlio das armadilhas. 

EFICACIA DO FUNGO MIII.rhízium .nisop/i6" (Metsch.1 SOROklN 
SOBRE LARVAS DE 800phílus microp/us (Cane.trini) EM 
CONDIÇOES DE LABORATÓRIO. 

L.A .G. BARCI; A BATISTA F·. & C.E.L. CARVALHO. Instituto 
BiOlógiCO, C. Postal 7119. CEP 0 1064-970 

O carrapato comum dos bovinos Boophilus microp/us 
(Canestrtni. 1887) apresenta grande imporlancia ti pecuária nacional 
em Vlrlude das perdas ecooómicas que causa aos produtores. O 
controle microbiano pode ser utilizado como uma alternativa no 
controle da parasitose . No presente trabalho os autores avaliam a 
efiCiência do isolado CB47 do fungo entomopatogênico Metsrhizium 
anisop/iae sobre lar .... as de 8. microplus. As larvas de B. microp/us 
foram obtidas a parl ir de t eleógenas coletadas de bovinos. criados 
em regime semi-intensivo. procedentes da regiJo de Campinas, São 
Paulo. O ensaio constou de cinco tratamentos. repetidos cinco vezes. 
em~regando-se suspensões do patõgeno com concentrações entre 
10 e 107 conídios/mL sobre larvas infestantes ativas do carrapato. 
O grupo testemunha recebeu apenas água destilada. O processo 
empregado foi o da imersAo e o tempo de banho 3 minutos. Em 
seguida os exemplares foram transferidos para tubos de vidro (B.Scm 
de altura por 2.Scm de diâmetro). contendo papel de filtro. e 
mant idos em condições controladas (temperatura de 27°C ± 10 C. 
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umIdade aCima de 70%). O resultado mais significativo foi observado 
no 5° dIa após o tratamemo quando obteve· se 100% de mortalidade 
no grupo que recebeu 107 conídlos/ml. A análise de próbites apontou 
como Cl50 e Cl99. concentrações compreendidas entre 106 e 
10 7. Os dados obtidos permitiram conclUir que o Isolado CB47 pode 
ser utilizado a campo no controle do carrapato 8 . microplll': 

INFECÇÃO 00 Cu/ex quinquefasciatus ATRAVÉS DA TÉCNICA DE 
ALIMENTAÇÃO SOB MEMBRANA PARA OBTENÇÃO DE LARVAS 
INFECTANTES (L3) de Wuchereria bancrofti. 

J .C. Miranda·. M .A .V . de Melo ··. E. Malagueno· ••• l. Régis. & 
A .F.Furtado· , Dept U de Imunologia CPqAM/FIOCRUZ, C. Postal 7472, 
CEP 50670420. Recife PE· DeptO de Zoologia· " DeptO Medicina 
Tropical' • • CCB/UFPE 

A Itlanose linfática bancroftiana, doença endêmIca na região 
do Grande Rcclfe é causada pelo verme Wuchereria bancrofli e é 
transml flda ao homem pelo Cu/ex qumquefasciatus , seu pnnc lpal 
vetor . O CPqAM, em seu Programa de Controle da Filatlose. Instituído 
desde 1986, tem obtIdo sucesso no que se refere li pesquisa clinIco
Imunológica , estudos epldemlologlcos e sociológiCOS, e alllda no 
sistema de tratamento em massa e controle biOlógico u. tores. 
Para estudos em urna linha maIS avançada, como o d ., biologIa 
molecular e da antlgeOlcidade. torna·se necessáriO uma produção 
em laboratóno de larvas Infec tantes IL3) de W. bancrofti. forma 
evolu tIva de maior Importância quando se deseja entender a relaçao 
vetor paraslto/paraslto·homem (único hospedelto). No Departamento 
de Entomologla do CPqAM fOI coada uma Infra·estrutura para 
produção destas larvas de maneira efiCiente e otlmizada através da 
técnica de altmentação e mfecção sob membrana o que toma obsoleta 
a t écnica do xenodlagnóstlco. A s melhores condIções físicas e 
amblentars para a produção destas larvas foram assim padronizadas: 
Temperatura ambien te: 26-30°C; temperatura do sangue : 37°C: 
umidade do ar : > 70 %; idade dos insetos : 5-6 dias após muda 
imagtnal ; membrana : intestino bovino; perrodo de jejum: 24 horas; 
pedodo para dissecção; 14~ 16 dias após repasto sangüineo. Uma 
lOovação na técnica que consistiu na agitação mecânica do sangue 
durante a alimentação tornou 96,8% mais eficiente a distribuição 
paraSitária. eVitando assim uma hipo ou hiper parasitose. fato comum 
deVido ao comportamento de aglomeração dos parasitos . 

ApoiO Financeiro: FACEPE, CPqAM/FIOCRUZ 

INSETOS SARCOSAPRÓFAGOS DE IMPORTÂNCIA FORENSE NA 
REGIÃO DE CAMPINAS , SP. RESULTADOS PRELIMINARES. 

L.M .l., Carvalho· ; A .X .• Unhares & F.A .e .• Palharas. Instituto de 
BiologIa, Depto. de Parasitologla, Unicamp.CP6109 CEP 13083-
970. Facu ldade de CiênCias Médicas, Depto. de Medicina Legal, 
Unlcamp. 

O estudo da entomofauna associada à cadáveres humanos 
é mUito Importante pois colabora com a estimativa do tempo de 
morte e com as causas e modo desta . Entretanto. pouco é conhecido 
sobre a en tomologla foren se na região Neotropical. Foi feito um 
estudo em conjunto com o Instituto Médico Legal de Campinas. 
para determinar os artrópodes encontrados em cadáveres Sete 
cadáveres em estágio de decomposição foram encontrados em 
diferentes locais e circunstâncias. As larvas e insetos adultos foram 
co/etados dos cadáveres no IML e levados ao laboratório para criar . 
Várias espéCies de Oiptera, Coleoptera e Hymenoptera foram 
coletadas em 4 corpos . Os insetos estiveram ausentes em 3 
cadáveres, pelo fato de dois deles ler sido encontrados na água e 
tornaram· se saponificados. sendo menos atraentes pelos insetos; e 
o terceiro. ter sido enterrado, e a cova coberta com cimento. 
Chrysomya albiceps e Chrysomya pUloria (Diptera: Calliphoridael e 
Dermestes maculattus IColeoptera: Oermestidael. foram as espécies 
mais abundantes e criaram-se na carcaça. sendo assim utilizadas 
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como indicadores forenses . Através dos resultados, o intervalo
pós-morte fOI estimado e comparado com àquele obtido por outros 
métodos convencionais. 

• Bolsista da FAPESP 

AVALIAÇÃO DA SENSIBILIDADE DE ARMADILHAS DE OVIPOSIÇÃO 
(OVITRAMPASI EM COMPARAÇÃO COM PESQUISA LARVA RIA 

I. A. Braga '. R. C. G. Mello2 , A . C. Gomes" & M. Nelson"' , I Gerência 
Técnica de Entomologla fDEOPE fFNS) SAS BLN Salas 725/727 CEP 
70.958-902 Brasílla·DF, 1 Núcleo de Entomologra (CR/RJ/FNS) Av. 
Brasil 4036 Sala 109 Mangutnhos · RJ. l Departamento de 
Epidemiologia IUSP) Av. Dr. Arnaldo 715 S1201 Cerquelfa César 
CEP 01 246-904 São Paulo·SP. ~ (OPAS/OMS) SEN Lote 19 Caixa 
Postal 040229 CEP 70 800-400 Brasília-DF . 

A fim de avaliar a sensibilidade de armadilhas de oviposição 
(ovitrampas) em comparação com pesquisa larvárta. metodologia 
tradiCionalmente utilizada pela Fundação Nacional de Saúde, para 
monitoramento das populações de Aedes aegypti e Aedes albopictus, 
fOI realIzado um estudo piloto em Salvador/Bahia. durante o último 
tnmestre de 1995. Para realização deste estudo foram escolhidas 
duas áreas com aproximadamente 12.000 prédiOS. as quaIS foram 
dIVidIdas em 10 zonas com 1.200 casas. sendo a área 1, composta 
dos bairros de Massaranduba e Vila RUI Barbosa com abastecimento 
de água e coleta de liXO em condições mais precárias que as da área 
2, o baIrro Boca do AIO. FOI realizada pesquisa larvána em 113 das 
casas das duas áreas. sendo todos os depósitos que continham água 
IIlspeclonados. utilizando-se o pesca -larvas ou fonte luminosa 
(lanterna elou espelhol . As ovltrampas foram instaladas nas mesmas 
c asas onde se efetuou pesquisa larvária, sendo colocadas 
parcialmente cheIas com água. no pendomlcíllo. em locais sobreados 
e protegidos da chuva . O recipiente utitizado como ovitrampa foi um 
ponte plástico de 500 ml de capacidade, boca larga, de cor preta. 
com uma paleta de eucatex fixada verticalmente no seu interior, 
com o lado mais áspero exposto. As ovitrampas e paletas foram 
coletadas após 5 dias da instalação. Este estudo mostrou que tanto 
na área 1 quanto na área 2, as ovitrampas foram mais sensfveis que 
a pesquisa larvária. Na área 1 foram detectadas larvas em 6.6% 
das casas pela pesquisa larvária, enquanto foram encontradas 22.5% 
oVltrampas positivas. Na área 2. a pesquisa larvária foi positiva em 
6,8% das casas e 14, 1 % das ovitrampas colocadas foram positivas. 
Portanto, a sensibitidade demonstrada pela ovitrampa permite supor 
haver densidade mais elevada de Aedes aegypri nos dois bairros. 
comparativamente ao resultado obtido pela pesquisa larvária . 

DIPTEROFAUNA ASSOCIADA A FEZES BOVINAS EM PASTAGENS 
DA FAZENDA CANHIM EM SÃO CARLOS, SP. 

J . Mendes1 & A . X. Linhares2 , 1 DeptO de Patologia IUFUI. Cx. 
Postal 593 , CEP 38 .400-902. Uberlândia, MG . 2 OeptO de 
Parasitologia, IB, UNICAMP, Campinas, SP. 

Fezes bovinas depositadas em pastagens apresentam 
abundante e diversificada artropodofauna. Os dfpteros são o grupo 
que apresenta maior diversidade de espécies neste microambiente. 
Entre as espécies que se desenvolvem nas fezes, algumas são pragas 
de importância veterinária . como exemplo a Haematobia irritans 
(MuscidaeJ. Os dípteros coprófagos cont ribuem na incorporação das 
fezes ao solo e muitos deles. provavelmente interagem negativamente 
com esta praga. recentemente introduzida no Brasil. Considerando a 
necessidade de se conhecer regionalmente a artropodofauna 
associada a fezes bovinas. inclusive para formulação de propostas 
alternativas de controle desta praga. foram feitas 83 cole tas de fezes 
bovinas com idade de 24 horas em pastagens da Fazenda Canchim 
- EMBRAPA, São Carlos, no perlodo de Abril de 1992 a Abril de 
1994. As fezes eram transportadas até o laboratório de Parasitologia, 
IB, UNICAMP. Campinas e mantidas em temperatura ambiente até 
50 dias aguardando emergência de drpteros resultantes de posturas 
feitas nas fezes. enquanto estavam expostas nas pastagens. Um 
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total de 46.135 dfpteros pertencentes a 20 famnias e pelo menos 
50 espécies emergiram das fezes . As famílias e respectivas espécies 
mais abundantes foram : Sepsidae 159,4%1: Palaeosepsis fureara. P. 
insulares. P. pusio; Muscidae (16%1: Brontaes spp. Biopire/ia bipuncta. 
e Cyrroneurina geminsts; Sarcophagidae (8%): Sarcophagula ocôdua 
e Oxysarcodexia avuncula. De maneira geral. os dfpteros mostraram
se mais abundantes nos meses mais Quentes do anos e nenhuma 
espécie mostrou-S8 predominantemente dos meses mais frios do 
ano. 

270 



HI!.fllIIIOS do /ó"Congreuo Hra.w/t'lro de t:II1omologw, SaJWldor-IJA. 02 a 0 7 de murço de /99 7 

ENTOMOLOGIA URBANA 

27 1 



U, ./ .. " .. \ ./ .. ,r, 4 ""'1../, • /i/ ,/,,/. "" ,I, 1 "', ,1/1,,1"1:/.1 \'/,1, ./.1 .. , J:, 11:./ ' / ,I. ",.11\" .1. /'1'1 

EFICIENCIA DE ATRATIVOS NO MONITORAM ENT O E CONTROLE 
DE Musca domp.s t;cif (O IPTERA : MUSCIDAEI . 

S .A .A . Agne & FR M Garcia . O"Pl o , lI' C lI'l h;l, I~ HIIII/I'III iI ~ e tI .1 

5.1111 11' (U NO( SU. C r 147 cr" 8980~ OO(J CIMIII"". $<.: E '11",1 
U"'IIIfIlI(W 11 1'11 \/IHI!.!M: 11 I ..,'' 111 

A lHO"",. dllllll· ... II I •• I'" .... l-ollllllllol !lr.lnd'·'" 'II' trl ;lI, . 1I\,·tJ,(" 

h"I " VI~. " , M'I V. ' I,,' . ' 11.' Uft l.1 ...... '11· Ilt' 1101'111."" V'''', lIltfu Il'SoI,1f " 

" I" ,r lll'loI d .. . ,h'lll,... . 1I 1., IIVlI~ 1111 1111 11 111111,'" 11:11 1\1 I' u''' ll lIlc ' h · ... I .. 

,· ... 1"·' 11' /I· .. h/llll ... t · t' jl"'''I'III\' 1I,lh •• III .. 1',11 . ' 1,llIlu. ""01111 h·II., ... 

1.lIh·I ..... , I,· 3 "III:J I h ..... "'" III.II" U I! ~,I lfll di ' l t1~61t" IIl1 , .. " "1111 '111111...'11 '11 

ti,' CIt. II"·/ II. S. IIII •• (~:t I . H ,n, 1 ul,II/ .1I 1I 11I 1I ..... ,"u .... :, 1( ,. 1 11111"" . 1'. 

.. 1I"I'I.ItIlI ... di ' \· 'l1h.II.III""'" ,,1.''''''1.... , '''11.· '>(11" "o .. p t l . II.1/ 111111.-.11'.11 .. I,I/h · 

ti,· 1 1.1111. ,:UIII 4 , ,, ,Iltltl~ ti,· I 1... 111 di' dl, '" h'lrI. I fI :,. lhl:,.III·. 

'.lIlIt' ll lI "''''llIu fl.1 I I .Hl,· "''' llt''"U .•• ~ .1I 11I.1I1t1l" .... 1," ,111 1 1l:-'lIaçftll" .. 

I',n SO 1/11 O ... Ir .I1 ,III"·I'I., .. ,11,111 .,, 1., .. 1111.1/11 1. · ... 1. ·11111"'1.1 t.iU! ' " 
111 ':-. 11 1 •• 11,,1.· ... t1hu;. Il ' .. qIH"''' d.: VIII''' I' I' .1.' vlllhu 1'"111, "'110" df' 'I'J.\ 

111.,1.111" ti.· 1. /1 1.1 , · .. I .. o;u ,, \lU lU I ' MII ... C. II1lIlIll! 1!t·Hllllúll.ul III , ,, !". 

11l1~ 1 1.'llyl 1'''1', .... 1 2!J"" o t lt · I"" ·. IIIII ' 1111I !'" t'II IlII ,It : I,ilIICIII, · 

1... ..... 11 .. 1' ..... 10 UI/ li 4 " ' 1", 1/ •• -II'~. 101 li ' 11 ,.../1 1.1 all.I I,~, . di' V.II.",,(: •• I ,'111 

1,, 1. ll t1 II. 11 ~, I ' lltI" 11 1.11 '11 A ,' .. 11.'1.'"11'111 " ... . , n ..... , 1 .. 1,1:-' , h: . 1I11H~ II . IU' · !l ' 

O ... v,lhlll'!' IIU ,I IlI II. III.,hll,".III" ... I ~ III 1.111 ' l' Io"lt,ulot ti. ' h , • 0.5) " 
.''III'p.III,,!. "do I'· ... " · ti,· OUIII -"''' .1 5"· C,.h· lüll "'t' UlII 1111.11 tlu 

JH71 , ·. 111' .1/11. · ... ,,101 . "du " "I"ltll .1111 •• 1 P,I/.I " ... 11 .11 . /lI II·II I O~ o 
MIIM:"III'"lt 111." ... 1I1 .. l lII lIyl .'IIfl.:SC ' , lt lll ...... U III" ti 1111'11 

.11111 <1(1 ". ti,· 11111"" . , ... r 1I 1t·1 <_ul;t .. . ... , ' 11/111/ 110 1I1I'1.ulu ._ .. 
. I.II'V/I 

,!,I'. , 

VIII"!I'" d,. VII,IIII .01" 10",., !tUt ;1I tll/ IIV.I .:1111 1 .\ ", ,." " ~ h rl ""''''''0 

,'11111 .II"·'I.I~ 1 ".,11. /1 1 ." l l·IlIlI lo tI.1 IC"IWlllIllh., 

EFEITO DE EXTRATOS DE Piper ,,;grum SOBRE LARVAS DE Cf/18M 
s p E A edes sp . IDIPTERA : CUlIC IDA EI 

J . C do Nascimcnto. M . F. Fernandus. M . N . T. Lopes & W . D. 
Fernandes. 0",,1 \10 C II · " t.I. I ~ Ex.'!.' ''' I' n,"1 .. ql\ •• I ~ Ur M S I'(UO. C 
flO ... I,,1 322. 1·"11 7981'i 0 70. O.)uf.u l" .... M S 

0:-. IIPIII·fll ... CoI. ·. I' A,·flt·.' 1"' ..... '11 ·111 1111111 . .... 1' ~ fll' I: IU1-o f-li/ll 

•• 1111 I lf ."'I II ~ ,lflllUfI"I,h.1 ,. '1111 ""11 1"111 ",'1 veloll· ... \1. ' q'.I VI· ... ' I.ICI Il ... ... 
("" tI,V.·' .... I ~ p .tll,. ... 'hl Ur, , ·.11 " ", 111111. /111( '''11' \I • tlll lr llll' 01'· ... 1 . . ... 

I"'I"'I ;"~" 11'111 Mtl n I, ' "h, . ,,11I . tI',jVt·:-' , h ' .-.plll :.II;OI· ... di: 1I .... f·I.' 11 1 ..... "I H 

. II"" ... ,,,h . III,'~ 11, 11 .1 • •• III",I!! . 1"1I " :" " IIIIII"IIl! . 1.11 .... (' ~/llu lt. 1 U .lhl,·I 'VtI 

oi" 11"".('''11' 1I . lh.11I1I 1 " '1 , It' , .v . lh.1I . , ,·IH 11"111""1 Ilu , ·x l' ,·. , •. 11/ /11" 

li 11 ,,101.111+ .tI' .IVf·~ d .1 ,1\./1 "1.11" .11) d. ! II' .1"'" ti. · \1'1111 '111" 1'11.'1 ... .\lh/.'C. 11I 

du ...... u lv' ·1I11.' 1-o ,11111 .1. ,H_"llIlhI (PAI c 11101111 ,1 IPAI O ... (·II~.tllI~ 1..., . 1111 

I:OIlI hl/lllll !. ulth/ . llul<l 1"01' 10 ' cpu l'CIIl· ... 1).11.1 c.ll la I ll'iO , I.' 11 /1 ;'111111111 11 
.' IItl1.1 11':,"'111111111.1 <":.11 1.1 II JIII'I,.,'-IO t.t'"~I ... II.1 d,' I (;111'1) p l.) .. III ;(l I;llIn 

l!;,Q tIll t h ' .11111.1 11 ...... 111,"1.1 U lIIl 10 l. u v. l" 111.' :J " /fI',1.11 d.· Cu/Clt ~jl C 
A,·t!I.'S ~I' (;0" ' 1."1,, .. "/11 h ( III.U ",1/101'" tI.1 1:,, 1 .. 111' de 011111 , !us, MS 
C./l I.1 1I.11001111 ·n l ll , t··UI·tll.1 le"'''"lI lIlh. , . IC"'hl'lI 2.f) tlll dtO 1!)(I,,,l u 

A V. lholl .... " 1" "'H'fll ti, · 1,11 v, .... 1111111 .. ... "H I 11I11·IV •• I" .... 1.- '} ,!-1 -l 8,· 
72 "",,,,> "I "'" ./ c "It .. ,1I :.ill tl n .. ,·xll. l llI ... (J~ II·M,lldlh ,.., h,'./'" 

""hllU· I"ln ... .. . "" ,,111'" di' 11 \1\11. 11111. 101. U II"' II"" , li ' Ahhul .11'011:',1' di ' 

V. II ', I/H' ,' •. TIllt.I·Y • J .. """.110" 1' 1.111011,,, ... " .h.,·I'\lllI.U~ j /lIl"/tlL.II.1I1I 

1111111011,, 1.111.' 01" I OiJ "11(1 ... 2 11111 ' '''1' tI .·,".t l .) ' '''11111'.11 ""IV.II:llU ~lt 

11t· IlIlill"IIII.IIII· di' I,/lv.,,,, cle Cu!.'''' (1IIn ... I "} hll l . l:-. / 11 ' II I"'I·IV.IC.II) 

() c", " .1I 1) .1111" .... " I h ' 11II1I1'lIt.1 I. ,HI"',III 'lIll1l. th , l,ul! · I"U 100 lU t kl') 

I ", v " ~ t lt ~ AI·clt· .. • 11'":' 4 8 hUI" :-' A (tI !, lh .. c tllI~ ,, · .... ,",/110·. "h l lt ltl '. 

~II ' II " ""I 11111 tl lt'v,u lll 1'1111)111:1. 11 clt · (;U""I1It! t1 •• 1-o I. II V, I'" , h , C/J/f.·X I' 

A,·(},· ... IlI'lu ... I'lIll.lft · .... 1' · I.tlllI ' III.1 11/1:1 .. PI'I .. 1.11 IIII I. llh· , I. , ,,·.·,..II/). (I 

1· ,1/ . 11 11 .UII"''''I 111111\' ... ,'1 IIJ.1J·. tlUt.1 IIJ' III )rI . IIIII ' ICf/./lII •• t , ,," .1 11 
(.111111,,1(' tI!!!".!.1'" t'~"C(· ,, ·~ ')11 1 ItH; .II :-. d ,! .tU , . ... 1l 11i' ... t ." l:lI1TlCl 

h,'l l .H IJ.lfl"'~ 1... 1 :IIlI I' ·'HI~ I! lIullU~ 

273 

CARACTERIZACÃO 00 FORRAGEIO 00 CUPIM PRAGA Coptotermes 
h a'llilandi EM ÁREA URBANA IIS0PTERA . RHINOTERMITlOAE I 
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LEVANTAMENTO DOS VISITANTES FLORAIS DE Erythrina crista
galli L. (LEGUMINOSAEI COM' IDENTIFICAÇÃO DOS 
POllNIZADORES_ 

M . J . Viuli -Veiga & V .L.L. Machado Depto . Zoologia . Ins1. 
Biociências. UNESP. C. Postal 199, CEP13506-900, Rio Claro. SP. 

Este trabalho teve como objetivo verificar a diversidade, 
constJncia e freqüência dos visitantes florais de E. crista ·qR/Ji. em 
diferentes horários, visando o comportamento destes em relação a 
polinização e verificar as'influências dos fatores ambientais (como 
por ex: a temperatura, luminosidade, pressão atmosférica, umidade 
e velocidade do vento) nas visitas. Os insetos foram coletados 
diretamente nas flores das árvores denominadas Ec1, Ec2 e Ec3 
localizadas no jardim do Campus Universitário da UNESP de Aio Claro, 
durante o perfodo forrageador (das 8 :00 às 18:00 horasl anotando
se a cada horário os fatores ambientais. O comportamento dos 
visitantes e a fenologia da planta também foram observados. A flor 
apresentou antese diurna e duração média de 24 horas. com o botão 
sendo forçado a abrir por alguns visitantes (Apis mellifer8 e Trigona 
spinipesl . Várias ordens de insetos visitantes foram observadas: 
Hymenoptera (69,31 %1, Lepidoptera (20,83%) e a soma de Diptera 
com Coleoptera totalizando 0 .16%. Também foram observadas 
algumas aves tTrochilidael as quais representaram 9 .70%. Os 
visitantes mais frequentes e constantes foram as abelhas Apis 
mel/ifera (43.45 %1. Trigona spinipes (20.35%). e as borboletas 
Anteos sp (7.06%). Phoebis sratira (5.10%) . Foram considerados 
polinizadores efetivos A . mel/ifera, T. spinipes, os bci jn·flores 
Eupetomena macroura, C/orostilbon aureoventris, Anthraco rhorax sp 
e o sebinho. Myiornis ecaudatus. Os beija-flores visitaram as flores 
para sorver o néctar cuja concentração observada foi de 35% elou 
coletaram pequenos insetos para compensar as necessidades 
proteicas de sua alimentaçlo. 

Apoio Financeiro: CNPq e CAPES . 

ENTOMOFAUNA VISITANTE DAS FLORES DE Cas.ia fi.Ma L _ -
(LEGUMINOSAEI. 

M . J. Vitali-Veiga &. V.L.L. Machado. Depto. de Zoologia. Inst . de 
, Biociências, UNESP, C_ Postal 199, CEP 13506-900, Rio Claro, SP_ 

O objetivo deste trabalho foi verificar a interação dos 
visitantes florais em Cassja fistula (Leguminosae). planta comumente 
utilizada na arborização urbana . Pretendeu·se estabelecer as relações 
entre a frequência de visita dos insetos com os fatores alll l) entais 
(temperatura. luminosidade. velocidade do vento, umidade u pressão 
atmosférica) com intuito de verificar o comportamento destes 
visitantes em relação à polinização. conhecer os polinizadores 
efetivos e a panição dos recJrsos florais (néctar elou pólen) . As 
coletas dos insetos foram realizadas diretamente nas flores das 
árvores denominadas Cfil. Cfi2 e Cfi3 localizadas" no jardim do 
Campus Universitário da UNESP de Aio Claro. durante o perrodo 
forrageador Idas 8 :00 às 18:00' horas), anotando-se a cada horário 
os fatores ambientais. A fenologia da planta também foi observada. 
A antese observada durou 12 horas. A freqüência das ordens de 
insetos foi a seguinte: 94,83% de Hymenoptera, 3,24 % a soma de 
Lepidoptera e Diptera; 1.25% de Coleoptera e 0 .68% a soma de 
Homoptera. Onhoptera. Hemiptera e Odonata. As espécies mais 
frequentes e constantes em todas as coletas foram as abelhas 
Tn'gona spinipes (66,62%), Apis mellifera (1 0,70%) e a vespa Po/ybia 
ignobilis (6.84%). A . mel/ifera foi considerada o polinizador efetivo 
pois realiza a polinização enquanto forrageia néctar e pólen. As 
ma mangavas (embora não significativas ao nrvel de 5%). 
prinçipalmente do gênero Bambus. têm grande eficiência na ..:oleta 
de néctar e pólen e devido ao tamanho corpóreo avantajado e 
comportamento, podem também ser considerados visitantes 
legítimos. 

Apoio financeiro : CNPq e CAPES 
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LEVANTAMENTO DOS VISITANTES FLORAIS DO MARGARIDÃO 
(Tithoni. diversifoli. A. GRAV. COMPOSITAE). 

N.P.C. da Silva, M. J. Vitali-Veiga & V.L.L. Machado. Depto. de 
Zoologia . Inst. de Biociências. UNESP, C.Postal 199, CEP 13506-
900, Rio Claro. SP. 

As relações entre os visitantes florais e angiospermas estão 
baseadas numa troca de recompensas. Na maioria das vezes, a visita 
floral é motivada pela oferta de alimento elou atrativos oferecidos 
pelas espécies vegetais (odor, cor, das pétalas e sé palas. guias de 
néctar e pólen) e recebem em troca o benefício da polinização. Assim, 
o presente trabalho procurou verificar a diversidade, consUncia e 
frequência dos visitantes desta Compositae nos diversos horários 
do dia. visando o comportamento destes em relação à flor e a 
influência dos fatores ambientais nas visitas. As coletas dos insetos 
foram realizadas diretamente nas flores das árvores denominadas 
Tl, T2, T3, e T4 localizadas no jardim do Campus Universitário da 
UNESP de Rio Claro. durante o perfodo forrageador (das 8 :00 às 
18:00 horas), anotando-se a cada horário os fatores ambientais. 
Várias ordens de insetos visitantes foram observadas: Lepidoptera 
52.2%; Hymenoptera 27,68%; Diptera 11 ,9% e 8,21 % a soma de 
Coleoptera, Psocoptera. Hemiptera, Homoptera. Odonata. Mantodea, 
Onhoptera e Neuroptera. As espécies mais frequentes e constantes 
em todas as coletas foram Apis me/lifera 12.44%, Urbanus viterboana 
alva 12.35%. Urbanus teleus 9.74%, Euphyes derasa derasa 8.56%. 
Bambus atractus 7,66% e Syrphidae 6,67% . Outros insetos 
constantes, mas não muito frequentes (abaixo de 5%) foram : 
Niconiades caeso, Chlosyne lacinia saunders;i, Phyciades hermas. 
Saurita spl (Lepidoptera). Astylus variegatus (ColeopteraJ . Erisralis 
sp (Diptera) . Através da análise estaHstica observou-se que houve 
influência dos fatores ambientais: temperatura, umidade . 
luminosidade e horário das visitas. Houve correlaçlio significativa 
negativa entre Bombus x Apis e positiva entre os lepidópteros mais 
frequentes, Apis)( Syrphidae. lepidópteros x Syrphidae e Bambus )( 
U. v. alva. A espécie vegetal em questão apresenta uma polinização 
promlscua, sendo as mamangavas, os polinizadores legrtimos 
(efetivos) e os demais. ilegftimos (ocasionais) . 

Apoio financeiro : CNPq e CAPES 

Oncider .. deje.ni (COLEOPTERA, CERAMBYCIDAEI E A 
ARBORIZAÇAo COM ESP~CIES NATIVAS. EM SEROP~DICA , RJ_ 

C. L. Coutinho. A_ G. de Carvalho. R. T. da Rocha & R. dos S. Lima, 
DeptD de Produtos Florestais (UFRAJ, IF), BA 465, Km 7 CEP: 
23851 -970, Seropédica, AJ . 

O besouro Oncideres dejeani. conhecido pelo nome comum 
de ·serrador· tem sido considerado nos últimos anos. uma potencial 
ameaça à arborização urbana do Brasil. pois é citado causando danos 
em várias espécies botJnicas ornamentais, prejudicando o 
desenvolvimento normal das mesmas pelo corte dos ramos, 
geralmente em época de frutificação . Neste trabalho foram 
inspecionadas, diariamente, no perrodo de março a junho de 1996. 
quatro espécies arbóreas nativas que são muito utilizadas na 
arborização de ruas, estacionamentos e praças do campus da UFARJ: 
Clitaria fairchildiana, Inga edulis, Jacaranda mimosaefoJia e Piptadenia 
rigida. Cada ramo serrado e sem oriffcio de emergência foi mensurado 
quanto ao diâmetro, em centfmetro. próximo à base, utilizando-se 
fita diamétrica; e o comprimento. em metro. medido com trena, da 
base até o ápice do ramo. No caso de haver bifurcação do ramo 
principal foi selecionado o ramo de maior extensão. O ramo que foi 
encontrado sob a copa da árvore ou preso à mesma, foi considerado 
como uma amostra. Para efeito de avaliação calcuk>u-se a freqüência 
relativa. o diametro e o comprimento médio dos ramos serrados. 
Cerca de 19 ramos foram medidos e a frequência relativa foi a 
seguinte: C. fairchildiana com 47,37%,1. edu/is com 26.32%, 
P. rigida com 21.02% e J . mimosBefolia com 5,26%. O diâmetro e 
comprimento médio observados foram os seguintes: C. faip;hildia~ 
com 3,68 cm (I_V. 2,39-5.411. 2,55 m (I.V_ 1.48-3,641,/. 
edu/is com 3,33 cm (I.V . 2,55-4,601 • 2,78 m (I_V. 2,10-3,681: 
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P. ngida com 3.15 em (I. V . 2.83·3.73) e 3. 17 m (I. V. 2.59·3.701. 
respectivamente. Em função dos dados coletados no período de março 
a junho de 1996, pode-se concluir que é necessário determinar a 
menor densidade populacional de O. dejeani que causa dano às 
espéCies C. fairchildian8, I. edulis, P. rigida, compensando portanto, 
s aplicação de medidas de contro le Icusto); para posterior 
recomendação ou não destas essências na arborizaçAo de ruas, 
estacionamentos e praças. 

OCORR~NCIA DE Oncidere . deje.ni (COLEOPTERA , 
CERAMBYCIDAE) EM ARBORIZAÇÃO COM ESP~CIES EXO<ICAS. 
EM SEROP~DICA . RJ . 

C. L. Coutinho, A . G. de Carvalho, A . de O. Mertim & T. G. V. 
Corre. , oeptO de Produtos Florestais IUFRRJ, IF). BR 465, Km 7 
CEPo 23851 ·970. Seropéd,ca. RJ . 

Árvores dos gêneros Albizzi8, Cassia, Casua,;n8, Delonix 
e Leucaena são tntensamente utilizadas em arbonzação urbana e 
ornamentação de parques e Jardins, além de chácaras, SftlOS e 
fazendas . Representam, pois, fator de Interesse econômiCO para 
VIVelrlstas e paisagistas. De março a junho de 1996, no campus da 
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) e adjacências, 
em Seropédlca, RJ; constatou-se a presença do besouro, O. deje8m~ 
serrando ramos das seguintes espécies: Albizzia lebbeck, C8ssi8 
fistul8, Cassia mangium, Casuarma sp •• Oelonix regia e Leucaena 
leucocephala. A metodologia consistiu na inspeção e coleta diárias 
de ramos serrados e sem onHcios de emergência; sendo os mesmos 
mensurados quanto ao diâmetro, em centrmetlo, próximo à base, 
utilizando-se fita dia métrica; e o comprimento. em metro, IIledido 
com trena, da base até o ápice do ramo. Ouando o ramo principal 
apresentava bifurcação foi selecionado o ramo de maior extensão. 
O ramo que foi encontrado sob a copa da árvore ou preso à mesma, 
fOI considerado como uma amostra. Para efeito de avaliação 
calcularam-se a freqüência absoluta, a freqüência relativa, o diâmetro 
e compnmento médio dos ramos serrados. Foram medidos 106 ramos 
e as freqüênCias rela tivas foram as seguintes: A. lebbeck COn) 
85%; D. regia com 8 .5%; Casuarina sp. com 2,8%; L.leucocepha/a 
com 1,9%; C. fistula e C. mangwm com 0.9%. O dlãmetro e 
comprimento médiO observados foram os segUintes: D. regia 
com 3.48 em (LV . 2.55·4 .40) e 3.57 m II.V. 2.75·4.54); A . 
/ebbeck com 3.26 em (LV . 1.90·5.54) e 2.46 m II.V. 1.52·3.85); 
L. leucocephala com 3,18 cm U. V . 3,09-3,27) e 3,B6 m 11. V. 
3.28·4,45) e Casuarina sp. com 2.54 cm II.V. 2,40-2,67) e 2,06 
m (I.V. 1.52-2,80), Foram encontrados 43 insetos adultos, sendo 
34 fêmeas e nove machos de O. dejeani, nos ramos das segUintes 
espéCies arbóreas: A . lebbeck com 16 ramos; D. regia com dOIS 
ramos e C. mangium com um ramo. Em função dos dados coletados 
no período de março a Junho de 1996, pode-se conclUir llUtf o uso 
destas espécies, principalmente de A. lebbeck, em área !> urbanas, 
sem o devido controle de O. dejeani pode causar acidentes graves, 
em função das dimensões do diâmetro e comprimento; e Impacto da 
queda dos ramos serrados. 

FAUNA ENTOMOLOGICA ASOCIADA AL GUANO DE AVES. 

Crespo. D.C. ' 1 , Saini, E. O.' & Lecuooa, R.E.' , 1 - Insl. Microbiolog(a 
y Zoolog(a Agrlcola, CICA , IN TA Castelar . C.C. 25, 1712, Castelar. 
Buenos Aires. Argent ina. E-mail : Imyza@inta.gov.ar 2 . CONICET . 

EI guano alberga una nume rosa fauna compues t a 
prinCipalmente de invertebrados, que se mult iplican en este residuo 
orgâniCO . EI relevamiento dei complejo de especies perjudlciales y 
benéficas asocladas a este sustrato, result a indispensable cuando 
se pretenden Implementar estrateglas de Manejo Integrado de ~agas, 

fundamentalmente para la mosca doméstica. Los muc~l reos se 
lIevaron a cabo en corrales de aves en la provlncia de Buonns Aires, 
Argentina, durante el verano de los anos 1995 y 1996. la captura 
de los organismos se efectuó "in SltU" y a través dei análisis de 
muestras de guano con distintos tenores de humedad . Adernás. se 
efectuaron trampeos para detectar la fauna nocturna. Los parasitoldes 
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de pupas de Musc. domestic. se obtuvieron mediante el método de 
pupas centtnela. Los estados juveniles fueron criados hasta alcanzar 
el estado adulto para su posterior determinación. Los organismos 
Identi f icados fueron : Acarina: M.croehe/es musc.domestic.e. 
Coleoptera: Aphitobius di.pMifHJs. Dermestes m.cu/.tus. Ac.nthinus 
sp •• Philonthus spp. c.rcinop$ $pp. , CreophiAls m •• iIosus, Notiokasius 
sp ., Trir.metus strl.tus, P.rhyp.tes eordicollis. P. chilens/s, 
P.bonllriensis. SelllÍtes melenericn. S . • nthr.cinus. CIvín./ongipennis. 
Diptera: Musc. domestic • • F.nni. c.nicu/.ris, Muscin. st.buhlns. 
Herm.ti. iIIucens, Ophyr. eene$cens, Dro$ophile s imul.ns. 
Dermaptera: L.bie minO/'. Euborelfi. ennuliptls. Heteroptera: Xyloeoris 
sordidus.Himenoptera: Muscidifur •• r.ptor. Sp.l.ngi. endius. 
S.cemeroni. S. nigro.enee. Pechycrepoideus vindemml.e. Dieprle 
conice. 

DISTRIBUCIÓN DEL ATAQUE DE PI.typus sulc.tus Chapul. , 
(COLEOPTERA. PLATYPODIDAE). SEGÚN EL DIÁMETRO DE LOS 
ÁLAMOS (Popu/us deltoidesl Y EVALUACION DE EFICACIA DE 
INSECTICIDAS. 

A .E. Etiennot, R. Gim6nez & M.E. Beseialli . Facultad de Agronomra, 
Univ. de Buenos Aires. Av. San Mart ln 4453, 11 4 171, Buenos Aires. 
Argentina . 

EI objetivo dei presente trabajo es ampliar el conocimlento 
de las técnicas de control qulmico dei "taladrillo" Platypus sulca tus 
Chap., r4!r:li zando aspersiones de productos carbámicos y plretroides, 
para de disminuir los graves dai\os ecooomicos que causa ésta plaga. 
minimizando los efectos sobre el ambiente, empleando productos 
que impacten lo menos posible ai ecosistema. EI ensayo se efectuó 
a campo, en una plantación comercial de álamos. ubicada en el Delta 
dei Paraná, sobre el Rio Carabelas, Pcia. de Buenos Aires. Los 
tra tamientos fueron: Carbaril 1425 9 p.a/hU, Cipermetrina (5 9 p.al 
hU y testigo (pulverizado con agua) . EI diseno dei experimento fue 
DCA, dejando 4 hileras de árboles como buffer. Se observaron en 
total 60 árboles. Durante dos anos consecu t ivos se realizaron 
aplica Clones, asperjando los troncos y ramas hasta una altura de 
aprox. 7 metros, en los momentos en que se detectaba la emergencia 
prlmaveral de los adultos de la plaga. La respuesta a los tratamientos 
se cuantiflcó comparando el número de ori f icios act ivos en los 
tratamientos antes y después de la aplicación. Se registró el diámetro 
a la altura de pecho IO .A .P.) de los árboles y el número de ataques 
de la plaga . Se realizó un análisis estad(stico (ANOVA) y se comprobó 
que los dos tra tarnientos qu(micos son igualmente efect ivos a las 
dosis empleadas. Del análisis de la distribución dei at aque según el 
dlámetro de los árboles se observó que e186% de los ataques ocurre 
en árboles con un D.A .P. mayor a 0,20 m . 

DAMAGING POTENTIAL OF Coptotermes havilandi (lSOPTERA: 
RHINOTERMITIDAE) IN THE UNITED STATES • A PROJECTION 
BASED ON BRAZILlAN EXPERIENCE 

N.-V. Suo FLA&EC/Univ. of Florida, 3205 College Av., Ft . Lauderdale, 
FlIUSA) 33314, e·mail: suny@gnv.ifas.uf.edu, E. B. Menezes, CIMP 
"CRG"/UFRRJ. Seropéd,ca. RJ 23B51 ·970. J . K. ek. FLR&EC/UF. 
Ft . Lauderdale, FL 3331 4, L. R. Fontes, SUCEM, São Paulo, SP " R. 
H. Sehetfrahn, FlR&EC/UF. Ft. Lauderdale, FL 3331 4 . 

In the summer of 1996, two infes t at ions o f t he 
subterranean termit e, Coptotermes havil8ndi were found in Miami, 
Florida. This IS the f irst introduct ion record of this destructive termite 
species in the continental United States. l he infesta tion history and 
location suggest that C. havilandi was probably introduced t o Miami 
10 years ago through mantlme commerce. C. havilandi is found 
primaflly In tropical regions 5uch as southeast Asia, Brazil, and the 
West Indles, and is consldered a senous pest to structures wherever 
It OCCUf5. FIIst found in Brazll In 1923, C. havilandi is currently 
conSldered the major structural pest in the big cities such as Rio de 
Janeiro and São Paulo. In addit ion to building structures, records 
showed that ut ili ty poles, rail road tiles, and even non-cellulose 
materiaIs such as electnc cables have been anacked by C. havilandi 
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ARBORIZAÇÃO URBANA: FATOR DE AGRAVO DA INFESTAÇÃO 
PELO CUPIM SUBTERRÃNEO . COPTOTERMES HAVILANDI. EM 
EDIFICAÇÕES 

Fonles . L. A. 1 ; Mauro . M . R. 2 .; Be rti Filho. E.3 ; MilrtlllS. V. G.4 

S UÇt!l1, R. Piluld Suu/' " , 166.01027000 SJo P. lulo . SP (CIl II,ull o r 
d "l USPI 2 Prt!I I!lltrl<l /US P, R "IIIIClcld P' ;Hlcl 1280. 05340901 
Sfin Paulo, SP. 3 . ES AlO . C P 9. 13418900 Pllil c ,cab .l. SP 4 
CE IS, UNESP. C P 199 , 13506 900 RIU Cla, o, SP 

Mal1 ~ t';ltO' ,i a,hor'I", , ~i",u lIrhalld ~,,(I 1I11ttl cnn"l mH' I"!m 
I111S..,O Ildis Os "-'fluISI1 os lI1illlllll)S ,Je .lclcqU,IÇ,lfl d o planlt!) l' maneio 
d.1 drOO'lJ'aÇJc, 11ll1)I,IIlI.llf:' . lI\dISJK:IIS.IVCI~ .IU 11"'I' IIV/llvlllll! II IO vf' gt'tal 
na~ I1l {UIII\" .. condIções de :>,l/lItl.lde IHI,> !'>Ive, ... ,I dC $lIu tlo doi 
dd vC l sH I.lt.le ,ll1lll1cntal da nlill Ufla t.lII S CCI1I'o~ urhanos. sãu 
'>lstern,t11Calllt~IlW Ignu,ado :> p(~I.l s ilul o lltJadc :> UH "dll. 1'<lç.'10 
pública e c mpresils C(IIICCS!)Io n .lf ld:- de !'>CfVIl.-clS trrbUllO!'> fi IlI:-el1CI.-l 
tle crtléllo~ lia escolha dc espéC':l(:s pdr<! c ada IIpo do ambl(!n to: \IrbitIlO; 
uso d e mlldas CO I11 flo rtc IIladcqu"do; e s pac:amelltu IIu:orrl'lu entlf' 
tl rvo re s c t!eSlil !'> ":0 111 as Clh"t: a çrtc~; COV.IS CS IfCIW S. enltllhad,n, f' 

hc'lucIll e 'll cn 1Po uttllJ'óltla :> çu rn o 11);"".1 pcl.1 popula t;ào, 
cs t.tqm!alOcnl o de SUJlOrtfl '11 I":'OIlCI O I' awe..,s lvo au c itlllf.l; .11I sên c ltt 
l.Ie rc mOt:.iu pru coc(> d e 'illllOS c brolo ~ dI! ou!-.c II"c nIO IlIdC!scJáv,~I. 
C i.1llvlllilde dc .. valfada t.le puda . Esses prOt:CdUllulltnS CUl1stltuc m 
c.lgrossõcs .10 vegutal. "HI/ta ve/' , .. ãu I');ucuwdus elll I)l u l de 
COI1Ce ,lUilções pa.silfji s IIC.IS duc'lIlu :>. quo comp,omctelll a ~allllli.ldc 

~ tOll1al11 a mbm'lact,o urbellla I11JIS SUSCOlllfvl!1 de al, lqlle:> 1)0' .."..,y.,,> . 
N •• Cidade de São PiltllO a s árvore:>. IllUlto 11111tllc1das, constituem 

11111 1011"'11" Ic ·:-.:rv,II ÓflO do CUP'1l1 Mllllon;"IIl,'cl. CIJJJlOft'"",'slliJvli.lJlf/l. 

c !'>,illll· .... I IIIII~ .. tVCI ~ 11('10 "oravo (! I'I·fllelu.tt; ,i" tl LI jI/llhll:lII<1 !Cl lllill t.;O 
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IIIIIÇt!dull l ;t '.Olllp",.IC:ÚI:S cnlr!' oi Hllc!'o.l ,u· ,in "Itr CI'I'II11 ~ubl crr ;i,l('O 

1101 p . II ",1I1I'11I ,trIHIW,1 '"11111.111 .1 d., 11{I, lIlc l' iI ,t,ho rll.Il; ,jo 1I1,IIS 
.tl l"'1u.t' ldllltmlO ,,":M.: ' V. IIJ, I dv C.IIlIJlU!) ti .. U nlvcro,ld.lllc de S .IC\ Poluiu 

POTEN CIAL BIÓTI C O DE MOSCAS NECROBIONTÓFAGAS 
TRANSMISSORAS DE DOENÇAS NA ESTAÇÃO ECOLÕGICA DA 
UFMG. BELO HORIZONTE. MG . 

M. A Z. Bo rges , E. S . Ivo & Z. R. Batis ta , Ot·p t " de MfHl Vj:Wrm;"I,J 
Pu'venllv,1 (EM;ul.t de VHtClll11r11,1 UFMGI Av AntônIO C;1,lo:>. 6627 
CEP 31270901 , Bl!lu Hcl fl/' u nle , MG 

O:> Oiplelos 11f'l ,n l)tol1 lOlauos PO"MIf'Il I UI 11 nrflm!e pUle'lIç,,,' 
d(' lfilll!-.lI lI .. S.111 rll' dIH'IIÇ.t:- 1" 11 VI., n \f!c,jn,c, l, tJOCIlr:. I ~ conll) .J 

ItI)lloIIIH·I,lc y.I .. I' lll' rlll lrl l c , ~ CllI l, . I ~. I"I ~ h ' lIl " I:r VCH..tl l.ul ,l:> 11111 
C:ll l11pUlwn lt·S d" .. w gll/jlu . qtlt' ,lhllq.-. I.ullhe ,n ,,":>c l o~ ç,Ju~"d()le s 

t.le '1IÍ1,ISf'S 1111 !lUIllC'" t! nus .IIlIrnl1IS. A'!:t t~n IlS I ."lI C!-. III1HIltU:;lCÔl'S 
"li ,11111111'1111: l1,ilwal (l a 1I1I' odll (.; rlO dI! c:>per:,C1s C); r) IIC:d!> dc n1USC, ' ~, 

ICIII h!,tn a .. d CI\ :>lrlddes pupuld t; lOndl:> 11.1 .. l:omUllItlildes t.le ntU!'> t:d~ 

V.HI ," /1 0 Je cu rrlH du 101"pll C co m cl,IS s ",. Ill1r)("t.lnC:liI 
(! lmfl'''"0f(KJ'C<I N(l I"c ~l!nl(!' 11 .. 11"111,, P'IIC;II' i"\IU~ IdcnllllCilf ti e'!:tl>éI':IC 
li" ,1:- C~ I1CCII! S di' I1luscas ~lI1d/l t IÓ"j( : fI ~ t:OI11 1II,IIOf potenCia l h,,'t IICu 
t: dult!rnlln,lr a~ ,nllup.nCID S ç ltrnAtlCd:> suh't! 11 !K>tC1'tt': lélll)l()ltco. As 
CI,l l't:l ~ Iw.tm 11~ llft s /la ESlilÇ;iu Ecnlú glc.l da UFMG , !lO Campus 
Pa'IlIIt.lllot . t:t),1\ ,llIn<l(I,III,1 GOI,!'>lr"iclil çunllll111C 01. ,:- 119821. ullllldlwlo 
f 01'(11111 '" (Rnrflls f/fJVI..'IylClIsl ::.. II; rlfll : aflo~ t!,nl.,bO'dlú IIO como Isc a . 
O .. Irlt'dlHi:S !tH .UI! t:OIUCddos no Intl"!II01 ti" a 'lII ,ufll"il nu (lrtll1Cnll f' 
1111 d l!~ lIlln 4111nlu lI/a tle' ,:.Ida mês, SIH\du a s t:olcti:t'!:t ff!<lllJ'rld" s nu 
qua,l o d", :>uhsuquclllt! <l expOSição ti:! Ise:;) . sentlo co lcl rido::. (I:> 
"dIlII O!) c ,IS pup,,~ p,lId IIlc lIba ç [io em labor .. lóflo . Na :> C.lfllu,a s 
' C,llrl ,lIldS ,Jl ê o presc nte rnUI1I(>lIto O" diplCfOS d .. família Calliphulld;:1C 
"l~ mu~I'd'''llt os miJI:> frC(JtrCIlIt!S. fCl'lc'!:t e nlados prlnc lpalmel1le por 
011150111101 m CYil cephrl/,I , C. .I/lnccp s. C chlOlopyya . SCyuldCl!> dos 
'IJP'IlSCIl1dllICS di! lamil,,1 S,HLCl ph,IUltJdC , pwu:lp. lllllen1c dl! llênero 
OlCy··ú lf ,;o(/ex /" 

EFICIÊNCIA DE ARMADILHAS LUMINOSAS PARA A CAPTURA DE 
Cu/ex q/l;nqutlfasc;a tus 

C . M . F . de Oliveira . M . A . V . d e Melo & l. Regis , Dllp l " de 
EnlOlIltIlu~II .1 C PqAM FIOCHUZ, C Pos ta l NU 7472 C[P 50670 
420. Rm:llc PE. 

Armadllh.t<, lunllllo!>" ~ seio lI '!:tualmenle empl cgadds para 
(; ilJlttH;) 11t! cllll cid ~o~. CI}1n o Uh,c tIV (1 de 051111\,\1 a denSidade 
pnpul,JclOllal dc~tc!'o. IlIscl O~ Visando comllhlllr para a avaliaç ão de 
pr0t!fi:lllldS dCl çontro lc de Cu/Clt cIIJII lquelast·/(J(u!;. velor ua ',Ianose 
IInlftlll'a, 11111 estudo comparatlvu d e Cflc,êncla dc I lit crt!llte~ 

e qulJ)<tmcn!Us fOI 'crthL.ttlo I!II\ wn haufo cio Re c llo . Pollrl ISIO. luram 
comparadas .Hllladllhas coe Ilunlaluril modelos 512 (c om Itll 
alllitrel,,) tl 912 Icom lu/' ncura l como 1,JlIlbénl a Ne w Jcr:>ev (NJJ 
1112 , O estudo fOI Hlilltlado e lll , uma Arca de 25m x 107111. no 
hallfO do 80111 Põl s tor IRIH:lf el. o nde :-oe locallLa", 8 fC SltJÔIlCIiIS 
dl SlflI1tf! S 8 " 18m urna da OU lr ,1 Uma arll1adllhit de c ,lda tipO fnl 
IIl ~ lillada ~,mul! iUlf!;HlHml4' /10 IIIC:-1ll0 cômodo . com repe tlçãu em 2 
w Sldc}nc l.ls . po r UIll " miot..lu nlJ 60 dlils Na armd(hlha coe 512 
foralH capturados em mót.lla 22, 53 C 'Q1n , enquil/1to 1101 NJ a médIa 
10 1 ue 7.56 C 'l/li , no mesmo peliodo . Além d,SIO. il l>e nas 23,5% 
dos II1Sf!I OS caPlurados na NJ era C. qUlflqUf>faSClOftJS, enquan lO na 
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CUPIM DO CERNE , Coplo,e,mes h.,lilandi, PRAGA DA 
ARBORIZAÇÃO URBANA EM SÃO PAULO. 

Fontes . l R 1 . Maufo. M R 2 . Be"'I FIlho. E 3 & Martins. V. G.4 • 
1 Surt'''. k .... 1II1.15u\l/,1 16(. 010'}7000 5,10 Pélulo. SP 2 
PII",·,I'" •• USP R Ahll"ul,1 P,.ldu, I 280 0~340 901 5:10 PcJulo . 
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REPERCUSSÃO DE ACARICIDAS SOBRE INIMIGOS NATURAIS DE 
PRAGAS DAS PLAN TAS CITRICAS 

L A . Chiaradia & F. Z. da Cruz. EPAGRI CenHo de PesqUIsa para 
Pequenas Propllcdades. C. Postal 791. CEP 89801 970. Chapecó. 
SC E matl epagfl08@uanspac npdu l sc br & Oept de 
Fltossamdarle. Faculdade de Agronomia. UFRGS ' RS. C. Postal 
776. CEP 91540 000. Porto Alegre. RS . 

O controle de pragas com produtos não seletiVOS. provoca 
r<1plda ressurgéncla das pragas e surtos de pragas secundátlas. 
decorrenle da reduçdo de seus Inimigos naturais. ParJ estudar 
a seletiVidade de alguns acatlcldas recomendados para a cullura dos 
CltrOS. fOI condUZido um expetlfl)ento na Estação Expcnn ·t'n tal da 
FEPAGRO em VldJlldO.RS. em um pomar de CtnCO ano~ ! ... rmado 
por laranJcltas da vdlledade ~Valêncta~ O dehneamcntu -Ldotado. 
101 blocos casuah,wdos com quatro repetições . Os tr ~lt.1Jllelltos 

utilIzados. expressos em gramas de ingrediente ativa i 1 00 htros de 
dguil loram fempHoxunate (51. clhexatun (251; abamectull t óleo 
tnlnefall0.54 t 189); acnnatrun (0.5); amltraz 137.5); enxolre (400); 
fcmprOpdlrtm (15) e testemunha. Em parcelas compostas por dez 
arvores. loram reahzadas CtnCO avaliações. uma três dms antes. e 
as oultas. Cinco. 12. 25 e 45 dias após a pulvcmação. As amostras. 
cOlllpostas de predadores e paraSL tóldcs. foram oflundas dJ sucção 
com aspllador tiPO O Vac. sobre a capa de duas árvores durante 
CIJ\CO minutos. Em laboratório. as amostras foram separadas de 
pragas e Impurezas pclo auxíliO de lupa até 40 aumentos c 
computadas pelo total de espócllnes coletados e separadamente em 
artlnhas ácaros predadores. nllCrOhllnenÓpteros e Joantnhas . Na 
an~lhse dos resuhados o enxofre. apresentou deslacada seletiVidade 
pttra os 111II111g0S naluralS. prmclpdlmcnte para as aranhas e ácaros . 
O clhexallm. destacou se pela sele t iVidade para os 
nllcrohlmenópteros IhH.I ... ltóldes_ O lellll>ropatrun. mallLfes· ·' 1 maior 
loxlcldade para o~ oJrHopodes hrllt>llcos 

COMPARATIVO DE TR~S SISTEMAS DE AMOSTRAGEM PARA O 
MONITORAMENTO DO ÁCARO VERMelHO EUROPEU Panonychus 
ulmi IKoch. 18361 EM M ACIEIRA 

L. G. Ribeiro & E. Humeres. Laboratóno de Fltossanldade (EPAGRI 
ESlacJo ExperImentai de SoJa Joaqlllml. C. Postal 81. CEP 88600 
000. São JoaquHll. SC. 

o mOnitoramento da populoJçeio do ácaro vermelho europeu 
Panonychu$ ulml é uma prátIca Indispensável para sc obter êXito no 
controle desta praga em rnaCIClfil Neste trabalho fez se um estudo 
comparativo de três sistemas de amostragens. ou seJa amostragem 
sequenclal de presença auscnClil desenvolvida para a regLão produtora 
de macã de São JoaqulIll. amos t ragem sequenclal trlpartlda 
desenvolvida para a região produtora de maçã do estado de Nova 
York e amostragem numéllca. onde conta-se o numero , "'tcaros 
por folha . O trabalho 101 desenvolvido no Cicio 94 /95 1111 se te 
pomales comerCiaiS de maCIClra na região de São JoaqulIll . Heallzou
se um tes te de quatorze amostragens comparativas em diferentes 
datas no decorrer do CIcio vege tativo. De acordo com os resultados. 
verificou -se que ent re os dOIS sis temas de amos tragem sequenclal 
houve 100% de COinCidênCia em todas as datas de amostragem. 
Entre as amostragens sequenClals e amos tragem numéllca. ocorreu 
divergênCia em apenas uma dat a de amostr agem. onde nas 
amos tJ agens sequenClals recomendavam tratar e na amostragem 
numétl ca recomendava não tratar. 

IMPACTO 00 ACARO VERMELHO EUROPEU Panonychus ulml (Koch, 
18361 SOBRE O RENDIMENTO E A QUALIDADE DA MAÇÃ 

L. G. Ribeiro & E. Humeres. Laborat6t10 de Fltossanldade. EPAGRII 
Estação Experimentai de São Joaquim. C. Post al 81 , CEP 88600-
000. São Joaquim, SC. 

o ácaro vermelho europeu Panonychus ulml Í; lima das 
pllnclpalS pragas que ocorrem na cultura da maClelta. nas regiões 
produ toras do sul do BraSIl. O nivel de conlrole utilizado alUalmente 
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de 5 lormas móveis por folha fOI determmado por consenso. Este 
expcrlmento lem como obletlvo determinar o nível de dano. com 
base no número de ácaros-dia acumulados. Para tanIa utilizou-se 
plalllas da cultivar FuI' enxertadas sobre Marubakaldo. com 9 anos 
de Idade e os níveis de O. 200. 400 e 800 ácaros-dia acumulados. 
Em cada nivel Ullllzou·se 10 plantas dlstubuidas em IIlellas e avaliadas 
mdlvldualmente. A denSidade populacional do ácaro fOI est imada 
em amostras se ,nanais de 20 tolhas/planta e calculado o numero de 
ácaros dIa-acumulados. Avaliou se os seguintes parâmetros: 
dldmctro do tronco. peso médiO do fruto. IIrmeza da polpa. l eor de 
açúcar. coloração do fruto. presença de ovos de mverno no fruto. 8 
firmeza da polpa e teor de açucar após quatro meses de 
armazenamellto dos frulos . Os resultados do prlmelto ano de 
condução do expc1lmento eVidenCiam que não houve diferença no 
diâmetro do tronco; peso médiO fOI slgnlllcatlvamente menor no 
nível de 800 acaros-dla acumulados comparados com o nível de O 
ácaro· dia-acumulado: não ocorreu diferença na f irmeza da polpa e 
coloracào do !Juto; teor de açucar fOI significatIVamente maior no 
nivel de 200 ácaros dia acumulados comparados com os demaiS 
nivCIS; a prescnça de ovos de Inverno no fruto 101 const atada somente 
no nivel de 800 ácaros-dLa-acumulados. Os resultados preliminares 
eVidenCiam que o OIvel de 800 ácaros·dlaacumulados é mUi to alto. 
no entanto. o experunento será conduzido por maiS dOIS anos. 

CINCO ANOS DE EVALUACIÓN DE LA TÉCNICA DE CONFUSIÓN 
SEXUAL PARA EL CONTROL DE Cydi. molesl.ILEP .• TORTRICIDAEI 
EN CULTIVOS DE DURAZNEROS EN URUGUAY. 

I.B . SC8toni ' , S. Nunoz'. J . Paullier2 & C. Bentancourt 1
; lFacuitad de 

Agronomia. Garl6n 780. Montevldeo. Uruguav; 'INIA Las BruJas CC 
33085. Las Plcdras. Uruguav 

La téCnica de confuSlón sexual para el contrai de Cydl8 
molesta en cultIVOS de durazner05 de la zona sur de Uruguav. fue 
evaluada por CIllCO ailos consecu ltvos con metodologías Similares. 
Los montes selecclonados tuvleron super ftcles slempre maVores a 1 
há. Dos tIpOS de emlsores lueron utilizados. Check mate e Isomate. 
los prtmeros se colocaron a razón de 270/ha V los segundos a razon 
de 1000/ha. lo que equlvahó a dosls de 50 y 75 gr de feromona/ha 
respectivamente . La ulstalaclón se reallzó en el momento en que se 
InlClaron los vuelos de la p" mera generaclón UIIles de octubre· 
prmClplOS de I"lovlembrel. No se reglstraron capturas en las trampas 
de feromona ublcadas en las parcelas de con fuslón sexual. Los 
porcentaJes de frutos danados en cosecha vartaron promedlalmente 
segun los anos entre 1 y 7%. Est as di ferenCias se debleron a los 
cult ivares Lnvolucrados. carac terist lcas part iculares de los montes. 
niveles poblaclonalcs de la plaga. condiCiones de dlfusl6n de la 
leromona y no ai t ipo de emlsor utilIzado. Los danos en cosecha 
estuvleron correlaclonados con los ataques causados en brotes por 
las generaclones prev ias. En la mavoria de los monles y para los 
cultivares que maduran hasta mediados de enero. Ia confuslón sexual 
109rÓ una ehclenCla eqUivalente ai contro l químiCO. Sólo en unos 
pocos casos fue necesatla una apllcaclón de Insec tlcldas ai fmal de 
la estaclón para mantencr los niveles de dano cn valores aceptables. 
Los resul tados permlteo conclUir que eSl a técnica se adapta a las 
condiCiones de producClón de Uruguav y que puede ser aplicada Sln 
nesgos en CUltiVOS comerClales con cultIvares de maduración 
l emprana V de estaclÓn. 

ISOLATlON. IDENTlFICATION ANO EVALUATION OF THE SEX 
PHEROMONE OF Ar9 ylotllen ia sphille/op. 
(LEPIDOPTERA:TORTRICIDAEI • 

C. Pefsoons'. S. Nunez1 • J . Aodrigu8z' & B. ScatonP. ' TNO-KAI BC. 
P.O. Box. 60 31 .2600 JA Dellt . The Netherlands : ' INIA Las Brulas 
CC 33085. Las Pledras. Uruguay; l Facultad de Agronomia. Garzon 
780, Montevldeo. Uruguav . 

The sex pheromone ex tract lon of the south -american 
leafroller Argyro taen;a sphaleropa was performed by cllpplng lhe 
pheromone glands o f 2-3 days o ld femates. Glands w ere cllpped 
between 12pm and 1 am and w ere collected til hexane. Extrac ts 
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w ere submltted to comblned g8S chromatography 
eleclroantennography (GC · EAO) USlng 30 m captllary columns. coated 
wlth dlfferent statlonary phases. The retenHon times (Rt ' s) of 
compounds evoklng slgnlflcant electroantennographlcal amplitudes 
were compared wlth lhose of reference compounds and subscquently 
submltted to gas chromatography-mass speC!fometry (GC·MS) Fram 
Ihese data II was concluded Ihat lhe se", pheromone conSISIS of ' 
Z 11 14 Ald. Z 11 , 13 14 Ald • Z 11 - 14 Ac and Z 11 . 13- 14 Ac. In a 
rallO of 1 :4 ' 1 0 :20. USU19 "Irgln female balted traps as check. dlfferent 
ratlOS and comblnatlons of these compounds on both rubber and 
polyethylene dlspensers, were evaluated at fleld condlhons In IrUlt 
orchards 10 Uruguay dUflng the penod January 25 tlll 16 Mav. From 
these lIeld data It could be concluded lhat onlV Z 11 14 Ald and 
Z11 ,13 14 Ald In the ratlO 1;9 are nccded for flcld aCllvllv . Traps 
loaded wllh 1 mor 01 thls mu(ture captured 138 males, whereas 
vlrom lemale balted traps captured 128 males. The role ollhe other 
compounds Identl'led IS nol clear vel. Rubber ar POl t " , vlene 
dlspensers dld not show clear dlfferences In numbers L I males 
trapped . Both dlspensers showed sust alnable captures 10/ at least 
60 davs 

• ProJecI developed under the cooperatlon 01 lhe European 
Communl1V · 

ANÁLISE DE DANOS DE Trachyderes [horBcicus (CaL. , 
CERAMBYCIDAEI EM DOIS CULTIVARES DE GOIABA EM POMAR 
EXPERIMENTAL SUBMETIDO A CONTROLE CULTURAl. 

J .C. Galli & N.L. BareUi, Dept de Entomologla e Nematologla IFCAV 
UNESPI . 14870·000. Jabollcabal . SP. 

Nos pomares de gOiaba da região de Jabollcabal são 
freqüentes os ataques de Trachyderes thorBClcus. A larva deste 
ceramblcldeo se ahmenta do Intenor de galhos e troncos de Ilombelra 
produzindo grande prejuízo posto que o cicio evolutivo C.lIl ,...ieto é 
de cerca de 12 meses, sendo que sob a forma de larva (I IlJríodo é 
de ::t 11 meses. DeVido a poucas ",formações no Brasil II resp8lto 
de controle cultural deste Inseto, desenvolveu· se o presente proleto 
nos campos expeomentals e no laboratóno de Seletividade Ecológica 
do Oepan amento de Entomologla e Nematologla da FCAV/UNESP 
em Jabollcabal·SP. durante o período de Agosto de 1993 a Agosto 
de 1995. O estudo fOI reahzado com três obletlvos pnnClpalS: ai 
Colher subsidlos que poderão aUXIliar na Implantação de um programa 
de MiP da gOiabeira em função de anáhse de danos; bl Avahar a 
mtensldade e a evolução dos danos provocados por T. tlloracicus 
nos campos expeflment als; cl Comparar as cultivares 'Paluma'e 
'Rlca ' em 3 sistemas de propagação enxert ta. estaca-herbácea e 
sement el. frente ao ataque do ceramblcídeo. em pomar com 5 anos 
de formação no mlCIO do ensaio. Durante 3 anos consecuti vos no 
mês de Agosto. 25 plantas com ataque de T. thoracicus foram 
submetidas a poda drástica com serrote manual. baixando-se as 
copas até a altura de 3.0m. quando todos os ramos secundáriOS e 
terClános fi cavam expondo. conforme seção transversal da ooda. os 
onflCIOS provocados pela larva . Todos os galhos podi] I, .:. eram 
postenormente recolhidos . Avaltou-se durante 3 anos (. '~Jostol o 
número de oflficlOS com serragem por ramo de cada planta, com 
registro do diâmetro médiO. Os msetos adultos foram capturados 
em armadilhas e Identificados . Os resultados permlttram avaliar as 
diferentes IntenSidades de Infestação para as seguintes condições 
de CUltiVO: ai Paluma cultivar enxertla ; bl Paluma cultivar estacas 
herbácea; cl Paluma ongem semente; di Rica origem exenia; el Rica 
es taca herbácea. O ensaio fOI montado em blocos casuahzados 
conforme estes 5 tratamentos em 4 repetições. A análise dos danos 
IndiCOU que a cultivar Paluma ongem semente tem tendênCia a ser 
mais atacada e que o controle cu ltural conforme sistema de poda 
drástica anual é Insuficiente devendo ser complementado por um 
programa de controle qu(mlco (Apoio CNPql . 
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ESTUDOS DE PARÃMETRDS BIOECOLÓGICOS DO CUPIM DE 
MONTlc ULO Com;termes s pp. VISANDO SEU CO NTROLE 
INTEGRADO. 

K.B. GodoV & H.R. Santos, Dept ~. de Agronomla{UFMSI C. Postal 
533 • CEP 79B04970. Dourados. MS . 

Os Estados braSileiros da região Centro Oes te possuem 
carac tefistlcas ecológ icas apropnada para o desenvolVimento dos 
cupim de monticulo Cormtermes spp. Este trabalho teve como 
obJetiVO determinar o 9rau de Infestação, área de pasteJo Inutlhzada 
para o gado, pela ocupação de montículos de Cormtermes spp. e 
quantificar o número de indlvlduos constitUin tes em três diferentes 
tamanhos de montículos . Para avaliar a área Inutilizada por 
Cormtermes spp. aplicou-se a fórmula pcti14 e para avaliar o nllmero 
de trldtvíduos por monticulo, O método da flotação . Dos três locaiS 
utilizados para reahzar o levantamento do grau de tn'estação de 
montículos. a pastagem do mUlllcfplo de Caarap6 apresentou uma 
maior denSidade de cupinzeiros (327 montículos/hal correspondendo 
a 1123.44 m 2/hal. Na pastagem de Montese registrou se 204 
montículosllla, com 42,32 m2/ha Inutlhzada pelos monticulos; das 
áreas de estudo a de Dourados teve uma menor Infestação de 
montículos 149 cuplnzetros/hal. com 25,60 m2/ha ocupada pelos 
montlculos Dos lermltOI(OS coletados. para estimar a população 
de Indlvlduos/nlnhos. o cupinzeiro de 50 cm de altura, apresentou 
um número maior de Indlvlduos t 188.4BO cupms/montfculol , em 
relação ao mont rculo de maior altura 160 cm), com 148.680 cuptnsl 
montículo, e montículo de menor altura I 40 cm) obteve· se em 
média 58.425 cupins/mont(culo. 

INFLU~NCIA DE ADUBAÇÃO POTÃSSICA NO DANO DA VAQUINHA. 
Oi.brotic. specion IGERMAR, 18241. NA CULTURA DO FEIJÃO, 
PhasBolus vulgarí's L. 

J .C. Ajudarte. E,e , da luz & M .H, Calaliori , Oept D
, de Fitotecnla, 

Fac. de Agronomia "Manoel C. Gonçalves· , Cx. P. 5, CEP 13990-
000, Espínto Santo do Pinhal. SP. 

O potáSSIO é sempre Citado como nutnente que mfluencla 
no controle da geada , doenças e pragas. A vaqUinha, Dlsbrotics 
speCIOSB. é um Inseto de ocorrênCia generalizada em leiJão. Para 
conhecer o efeito da adubação potásslca sobre essa praga foi 
Instalado um ensaio em casa de vegetação da Faculdade de 
Agronomia "Manoel Carlos Gonçalves". com feijão da vartedade 
Canoca 80. em 5 de março de 1996. O dehneamento expertmental 
fOI tnteltamente casuallzado com 8 repetições e os segutntes 
tratamentos: A - testemunha: B· NP; C- NPK: O- NPK +K; E- NPK + 2K. 
As parcelas eram constltuldas por 2 plantas. A adubação se baseou 
na anáhse de solo. As avahações foram feitas para danos nas folhas 
e nas flores e com notas dadas aos Stn tomas e também para 
nodulação. Pode·se conclutr pelos resultados que: ai oS tratamentos 
com NPK + K. sem potáSSIO e sem adubação sofreram maior dano 
nas folhas; b) ocorreu maior número de flores atacadas em NPK + K 
e sem potáSSIO; cl o maior número de nódulos rosados e brancos 
estava no tratamento sem adubação e o menor número de rosados 
em NPK + K, onde houve maior dano; di o maior número de nÓdulos 
pretos ocorreu nos três tratamentos onde houve maior dano da 
vaqUinha. 

DANOS CAUSADOS POR VAQUINHA . Oi.brotic. specion 
IGERMAR. 18241. EM FEIJOEIRO. PIIoseolus vulgorisl. EM MANEJO 
INTEGRADO. 

M.F.A, Pereira, loG. Detfini . M.R. Antoniacomi & M ,H. Calafiori. Dept', 
de Fitotecnia. Fac. de Agronomia "Manoel C, Gonçalves". ex.p. 5. 
CEP 13990·000. Esp(rito Santo do Pinhal , SP. 

A recomendação para se controlar a vaquinha, Disbrotic. 
speciosa. em feijoelfo é pela observação da desfolha, que geralmente 
é subje tiva . Com a finalidade de fornecer subsldios para o manejo 
integrado dessa praga, no estabelecimento do nlvel de controle foi 



InsTalado um ensaio em casa de vegetação da Faculdade de 
Agronomia wManoel Carlos Gonçalves H Espinto Santo do Pinhal. 
com a vé.HIcdadc Canoca 80. em agosto de 1996. O delineamento 
CXrCflnlcntal fOI mtelramente casuahzado com 6 repetições e 2 
plan l aslparce la . Os tratamentos foram A · testemunha; B· 2 
vaqumhas.'parce la; C· 3 vaquinhas/parcela; O 4 vaquinhas/parcela 
Após 20 dias do plantio as vaquinhas foram colocadas nas plantas 
em gaiolas onde 'Icaram por 9 dias e após 39 dias, novamente, 
onde ficaram por 14 dias. A avaliação fOI realizada contando-se 
numero de furos e através de notas para a desfolha e a I"· Jução. 
Pode-se conclUI' que : al nos tratamentos com 3 e 4 ",h lumhas! 
parcela ocorreu maior número de furos; b) com 3 e 4 vdqumhasl 
parccla houve maior desfolha que ficou em torno de 20% a 40% 
aos 29 dias e 20% aos 53 dias. 

ASSOCIAÇÃO DE VAQUINHA, Oiabrotica speciosiI (GERMAR. 1824) 
E Rhizoctonia sp EM FEIJOEIRO, Phaseo/us vulgaris L. 

J .M . Breda Júnior, R.C. de Andrade, A . Ferreira, G. Menconi. M .H. 
Calafiori & I.P. Bedendo. Depto. de Fltotecnla. Fac. de Agronomia 
NManoel C. Gonçalves". Cx. P. 5, CEP 13990·000, Espírito Santo 
do Pmhal. SP. 

DlabrOllca SpCCIOSB é uma Importante praga do 'olloelfo e 
suas larvas atacam rmz e co lo da planta . Rhlzoc(onia sp é um lungo 
de solo e também 'Ica no colo causando tombamento da planta. 
Para observa' se a vaqulllha é uma vetor a ou se há alqum efclto 
smérgl co na ocorrênCia da doença foram Instalados dOIs CI,' .IOS em 
casa de vegetação da Faculdade de Agronomia "Malh ·1 Carlos 
Gonçalves" • Espíflto Santo do Pmhal - Sp, com feijão da variedade 
Calloca 80 em mala de 1995 e Junho de 1996. O delineamento foi 
mteflamente casua llzado com 7 repetições . Os Ifél1amentos foram: 
A solo com Rh/zoc tonia sp e D,abro(,ca speclosa; B· so lo com 
RhlZoCIOméJ sp; e· solo sem Rh,zoc(oma sp e com Dlflbro(ica speclosa; 
O sementes tratadas e com Rhlzoctonia sp e D. speclosa: E· solo 
sem Rlllzoc(oma sp e sem D. speclosa. Foram colocadas, em cada 
parcela. 15 selllellles por vaso. As sementes do tratamento O foram 
tratadas com benomll no primeiro ensaiO e pentacloronttrobenzeno 
no segundo As avahações 'oram feitas para germinação de sementes 
c plantas com sin toma no colo ou tombadas. Pelos resultados pode
se conc lUir que : aI não há tr ansmissão de Rhizoc(onia sp por 
DltJbrO(Jca speclosa ; bl não há smerglsmo entre o Inseto e o fungo . 

EFEITO OA APLICAÇÃO DE ENXOFRE NO SOLO PARA CONTROLE 
DE ÁCARO RAJADO. Tetranychus urticB8 IKOCH, 12361 EM 
FEIJOEIRO , Phaseo/us vu/garis L. 

A.C. de Andrade, J .lo Florcovski. M .v. de Groes & M .H. Calafiori. 
Dept". de FltotecOla, Fac . de Agronomia "Manoel C. Gonçalves". 
CX.P. 5. CEP 13990·000. Espírito Santo do Pinhal . SP. 

O enxofre na planta atua na síntese de prote inas. na 
' otossin tese. na atiVidade respiratória e na fixação livre e slmblótlca 
do nitrogêniO do ar c. em pulverllação, controla ácaro c fungo . O 
ácaro ,ajado tem se tomado Importante praga do fel)Oelro . Com a 
'malldade de observar O efeito do enxo fre como nutriente da planta 
no con tro le do ácaro rajada fOI Instalado um ensaio em casa de 
vege tação da Faculdade de Agronomia "Manoel CarlOS Gonça'ves"
Espinto Santo do PlOhal em Janeiro de 1996, com a variedade Canoca 
80. O dehneamento experimentai fOI IOtellamente casuahzado com 
6 repetições. Os tratamentos foram : A - testemunha; 8· NPK; e · 
NPK + enxofre; D· esterco de curral; E- esterco de curral + NPK + 
enxo fre; F· esterco de curral + NPK ; G- esterco de curral + enxofre: 
H · enxo fre . A adubação fOI feita baseada na análise de sol ;') \ fonte 
de enxofre fOI Kumulus-S. A avaliação fOI feita contando-se f número 
de ácaros em duas folhas/planta sendo 2 plantas por par l:da. Com 
base nos resultados pode·se conclUir que: a) a maiOr população de 
ácaro ocorreu na falta de adubação e em segUida em NPK + enxofre 
e somente enxofre; bl nos tratamentos com esterco de curral havia 
menor número de ácaro. 
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DIFERENTES FONTES DE POTÁSSIO EM MILHO (Z •• mays L.I 
INFLUINDO NO DESENVOLVIMENTO DE Spodopt.r. (rugiperd. (J .E. 
SMITH. 17971. 

C.H.C. Conceição. P.E. F.M . Schlieper & M.H. Calafiori, Depto. de 
Fltotecnm, Fac. de Agronomia "Manoel C. Gonçalves". Cx. P. 5. 
CEP 13990-000, Espírito Santo do Pinhal , SP. 

Alguns ensaiOS Já demonstraram que não somente o 
nutriente influenCia o desenvolVimento da lagarta do cartucho do 
milho. mas. também a fonte desse nutriente . Para venfl car o efeito 
de adubos potásslcos fOI IIlstalado um ensaiO em casa de vegetação 
da Faculdade de Agronomia NManoel Carlos Gonçalves", Espírito 
Santo do Pinhal com mtlho da variedade BR 205 Precoce em feveretro 
de 1996. O delineamento fOI IOtClramente casuahzado com 8 
repetições. Os tratamentos foram: A - testemunha; B· NP; C- NPK 
{KCI); D· NPK IKN01) ; E- NPK + K IKCI) ; F- NPK ... K fKNO, ' . As parcelas 
eram constituídas por 2 plantas e 3 lagartas. A adubação fOI realizada 
baseada na análise de solo. As avaliações foram f eitas para 
comprtmento e peso da lagarta, comprtmento e peso de pupa, 
periodos larval e pupal; mortalidade de lagartas e pupas. Os resultados 
permitiram conclUir que: a) o maior comprimento e peso de lagartas 
ocorr eu na dosagem normal de potássIO e o menor na falt a ou excesso 
do elemento e sem adubação; b) as pupas foram maIores e com 
maior peso na falta de potáSSIO; cl o Cicio fOI maior na falt a de 
adubação e menor na fa lta de potá SSIO; dI a mortalidade fOI maior na 
falta de adubação e menor na dose normal de potáSSIO com KCI. 

EFEITO DE ADUBAÇÃO POTÁSSICA E INSETICIDA NO 
TRATAMENTO DE SEMENTE PARA NODULAÇÃO DO FEIJOEIRO. 
Phas80lus vulgaris L. 

F. Mauonetto & M .H. Calafiori. Depto. de Fttotecnia, Fac . de 
Agronomia "Manoel C. Gonçalves". ex.p. 5. CEP 13990·000. Espfrlto 
Santo do Pinhal. SP. 

A nodulação é mUito Importante para o telJoe lro, pOIS é 
sua fonte de nltrogêlllo. Algumas pragas dessa cultura são controladas 
através de tratamento de sementes. Com a fmalldad e de conhecer o 
efeito do potáSSIO e do uatamento de sementes sobre a nodulação 
do felloelro, fOI Instalado um ensaio no "campus" experimentai da 
Faculdade de Agronomia "Manoel Carlos Gonçalves". com a variedade 
Carioca 80, em setembro de 1995. O delineamento expeomental fOI 
blocos casuahzados com 4 repet ições. Os tratamentos foram: A· 
testemunha; B- NPK ; C- NPK + K; O- NP; E NPK + carbosulfam 
IMarzmc 2501; F- NPK + K + carbosulfam; G- NP + carbosulfam; 
H carbosu lfam . As parcelas tillham 5 linhas com 5 metros de 
comprimen to. A contagem de nódulos fOI realizada na época do 
floresCimento retirando-se 5 plantas/parcela. Pelos resultados pode· 
se conclUir que: ai maior número de nódulos ocorreu em NPK + 
carbosulfam segUido pelo NPK + K + carbosulfam; bl os nódulos 
ViáveiS Ibrancos e rosados) foram encon trados em maior Quantidade 
em NP. somenle carbosulfam e NPK + K + carbosulfam; cl o 
tratamento de sementes com carbosul fam não afetou a nodulação. 

ADUBAÇÃO POTÁSSICA INFLUINDO NO CONTROLE DO ÁCARO 
RAJADO. Tetranychus urtic.e IKOCH. 18361 EM FEIJOEIRO. 
Phas80lus vulgaris L. 

M .F.A. Pereira, M .F.D de Lima. J .L. Florcovski & M .H. Calafiori , 
Oepto. de Fitotecnla, Fac . de Agronomia "Manoel C. Gonçalves" . 
CX.P. 5. CEP 13990·000. Espiflto Santo do Pinhal. SP. 

O potáSSIO é um nutnente que ,,"erfere na espessura da 
parede celular e com relação a IOsetos sugadores tem dado certa 
reSistência á planta. O ácaro rajado vem tendo ImportânCia como 
praga do feljoelro. Para observar O efeito de adubações potásslcas 
em felJoelro sobre a população de ácaro rajada foi Instalado um ensaio 
em casa de vegetação da Faculdade de Agronomia "Manoel Carlos 
Gonçalves" - Esplrlto Santo do Pinhal . com a variedade Canoca 80, 
em agosto de 1996. O delineamento experimentai fOI Inteiramente 



castlallzado Com 7 repellções e 2 plíUllaslparcela Os tralamcntos 
loram: A testemunha: 8 NPK ; C· NPK + K. D · NPK + 2 K; E- NP; 
F eSl c,r:o de curral. A adubaçJo tOI baseada na ,.lrláhse dtl solo. As 
avaliações foram fCllas em duas plantas 'parcela con tando·se o 
"lImcro de ácaros. Pelos resul tados pode se conclUIr que di aCOHe 
malDI população de ácaro na falta de potássIO e na falta de aduba(f ão; 
ui ha menor numerO de ácaro na adubação com esterco df> curr al 

INFLUÊNCIA DE ADUBAÇAo FOSFATADA SOBRE OS DANOS 
CAUSADOS POR VAQUINHA. Diabrol;ca specioSll IGERMAR. 1824). 
E NA NODULAÇÃO 00 FEIJOEIRO. PhaS80lu$ vlI/glJris l 

R.C. de Andrade. C.l.l.M. de Almeida & M .H. Calafiori. i.~l~P I " de 
FIIOteCnld, Fac de Agr onomia "Manoel C Gonçalves " Cx P. 5. CE? 
13990 000. Espírito Santo do PUlhal. SP 

Alguns fatorcs Influencmm a nodulação e enlte eles est.1o 
os nutnentes como o f6sforo . que deve estar presente . A literatura 
/IIO~1f'" quc a vaquinha. Dlabrorlca speclosa tnmhórn Interf t're 1I('&Sf' 
processo Com a f inalidade de conllf~cer o efeito da adubdc,io 
losl atada sobre o "'seta e ambos sobre a nodulaçao fOI mSl",l<1clo 
um ensaiO em casa de vegcl acão dd Faculdade de AgronomlJ "Manoel 
Car los Gonçalves" Espíllto Sanlo do Pinhal. em atml de 1996. com 
a var iedade Canoca 80. O dehneamCnlQ exper llnenléll fOI IntClIamCIlIC 
c<lsuallzado com 7 repetIções Os lratmnenlOS l oram A l e!)tcmunha; 
B es terco de curral. C húmus; O NPK . E· NPK -t P; F· NK . FOIJm 
colocadas duas vaqulI1haslvaso sendo as plantas mantidas clenllU 
de gaiolas nesse período . A adubaç,1O fOI lelt'" segundo a ,tI1álise de 
solo A avaliação fOI tel la para danos da vaqlllnha com a contaql111l 
do número de furos e através do nDlas para os Sintomas e d !'urncro 
de nÓdulos vlávCIS Pelos resultados pode se conclUIr Que t) maior 
número de furos estava nos tratamentos sem "UUlll:lÇfto U )Ill NPK 
e o menor em es terco de cunal e NPK + P; bl a Ilodulação 101 "'dlor 
em esterco de curr al e NPK -t P. onde a vaqUInha causuu menos 
d<ll1o e 101 merlO' na lalta do lósloro . 

ISCAS ATRATIVAS PARA FORMIGAS E USO EM PROGRAMAS DE 
MANEJO INTEGRADO DE PRAGAS DE SOJA 

w. D. Fernandes. A . Ferraz Filho. o ept O de CIências Exatas e 
Biológicas. UFMS/CEUD. C. postal 322. cep 79823 ·070. Dourados. 
MS. 1. R. Leal & P. S. Oliveira. Dept o de Zoologia. UNICAMP. 
CampInas. SP. 

o obletrvo des te trabalho 101 de avalia, o potenCIal de 
dllerentes Iscas na atração de l ormlgas predadoras para as pldlltas 
de sOJa. aumentando aSSim a probabIlidade de predação a Insetos 
praga . O trabalho fOI realizado em uma área de 3000 In' •. 0Ja no 
Núcleo de CiênCias Agrárras/UFMS. Dourados, MS. no I lodo de 
23 de mala a 23 de junho de 1995 (·salllnha"). A!) Isca ~ utilizadas 
foram: I = Solução açucarada com mel (30%1: " "" Solução açucarada 
com mel (30%1 mais gelatllla sem sabor ; 111 - Mel puro: IV = Agua 
m,1IS sardinha em conserva de 6leo. tllturada e V - testemunha com 
água destilada. Uma gota de cada solução era colocada em 3 folhas 
da parte superior da planta . Para cada dta de observação sorteou se 
5 ruas de plantas. onde eram tomadas aleatoriamente 5 plantas 
para cada tipo de Isca. totalizando 25 Iscas por dia . A observação 
do número de formIgas fOI fmta antes da colocação das dIferentes 
soluções nas plantas e 2 e 4 horas após Os resultados foram 
submetidos a cálculos de anáhse de varrâncla e Tukey . Observou·se 
uma tendênCia de atratlvldade Semelhante para todas as Iscas, embora 
a IV tenha atraldo melhor que as outras. Não foram observadas 
diferenças SignificatIvas entre as Iscas e entre os per iodos (pré, 2 e 
4 horasl . A diferença dos resultados da Interação entre períodos e 
Iscas foi significativa. sendo que as maiores ocorreram para a isca 
IV em relação às outras. Foram encontradas CinCO espécies de 
formigas , Dorymyrmex sp., Solenopsis sp., Ect8tomm8 qll." .. idens, 
Pheido/e sp., e 8rachymyrmex sp., sendo as duas prrmelfa' espécies 
as maIs freqüentes . 
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INFLUÊNCIA DA ~POCA DE PLANTIO NA PRODUTIVIDADE DO 
ALGODOEIRO. EM AREAS INFESTADAS PELO BICUDO Anthonomu. 
grandis BOHEMAN , 1843. 

O. Gabriel . Inst. BIOl6glco Esl. Elcp. Campinas. C.Postal 70. CEP 
13001 970 Call1prnas SP. J .R. Scarpellini . Insl BIológICO Lab. 
Reg "or Camllo MérCIO Xavler - Rlbetrão Preto SP & D. Bolonhexi 
IAC Est. Exp . -Ney Bltlencourt de AraUJO" Rlbetrào Preto Sp, 

Estudou se o efeito da época de plantiO na produtiVidade do algodoeIro 
IAC 22. em áreas Inlestadas pelo bicudo. Os plantIOS loram realizados 
em 05 e 26 de outubro. 07 e 29 de novembro. 06 e 20 de dezembro. 
em Campinas. SP. c 03 e 24 de ou tubro. 06 e 27 de novembro. 05 
e 19 de dezcmbro. cm Rlbelfão Preto. SP. no ano agrícola 1995/96 
O delIneamento esta tistlco "'do tado fOI o de blocos ao acaso com 6 
tratamentos lépoca5 de plantIO) e 4 repetlçôes. Em Campinas. cada 
parcela cons tItuIU se de 6 IUlhas espaçadas de 0 .90 m e com 10m 
de extensão As parcelas foram rndlvldualtzadas mantendo· se 0 .50 
m entre parcelas denHO dos blocos e 0.90 m enuc esses. Em Rlbcilão 
Pre lO. o espaçal1lttllto entre linhas e o rntervalo enHe parcelas fOI 
de 1.0 m Nas duas localidades loram realIzados levantamentos 
sem,mals de IIllestação. examInando-se 25 botões floraIS por parcela 
e as pulvefllações l oram leltas para manter a ",festação do bicudo 
sob controle Para avaliação da produtividade foram pesados os 
capulhos colhidos nas lInhas úteIs de cada parcela . Os resultados 
mOSlfiH.11II maIor produtividade em Ribeirão Preto. para o plantio 
reallladu em 03 / 10 /95 . com 4 . 11 2 kg/ha e em CampInas. para O 
plantiO efetuado em 26 / 10/95 . com 1167 kg/ha As menores 
produtlvldadcs l oram verificadas para os plantIOS de 19/ 12 '95 
IRlbetrdO Preto) com 1900 Kg/ha e 20/ 12/95 ICamplnasl com 604 
Kg ha Em CampInas. o nível de Infestacâo fOI elevado duranle todo 
o períOdo expellmental c apenas nas parcelas correspondentes aos 
plant IOS de 26 10 195 e 0 7 / 11 /95 es teve abaIXO de 20%.Nas demaIS. 
embora tenha Sido l eito número semelhante de pulvellzações, foram 
reíllstr ados índices mUito elevados de Inlestação . A& matares 
produ tIVIdades l oram ol){ ldas para as dal as 26/1 0 /95 e 07/11 /95 
Em RlbtWdO Preto a Itllestação pelo bicudo 101 bem menor , 
permanecendo abaiXO de 20%. para todos os tr atamentos até 23/ 
02 96 e allngmdo nivcls maIs elevados apenas à part" de 18 ·03/96 
Os resultados IndIcam o mês de outubro como a melhor época. não 
sendo vlavel economicamente. retardar o plantiO. 

EFEITO DE DOSAGENS DE PIRETRÓIDE ASSOCIADAS A CULTURA 
ARMADILHA SOBRE A POPULAÇÃO ADULTA DE Diabrotica speciosa 
(COlEOPTERA: CHRYSOMELlDAE, EM BATATA (So/anum ruberosum 

L.I 

C.A . de Lacerda. OPA) C. Postal 1022 CEPo 50761 000 Reclle /PE .• 
M . C. L. da Silva. A. M . C. Lyra Netto & V. F. dos Santos 

Estudou se o eleIto do CUltiVO ' armadilha (guandu·anão 
orrg lnados da cv tAPAR 43 Aralãl. Isolado e aSSOCiado a aplicações 
semanais de oeltamet"na 25CE lO; 1; 8 e 16ml do produto comerClall 
20ml de água 1 sobre a população adulta de D. speciosa nas plantas 
de bata ta Plantou-se em IniCIO le .1 e em meados (e) de lunho de 
1995. sob condições de seQuelfo. na E E. do IPA. em Caruaru /PE . O 
delineamento fOI de blocos ao acaso com 4 tralamentos e 5 
repetições: dosagens de Oeltametllna (Citadas) aSSOCIadas à presença 
(cg) e a ausênCia Isgl de CUltiVO armadilha. Em le ,1 e em te) plantou
se uma área com batata (bl e ou tra com batata mêUS guandú Ibgl. 
Avahou-se a população adulta do Inseto a cada 10 dIas na a.u. da 
parce la 17 .84Im1). Houve diferença estatlstl ca ent re as populações 
de D. speciosa ve""cadas durante o Cicio da cultura nas plantas de 
batata das parcelas pulverrzadas com oeltametrllla em dIferentes 
dosagens e nas plantas das parcelas não pulverizadas (testemunha). 
A população do Inseto diminuiu a medida em que se aumentou a 
dose do inseticida aplicada . As populações de D.spscios. nAo 
variaram estatisticamente nas duas épocas de plantio (e \) e le2) • 

como também nos cultiVOS de batata sem Ib) e com a cultura
armadilha de guandú Ibg) . 



PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE PICOS POPULACIONAIS DE 
PERCEVEJOS {HETEROPTERA : PENTATOMIDAEI PRAGAS DA 
SOJA . 

F. J . Cividanes & J . G. Figueiredo. Depto . de Entom ,Iogla e 
Nematologla (FCAVUNESPI. 14870000. Jabotlcabal. I Emall 
clvldane@I<llJOOO.uesp.ansp,br . 

Desde há mUito tempo. a temperatura é usada no estudo 
do desenvolvlOlenlo de Insetos. sendo que modelos de graus-dia 
têm sido ullhlados em manejo de pragas. POiS sJo Importantes para 
a construçJo de modelos de simulação e para a previsão de ocorrência 
de praqas , Os percevejos Nezara "/lndula. P,czodoru$ gwldml/ e 
Eusc/llstus heros. pragas Importantes da SOla no Brasil. IIveram o 
Illlllte IClIlllCO Inlcflor de desenvolvimento e a cons tante térmica do 
CIcio lJlOlóylco (ovo· adulto) deterllllllodas em laboratÓrio. as Quais 
!idO respectlvalllente' 5. 7 "C e 741.0 graus-dia IGDI para N vlfldula. 
14.4 'C e 288.3 GD para P gutld/IJII e 14.2°C e 327.8 GD para E 
1I('fOS Neste trabalho. fOI avaliada a POSsIbilidade de ser utlh7ado o 
métodO de qraus dia para a prcvlsào de PiCOS populacionais dos 
,efofldos I)Ol c(>vcloS a nívcl de campo. utllllandose os valores das 
eXlgêncltls térmica .. Citados aCima O cMudo fOI leito em culluras de 
SOl" de 1000 !li . no período de outubro de 1992 a abril de 1995. 
As cultlvarcs de sOJa Dourados. IAC 11 e Foscallm tOfUI), 11lladas 
no estudo de N vmdula. P gulldm/l e E. herus respeCl I",cnle 
Para cadd espécie de perceveJo. o tempo de duraçào do clclu :JlológlCO 
fOI d(>H'1Il1ll1ado l'm duas gaiolas constlllfdas com l eia hranca e 
dlmensôes de 2x2x2 m . Em cada g3101a. quando a SOla encontrava 
~e no estádiO de lorm<lCdO da semente. cerca de 650 ovo!' do dia. 
dtl e!)péclc de pf'r cevelo em Questão. foram prosos com alllllPles em 
lUnil plJca de Isopor . Que depOIS fOI fuwda na Icld de um dos lados 
da y.llola. ficando mima altw3 pró>tll"a da altura média dds plantas 
As IJOSlI. ltas foram observadas dla"amente. e ao oconerem as 
eclosc"lt's. as nmlas foram colocadas sobre vagens da SOJa. tendo 
Sido I<lnlbem seu dcsenvolvllnento observado dlallillllente "lê a total 
(> Illcrqéncla dos adultos. A cOfllagem do numero de graus -dia fOI 
tella por meiO cio método da tllangulação Simples. que utlhla 
tompCIiHuras IIlíJJOmaS e mínimas dlátlas e o IIIrHte térmiCO mfelior 
de desenvolvlmcnto das eSPócles. Os resultados obt idos llIos traram 
que a J>revlsão do desenvolVimento do Cicio biOlógiCO lovo adulto) 
101 obtida com pelo menos 90' de preCisão para as três eSJ>écles de 
perccvelOS. Indicando que os valores das eXigênCias térmicas Citados 
.lcnHa si'io realístlcos. podendo serem u tilizados a nível I, :ampo 
para a preVisão de piCOS populaCionaiS de N. vlfldu/a. P y /Im; e E. 
heros 

OCORRENCIA E LEVANTAMENTO DE INFESTAÇÃO DO MINADOR 
DAS FOLHAS DE CITROS Phyl/ocnislis cilfel/a STAINTON 
(LEPIDOPTERA: GRACILLARIIDAEI. NO ESTADO DO AMAZONAS 

C. M . O' A . lopesl • A . M . S. R. Pamplona ' & B. Ronchi-Teles', IDAM 
Rua Paralba. Con, Celeltamalon. Rua 4 c I 5 Adrtanópolls. CEP 
69057 000. Manaus, AM , EMBRAPA • CPAA, C Postal J t 9, CEP 
69011 970. Manaus. AM • INPA CPEN Caixa Postal 478. CEP 
6901 1 970. Manaus. AM E mml rOllchl @ Internext com br 

A cl t llcultu r a no A mazonas encon tr a-s e com 
aproxunadamelltc 1009.5 ha Implantados e em l ase de expansão. 
Atendendo soliCit ação do Alerta Ouarcn tenállo nO 4 116 / 04 I 96) 
do Departamento de Defesa e Inspcção Vege tal do MUllstéllo da 
Agllculllira e do AbasteCimento. fOI realizado uma VISita no 1I1.11Icip10 
de RIO Prelo da Eva. para vellhcação da ocorrênCia de p, ucmstlS 
Cltre"" Após a constatação desse fato. fOI rea lizado o levantamento 
para conheCimento do nivc l de IIl fes tação da praga. A amostragem 
fOI realizada seleCionando-se Cinco plantas por hecl are aleatOriamente, 
usando o camlnhamento zig-zag. onde foram coletados dOIS ramos 
por planta. Nos laOOrat6 11os de enlomologla da EMBRAPA CPAA e 
INPA. foram analisados 20 fo lhas em cada amoslra, procedentes de 
nove mUnlcfplos produlores de Cltros. O resultado mostrou Infestação 
de 100% em Manacapuru e 66 % em Silves. A IIltensldade de 
Infes tação variOu de 17, 14% a 66 ,33% em Telé e !tacoatlara, 
respect ivamente. Com base nesse levantamento. pode-se dizer que 
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o mmador das folhas de Cltros. originário da ASla. encontra·se 
dlssemulado em pomares de Cltros no Est ado do Amazonas. 

INTEGRATED BIOINTENSIVE MANAGEMENT DF APPLE 
ARTHROPOD ANO DISEASE PESTS IN NEW YORK 

A . M . Agnello. W. H. Relssig & J . KOV8Ch. Dept. of Entomologv. 
Cornel! Unlv ., New York State Agrlc Expt Sla .• Geneva. NY, USA 
14456 E-mail ; ama4@nysaes.comell.edu 

Integrated pest management programs have becn used III N.Y . 
apple orchards slnce the 1970·s. when an extenSlon ptlot program 
demonstrated anel evaluated eXlstlllg technologv. after whlch a 
slmpllhed management program was developed tha t used slmple. 
lormahzed scquen t tal sampling and monl torlOg techntques, and 
deCISlon rules for selec ted art hropod pests. In 1996. we bagan a 
more blonnenSlve management programo III whlch pests Ihat can be 
to!crated In grealer numbcrs were regulated bv natural enemles and 
cultu ral practlces. whlle l hose wl t h lower tolerance leve is were 
managed wlth a reduced schedule 01 specll!c chemlcal tools . Plots 
of · 2 ha In slle were cstabhshed In 4 commerClal fresh apple orchards 
In whlch blologlca l control has rarelv occulfed because of a lack of 
sulllclCnt ml te predators. Preda torv mltes reslstant to the most 
common broad spectrum InSeCtlCldes were ·seeded- In the plots at 
bloom OnlV seleChv~ blopestlcldes and sex pheromones. whlch are 
nOI toxle 10 the pnnclpa l ml te and aphld predators. wcre applied In 
lhe orchards Pestlclde apphcatlon declsmns It lmtng and matcllals) 
were made on lhe basl$ 01 both prOlectant and threshold based 
spravs detcHnulcd through tlme1v scoutlf"IQ and samplln9 procedures. 
The growers con l llbuted Ihell 11I11e and cqUlplllcnt to applv needed 
spravs FrUl I m each piai were eXiUllIned at harvest IOf damage 
from dlseases and frUlt le~(hng Insact s Ali results. as well as cost s 
and relurns. arc compared wl th Ihose from ano ther comparable plot 
sublected to a grower's s t andard pest con trai schedule and 
horllcultural practlces A flcr the f"st Vear 01 thls f)fOlect . ml le con l rol 
was ver V effecllve 10 ali piaiS. but leafrollers caused a low levei 01 
frUl t damage; frUlt dlscase m.lIlagement was ver V accepl able. The 
envllonmenl allmpact 01 lhe dl fl eren t management approaches wllI 
be cxamllled usmg a lo' mula tha t Inteyrates known parameters of 
cer taln faclors such as orgafllsmal tOXICIIV. leachmg potentlal . piam 
surl ace halfllle. and sUlfacc 1055 pOlentlal. 1010 a smgle value l or 
each pcs l lcldc's aC l lvo Ingredlent and use paliem In the svstcm . 
Work wllI continue In Ihose plots for 3 vears. and hort lcultural 
parameters of trees In each plo t WIII be compared bv measutlng tree 
growth. retum bloom and retum tnut sel. 

EFEITO DE ALDICARB EIOU FOSETYL·AL SOBRE PRAGAS E 
INIMIGOS NATURAIS, BEM COMO NO VIGOR E PRODUTIVIDADE 
DE LARANJEIRAS MANTIDAS EM SOLOS INFESTADOS POR 
Phylophlhofa parasiticlI . 

R. A . Pinto. J . N. Garcia. E, Feichtenberger & S. Gr8vena. Gravena 
ManEcolltda, Aua MonteirO lobalo. 856. Centro. CEP 14 870 000 . 
Jabotlcabal,SP E 01811 : gravena@convox .com .br. 

Esse trabalho obJc tlvou ava liar. por três anos consecu ti vos 
e em condições de campo, o efeito Isolado e em aSSOCiação de 
aldlcarb e fOS6 tvl ·AI em plantas Inoculadas COm P. paraSlllca. agente 
casual da gomOS8. no con trole de Selenaspldus artlcu/a tus. Par/a to,;a 
zfZlphus. Cornuaspls beckll e no ácaro da ferrugem Phyllocop truta 
olelvora. ° efeito aos art rópodos predadores e ácaros f ltosefdeos. 
bem como a InfluênCia na produção. nas carac terísticas qualit ativas 
e quant it ativas dos frutos. volume da copa e peso seco das ra izes. 
Tal expollmento fOI desenvolVido em Vista Alegre do Alto, SP. laranja 
Natal. num espaçamento de 8x7m, usando-se DBC com quatro 
repetições e duas plantas úteis de 7 anos de idade por parcela, Os 
tratamentos foram l.ald icarb (19.5 g/planta) ; 2 .fosetvl-AI (200 gl 
100 I); 3 .aldlcarb + fosetyl -AI 09,5 + 200). 4 . testemunha 1 e 5 . 
testemunha 2 . Os tratamentos " 2. 3 e 5 sofreram Inoculação 
artifiCial do fungo causador da gomose. o aldicarb foi aplicado uma 



vez ao ano e o losetyl AI aplicado pulvenzado três vezes ao ano. Os 
resultados demonstraram que aldlcarb é altamente efIcIente no 
controle de todas as pragas estudadas. e que a assocIação entre os 
dOIS produtos aumentou a eficIêncIa do aldlcarb ConcluIu se aInda 
que os dOIs produ tos são se letIvos aos IOlmlgos naturaIs e que as 
características qualitativas dos frutos foram pouco alteradas com a 
utIlização da assocIação, contudo aldlcarb aumentou o numero e 
tamanho dos frutos . e consequentemente à produção. bt: 11 orno o 
volume da copa das plantas. 

SELETIVIDADE DE PHYRIDAFENTHION A INIMIGOS NATURAIS DE 
PRAGAS DE CITROS EM CONDIÇOES DE CAMPO. 

S. Gravena, R. A . Pinto, J . L. Silva, P. E. B. Paiva. Gravena ManEcol 
Ltda, Rua Mont ello Lobato. 856, Centro, CEP 14870·000, 
Jabotlcabal SP. E·mall : gravena@convex .com .br. 

Um acanClda Ideal é assim conSIderado no MIP quando, 
além de boa efiCiênCia no controle do ácaro praga alvo, dispõe de 
característIcas de sele tIvidade aos organtsmos agentes do cont role 
biOlógico natural. Este trabalho teve o objetivo de avaliar a seletiVidade 
do pYfldafenthlon (Ofunack 400CEI em dose normal e sub doses a 
algumas Joanmhas e Cflsopídeos, e o ácaro predador Euselus cllfdol,us, 
em laranlelras da variedade Natal. com 4 ,5 anos de Idade em 
Taquarlllnga. SP. Os tratamentos testados em g l.a./ l00 I de água . 
foram pYfldafenthlon a 1501. 175' e (100). cyhexatm 150) e IJ,:..:n thrm 
(2.0). TaiS soluções loram aplicadas a alto volume e as •. v(!hações 
ocorreram na préVia 2. 4 . 7 e 15 dias após . As JoaOlnhas e,)s larvas 
de Cflsopídeos foram quantificadas pelo método VIsual, camlOhando
se ao redor da planta por dOIS mmutos e os ácaros predadores 
avaliados em 10 folhas maduras no Intenos. de cada planta utll. 
Conclulu·se que a sele tIvidade aumenta à medida que se diminUI a 
dose do produto. PYfldafcnthlon. na maIor dose, tOI tÓXICO a larvas 
de Azya sp .• de Pentllla egena. de Cflsopídeos e ao ácaro predador . 
e a menor mostrou baixa tox lcldade a larvas Azya sp., de ctlsopídeos 
e a adultos de P. egen8. Cyhexatln fOI sele tiVO a larvas de Alya sp. 
e adultos de P. egena e blfentun fOI tÓXICO a todos os aruópodos 
avaliados. 

TOXICIDADE DE PIRIDAFENTION A ADULTOS DE Pentilia egena 
MULSANT ICOLEOPTERA: COCCINELlIDAEI EM LABORATÓRIO . 

P. E. B. Paiva, S. Gravena. S. R. Benvenga & R. A. Pintn. Gravena 
ManEcol Ltda, Rua Monteiro Lobato. 856. Centro. CEP 14 .~ \.,1-000. 
Jabotlcabal-SP. E·mall : gravena@convex .com.br. 

o obJe tiVO desta pesqUisa fOI determmar a seletividade do 
acanclda plndafentlon (Ofunack 400CE) sobre adultos da JoaOlnha 
Pentllta egena. Utlhzou·se O dehneamento InteIramente casuallzado 
com 7 tratamentos e 4 repetições. onde cada parcela era fOrmada 
por 5 Indlvfduos submettdos aos acaflcldas. Para tanto Imerglu' se 
tubos de Vidro de 3,5cm de compnmento e 2,5cm de diâmetro na 
calda acanclda . Os ,"setos usados eram provementes de cflação 
estoque. sobre os quais testou·se: plrtdafentlon a 50. 75 e 100 g 
l.a.11 00 I. comparados aos acancldas bifenthttn (21 iTalstar 100CEI. 
cyhexa tiO (251 (Slpcatln 500SCI e abamectln 15,4) IVertlmec 18CE) 
e a testemunha . Após secagem os Insetos loram confinados no 
mteflor dos tubos de Vidro e fechados com pano do tipo "voll" para 
avahação da mortalidade " 6, 12 e 24 horas após liberação. Os 
resultados demonstraram que : (11 pindafentlon nas dosagens de 50, 
75 e 100g l.a.1100 I é tÓXICO a Joaninha P. egena. tanto quanto o 
padrão não seletiVO Talstar. (21 cyhexatlO é Il16CUO até 1? horas. 
porém tÓXICO às 24 horas constituindo uma toxlcldade (; Itllulallva 
por exposição continua. (3) abamectm é Inócuo a P. egenu. 

TOXICIDADE DE ACRINATHRIN A ADULTOS DE P.nlilia .gena 
IMULSANTlICOLEOPTERA: COCCINELlIDAEI EM LABORATÓRIO 

S. R. Benvenga, J. L. Silva, M. R. Palaro, S. Gravena & P. E. B. 
Paiva. Gravena ManEcol LIda. Rua Monteiro Lobato, 856, Centro. 
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CEP 14870-000, JabOhcabal SP. E-maIl : gravena@convex .com.br. 

Esta pesquisa teve por obJe tiVO conhecer a toxlcidade de 
acnnathtln (Rufast 50SCI a adultos de Penttll8 egena. O delineamento 
utilizado fala mteltamente casuahzado. com 4 tratamentos e 4 
repetições. onde cada parce la era formada por 5 Indivíduos 
submetidos aos acanctdas. Foram utlhzadas duas metodologlas sendo 
na primeira com tubos de Vidro de 8,5 cm de compnmento e 2.5 cm 
de diâmetro e na segunda pedaços de abóbora cabollá com 
cochomlhas Chrysomphalus !tcus. ambos Imersos em calda acarlclda. 
Os Insetos usados eram provementes de cnação estoque sobre os 
quais testou-se : acrmathttn (O,5g 1.8.1100 \I comparando ao 
fenpropathrm 115,01 IMeothnn 3OOCEI. ÓXido de fenbutatln 140,01 
(Partner 500SC) e a testemunha. Após a secagem da calda, os Insetos 
fOram acondiCionados no IIlteflol dos tubos de Vidro e fechados com 
teCido tipO "Vai' '', e no I1lteflOr de placas de Pe1t1, com pedaços de 
abóbora com cochonllhas para avahação da mortalidade ' . 6 . 12 e 
24 horas após a hberação para ambas as metodologlas. além de 48 
e 72 horas para a segunda metodologia. Pelos resultados pode-se 
concluu que: (1) aCflnathlln é tÓXICO a adultos de P. egena na 
metodologia da expOSição ao reslduo seco, semelhante a 
fenpropalhrln após 24 horas; 121 na metodologia do alimento 
contaminado o acnnalhnn é mais tÓXICO que ÓXido de fenbutatln 
porém menos tÓXICO que lenpropathrm; (31 acnnathun não é sele tiVO 
a P. egena 

SELETIVIDADE DE ACARICIDAS A JOANINHAS DE OCORR~NCIA 
NATURAL EM CITROS ICOLEOPTERA: COCCINELlIDAEI 

P. T. Yamamoto. P. E. B. Paiva. R. A . Pinto & S. Gravena. Gravena 
ManEcol Ltda, Rua Monteiro Lobato. 856. Centro. CEP 14870·000. 
Jabotlcabal-SP. E-mail : gravena@convex.com .br. 

O controle das pragas chaves deve ser realizado Visando 
não SÓ a efiCiênCia mas também a manutenção dos Inimigos naturaiS, 
portanto o uso de produ tos seletivos deve ser uma prática constante 
no pomar c/lnco . Este trabalho fOI reahzado em condições de 
labora16no, com o obJetiVO de avahar a seletivIdade de acaflcldas 
sobre adultos das Joaninhas Pentllta egena e Coccldophllus cancola 
em aplicaç ão direta . Utlhzou·se o delineamento iOte.ramente 
casuahzado com 7 tratamentos e 4 repetições. onde cada parcela 
era formada por 5 Indlviduos submetidos aos acaucldas. A aphcação 
sobre os Insetos tOI feita com torre de pulvenzação. gastando·se o 
proporcionai a 15 I de calda /planta . Os Insetos usados eram 
provenientes de Criação estoque. sobre os quais testou·se. em g 
l.a .l 100l, fenpyroxlmate 115.0); fenpyroxlmate 124,0). ÓXido de 
tenbutatm 140.01. abamectm tO. 54} e testemunha. Após a aphcação 
os Inselos foram confmados em caixa plástica redonda 150x20cml. 
torrada com papel filtro e teladas com "voll" para eVi tar funllgação. 
para avaliação da mortalidade as 24 horas após o tratamento . Pelos 
resultados obtidos pode-se conclUir que todos os acartcidas testados 
apresentaram-se Inócuos ou com baIxa toxlcldade às Joantnhas P. 
egena e C. ócrícofa. podendo ser utlhzados em programas de manejo 
Integrado de pragas. 

ENTOMOFAUNA DE TEFRITíDEOS NA CULTURA DO MAMÃO NO 
NORTE DO ESTADO DO EspíRITO SANTO. 

D. S. Martins. EMCAPA. Cx .Postal 391. CEP 29001 -970, VitÓria, 
ES; K. U,amoto; V.L.R.M. Benassi & A. Malavasi 

Os estudos com moscas-das· frutas relaCionadas à cultura do 
mamoeiro no Norte do Estado do Espruto Santo IniCiaram-se em 
1987. com o regIstro . pela primelfa vez no BraSil, da ocorrênCia de 
Cer81111S capltata nessa região . A Importância desse grupo de pragas 
para a cu ltura está relaCionada, principalmente. com a limitação 
Que causam às exportações de frutas -In natura", deVido às restnçõcs 
quarentenáflas Impostas por váflOs parses. O mamA0 é a principal 
fruta de exportação do Estado. que é responsável por cerca de 70% 
da exportação brastlelfa do mesmo . Este trabalho apresenta as 
espéCies de tefritideos cole tadas. semanalment e, em pomares 
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comerCiais da região, no período de Julho/93 a Julho/96, utilizando
se 120 armadilhas McPhal1 com 250 ml de prote(na hldrohzada a 5 
%. Os alratlvos foram trocados a Intervalos de 7 dias e as fêmeas 
fo'am Identillcadas no laboratório de moscas-das·lrutas da USP
SP. Foram coletados 5.348 individuos de Anasrrepha (2 .980 fêmea sl 
pertecentes a 19 eSllécles. Destas, as espéclesA. frarercu/us 166.9% 
do lotal) . A . pickell 19.3%1. A . distmcta 19,0%1. A . obliqua (5.9%). 
A serpentma (4,3%1. A. lumlpeflntS 10.5 %) e A . grandls (0.2%), lá 
haViam sido registradas anteriormente. As demaiS. com percentual 
de ocorrencla menor que 2%. A. a/veara. A. anrunesi. A In hiensis. 
A .barbiel/inii, A. furcafa, A. leptozona. A. manihofl: A .psellC) I/,aral/ela. 
A.quaranbeae. A .sororcula. A. submunda e a A.zem/datJ. l lveram a 
sua ocorrênCia consta tadas pela primeira vez no Estado. No mesmo 
periodo e mtervalo de coleta foram cap turados 3.960 Individuas de 
C. Capl18ra, em 60 armadilhas Jackson contendo tflmedlu,e. Nenhum 
indivIduo do gênero Bactrocera fOI capturado. no períodO. em 12 
armadilhas Jackson contendo melll-eugenol como atraltvo . 

APLICAÇÃO 00 CONCEITO DE "SYSTEMS APPROACH" NA ÁREA 
DE PRODUÇÃO DE MAMÃO NO NORTE DO ESTADO DO EspiRITO 
SANTO. 

D. S. Martins, EMCAPA, Cx .Postal 391 . CEP 29001 -970, Vitória, 
ES ; A .Malavasi. Instituto de BIOClências-USP. R. do Matão. 277, 
CEP 05508-900. São Paulo, SP 

Apesar do mamoeiro no Espinto Santo apresentar alta 
produtividade e frutos com bom padrão de qualiJ :l ,-. para 
comercialização no mercado interno e externo, os Estado' Unidos e 
Japão. dOIS grandes mercados consumidores. restnngclu a sua 
Ifllportação por medidas quarentenánas em relação às moscas-das· 
frutas. Com obJe tiVO de demonstrar que o mamão cv. Solo, produzido 
em condições normais de cultiVO no Espirlto Santo, não é Infestado 
pelas moscas Ceratitis capirat8 e An8strepl18 fraterculus. váflos 
estudos foram desenvolvidos no período de lulhol93 a dezembro! 
94 . conclUindo-se que há baiXO fiSCO em relação às pragas. Baseado 
em : baixa denSidade populaCional dos Insetos alvo: baixa 
susceptibilidade dos frutos ao ataque das moscas no ponto em que 
são colhidOS; não detecção de Infestação em mais de 113 mil frutos 
examinados e, medidas restflllvas na colheita. embalamento e 
transporte dos frutos. fOI aplicado o conceito de "Systems approach" . 
Este sistema reduz próximo a zero o indlce de risco da presença das 
pragas. sem a necessidade de qualquer tratamento fltossanltãno 
pós·colhelta. A aplicação do "systems approach" na arêa de produção 
de mamão no Norte do Espirlto Santo consiste em : a) controlar a 
praga toda vez que a denSidade populaCIOnal atingir 5 mdivíduosl 
armadilha/semana; b) colher frutos em estágio de maturdl: .. antes 
que metade da casca esteja amarelecida; c) não deixar I " lavoura 
frutos com maturação aCima deste estágio: d) transportar 
Imediatamente os frutos colhidos para a casa de embalagem (packmg 
house) que. por sua vez, deve ser totalmente protegida contra a 
entrada da praga; e el processar. embala'. peletizar e transportar os 
frutos em "containers" lacrados, que só serão abertos no destmo 
finaL 

DETERMINAÇÃO DE NivEl DE DANO ECONÕMICO DE Thrips tabaci 
Lind .• NA CULTURA DA CEBOLA. 

P. A . S. Gonçalves. EPAGRI S.A .• C. Postal 12 t. CEP 88400·000. 
Ituporanga. SC. E-mail : epagri02@rnp-router.ndp.ufsc.br. 

Como o objetivo de se determinar o nível de dano econômico 
de Thrips tabaci em cebola foi realizado este trabalho na EPAGRI 
S.A .• Ituporanga. SC. entre agosto e dezembro de 1993 e 1995. Os 
tratamentos foram determinados por utilização de contro le t,ufmico 
sempre que o número de ninfas de T. tabaci atingisse os ~~guintes 
nrvels/planta: 5. 7. '0 e 15 (durante todo o ciclo); 5 até a formação 
do bulbo e 10, 15. 20 após; 7 até a formação do bulbo elO. 15. 20 
após; 10 até a formação do bulbo e 20. 30 após; testemunha sem 
aplicação. O controle químico foi realizado em 1993 e 1995. 
respectivamente com lambdacialotrina 5.0 e 30,0 g. i.a. /ha. com 
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volume de calda em torno de 600 I/ha. Em 1995 os tratamentos 
foram deternllnados pelos segumtes níveis de ninfas de T. tabacil 
planta: 1,3.5,7, lO, 15, 20, 25. 30. 40, 50, 60. e testemunha 
sem aplicação . A produtividade não dIferiu entre os tratamentos 
com controle químico durante os dOIs anos de realização do trabalho . 
Foi possivel lolp, rar até 15 mnfas de T. tabacl! planta antes da 
formação do blllbo, e 30 após . sem prejuízos a produtividade. 

MANEJO DAS PRAGAS DOS GRÃOS ARMAZENADOS NO ESTADO 
DO TOCANTINS 

J. Didonet, G_ Vieira. Depto. Tecnologia de Alimentos (UFVI. CEP 
36571 -000. Viçosa. MG. A . R. Alves. E. P_ Pacheco & R. M . S. 
Coelho, UmverSldade do Tocantins. CEP 77410-470. Gurupl . TO 

O Tocantms se destaca no cenário agrfcola nacional pela 
produção de arroz e atualmente convive com perdas elevadas no 
armazenamento da produção. Entre os fatores que determmam e 
acentuam as perdas dos grãos armazenados estão a presença das 
pragas e o manejo Inadequado das mesmas . Visando identificar os 
Insetos-praga e detectar o tipO de manejo adotado nas unidades 
armazenadoras do Estado do Tocantins. foi realizado. no perfodo de 
1995/96. em 42 unidades credenciadas pela Companhia NaCional 
de AbasteCimento , levantamento "in loco" das condições dos grãos 
armazenados. no qual fOI aplicado um questionário e coletadas 
amostras, analisadas posteriormente em laboratório . Todas as 
unidades apresentaram alto indlce de mfestação de pragas, 
destacando-se Rhizoperth8 dominica IColeoptera, Bostrichidae) e 
Sitorroga cereallela (Lepldoptera. Gelechiidae) presentes em 100% 
das amostras . Os demais Insetos encontrados foram Sitophilus spp, 
Tribolium spp. Cryprolestes ferrugineus, Oryzaephilus surinamensis 
e P/o dia In terpunc tela . Todas as unidades adotam o controle 
preventivo e curativo das pragas. No controle preventivo. que é 
feito no Intervalo de 15 a 30 dias, há variação quanto ao produto 
químiCO utilizado e tendênCia ao aumento da dose. acima da 
recomendada. quando não ocorre mudança de ingrediente ativo. O 
controle curativo é feito em intervalos de 30 a 90 dias. com fostina, 
na dose recomendada pelo fabricante. Todas as unidades efetuam 
limpeza periódica. em intervalos que variam de 10 a 30 dias. 

PREFERÊNCIA DE INSETOS ENTOMÓFAGOS POR ALIMENTAÇÃO 
ARTIFICIAL. EM LABORATÓRIO. 

C. Galbiati, J . C, Moraes & A. A . Morais, Dept" Fitossanldade (UFLAl, 
C. Postal 37. CEP 37200 -000, lavras. MG . E-maU : esal@ 
brufmg .bltnet : esat@ eu.ansp.br. 

Os tnsetos entomófagos do gênero Doru são predadores em potencial 
de ovos de lepldópteros-praga. pflncipatmente do gênero Spodopter8, 
e os da espéCie Chrysoperla ex rerna são predadores de pulgões e 
também de ovos de lepidópteros . Assim. tais predadores podem 
exerce, um importante controle biológico na cultu ra do milho, 
Interessados em avaliar a atração desses mimigos naturais por 
alimentação artificial. como fonte suplementar de nutrientes, foi 
realizado um ensaio no laboratório de Manejo Integrado de Pragas. 
Departamento de Fitossanidade/UFLA - lavras. MG. O delineamento 
foi em blocos casualizados, onde uma gaiola de madeira fe chada por 
tecido de naylon (90 X 90 X 90 cm) representou um bloco. somando 
10 no total. Os tratamentos oferecidos em placas de Petri (8 cm), 
sobre papel de filtro. na quantidade de 5 ml, foram: A- água destilada; 
B- levedo de cerveja 110%): C- levedo de cerveja + mel 11: 1 11 10%1; 
O- melaço de cana-de-açúcar 110%). Os quatro tratamentos foram 
colocados, ao acaso. nas extremidades da gaiola. Os insetos foram 
coletados no campo e. após um perrodo de jejum de 12 horas, 
liberados na razão de 20 adultos/repetição. Avaliou-se o número de 
insetos presentes em cada tratamento, sendo realizadas cinco 
avaliações durante 24 horas. Verificou-se uma marcante preferência 
de Doru spp. pelo alimento contendo levedo de cerveja + mel e 
levedo de cerveja e para o predador C. externa levedo de cerveja + 
mel e melaço. 



FORN ECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR ARTIFICIAL A 
INSETOS ENTOMÓFAGOS EM CULTURA DE MILHO. EM LAVRAS. 
MG. 

C. Gal biati. J . C. Moraes. O. F. Ferreira & R. de C. R. Gonçalves. 
Dept Fltoss301dade IUFLAI. C Postal 37, CEP 37200-000, lavras. 
MG E-m.ul' esal@ brufmg bltnet esal@ eu anspbr 

Dentro da eSlr8tógta de aumento da população de Inimigos 
nalUtalS na cultura. antes que as pragas·ch;we atlnlam o nível do 
daou, o forneclfnento de alimentação suplementar é uma 
POSSibilidade Procurando avahar o uso desta ,<'fica na cultura do 
milho e sua IIllluênClft sobre a dinâmica populacional d.- ragas 
chave Spodptera fruglperda e Heltcoverpa zea e de seu: I ·VSSIVCIS 

Illumgos naturais. fOI mstalado um ensaio na área expcrllllcntal da 
UOIversldade Federal de Lavras Lavras. MG. no per iodo de leverelro 
a lunho de 1996. O delineamento fOI Inteiramente caSUahlJdo com 
7 repetlcões e os segUintes tratamentos A água deslllada B levedo 
de cervola (10%); C levedo de cervela -+- mel (1 1)(10%); D melaço 
de cana de· açúcar '10%1. al>hcados a cada 7 dias. Cada parccla 
constitui a de três linhas de milho de 2 m de compllmento. sendo as 
avahações realllada na hnha central O espaçamento entre as parcelas 
foi de 30 metros. numa área de aproximadamente 2.5 ha As 
avaliações foram realizadas 24 horas após a aplicação dos 
uatamentos. no peliodo das 8 às 11 horas. durante 10 mmutosl 
parcela Pelos resultados pode-se observar que não houve diferença 
entre os tratamentos para a ocorrênCia das duas pragas-chave. bem 
como para seus Il1Imlgos naturais Ooru spp, e Tllchogralllma spp. 
Entretanto. ocorreu uma denSidade superior do predador Onus sp 
no tratamento com levedo de cerveJa por ocasião do ataque de H 
lea 

ALTA IN CID~NC IA DAS BROCAS Euscep es postfascia tus E 
Mega.te. spp. EM RAMAS OE BATATA -DOCE OE PLANTIOS 
INSTALADOS COM MATERIAIS DE CAMPOS DE PRODUÇÃO E 
CULTIVO OE MERISTEMA 

L. M. de A. C. Maranhão. Dept° de EntomoloOla UPA). C. Postal 
1022. CEP 50761000. Reclfe-PE. O. M . P. da Silva, G. P. Ribeiro & 
J. O. Marques. 

Em Vir tude de ser propagada vegelatlvamente. a batata
doce eSlá sUjeita a ocorrência. disseminação e aumento populaCional 
gradatiVO de algumas pragas de Importância econômica Dentre elas. 
merecem destaque. a broca da raiz E poslfasclíHus C as da haste da 
planta Megasles SPP por localizarem -se no Intenor das ramas e railes 
causando diminUição na produtiVidade da cultura e depreciação na 
qualidade do produto colhido. Métodos blotecnol6glcos. como cultiVO 
de merlstema para obtenção de ramas sadias tem Sido eml'r~gados 
no MIP como alternativa de controle . Desta forma. eSll' Ilabalho 
teve por obletlvo avahar a inCidênCia das brocas em ramas t ... plantiOS 
Instalados com rnatertalS de campos comerCiais e de cultura de 
meustema . O experimento 101 realizado em áreas de produtores do 
munlciplo de São Joaquim do Monte-PE. adotando·se o dehneamento 
estatístico em blocos ao acaso com três tratamentos. CIOCO amostras! 
parcela. em quatro blocos As plantas tiveram seus pomelros 30 cm 
dissecados Internamente. observando-se a presença ou ausênCia de 
danos e formas bIOlógicas das pragas Verificou-se dllerença 
significativa pelo Teste de QUI -Quadrado ao nível de 1 % de 
probabilidade. apenas para cult ivar C, O. Branca Oriunda de campos 
de producào. a qual apresentou um percentual na ordem de 40 % de 
danos a mais. em relação as cultivares C. O. Branca proventen te de 
cultura de menstema e Pauhstlnha manltda em campos comerCiaiS. 
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OCORR~NCIA OE Mega. te. spp. EM CAMPOS DE BATATA-OOCE 
CUL TIVAOOS COM PLANTAS OBTIOAS A PARTIR DE CUL TIVO DE 
MERISTEMA E DE RAMAS COMERCIAIS 

G. P. Ribeiro. DeptU de Entomologla (lPA), C POslf,t 1022. CEP 
50761 000. Recife PE. L M . de A . C. Maranhão. O. M . P. da Silva 
& R. S. Cavalcanti. 

Megasres spp sào Insetos que apresentam grande 
ImportânCia econOmlca para a cu ltura da balata doce por serem 
frequentes . ocasionarem secamento de plantas e redução da 
Pfodutlvldade Propagada vegetatlvamcnte. esta hortahça está sUlelta 
a um aumento da InCidênCia de plantas Infestadas pela refeuda praga 
durante os sucessIvos cultivos. Alfavés do presente trabalho, 
obJetiVOu se avahar se o uso de ramas sadias provenientes de CUltiVO 
de merts tema mmllnlzaua o ataque desta broca . O experimento fOI 
Instalado no mUOIciplo de São Joaquim do Monte ·PE. em quatro 
prop"edades de batatlcultores. utilizando se o delineamento 
estatistlco blocos ao acaso com trés tratamentos CUlCO amOS1fdS, 
parcela. em quatro blocos_ Os pnmelros 30 em de famas foram 
dissecados lOte ma mente, observando se a presença ou ausênCia de 
danos e formas biológicas da praga. Os resultados obtidos Indicaram 
que os tratamentos nào dlfemam entre SI pelo Teste de QUI Quadrado. 
TodaVia. observou se que a cultivar C. O Branca mantida em campo 
pelos agllcultores. apresentou de 20 a 25% de danos a mais. em 
relação à C. 0_ Branca oriunda de cultura de merlSlema e Pauhstlnha 
mantida pelos produtores. respectivamente 

EFEITO 0 0 USO OE RAMAS DE BATATA-OOCE ORIUNDAS DE 
CUL TURA DE MERISTEMA E DE CAMPOS COMERCIAIS. EM 
RELAÇÃO A OCORR~NCIA DE Euscepes postfllscilltus 

L. M. de A. C. Maranháo. OeptO de Entomologla tlPAI. C. Postal 
1022. CEP 50761000, ReCife PE. O. M . P. da Silva. G. P. Ribeiro 
& J . B. Cabral. 

A broca da raiz E. posl/asc/81uS. é a prtnclpal praga da 
cultura da batata doce. não só pelos danos diretos. deVido a formação 
de galellas Internas nas raizes tuberosas, como pelos Indlletos. em 
decorrênCia do odor e sabor desagradáveIS que adqulfem após o 
ataque Partindo se da premissa que o uso de ramas sadiaS por cultura 
de menstema. constItUI se uma das técmcas a ser empregada no 
MIP. procurou se avaliar a ocorrênCia desta broca em ramas e raIzes 
tuberosas, de planhos Instalados com matellal obtido por esta 
tecnologia e em campos cultivados com ramas comerCIaIs. O 
expellmenlO fOI reahzado no muntciplo de São JoaqUIm do Monle· 
PE. adotando se o dehneamento de blocos ao acaso com Irês 
tralamenlOS. Cinco amostras/parcela. em quatro blocos_ Na avaliação 
foram utilizados segmentos de 30 cm da haste prinCipal e raizes 
tuberosas. as quais foram Internamente dissecadas. observando se 
a presença ou ausênCia de danos e formas biológIcas da praga . Os 
resultados revelaram que houve diferença slgmftcatlva pelo Teste 
de QUI Quadrado ao n(vel de 10% de probabilidade para ramas e 
não slgnlftcatlvo para raiz luberosa. observando· se que a cultivar C. 
O Branca Oriunda de campos de produção apresentou 25 e 35% de 
danos a mais. em relação à Pauhstlflha também proventente de 
plantiOS comerCiaiS e C. O. Branca obttda at ravés de cultura de 
merlstelna. respectivamente 

EFEITO DA COMPOSiÇÃO DO FEROMONIO SEXUAL SINTtTlCO 
NA CAPTURA DE MACHOS DA TRAÇA-DO-TOMATEIRO. Tuta 
.b.o/utoIMEYRICKI. EM TOMATEIRO ESTAQUEAOO 

M. Michereff Filho. E. F. Vilela . R. Rodrigues & G.N. Jhan. Oept~. de 
Biologia Antmal, UFV . CEP 36571000. Viçosa. MG. 

A composlçâo do feromOnlo sexual Slnté ttco tem Sido o 
falor chave para as posslblltdades de seu emprego no ManeiO 
Integrado de Pragas. Este trabalho teve por oblettvo avaliar a 
atrattvldade de machos de Tura absolura (anteriormente denomInada 
Scrob/palpuloldes absolu ta) a dIf erentes composições do seu 



leromóntO sC)(ual SintétiCO, em plantio de tomate estaqueado em 
Turvolãndla, MG Septos brancos de borracha foram Impregnados 
com componentes quimlcos. na dose de 110 mg e proporção 9: I , 
sendo avaliados os segUintes tratamentos: (ll) acetato de 13E. 8Z. 
11 ZI tetradecalflemla; IT2) Tl + acetato de 13E. 8Z) -tetradecadlentla; 
(131 TI + acetato de 13E. 11 Zl-1etradecadlentla; (141 T1 + acetato 
de f8Z. l1Z)-tetradecadlcnlla e (15) testemunha, apenas solvente. 
O experimento fOI em blocos casuallzados com 5 repetições, cada 
repctlção constituída por uma armadilha modelo CICAA. A 
<ltrallvldade baseada no m:.uncro médio de machos capturados em 
Ires noltcs consecu tivas fOI a segulOte: 289. 273. 247.199 e 18, 
respeclivamente. para os tratamcntos TI. T2, T3, T4 e T5_ A 
testemunha diferiu estatisticamente dos demais tratamentos, pelo 
leste de Tukey {p < 0.051. O componcnte principal, acetato de (3E. 
8l. 1 I l) tctradecatncnlla, Isoladamente apresento'! maior 
atrdtlVidade absoluta aos machos da traça do-tomateiro, Plr.,IIl. sem 
dite'" slglllflcatlvamente da mistura com o acetato de 3E. 8Z) 
wtradecadlelllld e com os outros componentes secundilflOS_ Os 
resultados mostram que as misturas utilizadas. na referida proporção. 
ndO alimentaram a atratlvldadc do feromOnlo sexual slll tétlCO. 
diferindo dos resultados obtidos em laboratório, envolvendo avaliações 
em túnel de vento e eletroantenografla 

REPERCUSSÃO DE INSETICIDAS E DOSES SOBRE O 
COMPLEXO DE PREDADORES DAS PRAGAS DA SOJA 

R.F.P.Silva.Depl.Fltossantdade.UFRGS.C.Postal 776 .CEP 90012-970 
Porto Alegre.AS & R.S . Rubin DowElanco.lnd . lida. Av. Borges de 
Mcdellos.1197/305. CEP 97010-08158nta Marla.AS. 

Estudos sobre a repercussão de inseticidas sobre 
InlllllgOS naturaiS constitue fator fundamental à Implementação do 
maneio Integrado de pragas. A presença de altas POpllI C"r,es de 
Insetos fltófagos determina a aplicação de produtos qujlll "·'·~. cUJos 
resultados como prática Isolada. frequentemente não pfOll.Jzem os 
efeitos deselados ASSim. cada vez mais tornam se necessáflos 
es tudos com produtos de menor Impacto negativo aos organismos 
benéfiCOS. Inlportantes na regulação do equlllbrlo das populações. 
Neste trabalho avaltouse os efeitos de splnosad (480 SC) 
Isoladamente e em aSSOCiação com BaculoVlrus anllCar$la sobre 
populações de artrópodes predadores ocorrentes em lavoura de 
SOla Em delineamento de blocos casuahzados com quatro 
repetições. além da testemunha. foram aphcados os 
seguintes tratamentos em gramas de l.a.1 ha : clorplflfós (1201; 
clorplnfós f 192) ; splnosad + baculovlfus(48 + 20) e 
endossulfan(17S) . Foram realizadas Cinco avaliações. sendo a 
prllTlelra (pré contagem). antes da aplicação dos produtos e as 
restantes aos dOIS. Quatro, sete e doze dias após. através do 
método do pano de batida. Foram Identificados em laboratóriO. 
com respec tivo percentual de ocorrênCia. os seguintes 
predadores: aranhas 141,02%); Oous sp. 117 ,3 1 %); nabfdeos 
(13.51%);geocorideos (9.49 %); carabídeos I::' -1 %); 
lorflculideos (6.63 %). Cflsopídeos 11.92 %. e cot: Iclídeos 
(1,89 %). Os valores após transformação por V x + O.~ • foram 
submetidos à análise da vanâncla. As médias foram agrupadas pelo 
teste de TukeylO.051 e, a mortalidade calculada pela fórmula de 
Hcndcrson & Tllton. Os resultados obtidos, eVidenCiaram que 

S~'~~;:~.~e,~(480 SC), nas formas de utilização fOI seletiVO às 
p de predadores no transcorrer do experimento. 

S TÓXICOS DE INSETICIDAS SOBRE Mieroehorops 
binr.eul. r •• PARASITÓIDE DE Anticllrsm g6mmlltalis (LEPIDOPTERA: 

. A . Polanczyk & E. C. Costa. Dept'. de Defesa FltosSanltálla 
CCR IUFSMI. CEP 97119 900. Santa Maria, AS. E-mail: 
~e(:os .. a'@(:cr.ufsm.br . 

O Ichneumonldeo Mlcrocharops blmaculsls. é 
reClu"nterr,erlle refendo na litera tura como parasltólde da lagarta da 
01" Anuea,'". gemmatalls . Entretanto. são poucos os traba" ..... sobre 

efcltos de insetiCidas sobre este Inimigo natural, que (,. 'I,trlbuem 

para determinar a sua Viabilidade no manejO Integrado de pragas. 
Em trabalho realludo em São Sepé - RS no ano agrícola de 19951 
1996. avahouse o efeito dos InsetiCidas clorplflfós 1100. 150 e 
300 9 I.a/ha). dlllubenzuron (10 e 20 g I.a.lhal e Baci/lus thurmglensls 
(250 e 500 9 LB ./hal sobre M . blmaculsla a campo. Os produtos 
foram aplicados com pulvenzador costal. com quatro repetições por 
tratamento. O método de coleta falo de rede de varredura sobre 
duas filas de SOJa, sendo usadas dez redadas que constltUlram cada 
amostra. As avaliações constaram de leituras aos 2. 4. e 7 dias 
após a aplicação dos "'setICldas. O delineamento experimentai falo 
de blocos inteiramente casuahzados. sendo as médias agrupadas 
pelo teste de Duncan, ao nível de 5% de probabilidade. A avahação 
da redução populaCional fOI feita através da fórmula de Abott. Os 
resultados oblldos demonstraram que B. thurmglensIs não apresentou 
qualquer efeito negativo sobre M. blmaculata; o mesmo verificou -se 
com dlflubenzuron. porém em um grau ",fellor dentro dos limites 
aceltávels_ Já clorplflfós somente fOI seletiVO na dose de 100 9 I.al 
ha. com 150 9 I.a./ha fOI pouco seletiVO e, na maior dose não 
apresentou qualquer grau de seletiVidade. Estes resultados mostram 
que todos os InsetiCidas testados podem ser utilizados no maneta 
Integrado de pragas, pOIS não afetam a população deste Importante 
Inlm.go natural. devendo-se observar as doses empregadas e os 
demaiS Insetos benéfiCOS presentes no ambiente. 

BIOECOLOGIA E CONTROLE DE Cyrromon "'ridus IBOHEMAN) ICOL.: 
CURCUlIONIDAE) EM O. tura Brbor6i1 ISOLANACEAEI 

P. Tironi. J .R.P. Pane, Depto. de Entomologla-ESALOJUSP- Cx. Postal 
9. CEP 13418900. PiraCicaba. SP &. A . von Tr.uenf~ s. 50lana 
Agropecuária Lida .• Cx. Postal 1- CEP 867oo970-Arapongas. PA. 

Cyrtmon luridu$ é nativo de solanáceas Silvestres do Sul 
do BraSil, Paraguai e Argentina. EspéCies afins foram relatadas em 
algodoeirO. batata, eucahpto e alfafa. Os adultos allmentam·se de 
folhas e as larvas fazem galenas externas nas raizes. constitUindo
se na prinCipal praga e hmltante à produção de D. arborea, uma 
planta mediCinal IntrodUZida da Austrália. utilizada para a extraçio 
de alcalóldes_ O presente trabalho fOI condUZido na Fazenda Nossa 
Senhora ApareCida, do grupo Boehllnger. em Arapongas - PR, em 
área cultivada de 400 ha Após 5 anos de pesquisas sobre bloecologla, 
foram definidas as épocas de ocorrênCia das diferentes fases do 
Inseto. que apresenta Cicio anual, e determinados o período Ideal de 
controle químiCO e de erradicação da cultura. Estas medidas 
resultaram em mudanças no sistema de planllo e maneiO da cultura. 
taiS como o plantiO mais adensado, fazendo· se a anteCipação de 
cortes de D. arborea, Visando a mortalidade das larvas de C. IUfldus 
sob o solo. em função da ausênCia da planta. FOI planejado um 
esquema de rotação das áreas de plantiO de D. arbores. com o obJetiVO 
de atrasar a colOnização do Inseto nas áreas novas. Todas estas 
técnIcas, aSSOCiadas ao monitoramento populaCional cons tante, 
promoveram uma redução do nivel populaCional de C. IUfldus, com 
raCionalização do uso de InsetiCidas e aumento do parasitismo por 
M,croctonu$ sp. IHymenoptera ; Braconldael. garantllldo a 
continUidade da produção. 

IMPACTO DE INSETICIDAS SOBRE INIMIGOS NATURAIS DAS 
PRAGAS DA CULTURA DA SOJA IGlyein. mui 

M .C. SADE, Dept' de EntomologlaIUFPA)-Cufltlba-Pr.:C.PostaI 892, 
CEP·B401 O·060.Ponla Grossa·Pr.& H.R.dos SANTOS. DCA-UFMS. 

A preservação de inimigos naturais é uma Importante 
estratégia do manejo Integrado de pragas na cultura da sOJa. Estes 
se ahmentam das pragas. podendo redUZir a sua população. a nfvels 
tais que o agricultor não precise aplicar Inset iCidas. Para ISto ser 
posslvel. é fundamental que quando forem feitas as pulverizações. 
utilize-se InsetiCidas que atlnlam as pragas e sejam pouco tÓXICOS 
para seus predadores e parasltóldes e eVitar as aplicações 
desnecessárias. Este trabalho. teve como obJe tiVOs determinar a 
IIlfluênCla de alguns insetiCidas na f lu tuação da população dos 
Inimigos naturais. e o Impacto sobre os predadores e parasltóldes 
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das prmClpals pragas, durante todo o cicio da cultura. O exp\lftmento 
de campo fOI realizado na safra de 94/95. em Carambel·Pr . O 
delineamento utilizado fOi de blocos ao acaso, com quatro repeuções. 
As parcelas eram de 1 ha cada. A área expemnental total fOI de 20 
hectares. Os Inseticidas utilizados foram : monocrotofos 180 g l.a .1 
hal. dlflubenzuron 115 g la./ha). endosulfan (175 g I.a./hal. lambda 
clalotrma 13,75 9 I.a./ha). FOI fei t a uma aplIcação dos Inseticidas. 
para o controle da lagarta da sala . Para a amostragem dos Insetos. 
101 utilizado o método de choque, que conSiste da aplicação de um 
msetlclda Idlclorvósl de alto Impacto sobre a população de IIlsetos 
presentes nas plalllas . As amostragens foram realizadas 
semanalmente, durante todo o CIcio da cultura. Após a coleta os 
Insetos foram Identificados e contados em laboratóflo FOI feita análise 
de varâncla e teste F a 5% . Pelos resultados obtidos pôde-se concluir 
que : O inseticida lambda ,clalotrtna mostrou ·se tÓXI CO para 
predadorestaracnideos, derrnapteros. neuropteros, hemlpteros. Lebl8 
concinna. Cal/Ida sp., ETlops sp., Calosofna sp .• Cvclol1eda sp.). O 
lI,setlclda endosullan fOI tÓXICO para hymenopteros bl 'ICOS I 
Dollchopodldae. TachlOldae. Syrphldae. Tabanluae e ASllldO). Para 
os demaiS 100mlgos naturaiS, não houve diferença slgnlltCiJllva. 

FLUTUAÇÃO POPULACIONAL DE Asc;a nomuste orse;s (lATA .• 
181 91 (LEPIDDPTERA. PIERIDAEI EM PERNAM8UCO. 

E. A . de A. Maranhão. IPAIFACEPE. C.P. 003. CEP 55600·000. 
Vltórta de Santo Antão PE . M. P. L. da lima. E. H. de A . Maranhão 
& H. P. Lyra Filho. 

Durant e os meses de setembro / 93 a Agosto / 94 
acompanhou· se a lIutuação populacIonal da curuquerê da couve. 
Ascla nomuste orseis, no mUOlciplo de Vl1óna de Santo Antão. 
tradICional produtor de hortaliças folhosas do Estado de Pernambuco. 
O ensaio fOI conduzido na Estação ExpeJlmental do IPA sendo 
Instalados, a cada dOIS meses, áreas de 400 m1 de couve. cultivar 
~ Mantelga da Geórgla~ . Semanalmente eram colhIdas 50 folhas das 
partes mediana e aplcal das plantas. fazendo·se a amOSll d'.wm em 
llg·zag, para contagem do número de larvas do Inseto. ldrante o 
período. foram anotados os dados de temperatura. umIdade rela l lva 
do ar e precipItação. Nos meses de dezembro e Janeiro não fOI 
regIstrado a presença do Inseto no campo. ocorrendo as prlmetras 
posturas no mês de fevereno . As maiores populações foram 
observadas nos meses de março a Julho, com piCO populaCIonal no 
mês de maio. Esse perlodo cOincidIU, também, com os meses de 
maior precipitação. A tempera tura e umidade não apresentaram 
vaflações acentuadas durante o período. nào aparentando. portanto, 
ter InfluenCiado na população do Inseto. 

INFLUENCIA DEL MANEJO DE SUELO Y DE RASTROJO EN LA 
P08LACION Y DANO DE ISOCAS (COLEOPTERA. SCARA8AEIDAEI 
Y EN El DANO DE E/asmopalpus lignose/lus IlEPIOOPTERA. 
PYRALlDAEI . 

E. Castiglioni &. A. Benitel . EEMAC, Facultad de Agronomí~ , Ruta 3 
km 373, Paysandú, Uruguay . E·mall: bbcast@eemac.edu.I.'( 

EI desarrolio de la siembra direct a, paralelamente ai 
incremento en el área, ha producldo cambias en la dinámica de 
algunos msectos de suelo. En el presente trabajo se realizaron 
muestreos en parcelas bajo laboreo convenclonalllCI V bajo siembra 
directa (SO) . En ambos t ipos de manejo de suelo se evaluó la 
ehmmaclón dei rastrojo dei cultIVO anterior mediante quema (SRI y el 
rastrojo sin quemar (CRI. los muestreos a campo fue ron reahzados 
en 1995, a través de pozos de 20 cm de lado V 15 cm de profundidad, 
con el objellvo de evaluar las poblaciones de rsocas en cebada. En 
las parcelas baJo muestreo se evaluó el número de plant as danadas. 
Se extraJeron bloques de suelo con el cultiVO. de los tratamlentos 
lC, SOCR V SOSR. que fueron colocados en macetas de plástiCO de 
35 x 45 cm y 30 cm de profundrdad y lIevados a invernáculo. las 
macetas 14 por tratamlento) fueron inoculadas con 4 Isocas de 
D;loboderus Bbderus cada una . Durante tres semanas se evaluó el 
dano en las plantas de cebada. En el verano (1995 /961 se evaluó el 
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daria causado por lagarta elasmo IElasmopalpus /ignosellus) en sorgo 
granilero. En es te CUltiVO se constató menor dario en las parcelas de 
SOCR y mayoles en las de lC y SOSR. En cebada, los muestreos 
Indlcaron mayores poblaclones de vaflas especles de Isocas Itncluida 
O. abderusl en los Italall"uentos de 50. los darios tamblén fueron 
mayores en SO que en lC, aunque las dIferenCias IUBron 
proporclonalmpnte mayores en número de IndiViduas que en daria 
causado a las plantas. entre ambos maneiaS . En el Invernáculo se 
constató menor da rio en el tratamlen to de SOCA. en contraste con 
el mayor número de plantas danadas en las macetas de lC y SOSR. 

810ECOLOGIA E CONTROLE DE MOSCAS-DAS-FRUTAS (DIPTERA. 
TEPHRITIDAEI NO MUNICiplO DE GOIÂNIA-GOIÂS. 

V. A. S. Veloso. A. V. Naves. P. M . Fernandes. A. Vera. M . G. 
Cunha &. M . A. Rocha. Escola de Agronomia, UFG. C. Postal 131 , 
CEP 74001 ·970, GOiânia, GO . 

Para conhecer as espéCies e a flutuação populaCional das 
moscas·das frutas que ocorrem no munldplo de GOiânia-Goiás. foram 
realizados estudos em três pomares pequenos 11 a 4 ha), de espéCies 
de frutif eras valladas como : Cl tros, manga , gOiaba . Jabuttcaba, 
carambola . calá· manga e pitanga. Os Insetos foram co letados em 
frascos caça· moscas -Modelo EAIUFG -, contendo como substância 
atrallva suco de laranja 30%, mais 10% de açucar o Semanalmente. 
Substltul ·se o atratIvo e os tefrlt'deos coletados lransfcfldos para 
frascos contendo álcool 70% deVidamente etlquetados. As coleI as 
em dOiS pontos !Pomar da Escola de Agronomla -UFG e Chácara São 
Domingos) . foram realizados durante dOIS anos e na Chácara SI '. 
Rita , 6 meses. Os dados apresentados fazem parte de um prolelo de 
ManejO Integrado de moscas-das· frutas para GOiás. Foram coletados 
nos três pontos de amostragem 5 .870 exemplares de Anastrepha e 
3 .852 de Ceratltls capltala . Nove espéCies de Anastrepha foram 
Identlftcadas: A. Iraterculus. A. obliqua, A. blsmgata , A. st"ala. A. 
sororcula. A. leprozona. A. mamho le, A. montei e A. pseudoparallela. 
Anastrepha es tava presente em todo o período de coleta, sendo que 
os meses de maior ocorrênCia foram : Janeiro, fevereiro. março e 
abfll com piCO populaCional em março (Chácara São Domingos) . No 
pomar da Escola de Agronomia e Chácara St·. Rita o piCO populaCional 
fOI em janelfo. A maior ocorrênCia da espécie C. capirara fOI nos 
meses de ,u'ho, agosto, setembro e outubro, com PiCOS vaflados 
neste per(odo por localidade . 

RESPOSTAS DE DIFERENTES ESTÂGlOS OE DESENVOLVIMENTO 
DE Anagasta kühn;ella Zellar (18791 (lEPIOOPTERA :PYAALlDAE) À 
RADIAÇÂO DE MICROONDAS (2.450 MHzl. 

G.G. Fagundes &. M .E.M . Habib. Curso de pós·Graduação em 
Parasltologla (UNICAMPI, C.Pos tal 6109 . CEP 13083-970. 
Campinas, SP. E-mail : glovanna@obeltx.unlcamp.br . 

Este trabalho fOI desenvolvido com o objetivo de analisar 
métodos alternativos para o controle da traça da fannha, Anagasta 
kühnieflB, uma das principais pr agas associadas a produtos 
armazenados, causadora de enormes preju(zos no processamento. 
armazenamento e comercialização destes. O uso de radição de 
microondas e de agent es bacterianos entomopatogênicos têm Sido 
avaliado como forma de controle alterna tivo ao uso de agentes 
qufmicos tÓXICOS em sistemas fechados. seguindo conceitos do 
ManejO Integrado de Pragas. Ovos. larvas e adultos dest e piraHdeo 
foram submetidos a diferentes tempos de exposição a microondas 
(2.450 MHz) . A sensibIlidade à radIação das larvas em dieta de farInha 
de trigo tnlegral e sem dieta assim como dos adultos fOI avaliada 
at ravés do Tempo de Exposição letal Mediano (TEl~ . Os ovos em 
dlel a foram avaliados at ravés da porcentagem de mortalidade 
alcançada em cada tratamento.Observou·se uma correlação positiva 
entre a senSibilidade e o tempo de expOSição para todos os estágios. 
sendo assim houve aumento na mortalidade associado ao aumento 
no tempo de exposição. Os ovos attnglram 100% de mortalidade 
em apenas 14 segundos: enquanto as larvas em dieta e sem e adultos 
tIveram suas TEls~ em torno de 15s, 17s e 26s, respectivamente. 



As variações nas TELs .. são devidas a diferenças no teor de umKtade 
presente no meio. à forma de exposição e a característlt .. I_ fislcas 
Que ViHlam nos dllerentes estágios de desenvolvimento dI,; IJ praga 

• Este trabalho faz parte de um prOjeto finanCiado pelo FAPESP e 
parcIalmente apresentado no XX Congresso Internacional de 
Entomologla. Flrenze. Itália. 26 a 31 de agosto de 1996 

DINÂMIC A POPULACIONAL DE Oeois fllIvop;cta IHOMOPTERA. 
CERCOPIOAEI EM DIFERENTES SISTEMAS DE PASTAGENS 

C. C. Ar aUJO. F. M . A . Silva & O. G. Santana. Depto. de Agronomia 
IUFUI. C. P05lal 593, CEP 38 400·902, Ub .. 'ênd,a, MG 

Com o objetivo de Identificar e Quantificar as espécies de 
c10afflnhas de pastagens. em dllerentes sistemas de consorclação 
de pastagens. em dOIS anos agricolas 194/95 e 95196), realizou se 
amostragens semanaiS elou qumzenals. em áreas de 25 x 25m por 
sis tema de consorctação. No ano 8gricola 94/95 foram am(lstradas· 
Area 1 paStagem degradada de 8rachl3f18 decumbell::>; ". ~a 2 e 
Area 4 8rIJclllarla úecumbens maiS CalopogonlUm mucul/( .. It!S; Área 
3 8rachlaf/a decumbens mais mucuna preta e Área 5 Pamcum 
maxllnun (colonlilol mais Aracllls pmtOI (amendOIm forragelrol . No 
ano agricola 95/96: Área 1 8 decumbens em regime "'o llelro"; 
Área 2 e Área 3 8 decumbens mais C. mucunoldes: Area 4 8 
decumbens maiS Stylosanthes guianensls e Área 5 P. msxlmun 
(COIOUldOI maIs A. pmto/lamendolln forragelra) _ As ctgamnhas adultas 
foram amostradas com rede entomológlca, com dIâmetro de 40cm 
As nmlas foram amOstradas, contando· se o numero de espumas. 
através de um quadrado com área de O. 16m'. lançados ao acaso 
130 veles) _ Avaliou se também a freQuêncl8 das espéCies por área 
amo!olrada Pelos resultados obtidos observou-se Que a espéCie 
predUnllndflte durante o experimento fOI Deols flavoplcro Nas 
p<J!>ttl()l'ns consorC"ldas a frequPllcla de O flavoplcra fOi de 25 
50%. No ano agricola 94:95 o sistema de pastagem degradada de 
B úecumb('ns (Area 1). bem como seus consórcIos lavoreceram a 
1l0PUI,lCc)O de nmfas e adultos de D_ fJ.lvoplcta, No mesmo ano o 
con!i.t'HCIO P malamum Icolonlão) mais A pmtol (amel"\dolnl Ir rragelfo) 
tAH!lI 51. n'-Io I avoreceu o desenvolvimento da populaç,l 1"'0 ano 
d9f1cola 95196, a consorclação fOI favorável ao desenvolv .. llento de 
11101;)5 e adultos de D_ flavoplcra 

SELETIVIDADE DE LORS8AN 480 8R E SPINOSA O SC A Oriu. sp 
IHEMIPTERA, ANTHOCORIDAEI E Ooru sp. IDERMAPTERA, 
FORFICULlDAEI, NA CULTURA 00 MILHO 

M A C. Boerello, P. C. Melo & F. M . A . Silva. Depl(l de Defesa 
Flto~SJllltárta, FCA'UNESP. C Postal 237, 18602·970. Botucatu.SP 

O COll lrole químICO de pragas na cultu ra de milho tem 
contribuído para eVitaI quedas de produtiVidade. porém. reduções 
d'dstlcas na população de Inimigos naturais tem Sido observadas_ O 
presente trabalho objetivou avaliar a seletiVidade de Lorsban 480 
BR e de Spmosad na formulação SC. sobre Df/uS sp. e OO(U sp, na 
cullUra do milho no estádiO u"clal de cresClfnento . O experimento 
101 condUZido na Fazenda Ptnusplan, munlciplo de Uberlwl , ..... MG, 
nos meses de abnl e maio de 1995. utlllzando·so o hlbnd, !;iR 205 
O delineamento expeflmental fOI blocos ao acaso com 7 Ir.:H .. llnentos 
e 4 repetições, Cada Unidade experimentai abrangeu uma superfíCIe 
de 108m·. com 8 linhas do milho espaçadas em 0.9m entre ',"has. 
sendo as 6 linhas centrais tidas como UtOIS para efetlos de avaliação 
Os tratamentos conSistiram na aplicação follar dos produtos LOfsban 
480 BR nas doses de 144. 192 e 288g I.a./ha. Slpnosad nas doses 
de 12 e 4Bg I.a/ha e Karate 50 CE na dose 7. 5g I.a!ha (padrãol. aos 
45 dias após O plantio, além do tratamento testemunha (sem 
tratamento QuímiCO), As avaliações foram realiladas aos 2.5. 11 e 
17 dias após a aplicação, através da contagem do numero de plantas 
com pulgões. numero de Of/US sp VIVOS e numero de tesouflnhas 
vivas em 20 plantas tomadas ao acaso. FOI utilizada a segUinte escala 
de sele tiVidade : 0·25% de mortalidade - inÓCUO; 25·50% de 
mortalidade baixa seletiVidade e 50-100% de mortalidade não 
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seletlvo_ Os resultados foram submetidos à análise de vanAnCla e ao 
teste Tukey a 5% para comparação das médias. ConclUiu-se que os 
produtos Splnosad e Lorsban. nas doses testadas. apresentaram 
menor Impacto iniciai sobre a população de OflUS sp. quando 
comparados ao tratamento padrão. com restabelecimento répldo das 
populações em todos os tratamentos. Em baixas populações de 
tesourinha os produtos Splnosad e Lorsban mostraram -se seletiVOS. 

EFEITOS DE DIFERENTES PROCESSOS NO CONTROLE DA MOSCA 
BRAN CA VISANDO A REDUÇÃO 00 VIRUS 00 MosAICO 
DOURADO NA CULTURA 00 FEIJÃO. 

L.H,A,Q Telles,O.Nakano & MBoschlero, OoptO de Entomologla 
(ESALQ 1 USP), C.Postal 9, CEP 13418-900, Plraclcaba,SP 
E·mall: ocnakano@mandl.esaIQ.usp.br. 

o presente trabalho fOI condUZido na Escola Superior de 
Agricultura "LUIZ de QueIroz" , munlclplo de Ptraclcaba-SP em '4 /03 
a 26/06/94, com o ob,etlvo de avaliar a efiCiência do ,"setlclda 
aSSOCiado com boro e óleo. na redução do vírus do mosálco dourado 
na cultura do lelJão _ O delmeamento expeflmental fOI o de blocos 
casuallzados. com 10 tratamentos e 4 repetIções. Cada parcela teve 
50m' e a semeadura fOI realizada em Março de 1994, utilizando-se 
a cultivar ~C8rtOCa". Os tratamentos foram : 11 
TamaronBRIMethamtdoptlós) (0,64lJhal. 2'Naturl'óleo (óleo vegetaU 
(3,2LJhal. 31 NaturrOleotóleo vegetal I (6,4L!hal. 4180ro (400g/hal. 
5lNatur!'óleo lóleo vegetal) 13.2Uhal i Boro (400g/ha •• 61 Naturl'óleo 
(óleo vegetal) 16,41 + Boro 1400g/hal 
7)TamaronBRIMethamldophós. (0,64Uhal + Boro 1400g/hal 
BITamaronBRIMethamldophósl 10.64LJha) + Naturl 'ó leo lóleo 
vegetal) 13.2L1ha'; 91TamaronBRIMethamldophósl (0,64L1ha) + 
Naturl 'óleo (óleo vegetal) (6,4L/hal e 10lTestemunha. O Oleo fOI 
utilizado Visando a Imobilização das asas da mosca branca pOr 
absorção (NENE 19721. Além diSSO os Oleos apresentam efiCiênCIa 
no controle da transmissão das VIfQses pela mosca branca, por 
atuarem como filtro através da pelicola formada_ O boro fOi empregado 
porque alguns agflcultores acreditam que ele reduz o virus no '"teflor 
do teCido vegetal Na avaliação final do experimento observou-se 
que os melhores resultados loram obtidos pela combinação do 
Tamaron com óleo ou com o boro, e o uso combinado do óleo com 
o boro também fOi efiCiente, sendo ecologicamente InofenSIVO além 
de poSUIf um custo menor 

MAN EJO 00 BICUDO 00 A LGODOEIRO Anthonomu$ grlmdis 
ATRA VES DO CONTROLE QUiMICO. 

O.Nakano .• Depto de Entomologla (ESALQ/USP) C Postal 9 
Ccp, 13418·900 Plfaclcaba.SP_Emall·ocnakano@mandl.esaJq.usp.br 

Para o mancJo de pragas pode·se adotar estratégias que 
visam minimizar o uso de InsetiCidas com produtos que alterem o 
normal desenvolVImentO das planlas sem prejufzos para a sua 
produção com conseQuenCl8S negattvas ao desenvolVimento das 
pragas E mesmo quando ISSO não é possivel, a utilização de 
InsetiCidas que tornem mais efiCIentes os processos de controle 
qUlmlCO podem ser adotadas. O presente trabalho Introduz no maneiO 
do bicudo do algodoelfoA grandls novos cnténos para raclonalizaçio 
do uso de defenSIVOS, Consiste na utilização do regulador de 
creSCimento (Cloreto de meplquatl. Visando redUZI( O porte do 
algodoeirO. concentrar a carga de maçãs nas plantas, reduz" o perkxto 
de expoSIção desses orgãos frutíferos à praga e aumentar o tamanho 
e peso das maçãs que se fixam . E desde Que haja neceSSidade de 
pulveflzar um IIlsetlclda Visando a redução da população da praga, 
emprega·se um produto fiSiOlógiCO conheCido por Lufenuron, CUJa 
finalidade é a de provocar uma auto- esterlhzação redUZindo a sua 
população, Como o produto possue ação de contato e como o hábIto 
do adulto é o de se proteger Junto as brácteas dos botões floraes, a 
adição de enxofre à calda desse produto. desalOja o Inseto Que passa 
a caminhar sobre as lolhas tratadas. entrando em contacto com o 
refendo Insetlclda.O Lufenuron. além dessa proplledade atua sobre 
lagartas Importantes como Alabama srglllacea, Hetllohis vlfescens e 



PeclJnophora gossYPlella podendo exercer um controle mais amplo. 
Seu efeito tÓXICO sobre os 100mlgos naturaiS é insignificante. POiS é 
necessána a mgestão normal de um hlomastlgador ou exposição 
prolongada do produto para que sejam afetados. A dosagem do 
regulador de creSCllnento da planta recomendada é a de 1,0 Ilha 
aplicada em duas fases : aos 60 e 75 dias de Idade das plantas. O 
LufenUfon é aplicado na dosagem de 500g . do Ingrediente aliva/ha 
adiCionado de 1 kg de enxofre. 

ENTOMOFAUNA ASOCIADA AL CULTIVO DE LA VERBA MATE 111 •• 
paragüariens;s. SI. Hil . l: REVISIÓN BIBLlOGRAFICA. 

C. I. Fernándet o lsz. O.V. Ohashi. A . E. Tricio & P.M. I'v OHIWicki. 
Facullad de Clenelas Exactas Qufrmcas V Naturales (UNa"'. , Félix de 
Azara 1552. Fax 0054 ·752 · 25414. C.P. 3300. Posadas. MISlones . 
Argentina . 

EI obletlvo de este Ira balo es dar a conocer las punclpales 
espeCles perludlclales Y Sus enemlgos naturales asoclados ai 
agroecoslstema dei yerbal en Argentina. citados desde 1928 hasta 
1995. En Argentma el Sistema de p,oducclón de verba mate es dei 
tipO agrícola. por 0110 las plantas acompanantes son herbáceas tanto 
nativas como alguna exóticas. En consecucnCla la entomofauna 
asoclada dl'lere con la reglón verbatera de Brasil (20% agrícola V 
80% explotaclón forestal) . EI material blbllográhco conSiderado 
corresponde a CUlCO autores. Se constató un total de 51 especles 
hlólagos V 48 benéficas. La Informaclón obtemda se deJa en soporte 
magnético para una futura base do datos. 

ACCION POR CONTACTO V INGESTION DEL FLUFENOX JqON V 
LUFENURÓN EN LA REPRODUCCIÓN DE SpodopttNll l ittOIiJ:i; IBoisd.I 
ILep: Noctuidael PROCEDENTES DE LARVAS TRATADAS. 

J . A. M . Lyra; A . P. P. da Silva & C. S. Alvarez. Unlv. Federal de 
Uberlãndla, Departamento de Agronomia, C.P. 593.CEP 38 .400· 
902.C. Umuarama , Uberlãndla\ MG . E·mall : 
L VRAJR@PITANGA .UFU.BR 

Dlcho uabalo ha sido realizado en el Laboratório de 
Enlomologla de la UnlverSldad de Córdoba (Espana). Se han empleado 
larvas de S. ItttOfS/lS de 32 estadlO procedentes de la poblaclón 
manlenlda en ."seclarlo sobre medlo artificial. Los tratamlentos han 
sido por contacto V I0gestlón con los prodUCIOS téCniCOS Flufenoxurón 
V Lulenurón, sumllllstrados por Shell Agrlculture y C,ba·Gelgy 
respectivamente. Para conseguI! el suficiente número de Indlviduos 
supen/lvlentes a los trat amlentos. cada producto tue utlhzado a una 
dosls eqUivalente a la DL60 calculada a partir de los datas de mortahdad 
obtenldos en bloensayos prevlos. Los adultos procedentes de las 
larvas tratadas. conforme van emerglendo son conlln" 'os en 
ponederos que contlenen água Illlelada para la ahmentaclór ' . I lembras 
de dos dias de edad son apareadas con machos de un dia a ,azón de 
una pareja l ponedero formando combina Clones. Se evaluó la 
fecundldad de hembras V vlablhdad de huevos blen el porcentale de 
esterllldad para cada una de las combina Clones. Para determinar SI 
eXlsten diferenCias reales entre las médias de los tratamlcntos se 
reahzan k»s anállSlS de la vananza conespoo(hentes. Los datos basados 
en conteos V expresados como porcentales son transformados segun 
la funClón: Y = Arc sen Óx. EI Flufenoxurón y el Lufenurón por 
ingestión o cont ato. alteran la reproducción de los adultos de S. 
Jittofalis procedentes de larvas tratadas. En general. se observan 
reducclones en fecundidad. pero el efecto más not able es la 
dismlllución signif icativa de la vlabiUdad de huevos. que en el caso 
dei Flufenoxurón se produjo sólo en las parejas en las que el macho 
procede de larvas tratadas. 
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UTILlZAÇÃO DO M~TODO DE CHOQUE COM INSETICIDAS PARA 
COLETA DE INIMIGOS NATURAIS NA CULTURA DOS CITROS . 

R. Pavarini . W. 8. Crocomo. Depto . de Defesa Fltossanltáfla (FCA I 
UNESPI, C. Postal Z37, CEP t8603-970. Botucatu. SP. 

Este uabalho teve por obJetiVO verificar as condições 
operaCionaiS do método de choque com IIlsetlClda para a coleta de 
mlml90S naturaiS na cultura dos Cltros . Os parâmetros avaliados 
foram. produto (um ptretrólde e um losforado\. dosagem maiS 
adequada e melhor periodo de cole ta após o choque. Esse ensaio fOI 
desenvolvido no Centro de PesqUisas Agrícolas Ferso!. municípiO de 
Itapetlnlllga - SP, em pomar cít riCO, CitfUS smensls (OSBECKI. 
variedade ValênCia com 13 anos de Idade. sobre porta·enxerto hmão· 
cravo. com espaçamento de 7 X 6m. O delineamento expenmental 
utilizado falo mtelramente casuahsado com 4 tratamentos e 5 
repelições. Os Inseticidas testados foram Deltametnna (Deeis 25 
CEI, nas doses 2.5 e 5 ml p_c .1I de água. e Tnclorfon (Dlpterex 500 
I, nas doses de 5 e 10 ml p.c.fI de água. sendo as coletas reahzadas 
1/2, , . 2. 4 e 6 horas após a aplicação dos Inseticidas. sobre uma 
lona plástica colocada no solo abrangendo toda a projeção da copa 
da planta. O ensaio fOI reahzado em )ulho/95 e repetido em feverelrol 
96. Os punClpals grupos de inimigos naturais coletados foram os 
cocclnelídeos. crisopldeos. hemeroblideos. reduvlídeos. slffldeos. 
mlcrohlmenópteros e aranhas. Venflcou·se que com o Insettclda 
Deltametnna 101 coletado um maior numero de mlmlgos naturais em 
comparação com o T"chlorfon. FOI venflcado também que a 
Deltametnna proporCIOnou um efeito de choque maior. principalmente 
em fevereiro de 1996. posslblhlando a coleta de 64.4% e 66.6% 
dos IIllmlgos naturais na pflmelfa hora após a aplicação do produto. 
correspondendo respectivamente as doses de 5 e 2,5ml p.c .1I de 
água. contra 33.3% e 32.64% coletados com o Tnchlorfon. 
corrrespondendo respectivamente as doses de 5 e 10ml p.c.1I de 
água. 

EFECTO DE ALGUNOS INSECTICIDAS V HERBICIDAS DE SUELO 
PRODUCIDO SOBRE LOMBRICES ROJAS 

Perez J .A .. A . Giuliano. P. Caffarinl. A . Foleia . Facul t ad de 
Agronomia Universldad de Buenos Aires . Avda. San Martln 4453 
(C.P. 14171 Bs. As. Argentina 

La necesldad de preservar a las lombnces como parte 
Importante de la fauna edMlca por los beneficIos que aportan ai 
agroslslema. Justifica la Implementaclón de práctlcas agrícolas 
IIlofenslVas. entre ellas. Ia selecclón de plagulcldas adecuados. Se 
suma a lo anterior la eXlgencla legal vigente en Argentina de. efectuar 
estudlos ecotoxlcológlcos sobre lombuces como requIsitos para la 
inscnpclón de productos "tosamtaflos. EI obJetiVO de este ensavo 
es evaluar el efeeto de la aphcaclón de agroquimlcos sobre una 
poblaclón de Eisenia loetlda que se desarrol1aba sobre humus de 
lombnz en condiCiones de campo .Se trabaló pulverizando los 
sustratos donde habltaban dichos ohgoquetas. contellldos en 
macetas a fin de faclh t ar el recuento de Indlvlduos VIVOS. Se 
emplearon los herbiCidas de suelo: EPTC 14.5 Ilha). Buttlato (4.5 li 
hal y Tflflurallna 13 Ilha). V los Insectlcldas Teflutnna 12 Ilha). 
Clorplnfós 11 11h\) V Clordano 11 .5 kg/hal.Se reahzaron observaclones 
y recuen tos de lombnces vivas a los 7. 14 Y 30 dias de la 
pulverización. Con los da tos obtenidos se realizó un ANVA y test 
de comparación de medias (Tukey) con un nivel de significación dei 
5%. EI recuento a los siete días indica que sólo un producto de los 
empleados ·Teflutrina - resulta perjudicial para las lombrices. Sin 
embargo en las observaciones siguientes, t ambién se ven afect adas 
por el Clorpirifós y el Butilato v, más t ardfamente la los t reinta dias) 
por el Clordano. Estos resultados preliminares reflejan la importancia 
de conocer el impacto de los product os que se aplican ai suelo. aun 
de aquéllos cuvo blanco no pertenezca ai reino animal -tal es el 
caso de los herbicidas- para no causar una perturbación irreversible 
en el medlo ambiente. 



EFECTO DEL INSECTICIDA IMIDACLOPRID SOBRE LA VAQUITA 
VARIADA ICycloneda sanguínea) . PREDADOR DE PULGONES . 

R. Gimênez. A .e . Della Penna. S. Rodriguez & S. Bado. Departamento 
de San.dad Vegetal. Fac. de Agronomia. USA. Av. San Marlin 4453. 
Buenos Aires. Argentina (1417) . 

Con el objeto de evaluar la acción tóxica dei Insecllclda 
hllldaclopfld IlS 35%) sobre cl cocclnélldo predador Cycloneda 
sanguinea, se recolectaron a campo elemplares adultos Imachos y 
hembras). Eu laboratono se efcc luó exposlclón d/recla ai tÓXiCO a 
distintas dosls sobre el 50% de la poblaclón recolectada. EI resto de 
la poblaclón cn estudlo se coloCÓ sobre placas con reslduos de la 
pulveflzaclón previa dei producto a distintas dosls . Se reallzaron 
observa Clones a diferentes Intervalos de t tempo cn ambos casos 
Los tratamlcntOs tueron; TO := tes llgo Ipulvenzaclón cou o, .a l, T1 

500 cc de p.f Ihl y T2 • 50 cc de p.f.lhl .Se hlcleron la!:; I lulcntes 
determlnacloncs: numero de Indlvlduos sobrevlvlentes; numero de 
Indlvlduos afectados y porcen tale de eftcacla (ABBOTTI Para la 
reahlaclón de los ensayos se utlllzó un OCA con 4 repetlclones . Del 
anállSIS de los resultados se concluye: 1· En los tratamlentos Químicos 
se verlflcaron afectos tÓXiCOS sobre el organismo bcnéltco en estudlo 
eo comparaclón con los t estlgo; 2 · se encontraron diferenCias 
slglllflca tl vas en el porcentaJe de efl cacla entre las dos dosls 
Icstcadas. slendo más entomotóxlca la dosls recomendada de uso 
(T 1I que la dosls reduClda (T2). 

INCIDÊNCIA DE Empo.sca sp. E PREDADORES NA CULTURA DO 
MARACUJÁ 

T. R. M . Cavalcan te. H. A . A . de Siqueira. A . P. lobo & M . C. 
P;canço. DPT_ de Biologia Animai. UFV. CEP 36571000. VlÇosa. MG 

o CUltiVO do maracujá no BraSil vem so dest"lV -Ivendo 
rapidamente. contnbUlndo positivamente para a economia d •. E~tados 

produlores. Dos frutos do maraculazelro obtêm·so o suco. o qual tem 
maIor expressão econômica quando comparado aos demaiS Pfodutos 
do mesmo. Há um creSCi/nemo stgnlf1c.wvo das exportações braslletras. 
tanto de suco Integral quanto concenlfado. Justificando dessa forma. 
a atual expansào da cultura do maraculá Essa expansão tcm 
contnbuldo para o surgimento de novas Plagas, den tre as quais a 
clgalflnha verde Empoasca sp.IHomoptra : Clcadelhdael a qual deVido 
a Introduçào de tOXtfl3S e possivelmente de mlcoplasmas. reduzem o 
tamanho das folhas. ASSim. es te trabalho objetiVOu o estudo de 
métodos de amostragem. Idade da planta e parte do dossel. além dos 
predadores na cultura. A pesqUisa fOI conduzida em Santa Cruz do 
Escalvado. MG. em setembro de 1996. Os métodos de amostlagem 
foram: avaliação direta das folhas do final do ramo (campo e laboratóriO) 
e batedura destas em bandeia plástica (35.0 cm X 29.5 cm X 5.0 
eml A Idade das plantas era de 10 meses e 21 meses. avahando·se 
as partes aplcal. mediana e basal destas. VenflCOU se que o método 
direto com avahação em laboratÓriO poSSIbilitou maIOr colet .. 11 1 ~duhos 

de Empoasca sp. (40/amostra). Observou· se maior Intell .... úade de 
ataque de "lnfas de clgarrtnha verde em plantas de 10 IIleses de 
Idade 12.98 ninfas/amostra), enquanto a maior inCidênCia de adultos 
desta espécie ocorreu em plantas com 21 meses de Idade 16.93/ 
amostra) . Os predadores encontrados foram: Coleoptera : Carabldae ( 
O. 16/amostra) e Cocclnehdae 10.05/amostra); aranhas 10.36/amostra 
I: Heteroptera: Reduvlidae ninfas 10.22/amostral e adultos (0.101 
amostraI!; Hymenoptera : Formlcldae IO,6B/amostral e neuroptera: 
Chrysopldae 10.004/amostra). O método Que permItiU maior coleta 
de Empoasca sp. fOI a contagem direta em laboratório sendo Que 
plantas em produção são maIs atacadas por essa praga do que plantas 
em fase vegetativa. 
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CONTROLE DE C~lIosobruchus m.cul.tus ICOLEOPTERA . 
BRUCHIDAE) EM CAUPI Vign. unguicu/./. COM ÓLEOS VEGETAIS 

A . C R. Lopes . J . V. Oliveira. H. L. Vasconcelos, V.Loges Dept· de 
AgronomIa (UFRPEI. CEP: 52171 -030 ReCIfe. PE. 

O CaJlosobruchus maculatus é conSiderado a praga mais 
Imllortante que ataca feIjão armazenado. O seu controle com óleos 
vegetais constituI se uma alternativa de baiXO custo e exce lentes 
resultados. Avallou·se.em condições de laboratórto os efei tos 
preventIvo e curat1vo dos óleos de canela ICmnamomum zeylantcumJ. 
louro (Laurus nobil/sI, canola t8rasslca napusJ e milho IZea mays), 
vIsando ° controle de C. maculatus em caupl. V/gna ungufCulata . 
cultiva r EPACE · 10. Os ex pertmentos foram condUZIdos no 
delineamento mteifamente casuallzado no esquema fatortal 5x 1 x4. 
com Quatro e seis repetições. respectivamente , e três fatores : 1 . 
tratamentos (4 óleos + testemunha);2-dose 15.0mllkg); 3·perlodos 
de armazenamento (período IllIclal, 2,4 e 6 meses) . No controle 
preventivo os grãos foram Impregnados com os óleos e depositados 
em reCipIen tes de Vidro . Logo após a impregnação e em 2. 4 e 6 
meses de armazenamento foram retuadas amostras de 50g de grãos 
e ",festadas com 5 casais de C. maculatus com O a 24 horas de 
emergidos. por 5 dias. Avaharam·se mortalidade. vlablhdade de ovos 
e emergênCia de adultos. No controle curatiVO, amostras de 300g 
de caupl foram infestadas com 30 casais. Após 13 e 20 dias da 
mfestação fOI feita a Impregnação dos óleos e observou-se a 
emergênCia dos adultos. No controle preventivo. o óleo de canela 
provocou maior mortahdade aos quatro meses de armazenamento, 
proporcionando menor postura de ovos ViáveiS e emergênCia dos 
adul tos. até o sexto mês de armazenamento. No controle curativo . 
os óleos de canela e louro foram os mais eficazes por proporCionarem 
menor emergência de adultos. Comprovou· se Que o óleo de canela 
fOI o mais eflClflnte no con trole preventivo de c.macu!atus. enquanto 
que para o cont role cura tivo os óleo de canela e louro se mostraram 
eficazes. 

CARACTERIZAÇÃO DA SUSCEPTIBILIDADE DE 8revip./pus 
phoenicís (Acari : Tenuipalpidae) AOS ACARICIDAS OICOFOL, ÓXIDO 
DE FENBUTATlNA . BIFENTHRINA E PROPARGITE PARA 
PROGRAMAS DE M ONITORAMENTO DA RESIST~NCIA EM 
POMARES DE CITROS 

C. Omolo, R. Konno. L.S .N. Nakahodo & V .A .P. DetAvari. Oept· de 
Entomologla (ESALO I USPI. C. Postal 9. CEP 1341 B·900. Ptraclcaba. 
SP. E-mail: celomo to@carpa.ciagrt .usp.br 

O desenvolVImento de t écnicas de bloensaio para a 
avaliação da susceptIbilidade de populações de Brevíp81pus phoenicís 
aos acaficldas utilizados na cultura de Cltros é uma etapa fundamental 
para a Implementação de programas de monitoramento e manejo da 
resistênCia deste ácaro aos acaflcldas. O obJetl .... o deste trabalho fOI 
o de caracterizar a respos ta de uma população susceptlvel de B. 
phoemcls aos acancldas dlcofol. ÓXido de fenbutatlna , bifen thrtna e 
proparglte. A metodologia de bloensalo adotada fala de contato 
reSidual . DISCOS de folha de elt ros de • 2.2 cm de diâmetro foram 
pulverizadas com diferentes concent rações de cada acartclda com o 
auxiliO da torre de Polter . Após a pulverIZação. os diSCOS foram 
transferidos para uma placa para cultura de teCidos contendo 6 células 
de 3.5 cm de diâmetro ou placas descartáveiS de 5 cm de d iâmetro. 
Os espaços de cada célula ou as placas eram forrados com algodão 
hidrófilo umedeCido antes de se colocar o diSCO de folha pulverizada. 
Em cada arena, foram transferidos 10 ácaros adultos. Os btOensaios 
foram mantidos em cAmaras climatlzadas à temperatura de 25°C e 
fotofase de 14 h. A avaliação da mortalidade foi realizada 24 h 
após a Infestação. As concentrações que causam mortalidade entre 
O e 100% foram definidas para cada acancida . Os dados foram 
submetidos à análise de Probit para a estimativa do coeficiente angular 
e da CL50. Baseado na curvas de concentração·resposta da 
população suscept ível de referência, uma concenlraçAo dlagnóstica 
é sugerida para os programas de monitoramento da resistênCia de B. 
phoenícís para os acaricldas citados. 



RELAÇÃO Pentilia flgsmJ: Sfllenasp idus IIr'icullltuslC iJl. :COC· 
CINELLlDAE; HEM. :DIASPIDIDAEI EM CITROS SOB EFEI·TO DE 
CHLORPIRIFOS 

F. L. Costa. Gravena ManEcol LIda. Rua Monteiro Lobato. 856. 
Centro. CEP 14870000. Jabotlcabal-SP E· mall 
gravena@convex.com.br. P. E. B, Paiva, S. Gra\lena & O. D. 
Fernandes. 

o IIlsellclda chorplflfos tem Sido desenvolvido em Cltros 
pata o controle de cochonllhas de carapaça como Selenaspldus 
nrtlcu/alUs. Par/arana zmphus e P. crnerea (Hemlptera Ol8spld,dae) 
com resultados multo conSistentes, Vis to que os msetos benéficos 
que habitam a cultura dos CllrOS são de grande Inportãncla no controle 
bIOlógiCO natural. principalmente de cochonilhas de carapaça, 
I~studou se o efeito de três formulações do Inseucida cloqmlfós 
ILorsban 480BR, Lorsban 75WG e Sabre). em duas dosagens cada 
uma 133.75 e 45 glal100 I) sobre a relação de denSldadr" Il'méflca 
da Joamnha P. egena e da cochontlha parddlnha S. aruculJ" " -Nelação 
PredadorPragal. O ensaio fOI conduzido em pomar til.: Hamhn. 
altamente mfestado pela praga e utilizou-se delineamento esta tístico 
de Blocos ao Acaso. com quatro repetições com parcelas de 30 
plantas cada Os tratamentos foram aphcados através de equipamento 
tratorllado. gastando · se 10 I de calda/planta. O insetiCida chlorplrtf os 
redUzlll todas as fases de S. ortlculOlUS em 72 a 96% e as relações 
numCtlcas predador:presa de P. egena IN°/3 árvores) :S. arllculaWs 
IN"1 15 folhas) aos 14 dIas após a pulverização foram; Lorsban 480BR 
133. 75 glal1 00 I) :;o: 1." , Lorsban 480BR (45 glal100 11 - 1.23; 
Lorsban 75WG 133.751 - 0,99: Lorsban 75WG (45 gia/100 11 = 
0 .55. Sab'. 133.75 9,a/ l 00 I) - 1.93; Sab,. 145 g,a 100 I) - 0.97. 
Supracld t40 glal100 11 '-' 0.09; D,metoalo (50 91a ' 100 11 - 0 ,13 e 
Testemunha '" 0 .17. ASSim sendo a relacão quantitativa predadof/ 
praga fOI lavoreclda pela aplicação de chlorplnlós comparada aos 
lilsellcldas padrões e testemunha. portanto o Inseticida clorplflfós 
des favoreceu mais à praga que o seu Intmlgos natural. a Joaninha P. 
egena 

INFLUÊNCIA DO MANEJO DO SOLO NO MANEJO ECOLÓ·GICO DE 
PRAGAS DOS CITROS 

R. Gra\lena. Setor Pesq Expenm . GRAVENA ManeiO EcológiCO de 
Pragas lida .• 14870-000, Jabotlcabal, SP. emall gravena@con
vox .combr. S. Gravana. J . L. da Silva & A. Massambani 

O eltpenmento 101 condUZido em pomar de laranJa var Peral 
limão cravo de 8 anos com espaçamento de 7x7 . O delineamento 
experimentai fOI de blocos ao acaso com 4 tratamentos e 3 
repetlções_ Cada parcela continha um total de 56 plantas de laranja. 
sendo 7 linhas de 8 plantas cada Os tratamentos foram de cobenura 
verde nas entre linhas de laranja com;(1IArachls pmto/;12INabo 
Forragelfo ;t3lMato Roçado;(41Grade/en tre· ltnhas gradeada As 
avaliações foram realizadas a cada qUinze dias, no período entre 201 
03 ' 1996 d 10/1011996. sendo observadas ao acaso 5 plantas por 
parcela Para o ácaro da lerose foram examtnados 2 fruto~ Iduros 
IIHernos e dOIS ramos de 20 cm da penferta da copa, I planta. 
com lente de bolso, determlOandose o numero de acaros por fruto e 
ramo. Para o ácaro da ferrugem foram observados 3 frutos verdes 
por planta. através de uma Visada de lente contando·se o numero! 
cm·. Os acaros predadores foram contados em 5 folhas Internas por 
planta . auando o ácaro da f errugem atingiu. dentro de cada 
tratamento, 10% de frutos com :130 ácaros por cm ~ e o da leprose 
15% de frutos com presença do ácaro. foram respectivamente 
pulveflzados com os produt os sele tiVOS enltof relKumulusl e 
hexyth,azox{Savey). PassadOS 7 meses do IniCIO do ensaiO as parcela 
com grade eXlglfam uma aplicação de hexythlazox no dlCl 04 /07/ 
1996 Indicando que o uso SistemátiCO de grade para cont role do 
mato aumenta a denSidade populaCional do ácaro da leprose dos 
Cltros Brevlpalpus phoemcls Até o presente momento os dIferentes 
métodos de manejo do solo não Influlfam na InCidênCia do ácaro da 
ferrugem dos Cltros Phyllocoprrura olelVora. todos apresentando a 
mesma neceSSidade de pul\leflzações. Por correlação exponenCial a 
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relação predador:presa (f,tosetdeo~leprosel para manter a presa em 
baixa densidade é de 1 1 

UM NOVO MODELO DE ARMADILHA DE FEROMÓNIO PARA 
CAPTURA DE MACHOS DE PhtheochlolJ CllInaodes (MEYRICKI 
ILEPIDOPTERA: TORTRICIDAEI EM POMARES DE MACIEIRAS. 

F_ A. C. de Mendonça & E. F_ Vilela, OeptO de Zoologia. UFPR. C. 
Postal 19020. CEP 81 .531 · 990 . CUflllba. PR, Email 
ganfa@garoupa .blo.ufprbr e Oepta de Biologia Animai, UFV. CEP 
36570000. V'çosa. MG. E ma ,I EVILELA@BRUFV.BITNET 

Uma das mais Importantes pragas que InCidem sobre a 
cultura de maçã nos Estados do Sul do BraSil , é a lagarta enroladetra. 
Phrheochr08 c ranaodes. O con trole qurmlco desta praga é 
comprometido por seu hábtlo de construtr abngo e galenas entre as 
folhas e frutos _ Deste modo. o presente trabalho teve por obJetiVO 
Viabilizar o uso de feromônto SintétiCO de P. canaoedes . recentemente 
identificado e stntetlzado. com as neceSSidades dos produtores da 
região. Com esta flnahdade. procurou-se desenvolver um novo modelo 
de armadilha, que fosse capaz de conClhar efiCiênCia de captura de 
tnsetos com vlablhdade econômica. A armadilha fOI desenvolVida a 
partlf de garrafas plásticas de refrigerante descartável de 2 '- Foram 
feitos cort es longitudinaiS e transversaiS, ob tendo-se um formato 
que proporCionou uma grande área utll de captura de Inseto. A base 
da armadilha recebeu cola Inodora Blo-trap 3 ' . com a finalidade de 
aprisionar os Insetos recrutados No teto foram feitos oflficlOS que 
serviram para IntrodUZir um suporte de arame, por meio do qual as 
armadilhas eram fixadas nas plantas. O septo de borracha unpregnado 
com feromônlo fOI fixado no teto da armadilha com a ajuda de um 
alfinete . O novo modelo ' 01 comparado com outros modelos 10elta. 
Pherocon e PVCl e de acordo com os testes de campo, se mostrou 
tão efiCiente quanto os demaiS modelos avaliados . Oeste modo. 
sugere-se o emprego do novo modelo. ViStO que alcançou excelente 
performance na captura de machos de P. cfanaodes, além de tef um 
custo pratICamente nulo para sua confecção. e poSSibilidade de se 
substitUir, futuramente. a cola Inodora por uma marca naCional Similar 

AVALIAÇÃO DE DIFERENTES DOSES DE FEROMONIO SINT~TICO 
E MODELOS DE ARMADILHAS NA CAPTURA DE MACHOS DE 
Phtheochroll crllnlJodes IMEYRICK) IlEPIOOPTERA: TORTRICIDAE} 
EM POMARES DE MACIEIRAS. 

F. A. C. de Mendonça. A. E. Eiras. E. F. Vilela & A. Kovaleski Oept 
de Zoologia, UFPR. C. Postal 19020. CEP 81531 ·990. CUritiba. PRo 
E-mail ganfa@garoupablo.ufpr .br 

Anualmente. o cul1l\lo da maça nos Estados do Sul do Brasil. 
vem aumentando em área e ImportânCia econômica. Entretanto. um 
dos fatores limitantes desse aumento são as pragas, onde a lagarta 
enroladetra. Phlheochroa cranaodes. tem mereCido destaque, ViStO 
que as tnlufias causadas por esta espéCie tem depreCiado o valor 
econômico e comprometendo as exportações de maçã O controle 
químiCO da lagarta emoladetra é dlHcil deVido ao comportamento 
que apresenta de cons truir abngos e galertas entre as folhas e frutos . 
Neste trabalho. procurou· se estabelecer as bases de um programa 
de monitoramento desta praga. com o uso de feromônto sexual 
stntétlco. determtnando·se a dose e o modelo de armadilha mais 
adequado . Os expeflmentos foram condUZidos em pomares 
comerCiaiS de maçãs das vanedades Gala e FUJ' . no muntclplo de 
Vacarta RS Para se avaliar o efeito da dose foram utilizados septos 
de borracha nnpregnado com feromônto sexual s," tétlco de P 
cranaodes. t3E, 5Z1 -3.5 -dodecadlenll acetato em armadilhas Delta 
de cor branca com cartão adeSIVO no fundo_ Foram avaliadas 4 doses 
em escala logantmlca crescente 10.0; 0.9; 9.0; e 90.0 mllseptol. 
tendo fêmeas vlfgens como testemunha. Na avaliação do melhor 
modelo de armadilha. também foram utlhzados septos de borracha 
Impregnados com feromóllIo Sinté tiCO na dose de 90 ml/septo. 
Avallou·se Cinco modelos de armadilhas: pherocon, delta de cor 



hranca, blotrap, PVC e garrafa Inovo modelaI, As armadilhas foram 
colocadas no terço supeflor da copa da planta, na dtreçã ... ~, vento 
dominante. Os dados loram colatados semanalmento, QUillt Ilcando
se os insetos capturados, que eram então remOVidos. Ou acordo 
com os resultados , pode se observar que não houve diferença 
slgnlftcatlva en tre os diversos modelos de armadIlhas. No entanto. o 
baiXO custo para a confecção, aSSOCiado á faclhdade de operação 
do modelo garrafa o distinguem dos demaiS. Os resultados Indicaram 
que 9ml/septo fOI estatisticamente supcflor às outras doses, QuandO 
exclUIU se o fator fêmea virgem. Porém todas as doses ndo dlfemam 
entre SI, quando InclUIU se as fêmeas virgens na análise dos dados, 
IndIcando com ISSO, que provavelmente. deva eXlst" algum erro na 
rota Sintética ou a ausênCia de algum composto mlnorttárto na mistura 
feromanal e que tenha efei to smérglco. 

CRESCIMENTO MICELlAL E PROOUÇÃO DE ESPOROS DO FUNGO 
Colle to trichum glo8osporioides ISOLADO Orthezill NA PRESENÇA 
DE ACARICIDAS-INSETlCIDAS-FUNGICIDAS 

Oliveira, A.C .A.l.. Cesnik, A. & Ribeiro. A .S.EMBAAPA/CN ,: \. C.P. 
69. Jaguallúna, SP. 13820-000, Emall ceslllk@cnpmd.t;.)Hlpa.br 

Visando dar subsídiOS ao MIP no controle biOlógiCO de O. 
pmelong.1. cochoullha praga dos Cltros e de outras culturas, com o 
fungo elllomopatogenlco C. gloeospo"oides Isolado Orrhezlo, 
IIlStdlou se um expertmcnto em Blocos ao Acaso com 9 repe tições, 
no ldboratóllo de Entomologla do CNPMA, em Jaguartúna. SP, com 
os segUin tes agroqufmlcos. Abamectln IVerlunecl. Acrtma thrtn 
(Aulast!. He)(ythlaLOx ISaveyl. OXlcloreto de Cobre (Recop) e 
Prop.lfgtte tOmltel Cada produto fOI testado na dosagem que é 
utlhl.llta em pulvclIlações nos pomares de CIUOS do mUIllClplO de 
lunclfa. SP, Cada Erlenmeyer, contendo 125 ml de um meio de 
(:lIltllr a BO fOI Inoculado o C. gloeospofloides e adiCionado o 
duroqulmlco sendo Identificado com o número do tratamento e o 
numcro da parcela e colocado em agitador durante 8 dias 
IIlllllerruptamente a 130 rpm em tomperatura amblen le. Após esse 
período. rel110u se uma alíquota de 1,0 ml para a contagcm de esporos 
na Camara de Neubauer e 0,2 ml para a Viabilidade dos mesmos, em 
fIlelO de cultura de BOA com duas repettções. O conteúd" I ... :;tante 
fOI filtrado a vácuo e após deVidamente seco a 28" ~'C até o 
completo eqUilíbriO da pesagem . A análise de vanânCIa para os 
tratamentos fOI Significante ao nível de 5% tanto para o numero de 
esporos como para o desenvolVimento do mlcéllo. O plaqueamento 
em BOA. através da Alça de Drtgalsky. revelou que o OXlcloreto de 
Cobre trlVlablllzou o desenvolVimento do fungo . Todos os outros 
produtos utilizados não tnlbHam o cresCimento do rntcého e a 
esporulaçi-'o do fungo sendo compatíveiS em MIP quando se quer 
controlar pr agas e doenças, conjuntamente com a O"IIezl8 praelonga. 
O Teste de Tuckey, para a comparação das médias, mOStrou que o 
ProparOlte aumentou conslderavelrnente a quantidade de esporos 
produlldos em relação a testemunha . Abarneclln e ACllmath,.n foram 
IdêntiCOS, em relação a testemunha e também colaboraram para um 
Jumento Significat iVo na produção de esporos. J.1 para a produção 
do mlcóllo encontramos os produlos diVididos em dOIS grupos. 
Abamec(in, Proparglte e Testemunha tiveram o mesmo desempenho 
na produção de mlcého e foram melhores Que os demaiS. 

Orlhe,i. pra.longa DOUGLAS. 1891 IHDMOPTERA. ORTttEZI/OAEl 
- PERSPECTIVAS DE CONTROLE 

Cesnik, A .• FerraI , J .M .C. & Maia. A . de H,N. EMBAAPA CNPMA. 
C.P. 69. Jaguartúna. SP, 13820· 000 , E· matl: cesnlk@ 
cnpma.embrapa.br 

A O. prae/onga tem causado Inúmeros prelufzos à cultura 
dos cltros. prinCipalmente nos Estados de São Paulo e Sergipe apesar 
de ter Sido constatada sua ocorrênCia na maior parte do terrltórtO 
braslletro. Os téCniCOS do setor têm recomendado, como tentativa 
de controle. produtos nem sempre registrados para a cultura e. quando 
não, recomendam a aplicação de InsetICidas slstêmlcos. no solo, em 
grânulos, a base de Aldicarb ou do Olmetoa to. não somente em 
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plantas atacadas como t ambém em suas plantas vIzinhas a fim de 
prevenir um ataque às mesmas. Recomendam ainda uma pulverização 
follar a base de Para tlon, este com carênCia de 15 dias e àqueles 
com carências de 60 e 90 dias respectIVamente, cUJo prazo nem 
sempre pode ser cumprido pelo ataque do Inseto se encontrar em 
rebolelras e o da colheita do fruto ser de forma extenSiva e única. 
Algumas espécies das lamnlas: Mtrldae. Cocclnelhdae, Chrysopldae. 
Aeduvlldae e Drosophlhdae são Citadas na literatura como predadores 
de O. proe/ongo. São Citados também os lungos Verlicllhum lecanii 
e Fusorium sp., este mais t arde reclasslftcado como Colletot"chum 
gloeospofloides . Não se tem noticias da Criação de predadores com 
a flnahddde de controlar a 0 _ praelonga. No entanto, testes realizados 
por esta equipe. a "'vel de campo. com o ColJetotflchum 
gloeospofloldes Isolado Orthezla, tem demonstrado grande eftclêncla 
no controle desse Inseto. Testes com esse l ungo, em Arthur Nogueira 
e limeira. têm demonstrado que as folhas das partes maiS alias das 
plantas apresentam maior quantidade de Ulsetos adultos tanto antes 
como depoIS da aplicação do fungo . Já a porcentagem de Infestação 
nas folhas se comportou diferentemente nas seis variedades testadas. 
Cuanto a determinação da Infestação nos quatro pontos cardeaiS, 
não conSiderando-se a allUra da planta. houve um comportamento 
mUito Irregular quanto a dlstrtbUlção dos adultos nas di ferentes 
variedades e também nas diferentes épocas dos levantamentos no 
campo. No que diZ respeito a porcentagem média de Infestação não 
houve preferênCia do toselo para um determtnado ponto cardeal. O 
fungo controla o Inseto Independentemente da vartedade de CltrOS e 
da pOSição ou da altura do Inseto na planta, a níveiS que vartaram de 
85 a 96% no perfodo do 90 dias. 

CONTROLE aUiMICO DE Breviplllpus phoenicis (GElJSKESI E AÇÃO 
SOBRE ÁCAROS FITDSEIDEOS EM CITRDS 

A . Aaga, Inst BiOlógiCO, C. Postal 70. CEP 13001·970, Campinas, 
SP. Emall : adal lon@dglneLcom.br. M . E. Sato, A . C. Aossi & L. C. 
Cerávolo 

O ácaro 8revlpalpus phoemcls é praga chave na cltrtcultura 
paulista por ser transmissor do vírus da leprose, uma doença que 
causa severos danos às plantas cltncas. O experimento fOI condUZIdo 
em PreSidente Prudente, SP, com o obJet iVO de estudar os efeitos de 
alguns acartcldas. sobre a população de Brewpalpus phoenlcls (Acart, 
TenUlpalpldae' e ácaros predadores (Phytoselldael em pomar de 
laranla. Os mgredlentes ativos e respectivas concent rações (g/ lool 
de água' foram : hexythlazox 11,51, halfenprox (0,01; 0.02; 0,04; 
0,08) e ÓXido de fenbutatln 138.4' . Os acartcldas foram aplicados 
em pomar de laranja 'Pera AIO ', com 12 anos de Idade, através de 
um pulvertlador tratortzado, prOVido de pistolas. gastando-se em 
média 9.5 litros de calda por planta. Uma avaliação préVia fOI realizada 
em 21/06/95 e as demaiS aos 7.1 4.34,61,97.127 e 160 dias 
após a pulverlzaçâo IDAPI. A avaliação fOI feita no local, através de 
uma lupa manual de aumento de 10 vezes. Por parcela. foram 
coletados 5 frutos para avaliação da populaçâo de ácaros-da· leprose 
e 5 lolhas para medição do nível populaCional dos ácaros fltosetdeos. 
Adotou se o delineamento em blocos ao acaso. com 7 tratamentos 
!inclUindo testemunhal e 4 repetições. Os dados obttdos com o 
ácaro·da·leprose e com ácaros predadores foram transformados em 
, sendo submetidos à análise estatística pelos testes F e Tukey a 
5% de probabIlidade. Os acaricidas óxido de fenbutatin, halfenprox 
10.04 e 0.081 e hexythiazox controlaram o ácaro-da-Ieprose até os 
61 DAP. Aos 127 DAP, os acancldas óxido de fenbutatin. halfenprox 
(0.081 e hexythlazox apresentaram um controle de 95,0 %, 87 , 1 % 
e 74.1 %, respect Ivamente. Hexythlazox e ÓXido de fenbutat in foram 
os acartcldas selet ivos aos ácaros predadores. 

EFEITO DE INSETICIDAS E FUNGICIDAS UTILIZADOS EM CITROS 
SOBRE ÁCAROS PREDADORES DA FAMILlA PHYTDSEIIDAE 

M. E. Sato, Inst. BiológiCO, C. Postal 70, CEP 1300 1· 970. Campinas, 
Sp, A . Raga, L. C. Cer6volo & A , C. Rossi 

Os ácaros da famnia Phytoselldade são conSiderados os 
prinCipaiS Inimigos naturaiS de ácaros fttófagos presentes em cltros. 



o expeflmento fOI reahzado em Presidente Prudente, SP. com o 
obJetiVO de avaliar o efeito da aplicação de Inseticidas e fU/lglcldas 
em cltros, sobre a população de ácaros fttosefdeos presente no 
campo. Os tratamentos e as respectivas concentrações Ig l,a./l001 
de água) foram : etlon eE (751. dlmetoato CE 1401, metl"l ... ,on eE 
(40). óleo mineral 1801. dlazlnon CE (601. dcltametuna <.. ~ 10,751. 
benomll PM 1251. mancozeb PM (120), Zlram se (150), OXlcloreto 
de cobre PM 12101. óXido cu proso PM (84), tlofanato metll PM (63) 
e tebuconazoli PM 118,75): além da testemunha. O delineamento 
estatístiCO fOI !Ilicitamente casual17ado com 14 tratamentos e 5 
repetições. As parcelas foram constituídas de 4 plantas, sendo 
conSideradas úteis as 2 centraIs . A aphcação fOI realizada no dia 08 ' 
05 /96. através de um pulveflZador tratOfllado prOVido de pistolas, 
gastando·se em média 15 litros de calda por planta . A avahação 
constou da Imtura do número de ácaros predadores em 20 folhas 
por parcela . Os ácaros predadores maIs abundantes no pomar foram 
EuselUs cJtrifollUs e EuselUs concord,s . Todos os produtos. com 
exceção de óXido cuproso. foram SIgnifIcatIvamente preJudiCIais aos 
ácaros predadores, provocando rcduções populaCionais aCima de 
68%. aos 5 dias após a pulvertzação (DAP) . Os produtos et lon. 
dlmetoato, mettdauon. deltametrlna, mancozeb e benomll foram os 
mais tóxICOS, causando reduções populacIonais supeflores a 93%, 
nos prtmetrOS 33 DAP. Aos 105 DAP, observou-se o restabpll'{'lmento 
populacIonal destes ácaros em todos os tratamentos, COI II t,, )(ceção 
de deltametrtna, que ainda apresentou 39.5% de edução 
populacional. 

INFLUENCIA DO NÚMERO DE CICLOS DE SOJA NA POPULAÇÃO 
DE CUPINS DE MONTíCULO Cormeermes snydcfI E SUBTERRÂN EOS 
EM ÃREA DE IMPLANTAÇÃO OE CANA-DE-AÇÚCAR _ 

S. de O. lima, P. M . Fernandes, L. D. Ribeiro & P. F. M . Oliveira 
Escola de Agronomia, UOIV . Fed. de GOiás. C. Postal 131, eEP 
74001 ·970. GOlanla, GO . E·mall: mgoes@lpe.ufg .br 

A Importância dos cupms na cultura da cana de -açúcar 
está no fato que algumas espécies prejudicam senSlvehnente as 
plantas. podendo destrUII desde os toletes até calmos em pé, 
causando falha s na germinação e perdas de peso na colheita . A 
utilização de práticas de manejo do solo Visando a dlmlOulção da 
população desses Insetos em áreas de cana de-açúcar po,! ' • Pr uma 
feHamenta a mais na dlmlnulçio da quantidade de "~..: tlcldas 

aplicados nesta cultura. Neste trabalho avallou·se a popul .. ção de 
cupins em uma área de 9 hectares com pastagem de SrBchlBflB 
hum/dlcola sob um Latossolo Vermelho·amarelo dlstróflco, que fOI 
dividida em 3 parcelas de 3 hectares com as seguintes seQuênclas 
de CU ltIVO: Parcela I . soja (lo ano) sOJa 12°ano) e cana; Parcela 11 
Pastagem (10 ano). sOJa 12° anal e cana; Parcela 111 pastagem (lo e 
2° ano) e cana. A população de CUpinS subterrineos tProcormeermes, 
Anoplotermes. Syntermes e outros) nas parcelas fOI monitorada 
anualmente através de iscas (toletes de cana·de·açúcar·30 Iscas/ 
parcela) Que foram retIradas após 30 dias .. Para os CUpinS de 
montículos fOI feito um senso da população de cuplllzellOS antes e 
após os tratamentos. Os resultados obtidos nos permltlfam vertltcar 
a comple ta eliminação dos cupins de monticulos nas 3 parcelas. 
Para os CUpinS subterrineos as práticas adotadas não reduztram a 
percentagem de Internódlos atacados. Entretanto a população destes 
CUpinS no solo fOI menor na parcela I. FOI possfvel concluII que os 
cupins de montlculos foram eliminados pelo efeito mecâniCO do 
preparo de solo, enquanto que os cupins subterrâneos tl 'v l r m sua 
população, aparentemente, redUZida pelo CUltIVO da sOJa, 

EFEITO DE DIFERENTES SISTEMAS DE PREPARO DE SOLO NA 
POPULAÇÃO DE CUPINS SUBTERRÃNEOS _ 

S. de O. lima & P. M. Fernandes, Escola de Agronomia, UOIV. Fed . 
de GOiás, e . Postal 131 . CEPo 74001 ·970. GOIAma. GO . E·mall : 
mgoes@lpe.ufg .br 

Os cupIns consti tuem um dos grupos dommantes de 
artrópodes em mUitos solos, a sua Importância em um ambiente 
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deve basear·se em Informações relativas a três características 
essenCiaiS' participação no fluxo de energia. Influência que exercem 
na estrutura fíSica do substrato e, finalmente, Interação direta ou 
Indireta com outros organismos. O preparo do solo desestrutura os 
sltemas de galenas formadas pelos cupins e pode f avorecer ou 
desfavorecer uma determinada espécie. Os dIferentes sistemas de 
preparo de solo utIlizados em nossa agflcultura. apresentam uma 
dIferenciação quanto ao revolvlmento do solo. Neste trabalho 
procurou·se verificar a população de CUpinS subterrâneos em 
experimento que vinha sendo conduzido ha 5 anos, com plantiO 
milho no verão e do fellão no Inverno, em três Sistemas de preparo 
de solo: Grade Pesada IGP) ar ação com grade aradora + 2 gradagens 
niveladoras; Aração Profunda IAP) . pré· Incorporação com grade 
aradora t aração com arado de alvecas + 2 gradagens niveladoras; 
e PlantiO Olfeto IPOl roçagem e aplicação de herbicida . Para 
verificação das populações de cupins, foram colocadas Iscas (toletes 
de cana de·açúcar) nas parcelas (6 Iscas/parcela. Não houve diferença 
Signi fi ca tiva entre os tratamentos (GP, AP e PD). nas duas 
amostragens lellas (verão e Inverno). A Inlestação de cupins nas 
Iscas fOI maior no IOverno. Foram encontrados cupins pertencentes 
aos gêneros Procormtermes, Apar8termes e ou tros. 

M A NEJO INTEGRA DO DE CUPIN S DE MONTlc ULOS EM 
PASTAGENS 

P. M . Fernandes. C. Czepak, V. R. S. Veloso. L. S. Costa. R. A . B. 
Soares, A. L. Piment el, M.L. Goes & E. A. Araújo. Esc. de Agronomia, 
Univ Fed . de Goiás. e. Postal 131, eEP 74001 ·970, GOiânIa. GO. 
Emall : mgoes@lpe.ufg.br 

Estudos sobre cupins de montfculos em pastagens vem 
sendo desenvolvidos, desde 1991, na Universidade Federal de GOiás 
Visando estabelecer o manejo Integrado desta praga. Foram feitos 
levantamentos das espéCies e estudos de distribUição geográfica, 
flutuaçao anual de atiVidade. arquitetura de nlOhos, hábi t os 
alimentares, danos provocados às pastagens e medidas de controle 
biológicas, culturais e qulmlcas. As prtnClpalS espéCies encontradas 
foram ; Cormtermes snydefl (predomll18 em GOiás, Mato Grosso e 
Tocantins) . C. cumulans (predomina em São Paulo. Sul de Minas 
GeraiS e MaIO Grosso do Sul! e C. bequBertt, Que ocorre em baixa 
Infestaçdo em Quase todos estados. mas predominam em alguns 
locaiS como no Vale do Araguaia e no norte de Mato Grosso. As 
colônial de C. snyden estavam mais ativas nos meses Quentes e 
chuvosos (dezembro, Janeiro e feverelfol e menos atIvas nos meses 
secos (Julho, agos tol A arquitetura de ninhos varta Inter e 
IntraefOcclllcarnente em diferentes locaiS. Das 3 espéCIes apenas 
C. snydcfI não apresentou OInho com cen tro dIferenCiado. Ahmentam· 
se preferencialmente de folhas. hastes e raizes secas e não danttlcam 
teCidos VIVOS nas paSlagens. A área real ocupada pelos montículos 
é Inslgntllcante não chegando a 2%, mas o cf CitO Visual chega a ser 
assustador para o peCU3f1sta. Trata·se de uma praga estética o que 
torna Impossivel a utlhzação de nlVel de dano econômiCO. A renovação 
cn tenosa da pastagem, prtnclpalmente com preparo de solo profundo, 
reduz dratlcamente a Infestação e deve ser a primeira medida a ser 
adotada. Após 1 a 2 anos quando os cupinzeiros começarem a 
aparecer recomenda·se o controle anual com InsetIcidas eliclentes, 
registrados para este fim e dIsponíveiS no mercado. 

DANOS DE 8 ephrlltelloides pomorum (FAB.1 IHYMENOPTERA: 
EURYTOMIDAEI EM POMARES DE GRAVIOLA IAnonna muriest. 
L I 

J . E. P. Mendes & M. J . 8 . Pereira Departamento de BiologIa Animal 
ICCB/UFVI. CEP 36570-000. Viçosa 

No Brasil, a graVIola é tida como uma frutUera tropical de 
grande valor comerCIai, com excelentes perspectivas econômicas. 
quer seja na comerclahzação In natura. quer para a Industrtahzação. 
Apesar de dispor de condIÇões favoráveiS ao seu CUltiVO. os problemas 
fuossamtárlos, principalmente no que diZ respeito às pragas, vem 
prejudicando a manutenção de plantiOS comerCias. A espécie 



Bephrarelloldes pomOlum é conSiderada como urna das prinCipaiS 
pragas da graViola no BraSIl. Este grupo é mUlIO pouco estudado e 
as Informações snbre a Indicação da presença do ,,'seto durante o 
desenvolvUllento do !ruto são escassas. O presente trabalho tem 
como obJetiVO caracterl7i11 a presença de B pomorum em pomares 
de graViola. Visando contribUir para mdlcar o ataque da praga desde 
o IniCIO da hutdlcação. As observaçoes loram reahzadas c. lImares 
de graViola. nos munlcip10s de Astolfo Dutra. MG e M 'JIO, Al, 
durante o pcriodo de 1994 á 1995 A fêmea OVlpoSlta l:ITI frutos 
Jovens. qerallnente. na regidO em torno dos espinhos, onde dOuta 
pequenas pontuacões, vlsivelS alguns dias após a OVIPOSIÇ.lO. A 
traJI'tórta do OVlpOSltor ate a semente é detectada pela presença de 
riSCO ao longo da polpa até a semente, onde normalmente sào 
encontlado~ pequenos ooficlos de borda amarelo· clara, que IndIcam 
a locahlaç.io do OVo no IIHertor da semente. O fruto desenvolve 
nOltnalrnente mesmo com a presença do Inseto. Ou ando próximo a 
maturaciio Ó possivel detectar o ataque pela presença de um halo 
verde ellocuro em torno do espInho do fruto. por onde o adulto sal 
d('uci",do o ollflCIO abelto para entrada de microorganIsmos C Insetos 
que depreCiam o fruto para a comerclaltzação. 

REPERCUSSÃO DO MUTUAlISMO DE ClImponolus sp. 
IHYMENOPTERA. FORMICIOAE I CO M M i lylococcus g/01l8ri 
IHOMOPTERA. DIASPIDIDAEI EM PLANTAS CITRICAS 

M . M . Guerizoli & E. Corseuil. InSl de BIOCiênCias. PUCAS "::. Postal 
1429, CEP 90619900. Porto Alegre, AS E matl 
corsellll@vortex.ufrgs br 

Vátlas espócles de formigas açucarelfas vivem em 
lIlutuah~mo com cochonllhas e pulgões, alimentando· se do 
"honevdew" paI eles excretado EXistem alusões Indicando a 
POS~lblhda{h;' de redução dos danos destes homópteros através do 
lII.mOlo Illworado de comunidades de formigas em pomares cltncos. 
T dlS formigas, além de faCilitarem a disseminação dos Insetos 
sugadores, pOdendo aumentar a população em alé dez vezes, 
dlltcultam o acesso de predadores e parasltóldes. Como não eXistem 
d<ldo!; pr('CI$OS quantlftcando a repercussão dessa aSSOCiação. 101 

trl !1t.1lado um trabalho expertmental em pomar de laranla de umbigo, 
em Porto Alegre FOI utlltzado delineamento completamente 
casualllado, como trlfaloual, com dez repellções. compreendendo 
os meses. quadrantes e a presença ou não de ctnta adeSiva que 
trnpede o acesso de fOtnHgas á árvore. Atravós da coleta de 10 
folhas por unidade expellmental reglstfaramse tanto o nUIl •.. Il total 
de cochOllllhas como o de exemplares parasltados. A , ..... llse de 
vartãnclil das coletas de outubro de 1995 a agosto de 1996. 
eVidenCIOU que o percentual de parasitismo fOI mais elevado em 
lunho e Julho. nas plantos com proteção e Junho, Julho e agosto nas 
sem proteção Ouanto à presença ou não de Cinta adeSiva houve 
dIferença slgntflcatlva em relação ao percentual de paraSitismo, com 
19.2% 'MS plantas protegidas e 22,5% nas demaiS . O expetlmento 
IniCIOU com populações estati sticamente IguaiS nos dOIS conjuntos 
de plantas e. no Ilnal. a média do número de Insetos nas plantas 
sem proteção duplicou em relação às com proteção. Apesar das 
formigas açucarelras terem propICiado pequeno aumento no 
percentual de paraSitismo, o seu auxiliO na dispersão das cochollllhas 
fOI tão expressIvo que Justifica recomendar, no uso do maneiO 
Integrado de pragas de plantas cítricas. seja eVitada a presença de 
tiHS Insetos 

INFLUÊNCIA DO MANEJO DA VEGETAÇÃO NATURAL SOBRE A 
POPULAÇÃO DE PRAGAS NA CULTURA DO ALGODÃO IGo -.s ypium 
hirsutum l .1 

R.C. Marucci, N.M . Martinelli . M .R. F,izzas, S. Freitas & C.M . 
Tofanelli . FCAVJUNESP, CEP 14870-000, Jabotlcabal. 5 .P. 

FOI Instalado um expenmento com O objetiVO de avaliar a 
Inlluênc18 do maneiO da vegetação natural sobre a população de 
pragas na cultura do algodão em Jabotlcaba!. O expertmento 
consttlulu de seis tratamentos, com 5 repetições. Reahzaram se 
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avaliações semanais desde os 44 até os 110 dias após a emergência 
da cultura utilizando· se de três métodos de avaliação: rede 
entomológlca, pano entomológlco e armadilha de Janela. Fez-se a 
contagem do numero de ácaro branco IPo/yphagol8rsonemus IOlusl 
nas folhas do ponteiro aos 89 e 96 dias após a emergênCia da cul tura 
e do numero de lagarta rosada IPectwophora gossYPlclla) aos 125 
dias após a emergênCia do algodão. Venftcou-se que a diversidade 
da vegetação natural InfluIu sobre a população de algumas pragas 
na cultura do algodão de lorma Que o curuQuerê IAlabama 8rglllaceal. 
bicudo (Anthonomus grandlsl. lagarta rosada IPectmophora 
gossYPleflal e percevejo manchadof (Dysdercus sp) apresentaram 
populações menores nas áreas mais tnlestadas pela vegetação 
natural A população das vaqUinhas lDiabrotic8 speciosa e 
Costsllmsllo ferrugmea vulgata). Chrysomehdae 2. Idlamln (Lagoa 
v/llosal e os Insetos da famOla Elateftdae não se mostraram mUito 
mfluencladas pela presença da vegetação natural . O método da rede 
entomológlca fOI o que POSSibilitou a obtenção de uma maior 
diversidade e quantidade de pragas no transcorrer de todas as 
avahações. Durante o estágio de floreSCimento do algodão e das 
plantas dantnhas fOI possfvel detectar diferença slgntflcat lva entre o 
numero de Insetos nos tratamentos num maior numero de avaliações. 

lEVANTAMENTO. COMPORTAMENTO E INFlU~NCIA DE ~POCAS 
DE SEMEADURA NO OUTONO-INVERNO. SOBRE A INFESTAÇÃO 
DE PRAGAS EM CANOlA . 

Nei L Domiciano. Área de Proteção de Plantas - Entomologla. IAPAR. 
Caixa Postal 481, CEP 86001 · 970. londrtna PR o 
apPlapar@lepus.celepar.br .. 

O cultiVO da Canola encontra se em fase de 
expettênclaexpansão no Paraná e outros estados braSileiros . 
Apresenta se com boa perspectiva como alternativa econômica para 
rotação de cultura- diverSIficação (com o tngo e outros cereaisl. a 
pttnciplo no outono-mverno, gerando renda para o agncultor. fonte 
de alimento. e matérta puma para obtenção de óleo Icomestrvell de 
excelente qualidade, Em contmuldade aos estudos entomológlcos 
de 1993 e 1994. semeou se a vartedade Icvola 41 (F 11 em diversas 
épocas a partir de ftns de março · IníCIO de abrtl, durante 1995 e 
1996 em londrtna PRo Os resultados Indica ram que 
complementarmente à aquêles obtidos antetlormente. 1 . o ptlncipal 
Inseto praga falo pulgão ceroso das crucíferas. Brevicoryne brllSsicae 
atacando preferêncialmente nas Intlorescênclas. nas épocas de 
semeadura mais tardia, durante o per iodo de meados de agosto. 
setembro e outubro; segUido pela traça das cruciferas. Plutellll 
Ity/os t e/a . com ",f estações fracas le maiores) em agosto. 
Contrastando com os anos de 93 94; 2 . As Infestações IniCiaiS de 
Srevicoryne ocorreram Iprunelfol nas bordas das parcelas e em 
determ",adas plantas, lado a lado. sugertndo o tratamento com 
Infestação média nas bordaduras. antes que a ",'estação se 
generalize. 3 Embora a InCidênCia de Vlfose fosse grande no nabo, 
lado a lado com esta vatlCdade, os Sintomas nesta foram pouco 
expresslllos; 4 A época de emergênCia da canola em fins de março· 
IniCIO de ablll apresentou as maiores produtividades com menos 
ocorrênCia de Insetos praga le doençasl e mais frequênclasuflClêncla 
de chuvas em relação a outras épocas subsequentes; 5. Sugere se, 
entre outros. trabalhos de pesquisa lalS como, 1, Determinação do 
momento e produtos adequados para combate a estes Insetos praga, 
assim como seletiVidade no controle; 2 . Determinar porque o pulgão 
Srevicoryne não coloniza. fortemente no iníCIO da Infestação. plantas 
lado a lado; 3. levantamentos e (rei Identificação de parasltóldes . 
hlperparasltóldes e entomopatógenos dos pulgões e da traça em 
canola·cruciferas. 



EFICI~NCIA DE CONTROLE DO BICUDO DO ALGODOEIRO . 
Anthonomu$ gfllndis. ATRAV~S DA APLICAÇÃO DE GOTAS 
CONTENDO A MISTURA DE FEROMONIO SEXUAL "GRANDLURE " 
E CIPERMETRINA . 

W. J. dos Santos, Área de Proteçào de ptantas·IAPAR. Cx. P 481, 
CEP 86001970, Londrina PR, E mallapplapar@lepus .celepar br . 

Foram condUZidos na safra 1995/96 dOIS experimentos 
em Santa CecHla PR .• pora avaliar a pratlcablhdade e ell,. .cla de 
controle da mistura contendo 0.8% de feromOmo sexual "G· Illdlure"c 
6,4% de Clpcrmctrma A formulação consiste de uma pa:;ta com 
conslstcnCla do uma graxa de cor negra. aplicada através de um 
dostflcador em forma de pistola. permltmdo a liberação de uma gota 
10,05 0.06 g) a cada pressão do gatilho. As gotas foram dlstllbUldas 
nas bordaduras .1 uma distânCia de 4 metros. entre elas, na linha de 
plantas em uma faixa de 30 m; e nas áreas centraiS a cada 8 metros, 
nas Imhas de plantiO. O produto fOI aplicado 3 vezes a Intervalos de 
10 a 15 dias. A primeira apllcaçào fOI realizada ao redor dos 30 dias 
da ernergõncla das plantas, anteclpando·se a elTllssão de botões 
floraiS. Nas mesmas condições. e para efeito comparativo, foram 
tambem avahddas ~reas eqUivalentes com conHole convencionai, 
através da aplicação de váriOS iflsetlcldas para o controle do bicudo . 
Nas áreas avaliadas. com 4.0 ha aprOXimadamente. foram tomadas 
semanalmente, em 24 pontos de 200 m i cada um, amoSlfas de 10 
botões floraiS , e contados aqueles que apresentavam danos de 
ahmentação ou postura do bicudo Os resultados mostraram que a 
miStura feromônlO sexual + clpermetllna e controle conv"nClonal 
apresentaram nlvels médiOS de mfestação até os 1 00 dla ~ I,\! 5,2% 
e 19,3% no ensaiO 1. e 3.2% e 4,8% no ensmo 2. Os dat!o também 
indicaram que até os 100 dias os maiores níveiS de ataque nas arcas 
com feromOmo atingiram 10,8%. enquanto que naquelas com 
controle convenCionaI chegaram a níveiS de até 59.44% de botões 
damhcados. Os resultados mostraram que o feromOnlo sexual + 
clpermettlna apresentou boa proteção às estruturas de frutificação, 
sendo que as produções ftnals foram maiores ou eqUivalentes àquelas 
obtidas nos sistemas de controle convenCionai da praga. Observou 
se também que as aplicações do feromôntO nas bordaduras retardou 
O avanço do bicudo para o mtertor da cultura. 

USO DE GRAUS·DIA NA PREVISÃO DE OCORR~NCIA DE P;.,odow s 
guildinii IHETEROPTERA: PENTATOMIDAEI EM SOJA . 

D. R. Carvalho & F. J . Cividanes. Departamento de Entomologl3 e 
Nematologla IFCAV- UNESP). 14870-000, Jabotlcabal,SP 

A preCisão de modelos de graus·dla, usado em 11 11°10 de 
pragas, pode ser aumentada ftxando se uma época adequ.nJa para 
o IniCIO da sua contagem. No presente trabalho. procurou se 
detennlnar a época para o InrCIO da contagem de graus-dia Visando 
a preVisão de ocorrênCia de instares mnfals e adultos de Plezodorus 
gUlldmil em lavoura de SOla. Os estudos foram realizados em 2 ha 
de sOJa. O IníCIO da colonização da cultura por adultos de P. gUlldmll 
fOI determinado com armadilha luminosa e método do pano, enquanto 
o mieio da aVI posição fOI detectado por procura Visual de posturas. 
Em ambos os casos. as amostragens foram mlcladas logo após a 
germinação da SOJa e efetuadas 2 vezes por semana A ocorrênCia 
dos diferentes Instares nmfals e adultos 101 momtorada usando· se o 
m todo do pano a cada 2 7 dias. A contagem do número de oraus 
dias fOI feita por meio do método da triangulação Simples, usando
se os limites térmiCOS mfertores de desenvolVimento e constantes 
térnllcas dos diferentes mstares. As previsões de ocorrênCia dos 
instares nlnfals, quando se ImCIOU a contagem de graus·dla pelas 
datas que adultos foram detectados pela pnmelra vez na armadilha 
luminosa e método do pano, não proporcionaram h; 'ados 
s311sfatórlos A acuracldade da preVisão fOI boa. quando <l l1agem 
de graus dia fOllOlclada pela data que se observou pela ptllllulta vez 
posturas de P. gulldlml na cultura Os resultados obtidos mostraram 
que a preVisão do 2°. 3° e 4 ° Instares fOI feita respectlvamete 
COIll 1, 4 e 3 dias de diferença das datas que começaram a serem 
observados na SOla, a ocorrênCia do 5 ° instar fOi deterllllnada na 
data prOVista e o piCO populaCional de adultos fOI detectado a 2 dias 
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da data prevista Estes resultados devem ser conSiderados como 
uma tentativa de validar este modelo de graus-dia, até que sejam 
feitos monitoramentos maiS extenSIVOS , 

EFICI~NCIA DA QUEIMA DE PLANTAS NO CONTROLE DA BROCA 
DA RAIZ DO CAJUEIRO. 

E. Bleicher. O.M .S.Melo & D. Pinheiro, EMBRAPA CNPAT, C. Postal 
3761, CEP 60 060510, Fortaleza, CE. E·mall : 
blelcher@cnpat .embrapa.br. 

A broca da·ralz -do -caluelto. Anacordwm occidcnrafe L.. fOI 
recentemente deSCrita como Ma,shalllus banda" Rosado Neto. 
19891Col., Curcullonldael. As larvas desta broca destroem todo o 
sistema radlCular do caJueiro. sendo o slmoma do seu dano conheCido 
como "fIlorte súbita com retenção follar'" . sem outro Sinal vls(vel oa 
parte aérea da planta . Sendo uma praga unlvoltloa, a destrUIção dos 
focos, paroce ser a método mws adequado para o seu controle. Já 
101 testado a losftna com sucesso no controle desta praga Este 
trabalho teve por oblellvo vellflcar O eleito da queima da planta no 
controle desta broca, sendo o trabalho realizado na Fazenda Itauelra 
SoA. localizada no mUnicípiO de Canto do 8Utltl, PI. Foram 
seleCionadas dez plantas com o sintoma anteriormente Citado. A 
metodologia conSistiU no corte das mesmas. em segUida cavou-se 
o solo ao seu redor num raio de 1.0 m e profundidade de 0.50 m 
Após esta operação. fez-se uma cOlvara no local usando se a planta 
cortada. ateando-se o fogo de forma controlada. No dia segulme 
revolveu · se o solo. aumentando· se o rala para 1,5 m e a profundidade 
para 0,7 m, passando este solo por uma penelfa do malha grossa 15 
mml. separando-se as larvas, pupas e adultos. contando·se após 
esta operação, nas dez plantas, 17 Insetos VIVOS e 182 mortos, 
obtendo-se portanto uma efiCiênCia de 91.46% de mortalidade com 
esta técnica. Observou se, no entanto. que a maior quantidade de 
Insetos VIVOS foram encontrados nas raizes atacadas que 
ultrapassavam a área IniCialmente cavada. Inferose. portanto, que 
a efiCiênCia de controle está na dependênCia do revolvlmento da 
área que contenha raizes atacadas, ou sela de cor pre ta, slOal do 
ataque da praga. 

SUSCEPTIBILIDADE DE CLONES DE CAJUEIRO ANÃO A TRAÇA· 
DAS·CASTANHAS. 

E. Bleicher, O.M .S.Melo. S.M.M .Rodrigues & A .R.de A . Sobral , 
EMBRAPA·CNPAT. C. Postal 3761, CEP 60 060510. Fortaleza, 
CE. E·mall: blelcher@cnpat .embrapa.br. 

O caJUeiro, Anaca,dlUm occldentale L.. é atacado pela traça· 
das ·c astanhas, Anacampsls sp. {Lep., GelechlldaeL sendo 
contablhzados preJuízos de até 27,85% . Este trabalho teve como 
obletlvo testar a hipótese de que a praga ataca as plantas que pnmelro 
frutificam. Os estudos foram efetuados na Estação Expertmental de 
Pacalus, PacaJus, CE, pertencente a EMBRAPA-CNPAT, na safra 
1994/95, utlhzandose um expeflmento de competição de 30 clones, 
plantados no primeiro semestfe de 1990, sem uso de defenSIVOs 
agrlcolas. Estes clones foram Identificados na sélle CAPo de 1 a 26, 
e os clones comerCiais CP 06. CP 09, CP 76 e CP 1001 A análise 
de vaflanCla efetuada. usando-se a produção total geral. total de 
castanhas sadias e total de castanhas atacadas. revelam que os 
clones que mais prodUZiram foram também os mais alacados 
CorrelaClonando·se o total de castanhas sadias às atacadas na 
pflmetra colheita (setembro) chegou se a um valor r :: 0.93, donde 
IOfere se que, quanto mais castanhas maior é o ataque. Nos meses 
subsequentes as correlações foram; outubro 0,67, novembro 0,71; 
dezembro 0,60; lanelro 0,66; feverello 0,58. Verifica -se uma queda 
do valor das correlações após o In(clo da produção. podendo Indicar 
uma oferta mais homogênea de castanhas. No entanto. apenas no 
mês de leverelro não houve diferença estatistlca entre tratamentos 
Talvez a traça apresente uma relação entre denSidade de castanhas 
e castanhas atacadas pelo Inseto do tipO resposta lunclonal de 
predador presa, sendo este comportamento multas vezes confundido 
com susceptibilidade do tipO heredltáflo . A confIrmação ou não de 



caráter hereditário dependena de testes sem escolha. Por out ro lado. 
fica a Inlormação para ser usado no MIP, de que as plantas de 
Irutlflcação precoce, bem como aquelas com maior número de 
castanhas por planta, quando plantadas lado a lado. são mais 
atdcadas. 

PLANTAS INVASORAS COMO FORNECEDORAS DE ALIMENTOS A 
INSETOS ENTOMÓFAGOS NA ENTRESSAFRA DE CULTURAS 
ANUAIS 

L. R. Barbosa. J . C. Moraes. A . Gonçalves & A . J . Ferr.:i, El UnIV. 
Federal de lavras. UFlA, Depto FltossaOldadc. C. Post" '$7, CEP 
37200-000, lavras. MG. E-maIIJcmoraes@esal.ufla .br 

Uma das estratégias de manejO de Insetos emomófagos é 
a sua conservação. prlnclpahnente na entressalra das culturas, em 
ártlas de refúglo_ ASSllll, neste trabalho. avahou se o poltJncl8l de 
plantas Invasoras como lornecedoras de néctar, pólen elou presas a 
Insetos benéficos. O ensaio fOI IOstalado no periodo de Junho a agosto/ 
96 , no munlciplo de lavras IMGI. em palhada de rmlho. As plantas 
Invasoras avaliadas f oram aquelas dominantes na área , que 
correspondla a cerca dc 10 ha Adotou·se o dehneamento ern blocos 
casuallzados com 5 Italamentos e 5 repetições. Os tratamentos 
conSistiram de 5 espéCies de plantas: nablça tRhophanus 
raphamstruml. picão t8/dens pdosal. caruru IAmarsnthus sp.1. 
mentrasto IAgcrotum conyzoldesl c apaga- fogo IAlternanthera sp.1 
A parcela era constituída de 20 hastes de cada espéCie. Foram 
avaliadas a prescnça qualltallva e quantitativa dos Insetos nas fases 
de ovo. larva elou adulto Os resultados revelaram Que. apesar de 
todas dS espéCies estarem lIorldas na época, o picão 1,: '1ablça 
apresentdram matar número do pulgões e percentagem ti, :olónl8S 
de pulgões com larvas de predadores e pulgões paraslta(.hJ~. 

AVALIAÇÃO DE LINHAGENS DE SOJA RESISTENTES A INSETOS 

G. Martins & O L. Gauoni, Embrapa SOJa. Cx Postal 231 
86001 970 Londrina PR. E·mall gazzonl@cnpso.embrapa br 

Para avaliar a característica de reSistência a Insetos 
sugadores. 67 genótipos. diVididos em três experimentos por grupo 
de maturação (precoce. médiO e tardlol foram estudados. sendo que 
por ralões estatísticas o grupo precoce fOI subdiVidido em ensaios 1 
e 2. Os ensaios foram Instalados em londrina. na safra de 94 /95. 
avaliando a população de perceveJos. produtividade. qualidade de 
semente e cilfacterisllcas agronômicas. A partir do Imal do 
floreSCImento, foram eletuadas amostragens semanais para avaliação 
da população de percevejos presemes sobre as plantas. S, .. ,.re que 
a populaçao ultrapassou 0110 percevejOs por amOstragem hJ > metros 
de fila de sOJa), 101 efetuado o cont role dos Insetos com a dpllcação 
de endosullan a 525 9 la ha Por ocaSião da maturaç.,io. foram 
colhidos os dOIS metros das duas hnhas cen trais das parcelas, para 
determlnacão da produtiVidade e dos danos às sementes Não foram 
observados genótipos com alta prOdutividade e. concomitantemente. 
alta quahdade de sementes Que pudessem representar reSistência a 
percevelos Emretanto alguns genótipos como BAO 93-357, BRT 
91 14888 e BAT 91 13431 apresentaram qualidades que 
recomendam sua reavaliação e eventual retrocruzamentos para 
melhOria de algumas caracterlstlcas agronômicas. 

AVALIAÇÃO DA VARIABILIDADE EXPERIMENTAL DE MÉTODOS 
DE AMOSTRAGEM DE INSETOS DE SOJA . 
I. INSETOS FITÓFAGOS. 

J. A. Guarino. E. Frauo. D . L. Gazzoni & I. C. Corso, EMBRAPA
SOJa, Caixa Postal 231. 86001 -9 70 londrina . Pr<. t:-mall 
gazzoOl@cnspo.embrapa.br. 

o método do pano é oflcialmef')te recomendado para o 
levantamento de Insetos, no amblto do Programa de ManejO Integrado 

de Pragas de SOla no BrasIl. Também é utilizado como padrão em 
trabalhos expenmentals com pragas de sOla, enquanto o método do 
choque representa uma variante desenvolvida para melhorar a captura 
do Insetos ágeis e ariscos. Os dOIs métodos foram comparados entre 
SI em quatro expenmentos na safra 1992 /93, e um experimento na 
safra 1993/94 . Ambos os métodos foram comparados com a rede 
de varredura em um experimento realizados na safra 1994/95. Os 
resultados mdlcaram que os métodos do pano e do choque são 
eqUivalentes para o levantamento de Anticarsia gemmata/ls e dos 
punClpals percevelos que atacam a SOla, porém houve uma melhor 
performance do método do choque para a amostragem de coleópteros 
IlIóffagos e de clgamnhas. Foram efetuados alustes a modelos 
matemáticos para explicar a relação de captura entre os métodos. O 
tempo requerido para a amostragem em campo fOI eqUivalente entre 
os métodos, porém a contagem dos Insetos amostrados, em 
condições de laboratóf1o 101 30 a 50% menor para O método do 
choque. No tocante à variabilidade experimentaI. o método do choque 
apresentou os menores valores de desvIo padrão, avahados por uma 
vanávellndlcadora com dlstrlbulçâo binomial. obtida a partir de cada 
data de amostragem, tornando suas estimativas maiS precisas e 
confiáveis . 

AVALIAÇÃO DA VARIABILIDADE EXPERIMENTAL DE M~TODOS 
DE AMOSTRAGEM DE INSETOS DE SOJA : 11. PREDADORES . 
DIPTERA E HYMENOPTERA 

P. C. Francovig, D. L. Ganoni & I. C. 
C. Postal 231. 86001970 
mall:gazzolll@cnspo.embrapa.br . 

Corso. Embrapa Soja. 
londrina. PR, E 

O método do choque, uma variação do método do pano. 
101 desenvolVido para contornar as desvantagens deste método de 
subestimar as populações de Insetos ágeiS e ariSCos. espeCialmente 
das ordens Olptera e Hvmenoptera e predadores de pragas da sOJa. 
Consiste na substi tuição das batidas efetuadas com as mãos, nas 
plantas de sOJa inclInadas sobre um pano, pela aphcação de um 
InsetiCida potente e de largo espectro, recolhendo-se os Insetos 
mortos após 15 minutos. Para comparar os resultados obtidos com 
a utilização de ambos os métodos, quatro experimentos foram 
Instalados durante a safra de SOJa de 1992/93 e um durante a safra 
de 1993/94 Na safra 1994/95 ambos foram comparados com a 
rede de varredura Os resultados indicaram que as coletas pelo dOIS 
método são semelhantes. para artrópodos predadores. porém o 
método do choque fOI maiS efiCiente para capturar espécies das 
ordens Olptera e Hymenoptera. No entanto. Quando se examina a 
vaflablhdade expeflmentaL medida por uma vanável com distribUição 
blllomlal. ObtIda a partI( da dlspersâo de pontos dos deSVIOS padrões 
Oblldos em cada data de amostragem. venflca se que o método do 
choque apresenta. conSistentemente, menor vanabllldade . Este 
resultado deve· se à perturbação dos Insetos presentes nas plantas. 
80 dobrar. bater, sacudir e reposlcionar as plantas de sOJa. bem 
como à demora na contagem de Insetos VIVOS. fazendo com que 
surlam oportunidades para o deslocamento dos Insetos presentes, 
em espeCial formas aladas e Insetos ágeiS. o que não ocorre com o 
método do choque. 

SOYBEAN IPM IN BRAZll : AN HISTORICAl APPROACH . 

O. L. Gazzoni. Embrapa-SoJa CaIxa Postal 231, 86001 -970 londnna, 
PR, E-mail gazzonl@cnspo.embrapa.br 

In 1975, Brazlllan sovbean entomologls15 started 
developmg and Implementlng an Integrated Pest Management 
Program on sovbean. After almost 20 vears of Implementatlon. the 
present status Indlcate an adoptlon levei of 35% of the sovbean 
area, followlng a peak of ca. 70% In the 1982/83 growlng season. 
ESllmates of the net economlc returos along lhe perlod varies trom 
conservatlve US$600 mllllon to optlmlstlc US$4 billlons. For 
compaflson purposes, 9ross value of harvested Brazlhan sovbean 
for lhe last season reached US$4.3 bllhons and accumulated 
Embrapa's budget for the last 20 vears ranked bellow US$4 bllhons. 



A survey estlmated tha! lhe blological control of lhe vclvetbean 
cateqllllar IVBC11S belllg used on 10% of lhe Paraná Slate soybean 
'arms. where lhe use of lhe Inlxture of sadlu", chloride wlth 
msecttclde to conlrol soybean stlnk bugs reached almas! 25%. For 
lhe control of SIUlk bugs. MIP users made 1.017 InseclrClde 
appllcatlons/season agalnst 1.383 for non users . The VBC figures 
were 1.775 spraYlngs/seasons for noo users. conlrastlng wlth 0 .675 
l ar lhe lPM users. Thls Informat_on was obtatned from 100% Df lhe 
agronomlsts of lhe offlclal extenslon serVlce and 78% Df lhose 
wo,ktng for agncultural cooperatlves. Endosulfan and monocrotophos 
represented 37% of lhe tnScc!lcldes used to control VBC and 73.5 
of the pcstlcldes applled for stmk bug control. 

COMPARAÇÃO DE METODOS PARA AVALIAÇÃO DE LlI' .... ,GENS 
DE SOJA IGL YCINE MAX MERRILLI RESISTENTES A PER~ EVEJOS 

IHEMIPTERA: PENTATOMIDAEI . 

J .F.F. de Toledo, C. B. Hoffmann-Campo & D. L. Gazzoni. Embrapa· 
SOla . Caixa Postal 231 . 86001 -970 Londnna . PR o E-mal! 
ga1lonl@cnspo.embrapa .br . 

Os métodos de semeadura de sOla em linha . em cova 
descoberta e cm cova conduzida dentro de gaiolas de tela de náilon, 
foram comparados ao método padrão de parcelas. objetivando 
verifi car a POSsibilidade de utilização de algum dos três métodos 
alternallvos na avaliação do caráter resistência a percevejOs. na 
cultura da SOla . Os cxperuTlentos foram condUZidos em Londrina · 
PRo durante as safras de 1989·90 e 1990-91 . comparando-se os 
resultados obtidos pela avallaçào de características agronômicas. 
produção e qualldadc do grão de linhagens e cultivares. pertencentes 
aos grupos de maturação M, N e O. Pela análise dos resultados. 
concluIu' se que nenhum dos métodos alterna tivos cstudad ~' 1" OSIrOU 
alta correlação com o método de parcelas. para todas a' " allávcls 
estudadas, nào sendo pOrlanto possível a sua utlhza~do como 
sucedãneos do método convcnClonal de parcelas. 

EFEITO DE TRES POPULAÇÕES DE PERCEVEJOS SOBRE A 
PRODUTIVIDADE, OUALlDADE DA SEMENTE E CARACTERisTICAS 
AGRONÔMICAS DE TRES CULTIVARES DE SOJA. 

A . Nakamura & D. L. Gazzoni. Embrapa,Soja. Cal.a Postal 231 . 
86001 -970 Londrina, PA, E-mail gazzoOl@cnspo.embrapa.br . 

Durante a sa fra de sOJa de 1995 /96. foi conduzido um 
experimento de campo com o objetiVO de avaliar o elei to de três 
populações de percevejos fltófagos sobre a produtividade, a qualidade 
da semente. as característi cas agronômicas e os danos causados às 
scmentes de três cultivares comerCiaiS de sOJa. Os tratamentos 
experimentais constaram das cultivares EMBRAPA 4. EM LII .PA 48 
e BR 36 e dos níveiS populacionaIs de até dOIS, até quatro I '1 ceveJos 
por metro de linha de sOJa. e uma população natural de perceveJOs. 
sem controje. As amostragens loram efetuadas através do método 
do pano. com seIs amOstras por parcela, tendo Sido IIlIClado quando 
a SOla atingiu o estádio RJ' prolongando-se até a completa maturação 
das plantas. Sempre que a população de percevejos atingia o limite 
pré- estabelecIdo, os percevejos foram con trolados com a aplicação 
de endosulfan a 525 9 la .ha I. A população médIa de percevejos 
durante todo o período de amostragem foi de 2, 1 por metro de linha 
de sOJa, supertor ao nível de danos estabelecido para esta praga . Os 
resultados Indicaram que os níveIS populacionais de percevejos não 
afe taram a produtividade ou a qualidade da semente de sOJa. ou 
mesmo suas·caracterís tlcas agronõmlcas . As dlJerenças estatlstlcas 
obscrvadas nas variáveIS analisadas foram devidas às cu ltIvares em 
es tudo. com exceção dos danos de percevejos às sementes, 
Identificados pelo teste de tetrazólto. 
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AVALIA Ç ÃO DE LINHAGENS DE SOJA RESISTENTES A 
PERCEVEJOS. 

R. Sambugato & D. L. Gazzoni, Embrapa-Sola, Caixa Postal 23 1. 
86001 -970 Londrina, PR, E-mail gazzonl@cnspo.embrapa .br. 

Durante a safra 1995 /96 foram realizados quatro 
experimentos. obJetIvando comparar 82 genótipos de SOJa 
provementes do programa de reSistênCia a perceveJos do CNPSo. 
com cultivares comercias suscetivels. de três grupos de maturação 
(M. N e O) . A partir do IIlíCIO da formação de vagens, foram efetuadas 
amostragens espaçadas de sete dias. utilizando o método do pano, 
e contando mnfas grandes 1> 0 ,5cml e adultos de percevejos 
fttólagos, presentes nas parcelas. Ouando as amostragens mdlcaram 
uma população de OItO percevejos por amostragem. fOI efetuada 
uma aplicação de endosulfan a 525 g la/ha. para controle dos 
percevejos nas respectivas parcelas. Ouando as parcelas almgrram 
a maturação, foram colhIdos 2m das duas linhas centrais de cada 
parcela. A produtividade. os danos causados por percevejos (análise 
vlsuall, a germmação e o vigor das sementes foram avaliados. No 
grupo M. as testemunhas apresentaram a maior retenção follar. 
enquanto o genótipo BR094 -73 18 não apresentou retenção, 
registrando também os mmores valores de vigor e germinação. com 
uma produllvidade de 3145 kg/ha . O genótipo BR094-9455 
apresentou a menor porcentagem de danos àsa sementes e o menor 
peso de 100 sementes. No grupo N. BAQ94 2937 apresentou 55 % 
de sementes boas e produtividade de 4274 kg/ha . No grupo O, 
BR094·13431 apresentou a maior produtIvidade 13051 kg/hal . a 
maior porcentagem de sementes boas 155%1 e a menor porcentagem 
de sementes rUins 13%1 

ASSOCIATED EFFECT OF HOST PLANT RESISTANCE ANO 
INSECTICIDES TO CONTROL STlNK BUGS ON SOYBEANS 
IHETEROPTERA:PENTATOMIDAEI . 

M . E. Nery & O. L. Ganom, Embrapa-SoJa, Caixa Postal 231 . 86001 -
970 Londrina, PR, E·mall gazzOIll@cnspo.embrapa.br. 

Expertments were conducted at the Embrapa ,SoJa 
ILondrma-PRJ, dunng the 1990/9 I soybean growlIlg season, to 
evaluate lhe assoclated effect of host plant reslslance and Insectlctdes 
to contrai stlllk bugs Nezara vmdula L, Ptezodorus gUlldmll WesL 
and Euschistus heros Fab. A sph t-plot deslgn was used m the " eld 
ttlal. belng the cultlvars IAC-1 00 (reslslant) and BR-30 Isusceptlblel 
lhe maln plols. whlle comblnatlons of Insectlcldes, rales anel presence 
ar absence 01 sodlum chlotlde were the sub-plot treatments. Stmk 
bug mortallty was evaluated three. SIX and 13 days after appltcallon. 
and seed yleld and quallty were evaluated af ter harvesllllg. In the 
laboratory elltperlment. adulls of lhe southern green st lnk bug. N. 
viridufa, were led on soybean pods from the "eld ttlal sub-plots, and 
evalua tlon of stlnk bug morlall ly was made after 24 hours and tive 
days Irom feedlng of the bugs wlth treated pods. Results Indlcated 
that no diflerences In mortallly and Impact to seed yleJd and qualllty 
were observed when adults prior fed on resis tant or susceptible 
cultlvars. When large nymphs were used to evaluate mortality levei, 
the tIlteractlon betwen genetic plant resistance and chemlcaJ control 
was evident. The greatesl Interaction was observed with low rates 
of tIlsecllcldes, achlevlng higher mortaltty on IAC-' 00. No soybean 
yleld dlfference was observed among Insectlclde means. Seed quahty 
was greater on lhe treatments tIlvolving the reslstant cultivar. 

EFEITO DE INSETICIDAS SOBRE A EMERG~NCIA E A CAPACIDADE 
DE PARASITISMO DE TRISSOLCUS BASALlS E TELENOMUS POOIS/ 
EM OVOS DE PENTATOMiDEOS. 

M .R.F. Avanci, L.A. Foerste, & J .M .R. Martins, Depto . de Zoologia, 
UFPR, Caixa Postal 19020 181531 ·990). CUritiba. Paraná . 

A toxicidade de diferentes inseticidas sobre a emergênCia 
e capaCidade de paraSitismo de Trissolcus basalis parasitando ovos 
de Nezars viridufa e Euschistus heras e Telenomus podisi parasItando 



ovos de E. heros fOI Investigada em laboratÓrio. Posturas contendo 
20 ovos foram parasltadas e após tntervalos de 1 e 8 dias do 
par;JSIlISmO, foram colocadas em placas de Pelfl e pulvenzadas com 
os seguintes Inseticidas e dosag ens 19.I .a 100 I de agual 
l':Ul\hdaClalotrlna 17.51. paratlon metíhco (480). carbaul 18001. 
cndosulfan 13501. monocrotofós t 1501. permetnna 1501. Inclorfon 
1800). meti.!mldofós (350) e betaclflutflna 17.5) Para avaliar a 
capaCidade de paraSItismo, posturas prevl3mente trat adi.!s foram 
Indlvlduallladas e após 24 horas alertadas a 3 fémea~ do!. 
parJ!>ltóldcs Cada tratamentO constou de 5 repetições; as placas 
foram mantidas em câmaras chmatlzadas a 25°C e fotofase de 14 
horas até .. emergênCia dos adultos T. POd,SI mostrou se maiS 
reSi s ten t e dOS Inseticidas, sendo que o úniCO que ImpediU a 
l'mt~f9ênCla dos adultos fOI parailon metOlco. T basolts mostrou se 
IIldlS afetado pelos inseticidas quando prOVenlel1 te de ovos de N 
vmdllfil, em cOIll ~)aração aos Oflundos de ovos de E. heros Para este 
Il.Ir ,lsltólde. monocro to fós fOi o Inseticida mais sele tiVO. ~I houve 
(.Mcrenca Ila cmergênct3 dos adultos, quando os IIlsel le.,' ... toram 
.Iph<':i.!dos no iníCIO ou no final do desenvolvimento das ve:.pd!O. com 
exceçao de meli.llnldofós. o qual reve la maior toxlc ldade quando 
dphcado no II1tCIO do desenvolvimento dos parasltÓldcs. T basohs 
dpresemou o~ maIores índices de ovos parasltados quando tratados 
com monocro tofós e endosultan. com 50% e 31" dos ovos de N 
VlfIll/Jl.l Ildulsltados e 55% e 35% dos ovos de E. heras 
respcc tlvdllwntc. Para T. POd,SI. betaclflutrlOd 1010 que permitiu os 
rnalores indlces de ovos parasltados 167%). 

TOXIC IOAOE E PERS I ST~NCIA DE INSETICIDAS A ADULTOS DE 
TRISSOL CUS BASALlS E TELENOMUS PODISI \HYMENOPTERA 
SCElIONIDAEI . 

M .R F.A vanci, l.A . Foerster & J .M .R. Martins. OCI>IO. de Zoologia, 
UFPR. Calxi.! Postdl19020 (81531 ·9901. CUlltlba. PR 

AVdhou se a toxlcldade e d pcrslstôncla de Oito I "Cldas 
quanto à sobreVivênCia e .1 cilllacuJade de parasitismo dl! .' ':>solcus 
bas.lfts e Teleflomus pOd,SI. O~ Inseticidas foram pulverlziluoS sobre 
placas de Petl! nas seguintes dos;u')en:lo (9 la/1 00 I de água) lambda 
clalo trlllll 17 ,51. paratlon metillco 14801. car banl (8001. endosullan 
13501. monocrotofós 11501, tltclorfon (800). metamldofós (350) e 
betaclflutflna 17,5) Cadd tratamento constou de 6 parcelas 
:loubdlvldldas, onde 2 placas receberam CinCO casaiS de T basalts 
provenientes de N vmduJa. 2 placas com T. basalts provelllentes de 
E. heras e 2 placas com T pOdlSI provenientes de E. heros 
Semanalmente novoS casais foram colocados. Juntamente com uma 
pos tura dos respectivos hospedeiros, con tendo 20 Ovos. a 11m de se 
veflllcar a capaCidade de paraSitismo. Os hospedeIros utilizados foram 
N vmdufa para T basahs e E. heras para T. pOdlSI . O experimento 
101 condUZido por 15 semanas, a 25°C e 14 horas de foto fase As 
avahações da mortallddde foram l el tas duas. Quatro, seis e 24 horas 
após a IOHodução dos parasltóldes. Monocrotofós e endosulfan 
permitiram O paraSlllSIllO a partir da terceira e quarta semanans. 
respectivamente, porém em níveiS OSCilantes. Metamldo lós. por outro 
lado. tOI altamente tÓXICO aos dOIs parasltóldes até Cinco ~. danas. 
porém a parlU de então permitiU um elevado índice de pu ' .tslllsmo. 
Parallon metíhco. carbanl e lambda Clalotnna foram os mais tÓXICOS. 
sendo que o último apresentou índices de paraSi t ismo abaiXO de 5% 
ate d 12" semana. Adultos de T pad,sl mostraram·se mais resistentes 
aos InsetiCidas do que T basalts, pnnclpahnente nos tratamentos 
com betaclflutnna e tnclorfon. Nào houve diferença entre T basahs 
provenientes de ovos de N vmdula e de E. heras. quanto à 
sllsce tlblhdade aos tratamentos. 

ARMADILHA ATRATIVA PARA DiabrotiCII speciosa e Csrotoma 
arcuata tingom srians 

M . U . Ventura. M . Ito, D. C. Tramontina & R. Montalvan, Oepto de 
Agronomia IUElIPR). C. Postal 6001 . 86051 ·970, Londrina, PR, E· 
mall pasl/lI@npd.uel.br. 

o trabalho fOI realizado com o oble t lvo de se testar a 
atrallv ldade de uma armadilha para D. speCIOSB e C JrCua ta 
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tmgomanana, em lavoura de feiJão . A armadilha, de cor amarela, 
contmha no seu Interior. um filme de transparência com pó seco de 
purungo, Lagenana vulgans e Inseticida Carbanl. InicIalmente. foram 
Instaladas armadilhas para avaliação da duração do período de 
captura As armadIlhas permaneceram até uma semana no campo, 
!lOIS, após es te periodo, o pó seco começou a se desprender das 
mesmas_ A segulf, as armadilhas foram Instaladas em lavoura de 
fCIJão, por dOIS dias, em onze semanas, durante o Cicio fenológlco 
da cultura O modelo de armadilha utilizado fOI atrativo para as 2 
espéCies. pOIS adultos foram capturados em numero 
proporcionalmente semelhante àquele observado Visualmente nas 
plantas 

EFEITO DO DIFLUBENZURON NA SOBREVIVÊNCIA E NO CONSUMO 
DE ALIMENTO DA LAGARTA ·OA-SOJA Anticarsill g emmll talis 
HUBNER. 

S. R. Magro & B. S. Corria-Fetreira, Embrapa,SoJa, C. Postal 231. 
CEP 86001 ·9 70, Londuna, PRo 

Com o obJellvo de ve"flcar o Impacto do produto fiSiOlógiCO 
dlllubenluron sobre a sobreVivênCia e o consumo de ahmento por 
lagartas de tercelfO e ui limo instar de AntlCBrSla gemmalalls foram 
redhlados dOIs ensaios sob condições de seml·campo. O produto 
fOI aplicado nas doses de 15. 7.5 e 3,75 g . I.a./ha e. aos 1, 5. 10. 
15. 20, 25 e 30 dll's após a aplicação, foliolos do terço supeflor 
das plantas loram recolhidos e ofereCidos às lagartas pequenas. 
indiVidualizadas em grupos de 5 /gerbox e manlldas sob condIções 
cont roladas. As lagartas foram dlaflamente observadas. fazendo-se 
a lunpeza e a repoSição do alimento. quando necessáno. até o oitavo 
dia para regis tro da mortahdade. Para avaliação do consumo. a área 
follar dos foliolos subme tidos a cada grupo de lagar tas fOI 
deternlUlada através do um medidor de área fohar. antes e após sua 
alimen tação Verificou-se que pata lagartas pequenas de 
A .gemm8Ialts. o dlflubenzuron proporcionou elevados fndlces de 
mortalidade. não se constatando dIferenças SIgnificativas entre as 
doses testadas. embora todas tenham dlfendo da testemunha . A té 
15 dias após aplicação, o produto causou mortalidade de 100%. 
Independente da dose. Para periodos maiores, houve flu tuações na 
mortahdade embora o comportamento entre os tratamentos e a 
tes temunha tenha SIdo o mesmo. O consumo total médiO, para o 
grupo de lagartas pequenas, fOi Igual entre os tra tamentos, com 
valores de 62,2, 49,8 e 48,6 cm1 para as doses crescen tes do 
pfOduto, dlfenndo da testemunha 1483Acml a 794.6cm"l. no penodo 
de 1 a 25 dIas após a aplicação. A mortalidade das lagartas grandes, 
um dia após a aplicação, fOI de 100% nas três doses, sendo o 
consumo draSllcamente afetado e decrescente com o aumento da 
dose aphcada. No periodo analisado. o grupo de lagartas testemunhas 
consumiU. cm média. 350.7 cm1• que dlfenu Significativamente dos 
consumos de 249.4 cm J

• 139,7 cm 1 e 51 .8 cm1 apresentado pelas 
largartas alimentadas com l oliolos tratados com 3. 75.7,5 e 15 g. 
1.8. de dltlubenzuron, re spectivamente. 

SELETIVIDADE DE DIFERENTES INSETICIDAS APLICADOS SOBRE 
ADULTOS DE Doru luteipes SCUDOER 

A . I. Ciociola Jr., I. Cruz. M. l.C . Figueiredo & E. P. Gonçalves. 
EMBRAPA/CNPMS. C. Postal t 51. CEP 35701 -970, Sete Lago.s. 
MG. E-mail : Ivancruz@cnpms.embrapa.br 

Doru IUlelpes (tesourinha I é o pnnclpal 100mlgo natural de 
Spodoptera truglperda , e também Importante para a supressão de 
Helicoverps zeD na cultura do milho no BraSil , alimentando-se de 
ovos e de lagartas pequenas. Sua presença constante no IOtenor do 
cartucho da planta ou na espiga f az com que receba toda e qualquer 
aplIcação de InsetiCida para o controle das refendas pragas . Portanto 
é fundamental o uso de produtos seletivos visando a sua preservação. 
Os expeflmentos foram reahzados na EMBRAPAJCNPMS. em Sete 
Lagoas, MG. Adultos do predador receberam através de pulvenzador 
pressuftzado a C02 (biCO qUlck Jet 110.04 . pressão de 3. 1 kg f I 
cm1 e volume de 158 Ilha), acoplado à uma esteira rolante, vános 
InsetiCidas , de acordo com doses pré ·estabelecldas. Após a 



pulverização. os adultos loram mdlvlduahzados em copos u • 'StICO 
contendo alimento à base de ovos de S. Iruglperda. Av ,I..,u-se a 
mortalidade de cada dose dos Inseticidas após diferentes IIIlcrvalos 
de tempo. comparando a uma testemunha sem pulvemação . 
Computou· se também uma escala de seletividade de 1 a 4. sendo 
I . mortalidade até 25 %; 2. de 26 a 50; 3. de 51 a 75 e 4. aCima de 
76 % de mortalidade. Os InsetICidas que apresentaram as menores 
taxas de mortalidade foram: Alsystln 250 PM (tnllurnuton). Sptnosad 
Ispmosad. 480 9/1), Nomolt 150 ttellubenzuronl. Match 50 CE 
tllIfcnuron. 50 g/l)) (todos com três doses avaliadas). Olpterex 500 
Itnchlorphon. 500 9/1) Iduas doses) e OaOlmen 300 CE tfenpropathon, 
300 g/l) (cinco doses), Que cmram dentro da escala 1 de seletividade. 
ou seja. a taxa de mortahdade provocada aos adultos do predador 
O, luuHpes vatlou de O a um máXimo de 25%. 

SELETIVIDADE DE DIFERENTES INSETICIDAS APLICADOS SOBRE 
PUPAS DO PARASITÓIDE Campo/etis lIavic;nc la ASHMEAD 

A. I. Ciociola Jr .• I. Cruz . M . L.C. Figueiredo & E. P. Gl.lll ... . .ilves. 
EM8AAPA/CNPMS, C. Postal 151. CEP 35701 -970. Se,.. d tgoas. 
MG. E-mail : Ivancruz@cnpms.embrapa.br 

Campo/ellS lJaviClncla é um Importante parasltó,de de 
Spodoptera Iruglperda . Após matar as lagartas transforma se em 
pupa !las folhas superiores do milho. ficando exposto a ação de 
IIlsetlcldas. Portanto. é fundamental selecionar produtos Visando 
sua preservação. Para ISSO vállos IIlsetlcldas foram aplicados sobre 
pupas do parasltó,de (1 a 5 dias de Idade) através de pulverIZador 
pressurtzado a C02 (biCO qUlck Jel 110.04. pressão de 3.1 kg' / 
cm1 e volume de 158 Il11a). acoplado á uma esteira rolante . Avaliou
se a mortalidade de cada Idade após a emergênCia dos adultos da 
testemunha sem pulvertzação. Computou· se uma escala de 
seletividade de 1 a 4, sendo ,. mortalidade até 25%; 2, de 26 a 
50: 3. de 51 a 75 e 4, aCima de 76% de mortalidade. Entre os 
InsetiCidas a mortahdade variou de 2 a 33.12% . Não houve diferença 
Sl91l1flcatlva entre a mortalidade média nas diferentes Idades da 
pupa do parasltólde. Houve Interação entrc InsetiCidas e Hhde . As 
maiores taxas de mortalidade fOlam observadas nas pUpJ t:\,l 3 e 4 
dias de Idade. Através da escala de seletividade os tnSetlcllo •• S foram 
agrupados em ~ ,. sem rcstrlção à Idade da pupa. portanto. os mais 
seletlvos ~ Alsyslln 250 PM (tllflumuronl. Ambush 500 CE 
lpermethonl. Nomolt 150 (tctlubenzuron). Match 50 CE lIulcnuron!. 
Danllllen 300 CE (fenplopathnnl. Dlpterex 500 (tllchlorpOOnl e Decls 
25 CE Ideltamethrtn): ' . com restllção à Idade da pupa : Polytlln 
400/40 CE (profenophos + cypermethrtn) 13 dias. grupo 21. 
Hostathlon 480 BR (tllazophos) (2 dias. grupo 21. Deltaphos EC 10 
+ 350 tdeltamethllll + trtazophos) 12 e 4 dias. grupo 21. Lannate 
BA (melhoml!) (l e 3 dias, grupo 2), Baytrold CE Icyfluthrml 15 dias. 
grupo 2) e grupo 2: Fury 180 EW (Zetacypermethrtn) . 

AVALIAÇÃO DO DANO CAUSADO POR Oryzophagus oryza.ICOSTA 
LIMA. 19361 À CULTIVAR DE ARROZ BR·IRGA 414. 

J. F. da S. Martins. M. Botton. J . J . Carbonari. J . C. Galina. S. 
Bertolla Jr •• U. S. da Cunha 8. A .B.C. Veronez. EMBAAPf\ rPACT. 
C. Postal 403. CEP 96001 -970. AS. Jmattlns@sede .eml,1 lpa .br. 

Oryzophagus oryzse é um dos Insetos mais prejudiCiais 
à cultura do arroz irrtgado no BraSIL Na fase adulta alimenta-se de 
folhas e oviposita em partes submersas das plantas de arroz. As 
larvas danificam as raizes em condições de solo alagado. O dano 
causado à cultivar BR-IRGA 4'4 foi avaliado visando obter subsrdios 
à prática do controle econômico do Inseto. DOIS experimentos em 
blocos casualizados com 6 tratament os e 5 repetições foram 
Instalados a campo. na EMBAAPA-CPACT. em 1995 e 1996. 
respecttvamente. As parcelas conSistiram de 4 file iras de plantas. 
de 1.0 m de comprimento. espaçadas 0,2 m. As plantas foram 
cobertas por gaiolas de tela de náilon. 3 dias antes da irrtgação por 
Inundação. Cinco dias após a Inundação. as plantas foram submeudas 
a 6 denSidades de Infestação 10 (testemunhal. 10. 20. 30. 40 e 50 
casais/parcelai. Os Cndlces. de lesões às folhas. causadas pelos 

adultos e o de larvas nas raizes. foram registrados 4 e 26 dias após 
a tnfestação e a Inundação. respectivamente. Em 1995 foram 
constatadas lesões nas folhas e larvas nas raizes das plantas 
testemunhas. tndlcando que as gaiolas não eVitaram o ataque de 
adultos. Em 1996. as plantas testemunhas. logo após a Inundação. 
foram pulvertzadas com o Inseticida lambdaclalolfma (7.5 milha) . 
Nos dOIs expertmentos. foram constatadas correlações altamente 
significativas entre percentagem de folhas leslonadas pelo Inseto 
adulto IFl). número de larvas/amostra de solo e raizes (Pl) e peso 
de grãos IPG) . Contudo. a maior Similaridade entre resultados. fOI 
tnerente à correlação Pl x PG. De acordo com as equações Pl x PG. 
a cada larva/amostra. ocorreu redução de 1.51 e 1.33 % no peso de 
grãos da cultivar BR-IRGA 414 . em 1995 e 1996. respectivamente. 
em média 1.44 %. Indicada por anáhse conjunta. 

EFEITO DE ÓLEOS VEGETAIS NO CONTRO LE DE Z. b,o,es 
sublascilIlus ICOLEOPTERA. BRUCHIDAEI EM FEIJÃO Phueolus 
vulgaris ARMAZENADO 

H. L. Vasconcelos'. J . V. Oliveira'. J . lo L. Perei ral • V. Loges'. E. L. 
Albuquerque' & A. Chaves ', 'Depto. de Agronomia - Fllossanldade. 
IUFRPEI. CEP 52171 ·030 ReCIfe. PE ' MAARA · PE. CEP 50630· 
060. ReCife. PE. 

Entre as pragas que InCidem sobre P. vulgafls em condIções 
de armazém destaca·se o 90rgulOO Zabrores sublascüHus. O controle 
Qulmlco tem Sido utilizado maiS comumente. todaVia é limitado pelos 
efeitos reSiduaiS A utilização de óleos é um método efetiVO. cUjas 
prinCipaiS vantagens são absoluta ,"ocUldade e a efiCiênCia de 
controle , além do baIXO custo . Neste trabalho estudou-se. através 
de confinamento. os efeitos dos Oleos de cravo da índia (Syzyglum 
aroma tlcum) , canela ICmnamomum zeylanrcuml e louro (Laurus 
nobilisl misturados ao Oleo de sOJa (Gliclne max!. na mortahdade. 
Viabilidade de ovos e emergênCia de adultos de Z. sublosclalus em 
feijão P. vulgans . Foram condUZidos dOIS experimentos. no 
delineamento Inteiramente casuahzado no esquema fatonal 4 x 2 x 
3. com três repetições e três fatores: 1 - tratamentos (três óleos 
vegetaIS + testemunhal ; 2 • doses 12.5 e 5.0 mllkg de grãos); 3 · 
períodOS de armazenamento (período IIllclal. 3 e 6 meses). O óleo de 
SOJa fOI utilizado na proporção de 1: 1 e 1 :2. respectivamente. para 
os experImentos I e 11 . Os grãos forma Impregnados em reCipientes 
de Vidro. mediante agitação manual durante dOIS minutos. Utlhzaram
se para cada período de armazenamento. parcelas de 50 g de grãos 
nas Quais forma conftnados sete casais de Z. subfascistus com O a 
24 horas de Idade durante 48 horas. Os experimentos foram mantidos 
em laboratórIo. com temperatura e umidade relativa médias de 21,4 
°C e 83,3 % respectivamente . Para o expertmento I os óleos de 
cravo + SOla e canela + sOJa na dosagem de 5 mllkg provocaram 
uma maior mortahdade e redUZIram Significativamente a Viabilidade 
dos ovos de Z. sublasclotus até os três meses de armazenamento. 
A redução de emergênCia dos adultos tal eqUivalente nas dosagens 
2.5 e 5.0 mllkg para cravo + SOla e canela + sOJa e prolongou-se 
até o sexto mês de armazenamento. Estes óleos no expellmenlo 11 
na dosagem de 5,0 mllkg também forma os mais efiCientes. exceto 
para emergênCia que aumentou seIs meses de armazenamento. Os 
óleos de canela + SOla e cravo + sOJa na proporção de 1: 1 na dose 
de 2.5 mllkg e 1:2 na dose de 5,0 mllkg forma efiCientes no controle 
de Z. sublasciatus . 

302 

AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE BIOLÓGICA DA DESTRUXINA 
PRODUZIDA PELO FUNGO Metllrhizium IInisoplille varo IInisop/iH, 
SOBRE LARVAS DE Antic.rsill gemmllt. lis Hüb. 1818 (Lep .• 
Noctuidael. 

S. B. Onofre'. C. L. Messiasl 8. N. M . de 8arros'. 1: Instituto de 
Blotecnologia. UniverSidade de Caxias do Sul- UCS. C.PostaI1352, 
CEP 95001 -970. Caxias do Sul. AS .• Brasil; 2: Depto. de Genética. 
Evolução. UNICAMP. Campinas. SP. Brasil. 

O fungo entomopatogênlco M etsrhizium an;soplist' 
conhecido por prodUZir substâncias t óxicas aos insetos. Dentre essas 
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substânCias tóxicas produzidas destacamos as desttuxlnas, um 
clclodepslpeptideo elUCidado por Tamura, (1964) e Suzukl (1966' . 
A tOXina produzida "In vllro" pelo fungo MelarhizlUm ams,., f.,e varo 
amsolJhae utlhzando o método descrtto por Kodatra (1961) I' Roberts 
(1966) fOI adiCionada a dieta de Antlcarsia gemmatalls de 3" fnstar, 
as quais foram mantidas sem alunentação por um período de 24 
horas . Após oste porrada, os Insetos foram submetidos a 5 
tratamcntos 1) dieta anlflcml + desHuxlna; 2) dieta artlhclal + 
beflleno; 3) dieta artifiCial + acetato de etlla, 4) dieta artlhClal + 
agua destilada, 5) dieta artificial + conk:hos do lungo na concentração 
de 10 ' 'ml. O cont role fOI realizado empregando· se dieta artlhclal 
sem adlcão de nenhum compos to. Todos os tratamentos foram 
realizados com 40 Insetos e Igual número no controle. Observou se 
rOIClção ahmentar no grupo mantido em dieta artifiCial + destruxlna; 
tMnbém fOI vellflcado uma mortalidade de 10%, 53%, 90%, nas 
24,48 e 72 horas respectivamente. Nos outros tipoS de tratamentos 
não ocorreu nenhuma alteração no hábito alimentar, nem tampouco 
mortalidade de Insetos. 
ApOIO 'Inancelro : CAPES, UCS, CEFET PRo 

AÇÃO FUMIGANTE DO Eucalyptus globulus SOBRE AS ;'nAGAS 
Sitophiltls oryzae e Si lophilus zeamais . 

H.T. Prat es, J .P. Santos. J .M . Waqu il & A .B. Oliveira . EMBRAPAJ 
MILHO c SORGO, ex Poslal 151 , 35701 970 Sele Lagoas MG . E 
mall: htprates@cnpms.embrapa br . 

Os produtos naturais proventeflles de plantas tem Sido 
usados na busca sistemátiCa de font es alternativas aos produtos 
SintétiCOS para o con trole de pragas . Estudos realizados pela 
EMBRAPA I MILHO e SORGO para avaliação do efeito por contato 
e;ou Ingestão de monoterpenos elou monoterpef"IÓldes revelaram Que 
as pragas, S. oryzae e o S. ze8mBlS foram sensíveiS ao l ,8-clncol 
entre outros monoterpenos também ativos. Em continUidade a esses 
estudos verthcou se que uma das lontes naturais desse monoterpeno 
está no óleo essencml das folhas do eucahpto E. globulus, o qual 
contém 78 % de 1,8·clneo!. Esse óleo essencial fOI testado contra 
as pragas em estudo . O teste conSistiU na utilização de frasco de 
Vidro com capacidade de 2 L vedado com folha de alumlt ,,, c com 
tampa rosQueável. No tntertor do frasco fOI colocado !o .porte de 
alame de aço para sustentai um Vidro do relógiO com peso conheCido . 
Sobre o Vidro de rel6gl0 101 colocado o óleo essenCial previamente 
pesado (@ 60 m9) e deixado para evaporação ti temperatura ambiente 
em atmos fera homogenelzada atravós de agitador magnétiCO. Logo 
aClfrta do Vidro de relógiO fOI suspensa gaiola de arame contendo 20 
In se tos adultos. O teste fOI e f e tuado com três repetições, 
acompanhado por testemunha. Após um período de 24 horas o frasco 
fOI aberto e o resultado observado revelou mortahdade para 88 % 
das pragas de S. oryzae e 87 % de S . zeamais. 

EFEITO 00 ÓLEO ESSENCIAL OE Eucolyptu$ globulu$ SOBRE AS 
PRAGAS Sitophilus oryzae e Sitophilus zeamais . 

H.T. Prates, J .P. Santos. J .M . Waquil & A .B. Oliveira, EMBRAPAJ 
MILHO e SORGO. ex, Poslal 151 , 35701 -970 Sele Lagon, - MG . E 
mall . hlprates@cnpms.embrapa .br 

o Sllophilus oryzae e o Sltophtlus zeam81S, comumente 
c hamados de ca run cho do arroz e caruncho do milho , 
respectLvilmente, são pragas Importantes de grãos armazenados. 
Neste trabalho avahou·se a ação por contato elou por Ingestão do 
óleo essenCial de E. globulus, como fonte natural do 1,8 clneol , 
sobre as pragas S. oryzae e S. zeamms, em con tinUidade aos estudos 
Ifllnados pela EMBRAPA I MILHO e SORGO na busca de produtos 
nilturalS como alternativa aos InsetiCidas SintétiCOS Os testes de 
açilo por contato foram realizados Impregnando-se papel de filtro 
com so luções do óleo essenCial, diluído em acetona . Por sua vez os 
testes de ação por Ingestão elou contato loram reahzados aplicando
se as meslllas soluções sobre os grãos de trigo. Foram testadas as 
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concentrações (óleo essenCial' acetona) de 10:0 ; 8 :2: 6 :4 ; 4 :6 ; 
2:8; 1:9 e O: 1 O, medidas em gotas, sendo que uma got a do óleo 
essencial corresponde a 20 mg . Em todos os testes 20 Insetos foram 
confinados em 3 repetições e, avaliados quanto ao efeito "knock 
down", e a persistência dos efeitos após um período de exposição 
de 06; 24 e 48 horas. Para o S. oryzae na avaliação de 48 h do teste 
com Ingestão elou contato revelou que o óleo essenCial do E. globulus 
fOI efiCiente para 76 % das pragas até a dose 2:8 (óleo 
essenc.al :acetonal. No teste por contato em papel de filtro O óleo 
essencml do E. globulus apresentou monalldade para 93 % das pragas 
na dose 6:4 (óleo essenclal:acetona). Por outro lado, a avaliação de 
48 h do teste de Ingestão elou contato para o S. zeamsls revelou 
que o óleo essencial do E. globulus fOI efiCiente para 83 % das 
pragas até a dose de 2:8 (óleo essenclal:acetona). O teste de contato 
em papel de filtro apresentou mortalidade para 89 % das pragas 
com o E. globulus na dose 4 :6 lóleo essenclal:acetona). 

COMPORTAMENTO DE Thlastocofls laetus EM QUATRO 
CULTIVARES DE ABACAXI EM RIO BRANCO IACI_ 

M. Fazolin, A . da S. l edo & F. F. de Azevedo- EMBRAPA-CPAFI 
ACRE. C. Postal 392, CEP 69901 180, RIO Branco. AC . 

O percevejo do abacaxI I ThlastocoflS laetusl é uma praga dlswburda 
por toda a região AmazôflIca, causando danos às folhas e frutos, 
redUZindo slgnlflcaltvalllente a produção . Pela ausênCia de 
Informações desta espéCie na região de RIO Branco, conduzIu ' se um 
expertmcnto em 93/94, repetLdo em 94/95, no Campo Expertmental 
da EMBRAPA-ACRE, no dehneamento de blocos ao acaso, com 5 
repetições. Os tratamentos (vartedadesl foram: Cabeça de onça (ABR-
21. Senador GUiomard (SNG·3" OUlnarl {SNG·2) .e AIO Branco (RBR-
11 . Em cada parcela, medindo 4 ,5m X 5m, contendo 54 plantas 16 
Ilnhasl de cada variedade, foram reahzadas contagens semanais do 
número de flInfas e adultos em 10 plantas das duas hnhas centraiS . 
Com a média mensal dos valores populaCionais, determinou-se a 
flutuação populacional da praga, realizando uma análise de regressão 
Itnear e correlação, entre estes valores e os das vartávels climáticas 
no período. Por meio da análise de vartãncia conjunta e aphcação do 
Teste de Tukey 15%1. obteve·se a diferenciação das vartedades 
quanto a preferênCia do ataque do Inseto, e dentro de cada uma, a 
preferênCia quanto a estrutura da planta atacada. Os resultados 
apontaram PiCOS populaCionaiS de adultos e ninfas nos meses de 
abril e dezembro, sendo que as ninf as apresentaram outro PiCO em 
ou tubro. A população de ninfas e adultos apresentaram correlação 
negativa com a umidade relativa , sendo que a de ninfas apresentaram 
ainda correlações negativas com a precipitação plUVial e temperatura 
• e pOSitiva com a Insolação. O Inverso ocorreu com os adultos para 
estas três ultimas vattávels . A variedade SNG-3 fOI a Que apresentou 
o melhor comportamento dentre as vartedades; com menor número 
de plantas atacadas por nmfas e adultos e menor número de Indivíduos 
nas folhas . Porém não dlfeflu das variedades RBR-2 e SNG-2. quanto 
ao ataque das nlOfas na coroa e nos frutos . Além, de apresentar a 
maior população de adultos nos reben tos, dentre as variedades 
estudadas. 

SITUAÇÃO OA CydiB pomoin. II. ILEPIDOPTERA : TORTRICIDAEI NO 
BRASIL 

A . KovaleskP. L. G. Ribeiro1 & L. A . 8 . Salles1 , 'EMBRAPAI Centro 
NaCional de PesQuisa de Uva e Vmho. CP 177, CEP 95 .200-000, 
Vacaria, RS . l EPAGRl, São JoaqUim . CP 81, CEP 88.600-000, 3 

EMBRAPA/Centro de Pesquisa Agropecuárta de Clima temperado. 
CP 403, eEP 96.001 -970, Pelotas,RS. 

A Cydia pomonella é uma das pragas mais Importantes da 
maCieira em todo o mundo . Orlglnátta da Eurásia, está estabelecida 
em todas as áreas que cultivam maçã, excetuando o Japão, parte 
da China, Coréia e BraSIl. No BraSil, somente as publicações mais 
antigas cl1am a Cydla como praga da maçã. O monitoramento dessa 
espéCie na região produtora de maçã do BraSil IflIciou em 1982. Os 
pttmelfos exemplares foram capturados em outubro de 1991 nas 



armadilhas de leromónlO sexual Instaladas em pomar localizado nas 
prOXimidades da área urbana de Vacaria. tendo Sido Idellllflcados 
pelo Df. Vitor Becker. da EMBRAPAJCPAC. como Cydla pomonclla. 
Na sa fra 1992/93 foram capturados mais u ês exemplares. Em 1993 
foram Instaladas 137 armadilhas cap turando-se 248 machos. apenas 
nas áreas urbanas de Vacarta RS e Lages-SC. Na safra 94 :... loram 
Instaladas 600 armadilhas 1150 em área urbana e 450 ...=m área 
comerciaI) cole tando se 14 exemplares em Vacaua e 8 cm Lages 
Na salta 95 96. foram iOstaladas780 armadilhas. sendo 539 em 
pomares comerCiaiS da maCieira do RS. SC e PA e 241 em áreas 
urbdnas. em pontos <..Ie entrada de frutas . portos e aeroportos. Foram 
cap turados 185 machos em Vacaria, 15 em Caxias do Sul e 192 em 
Lages. Todos os exemplares foram capturados em armadlllhls 
Instdladas em qlllnUHS. em áreas urbanas. Não houve capturas em 
pomares comcrCI3IS . O resultado do monitoramento mdlCd que a C. 
pomonclla está presente em parte da região produtora de maçãs do 
BraSil, encontrando· se, no entanto. restrita às áreas urbanas . Essa 
sltuacão levou o MlIllstéuo da Agflcultur a, em conjunto com a 
Associação Braslleua dos Produtores de Maçã. EMBRAPA. EMA TER 
RS. EPAGRI SC e as Preleltul as da região. a elaborarem um Programa 
de Erradlcaçao da Cydla no BraSIl. 

AÇÃO DO FUNGO ENTOPATOGENICO Aschersonia aleyrodit;; SOBRE 
olASPIDíDEoS E AlEIRooíDEoS EM POMARES CITI.I _vlAS. 
AVALIADO SOB CONDiÇÃO DE USO OU NÃO DE C_,HRolE 
QUíMICO DE PRAGAS. 

P.C.R. Cassino. A . Gouvea. W.C. Rodrigues. S.S.P. Souza & O.R.F . 
Azevedo. Centro Integrado de ManejO de Pragas. Dept" BIOlogld 
Vegetal. 1ns1 Biologia. UFRRJ. Rodov Rio /São Paulo Km 47. CEP 
23.851 970. Seropédlca. RJ . 

o trabalho fOI realizado através de nove viagens tccnlcas ti 
102 propriedades cltricolas. localizadas na Baixada Litorânea do 
Estado do RIO de JanO!ro no períOdO de feverolto de 1994 a novembro 
de 1995. onde avaliou-se 1326 plantas. registrando se a ocoffênCld 
de Insetos aSSOCiados às plantas citncas após observação por dOIS 
minutos em torno da copa. também avaliou se o paraSitismo feito 
pelo fungo entomopatogênlCo Aschersoma Bleyrodls sob Dldspldideos 
e Aletrodidcos. Em segUida comparou se a percelllagens médias de 
ocorrênCia do fungo entre propriedades agrupadas em nas seguLntes 
categorias: propriedades que utilizam controle quinuco " 'nsetos 
praga e propfledades que não o utiliza. uma vez que não I· "I~ta tou 

se outra forma de controle. Dentre os Cltncultores ent. listados 
43. 14% não faZiam nenhum tipO de controle de pragas. em seus 
pomares. em média 5.33% das plantas houve a ocorrênCia de 
parasitismo por A. aleyrodls. enquanto que onde houve o uso de 
agrotÓXICo esta média se eleva para 17.23%. A diferença nas médias. 
que após aplicado teMe de slgfllflcâncla a 1 %. fOi alnbuída a provável 
maior dispersão do fungo pela maior ocorrênCia médta das cochonllhas 
Selenaspldus BrtlCulc1tuS e ChrysomphBlus f/cus em propriedades onde 
houve uso de agrotÓxIco. 

INFLUÊNCIA DO USO DE HERBICIDAS NAS POPULAÇÕ ES DE 
INSETOS ASSOCIADOS A PLANTAS CiTRICAS NOS MUNiCíPIOS 
DE RIO BONITO E ARARUAMA • RJ. 

A . Gouvea. W .C. Rodrigues. O.R.F. Azevedo. M .A . Soares & P.C.A. 
Cassino. Centro Integrado de ManejO de Pragas. Oept" . Biologia 
Vegetal. Inst. Biologia. UFRRJ. Rodov. Rio/São Paulo KII 17. CEP 
23.851-970. Seropédlca. RJ . 

o Sub· bosque eXistente em plantações citncas pode servir 
de hospedeirO alternativo das pragas da cultura e também para os 
Insetos que apresentam hábito predatóflo em pelo menos uma das 
suas fa ses de desenvolVimento. As práticas mais comuns entre os 
cltflcultores para o controle desse Sub-bosque é através do método 
mecâniCO. elimmando parCialmente por meio de roçagem ou 
totalmente por meio de capina. e químiCO com o uso de herbiCida. 
prática esta Jusliflcada por manter o 5010 mais protegido em relação 
a caplOa. O presente trabalho teve como objetivo avaliar a Iflfluêncla 
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do uso de herbiCida nas populações e nas IIlterações Inter especificas 
de Insotos associados a plantas citrl cas nos municípioS de RIo Bonito 
O Araruama SItuados no estado do RIo de Janeiro . A avaliação fOI 
realizada através de 9 VIsitas a 102 propriedades. onde o 
monitoramento fOI feito em 13 plantas por propriedade. no período 
de Fevorelfo de 1994 a Novembro de 1995. cucundando cada planta 
monitorada por 2 minutos registrando a ocorrênCia dos IOsetos 
associados a planta . Observou-se que 15.69% das propriedades 
fazem uso de herbicida. Não observando diferença SignificatIVa entre 
as médias populacionais dos Insetos aSSOCiados a cultura. que fOI 
submetida ao uso do controle por herbicida e demais controles aCima 
Citados. Cycloneda sangumea apresentou correlação positiva e 
altamente Significativa Ir = 0.900) com Toxopfera cllflcldus. em 
propriedades onde fOI utilizado herbicida. não sendo constatada mais 
nenhuma correlação Sl91lif1catlva entre OS demais Insetos as:wclados. 
C. sangulflca apresentou correlação Significativa com Coccus vmdls 
(r 0.757) e altamente slglllftcatlva com T. cltflcldus Ir z 0.9641 
em pfOpnedades onde se fez o controle mecâ/llco ou nenhum controle. 

AVALIAÇÃO COMPARATIVA DO NíVEL DE INFESTAÇÃO DE INSETOS 
ASSOC IADOS A PLANTAS CíTRICAS EM oUATRo GRUPOS DE 
PROPRIEDADES COM DIFERENTES HÁBITOS DE CONTROLE 
FITOSSANITÁRIO NA BAIXADA LlTORÃNEA. RIO DE JANEIRO. 

W.C. Rodrigues. O.R.F. Azevedo. A . Gouvea. J .C. Perru so & P.C.R . 
Cassino. CIMP, Dept~ Biologia Vegetal. Inst Blo1091a. UFRRJ. Rodov 
Rlo:São Paulo Km 47. CEP 23.851 970. Seropédlca. RJ 

Em levantamento da entomofauna de 102 propfledades 
cltrícolas da Ban(ada Lltorànea do Estado do RIO de JanClro. no periodo 
de fevereiro de 1994 a novembro de 1995 . observou se um 
comportamento diferenciando no que diZ respeito ao con trole 
flto ssamtáflo auando perguntado sobre O liSO de produtos qulmlcos 
pélra controle de Insetos nos últimos 10 anos. os produtores se 
diVidem em quatro grupos distintos ' 16% Ilzcral1lllso de agrotóxICos 
duranle todo tempo conSiderado. 7% faZiam cOnlrole deixando de 
Inlelo nos úllimos CinCO anos. 40.5% não utilizavam cssa prática. 
passando a ullllzar no últlfno qUlnquênto. os demaiS 36.5% não 
reallldram Qualquer medida con tr ole fltossanlt.ino no período. 
Comparou se o nivcl de ocorrênCia de Insetos praga. ácaros e Insetos 
predadores. dos dlferemes grupos. Visando vcuflcar a ,"fllI~ncla dos 
dtleren:c:, procedimentos aCima Citado sobre suas populações. Os 
níveiS clt :lcorrênCla foram obtidos pela avaliação de um total de 
1326 plantas cítflcas . Para verificação da slgnlftcâncla das médias 
fordm h~ltas análises da vanãncla . one way com os tratamentos. 
teste:, pi.lfameulcos: F para ANOVA e comparação múltipla de Dunnet. 
onde tOI fixado o tratamento em Que não houve o uso de agrotóxICo 
e o comparando com os outrOS e teste de Mood. que usa ostatístlca 
qUI quadrado. pata a ANOVA não paramé tri ca. Os três testes 
cs tal lstlcos realllddos con firmam a eXistência a eXistência de 
dlfcrençil esta t isticamente Significa tiva en tr e pelo menos 2 
Irdtamentos em 5 dos 17 organismos estudados. Essa diferença 
ficou eVidenCiada prinCipalmente entre grupos do propriedades que 
flzelam uso de agrotóxIco durante todo per lodo conSiderado e 
propriedade que não f lleram uso de qualquer tipO de controle. Os 
níveiS de oco rrênCia de Selenllspldus artlCu/afus (71.6%). 
Chrysomphalus "cus 125. 5%1. DIBleurodes cllflfoll, (3B.5%). 
Aleufolhracelus crUZI (44.7%1 e Chrysopa sp. (71,6%1, foram maiores 
em propnedades com continuo uso de agrotóxIco e S. afllcu/alus 
159%), D. citrifolli 128.1 %). e Chrysopa sp.157%1. também foi 
Signifi ca tivamente maior onde passou se a utilizar agrotóxIcos nos 
ultlmos anos. quando comparado com propnedades sem qualquer 
t ipo de controle. Levando a crer que o uso continuo e descontrolado 
de agrotóxIco ocasiona um aumento na população dos Insetos. 



OCORRÊNCIA DE Aphis goss ypii GLOVER EM GOIABEIRA (Psidium 
guaja.a l.1 E SUA RELAÇÃO COM AS PLANTAS INFESTANTES 
0 0 POMAR. 

R. G. Ferreira & C. R. Sousa-Silva. Depto. de Ecologia e 81010gia 
evolutiva (UFSCar'. C Postal 676, CEP 13565-905, São Carlos. 
SP. FAX : 10161 274·8322 

Em dez/95 e malo/96 constatou-se mtenso < I-aque de 
afideos em um pomar de gOiabeira destinado a Indústria. 0.1 Jazenda 
Itaguaçu em São Carlos SP. que Juntamente com o psllideo causaram 
enrolamento dos bordos e encarqullhamento das folhas maiS novas. 
O afideo fOI Identificado como Apllls gossypii. Com o objetivo de 
propor um manejO adequado da praga na cultura. observou-se 
semanalmente. por um perrodo de 10 meses. os hospedeiros 
secundáriOS desse afídeo dentro do pomar. Foram coletadas. ao 
acaso. partes de plantas Infestantes, embaiXO e em torno das copas 
de 10 árvores. observando-se a presença de pulgões. As plantas 
Infestadas foram Identificadas no Departamenlo de 80tâlllca e os 
aHdeos no laboratÓrio de Entomologla da UFSCar . Já foram 
encontrados os seguintes hospedelfos . r"unfera barrramia. Croton 
glandulosus; Eupatorium pauclflorum; Alremanthera renel/a; Emllla 
sonchlfol,a; Commellna benghalensls e GnaphallUm pensylvamcum. 
Este é o pflmelfo registro , no BraSIl. da ocorrênCia dos hospedeiros 
T bartranua; C. glandulosus; A _ renel/a; C. benghalensls e G. 
pensylvamcum em relação a A . gossypii. Observou se aInda um 
alto paraSitismo desse afídeo por l1siphlebus restaccipes e .1 ,.1 "'sença 
de grande quantidade de larvas de cocclnelideos. 

DISTRIBUiÇÃO DA PRODUÇÃO DE ALGODÃO DENTRO DA PLANTA 
E SUAS IMPlICAÇOES NO MANEJO DE PRAGAS 

J .J . Soares. Lab. de Entomologla (EmbrapaAlgodão' C, Postal 174. 
CEP 58107 720. Campina Grande. P8 E-mall~ Soares@cnpa 
embrapabr. F.M . Lara. C.A .D. da Silva. R.P. de Almeida & O.S_ 
W anderley 

A retenção e consequentemente a produção do algodoeirO. 
bem como o tamanho dos frutos e as características agronOmlcas e 
tecnológIcas de fibras, dependem extremamente da localização dos 
frutOS na planta. O conheCimento da localização dos frutos por 
posições chaves de frutificação. assim como suas caracterlstlcas 
agronOmlcas e tecnológIcas de fibras e sua relação com os Insetos; 
são Imprescindíveis para um perfeito mOnitoramento da cultura 
algodoclfa Os obJe tiVOs desse trabalho foram: 11 qllil ~ Icar a 
produção de algodão por posições chaves de frutificação .tnbuida 
dentro da planta; 2' discutIr as Implicações dos atuais nivels de 
controle dos Insetos associados a essa cultura. com os indlces de 
retenção dos frutos do algodoeuo nas três pflmelfas posições 
frutlferas c também por regiões da planta Os dados foram Oriundos 
do mapeamento de 360 plamas da culllvar CNPA 7H em área Irflgada 
no município de Bom Sucesso P8. De acordo com os resultados 
pode se afl1mar que mais de 80% da produção desta cutllvar é 
proveniente do balxelro e terço médiO, respectivamente. da ,. e 2· 
poSIção frutíferas da planta, A Quahdade das sementes foram afetadas 
a medida em que os frutos se afastaram da ,. posição. para as 
demaIS As Impltcações destas variáveiS sobre o manejo de 
Anthonomus grandis. Alabama srglllacea. Heliothls zea e Pectmophora 
gossyplcJla são também discutIdas 

INFLU~NCIA DE REMOÇÃO DE FOLHA DE ALGODOEIRO IGossypium 
hirsulum L.I. NO DESENVOLVIMENTO VEGETATIVO. RENDIMENTO 
E SUA RELAÇÃO COM O CURUQUER~ (Alabama Argil/acu. rl ueb .1 

A . G. Jácome. IUFPBI. CEP 58397000, Are,o. P8. J. J . Soares. S. 
R. de M . Souto. J. 8. de Oliveira . D. S. Wanderl ey & R.H. de Oliveira 

Sendo o curuquerê Alabsms Arglllaces Hueb .• a mais 
Importante praga do algodoeiro (Gossypium hlfsutum lo). no 
Nordes te. patente se torna a ImportAncla deste trabalho em estudar 
o efeito do desfolhamento (Simulado' das folhas prinCipais e das 
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folhas dos frutos pelo curuquerê, no desenvolvimento e rendimento 
do algodoeiro . Conduziu-se este experimento na base f(slca da 
Embrapa-Algodão, situado no mUOlcíplO de Campina Grande, P8. no 
ano agrícola de 1995/ 1996. Os experimentos conduzidos em casa· 
de-vegetação. foram feitos em duas etapas. A primeira, plantada 
em abril de 1995 e a segunda em abnl de 1996, a fim de contrastar 
os parame t ros . Ambos tiveram delmeamento expe ri mentai 
IntClramente casuallzados com 10 repetições e 3 tratamentos . Os 
tratamentos utilizados loram : 1) plantas em que loram retiradas as 
lolhas da haste prmclpal; 21 plantas em que foram retiradas as lolhas 
dos frutos; e 31 testemunha (sem remoção de folhas) . Os algodoeiros 
foram plantados em vasos plásticos, com capacidade para 10 kg de 
solo, deixando-se uma planta por vaso. Para alcançar o obJetiVO 
proposto. foram computadas as seguintes variáveiS: altura de planta, 
diâmetro cauhnar a 2 cm aCima do solo. aos 40. 60. 80 e 110 dias, 
o número de ramos frutfleros e vegetativos, número de frutos e a 
IItomassa/planta assim como a produção de algodão/planta. aos 110 
dias. De acordo com os resultados obtidos, pode-se afirmar Que a 
remoção das folhas prinCipais do algodoeiro reduz a altura das plantas. 
área fohar, diâmetro do fruto e do caule e principalmente a produção 
dos frutos nas pflmelras e segundas posições chaves de frutificação . 

LEVANTAMENTO DE INSETOS ASSOCIADOS Ã CULTURA DO 
AMENDOIM Arachis hypoga. a l. NO MUNIClplO DE CAMPINA 
GRANDE·PB. 

0 .5 . Wanderley . IUFP81. CEP 58397-000. Areia, PS A .G. J'come. 
R.H. de Oliveira & J.J. Soares 

Entre os pnnClpalS Insetos fllófagos que atacam e 
consequentemente reduzem a produção do amendOim. destaca-se a 
clgarnnha Empoasca kraemerf. O refendo trabalho teve como obJetiVO 
avahar a denSidade populaCional de E. kraemeri. aSSim como os 
InlO)lgos naturais associados ao amendOim. O expenmento fOI 
condUZido em campo. na base f(Slca da Embrapa-Algodão em Campina 
Grande P8_ Os levantamentos foram reahzados no períOdO de Junho 
a agosto de 1996. Utilizou -se o dehneamento expenmental em bloco 
ao acaso, com 13 tratamentos IBR-l. F.M .424 8 . 7651 ·4 . 
F.M424 V. 76 TUPÃ. 55437·76·AM. M1407.4241B, M1407 .4241V, 
TATU. M.407 .F.S .• 76-Polt.V. POIT .92· B e L· 7' e 5 repetições . Cada 
parcela fOI constltulda de uma fileira de 5m. O experimento ocupou 
uma área total de 210 m1 • O espaçamento utilizado fOI de O,70m x 
O,20m. com uma planta por cova. Foram efetuados oito 
levantamentos a Intervalos de sete dias. observando-se o número 
de formas Jovens de E. kraemefl nas três pnmeuas folhas aplcalS 
expandidas e o número de Inimigos naturaIs (jovens e adultos' em 
toda a planta Tanto as clgarnnhas quanto os inimigos naturais forma 
computados em Cinco plantas por parcela. De acordo com os 
resultados pode se aflfmar que os genótipos de amendOim: TATU , 
BR·l. 7651 ·4. 76·Po".V. F.M.424.8, M.407.F.8. MI407.424)V, L· 
7, 76·TUPÃ e POIt.92-8. foram os que apresentaram o menor número 
de E. kraemefl por planta. Em relação aos Inimigos naturaiS. constatou
se diferença estatrstlca entre os genótipos. 

EFEITO DOS REGULADORES DE CRESCIMEN TO VEGETAL NAS 
CARACTERISTlCAS AGRONOM ICAS DO ALGODO EIRO E NO 
CONTROLE DE INSETOS 

J.J. Soares. Lab. de Entomologla (Embrapa-Algodão' C. Postal 174, 
CEP 58107-720. Campina Grande. PB . E-mail : 
Soares@cnpa.embrapa.br & A .C. Busoli 

D expeflmento fOI condUZido no ano agrfcola de 1993/94. 
no MUOlClplo de Jabotlcabal. SP, com o objetiVO de venficar o efeito 
do etefon na absclsão das folhas e na abertura de frutos do algodoeiro 
e discutir a ImportAncla desses fltormOnlos como técnica de controle 
de Insetos. Usou-se O delineamento de blocos ao acaso. com quatro 
repetições e sete tratamentos: 1) testemunha; 2' etefon + clclanllide 
(720 + 90 glha La.'; 3' etefon + clclanlllde (960 + 120 g/ha I.a . ); 
4' etefon + ciclanllide (1 .200 + 150 g/ha I.a.' ; 51 etefon (960 g/ha 



I.a _,; 6' etefon '1 .200 glha La .': e 7) ciclanthde 1150 91ha I.a.). 
Utilizou se a cull1var de algodoeiro IAC 20, no espaçamento de 0,90m 
entre linhas e 0 ,20m entre plantas . Cada parcela expenmental 
constitUiu -se de se te hnhas de plantas de algodão com 10 metros de 
comprimento. considerando-se como área útil para as avahações 
apenas as CinCO fileiras centrais . Nas avahações loram marcados 
dOIs pontos por parcela, sendo cada pontO constltuldo por Cinco 
plantas de algodão, nas quais se contaram o número de folhas, o 
numera de maçãs e o numero de capulhos, antes da aplicação dos 
produtos (prévia' e aos três, sete, nove, quatorze e vinte dias após a 
aplicação. De acordo com os resultados pode-se conclUir que o etefon 
torna a abertura de frutos mais uniforme e mais precoce. antecIpando 
a colheita em até 15 dias, e, consequentemente, auxiliando no 
controle de Anthonomus grondls e Pect/nophora gossypieJ/a. pela 
ellrnmação dos SItIOS de alimentação e de oVlposlção das pragas. 

VIABILIDADE OPERACIONAL E ECONOMICA NO CONTROLE DA 
BRO CA · DOS -C ITROS Diplos chema rotundicolle (COL. : 
CERAMBYCIDAEI 

L. A . Machado. InstitutO BiOlógico, Caixa Post al 70. 13001 -970, 
Campinas, SP. Emall : batlstaf@dglne1.com.br ., E. M . da Silva, M . 
M. Silva & O. A. Justino 

A associação da catação manual dos ramos atacados por 
brocas, reahzada no perlodo do oVlposlção. com a aplicação do fungo 
MetarhizlUm anlsopllae, nos ramos remanescentes das ca lações, surle 
um efeito satisfatório no controle da praga . No presente trabalho. 
procurou se avaliar a vlablhdade operacional e econômica do controle 
desta praga em pomares comerCiaiS. na região de Araraquara. São 
Paulo . Os estudos foram reahzados na Fazenda Catapanl em uma 
área de 37.75 ha com 16.120 plantas de laranja-doce Cltrus smensis. 
variedade Pera fiO. enxertada sobre hmão cravo Cirrus Iml! '.', com 
5 anos de Idade. As catações manuais. em numero de 3. foram 
realizadas entre os meses de março a Junho. retlrando·se um total 
de 34 .849 ramos afetados em um tempo gasto de 1.223.5 horas . 
As aphc~ões do fungo Metorh/llum amsopliae na concentração de 
1,0 x 10 esporos/g . e vlablhdade de 93%. nos ramos remanescentes 
145). foram reahzados no mês de agosto em um tempo gasto de 16 
horas. A associação desses dOIs métodos de controle (ca iação manual 
+ controle biOlógiCO) resultou em urna redução de 99.9% da 
população da praga, consumindo 32 ,B3 horas de trabalhofha. 

PREFERÊNCIA DE Stephaniti$ pyrioid8s(HETEROPTERA. TINGIDAE) 
EM VARIEDADES DE AZALEA 

S. D. L. Imenes. E. C. Ber9mann. J . Justi Jr .. V. de J . Pereira. Seção 
de Entomologla Geral. Instituto BIOlógiCO, C. Postal 71 19. CEP 01064· 
970. São Paulo. SP. 

A azalea é uma planta que apresenta. atuahn"Io..l. alto 
valor comerCiai tanto no mercado paisagístIco com a utll" ação de 
mudas em parques e Jardms. quanto nas flOriculturas com a venda 
de vasos para ambientes mternos. Com a recente Introdução no pais 
do tlngideo Srephamtls pyrioldes. atlOglndo ahos níveiS de Infestação 
em maciços de azaleas em parques e Jardins da Cidade de São Paulo 
e, em vist a da grande diversidade de vari edades produzidas 
comercialmente, Instalou-se um ensaio para avaliar a preferência do 
mseto em relação 8 dezesseis variedades de azalea provenientes da 
região de At lbala-SP. O ensaio fOI conduzido no laboratório da Seção 
de Entomologla Geral do Inst ituto Blo~ico. constando de dOIS blocos 
com CInco repetIções. Cada repetição foi representada por uma gaiola 
contendo dez casais do tingrdeo e um galho de cada variedade, com 
seis folhas, acondicionado em vidro com água. O primeiro bloco foi 
avaliado após se te dias e o segundo após quinze dias. sendo 
determinada a porcen tagem de danos por folha dentro da seguinte 
vaflação: 0%. 1 a 2 5%. 26 a 50%, 5 1 a 75% e 76 a 100%. Após 
sete dias constatou-se que as variedades Helen's alba. Roxo. Pmk. 
Erj e nO 26 apresentaram mais de 20% das folhas com danos 
superiores a 50%. e que as variedades Pink e nO 10 aprese· .Iaram-
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se menos prefendas. Após qUInze dias as variedades Helen's rubra, 
Roxo. Branca dobrada, Lambu. nO 4 e nO 26 apresentaram maiS de 
20% das lolhas com danos superiores a 50% e as variedades Kerama, 
Branca simples e nO 10 foram as menos prefendas. 

LEVANTAMENTO DE ADULTOS DO BICUDO, Anthonomus 9randis, 
NAS ESTRUTURAS FLORAIS DO ALGODOEIRO. NO PERfoDO DAS 
B:OO As lB :OO HORAS 

Z. A. Ramiro. A. M. Cardoso, A. Ferreira. C. H. C. Conceiçio. S. 
Munhoz & J . C. Ajudarte, Inst . BiOlógiCO. C. Postal 01051 ·970, CEP 
04014·002. São Paulo 

o adulto do bicudo. Anhtonomus grandls . move-se 
ativamente nas superHclcs vegetais do algodoeirO e se alimenta e 
faz poStura nos botões floraiS. flores e maçã novas. No ato da 
alimentação e da postura ficam protegidos pelas brácteas das 
estruturas. dificultando o controle quimlco quando o InsetiCida 
utilizado tem efeito de contato . Para obter se maior efiCiênCia é 
necessáriO que o produtos sejam aphcados em horáriOS nos quais a 
malOfla dos adultos nào estelam alimentando-se ou fazendo postura. 
Com o objetiVO de determinar qual o melhor período para aplicação 
dos produtos. no presente trabalho foram realizados levantamentos 
de adultos do bicudo. em Intervalos de duas em duas horas, no 
per iodo das 8 :00 às 18:00. em cultura de algodão condUZido sem 
tratamentos químiCOS. Em cada Intervalo observou· se 100 estruturas 
floraiS. anotando-se o número de bicudos que se encontravam nas 
mesmas. ahmentando-se ou fazendo postura Constatou se que. 
durante todo o período dos levantamentos. de 17 / 1/96 a 2B/2/96. a 
maior percentagem de adultos. nas estruturas floraiS. ocorreu às 
8 :00 horas e as menores a partu das 16:00 horas. O controle químICO 
deve ser iniciado logo após o aparecimento dos pumeuos bicudos na 
cultura, quando saem da dia pausa e relnlClam o CIcio biOlógiCO. Nesta 
fase iniciai observou· se mator ocorrênCia de adultos, ahmentando
se ou fazendo postura, no periodo da manhã, das 8 :00 às 12:00 
horas. reduzllldo slgnlflcattvamnte após 14:00 horas. Com base nos 
dados obtidos recomenda -se que. para obter se maior efiCiênCia no 
controle químiCO. os produtos sejam aplicados no pedodo da tarde. 
quando os nsetos estarão mais expostos a aplicação. 

AVALIAÇÃO DOS DANOS OCASIONADOS PELO BICUDO DO 
ALGODOEIRO. Anthonomus grandis. EM AREAS COM E SEM TUBOS 
MATA BICUDOITMBI 

J. R. Scarpellini & Z. A . Ramiro , Inst. BiOlógiCO. C. Postal 01051 -
970. CEP 04014 -002. São Paulo/SP. 

No programa de maneiO Integrado para a cultura do 
algodoeiro recomenda·se. dentro dos métodos de controle do bicudo. 
Anthonomus grandls. culturas Iscas nas quais são reahzados contrme 
qulmlco intensIvo an tes do plant iO definitiVO. Esta técOlca pode ser 
substltulda pela utlhzação dos TMB (Tubos Mata Bicudo). Neste 
trabalho loram realizados levantamentos da ocorrência de bicudos 
em duas áreas de dOIS hectares cada: área com cultura Isca sem 
TMB e área sem cultura Isca com TMB. Para este fim plantou-se um 
hectare de algodão a uma distânCia supenor a 200 metros. da área 
com plantiO Isca separada com cultura de sOJa . Antes da semeadura 
foram Insta lados os TMB. na perifena distanciados de 60 metros. 
Na cultura do agricultor na qual foi realizado o plantio Isca. delimitou
se dois hectares. Nas duas áreas instalou·se, no centro, uma armadilha 
de feromOnio. Os levantamentos consistiram em: contagens semanais 
de adultos atrardos pelos TMB e pelas armadilhas; avaliação das 
porcentagens de bo tões com danos ocasionados pelo bicudo em 
ambas as áreas. Constatou-se. através da avaliação de adultos nas 
armadilhas centrais que os TMB retardaram a infestação. o mesmo 
ocorrendo em relação ao nlvel de danos. Durante todo o perrodo da 
sa fr a as porcentagens de botões com danos na área sem cultura 
isca e com TMB foram Infenores as registradas na área com cultura 
isca e sem TMB. A eficiênCia da ut ilização dos TMB. em substituição 
de cultura Isca. ficou eVidenciada quando comparou· se o número de 
apl icações, com inseticidas, nas duas áreas. Na área com TMB foram 



rcallzadas . durante o cicio da cultura. 7 Isele) aphcaçõc" I na sem 
os tubos 12 (doze) sendo quatro na cultura Isca A produção, em 
@.'ha. na arca com os tubos fOI superior a da área com cultura Isca 

AVALIA ÇÃO DA EFICI~NCIA DO TUBO MATA BICUDO IT.M .B.I 
NO CON TROLE DO PERCEVEJO DA SOJA Euschis tus heros 
{HETEROPTERA : PENTATOMIDAE : PENTATOMINAEI. 

A,M. de Fa ria: Z.A. Rami,o & R t R. Lara InSI BiOlógico, C. Postal 
01051970. CEP 04014 002. São Paulo. 

o Tubo Mata Bicudo IT .MB.' conSiste de um tubo oco, de 
material blodegrad.lvel, amarelo. Impregnado com malallon contendo 
na parte Interna superior lima placa com o leromOOlQ grandlure. 
recomendado para o controle do bicudo do algodoeiro. AnthonOfflUS 

grandls Os adultos do bicudo siio alrardos pelo feromOmo c morrem 
por contato com o tosetlclda Em ensaio de campo, ull1I1ando -se 
T M B em cultura de algodão próxima de áreas com SOla, C"I. .. , . Iatou
se Que os percevejOS eram alraidos para os tubos devldo.1 dloração 
dos mesmos, Este falo Icvou os autores a testarem, em condições 
de laboralórlo, a efiCiênCia dos T.M .S .• na mortalidade do~ adultos 
do JlcrcevcJo da sOJa Eusclllstus heros, vlsuahzando a possibilidade 
de Utlll/eJ los sem a placa do feromõnto, nos programas de manejo 
lIesta cultura Com este obletlvo, CinCO T MB foram deixados ao ar 
livre. cxpostos 24 horas, 1. 2, 3 e 4 semanas. Para cada tempo de 
exposlcão, no laboratóuo, adultos do percevejo foram colocados 
sobre o tubo, permanecendo 30 seg., 1. 2 e 4 minutos. Utilizou se 
para cada período Cinco adultos e cinco repetições. Após a exposição 
sobre os tubos, os percevejos foram mantidos em placas de petu, 
contendo como substrato de alimentação vagens de sOJa e após 24 
horas observou se o numero de percevejos VIVOS e mortos . A 
eflClúnCIa do T M .S., sobre a mortalidade dos percevcjos, 101 calculada 
através dol fórmula de Abbott. Registrou-se alta eficiênCia, de 80 a 
100%, QUAndo os adultos permaneceram sobre os tubos a partir de 
2 mUluto~ nos poliodos dc cxposlção dos T .M.B. de 24 horas a 3 
semanas. Com 4 semanas de exposição os tubos apresenWr,lIl1 baixa 
cflclúncla na mortalidade dos percevcjos. Os resultados l,U' ,Jos no 
prcsente trabalho apresentam novas POSSibilidades para ;ollllole 
do per cevcJo da SOJa nos programas de manejO de pragas. 

CONTROLE DAS PRAGAS DA COUVE MANTEIGA (Brassica oleracea 
var . AcephalaJ COM PRODUTOS ALTERNATIVOS. 

M. A . S. de A . Anami. B. de A . H. Viei ra & G. S. Bonfim PESAGRO 
RIO, Estrada RIO São Paulo, km 47. CEP 23 851 -970. Seropédlca. 
RJ 

A couve manteiga é amplamente cultivada no Estado do 
RIO de Janeiro, Inclusive em plantiOS não comerCiaiS, A ocorrência 
do curuQuerê da couve AselB monus le monusre (Lep .• Plerldae), da 
traça Plural/a xyloslel/a (Lep., Pyrahdael e do pulgão M yzus perSlcae 
(Hem., Aphldldacl em elevadas populações, unpllca na ut ilização de 
controle QuímiCO que nem sempre permite compatibilizar r J1eríodo 
de carênCia dos agrotóxIcos com a colheita frequente ti ." lolhas. 
Neste trabalho objetivou-se testar diferentes produtos alu..:rnat lvos 
no controle de pragas da couve, os Quais são de fáCil utilização 
também em hortas domésticas. Utilizou-se em pulveflzações 
semanaiS, os seguintes produtos, nas respectivas dosagens: calda 
de fumo de rolo. 60 ml/htro d'água: emulsão saponácea de querosene 
133m/'1 d'água; pimenta malagueta 30 g 11. d'água: IIlfusão de 
coentro. 30 g de coentro/I d'água e testemunha sem tratamento. O 
dehneamento experimentai utilizado fOI blocos casuahzados, esquema 
fatorial 5 X 7 ,respectivamente. tratamentos e épocas de avaliação, 
com Quatro repetições. Avallou·se, Imediatamente antes das 
aplicações, apenas o numero de pulgões VIVOS IMyzus pers/caeJ . 
Outras espéCies, tidas como pragas, não ocorreram. Os resultados 
obtidos IIldlcaram Interação en tre tra tamento e época nas duas 
prllnelras épocas, sendo a pimen ta malagueta o tratamento maIs 
eflclentc. 
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ESTUDO DA ENTDMOFAUNA ASSOCIADA A AGROECOSSISTEMA 
COM MANEJO ORGÃNICO. 

M. A . S. de A . Anami • PESAGRO RIO. estrada RIO São Paulo, km 
47, CEP 23851 -970. Seropédlca. AJ. A , L. Corrêa, D. M. Segabinaze, 
CNPABI EMSRAPA, C. Postal 74505. CEP 23851 ·970. Seropédlca, 
RJ & A. F. de lima. Área de EntomologlB IB/UFRRJ, C Postal 74 
5B3. CEP 23B51 970. Seropéd,ea. RJ 

No período de Janeiro de 1995 a setembro de 1996. 
efetuou se o levantamento de Insetos, fase IniCiai do 
acompanhamento entomológlco, nas áreas de culturas anuais. 
perenes e olericolas do Sistema Integrado de Produção Agroecológlca 
SIPA. um sistema Que reune produção agropecuária e florestal sob 

maneiO orgãOlco. Objetivou-se pesQUisar a riqueza cm espéCies 
hcrblvoras e predador as. e também. reconhecer QuaIs Insetos 
caracterizavam-se como pragas e como IOlmlgos naturaiS, 
conSiderando-se as prátIcas agrícolas empregadas. as condições de 
relevo e clima local. Utilizou-se método de amostragem com pré
casuahsação em função do numera de plantas.Foram coletados até 
o momento representantes de 8 ordens. correspndendo a 34 famOlas, 
tendo Sido lá Identificadas 42 espéCies. A presença dos predadores 
IChrysopa sp., Cycloneda sangumea. Penrtlia egena. Dorus sp., 
Podlsus sp,) fOI aSSinalada. Alguns Insetos caracteuzaram·se como 
pragas porém ocorreram em focos Isolados, sendo eles, M yzus 
persieaeIHem .• Aphldtdae), Plurelfaxylostella ILep., Plutelhdae). Aseia 
monuSle monusle ILep., Plendael. todos em couve. Bem/s/a tabaci 
IHem., Aleyrodldae). em berlllgela, Aleurolflxus floccosus (Hem .• 
Aleyrodldae), em hmão e Neo/eucmodes eleganralis ILep., Pyralldael 
em tomatetro. Chegaram a atingir nfvel de controle. Cerotoma areuata 
ICol.. Chrysomehdae), em caupl,causou ataque severo, principalmente 
na fase larva I, danl f lcando a nodulação das raizes. Visando um 
eQlIIlíbno na populção de C, arcua la, utilizou se os lungos BeauveflB 
basslana e Merarhmum amsopllae. proporcionando melhofla do estado 
geral da cultura e redução da Infestação nos nódulos. 

INCIDENCIA DE Sitophilus z • • mais {COlEOPTERA : CURCUlIONIDAEI 
E Cathartus quadricolis (COLEOPTERA: CUCUJIDAEI EM MILHO. 

C. S. Bastos, J . C. C. Galvão. M. Picanço. A . H. R. Gonring, F. A . 
Su;n090. DFT lOBA {UFVI. CEP 36571·000. V'çosa. MG 

Este trabalho teve por obJetiVO estudar a InCidênCia de S. 
zeama/s e C. quadflcoils no milho híbndo AG 405 e na vauedade 
IAC T alúba. submetidos a seis doses de fertilização. Os tratamentos 
conslltuíram-se dos segullltes sistemas de fertilização: ausênCia de 
adubação; 250 kg/ha de 4 14 8 + cobertura com 100 kg/ha de 
sulfato de amônlo (SAL 500 kg/ha de 4· 14 8 + cobertura com 200 
kg/ha de SA; 40 m) de composto orgâl1lco (CO); 40 m) de CO + 
250 kg/ha de 4- 14 8 + cobertura com 100 kg/ha de SA; 40 m) + 
500 kg/ha de 4 -14-8 + cobertura com 200 kg/ha de SA . O 
delineamento experimentai fOI em blocos casuallzados com quatro 
repe tições. A parcela expenmental fOI consutulda por área de 64 ml 

(alto fllelfas em espaçamento de 1 x 0.2 m), Foram avaliadas as 
populações de S. zeama;s e C. quadricolls presentes em 7 esplgasl 
parcela Imediatamente após a colheit a no campo. Veri f icou-se Que 
as parcelas Que apresentaram maior número de S. zeama/slesplga 
126,351 foram as do híbrtdo Que receberam a maior dose de adubo 
mlOeral associado ao adubo orgâniCO. Já no caso de C. quadricolis 
as parcelas do híbrtdo Que receberam somente o adubo mlOeral na 
menor dosagem, somente o adubo orgâniCO e a combinação do adubo 
orgâniCO e mine ral em sua maior dosagem não diferiram 
estatlsttcamente das parcelas da vanedade Que receberam apenas o 
adubo mineral em sua maior dosagem, e apresent aram maior número 
deste IOseto/esplga: 0.92: 1.02; 1,08 e 1.07 respectivamente. O 
número de S. zeamalslesplga mostrou correia cão posit iva com o 
peso total da espiga com a palha 10,741, peso total da espiga sem a 
palha 10.741. comprtmento da palha (0,531 e peso da palha (0,68). e 
negativa com o grau de empalhamento 10,48). Já o numero de C. 
quadflcoltslesplga mostrou correlação positiva com S. zeamals/esplga 
{0.371 . 



EFEITO OE INSETICIOAS SOBRE A EMERG~NCIA E O PARASITISMO 
DE Trichoglllmmll pretiosum (HYMENOPTERA : 
TRICHOGRAMMATIDAEI EM TRAÇA DO TOM i, ' ciRO . 
Scrobipalpuloides absoluta 
I LEPIDOPTERA: GELECHIIDAE I. 

Moreira. J . O. T .. Ferreira . R. J . & Pavesi . A .. UNEB/FAMESF. ex. 
Postal 171 , CEP 48.900-000 . Juazeiro · BA 

o potenCial da tomatlcultura na região do Submédlo São 
FrancIsco vom sendo ameaçado por um mlcro·lepld6ptero da famnl3 
Gelechlldae conhecido vulga rmente por traça do tomateirO, 
SClobipa/pu/oides absoluta . FOI constatada pela pnn'Mma vez no BrasIl. 
na regido de Jabotlcabal·SP por MOREIRA, lARA & CHURATA 
MASCA 1981 e no Vale do São FrancIsco. em Juazelro-BA. no final 
de 1981 (MORAES & NOAMANHA 19821. O presente trabalho 
obJetiVOu verificar os efeitos residuais de 7 produtos: fentoa to 
lElSANI. cartap lCARTAP BR 500). abamectlO lVERTIMEC 18 CEI. 
teflubenzuron lNOMOl T • 150). chlorfluazuron IATABRON 50 CEI. 
Sacillus thuringiensi's lOIPElI e parathlOn metyl (FOUDOl 600). 
sobre a emergência e capacidade de parasitismo de Trichn,.,ramma 
pretiosum. nas respectivas dosagens de: 150 ml. 200 g . lUO ml. 
25 ml. 100 m\, 150 ml e 110 ml para 100 litros de .Jgua O 
delineamento experimentai utilizado fOi em blocos casualtzados com 
06 repetições. As avaliações foram efetuadas às 24; 48 e 72 horas; 
8 e 16 dias após a aplicação dos produtos. reglst rando·se a taxa de 
mortalidade do parasltólde e a quantidade de ovos parasltados. Os 
resultados obtidos mostram o FOUDOl como um produto mUito 
tÓXICO para o parasl tólde, causando uma taxa de mortalIdade de 
72 % mesmo após 16 dias da aplicação . Os demais produ tos 
apresentaram taxas de mortalidade abaiXO de 35%. sendo que 
teflubenzuron lNOMOl TI. chlor fluazuron lATABRON) e S.cillus 
thuringiensis (DIPElI não dlfemam da testemunha, apresentando 
tanto as menores taxas de mortalidade bem como o maior numero 
de ovos parasltados. 

Lecllniodiasp is rugas. HEMPEl . 1900 (HEMIPTERA . 
LECANODIASPIOIOAEI : NOVA COCHONILHA OOS CITROS COM 
OCORRÊNCIA NA REGIÃO CITRlcOLA DE ITApOllS. SP. 

A.C. BU$ol; & A. Raga (CEMIP/OE N/FCAV/UNESP & I. BIOLÓGICO
Campinas, SP) . 

Lecaniodiaspis rugosa é uma cochonrlha recentemente 
encontrada atacando plantas de ClltOS em Itápohs. SP. A espécie 
fOI desCrita em 1900 por A . Hempel, de matenal coletado de árvore 
silvestre não Ident ificada . Em 1938, H.S. Lepage relatava no 
"Catálogo de Coccideos do Brasil'", sua distribuição em S. Paulo e 
no R.G, do Sul, atacando Citrus sp .• Cro ton sp.. Hibiscus sp" e 
Vitis sp. Em )unho/96, o Dr. N. Glmenes Fernandes IFCAV/UNESPI 
observou alta Infestação em pomares de Itápolls. SP, atacando folhas 
e ramos, causando até secamento dos mesmos. em laranja ValênCia 
e laranja Pera·Rio , Trat a-se de uma cochonllha que produz al t a 
concentração de subs tâncias toxlcogênlcas no processo ahmentar. 
causando depressões na casca onde o corpo da cochontlha se 
estabelece. e provocando grandes áreas amareladas nos frutos ainda 
verdes . Nos ramos causa m até secament o dos mesmos e 
consequente queda de folhas. A carapaça da fêmea é l.1 I. cOr 
parda-clara. Dorso enrugado transversa lmente com 1("/.) sulco 
longitudinal. coberto com secreção fina de cera txanca. COnlmargens 
laterais ornadas de 20 a 30 pintas de cera. Comprimento de 3.25mm, 
largura de 2.75mm e altura de O.50mm. Apresenta antenas de 8 
artículos. O rostro é grande e pernas presente como tubérculos 
curtos e cilíndriCos. O macho possue carapaça de cor creme. forma 
eliptlca arredondada com 1.5mm de comprtmento e 0 .80mm de 
largura. Para o controle das rebole Iras fOI recomendado a aphcação 
de fosforados e óleos mineraiS em 02 aplicações. com poda e limpeza 
dos ramos altamente Infest ados. 
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OCORR~NCIA . INFESTAÇÃO E CONTROLE OA LARVA MINAOORA 
DOS CITROS Phy//ocnistis citrel/a IlEPIOOPTERA, GRAClllARIIDAE) 
NA REGIÃO CITRicOLA OE JABOTICABAL. SP. 

A.C. Busoli. W.C. Pazini & l.A. Fabiano CEMIPJDEN/FCAV/UNESP 
Rod . Carlos Tonannl. Km 05 - CEP 14870-000 - Jabotlcabal. SP. 

Phyllocmstls cltrel/a é uma praga que nos ultllnos anos 
disseminou -se por todas as áreas cltricolas do Mundo. chegando à 
Amerrca do Norte e Central em 1993/94 e mais recen temente 
descoberta em altas Infestações na região de Llmelta, SP. no IniCIO 
de março/96. Em malo/96. a praga Já estava atacando pomares 
novos e adultos no munlciplos de Jabotlcabal. Taluva. Taquafltlnga. 
Canchdo Rodrigues e Monte Alto . A Infestação Iniciai fOI variável. e 
em Junho/96 estava entre 20 a 65 % de folhas novas atacadas em 
pomares de 4 a 8 anos de Idade. e no máXimo 10% de folhas novas 
atacadas em pomares com 16 anos de Idade, Neste Inverno chuvoso, 
algumas bro tações es tavam dlsponivels para attas ",fest ações. 
porém. a temperatura minlma fOI prejudiCial ao seu desenvolvimento. 
ficando com Infestações médias em torno de 0 . 1 larva viva/ramo 
novo até tniclo de ag05to/96 . De se tembro a outubro/96 iprtmavcral 
alguns pomares chegaram a níveiS de 85% de folhas atacadasl 
ramo novo. e até 6.3 larvas vlvas/brot ação no pomares maiS novos. 
De Junho a lulho/96. observou-se SinaiS de predação por vespídeos 
em folhas ""nadas. variando de 1.2 a 5.8%. EnsaiOS de controle 
quimlco de larvas foram realizados. utilizando se : abamect ln 
IVertlmec 18 CE nas doses de: 15.20.25 e 30 ml pcJ100 li mais 
0.25% de Natu, '1 óleo: clorlplrlfos etllllorsban 4BO BR • 1,5 I p.cl 
100 li; tmldaclopnd (Confldor 700 GrDA. nas doses de 3 a 5 g.p ,cl 
100 I) mais 0 .25 % de ASSIS!. Todos os produtos reduzlfam 
eflclentemento a praga até os 14 dIas após a aplicação. exceção ao 
lorsban 480 SR. cUlo controle fOI de até 07 dias após a aphcação, 

REFLEXOS FINANCEIROS DA ADOÇÃO DE MANEJO INTEGRADO 
DE PRAGAS NO TOMATEIRO. 

S. V. Paula. M , Picanço. P. C. R, Fontes. E, F. Vilela & A . R. Moraes 
J, .. DeptO de Entomologla IUFVI. Av. P.H. Rolphs s/n. CEP 3657 1-
000. Viçosa. MG. 

O manejo Integrado de pragas na cultura do tomatelfo 
representa al ternativa para raCionalizar o numero de aplicações de 
InsetiCidas na cultura e favorece r o controle biOlógiCO natural . O 
obJe tIVO deste trabalho fOI avaliar os reflexos da utilização de faixas 
de cultura de crotalána. guandu. milho e sorgo Cltcundando a cultura 
do tomateiro e da adoção de nivel de controle (NCI para aplicação 
de tnsetlclda sobre a receita bruta da cultura , em duas épocas de 
plan t iO lverão e Inverno) . A época de maior pressão populaCional de 
pragas fOI no plan t iO de verão, sendo Que. os tra t amentos que 
receberam o menor numero de pulverizações (nove) foram sorgo + 
NC e NC , O tra tamento milho + NC recebeu uma pulverização a 
mais dos tratamentos sorgo + NC e NC, apresentando porém. a 
maior receita bruta da produção. No planllo de tnverno. a média do 
numero de pulveri zações fOI nove nos tratamentos com f aixas 
Circundantes ao tomatelto e adoção de NC. A redução do numero de 
pulveflzações. em relação ao tratamento pulverização semanal 12 1 
aplicações). não comprometeu a receita brut a da produção. sendo 
que os tratamentos sorgo + NC e guandu + NC apresentaram receita 
bruta supeflor ao tratamento calendátio , Ainda no cultiVO de Inverno. 
a produção de frutos ex tra AA fOI responsável por 93.60% da receita 
bruta nos tratamentos com faixas ctrcundantes + NC. No tratamento 
calendáflO a receita de fr utos ext ra AA fOI responsável por 86.06% 
da receita bru ta da produção, demonstrando que a adoção das duas 
estratégias do MIP não comprometeram a qualidade da produção. 
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EFICIÊNCIA DE Baculovi rus IInti cllrsia EM MISTURA COM 
HERBICIDAS PÓS.EMERGENTES. NO CONTROLE DE Anlic."i. 
gemm ataJis Hübner, 1818lLepidoptera : Noctuidae', EM SOJA. 

C. J . Av i l a & A . L. M elhoran ç a , EMBRAPI r pAO , 
Caixa Postal 661, 79804970 - Dourados, MS . 

A lagarta AnUCBrsio gemmBtslls. é conSiderada o principal 
Inseto desfolhador da sOJa no Brasil, tendo como alternativa para o 
seu controle , o vírus 8aculovírus antlCarSla, que é empregado. 
anualmente, em cerca de 1 milhão de hectares no BrasIl. Na fase 
Intc lal da cultura, é comum constatar surtos precoces da lagarta, 
ocasião em que também há a necessidade de efetuar aplicações de 
herbicidas pós-emergentes visando o controle de plantas danmhas 
Neste trabalho, avaliou se a efiCiência do vírus 8. sntfcarsia no 
controle da lagarta da Sala, quando aplicado em mistura com os 
herbicidas pós-emergentes AClfluorfensodlum (Blazer). Bentazon 
IBasagranl , Chlorlmuron -ethyl (Classlc) , Fluazlfop-p -butIIIFuzllade), 
Haloxyfop methyl (Verdlctl. Fomesafen IFlex). Lactofen (Cobra) e 
Imazethapyr IPlvotl. na calda de pulverização. O vírus '01 utilizado 
na concentração de 1,7 x 10' corpos de Inclusão pollédnca (C1PII 
ha enquanto Que 05 herbicidas foram aplicados nas dosagens 
recomendadas para a cullUra da SOla na RegIão Central do Brasil 
safra 93/94 . Utllizou·se O delineamento de blocos casuaIIL ... ; com 
dez tratamentos Inllsturas de virus + herbicidas ( . virus 
Isolad.lIllente e testemunhal e quatro repetições . Os tratJmentos 
foram aphcados com pulverizador de pressão constante ICO) de 
50 p _S_ I, equipados com biCOS tipo leque, utilizando volume de calda 
d e 295 Ilha Avaliou -se a população de laganas sadias e 
cOnlamlnadas ou monas pelo vírus aos OitO dias após a aplicação 
dos uatarnentos, determlnando·se a efiCIênCia de controle , em cada 
tratamento. pela fórmula de Abbotl . Todos os tratamentos em que 
o vírus fOI aplicado em mistura com herbiCidas, redUZiram 
Significativamente a população da lagarta, sem dlfemem entre SI. 
apresentando controles variando cntre 85 a 96%, equrvalentes 
quando o vfrus for aplicado Isoladamente (89%1. 

CO NTROLE aUIMICO·CUl TURAl DO · CORÓ · Liogeny • • p . 
ICO LEOPTERA: SCARABAEIDAEI, EM TRIGO ITrWcum aestívum 
L.I 

C. J . Ãvila & M . Rumiatto EMBRAPA-CPAO, CaIxa PO:.I ..• 661, 
79804970 - Dourados, MS. 

Larvas de Llogenys sp., denomlOadas vulgarmente por 
·corÓs · têm ocasionado frequentes pcrdas econômicas em lavouras 
de tflgo e de milho na RegIão Oeste do BraSil . TátIcas Visando o 
controle de IOselos de solo, são mais efetIvas, quando empregadas 
na ocaSião de Instalação da cultura . Neste trabalho, avahou-se o 
efeito da grade pesada, com e sem a aplicação do InsetiCida clorprrl'ós 
8tll em pulverrzação no solo, sobre a população de larvas de do coró 
Llogenys SI) ., utilizando· se os segurntes tratamentos: semeadura 
direta (SOl: grade pesada IGP): grade pesada com aplicação de 
Inseticida Cnlrc as duas Illelras de diSCOS da grade (GPle): grade 
pesada com aplicação de rnsetlclda após a segunda frieIra de diSCOS 
da grade tGPla) e grade pesada com aplicação de Inseticida após a 
prrmelra e a segunda "letra de diSCO da grade, ou sela, em dupla 
aphcação (GPld) . O Inseticida clorplrtfós et ll (980 9 L a. /hal fOI aphcado 
em pulverrzação com biCOS do t ipo leque, durante a operação de 
gradagcm. Após a aphcação dos tratamentos, reahzou-se a c;pmeadura 
mecãnlca do tflgo. Avaliou·se O stand aos 8 e 21 di , S dPÓS a 
emergênCia das plantas, o número de larvas v ivas do coru em 0,25 
m) de superfíCie de solo, aos 66 dias após a aplicação dos tratamentos 
e o rendimento de grãos de I(lgo. O tratamento GP apresentou baiXO 
controle do coró 113%1. com o rendimento de grãos não diferindo 
estatisticamente da testemunha (SOL Porém, o emprego da grade 
pesada assocIado á aplicação de Inseticida IGPU, redUZIU 
slgnrflcatlvamente a população da praga no solo 159 a 74%1. 
proporCionando 05 melhores rendimentos de grãos. A ut lhzação de 
dU3s barras de pulverrzação na grade (GPldl. não al terou a eficáCia 
de controle do coró, quando comparado ao emprego de apenas uma 
barra de pulverização. O uso da grade pesada. associado ti aplicação 
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de inseticida. em pulverização, constituI uma tática promissora 
visando o controle de larvas de escarabeideos no solo. 

SELETIVIDADE DE INSETICIDAS SOBRE OS INIMIGOS NATURAIS 
Cyclonedll sanguinea ICOLEOPTERA: COCCINElLlDAE) E Nllbis sp 
IHEMIPTERA:NABIDAEI. NA CULTURA DA SOJA. 

M . Gonçalves Neto & G.Papa, OeptO de Biologia, UNESP - CAmpus 
de Ilha Solteira Av . BraSil 56, CEP: 15385 - 000. Ilha Solterra I SP. 

A agrrcultura moderna não mais admite o uso IndiSCriminado 
de defenSIVOS químiCOS, que possuem amplo espectro de ação. sem 
preservar os Insetos benéficos. ASSim. tornou - se Importante o estudo 
do efeito dos Inseticidas sobre os mlmlgos naturaIs qua atuam na 
manutenção do eQUllibrro das populações de pragas . O expertmento 
tove por obJetiVO avahar o efeito do splnosad (msctlclda de orrgem 
biológica I e do clorplflfós sobre os predadores Nab,s sp e Cycloneda 
sangumea , na cultura da Sala O trabalho '01 Instalado em condições 
de campo, na Fazenda ExperimentaI da UNESP, Ilha Solteira I SP, 
em fevereiro de 1995 . O dehneamento utilizado 101 o de blocos ao 
acaso, contendo 7 tratamentos e 4 repetições . Cada parcela fOI 
constltulda por 20 Irnhas da cultura com 20 m de comprrmento, 
totalrzando 150 m 2 , semeadas com a cultivar Cris t alina . Os 
tratamentos constaram dos produtos clorpln'ós Ilorsban 480 BRI, 
nas dosagens de 120, 192 e 384 g I.a.lha; splnosad (DE - 105 480 
SC). nas dosagens de 12 e 48 g I. a.lha. endosulfan tThlodan CE). 
na dosagem de 140 g I. a.lha e testemunha _ A aplicação fOI reah13da 
uma únIca vez, utlhzando - se um pulvertzador costal . As avahações 
foram realizadas até 12 dias após a aplicação. através de 4 batidas 
de pano de 1 m por parcela, contando se larvas, mnfas e adultos 
dos 1OImlgos naturais. Os resultados mostraram Que o clorplrr'ós 
provocou mortalidade da C. sangumea de 32 %, em média, e de 60 
% para Nabis sp, 2 dms após a aplicação. A partrr de 6 dias após a 
aplicação a efrclêncla de mortahdade fOI mfenor a 20 % para C. 
songumea e Inferror a 30 % para Nabls sp. O InS8t lclda splnosad não 
provocou efeito slgnrhcatlvo de mortalidade sobre C. sangumea e 
Nabls sp, nas dosagens testadas. 

AÇÃO DO HOSPEDEIRO SOBRE A SUSCETIBILlDADE DE Spodoplero 
(rugiperd. IlEPIDOPTERA: NOCTUIDAEI A DElTAMETRINA. 

S. Favero, lab_ Zoologia (CESUP/UCAJOCBI Av. A lexandre Herculano, 
1400 CEP: 79 .037-280 Campo Grande·MS - lab. Proteção de 
Plantas ICCTA/UENFI - Campos-AJo E·mall : Sllvlo@uenf.br & J .O.G. 
de Lima, CCTA/UENF 

Avaliou -se o efeito de dOIS genót ipos de milho sobre a 
suscetlbllldade da lagana·do-cartucho-do-mllho IlCMI, Spodoptera 
truglperda. ao InsetiCida deltametnna. Os testes foram reahzados 
com a cultivar Cargll C 11 (suscetível) e República Dominicana 
IreslSlente) com 70 dias de Idade e cultivadas em vasos em casa de 
vegetação. Foram separados 10 lotes de 10 lagartas para cada 
hospedeirO. As lagartas foram mantidas em frascos de 50 ml e 
diariamente era colocado um novo diSCO de folha do hospedeIro e 
descartada a sobra do diSCO que fora colocado no dia anterror. Ouando 
as lagartas atmgrram o quarto Instar t 13· 14.: dia após a emerg6nclal 
foram ofereCidos novos diSCOS que haViam Sido Imersos em solução 
de deltametrrna 12,5% IA) 1200m1l300ltt10s), a testemunha recebeu 
diSCOS que foram Imersos em água destilada. A mortalidade da 
lCM '01 verrflcada 24 horas após oferecidos os diSCOS tratados. A s 
lagartas crradas sobre f olhas de milho República Dominicana 
apresentaram maior tolerância à dehametrrna do que as lagartas 
Ciladas em milho suscetível, Indicando um aumento na at iVidade de 
enzimas de destoJllhcação. 
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DIFERENTES TIPOS DE ADUBAÇÃO INFLUINDO NA POPULAÇÃO 
00 Trips spp . EM BATATA (Sol.num 
tube,osum l .1 

P.C. Cemevalli, J .H.C . de Lime. R.C. de Andrade & J .L. Florcovski . 
Depto. do FIIOIeCnlil, Fac . de Agronomia ~ Manoel C. Gonçalves· 
Cx P. 5. CEP 13990-000. Esp(rtto Santo do Pinhal. SP. 

o ensaio fOi condulldo com batata da vafledadl Hchat F 
no ·campus· " da Faculdade de Agronomia · Manoel Ca rl o~ 
Goncalves·, em delineamento estat 'stlCo de blocos ao acaso com 9 
tratamentos e 7 repetições. O obJetivo desse trabalho fOI comparar 
a adubação baseada na anáhse de solo e na do produtor InfluenCIando 
na população de Tnps spp. Os tratamentos foram: A· testemunha; 
B NPK (análise de solo); C· NPK (produtorl; D· NPK (análise de 
solo + N); E· NPK (produtor + N) ; F· PK; G· NPK (análise de solo + 
K) ; H NPK (produ tor + K); I NP. O cá lculo de calcárto baseou-se na 
anJhse de solo e as adubações foram segundo a análise de solo 
utilizada pelo produtor . As avaliações foram realizadas em uma folha 
por planta tomando 10 plantas por parcela, con tando o numero de 
mnlas. Pelos resultados obtidos pode -se conclUir que: a) menor 
pol)ulação de mnfas ocorreu nos tratamentos com falta de nttrogénto; 
bl a f alta de K e a adubação do produtor em excesso tnduzltam a 
maior população. 

NíVEL DE INFESTAÇÃO DA BROCA·DAS·PONTAS (A",histarcha 
binocu/a,is Meyrick. 1929) EM CAJUEIRO ANÃO PRECOCE NO RIO 
GRANDE DO NORTE. 

G. A . Mendonça. M . F. P. 8arret o & H. U. de Sousa. EMPAAN, Rua 
Chlle,172. 59 .012 -250. Nalal RN . E-mail : 
mendonca@dmrh.emparn.br. 

Os Insetos que ocorrem durante as fa ses de floreSCimento 
c frutificação merecem atenção espeCial Já que são considerados de 
Importância econômica por afetarem diretamente a produção. A 
broca das-pontas do cajueiro lLepldoptera, Gelechlldael broqueia as 
IIlflorescênClas e Impede a contllluação do fl oresCllnento e 
Iruuflcação. que ocorrem no Estado no periodo de Junho a dezembro . 
O indlce de Infestação desta praga fOI determinado observando·se 
quatro ramos de acordo com os pontos cardeais, totallzando 945 
paniculas em 16 plantas tomadas ao acaso, em plantiO de cajueiro 
anão precoce da Estação Experimentai da EMPARN no f'UI, em 
Parnamlrtm, RN, em agosto de 1996. De acordo com a por -" ll l agem 
de In florescênCias atacadas fOI utilizada uma escala de nUlas. com 
Intervalo de 20%, sendo usado o valor zero para a menor Infestação 
(O 20%1. A Infes tação fOI determinada através da fórmula de Kasper : 
G.I e .l!!...!...!1 xl 00, onde G.I é o grau de Infestação; n, a nota da 
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escala; f , a frequêncla de notas alllbuldas; Z, o valor da nOla máxima 
e N, o total de observações. O grau de Infestação de 16,43 Indica 
um elevado nível de ataque da praga, concentrando se nos pontos 
nofte e oeste, com 18.75 e 13,24%. respectivamente. Das panículas 
mfestadas, 9 .7% continham lagartas; 8,4 % apresentaram pupas e 
35% exúvlas pupalS, eVldenCl3ndo a alternânCia de gerações do 
IIlseto, que deve ser observada em programas de controle desta 
praga. 

AVALIAÇÃO PRELIMINAR SOBRE O EFEITO DE APlICAÇOES 
CO NTROLADAS E DIRECIONADAS AOS FRUTOS COM 
TRICHlORFON, NO CONTROLE DE Neoleucinodes 6Iega,,, / "s E A 
INFLU~NCIA NA POPULAÇÃO DE Chrysopsrl. SP. EM TO •• ATEIRO 
ESTAQUEADO (Lycop6rsicum escu/entuml . 

A .M .S. Silva. W.C. Rodrigues, A . Gouvea. M .J .P.R. da Silva & P.C.R. 
Cassino, Centro Integrado de ManejO de Pragas. Oept" . Biologia 
Vegetal, Ins{. Biologia, UFRRJ, Rodov. Rio/São Paulo Km 47, CEP 
23 .B51 ·970. Seropéd,ca. RJ . 

O uso de agrotóxICos na cultura do tomate se dá de forma 
IndiSCriminada, mUitas vezes sem levar em conSideração fat ores 
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Importantes tais como fase de desenvolvimento da planta, das pragas 
e a densidade populactOna! de organismos que possa eXisti' na cultura. 
O obJe tivo do trabalho fOI avaliar o controle de Neoleucmodes 
e/egoma"s. através de aplicações controladas e direCionadas aos 
frulOs do Insellclda Tnchlorfon na dosagem 500 g . l a ./I e sua 
InfluOnCla na população de Chrysoperla sp. na cul1Ura, caracterizando 
o Maneio Integrado de Pragas. O expemnento fOI Instalado no campo 
experlmeOlal da Fltopatolog la na UFRRJ. com um total de 200 
plaOlas. utlhzamdo-se sementes da valledade Santa Clara do tipo 
Santa Cruz adotando·se todas as técnicas recomendadas ao CUltiVO 
da variedade _ As aplicações foram reahzadas a cada 10 dias a partir 
do segundo cacho (controleI e prlmelto cacho (testemunhal . As 
avaliação ocorreram entre 15/06/96 e 17/08/96. sendo a pllmelra 
aplicação no dia 29/06 e a última no dia 08/06 . Utlhlando·sc a 
metodologia de presença /ausência de cllso pldeo por plantas 
monitoradas. Foram avaliados 2 .800 fruto s, onde 600 frutos, 
testemunha, Que após colhidos apresentaram uma porcentagem 
média de Infestação pela broca de 90%, o controle. 2 200 frutos. 
com média Igual a 9% de Infestação e a InCidênCia de ChrysoperlB 
sp. apresentou·se em níveiS elevados, com média Igual a 51 ,43 %. 
Através de aplicações controladas e dtreclonadas do Tnchlorfon é 
possive l obter um controle efiCiente de N_ elegant8/ts, POSSibilitando 
também diminUir a ação do inse t iC ida em Chrysoperfa sp., não 
havendo assim redução expressiva de sua população . 

• OrgJo flnanciador FAPERJ . 

PROTECCION NATURAL DE PIMIENTO (Capsicum annuum) CONTRA 
Mclo/dogyne mcogmta INEMATODA, MELOIOOGYNIDAE) MEDIANTE 
EXTRACTOS BOT ANICOS 

Mareggiani. G .. N. Gorosito y G. Zipeto, Facultad de Agronomia. 
UllIversldad de Buenos Alies . Avenida San Martlll 4453 (14171 
Buenos Alies. Argentina. 

la protecclon natural de los cultiVOS Implica el uso de 
tecfllcas Que mantengan a la plama en las melares condiCiones para 
eVitar o dlsmlnutt la InCldenCla de plagas. ocasionando el menor 
Impacto ambientai poslble por el uso de agroqUlmlCOS _ Con tal 
ob,e tl vo, y debldo a que eXpefll11entos previaS In vltro Indlcan que 
clert05 ) xlractoS botaolcos ClcrC(ln acclon nematlclda, duranle 1995 
y 1996 se lIevo adelante un experimento de Invernacu lo para 
cuantlftcar In VIVO su efecto sobre el nematode y sobre el hospedante. 
EI ensayo se dcsarrollo en macetas de arcllla, dlspuestas segun un 
dlseno de bloques complet amente aleatollzados, con cuatro 
repetlcK>nes por tratamlento. la Ilcrra fue Inoculada con una poblactOn 
"'lclal de 1 00 larvas de Me/o/dogyne mcogntta (Nematoda, 
MeloldogYllldael 100 gramos de suelo. En cada macei a se transplanto 
una plantula de pllnlento (Capslcum annuum CV Callfolllla Wonderl. 
Inmedlatamente comenzaron a ofectuarse los tratamientos, que 
conSlstlcron en el nego con exuactos botanlcos obtenldos de frut os 
maduros de Coriandrum s8 tlvum (Aplaceae), planta entera de ragetes 
pBtu/a (Asteraceael y haJas de Lonchocarpus mtldU$ IFabaceael. 
Cada matellal fresco fue machacado en mortero y mezclado con 
agua comente a razon de 500 gramas por htro de agua. Se efectuaron 
Cinco tratamlentos, tncluyendo el contraI. En los tratamlentos 1,2, y 
3 cada plama lue regada dos veces por semana con extractos de C. 
sat/vum, T. paru/8 y L. nmdus. respectivamente. En el tratamlento 
4 , el nemallclda carbofuran se apliCO ai suelo ai prlllClplO dei ensayo. 
A los 90 dias dei transplante se extrajeron las plantas y se corto V 
lavo el sistema radlcular, deterfl1l1landose: numero de agallas, numero 
de huevos, tasa de multlpllcaclon y peso seco dei sistema radlcular. 
EI numero de agallas en las plantas testlgo fue slglllflcatlvamente 
SUpOrtO r ai de los Iratamlen tos 1 (C.sa1lvuml. 2( r .patu/a) y 4 
{carbofuranl . En cambio, no hubo diferenCias entre el testlgo y el 
tratamlento 5 (L.mttdus). las mayores Usas de mu!tlphcaclon 
correspondleron ai tostlgo V a L.nmdus. segUidos por C.satlvum. 
r .patula y carbofuran. los datas de peso seco de las ralces no 
presentaron diferenCias Significa tivas entre ellos. Estas resultados 
demuestran que C. sa tivum V r.parula afectan la interaccion 
hospedante parasito. Olchos compuestos podnan tener mas de un 



modo de acclon. modificando no solo la ahmenlaclon V aellvldades 
de reproducclon Sino que lamblen podrlan actuar Indlrectamenle 
afeClando ai hospedante. 

SENSIBILIDADE A INSETICIDAS ORGANOFOSFORADOS DE VÁRIAS 
POPULAÇOES MUTANTES DE CerlJt i tis c lJpitlJ t lJ 
IDIPTERA,TEPHRITIDAEI EM CONDiÇÕES DE LABORATÓRIO 

M . M . Emari- & A . P. Prado. Oept. de Genética e Evoluc-,; 'IB / 
UNICAMPI. C. Postal 6109. CEP 13081 -970. Campinas. C'"r' 

Dentre os Insetos conSiderados de Impoftêncla agrrcola, 
C. capilara é Incluldo como uma das pragas mais comuns dos frutos. 
SérioS pre)urzos são causados prinCipalmente em Cltrus C pêssegos 
podendo Infestar outros tipOS de frutos dlsponivels na época . Para o 
combate à essas moscas ainda é predominante o uso de InsetiCidas 
Porém O uso constante dos mesmos tem aumentado o numero de 
espécies resistentes . Outras técnicas como po, exemplo a utilização 
de Insetos estéreiS para competlf com as populações selvagens têm 
Sido utilizadas como alternativas de combate . O obletlvo desse 
trabalho fOI avaliar a sensibilidade aos InsetiCidas de diferentes 
populações mut an tes prodUZidas em laboratóriO . Foram utilizados 
CinCO populações mutantes, diferentes morfologicamente e uma 
população selvagem mantida em laboratÓriO .Os Inseticidas testados 
foram o Ethlon, o Fenthlon e o Malathlon. A aplicação 101 feita em 
diferentes dosagens de cada InsetiCida. aplicando se um Illlcrohtro 
no abdOmen de cada mosca. Cada teste fOI feno com 100 machos 
e 100 fêmeas, avahando-se a mortalidade após 24 horas d ... ", I· r.ação. 
Os resultados obtidos permitiram traçar curvas de mort<l: ade das 
moscas de cada população e a determinação de dosagolls letaiS 
medianos (DL501 para cada insetiCida . Estes estudos vêem ressaltar 
a Impontincla de análises detalhadas desses Insetos para uso em 
manejo Integrado. 

• BolSista CAPES 

NOTA PRÉVIA SOBRE A OCORR~NCIA DE " LONG SCALE" DOS 
CITROS , Lepidosaphes 910118' ;; IHOM •• DIASPIDIDAE) EM 
LARANJEIRAS "VALÊNCIA" E BERGAMOTEIRAS "MONTENEGRINA" 
EM TREs MUNIClplOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUl. 

S_S.P. de Souza. UFRRJIIB/DBV/Entomologla. Km 47 Antiga Rod. 
RIO-S. Paulo, CEP 2385 1 -970. Seropédlca, Itagual. AJ . 

Diversos estudos tem demonstrado a Importância dos 
dlaspldfdcos para com a citricultura mundtal e nacional. De~ .. . modo, 
o presente trabalho tem como obJet iVO verificar a oco !"Icia de 
dlaspldideos em plantas cítricas, cultivares ValênCia (laranJeIras) e 
Montcnegnna (bergamotetras). Os levantamentos amostrais foram 
100cados em agosto de 1994. em Butlá e Eldorado do Sul; e. em 
Junho de 1995. em Vlamão. municípiOS do Estado do AIO G,ande do 
Sul; sendo que. no munldp10 de Vlamão foram amostradas apenas 
as laranJelfas, enquanto que nos ou tros dOIS. os dOIS cult ivares. O nO 
de plantas amostradasllocahdade obedeceu ao método preconizado 
por Cassino et aI. 119831: 8 a técOlca utilizada para avaliação fOI 
-presença-ausência" das espéCies na folha. A SSim observou-se 1280 
folhasllocaltdade/semana. Oeste modo. em Butlá e Eldorado do Sul. 
durant e a primavera-verão de 1994/95 . foi observada uma alt a 
Incidência em folhas de laranjeiras e folhas e ramos mais finos de 
montenegflnas. de uma espécie de d iaspidídeo bastante semelhante 
a M ytilococcus beckii. porém diferindo dest e por apresentarem 
escudos avermelhados. estreitos. muito mais longos e retos. sem 8 

curvatura carac t er fst ica das "escamas-v(rgula". loca lizando-se 
preferencialmente na face superior das folhas. A ssim folhAS foram 
colet adas. para observaçio mais acurada sob lupa e micro~ c,; ... plo em 
laooratóflo, dos espécimens nelas cont idas. Desta forma ,J IJSerVOU 
se que os escudos das l êmeas eram bem maiS longos. estreit os e 
retos, medindo mais ou menos 3 mm. enquanto que os dos machos, 
os caractere s {(picos do gênero. Alguns espéclmens apresentavam
se retorcidos ou apresentando um não crescimento. Após observar
se detalhadamente os caracteres morfológicos do pigldio. e consultar 
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a bibliografia eXistente. conclUiu-se que a espéCie em questão era 
Leptdosaphes glovem lPackard, 18691. Em Vlamão, após as prlmeus 
semanas de observações. também constatou-se a presença desta 
mesma espéCie. em laranjeira ValênCia . (parte de trabalho de 
Doutorado, em andamento). 

AVALIAÇÃO " IN VITRO"DO EFEITO DE DIFERENTES INSETICIDAS 
SOBRE O FUNGO ENTOMOPATOG~NICO Colletotrichum 
glo8osporioides Penz. 

Silva. M.J .• EBDA-CNPMF, Cruz das Almas-Ba .• Cx. Postal 007-
CEP 44 .380 -000. Carvalho. R. da S.. Santos Filho, H.P_ & 
Nascimento, A .S. E-MAIL: mSllva@cnpmf.embrapa.br. 

FOI avaliada a influênCia dos Inset iCidas tnflumuron. 
methamldophos, dlflubenzuron, ethlon. methldathlon e óleos mineraiS 
(Asslst. e Trlonal misturados ao meIo de cultura Sabouraud-maltose
agar + 1 % de extrato de levedura ISMAY) e na dosagem eqUivalente 
a recomendada para aplicação em campo, sobre o crescimento e a 
esporulação do fungo Colletotrichum gloeosporioldes Penz .• cepa 
especifica utilizada para controle biOlógiCO de Orrhezla p,ae/onga. 
Sobre o meio de cultura foram espalhados 250 mlcrohtros de uma 
suspensão na concenuação de 3 x 10s esporoslml. Houve diferença 
slgmflcal1va entre tralamentos em relação a esporulação . O 
methldathlon causou dimInuição no crescimento da colOnla, na 
esporulação e modifiCOU o aspecto morfológiCO dos esporos. os quais 
dlmmullall1 de tamanho. O óleo flllneral T1Iona apresentou produção 
do núme,o médiO de con(dlos Infeflor ao da tes temunha. O oleo 
mineral (Asslst.) . e os insetiCidas dlflubenzuron. methamldophos e 
trIf1umu,on não Interfemam no desenvolVimento do fungo, e 
apresentaram maior produção de conídlos quando comparados com 
a testemunha. podendo se' utilizados após avaliações em campo, 
em programas de controle ,"tegrado em associação com o re fendo 
fungo . 

ATRACCIÓN AL COLOR DE Frank/iniella austra/is (lHYSANOPTERA : 
THRIPIDAE) EN El CULTIVO DE OURAZNO (Prunus persiclJe) _ 

M. I. Zamar, INBIAL, UNJu . Av Bollvla 1661. S.S. de JUJUV {46001. 
Argentina, Tel : 54-88-227244, Fax: 54-88-237403. 

EI uabaJo que aqui se presenta es un ensayo para definir 
el calor de la trampa de agua más atractlvo para capturar F. austra/is 
en el CUltiVO de durazno donde este t flpS es conSiderado una de las 
prlnclpales plagas. La expenenCla se reahzó en Tllcara-Argentlna (Lat_ 
5 : 23°33'. Long. W: 65°21'). entre Julio V se t lembre de 1995. época 
de apallclón y maVor abundancla dei ,"seclo en el frulal. Las trampas 
de agua se construveron con cubatas plást icas de 350 milili troS. Los 
colores ensavados fueroll: amafl Uo, verde claro V anaranJado. A cada 
recipiente se colocó 250 milili tr oS de liqUIdO compuesto por Jugo 
artlflcHl1 de fruta dllUldo ai 40 % V unas gotas de detergente. Un 
tOl al de 12 trampas se dlstrlbuveron a 2 alturas dei árbol (inferior V 
media). con 2 repeticlones de cada colar . Cada 7 dIas se renovaba el 
I(quldo reahzádose posteflormente el conteo en laboratono. Para 
evaluar los datos se empleó el Tes t c1 la: 0,0011. Los colores que 
resultaron altamente Signif icat iVos en la capacKtad de atracción fueroo 
el amarillo V el anaranJado que Iograron capturar el 80 % de la 
población total. Esto Indica que las trampas de agua de co lores 
determinados podr fa n servir para conocer el nivel de población a lo 
largo de la f loración dei cult ivo y asf avudar ai contro l de la población 
de F. australis. 
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EFEITO DE DIFERENTES INSETI CIDAS SOBRE O FUNGO 
Cladosporium sp. UM AGENTE BIOCONTROlADOR DA Orthezia 
prae/onga EM HABITAT NATURAL. 

Silva, M .J .', EBDA·CNPMF, Cruz das Almas-Ba, ex. Postal 007 -
CEP 44380-000. Carvalho, R. da S.2; Santos Filho , H .P.1; 
Nascimento, A .S. d02 • E-mail : msilva@cnpmf.embrapa .br 

Triflumuron, diblubenzuron e methamidophos foram os 
inseticidas maiS compatfveis com o fungo Cladosporium sp., tendo 
apresentado maior número de esporos/ml como resultado de um 
ensaio "in vitro" contendo oito inseticidas . Os inseticidas em mistura 
com Cfadosporium sp. foram pulverizados sobre plantas de IUlld ácida 
Tahiti infestadas por Orthezia praelonga em seu habitat n~lIural. Os 
resultados foram suspreendentes. Após vinte e um dias de leituras 
diárias o controle da ortezla foi de 100%. tendo ocorrido o mesmo 
com a testemunha (meio de cultura sabouraud-maltose·agar + 1 % 
de extrato de levedura (SMAY). O inseticida diflubenzuron apresentou 
após o mesmo per(odo um controle de 99%. 

SUGESTÃO DE METODOLOGIA PARA AVALIAÇÃO DO RISCO DE 
PESTICIDAS SOBRE PARASITÓIDES E PREDADORES DAS PRAGAS 
DO ALGODÃO - EXPERIMENTOS EM LABORATÓRIO . 

P. E. Degrande, UFMS - Univ . Federal de Mato Grosso do Sul, Caixa 
Postal 533, 79804-970, Dourados, MS - Brasil 

A utilização de metodologias experimentais padronizadas 
para avaliar o risco de pesticidas sobre inimigos naturais de pragas 
agricolas é necessária . Uniformização de procedimentos e eOl' co lusões, 
em seletividade de pesticidas a parasítóídes e predadofP.l'i. permite 
interpretações que pOdem ser utilizadas no processo de I ":!.listro ou 
recomendações destes produtos em programas de manejo Integrado. 
Vários trabalhos mostram desequilíbnos biológicos provocados por 
aplicações não-seletivas de pesticidas na cultura do algodão, 
manifestados geralmente por ressurgência , Surtos de pragas 
secundárias e resistência aos produtos . Com este trabalho, propõe 
uma seqüência padronizada de procedimentos experimentais, em 
laboratório, para avaliar o impacto destas substâncias sobre os 
inimigos naturais das pragas do algodoeiro, ciente de que seu 
aprimoramento é necessário. II selecionar os inimigos naturais chave 
(4 -5) : 2) desenvolver técnicas de criação; 2) utilizar populações 
uniformes e representativas do campo lidade, sexo, genótipo, etc.): 
3) realizar testes com o estágio de Vida mais suscetível ; 4) realizar 
testes com os estágios de vida menos suscetlveis; 5) precisão na 
aplicação da dose e na exposição; 6) condições controladas do 
ambiente (temperatura, umidade, ventilação e luminosidade) ; 7) 
precisão na medição da resposta , sendo preferível resposta 
Quantitativa Que Quadro final (na seletividade o estímulo y Pr ?'mente 
é químiCO, enquanto a resposta pode ser medida em por :I'ntagem 
de mortalidade ou mudanças na capacidade benéfica) ; bl COrrigir 
dados considerando mortalidade natural de uma testemunha não 
tratada; 91 escolher um solvente que não influencie os re sultados: 
101 linearidade entre dose (ou dosagem) e a resposta na linha Id-p; 
11) as conclusões são obtidas pela relação entre a mais alta dosagem 
recomendada (g I.a .lha) I BC

lo 
(mg La ./dm 2). Se este valor é menor 

que 1. a dose (dosagem) do pesticida é inócua. Se relação é maior 
Que 1, o pesticida é potencialmente tóxico, tornando-se necessário 
testes posteriores. 

INCIDÊNCIA E DIVERSIDADE DE CUPINS IINSECTA: ISOPTERA) EM 
DIFERENTES MÉTODOS DE PREPARO DE SOLO. 

T. Macedo; DeptO Biologia Animal (UFV), CEP 36571 -000, Viçosa, 
MG . J . M . Waquil ; R. C. Alvarenga & O. DeSouza 

Cupins em pastagens diminuem a produção tlc latéria 
verde devido a: liI o ataque às raízes, causando falhas dI..' ,..:!bro ta e 
morte das plantas e tiil a diminuição da área útil disponível. Um dos 
prOblemas no controle desta praga é o desconhecimento das espécies 
envolvidas e de técnicas de manejo de solo que possibilitem a redução 
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da população das espécies pragas . Este trabalho visou avaliar o 
comportamento das infestações de cupjns em relação aos diferentes 
métodos de preparo de solo. Para tanto , loram testados 7 tratamentos 
resultantes da combmação de 2 fases de preparo - na ,. utilizou-se 
2 tipos de pré-tratamento: queima da matéria orgânica e incorporação 
da mesma com o uso de grade pesada . A 2- fase consistiu de um 
preparo do solo com o uso de grade pesada, arado de disco e arado 
de aiveca . Foram utilizados 3 blocos . Em cada parcela foram 
distribuídas 5 Iscas, constituídas de rolos de papel higiênico. para 
postenor avaliação do percentual de iscas atacadas por cupins. 
número total de cupins e número de gêneros por parcela. Constatou
se que não ocorreram diferenças significativas nas variáveis estudados 
em relação aos diferentes tratamentos, devido principalmente aos 
altos coeficientes de variação. Por outro lado, verificou-se uma grande 
diversidade com a participação de 9 diferentes gêneros : Hererorermes. 
Neocapritermes. Velocitermes Diversitermes. Procornitermes, 
Nasutitermes. Corni(ermes, Rupritermes e Grigiorermes. 

NIVEl DE DANO POR CUPINS I INSECTA : ISOPTERA) EM 
. PLANT AÇÓES DE CANA-DE-AÇÚCAR 

O. DeSouza Depr' . Biologia Animal (UFVI. CEP 36571 ·000, Viçosa, 
MG . E-mail : og.souza@maiJ.ufv .br. A . Carvalho & T. Macedo. 

Cuprns em cana-de-açúcar causam falhas de germinação, 
devido à destruição dos toletes e ao favoreCimento de instalação de 
podridões, além de perda de peso em cana adulta , Um dos grandes 
problemas no controle desta praga é o total desconhecimento do 
que vem a ser realmente praga e a falta de estudos para se determinar 
o nível de dano para o caso especifico da cana-de-açúcar. Este 
trabalho visou justamente determinar este nível. a partir do qual se 
torna Justificável o controle de CUpIOS. Para tanto , avaliou-se o 
percentual de touceiras atacadas por cupins 124 parcelas de cana 
(20 • 10 ml. na ocasião do 32 e 4! corte , com posterior verificação 
da produção de açúcar destas parcelas. As parcelas foram montadas 
em 6 fazendas com 3 topografias (meia encosta, baixada e morro) e 
12 variedades de cana . Constatou-se que a produção estimada de 
açúcar (ton/ha) diminUI significativamente em função de infestações 
superiores a 30% de touceiras atacadas ( y = 18,40 - O, 1997x: r2 

= 0,24; p < O,005; n = 40; para x > 301. Em níveis mferiores não 
foram observadas quedas significativas, que pode ser devida a três 
razões básicas: til o ataque de cupins nâo teria Sido suficiente para 
refletir negativamente no desenvolVimento da planta; ou lill o 
benefício causado pela aeração do solo, em função da construção 
de canais, tena sido maior do que o prejuízo devido ao ataque; ou 
ainda Wi) o baixo consumo das raizes tena provocado uma resposta 
compensatória da planta, funCionando como uma 'poda'. Os lIens 
(li) e (111) são consubstanciados pelo ajuste significatiVO de uma 
regressão cúbica aos dados totais (y = 12,8 + O,02x2 + O,OO7x l Óx 
+ 0,0005x3; r2 = 0,12; P < 0 ,005: n = '241. mostrando ligeiro 
aumento na produção de açúcar em valores próximos a 13% de 
toucelras atacadas. 

MONITORAMEN TO DE INSETOS PRAGAS E PREDADOR ES 
ASSOCIADOS A CULTURA DO LIMÃO l e i /TUS /imonia) EM SISTEMA 
ORGÃNICO DE PRODUÇÃO NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. 
Resultados parciais. 

A .L. Corrô • • CNPABJEMBRAPA, C. Postal 74505. CEP 23B51 -970, 
Seropédica, RJ. E-mail : agrob@cnps_embrapa .br. M . A . S. de A. 
Anami, PESAGRO-RIO. Antiga Estrada Rio-São Paulo, Km 47. CEP 
23851 -970, Seropédica, RJ & A . F. de lima, Área de Entomologia
lB/UFRRJ. C. Poslal 745B3, CEP 23B51 -970. Seropédica, RJ. 

A cultura do limão { C. limonia I é de boa representatividade 
econômica para o Estado do Rio de Janeiro, sendo por isso, uma das 
culturas presentes no Sistema Integrado de Produção Agroecológica 
ISIPAI. que é caracterizado pela diversificação de culturas e pelo 
manejo orgânico, no qual não se utiliza agrotóxicos, situado no 
município de Seropédica-AJ . DeVido ao crescente interesse por uma 
agricultura sob manejo orgânico de produção, objet ivou-se estudar a 
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pt'qlll'lI.I" 1"·t·'iI" 'Pl' 1 'In. l' ql.liI,h- .. 1!l1,1I01 lue 1 UII' IK'f plct"ld 

A, f,I'I,HI,I'" IJtJ~IUCII"" .lp'l·"t' II I," .11Il uni <tlu~tt! mUllo h 0 111 .\ 

O ... lf ll ,UIf".II' 1)11101111, 11 'ICtlatlv·1 ./!lh'·d 'ldu Q\Il' ,·,t ,1 .:,I"·YU/I,I \,tlv .11 

CtlL'l,.llf,J!)C dIJleq,tt l. , 110 C.1I I'I IO O~ .llIlIlell '~ ,h' l.tlJd'I.I'i (l'rln,lc~ 

IKII pl.lllld "IU ... t,1I1I '>t;l toJ/u,lvelnWllte ,l dl!>lflhtll~"tllurlOIIU,IIIIi'lI,I"V,1 

\;,1111 .tll lllllld!o ddl.:l" <lltl~I.:IlItlu ..... oJ d.~1flh\lJ("<1O de "'tll"U/I Ptlf(,lIlIu 
11" 1,III,tll.l,> pt·QUt·IIoI .... 1,111 . , l i ·I I~IC I ,Hlt· JI ,l p UI.IIICIII. 111 1.'11\ unia 

~1 1~1',lJ"" ,"I 11111'9 _11.1 .. 'h 1· 111 '1 ' ,'01111, 1111 :IU\.·" I.II I < "' ,I~ 1I"mtl,· .. 

ti .111(,1 dt·" ... '1.1,' I' 'I' , " 11'11.1" '''I 11~"dll1 ,," 111.", I.,,,c,..,., .. tiO t·.II"1 , 
h'III I, '''d" I .. U I I 1;,·,lh"'I·,I.l<h 

PLANO DE AMOSTRAGEM SEOUENCIAL /PRESENÇA AUS~NCIA I 
PARA LAGARTAS DE Spouupters frugtperda IJ . E SMITH. 17971 
IlEPIDOPTERA 'NOCTUIDAEI NA CUL TURA DO MILHO 

P R S Falias. J . C Barbosa & A C. Busoli, Oepw dt! EtI, ollllllo!l,a 
IFC AV lJN~SPI Rod Carlu!'. IlIIld'lnl Knt 5. CEP 14870000 
J,lootlCJIJ.11 SP E til,,"· pl~I.lfld~(wI,HIOOO ue~p dn~p'" 

A .1II1t .... llo.Iq~m <;etltll·"' · ,I "lfl·~t'f\t·o.I .. usÕnCI,H nu,> ulwllos 

,jIlO" vcm tJl"u lJ ~lI\lIll c!>{..Ia.."u 11lllhlfl""'" nd ilIIIOSIf,UWtlt dI! pldgdS. 

' h lll.tUI.,,"'tJIlJe Qo,lfldu e~ld ... '>,!II dlf.ccl~ de 5oe.em enUlllefddds 
Pd(.1 SOh,(; IonoJr e~~t·s p.u ttlclII"'> nu t.:. I~,1 tlt' Spodupteru fmYIPt:f(J::f . 

IUI dl!!:>C!lIvo lvuj(l UIII p l.lllu Llc "/1lU~II"IJt'llI Lle pfe~~II(,:,J dusênCitl . 
o nde .1 unlel,llle de .tlllOstfrl C l"dl1lllhlda. lev.Jlldo ~c em conta 
~UIII(!II1t· ~e 0.1 1,IYdll,J ~stJ ou 1"'0 prt' ~(!lI h' , IIxJept!IlfIt'Ille do nUI1l~fO 
O ('>lI.pc'"lIcnlo 1011llst o.llaoo '''' Fdll'IKI" de EII!!.,!lu PeMluISd <1.1 FCAV 
UNlSP C.IIIlI>US de JabollColbal FO'dfll utlh/,ldus 3 campos de 0,5 
11,1 1:01<1 .. , ~lIhdlv'lftdo .. \!III 100 Pdl..:cld~ tJt' 50 m 15)\ 10 ,nl. Pdra 

';oU lC~pClldl .lI,OMLUO oa p,If I.,;~ I,! no ~51)dCU. cada pd,cl' ld nHlsllllIIlI 

se I\llllltllllluJdde alllOsttd'ld,'lllll,CitOO por um numero de I a 100 
Pdfa consttuÇdO du pl,uw du 0.I1110Slrd{lcm seQul!l\clal para p. esença 

ausênC'd IUlo.I/II tllllrIJd{)s vdlun'S til' d h 0.20, Afet a SUPCIIUf a 
IhUlu d" qUo.Il ,!UH!<i ~e H ~ S 1 7095, 0.1452N (' a ",f CitO' . 

.He d qlldl aceu.1 ~e H e 5 1 7095 tO, 1452N Pa.a "'<1101 

1,lc,ltdade , tllnd Idbcla 101 conl~t.CI"ndda ,.1 pallll dos dddos 101ll6ndos 
I dd" cqudCÓC~ ddS fell"!!) O 1I~ dd lal!t!la e mais I,.dl,CO em tlabalhos 

t lc CdIllJ)O. selldo que p .. '" cada valof de N e calculado o vdlor de S. 
t.I paftll d ,)s e<ludçÕ~S S e S A amostragem seque"":"11 pu,a 
P'CMHlt;.1 aus6ncla apt"e~enlOu um numclo máltlmo espClado de 30 
.1II1(lblfas. e pelO lato do amusl ' "OOf lidO necessitar conla . o nlimero 



de lagartas ror umdatlc de amaM/a perrnlllndu .IS~lm malUI l~pl(1el 
na tomada de decisão, esse ~ISWll1a de amoslfagcm mo..,lla ~~ um 
excelente meio de amostragem para ser empt'cgado no Cdl1ll)O 

MANEJO INTEGRADO DE PRAGAS IMIPI DA BATATA-DOCE EM 
RELAÇÃO À BROCA DA RAIZ. Euscepes postfascia tus IFAIRM .• 
lB491ICOLEOPTERA: CURCUlIONIDAEI A NiVEL DE Pr,c- IJTOR 

D.C.R. da Costa. L.M .A .C. Maranhão & A .F. de S.L. Velg •• . OI'II\" 
de Biologia. Area de EnlOIllUlo(lld IUFRPEJ. C[P 521 71 geU Rtlclle . 
PE Fnx : 10B II 441 4697 

o Irah~lho fOI condU/Ido d nivel de produtm rUf.11 l~tH cml1po 
de cu ltUfd geral de batatA dUI.e da PlopflediHlc F.III·l1d" GI. IIl l<lII1f ' 
municípiO de Pedra de Fogo. PB, ,I J1artlf dl! Abltl MillO .1 OUlllbl 1) p 

passado . Objetivou-se estudaI o efcl to Inwtjr;:ldu de v:hHJlt ICf lIIC.t' 
agrOnomlcas e fltossanllállas na redução ( I~ Inlt!SI.tt..<tll c nus danos 
causados por JlIayas, esrwclalmenle.1 btOCcl U.I rdl' [ pOMI.rsrmltJS 
e ti produção da lal1 O eleJ)ewnenlO 101 Illstrllacll) nu 51 .... 11·111.1 de 
T,aHuncntos pareados. cOltlp~rando S{' o MIP t..om ° SCA 151~lema 
ConvenCionai do Agncultol ). com 61l'pultçôus O MIP 101 fttll'!ollllmJo 
dc 4 subUil l amentos: MIP I Com cnht>rturct IIIUII ,I IP,lllhl h' cafl" 
seca Pio MIP 2 Com aduha ao oruànu.: a esterc:u (EstufeI! f I MIP 3 
Com Palha m.tls Es terco; MIP 4 Sem Palh<t I' smn E:"l'" 11 C,u l.1 
piUcel.1 mcdlU: 1 O.Om x 10. Oln . O e)( I>l!fuIICllIu fOI ulst,lli.lllo I' I .llIudu 
em 2 períodos: colhe lla aos 4 111~!.CS c conl [) I1lll!<.CS 0\ .'tllllll 
o mesmo processo Téclllcas aphCdda~ dO MIP' "tln.... 11.11,.1 .1 
uoce da villledade Batatelfa lepldeflnc l Oleaverrnclha pul' ,. 1 t:lUl1le 
forma alongada da raiz). plantio das ramd" com 1 & .0c.:1Il Ul' 
prolundldade. com o compflmellTO cf,. 30 40Clll dI' cnml"lInf"nto 
Illétodo do plantio segundo .1 tócnlca du "Ia<;o ou 11<1111.1 . com 2 
ramas /cova, tratamento prevf'ntlvn das ramas, por unl'I~,I " fiO' 10 
II1Inut05, em calda de lorsban Ic.:hlm!llllfós) 40CE. d I ~, di' protl 
comerciai . sis tema de plal1tlo (·tIl II'utlu. CU!II plt·" .. ,, \ de solo 
llIeCanl1ado Igradagem o sulci.lqem) e dl: ' lh .. rrlel1ll1lH,IIlU,ll tlu!> I!'"õt>" 
com enxada. eSf)açamen1o tJ41 1.OOm x 0,030·0.35111 O l:ol1t l ole 
101 altamente ellclente. com 100. 0~ , ;tuS 4 IlICM· ... f' tlH 94.0' .. aos 
[) meses do plan1l0 x a E pos,'ascliltuS. constal.mdo M' Il'I 'UI'lCIRCdO 
d .. Ploducàu cm 106"'0, qual1do campa ' nu o...t' o MIP ('0111 ti SeA 
N.io houve controle do complexo Mt.'gasrcs Ilcp .. PIf.,hd,ICl 

OCORRÊNCIA E DANOS DE Helerolermes sp . t1S0PTERA : 
RHINOTERMITIOAE) EM MUOAS DE COQUEIRO ICocos nllcifera) 
EM CANDEIAS DO JAMARI - RONDONIA. 

C.A .D. Teiuira, EMBRAPA/CPAF RO. C Postal 406. CEP 78 900 
970. Poria Velho. RO FA X (069) 222 3857. & O. DeSoUl3 Dellt" 
de BiologIa Anllnal IUFVI. CEP 36 570 000. Vlço~a MG E !!larl 
og.souza@mallutv.br 

A cultura do coquelfo lelll Sido IIlcenllv"d .. . "'CIU!iolVH com 
cróul l o al iCiaI. em RondOnla Os CUltiVOS estão sendo us tah Icclll o~ 

em áreas de floresta tr opical lllnlda recém dctfubiJt.l .. ~. IMsl aUt!tls 
em desuso e áreas de capoeIra O planlto é realilado na U:.t .If;.JU t.ldS 
chuvas. entre ou tubro e l evererro. O a t aqltf~ de cupins l(:In Sido o 
pllnclpal I>foblema para O cstabeleclmtmto das mudas no campo 
Estes tIlsetos atacam o côco semente, efllCflado no solo. iHlnguldo 
o seu meso e endocarpo . Conscquelllemente. há a deslfltlção das 
fibras do cOco semente Quando o ataque at inge os teCidos da muda 
em formação. Impedindo o fluxo normal do nutllentcs cóco :.emente. 
muda. ocorre a morte Oll redução do creSCimentO das mudas. No 
munlclplo de Candeias do Jamafl . a amostragem do ataqut' dp cupins 
num coqueiral In - 320 mudas), es tabelecido numa 1,.I~ lagem 

degradada. mostrou um índice de 3 7 ,5 % de perda de muda., 'nmando 
entre quatro e seis meses de Idade . Além da ftbfa do cOco semente. 
os CUplllS atlnglfam as mudas em formação. cortando-as ao nivel do 
coleto ou abflndo galeuas Internas e.ou ex ternas no caulículo . FOI 
verificado que no In(CIO da estação seca. maio. as mudas começaram 
a apresentar clorose. Com a progressão do ataque aliado ao es tresse 
hídriCO, houve nec rose dos t eCidos e mort e das mudas . Os 
respon sáve iS pelos danos foram Identificados como se ndo 

JI~ 

Hefl'rotertllf-'$ sp. ESla e .1 pflmt:lld Cllm:.lU de ald(IUe dCSI .. espt"1 li 
.. l1\ud,IS de C.OIl1lf>1I0 I'm Rondõmêl AI(' o nUllncnto. a 11I('1.:t11ll.1 
If'q .... tr" o dtaQlIc d .. eSI,ecll' HI'tefor'·fnl(·· .. (1'''1115 ao eo:;;ltpl' de 
COqIH:lUIIS adultos. C.lus.andll o ChillllddullullcO mtlrln N. ltI h,) IlCll('l1l 

Cl l .U.I>'· ... de àl<t<lu'· .h mudas Con .... <I r, .. ldu que ct .Iqlll'tlt:.i" cid 1I\lltJa 
IA$ 3,00 .. !> 00 \ll1Id,1I 11'1 (o ti 111111(;IP,11 cu!, l /l IM UII"ld"t..tc.iu de' 

cUqUP"IIS. o IlHuwlu "d .. qu,lIlo d, llt (;uI'III ... !-e 11111\,-1 hUIII,un(Jnlal " ,Ir ,I 
o CS1.I!JpICCllllcntu dt· ... I ,1 ('ll llweI Clll RUllIlolll.1 

DANOS DA CIGARRINHA DA CANA -DE .A ÇÚCAR IMahanarva 
(,mbrio/ata - HOMOPTERA' CERCOPIDAEI AO MILHO ARROZ E 
CAPIM TANZÁNIA EM ARIOUEMES-RO . 

C A O Telx e"il & C R. Townsend. rMRRAPA CPAf- no. C Pu ... I ,., 
·106 t EP 7A '100 970. POIIO Velho. R(' rAX IOfi91 222 38~l7 

M ,ll),III.IrVi' (m lhflnl.H.1 c' lIlII.1 doi .... '· ... I'I·I·ll' ..... do (;111111\1.')(11 

de 1'",r.olli<le(Js, I·I)IIIII·t 111, ..... 1"1 111\1) (·Iyalllnll"'" d,l C:íllltl ,h' ilt.lU".11 ou 
:.IIllplt·SllIenle, Uqd"lllh ..... 01,1 1:.111.1 Entl('t.ll1tn P (;nnHlln.I UI 1111('111"101 

rll' II,trll1"'III~~ I P 1"""'10.1 UUII.I ... t·"ptoIIC" , 11 · 'Jr.IIlIlllt'.'" 111I1 . ttl.tllll·llle 
o I111Ih" l/e •• ",.IY."" c li ,11 H " IOfl/""' '',v.rl r,,",. 1111111'''' 111· .... II\U~ 

VI'IH ("II',cpndo I'm Atll1Ill~"U" ,I .... nl.I\"Õt-... flt' 111./1111''' , 1.1 di' ddllt· .. "111 
p.I<.,I.Hlt'r .... IIt' ql.IIIIUlI' ...... "ur ...... , ..... fll l.IIIII1II • .., [)",.lIlh' \I VI'I,UIU"\t 
dl'/o1l\l'lIl1 til' 19C)(i .1 fMAIlR no !I'qlll,I! I.tlltnl ...... "·"lIr.lIlIl'l1l .. 
fltll MBRAPA CPAf no 1/t",1 iI . l"dll""·IIt ~ Lft!! .... 1/11 .. til' M ,,,,,,,,1(1/./1 ,1 
UI tlllldu l~tIl utlld .lIt· .1 dI' ullltV!l1 1)11"'0"1.,,10 til' lIulllll. (111 '" j' .:.11\1111 

1."1',1111.1\1>;'1111(/11' ""Hlflllllll CV 1,1111.1111,11110 1I1t1ll1l11"U rllll\fl tltlt'"IC!:> 
1220t<m .111 sul 11 .... l'.lpll.11 p"""VI·lllol A (.UIlIIl.1 cio l1ulltQ IIlO .... IIIltI 
..,t! ,I 111011'" .,tI~ceptl vj·1 "1".lq.1 'IHlIIlIUIl..tlttl.HIt· Ih' 20' d.' .... "I,lIl1ílS 
,l l •• t:, .. I,..., ,lI1t"", rI.1 !t1l11l ,1I.,11) li ...... t''''I"flilS I' Lul\ .... III,·I.IVt·1 qll ""~hI d~ 

Inlh,l~ U 10111111 cll' pl.UII.I", I UIlI ""1"11'.'" f'11l 11II11 ... c,; .III o ,'''Oi 
,lpfCsClltou qUf'lIn.1 11 ...... l ulh ..... ,. Luhnu .... !'UH'I11I1.io fOl.lI11 VCIIIII:,lcI ..... 
pl,mlds Uf' ..tff ll' mO'I,.' pelu ,11,lqlll' dt· M I,mlu/O!;UJ O Co1pltll 

1''ll101UIoI 1111""'1 11\1 .. l· Ilu'f\t"" "10.,1 t'111IVI " qUI 1I .111 '" I' o ""Ihu " " 
011,111111' tlf!~I.t 111 .1Q '1 A 1IIIIuI'IH.hl 1101 '''lIut ,UI ,LI ,111'.1 11111''''''''11('11'-',1 
'''' Pffllhlt ·.tu clf'stlh qldlllllltM ... ""~t:I"'<1 .... l~1 (h'Vlll.II",'oll· " ... 1\11/.11101 
()~ 11,1t11l~ (·VUh·IH.I t1f(l1ll It.I 1",lIl(:..t ,,, 1I~I:n .... Ih' ·/lI l!.ÓICIU:' dr· 
g"IIII11\('.I., u, .lrnlllt!dS 

CORRÊNCIA E DANOS DE Spodoptera sp ILEPIOOPTERA : 
NOCTUIOAEI EM MUDAS DE PUPUNHEIRA ISacI,;s gasipaesJ EM 
PORTO VELHO RO 

V F. de Souza & C A .D. Teixeira EMBRAPA CPAF RO. C . Pn~laI406 

C(P 78 .900 970. Poliu Velho AO FAX 10&91 222 38h7 

A l'uI'unhf'If •• é IIIn .. 1I,IImeua de u~() lIIultlplo II.11IV.! dus 
Iltll lU.:1)" Imudns dn COllllllt!l1 l e dl1l(:lIcaU(\ . Seus !rutns ilplC~~III"1II 
all,1 qualldt1tlf' ener!Jó ttt:a Pndt'l1I ... m Ctlllltlll1udos dlft!tillllt!lItC ou 
u~;lClo:. par,l a Cletl.u:.lu de oh·u U ,,' lIduf..:lll df' 1."!Ilha dI' COIISUIllO 
11"'11.1110 e .llUl1Ictl SU,IS lolh ..... I'lul1'lI! ~I'I U .... llld:. I1dl,l r" ç,iu ,lIllIl1al 
011 "m cuhl'tlur .... di! t.:iI~,I:' O '1'11 l· .... tlpe pude '(lI u!,oIdu p,lr" ,I 
prllullI"io de InÓVIlI:. E.'IIII't. ll lllI. II 11!l lf\Vado IntClc~~e pcl" '.IIIIIVO 
dc~l ... p.IIIllClrct , :.c deVI ' ,I~ p .. ( l"l1'1I\l!!. t.:dr.II:!t'I i!iotIC."" riu !'cu p;l lnll l o. 
ah .. do iJ bua ltoa .lddjll ,lI:oJ'J.1 '!onlo ... pohres. l)recoC,;ul<nlc c f;"p.IClrI ... dc 
do ,~rfllhalllenlO Atu .. lmentc, a pupunhclfa é ufl\a d.l~ planl,'s de 
maior jJfocula para cul tiVOS pefenc!' em Rondõnta O cus to e a 
qualidade das mudas tem Sido dOIS dos pflflClpalS problemas 
enlren l ados pd,a o estauf!leclmento dt: aleas de j>UpUllhE'lIa A 
EMBRAPA/CPAF-RO, V611l trdbaU"tndo na ollmlzação da protlução 
de mudas e maneiO da pupunhelfa em campo Ourante o mcs de 
maio de 1996. 101 verl frcado o aldque de Spotlurcro sp. a mudas de 
pupunhorra do VIVClro do campo expemncntal de Porto Velho As 
mudas atacadas apresentaram as folhas raspadas , em cer tos casos 
parecendo t erem Sido rendilhada s 011 arnda parclal / to talmente 
cort adas. Em alguns casos o ataque de Spodoptef8 sp causou a 
morte da muda atacada . A Idade dds mudas atacadas era de 
aprOXimadamente 3 meses após a semeadura. apresen tando duas 
folhas pt'mlánas não completamente expandidas. A amostragem 
IndiCOU que 94,1 ~ das mudas In _ 7561 haViam Sido atacadas, 68.0% 



dt!l.l ... I,OIll IlhllS de 25"'0 d.l .lf ('.1 foh.lr peflhd.l. 28.7", \.:1" ';11'\ de 
50"0 c 3. 7Uog l oramllllllablllt.lddS Ilf'I .. tlcs l oU,.1 tUI"I c ti, "l.dU da 
Ul'l11oJ .lplcal 

PRIMEIRO RELATO DA OCORRÊNCIA DO MINADOR DOS CITROS 
(P"yllocnistis cit,ella . LEPIOOPTERA : PHYllOCNISTIOAEI EM 
RONDÔNIA. 

O. Av,les EMA TER RO, Av F.If'lhu.If , 3045, Pedrinhas. CEP 78.900 
DOa, Porto Vf'lhu, RO & C A .O Telxetra EMBRAPA CPAF RO 
C.Pnslill 406 CFP 78900970. Pmtu V!!tho, AO FAX '069) 222 
3857 

No IIliclO de' 1996 .1 IHeM~nça do 1Il11I.Hlnr duto (;l lttI~ 

PhVllOCfll!lllS clllell. , fOI f..Un llrlll .IIJ.I no c~·.I,ltlu di' S,iu P.ndll 
IIIUlI.:lp.lll l le.1tc IM '1~llr.Jo de' Llllll'iI,r, "f,mtll' proUUIOI,1 di' IIltld,t~ 
Cllrl!'" Ol'~dp erllJo. u MA ,>011(:11011 ,I ... OFAAAA, qUl' 1'~.IIII.l .. !)el1l 

III'Pt'III Ot·~ \·m('IlI(>Ii t:r.IIS 110'> pl.11I110S com II1WJ.IS fJrtH " "'!) di' 
S.W P.lidu no~ llllllllt)s !.f'I!. IIwses EIlI r;.lSO rll' , ·P!!II.I ,I 
'1";1)1111'1\(1,11.<10 el.! ,I{' deslrlllc.-m das IllUd.I'> dtdc"dM, tlll junllu de 

1996 .. EMBAAPA CPAF AO vcrrltcou , I pfe~('n(' .. do 1111I1,IIlor du!. 
ulrus (!Il1 1111111,1,> dt· I 5 anos de ItllH11' plllllltlll,l'" uni ptl,,1,Irt'~ 

t:.I~I'IIII~ A't nHI!!,I't "pll'~j>n1,lVam oJS 10Ih,l'> novas IU1.,lrllt'nlf' 
IIIln.III.I' e 1'111 ,lIlIullhadd!. A ... 1"lIltIs lII,ululdS ndll (·!.ldV,"" .II. lr.HI.,!. 
N,) IlJt·~ dt! lulhn. ti EMA TER HO cOIlIIfIll(Il( d flleMlIlt.:ol d" IIlIll.Hh'l 

I! 11 , "'lItI,l~ nlllf:il!> liu IIlUlllnjlltl li" Aflll'U'IIH',> A" /llwl.l~ 1-1111' a .. 
... ,111 ,1II1111, IlIwllle r:UI1II'ICh,h/.IUds CIII HnrrdOlll,1 H.J UIII.I pt'qru'l1.1 
plupn/( .• 1l1 pruuulld.I !llfl".lIllI'n\{' !lU E"'ldllo PUII'IH, prlldllllcrll.1 () 
I:tJIII/'Il:I() de lIluda' plOVellll!IIlI's 110 ,>udt''>II' hrtJ<>,I(!jf'l. 11I11.ld.rIlh'lIlf' 
li,' 5,111 P<1ulu A ~I'I'.II,It·,1ll tjt>Oljl.llrrd ('!llll' Arulllilllld S"I P. lul,! t' 11 

nlllll',el') ,h' Illud.,,> pl\lVcn'4'1111! ... di!"'''' ul11mll ",>1.1,10, t'II1 ,hvt'r"',I!. 
IC'qli'w!.lIn ".II~, Intht .• uu qllf'. pfIlV.IVI!lrlll·IH" .Julr"" ,lIt',I"'I,I ,!!.II~I.lnl 
(.II1I1nll,ltld.s. o que 1I1II1.lhlhl.II'.,.1 ell"dlc.u ,111 Il!Sld If.I~.1 

BIOSSINTESE DE FEROMINIOS SEXUAIS EM 8C ,J RDS 
ESCARABEIDEOS ICOLEOPTERA . SCARABAEIDAEI 

P. H, G. Za,brn, W . S Leal ' & H. W OltBsek L.11I0l.IIIIIV oi Lh,~"Ir, .11 
PIO~IW(;IIIl" N.III(lIl.r1 11"IIlull' uf SI·IHllll\11.11 <in.! Ell l cll1l(llu~Jrr.,1 

Suem:e. Tsukuhd Ibdldk. 305 J,IIHI ('I1,ul 'I·,IIGu'"'-.t''> dllrl',qn Ir 

AI"· ... ,!I d, I,lpuln I1rllqll· ...... " tl.1 "h~rrlltIL.II:."1 t: ""I!,':.t' de 
It'rtll1'llrrn~ di' Ilt':'lltllU!. f!",:.lr,Itlt·I(1t!II'" .1 IlItl!.!'-.1I1Ic'>I' tlu:. IIIl!SI11US 
!!I.I dh~ I}(!m jlIlUI,.;t1 \t'IIII1U ,llr,I'" lll'll,1 IIlcoq/rrld b!.o 'JC tlt:\ll.' 
pllllc:rp.lll1Icnlt', .wl,llu ,Ir, I.WIlI,!t'IU dt:~LOI11I\'çlrtll'l\ln II,tS HlandlJldS 
prOdlllofa:. dc~ICs ICI()IllIIlIIrs. 11I,1.111.u"'·III!! Uln l!s,pCCles ,Iil Sll llldll\Iha 
Ru!t'ltndc A lec:!mIC Idt'llldIC.IC.iu " .. !-os,. ... tll,lndul .... PIII !lOS:'U 

IdIHII<tIÓIIU, dlnlu 1l0V.I~ frOlrlclfils 11.1 Ih!sq\llS.t IP!.llrtllliHI.J C 

hlu ...... rn!(·se de ICIOIllIIUOS A ""In.,j( .I'l rh' pll'nIlSo,e~ (h:lltc""lnSo 
Ild rf~"IJ(1 anal cid,> fi!llll'dS d(' Aflum.J/.1 Cllp,,·.1 ~egllld() dt' I·XlIoJC.-I(1 
I ..... qltJIUJIII,I" c ,Ifl,ilr!-oeh t'm CG EM. mll!.tr,,,,,,,, Illcorr>OIoJç.io des~f's 

I ,IIIl IIOSo IU.s no.s dUl~ t:lln,pUIl(>I1!t·S un It'IUIIUn'l) Sf'Xlhtl "t'~la espét:II' 
ou hl!Ja, ,'s laCWlhl'> hUlhuII.u:IOlld ~ l<1punrlUlu O 1.1\1' Cllrt' n 
con~tl tUtnle prrnCllldJ UO IClOnrrnlu U>uIlHIlI,lC:!Ulla! I)UI .plo. o 
dCllvado UO <'Icldo PoJlrllllolelco, IUI clemull.sIr.Hlo pcl .. "I" .',dO t.lc 
H .ICldo l)dllllllOllllCO rMS gl<inUlII.IS O .. d.,do!-o du CG EM oblldos 

algumas hOfas d!lÓS 0.1 aplicação, rnostlal<1nl J ples.enc" d~ H 
!JtrrhurlaclOl", FOI lambém uelCrOllllrlUo. que a 101.1 hIOS:'Illlt'llca J)<1fiJ 
iI hUlhullítCl0na tllvolve uma oXldaçJo ai !tc,J, dOI:' Ciclo .. de !J ox;Idaçdo 
e CICltlítCitO. Apcs.1I do~ dCldos palml1olelco e ulcICO cSli)rem 
envolVidos na produ'do de~ldS laClonas. estes nUt} silo os rnaterr<lS 
de p.lrl lda, mas sllnpleslllenlC IIllellnedldllos. Os Ir alMl11us Il'íth/ados 
dcmunSlr<lf.:t1ll cv,denClilS de que os InSCIn'" ~"ttctll.:tlll de novo o~ 
lefonrrnlOS áCidos gr.IXO:. .... llllfatlos th~Ilte/.ldos IUltll1l I(II"lJém 
'11<:orPOI"dos os lat. l onHs. dünt~ltl!-ollj,/ldo que l.WSUI"IIS l=~(;dl,"){'I!If>o~ 
possuem ",na ClIlIIl"Id 09 dl'StJturasc. que lem um J)oJpellunclillllenlal 
lia b'u~silltese de seus leromifllOS Os jLldos p.lhllllOlt'Iru C olclCO 
5.0 blossrnIC11liJdos .1 partir dos dc,dos IMlrnrll t:u e 1·~ll.!artCo. 

Icspecllvarncllte A u l llilação de P'CClIIsorcs pmdculerados, 

con firmou a eXistência ue uma enZIma envolvida na oXidação aléhca . 
O lt!fominlO pcrdeulerodo l ormado neSTa etapa . apresemou atIVIdade 
elelrO flSIOloglCd 

FlUTUAÇÃO POPULACIONAL DE Helicoverpa zea Ilepidoptera: 
Noctuidael NAS FASES DE OVO, DE LAGARTA E ADULTA 

Matrangolo W , J . R .. Embrapa Mandioca e Frullcullura. C. Postal 
7, CEP 44380 000 Emall: matran@cnpmf.embral>3.hr. Cruz. I. 
& Oella LUCia , T ,M .C, 

8u~~o\l se. nC'tle Irabalho, deleffnrrl,If corre lações enlre numero 
du ovu.s. l<lg,lIlas l"mOSllados em e~l llos eSIIgma tle 1IIIIhol e adullos 
til' He#coverpa zea lallln!i. l rados pm mPlo til! armadIlhas 111'0 Phcrocon 
1 C.i. 1~t:ad(JS com Iênre. l:' vlff lcnsl em c::ultur a cio 1II11ho. durante a 
last! du Ilhc/acolo tle eSlllo!> estIgma O~ eSludos loram realllados 
f'm 1;,III1POS tia Embrapa M,lho e SO lgo FOI uhservadd, em 
dlllosl' .IUells ctn campo, ba..tI cOllel.Jcdo enUe as viulávels ovo, 
t.III.III., c .Idullo ue H. zea. Ulnil gramle (lllanlldade de ovos. com 
!t'ndónCttl ol dlmlnwçdll em srnClOIIISIllO com o ~(!calllenlo dos eSltlos 
\" .. II9ma. e:.wvc dS.sOClaclít <J um pequeno numero de lagar las 
.lIll0:-.1I.ld.ts t' .1 UITI 1IIIIIII;:ro pldllCdmenl e conslanle de machos 
.ulullos 1..,plur,l(h),> A plUSI:HlÇoJ de mllhn duranle louo o alio na 
ElllhltllM, jlfOlxlI1 ,,", .. n<lo IIlIntcrruplalllCilte halUldt d praga, Idlvel 
IIIVI<lhtllll' il dell'(:t:iIO ch! surlO~ por meio dl' caplur3 de m.tchos em 
,11I1I.ld,II", ... de !t:rOlllonlo A .ulIC)s ll.lgCIl1 do liJqdlltl'> di' H Lefl nos 
['!.lrlo,> •• ... 111'"\0.1 oJprescnwu ~c CUIIIU O melhol 1<1101 a :.er IIIIII/.IUO na 
t~!.lrrlhIlIV" doJ II0J)llldCdU c IItI IIlII ... Ud UC "'Jt:ls.io til' um posssivel 
..:onlfult· qtllllUCO !la I.:ullluol di} ",,'ho 

FREQUÊNCIA E DIA METRO DE RAMOS SERRADOS POR Oncide,.s 
limplda , (Coleopte, a. Ceramblcidael EM GRAVIOlEIRA {Annona 
murlca ta L. 1 

J F da S,lva Junior, IPA CNPtl C P 1022, CEP. 50761 000, ReCife. 
P( W ,J .R M atrangolo , A , C de Albuquerque & J . E. F. Bezerra. 

A I/1,IV1olI'IIoJ (, \1111<1 !rul"",1 Iroplcal com gl.rndf' pOlenclal 
Ihllil 1'lIplur.u:.1U c,,"wr(;l,ll Nu \'IIt<11110 ;llglllllolS Jlrc1CJ<1S lem 
:tJlllllhwclulI,ll.I.1 chIllIlIUl(;,iu do rendnll«llIo dos pOIllc1les t!xISlerll~S 

Os s('II"dl1ll'" do q(>n("!lu O"cldcfe~ !.dO IIIlJlllftiulle~ Inst~IOS praga 
em "'q.uul"l " dlvel~"s 1'~SCI":I.i'> IInrc~ldlS No ESlado de 
PCftl(llIIhul:o "I~'>IIt!CIt' Om:ltll'fl.·s ImljJlll.I 101 cnconlldda causando 
(Ir.rIHh~s 1''''1''1/0:' IIdS tll.IIHil de IJfdvlOltwa ou BalH:(J AtiVO de 
Geol1oplilSnlcl IBAGI d .. Emprt!Sil PCI n8mbucan8 de Pesquisa 
Açllopet.:lhlflil IPA c em A,(>a:. ISOI;:I(I.1S na Chapada do Atarrpe 
OWdlllU os anos de 1994 c 1995. avalIOU se nos 18 acessos do 
BAG. ti ultl'Il!-olddde dc ,alnos SoeHado!; t:ultrvar aJém da delermll,ação 
d" pH:fcrellchl rle atdque do IllselO IluclnlO dO dl-'melro do ramo 
Não hotlvf! ulfcl(>ncil slgntflcallva. peln leste de Tukev a 5%. quando 
comlMIUU s~ a If\CldénCl3 ue alclque do II\Sel O enue cultivares . A 
maior "equI'nela uc corte 1596~1 O(;IlfWII em ramos com dlàrnelro 
('II lrl' 21 C 30 1ll1l1, e as menores 1105 Itlmos com dlâmelfo que 
Vdll.lldlll entre O e 15 111/11 12.5%1 e enlre 41 e 50 rnm (0,8%1 A 
IncxI"'úIlCloJ de j.)lelt!lcncl.l por parte do "'seIO ou de leslstêncla por 
l"ll1e do "'illcrral ilvahddo, sugere uma hOlnogeneldade genéllca do 
BAG. A ISSO poue ser somada UlI1il grande adaptdcão do cerambtcideo 
jJ gt<lv,olclla A preferénCltJ I>elo dlâl1lelto mais 31acado. 
p,ovilvellllenle está relaCionada com a disponibilidade de alimento 
110 r.1I110 e'ou faclhtlddc de ov/poslção por parle das fêmeas Os 
galhos I1ltlllO 'mos !l.io terram qUclnl1dade de ahmento suflclenle para 
as larvas do "'seio se desenvolverem, Por OUIIO lado. ramos mUito 
grosso~ e duros, poderrilfll tIllj.)or barreI/as lislcas à penei ração das 
Idrvas, pelo fdlo de possuirefll malOI leor de fibra e menor quantidade 
de água em ~1Ii1 consti tUição 



INFLUÊNCIA DO ESTADID FENOlÓGICO DE FRUTOS DE PITANGA 
NA PRESENCA DE PARASITÓIDES DE MOSCAS ·DAS ·FRUTAS 

R. da S . Carvalho [!l,I"a".. Mi'llldulI .\ (l FrUlr" ,l1ur,1 I , -,1.11 7 
CFP:44 . 380000 Crul d,,~ AlrlI"~ [ !lIA,I . 101l1.11I . @ ,'l1jll, , 1 '111111,ljlll 

hl. W .J .R. Matrangolo . A.S . Nasc une nto . E. O de Melo . 

A e~lfI'll:l rõt1t! r iio (!IHIf! II!'- I11St'l fl S ItI O I;tfl(l~ <;"U" 11111'1'(10<' 

n;ulluus e m. plilnl"~ rÍl've S:f'1 !'II!,'nd,dtl r-.;uól r, I'IprUllor<1rnento dfl~ 

H!.lr.11f'>gliJ~ de I;nn!flllp ria pf. I ~I" " O I:OI~ltt~' ; tFl1eIllO rio nu':ho d,. 
illurtcih, d,,:-. P,lIil:-,t I O,d,HI " um,. 111I00111AC:1O lI1'pO'!'ln!r· , I ..... '.· 

P'",;(!~~O . P,II dI", Inr"lII ilrnn!->l/iultl'" !ru10!> dr- plli'lnq:l c:o'" t1 l l l'n'll11'" 

((HIIPOS de expo!)lcA" <In parilSIII~IllU ; 1 Irul l lf., c.mlos no I h{l( . 2 
"IIIU5 C:ém1ns apl':-' "Olldl vIH' "ÚSlllllentp (: ~dlhl) 3 hulO'" 'll, lclw o!> 

QtU' ~e mallllVelill1l P"'50}. à 111,Ul'tI ilpÕ~ AUlliU , 4 1"1105 c:orn 

manch<1s verdes c Vl.'lfllClh,,!:> t' ~ pMa aumentar 1. > 1"1111'0 di' 

cxpm'lção dos 'ru t os colct adns rio Ch,lu aos paraSl l óldl '}. Ul1hlOIl se 

urna ~ I11CSilH. mSlaltl, l .. sob <1 Cnl'il d .. s 1')I Ii1nguelffl s. r.mTl l<tml'O de 
l eia Isso rcrrnl l lu que ó'lS ló'1rva!'-. Ci-lISSI:!IO nU!Il C;OIllP:HIIIHW1!t1 In'('/lOI 

COnlp.lldo vermlcullta , de nrltj(· 1"',1111 lec olhlc1dS ;.tno~ wn.1 "(' I11.lIld 

Do!'> 5 442 1IIII0s coleHtdos. 86~ lIn!'> IMraSltolc1PS lonun hld,'(lI\iclen!'t 

fI .. ~ t'sPf'ocIM. D OfW!o/)racoft m('ol,If/ls t I 196 ,·xcmpld' 9 9 '~ 

UrNNi ;masrmplJR 1138 (lxerllpl;ut · ... ' O. 2 ·J'f) OPIIJ ... ""I' u,· " 1,10111' ''' ' 
f' 3.eu..o Ayr/flflsp/ ... p:lllnrN1ol ILlIl"l ulltl d l!1 153 IJ IIC'II IJlI,ul ·:-' ~IIW 11/\ 

dCH!C t aclo arWllas flll!> !ruI u!>. r,lItlo~ nu (:h,1O i 13) Il u IJ<HluC'I'· ... 
colocad o!> ~ l lhre a rnC!>.it (4 01 O pflfit-.,llIsml1 W:UflPII ,,'III( IP .. II1I1'I1I1 · 

enQuanl O n:-. Irtlt o!> m,'rlllr.' .... . lIod .. IIl11l11iUU'CIi-lnt plI'M)}. ;1 planlél O 
p;ua~llls.llltlll\(>chO !t;H. l<trvtl !', jllllv"!\If'nlf'!;, etc Iruh)~ C:II{l o ... no ch,;o 

fOI de 38 7'}, Em lal1 0s pnst(l~ !>ll IJH' iI ",eStI , p.~s(> vaiou 101 dI! 

62 th" O!>. dilrlos S\ IÇJef()1T"l que, cttll'l,lrI(lo S(~ us frutos no (:11.30 e 
Ipv,II\(lo O~ raH1 o laboral úflCl . pOde M! <>uiJeSI IItHII o IHlfil:'l l l~mo Im,ll 
hf'nl ('umo <.IHlbUlI o ytitLl de pi-lr~~llls.rno de um .. de lOfmUlad.1 t::-.pi' Clf' 

ele forma errônea. 
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TEC NI CA PARA AVALIAÇÃO OE PREFERENCIA PARA OVIPOSICÃO 
DE Dill r,aea $lJccharalis (lEPIDOPTERA. PYRAlIOAEI EM SORGO. 
EM CONOIÇÓES OE l ABORA TORIO 

J . G Tngo & F. M. Lora , Opp'" de Enloll lulo{J-a e Np""'IOlo 91,1 
(f CAV UNrSr'1. Rnel Ccntll"; Turl'lIl1ll . 1(111 !l. CEP 148/0 000 
J, II HIlIt,lh ... l, SP 

CIIIII o uhjellvu d.' .. r dC~I ) llllnlvl" 1flc;t\Ica ... de 1.111111.116 110 

parrl ,r clll- l; fltHIIlrll a IIfl'h' I, 'nna flal •• llVIIIUSU'''''l lc O .\'U 'c h./f., h.<; 

,'m 11,111('1 1.1111''> til' "(I'lIu ISory'"ml /)lrolu" 11 1'.,1 "I,tr <'111 '." 

IIf." ldhnr.llmull!o d.· Rt'",WIlClfl di ' 1>1,1111,.') ,I III"eIO" /lu 

lll lllftlOIOtJI<. e Nt'llldl ll ln w,' 1I,j FCAV ,UNESP J.,bOIIC,lh .. 

1'11";110, 

,I dt · 
..,p. CI1l 

IIcqU{'lIa .. g.lIol" .... revl' stld .... CUUI ({'til clt' n ,Hlon. nu "'''''IUI da .. 
fi lio!'''' co lnC<If,IIn !:OU U~ Uc1t..lnH,III IO", t.' 4 I.,' .... ..... . lIltlllu~ l llllll"'l' IU Os 
11 . II , tll l,·llltl ... t:ull::.lIhur.1Il1 :,(. fie 1)(~ditC(l!' de ' olh.l'" :1'111 C selll bainha. 
IJc v .. ncll.uh· ... IJ(> SOI!lfI (lU de I:lill.1 dl' ,l ftlt, l! t> OU pmj.lcos de 
IMP"! .. ulfllc It:ll.t t ln~ C:UIIl !lo .. , ' .. tlp 1')tlr.11II lt'I:lIIlIpu ... l n II('lloIIII/(ulos 
d{' l ulll ..... 1111 di ' 1I '''lIh.I <;, ... ohu:, iu .... II UI.ul.1 dl' O:;"Cd rosc o 'IIJlhl 
d" ... I II,u l.t O ... j·Xlfill tl!-. Im ,1I11 (,llIlth,!> _"111'.11,110 ... ,. 400u du lIlottcfl,11 
hOllllltl"lIt"/tld n ,. !t, 10001111 dc .lqU,1 Ile ... III.I(J,I . o Illhl! fnl ,I "1.:'11111 

Itl1r .tdn I' (clI" llu!,,,do: o liqUIdo !tuh'l'mul.IIIHI 10 1 lIu'II1." .lIlo O 
h(}llh/.ttltl IUI r(·CCl IIIIH1!-.1t111ol 1"111Wll t',!U tlt' 1 CJ 6mllle áCllJ.1 e 11,. ... 11· 
1\11,1111 llllh""'.I ... V,llId !-. 1""'/· ... AIIIlI,I, ,"n C; t' 11 di ' nvU50 n dt, 

IIU!>IUI .I!t e n ' di ' 11\10 ... jlll .. 'lIroJ foI.u.! I . .. Ihd,III,' tlp r:c JllljJ./llu·,i o I' 
v .... II.lh/.u .. " .lpll1UIl ,>(' . I CI~ tlatlo~ I' IIldlt;l ' d(,: IHI·II 'II·IIt;I.t P"l ' tll"' l u 
I"H FfNI:MOR! 119801 O!'<o II' ... ull ,JI1'I" .II Iq· ... I·I I1 .lfdl1l d.III " ... II1 ,UO:; 
(:nlll !tISIVU'> l!t'''' Il· .. II' ~ elllllll(! .. ( ~ Ullh/ • .,.1I 1l pt-ll,tI'll'" dt·lulh ..... LCIIII 
b.IIIIII.1 nll t.!)t ll.llo dl' .. ! ,1 p.IIU ' d.1 1>1<1111 ,1 ItUllllllltlO ' IIIP .1 1.10111111.1 
1I,lIul'IIICI,1 dl'll!'<oIVd"","lu li t.:UIIIJK.IrI.III1CIIIO dl' (IVlpn"'IC;IH.I ,. 'lulIU!'> 
ch ' O Sil( "'.I1." IS , fOIl It!celldClIt·!:>!lo .. I ,llhlt·"·II(:ldclrl 11.1 ... ". ,·d.uft ,!:> 
PIH t' ~ !lId t), " '!ttl "'CI.I, IIICIIUI IIIt·lcl{·nclel Il.Il .1 .1 \I" IIcLlJtk I,' MUt)U 
Af 28 elllrt'I.II ·,1tl a SC 3541 
AU! I,dcc:1I1l01l1U ... ,I CAPES t~ ao CNPq 

RESISTÊN CIA A Zablotes SlIb lascia tus ICOlEOPTEAA, BAUCHIOAEI 
EM FEIJOEIROS PORTADORES DE ARCElI NA NA S SE MENTES 

F. M lara Qppl " ti,· [tllOIIlUlulll.I ,. Nt' lIldtoluOld IFCAV IJNESPI, 
R{1/1 C,u l" ... TUlli llUlI . Km 5, Cl P 1.18 70000, J,lhullt:.llloIl. ~p & M . 
Yokoyama 

ll/l!ltIU"II!:> M·I ..... 'lt·" ... clt' Ph,~('{) IIJS 1I111(/,I"S 1>o ... sUldorcs tlJ 
!>rnlplIl.1 .IH-dl/ld IM .. M'III,'II!t',,> dl'fCSCI\! illll u · ....... It!nt.:I,1 ,I l.1I1II1I hu~ 
E~ ..... 1(· ....... tf!IICIo1 V,IIHl tle 111 ;0,1111 1:0111 U I.pu dI' mt:cltn.1 N""lc II.lhilll }! ) 
nhlellvuu !:>t! avall.1! Ucnólll lo~ S!'!V, lgCI1l:> IArt; . lS. Arc,3S e Ar l', ~SI 

~ IltlhoJU~"O:;lHclhor adas , qUd<;C ISO{lC·l lIC<t!:>. 1)t(Khulcld!'> p\·I.1 E".;lBRAPA 
IA, t; I , Arc ,2 . Arc: ,J (' Ar c AI l'm ,pl ,u;;I!) .\ ... vmlc<.l.Jdc .. .. , ' cehna 
IPmllllo 70 e IAPAH MO 8081 nas cnntllc,.flcs dc Jrl l,ul .11 . SP. 
COIII !:>UlIlUIl I t)~ p I OVe"letlte~ do IIf!S éjltlC:.I ... tltJ 1,1,111110 Ih l"vClno. 
dd!:> ... qu.l " I~ tI.1 sete.1 $ 1·1Ilf.' llIl'S LIa ... li"h.Hlt -lI ....... ·' ..... KJ,.ns IOf. lnl scml"l ' 
du 111.UlIIU dI' IIIIII'UI(I , pOI ~ 11,-10 florU<; t.;o11 1 '11111 11 ..... f\ l tOr.tJ ~ Fur,111I 
,cdlil .. dus lestes com " <;('111 (~hanco df·I· ... l;olha. IIIIIlIi"lI lo ~I' lJal cclas 
com 1 Oi! de !'>C lIll 'I1H:~ l ' a lunpOf Cdo de I C.IS;W. dl' Z . SUbJ.IS(./éJtIl.'i 

IMr ccl .. Av"II.H.UIl M' ,, " dI' uvo", !o ta l!t l' Vl tIVCI!:>. ,, " cllu' rUldo e 
IlC"'U dp machu!:> e dt' l êmeas. j)cri(HJo ch ~ drsenvolv,"wlllO (ovo 
ildullClI di' ,linhos Stlxn!:>, !l" r!f' s~rnt'lIh'" e j)e' d.l de peso. C.tlC:l.larUtIl 
se d U(> clt' vI.lluhd.ld., tle nvo!:>, ... It , morl"hct;uJe c , de pcrda d(' 
peso das sementes. Os resultados reve!aram que o genótipo Arc .5S 
apresenta ali a reslstt1nCla IARI deVido aos tipoS não preferênCia para 
oVlposlção INPOI e pw)clpalmente anllhlose IANT _I. Al c. 1 S · AR 
(ANT I; Ar c. l e Ar c .2 AR (ANT .1: Arc .3S modcrada re Sistência 
(MRIINPO c I)fOVavelmentc não preferência nard alimentação NPAI; 
AI C, 4 e A' c,3 MR (provavclmente NPAI No geral a época de plantio 
nao IIlflUCIlCla a manl l estaC;lo da reSi stência. mas com sementcs 
provenientes do planlto do IIwerno detect a se diferenças na 
preferênCia do mse to latratlvldade) . 
AgradeCimentos: ao CNPq 

.119 

TÉCNICA PARA AVAlIACÃO DE PREFERÉNCIA PARA 
ALIMENTA ÇÃO DE LAGARTAS DE O;. " .". $ltcch ltrlJlis 
IlEPIOOPTE RA . PYRALlDAEI EM SORGO . COM O USO OE 
EXTRA TOS LIOFILIZADOS 

F. M . Lata . 001'1 c ll~ Enhl lTlnlnçlta e NernalOlofjm IFCAV UNESP), 
Rntl C.llln .. 1 011.111111. Krn 5 C[P 14870000. Jahotlcdb,ll. SP J . 
G. Tllgo. A. l Boiça Junior &. J . C Barbosa 

o lfalMlhu IUI ft·"ltza<.lo fiOS l.JbordtÓllOO:; <.lo ReSistênCia 
dc PI,lntas d hlsf'lO!:> d ll DEN da FCAV UNESP. Jabol lcabal. SP. 
CUIII fi (lbjClI\lO de apClI Ct<;naf ,llécl1lCa du uso de flxHaw de plalllas 
pata , lel t'1II1tna<',in 150 Ilpo (Ifo resl,>l êncta pfefc,ênr la nara ahmentacdo 
de O s""n;h"",1I'i em sor~IO ISoryhllm blcolorJ Extldtos l o'am ohtldo!t 
de colmos de AF 28 e BR 601 . ( lU\: 10HlIII hOllloOcflclladus lia base 
dl' 400q 1 OOQml dc .IUua, " Itr"do .. , ! cn ll l lugados e lIo""lados. O 
hol ,Ii/ .llln Inl ,{'compusto na prullllr r .in til' 1 U 61111 de .191m DC~ l c 

lor.lI" ullh/itdas dOSt · c; tlt! 0 .05. 0.08 t' O, 1 ml. que l oritlll .llllw,lI la .. 
Cltl ,": "10,,, t!(> p.lpcl !tltro flU r lll:ulu!'> dI' Ag,., ag;u . ou dtnda 
IIU ''' IIUI.III1 )S 01 11 ,lqoJl (fell,al <Im ... e II' S II'~ «:UI II t.: lld"ce tlc CM ~tllha . 

COlTljJ.lliH\ch, ... 1' u l'IIitl.lftt de f: •• d .. V.lltCI I,l(hl cum !toluc:.tn Saltlfdcln 
dt· ... w.,,(t~t· ISS) I' com • .Hltla Postt<rtOIlII('l1tr r.Olllp.lr.u<tnt se . IS 

tlu.l"> v.lfIt·dades em l e~h!S com chlince de tJsc:o!hillcírCulos tratados) 
(. :-"·'11 ch.tflce (com eXlfillU "u-IIf~r(ldol Utlll/{uilm <;e 8 lagarlas 
110 \1I,.s cll.' Id .. del ,)laCIi nu 4 1,lgorla s 120tll No ensaiO sem chance 
UII!". II .1I1I se laqoJllõt ... t.:Olll 1 Ot:J lum" plac.;,I!. .lv,lhd'~O sc o conSUlIlO 
10 ,1 .II H1!':o O .. 'P~ulldtl us I cvel;tldl1l IjUC 11 $"IIs l,al (l pape! flltl o 
" " 111 11 1" di'" 1111111101' mclhm ' IS vrlllccI.ldl''' 1'lIIhUf,) o consumo sala 
hCIl1 II h llU' U l'IllIlIl.:IIO' l"ml tO (>111 .IU,II. I,IU.III .. ... ' ; 0111 10d aprCSP.lltillll 
UllId 11'1" 1,10 1lI.lI jJ l rle t;OIlMIIII() 1\1) 1').1'.110 em rclaçiio a S5. do que 
Idll.lll.l!:> COIII 20d df' Idade. a Ifcl!tO de 0 , 1011 fOfllt! co melhOfes 
fl!sult .lIlos. 11,11 ' fl'ele"-'lIcl" para ahlllt!ntdção de O sflcch.118ltS lia 
\l ilf tt'c l,lde Af 2ft I' delCc tada em l este com chance de escolha; nos 
h'!t IC" !:>pm challl ,\' ela tamhém tOI menos consumld,1 mas sem 
dlll!'OIlC.J 1·S1alt!ollt.:d 511Jlllllcallva 
Aqradef:m lelllll .. ,I CAPES c ao CNPq 

PREFERENCIAS ALIMENTARES OE TRÉS ESPÉCIES DE CUPINS POR 
ESPECIES DE MAOEIRAS CO MERCIAIS EM DIFERENTES ESTAOOS 
OE DECO MPOSiÇÃO. 

N. C. Rodriguez 8ustamante & G. G. Dos Santos. UnlvcrSld"clc do 
AIlM/on:t!t. Call1pus UlllvcrsltállU. CEP 69077 000. Manau~ AM. 
BrdS11 E 111,111 norllla@cr am ,,,,,, br 

o~ Cllpms sào alguns dos J)l'Il'ICtP,II!. !llse tos que consomem 
macieira. t: dtlS.llldo g randes pNddS econónllcas ao~ u suáriOS e 
Indu~ t f\ils rlu ... ta matélld !l'lllld Com o objetivo de conhecer as 
prefr·f\·IIc l.IS alimentares de I lIh I.!S'>ÓCIt!S de CUplllS (NilSulltelmes 
Sllrlllé1f11('fI:'IS. N fI1acrocepJM/l/s e N corlllgcr) por quatro espécies 
de ll1ade"ols cnllll'II;I(IIS IAngehm pedr;:1 tDmula excelsa) . P"lularana 
ICflTyocm q/a/JflIl"J. Vlsyuelfu IParkm pendullf/ e Andlloba (CilrtJPR 
f/1II.'Jllel/.<;/<:lI em quatro dllcreutes eSlados d~ decompoSição 10. 2. 
4 e 6 mc"'c~) 101 l eilltl.ujo t:s te expt:IIIllClIlO , Os testes l oram 
l(~d!llados em 120 Ciuxas plásticas. acondlclon .. dos. no seu fundo. 
Clll1l um<t IIuSlUra d~ verllllcullta e ateM Em c.lda caixa l oram 
colocadas 200 operálloJs t: 100 soklados com os 4 blocos de madCI,a 
Utilizou se 10 1",>Cllções. As CatlCtlS foram colocadas dentro de 
tanques Otl 1000 IltlOS com água. Os te stes tiveram a duração de 
um mês. DepoiS as madelfas 10fam re llladas. secadas e pesadas 
para es tabelecer as dllerenças de poso e determinar as preferênCias 
ahm entates dos cupins Os resultatlos mostraram que N. surinamenSlS 
preferiU slgOlflca tlvamente D, excelsa . N. macrocephaJus preferiU 
slgmflca tlVamell1e D, excelsa e Cal, glablum • e _N. cormger prefeou 
slgnlflcallvamente Cal. glabrum. Com relação aos estados de 
decompoSição das madeiras N. SUllnamenSIS. N. m8crocephaJus e 
N. cOfwgel preferiram slgnlftcatlvamente aquelas de 6 meses. 



PREFERÊNCIAS ALIMENTARES DE TRÊS ESPECIES DE CUPINS DO 
GÊNERO NASUTlTERMES I ISOPTERA. NASUTlTERMITINAEI POR 
QUATRO ESPECIES DE MADEIRAS COMERCIAIS DA A'. " lÓNIA 
CENTRAL, BRASIL. 

N.C. Rodriguez Bustarnante. V. S . De Oliveira . G. G. Dos Santos . 
J . G. Banos & M O. Nunes. linlv m SlfJ,Hie dn AII),l/llnd ~, C.lmp\l~ 

UlllverSlldrl(l, AhJI XO, CEP 6901 7 000. Ma lld ll" AM 

FOI rCd li /<idu Uni e XplHHl1 cn t o d \:! L.lho f ,I! Ofh) l;lIm o 

o IJjClIVO de deternun,:-tf dS jlreferCI H't, l S dIHlIt! n"lh~~ de I IiJ!. t'Spct;h!S 

d e cupins du nene ro N ,1s u llle" lIes IN I1Id Cf UI. I!p ll .Jfos N 

SU''''i'Jln enSIS e N cUf mgerl em (1lJdtru e ::' IH'I.: Ins d e !I1, idt!H as 

COlll~rC lalS d<l ArnalÔnt3 [Carapa g/lltWf!IISIS t A lldtf u l l,l l IM cíHH.CJcl 

D /li /LIa e x c e lslI IAnYI:!Iull pedrd l Iltl~l\lml llus.lI 'l C. U '(f.I(.'d f y'/ !I)rum 

'Pu.IUtarand ) t C<IIYO Ç Al rl C C.Il~I. P,uJt.l rl p.~nd/lI. 1 tV'''\Jl jI'J I' 'lj 

IMllnQ:->u r. t,hICI! Eln rn e d • .! N. Sllflfl, l lll"" ~/S f 0 •• 1 t!::' I I ~ lr.tf· .1<' ';\111111' 

que ~;O flsunl'U rt1, II~ blonli1~S,J ti. ) 1110111 1.: 11.1 I ' Parllld t}tHI':,I-,1 Ir, , I 

(!!> p écle ue /llath!llél OldlS lJ,pl t"'r,f !d pcl,l :-> r>SI,i·t;,U:-> f l t' ':I 'l u ..... lIH" 
rt" I<tC;U) as lIu.Ju o e sr)êCl~s dI ' IIldU~I I , ' S t! :OC!l'" ... l dS ,j I,;.tt .. um,1 li I ~ 
e!>l)éc,es de cupms. as espécies N \lJllf>.,OIt!IISIS , ' N /fI,It.!' "'!l"los 
l ordln ~ especlatl s tasH plefe/lfd lll ::,lqll,ltt:, lllvdm" nw d I '1,111'.#, 

!lU entanto N. cormger fOI lI1iUS H\Jl'II(~ r <I II!) ! ,J~ só . lpI Cs\JIll u~, : ;CII.:m.;,1 
(l e consulnO CIl1fe P. pendul,., o CRnoc:al gl..lVtUffI A lII !t'f,W.11J !}Ii" e 
dS l!SpéCICS lle CUpinS e as CS P(> CIt:S tl t! madeu,1 Ir" "'191111H_. II IV, 1 

1,;0llc lulIIdo se que as esJ.)écu:~s III.! ClIlJms COIll ti t' II 'II 11 I1I<I, h, I'd, u .ln 

de consumo !)OU'C uma esper. ,, · de fII adOIl,! . 11,10 dllll;~t·llt" ld lll 

necessananmrHe o m e:r:.mQ padr ,hJ de I.IJlll p(HI LUII~lIl u I.Ulll .IS UU\r,IS 
espécies de flloIdt!lfdS 

IDENTIFICAÇÃO DE FONTES DE RESISTÉNCIA EM CULTIVARES 
DE MILHO À SpOdopt8ta frugipetda (LEPIOOPTERA; NOCTUIDAEI 
EM CONDiÇÕES DE CASA · DE . VEGETAÇÃO 

o . M . P. da Silva. ocpt". dt! Enlolllo lo!jlil OPA EPEA ll C PUS! .I! 
1022. CEP 50 761 000. Rcc ll t.> P( . J . V . de Oliveira . J . N 
Tabosa. E. O . dos Santos & S. S. Azevedo. 

o uso de cul!lvilfes rCSISlelltl.'S cUIl~ ll1 l11 11 111.1 
m<tls IIl)pm lantes no lll êilH!J O Il1leorddo t l.1 I. ' tjd' h ' 11,.. . Ioe S 
Ittlglpetda ei1l 11111110. sendo c.:O lnlJilllVel com o'" .:01111 01 .· ... I . 'q"'\I~ 
cultural e QUillll t:O. alHIll de tlaler Vi.lI1t.lguIlS I!C··"'Úll 111 <.l ~. c"ul(lq't- .. s 
~ lQ)ucolóy,c.-I~ pOlfd os itgru; ultorl' s FOldlll í":olld ll/ld llh CI'I ,.; " .... 1 de 
vegetaç ão dO I ~ l:! :ocpc lllllel11 os o lJ lC llvdlldu .d~II I I I It· ... r l 'oIll"S de 
reSI~It'mC la em 15 CUIt,v tHCS de 1IIIIhtl ;1 S , ruy 'pI'I/)" A." I I II IV dl e~ 

lItlh/dlidS lOtam: CM S 22. CMS 36 . C MS 35 . BR 10 6 . J,111I1,) t:3 
Anão. BR 451, CarglU 511 . COnl11lldX 32 2. Pltlnc \)I 321 0. PU,HI0cr 
6875, AG 510. AG· l06. Carylll 525 . Oma· 70 C aR 201. Ou<nlllo 
as planla~ ,l lll\ylram o eSl adlo de SI:! I ~ iJ Oito fo llldS l or.lm II l lesl<lda~ 

coO! 30 lagartas recêlll eclodldas por pJ.lnla . Oecorndos 10 e 14 
dias da Infes l ação . re-spectlvamenl tl. UUlLlOU se em ilmblJ ::' os 
experimentos para a avaliação dos danus. urna e::.c.1I,1 VI Slhll Je 1 10 1d ~ 

de O a 9 . Avallou ·se tamuêm o nlJlllero de lagal1i1s ~obr evlvellt(:~. 
peso e comptlmento das la~l artd s Os fesultado ~ n,ustr ,HWll que 
nenhuma das cultlva' es le!tladas apre~enadral1l , eSISlêllCIl:I â f)r<lga . 
no entanto. fOI dtHec tada lJIIld correlação \ine.1I PUSlt.V<t e Slgnl!lciwva 
Ir =- 07776 . P < 0 .0011. enlre o peso e o cumprlOlento da ::. lilU 'HI..r ~ 

indicando Que esses parã01etros podem ser utllllados n ... !udos 
de resistência ti S. frugipetda . 

IDENTIFICAÇÃO DE FONTES DE RESISTÉNCIA DE MILHO A 
Spodopt.r. (rugiperd. (LEPIDOPTERA: NOCTUIDAEI EM CONDiÇÕES 
DE CAMPO 

o . M . P. da Silva. Depl ". de Entomologla 11PA i EPEAU, C. Posl al 
1022. CEP 50761 000. Recife · PE .• J . V . de Oliveira . J . N . 
Tabo$8. E. O . dos Santos & S. S. Azevedo. 

O presente lrabalho teve como obJe t iVO avaliar o 
comportamento de seis cult ivares de milho CM S· 22 . CMS· 35. AG· 
106. 0Ina-70. AG· 51 O e CM S 36 à S. frugipetda. Essas cul11vares 
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l uriHll ~ell ''':IVllddas a Jj.uh' ll.l ~ ' l l~lW/,j1 ,lt'''i llblld.l :- t'!I\ 1· " jI.'II'lIt:ll l os 
,1111t! f IOH.! ... tHII Cd s a d .. vey~ I.H; .t ll. IJd .... • ... lld ll ... e tl .l S l 11elh.l .. dfl I I<' ... U 

1,1fv ..tII·Utll ·" IIOI I::S h<l I ~ I'''' tt l l ", 'II I(·I!'. 1I 1l1S e ,111 0s. p (lfd ... t!I ' ·I!lIt: .. tdl i •• s 

l '!!1 condl(.;IlI· ... fj ~ Cdlt lj\{' O t'AI"'IHlli'1110 IIl ' u,<.I ,II.-'h lo fi '! E:. ... I .tr..:. l l) 
EXIJl>'lI llenl ,ll de V ,!ÓI I<.l li.! S,I'II,' An l':'O dcl Elllp,e ::.,l PUrrl '\ II, IJU :<111,1 
ti .. Pps, 1111 .... A qrr'PfWlhllld IH-'AI 1l(ll1\ .1 cl r p j-! d,~ 1 196,,· 1I1111''' I1C It.l 
SI:! \I dl:!tllh:!;JI11f!j·!O C"pl'III,,.·tl l" l de hll.ln·!> ao ,W,I ,>u '·11111 qO<.lll o 

fl'U' >! •. ·.·,,' .. A ,lle .. 1\11 •• 1 1.1 p.1I -et.1 I ,. I .. '1: 5111 ',...11111'11110 ... ,' dI! 
I ILt"If. I') ,111""'1,111,1':1 11' 111,11111 t' IIlIilll~ l ! Ilu," Id l ll ,I'::>1 11,1 P"' IJ.!l' ,II Pt.'II!" 
U,} 10 A C. 5", 4,::> p LlI lI d .., q\tII "'~I, .. h!1 ü : S .t 8 ' ·Ih .. .., ' \11. 11 11 

In l est .ld.J'" dI 11/ 1\ Idlllll·'l llp 1;0111 301"4,11 1, 1" '1 '1 , '111 " ,· \( u !u 1,1'" 11\" 1,1,II l t<.l 
AV<llulu ~I·. I II''::>'~ Il:IH'''-J , I S f fll.pPt-'IJd .111' 10 dld ~ t1 ,,"~ "' l c '::>I ,IC.i o 
,lIrdvP'" ri .: ll"!,1 e~t:,l ld VIMI,tl j,' 11\.11.1!:> I.' O ,I 9 Estudou 'I" <I .nd tl o 
nU I1l" " ) { t e lay ,-ul<l~ ::.(. I \ II ~ VI V"I:!t':. 1)1;> ... ,1 , ' CUI111,t IlIII,!IIIO j . I ... I"4 ,J(I.J~ 

O') II:::.ul l .ul ns 11111') 1'"' ''''' q U~ . , ... luI I IV.,I Ie~ ' I 'i·'II.11l1 
"" \J l ill ,,- dl 'v IIIlPI,I,' dl h"' '' ~ "'1' 'Ci. h · dU , " h 11.11 10::' p.1I S 1"" 1" 1" ,1/, , . 

' 1l· ... · oI ,\ ,,01 .. .., t· d I!ul ll vdr Au 510 (·~ mlu ti IIWIIU') 01 1,,,,, ,1.1 \:n'" · 1,11\0 

tIIP. III. d. ' I~ 41 1-' 111 C I" '''' '''!:'' ') ':UII' CMS 35 t ' AG 10 t; ' 11'" 11'1 1' 11 
.... 111 .. .... <.11. 1,.1,1 ... ::. CUIII '.lIhl') ", .,!dlll~ ,h' ~ 38 l' I 85 ' l!"' jll·"; I .,,t.II1 ·I'":''' 

F"Idill d C ' I·t.: I .,H!d ~ CPlf l;I. It.:','· ... 11111"11\ · ... ""Ylll llt.:JllV .J ::' d,1 IIIVcI dt! 

1.1" 1)1{'1I.,I)lIII I ,I(II · i' IlI:1' ' ... ,1,UIo, ... . pe ... u 1. 11 11011 11 ,,1111 ... li. 

Ctllll I IIHIII't1!ll I,HV.II \. Ih1')O " ,:OI 11pl ll tl_'"h' 1.\l v ",1 ,", 11\ 1!I\ lu U/II ,I 
IJll .......... cl u l ll1 ... " t.:.i u d t! .. ~t: s p.II,l l lle tr ll::' 11 .. l eslS l elll;hl ,I. 11111 110.1 S 
f 'li t Nlt'l (I. J 

SUSCETIBILlDADE DE CULTIVARES DE BATATA AO DANO DE 
LARVAS DE DiiJblo tlciJ spl:!ciosa NO TUBÉRCULO. EM QUATRO 
LOCAIS DO RIO GRANDE DO SUL 

O P. 8onll1e & L. A 8 . Salles E.t.' BRA'"'A CPACT C P -lOJ 9600 1 
9h) L't·ljll, .". H-.; 

A v aq llll1lt .. DI.J!Jtu f ,,·ü SV t..' CIUS I ICI.dtlu l1l t! / .1 
Chrv ::'lIfIlc l ll lael c 11111.1 I", ly,1 1"lhf' IIJ.1 1111\' 11" '·<1 d IJdldtd SUJ.U//.'III 

f IJIH' ffJ! .. 11/1 O .. <ldtlItO'" .·.I\J~. 1I 11 ,j. · ... 1t,Il '. ll lll'lI t '\ , ... " I, Jl v ,, ~ p\Jf l w Jnt 
U~ tll hC'l C: lI los. dI:lPl t:C ldl,do "~ IIIIi1··I I'I " I.1 1l!II I IJ 0 obJeTIVO dt,!~ I t: 

11,11 " ,1111) Jm comp'lIdl li d .I/ IU "' 1l 1~. l tJl) pel .l" I d'V .' ~ dl' DII,hfurwi.l 
SJII ' I ,,'''.1 t!n l 5 t:Uh IV.II " S d, ' h,II ,lI a pl. II ' I . III.t ~ CIII .l I· ... ," ... d ,. fi',1 
GI .lIltll' dll Sul PI·I" I ,I ... I\.-PA C11 Sa.) l 011111'111,;" d" Sul C ... lnl llt:u l! 
JlIlu. de C, . ... I.;l" .... 11.1 '::>CIJlIIlI l ,1 "',It'd \t l 'VCI Clfll de 19961 O 
II ... ·I!l'I'.IIII.-11I1' .>Xpt-'IIt11t! IIldl !o. {li ! blun'" ,lU . 1 t:,I ~U 1I111 I .l '. JIIt! t' l,;\i~s 

A ... C' tll." I'I'~ ' .l,hl.l d. l 'i ! ,II ,1I11 B ... I\II't· .... 1 " oIl !t'lI I S, II , l u AI IIII I 
M ,IC,II . , ','!ln l c Bmu l O CdU,1 p.tl .. d,I I,;Un ... I .l uIU "'" d i ' 5 I lh'l rd :- d,' 
6 O III di' \ Ufllpl llllt!lI lt l. t!s P~C,ldd '" t,:t1 l ft! ... 1 pm I,) 80 til. t.:om (l1:->I.1IICI,1 
t!lItrt· r..:l1V.H. dl' 0.30 til FWdJII !,;t)tjudJS .10 .h;~I ::'U 30 ~1 ,tnt '1S Ut! I.: ",U ,I 
Ih ll l'"l I ",clldu O~ I l lhe,,;ulos ",v dhddus. CUnTdlUlu ::.c o f1UIl It'IO de 
P~,f \JI,lr,'~I':lo I. d l .-l Cltl ll ~ ( n:, I ~ d i:.' D'. IVtO I /(.·" S~W/"fUS . 1 pur lubtHt:u lo. 
Os r l~')til I J{j f)S dpll l1ldf .11II <I L:Ul t IV.1f Sdrlt!) AmOf c.:O tllO a II\el10S 
sU')!,;tHlvl:l l t..UIll nUliltHO tIlcl.l lu d I:! 1 78 luros pu, 11Iut!u :ulo. ".tenor 
,IS 1.11.:111<1 150 !,;U ItIVéHC!) nos qU.JI'o luCtll ~ !tes te tlt..' DUlIl,;,tI1 " fI~) As 
l..:"uI! IWHl'S Bd,ones.l . 11 ,lpUtra , Mdcaca c M u nI!! B ,-1I 1Ih ' .lpH'M'IlIdrarn 
t:O ll1portalllUlll o v"rt<lvt'l nos dll elunu's 10c.iI ~. pUl ém .1 t.: ultlvat 
Baronesa alll ly lll d tI ),lIu r media de Juru:::.. lyudl.1 6 . 72 por wberc ulo. 

DANO DE LARVAS DE DiabtoticiJ speciosa 
ESTOLOeS DE BATATA, Solanum tuberosum. 
ARTIFICIAL EM CASA DE VEGETAÇÃO 

NO TUBERCULO E 
COM INFESTAÇÃO 

D. P. Bonine & L. A . B. Salles. EMBRAPA CPACT . C. P 403 96.001 · 
970 . Pe lolas, RS 

O dano pOt Ombrorlca spt:clOsa ICu lt!opleld ; Chrvsolllehdael 
na batata. Solanu11I (tlbfJtoSWTJ. conSISle no consumo da Jjalle aEhea 
pelo adulto e da partc suuttmânea pelas larvas. que destruem eswlócs 
e perfw.lnl os luberculos . COIll o obletlvo de t1etellllllM' o dano nos 
eSlOlões e comparar cultivares Quanto a SLlSCtHlbllttla l le à pt!rllII ação 
das lalvas nos tubé,culos. através da Il1le"'Wção arti fiCIal , 11151<1100-
SI:! um expenmento em casa tle vegelaç ão na EMBRAPA CPACT. no 
mês de aunl de 1996 O deltl1eamcnto ~xpertlnenl~llolltlleHamente 
casuahlado com 4 ,epetlções. A s cultivares Baronesa. T 'dl)Clfa . Santo 
Amor . Macaca e Monte Bonito, h.1I <Im plantadas IndIVidualmente em 
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vasos, constitUindo uma parcela . Foram realizadas 5 infestações 
semanais consecutivas com ovos e larvas de D. speciosa obtidas 
da criação do laboratório de Entomologia do CPACT, send ... que a 
primeira infestação foi realizada 14 dias após o inicio da brotação. 
Os ovos e larvas foram colocados nos vasos a uma profundidade de 
1 em do nEvei do solo. Nas duas primeiras infestações foram usados 
5 ovos por parcela, na terceira. 5 ovos e 5 larvas e nas duas últimas, 
cinco larvas. Amostragens dos ovos utilizados determinou uma 
viabilidade média de 85 %. Após 36 dias da primeira Infestação as 
plantas foram colhidas e procedeu-se as avaliações. O percentual de 
dano Inúmero de estolões danificados, perfurados e rompidos dividido 
pelo número total de estolões) variou de 42 % na cultivar Macaca 
até 80 % na cultivar Monte Bonito. A cultivar Macaca diferiu 
estatisticamente (teste de Duncan a 5 %1 das demais no número de 
furos por tubérculo, com uma média de 3,78. Este resultado pode 
ser atribuído a sua caracterEstica de produzir um maior número de 
tubérculos por planta. Na cultivar Baronesa ocorreu o maior número 
de furos por tubérculo, igual a 8,38. 

INFlU~NCIA DE DUAS VARIEDADES DE SOJA IGlyein. ma.1 ~OBRE 
PERCEVEJOS PRAGAS E SEUS INIMIGOS NATURAIS 

A . R. Campos. Dept . de Biologia IFEIS/UNESPI. C. Postal 31. CEP 
15385-000 Ilha Solteira, SP; F. M . lara & C. J . Rodrigues. 

No controle ou redução dos nEveis populacionais de pragas 
na cultura da soja, a adoção do controle biológico e de variedades 
resistentes tem sido consideradas importantes táticas de Manejo. 
Assim, o presente trabalho foi desenvolvtdo com o objetiVO de estudar 
a influência das variedades de soja IAC·1 00 e IAS· 5 sobre percevejos 
pragas e seus inimigos naturais. Dois experimentos foram conduzidos 
nos anos agrEcolas de 1991 /92 e 1992/93, na área experimental da 
FEIS, localizada no município de Selvlria (MS), com semeaduras 
efetuadas no mês de novembro. As avaliações das populações dos 
artrópodos fltófagos e entomófagos que tiveram inrcio 10 dias após 
emergência das plantas. foram realizadas semanalmente com o 
método do pano, totalizando quinze amostragens. Para determinação 
dos nlveis de controle natural de percevejos, ovos de Pir rodorus 
gui/dinil: Euschisrus heros e Edessa meditabunda foram semanalmente 
coletados e mantidos em laboratório à temperatura de 25 ± 20 C, 
umidade relativa de 65% e fotofase de 14 horas. Os ovos que já se 
encontravam predados foram eliminados e os demais foram mantidos 
até a eclosão das ninfas dos percevejos ou a emergência dos 
parasitóldes. Os resultados obtidos permitiram concluir que na 
variedade IAC· ' 00 ocorreu tanto menor número de P. guildinii quanto 
maior parasitismo de ovos dos percevejos por Telenomus sp., as 
populações dos predadores Geocoris sp., Nabls sp., C/lllids sp. e 
So/enopsls sp. foram semelhantes nas duas variedades. 
Agradecimentos: a CAPES e ao CNPq 

INFlU~NCIA DE DUAS VARIEDADES DE SOJA IGlyein. muI SOBRE 
INSETOS DESFOlHADORES E SEUS INIMIGOS NATURAIS 

A . R. Campos. Dept. de Biologia IFEIS/UNESPI. C. Postal 31. CEP 
15385-000 Ilha Solteira, SP; F. M. lera & C. J. Rodrigues. 

Variedades resistentes e controle biológico reI resentam 
isoladamente ou em associação táticas de controle ou de redução 
de populações de artrópodos nos agroecossistemas. Nesse sentido, 
o presente trabalho foi desenvolVido com o objetivo de verificar a 
influênCia das variedades de soja IAC·100 e IAS·5 sobre insetos 
desfolhadores e seus inimigos naturais. DOIS experimentos foram 
conduzidos. nos anos agr(colas 1991 /92 e 1992/93, na área 
experimental da FEIS/UNESP, localizada no município de Selvlria (MSI, 
com semeaduras efetuadas no mês de novembro. As avaliações das 
populações dos artrópodos fitófagos e entonlÓfagos foram realizadas 
semanalmente, com o método do pano, somando quinze 
amostragens. Para verificação do nlvel de controle natural foram 
realizadas coletas semanais de Anticarsia gemmatalls e Chrysodeixis 
includens . Essas foram mantidas em laboratório à temperatura de 
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25 ± 2- C, umidade relativa de 65% e fotofase de 14 horas, e 
alimentadas com folhas da variedade IAS-5, até a emergência dos 
parasitóides ou da manifestação de patógeoos. Os resultados obtidos 
permitem concluir que: na variedade IAC-1 00 ocorreu menor número 
de Cerotoma sp.; nas duas variedades as populações dos predadores 
Geocons sp .• Nsbis sp .• Cal/ida sp., Solenopsis sp., aranhas e dos 
parasitóides de A. gemmatalis (Ophion f/svidus, Microchsrops 
bimacu/ats e Patel/oa simi/is) e de C. includens (Litomsstix 
truncstellus e Lespesia sp.) foram semelhantes; na variedade IAC-
100 ocorreu maior incidência de mortalidade de A . gemmatalis por 
Bacu/ovirus anticarsia. 
Agradecimentos: a CAPES e ao CNPq 

RESIST~CIA DE CUlEX QUINQUEFASCIATUS DA CIDADE DE sAo 
PAULO A INSETICIDAS ORGANOFOSFORADOS E CARBAMATDS 

J .E. Bracco, J .M .S. Barata & O. Marinotti, Dept. Parasitologia (leBI 
USP), Av. Prof. Uneu Prestes 1374. CEP 05508-900, São Paulo, 
SP. E-mail: jebracco@usp.br 

Apesar do controle que vem sendo feito desde 1978, a 
população de Culex quinquefasciatus que tem como criadouro o rio 
Pinheiros (São Paulo· SPI permanece sendo um incômodo para os 
habitantes das regiões próximas ao rio . Para verificar a ocorrência 
de resistência aos insetictdas utilizados no controle, duas populações 
dessa espéCie foram analisadas: uma chamada PIN, foi coletada à 
margens do Aio Pinheiros, na cidade de São Paulo em março de 
1995 e uma colônia foi então estabelecida no insetário de ICB/USP, 
a partir de aproximadamente 6.000 indivIduas. Uma outra colônia 
de Cx. quinquefasciarus (lAl), utilizada como controle neste estudo, 
teve sua origem em 1983 quando mosquitos foram coletados no 
municlpio de Iguape (SP) . Ensaios biológicos de resistência a 
insetiCidas realizados de acordo com os testes padrão da OMS 
revelaram que, enquanto os Cx. quinquefllsc;atus (IAll são 
susceptfveis a todos os inseticidas testados, os PIN apresentaram 
resistência a vários inseticidas (propoxur, malathion e fenitrothlonl . 
Os mosquitos P*N apresentaram-se suscepdveis a DOT e permetrina. 
Os mosquitos das duas populações foram também analisados quanto 
a nlveis de esterase e da presença de acetilcolinesterase alterada. 
Os mosquitos PIN apresentam atividades de esterase sobre a e b· 
naftil acetat!> maiores (aproximadamente 10 vezes) que aquelas 
apresentadas pelos IAl. Os testes para a presença de 
acetilcolinesterase insensEvel a propoxur revelou a ocorrência deste 
gene apenas na populaçio PIN numa freqüência baixa (p - 0 ,1). 
porém suficiente para justificar os resultados dos bioensaios com 
propoxur. Os resultados indicam que os mecanismos bioqulmicos de 
resistência na população PIN podem estar relacionados aos n(veis 
elevados de esterase e também à presença de acetilcolinesterase 
alterada encontrados nestes mosquitos. FAPESP, CNPq e SUCEN. 

COMPORTAMENTO DE CULTIVARES E LINHAGENS DE SOJA EM 
RElAÇAD A PERCEVEJOS E INSETOS DESFOlHADORES 

A .L. lourençlo. M.A.C. Miranda, J.C.V.N .A . Pereira & G.M.a. 
Ambrosano. Instituto AgronOmico de Campinas IIAC). C. Postal 28, 
13001 -970 Campinas, SP. E·mail : andre@cec.iac.br 

Os percevejos fitófagos pentatom(deos e os insetos 
desfolhadores (lagartas e coleópteros) constituem os principais grupos 
de pragas da soja em muitas regiões brasileiras. principalmente no 
Estado de São Paulo. O objetivo deste trabalho foi avaliar nas 
localidades paulistas de Campinas (ano agr(cola 1993/94) e de 
Ribeirão Preto (1994 /95) o comportamento de linhagens avançadas 
(ciclos precoce, semi·precoce, médio e semi-tardio) do programa de 
melhoramento de soja do IAC em relação à infestação desses insetos 
em condições de campo. O grau de desfolhamento foi avaliado pela 
estimativa visual da porcentagem de área foliar cortada e, os danos 
de percevejos, através de três critérios: aI (ndice percentual de 
dano da vagem IlPOVI; b) porcentagem de retenção foliar IPAFI. e c) 
produção de grãos bons, considerados os grãos sem danos vislveis 
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mais aqueles com puncturas mas sem deformações. Dentro do 
germoplasma de ciclo precoce e semi-precoce (lAC 100, IAC 17. 
IAS 5, IAC Holambra Stuart-2 e IAC 83-311) não se observou 
comportamento diferenciado em relaçaio a insetos desfolhadores 
{principalmente Anticsrsis gemmstalis e, em menor proporção. 
coleópteros crisomelfdeosl nas duas localidades, porém detectaram
se diferenças entre os genótipos em relação ao ataque dos percevejos 
Piezodorus guildin# (predominante), NezarB viriduls e Euschisrus 
heros . Considerando-se os critérios IPDVe PRF, IAC 83-311 e IAS 
5 foram os de pior desempenho, ao passo que, tomando-se o fator 
produção, apenas IAS 5 diferiu dos demais, sendo o mais suscetfvel. 
O germoplasma de ciclo médio e semi-tardio abrangeu onze 1111. lagens 
e três cultivares {lAC 14, IAC 8 IAC Pl- l I. Quanto a(,s Insetos 
desfolhadores, houve diferenças entre os tratamentos: a linhagens 
IAC 78-2318 confirmou sua resistência enquanto IAC Pl-l sofreu 
as maiores injúrias foliares, exibindO alta suscetibilidade. Os critérios 
de avaliação de danos de percevejos permitiram também 
discriminação desses genótipos de ciclo médiO e semi-tardio; 
considerando-se a produção. a maioria das linhagens teve bom 
comportamento. com médias acima das dos três cultivares, a despeito 
das altas populações de perceveJos, destacando-se IAC 87-3083, 
IAC 78-2318. IAC 90-2038 e IAC 86· 1320_ 

810l0GY ANO POPUlATION DYNAMICS OF STAlK CORN BORER 
Su.m;" noMgrioid •• (lEPIDOPTERA. NOCTUIDAE).III· lIFE TABlES 
IN PORTUGAL 

O. Figueiredo & J. Araújo, Centro de Ecologia Aplicada da 
Universidade de tvora. Apartado 94. 7001 Evora Codu , Portugal, 
SP.E-mail : dcf@uevora.pt 

L.fe tables are present fleld populations of first -, second
and third-generatlon stalk com borer, Sesamia nonagrioides lef. 
(lepidoptera, Noctuidael, infestlng com and sorghum during a 2-vr 
studv In Sorrala Vallev (Portugal' . Survival from egg to adult was 
gleater for "rst (0,54--0,49' and second (0,45-0,43) than third (0.05-
0-02' generation. Key-factor analysis identified smaU larval mortality 
dunng the second-generation and lhe large larval aOO diapausing 
larval mortahtv dUllng thlrd-generauon as largely responslble for 
observed changes In generation sUlvival . Densitv-dependent mortahty 
occurred In small, large and diapausing (onlV in lhlfd·generalionl larvae 
dumlg lhe generations. lhe infection by entomopathogenlcs and 
the parasihsm by LydeJIa rhompsoni Hert . (Olptera. TachlOldae) were 
major second- aOO third-generation mortahty factors from large and 
dlapausing larvae were responsible for the obselved densitv
dependent mortalitv. Adults developíng trom firsl--generation larvae 
on whorl-stage com were slgnificantly more fecund than second
and third -generatlon adults developing as l8fvae on post-tas~l.:- stage 

corno lhe net reproductive rate was considerably greater {Iuring the 
first- (Ro - 74.94). than second- {Ro - 59 .77' and than third
generation (Ro- 4 .05). 

EFEITO DA ARCEllNA NA BIOLOGIA DE Z.brotes subfasci.tus 
(80HEMANN. 1833) (COlEOPTERA·BRUCHIDAE) 

F.R. Barbosa' & M. Yokoyama2• ' EMBRAPA·CPATSA, C. Postal 23, 
CEP 56300-000. Potroline. PE: 'EM8RAPA-CNPAF. C_ Postal 179. 
CEP 74001 -970. Goiênia-GO_ 

A protelna arcelina constitui-se em alternativa promissora 
para o controle de Zabrot8s subfsscistus, importante praga do feijão 
{Phaseolus vulgarisl armazenado. Nas progênies de dez casais, 
avaliou-se o efeito de quatro variantes de arcelina (Arcl, Arc2, 
Arc3, Arc41, comparativamente aos controles suscetlveis 'Porrillo 
70' e 'Goiano Precoce' _ Os parâmetros avaliados foram: oviposição, 
insetos emergidos, perfodo ovo-adulto, razlo sexual, propolção e 
longevidade de machos e fêmeas. O menor número médio de ovos 
foi observado em Arc1 (20,11 e Arc3 (28,21. seguidos por Arc4 
(35.7). Arc2 (36.0). 'Porri"o 70' (44.2) o 'Goiano Precoce·(50.1) . 
Em todos os tratamentos a postura foi iniciada no primeiro dia de 
vida sendo que o perlodo de oviposição mais longo foi observado 
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em 'Goiano Precoce' (12 dias) e o menor em Arcl, Arc3 e Arc4 (7 
dias) . Na oviposição, do segundo até o quinto dia, detectou-se a 
maior emergência. O menor número médio de insetos emergidos 
ocorreu em Arel e Arc2, seguidos por Arc3, Arc4, 'Porrillo 70' e 
'Goiano Precoce', respectivamente, com 3,3:8,1; 18.2; 22,1; 27.5 
e 33,9 insetos. Nas linhagens contendo arcelina, o pel(odo ovo
adulto fOI alongado. sendo de 43.7: 36.5: 37.5: 36.6: 32,4.31.1 
dias, respectivamente. para Arc1 , Arc2, Are3. Alc4, 'Porrillo 70' e 
'Goiano Precoce' . A menor longevidade dos adultos foi observada 
em Arel e, com exceçio dessa linhagem, foi maior nos machos 
que nas fêmeas. A razão sexual (0.52-0 .54), e a ploporção entre 
machos e fêmeas 11 : 1.08-1: 1,20), não foi afetada pela presença 
da arcelina. Com base nos resultados, concluiu-se que a linhagem 
Arcl é a menos favorável ao inseto, apresentando menor número 
de ovos e adultos emergidos, maior perrodo ovo-adulto e menor 
longevidade dos adultos. 

ESTUDO DA ESTABILIDADE DA RESIST~NCIA A Z.brat.s 
subl.sei.tus (BOHEMANN. 1 B33) (COlEOPTERA-8RUCHIDAE) 
CONFERIDA PELA PROTEINA ARCElINA 

F.R. Barbosa ' & M. Yokoyama2 , 'EMBRAPA-CPATSA, C. Postal 23, 
CEP 56300-000. Petrolina. PE: ' EM8RAPA·CNPAF. C. Postal 179. 
CEP 74001 ·970. GoiAnia·GO. 

O caruncho Zabrores subfasciatus compromete os 
aspectos quali e quantitativos do feijão armazenado. A incorporação 
da arcelina em Phaseolus vulgaris. constitui-se em promissora 
alternativa de controle para essa praga. Com o objetivo de verificar 
a estabilidade de resistência conferida por duas variantes da arcelina 
(Arc1, Arc41. procedeu-se a criação de Zabrores subfasciarus por 
quatro gerações sucessivas, comparativamente aos controles 
suscetfveis 'Porrillo 70' e 'Goiano Precoce'. A unidade experimental 
foi constitufda por frascos contendo 20 sementes por repetiçio . 
infestados com cinco casais. Para infestar a geraçio sucessiva do 
mesmo tratamento, foram utilizados os cinco primeiros casais 
emergidos. Os parAmetros avaliados foram: número de ovos e insetos 
eme;gidos, perfodo ovo-adulto, razão sexual e Indice de resistência . 
Em Arc4, não se constatou diferença entre as gerações quanto ao 
número de ovos. Em Arcl, embora nAo tenha havido diferença entre 
a primeira, segunda e quana gerações. houve entre a primeira e a 
terceira. Não houve diferença significativa quanto ao número de 
insetos emergidos. nas duas linhagens contendo areelina, embora 
em Arc1 tenha havido uma tendência para aumento da emergência 
com o avanço das gerações. Também nAo se observou diferença 
no per(odo ovo-adulto em Arcl, contudo, em Arc4 houve redução 
do per(odo a panir da terceira geração. A razAo sexual e o fndice de 
resistência também não foram afetados em Arel e Arc4. 

AVALIAÇÃO DE RESIST~NCIA DE CLONES DE BATATA·DOCE A 
INSETOS DE SOLO. 

P. A. S. Gonçalves. EPAGRI S.A" C. Post.1121 . CEP 88400·000. 
Ituporanga, SC . E-mail : epagri02@rnp-router.ndp.ufsc.br. 

O objetivo do presente trabalho foi avaliar a resistência de 
clones de batata-doce a danos causados por insetos de solo para 
utilização comercial em feira . Os clones avaliados eram provenientes 
da coleçlio de germoplasma da Estação Experimental de Ituporanga. 
SC, EPAGRI S.A. O trabalho foi rea lizado durante cinco anos 
consecutivos entre 1991 a 1995. As variáveis observadas foram 
número de furos, e raspagem da peUcula externa da raiz. Foram 
avaliadas dez raizes por clone anualmente para cada variável. Os 
clones enquadrados com resistentes foram aqueles que apresentaram 
número de furos abaixo de cinco e porcentagem de raspagem abaixo 
de dez por cento, durante no mlnimo por dois anos. Os clones 
selecionados como resistentes foram os números 69, 71, 82 , 85. 
88.145 e 185. 
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ATRATIVIOAOE E NAo·PREFER~NCIA PARA OVIPOSlçAO DE 
Si/ophilu. zo'm.is (COLEDPTERA :CURCULlDNIDAEI 
EM GENÓTIPOS DE SORGO. 

A .L. Boiça Junior. M . M . de Olivei ra . Oep. de EntomOu)gl8 e 
Nematologia IFCAV/UNESPI. Rod. Carlos Tonanni. Km 05. CEP 
14870·000. Jaboticabal. SP & J .M . Waquil. 

Objetivando-se avaliar a atrauvidade e não-preferência 
para oVlposlção de S. zeamsis em genótipos de 5Orgo. em teste com 
chance de escolha. instalaram-s8 os experimentos no Laboratório de 
Resistência de Plantas à Insetos. Departamento de Entomologla e 
Nematologl8 . FCAV-UNESP. Jabot icabal ,SP. em condições 
controladas (temperatura: 126 ± 2~CI e umidade relativa (70 :t 
5% 1. Cada expenmento constou de 10 tratamentos (genótipos' e 
10 repetições. ut llizando~se o delineamento Inteiramente casuallzado. 
Foram utilizadas bandejas de alumCnlo redondas. forradas por uma 
placa de Isopor contendo , O onffctos, nos quais foram encaixados 
recipientes plásticos transparentes com 20g de grãos de cada 
genótipo. liberando-se no centro destas bandejas, 100 Insetos recém
emergidos, não sexados. e em segUida. colocou-se sobre esta outra 
bandeja, com a borda Invertida . No teste de atratlvldade, 24 horas 
após a liberação, venflcou-se 8 porcentagem de Insetos atrilrdos em 
cada genótipo. No teste de nAo-preferência para oVlposlçlio. após 7 
dias da liberação dos Inse tos, con t ou-se o número de ovos 
oVlposltados em cada genótipo. Com base nos resultados obtidos. 
constatou-se Que os genótipos CMSXS 2'3. BR 304, CMSXS 376 
e AG 2005-E apresentaram-se como os mais atrativos e oVlposltados. 
enquanto que, AG 3001 , A 6304, C 52 e CS 822 comportaram-se 
como menos atrativos e menos prefendos para oVlpoSlção. 

AVALlAÇAo DA RESIST~NCIA DE GENÓTIPOS DE SORGO. AO 
ATAQUE DE Si/ophi/us z •• m.i,(COLEOPTERA:CURCULlONIDAEI 

M . M . d. Oliveira. A .L. Boiça Junior . Dep. de Entomologia e 
Nematologla (FCAVJUNESPI, Rod . Carlos Tonan", . Km 05. CEP 
14870·000. Jaboticabal, SP, & J .M . Waquil. 

o gorgulho. S. zeamais é responsável por conSideráveis 
perdas nos grAos de 5Orgo armazenados. as quaiS abrangem prejufzos 
qualitatiVOs e quantitativos. A utilização de variedade resi<:tJ"ltes no 
controle deste gorgulho. tem sido vista como um promlSSIlt método 
alterna tivo. A presente pesquisa teve como oble tlvo determinar a 
reSistência de genót ipos de sorgo ao ataque deste Inseto, em teste 
sem chance de escolha. O expertmento foi condUZido no Laboratório 
de ReSistência de Plantas à Insetos. Departamento de Entomologla 
e Nematologla. FCAV-UNESP-Jabotlcabal, SP, sob condições 
controladas de temperatura (26 :t 2~C), umidade relativa (70 :t 
5 % ) e fotofase de 12 horas. empregando-se o delineamento 
Inteiramente casualtzado. com 30 tratamentos (genótipos) e 4 
repe tições. Foram utilizados 20g de grãos de cada genótipo de 5O(gO. 
em reCipiente plásticos transparentes e Infestados com ' O gorgulhos 
recém-emergidos. nAo sexados. Após 7 dias. os insetos foram 
remOVidos. passando· se a quantif icar dianamente os descendentes. 
avaltando-se o número médIO de Insetos emergidos. Cicio biOlógiCO 
médio, peSO médiO de adultos. longeVidade média. peso médIO de 
alimento seco consumido e razão sexual média. Pelos resultados 
conclUiu-se que os genótipos C 52, CMSXS 2 13. CMSXS 376. BR 
304. XB 6022 E CS 822 destacaram-se como os menos atacados, 
enquanto que. os genótIpos A 6304. AG 3001. AG 2005·E. rMSXS 
371 e CS 11 1, foram os mais atacados. 
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COMPORTAMENTO OE GENÓTIPOS OE FEIJOEIRO EM RELAÇAO 
AO ATAQUE OE Som;'i. tob.c( (HEMIPTERA. ALEYROOIOAEI. 
Empouc. kr.emeri IHEMIPTERA: CICADElllOAE) E 
Oí.brotíclI SpeCioSll (COlEOPTERA. CHRYSOMElIDAE). NA 
REIGAO OE JABOTICABAL. SP. 

C.A. Tornaso & A.L. Boiça Junior, Dep. de Entomologla e Nematologia 
(FCAV/UNESPI. Rod. Carlos Tonannl. Km 05. CEP 14870·000. 
Jaboticabal, SP. 

o presente trabalho teve por obje t ivo avaliar o 
comportamento de diversos genótipos de felJoelro em relaçAo ao 
ataque de 8. tsbacl. E. kraemeri 8 D. speciosa. Foram testados 45 
genótipos, sendo 3 8 linhagens e 7 cultivares de feijAo com 4 blocos 
casualizados. Cada parcela, constava de 4 linhas de 5.0m de 
compnmento. num espaçamento de 0.5m na entre linha e densidade 
de 12 plantas por metro linear. Realizou-se adubações de plantio e 
cobertura com 280 kg/ha da fórmula 4-30-10 e 250kg/ha de sulfato 
de amOnto. respectivamente . As avaliações foram realizadas na área 
últll (4.0m' ), que constavam de duas linhas centraiS, desprezando 
O,5m de cada ex tremidade, aos 7. 14, 21 . 28. 35 e 49 dias após a 
emergênCia das plantas. Foram coletados 10 foliolos ao acaso por 
parcela e condUZidos ao laboratÓriO de ResistênCia de Plantas a 
Insetos, onde com ajuda de um microscópio estereoscóplco contou
se o número de ninfas de mosca branca e cigarrinha . Para a vaquinha. 
avaliou-se a porcentagem do sintoma de ataque em 10 plantas/patcela 
e em 10 foUolos/parcela. Pelos resultados pode-se conclutr que os 
genótipos menos atacados pela mosca branca foram 2307 (208-
131.2161 {206·081. 2306 (202-101. para cIgarrinho 2135 (l88-
501. 2037 (202-14) e 2286 (208-19), e, para vaqUinha OI amante 
Negro e Onu(. Opostamente, com maior ataque destacaram 2083 
1206·071 . 2395 1202-071 • 23571202-291. para os respectivoS 
Inset05 . 

LEGUME SEED COAT PROTEINS ARE DETR1MENTAL TO THE 
COWPEA WEEVIL (CII/Josobruchus mllcuJlltus, COLEOPTERA : 
8RUCHIDAEI 

R. A. Moraes. M. P. Salel, L. 8 . Silva. O. O. Ferreira. A. E. A. 
Oliveira . A . N. A . Yunes. K. V. S. Fernandes. o . L. T. Machado & 
J. Xavier-Filho. LaboratóriO de Ouimica e Função de Proteínas e 
Peptfdeos. Centro de Biociências e Blotecnologra. Unrversidade 
Estadual do Norte Fluminense, Av. Alberto Lamego 2000. 28015-
620 Campos dos Goytacazes, RJ. Email xavier@uenf .br . 

Seeds of the legumes Phueolus Junlltu$ {lima bean'. 
PhIlSeo/uS vuJgllris (common bean) and Canavlllill ensiformes {Jack 
beanl are not mfested In storage by the bruchid C. Uosobruchu$ 
mllcullltus {Coleoptera : Bruchldao} which 15 a pest of Vignll 
unguicullltll (cowpea) seeds. The msect OVlpoSltS on the seeds but 
the larvae dle durtng the ftrst stages Df development . Protelns punfted 
I rom the cotyledons of those seeds. when mcorpora ted lO artif icial 
diets affect the development and survlval Df C. maculatus . Among 
these pro telns we found that viCllrns (7S storage globulins) are 
detumental at the levei of 1 %. On lhe other hand. proteins from the 
seed coat of the same three specles and wlth w hlch the neonate 
larvae Inlttally come In contact are. In the same way. detumental to 
the bruchld. These protelOs w ere 150lated and amlno aCld structural 
analysls showed their Idont lty to the correspondlng vlciltns isolated 
from the cotyledons. The results confirm recent findings that these 
storage protelOs. typica lly expressed In seed embryos. are also 
expressed In tegumentary t lssues and suggest that they may 
potenttally be Involved in defense processes of non-host seeds agalnst 
bruchids. 
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LOCALlZATlON OF VICILlNS 17S STORAGE GLOBULlNS) FROM 
COWPEA 1 V/gn. ungu/eu/.,. ) SEEDS IN LARVA L MIDGUT 
STRUCTURES OF THE BRUCHID BEETLE C.Ho. obruehu. moeu/' Iu. 
ICOLEOPTERA: BRUCHIDAE) 

M. P. Sal8., S. T. Pereira. V. M. Gomes. K. V. S. Fernandes. P. F. P. 
Pimenta, M. F. Groui-de-S6 & J . Xavier·Filho . 

Laboratório de Qu(mica e Função de Protetnas e Peptfdeos. 
Centro de Biociências e Biotecnologia. Universidade Estadual do 
Norte Fluminense, Av. Alberto lamego 2000. 28015-620 Campos 
dos Goytacazes, RJ ; Departamento de Bioqu(mica e Biologia 
Molecular, Universidade federal do Ceará. Fortaleza; Área de BIOlogl8 
Molecular, Cenargen/Embrapa. Brasília. DF; Curso de Pós Graduação 
em Biologia Molecular, Escola Paulista de Medicina. UFSP, São Paulo. 
SP Vicilins (7$ storage globulins) are lhe major storage proteins of 
cowpea seeds. Variant forms of vicilins have been implicated in the 
resistance of some cowpea !ines to C. macu/atus .. A mechanism by 
which variant vicilins exert their toxic elfects to the insect was 
recently proposed ($ales et ai . 19961. This mechanism is based on 
the ability of vicilins to bind to a chitin matrix and to be tlr ,>orbed 
trom it by acetic and hydrochlorie aeids and by híghly poh,merized 
soluble chitosan. A similar mechanism of aetion is attributed to the 
so called "chitin binding domain" containning proteins {N
acetylglucosamine-specific lectins. chitinases. hevein and hevein
hke proteins and some peptides from Amaranthu$ caudacu$ seedsl 
which ara involved in defensa mechanisms of plaots against insect 
and pathogens. We investigatad the presence of chitin in the midgut 
of C. macu/atus larvae by chemical tests. by western blotting and 
by imunocytochemical analysis. For the last experiments. larvae fed 
on resistant and susceptible cowpea seeds wera dissected aOO the 
midguts fixado dehydrated and blocked in LR White Resin. Microtome 
sections were preparad for Indirect Immunofluorescence using anti
vicilin and antl-chitin IgGs. Microseopic observa tions of the sections 
that vieilins were bound to the proximal parts of the mierovilii of the 
midgut epithelium. the same reaction sites for anti ·chitin IgG. These 
results and others previously obtained suggest that chi t inous 
structures present in the larva I midgut reta in cowpea vicilins trom 
both resistant and susceptible seeds. but somehow vicilins from 
resistant cowpea seeds are more strongly bound. 
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NAo·PREFERt NCIA PARA ALlMENTAÇAO OE LARVAS E ADULTOS 
DE Di. b,otie •• ,aeio •• ICOLEOPTERA: CHRYSOMELlDAE) POR 
GENOTIPOS DE FEIJOEIRO. 

C.A. Tomaso & A.L. Boiç e Junior. Dept· de Entomologia e 
Nematologia IUNESP/FCAVI. Rod. Carlos Tonanni. Km 05 • CEP 
14870·000 • Jaboticabal, SP. 

Objetivando-se avaliar a não-preferência alimentar de larvas 
e adultos de D. speciOSB por genótipos de feijoelro. foram conduzidos 
os experimentos em duas fases . Na primeira. realizou-se testes com 
adultos. utilizando-se 10 genótipos 2044 (206-041. 2167 (206-
06),21741202· 27),23571202·29).6061511214·17),23061202· 
101. 2860 (234 B-231. Diamante Negro. IPA-6 e Onix; dos quais 
foram dist ribu(dos cfrculos folfares de 25.4 mm de diâmetro. 
equidistantes ao centro da placa de Pe tri (140 mm de diAmetral. 
liberando-se no cent ro 10 adultos por placa. repetindo todo o 
conjunto por 10 vezes. Foram avaliados a atratividade dos insetos 
a 1. 3. 5. 10 e 15 minutos e, após 24 horas. venflcou·se o consumo 
do alimento pelos insetos. Quanto aos testes com larvas. utilizaram
se recipientes acrílicos em formato sextavado. liberando-se às larvas 
dos insetos ao centro. ou seja. com chance de escolha. Inicialmente 
foram determinados o número de larvas de 2· instar. número e 
idade de plantas. que melhor poSSibilitaria a visualização do ataque 
de D. speciosa. através de uma escala de notas. A seguir instalou· 
se o ensaio propriamente dito da preferência alimentar de larvas 
pelos genótipos 2357 1202·29), 2306 120Z·1 O), 2B60 1234 8·231. 
2167 (206-061 e IPA-6 . Concluiu-se que : ai para adultos. os 
genótipos menos atrativos e consumidos foram 2357 (202-29) e 
2167 (206-091. enquanto que. os mais preferidos foram 2860 (234 
B·231, IPA-6 e 2306 (202-101; bl para larvas, o número de larvas 
de 20 Ins'tar. o número de plantas e idade. de melhor visualização 
dos sintomas dos danos das vaquinhas. foram de 6 insetos. 3 plantas 
e 3 dias após a emergência, respectivamente; cl dentre os genótipos 
testados. os dados sugerem menores danos para 2167 (206-091. 
IPA·6, Carioca. 2306 1202·10), 2B60 1234 B·23) e 2357 1202· 
291. mesmo não detectando·se diferenças estatrsticas significativas. 

INTERAÇAO DE VARIEDADES DE ABOBRINHA ITALIANA E 
INSETICIDA NO CONTROLE DE DI.ph. ni. nitid. /i. ILEPIDOPTERA, 
PYRAlIDAE) 

E. L. L. Beldin & F_ M _ lere, Dept· . de Entomologia e Nematologia 
IFCAV/ UNESPI. Rod. Carlos Tonanni. Km 5, CEP 14870-000, 
Jaboticabal. SP. 

Dentre as principais pragas que atacam a abobrinha 
Italiana (Cucurbita pepol destaca-se a broca das cucurbitáceas 
Diaph8ni8 nitid8/is que devido ao seu hábito de ataque aos f rutos. 
os torna inutilizados para o consumo . O presente trabalho teve 
por objetivo veri f icar o efei t o da interação de variedades com o 
inseticida piret róide del t amethrina IDecis 25 CEI no controle 
dessa praga. Uti lizaram-se as variedades Caserta AG-202 .da 
Agroceres; H(brida Duda. da Agroflora e Uta- 186. da Asgrow 
do Brasil. semeadas em 07/04 /95. em 4 blocos. com' 5 parcelas 
cada um. O espaçamento foi de 1.0 m entre plantas por 1,0 m 
ent re linhas e 2.0 m entre blocos. Cada variedade foi submet ida 
a cinco trat amentos: sem nenhuma aplicação, uma. duas. t rês 
e quatro aplicações de inseticida. Realizaram-se 4 avaliações: 
em 22/05/95, 29/05/95, 05/06/95 e em 12/06/95, con tando· 
se o número de f rutos produzidos por planta e o número deles 
que se encontravam broqueados. Os frutos broqueados foram 
conduzidos ao laboratório e lá mant idos para posterior coleta e 
identificação da espécie em estudo. Nos n(veis de infestação 
observados. baixos nos primeiros levantamentos mas atingindo 
no final uma média geral de 37.8% de f rutos broqueados na 
variedade Uta-' 86. a variedade Hrbrida Duda mostrou não 
necessi t ar de aplicações de inseticida para o controle da praga, 
revelando-se bem resistente. enquanto que as variedades Caserla 
A G-202 e lita-186 foram bem suscetlveis . revelando a 
necessidade de maior monitoramento e aplicações de inset icida. 
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ATRA TlVIDADE E CONSUMO DE Holym. nI. c/.vlgero (HEMIPTERA: 
COREIDAE) POR GENÓTIPOS DE MARACUJAZEIRO (Nota P,hia) 

E. L. L. B~din. A. l. Boiça Júnior, F. M. lar • • Oapte , de Entomologia 
e Nematologia (FCAV/UNESP). Rod . Carlos Tonanni, Km 5. CEP 
14870-000. Jaboticabal, SP & J. C. Oliveira . 

Durante a condução da cultura do maracujazeiro 
geralmente nos defrontamos com algumas pragas Importantes. e 
dentre estas, encontram-se os percevejos da espécie Ho/ymenia 
clavigera. que desde as fases mais jovens até a fase adulta sugam 
0$ botões florais e os frutos de todas as idades, provocando má 
formação e queda prematura destes. causando perdas significativas 
na produção . O presente trabalho teve por objetivo verificar a 
atratividade e o consumo da praga por genótipos de maracujazeiro, 
e para tanto, utilizaram-se as espécies P8ssillor8 s/at8, Passiflors 
edu/is, Passiflors nitida, Psssillors coccines e Passillors giberti em 
pomar já instalado, pertencente a FCAV/UNESP- Jabotirélbal . Os 
percevejos adultos e os frutos das diferentes espécies com idade 
homogênea foram coleta dos no campo e conduzidus até o 
laboratório. Os testes foram realizados com chance de escolha, 
efetuando-se 30 repetições e utihzando-se o delineamento 
inteiramente casualizado. Após jejum de 24 horas foram liberados 
, inseto/genótipo no interior de gaiolas de vidro de 30 x 30 x 40cm 
recobertas com tecido "voil" para evitar a fuga dos insetos. O 
comportamento dos insetos foi então analisado durante um perfodo 
de 3 horas onde procurou-se avaliar o número de perceveJosl 
genótipo, o número de picadas/genótipo, o tempo total de picadas 
e posteriormente o tempo/picada . A partir dos resultados obtidos 
concluiu -se que a espécie P. eduJis foi a mais atrativa durante as 3 
horas de avaliações, enquanto que, a variedade P. giberti revelou
se como a menos atrativa ; o mesmo comportamento destes 
genótipos foi observado quando avaliou-se o número e o tempo 
total de picadas nos testes de consumo, com exceção para as 
avaliações de tempo/picada, onde o genótipo P. 81at8 apresentou 
as maiores médias. 

INFLU~NCIA DA IDADE E DA POSlçAo DOS FRUTOS NA PLANTA 
DE TOMATEIRO S08RE OS DANOS CAUSADOS POR Noo/eudnod •• 
BJ.g.nt.li, Guen (LEPIDOPTERA: PYRALlDAE). 

A. A . F. Lima. (lPAI C. Postal 1022 CEP 50761 -000 Recifel PE, A . 
M . C. Lyra Netto & J. V. Oliveira. 

o trabalho teve como objetivos verificar, em condições de 
campo. a influência da Idade e posiçio dos frutos na planta do 
tomateiro sobre os danos causados pela broca pequena N. e/eganta/is 
Guen. Neste experimento adotou-se o delineamento experimental 
inteiramente casualizado com arranjo fatorial3x5 com oito repedçôes, 
representado por três posições das inflorescências (inferior . mediana 
e superior) e CinCO perfodos de exposição das mesmas aos danos da 
broca pequena, utilizando-58 a cultivar Santa Clara 1-5300. submetida 
a infestação natural. Na época do aparecimento dos botões florais 
das 2 o. 4 °e 6° inflorescências. correspondendo, respectivamente. 
às posições inferior. mediana e superior nas plantas, foram clltuadas 
marcações dos lançamentos destas estruturas com fitas co.oridas e 
o ensacamento das mesmas com papel de seda. Na avaliação foram 
utilizados os parâmetros total de frutos colhidos, número de frutos 
brocados e porcentagem de frutos brocados. Houve influência da 
posiçio dos frutos sobre a produção. onde as inflorescências inferiores 
produziram mais frutos que as localizadas nas posições mediana e 
superior. O processo de ensacamento não interferiu na produção 
dos frutos . A porcentagem e o número total de frutos brocados não 
dlfemam sigOlficativamente entre as posições inferior, mediana e 
superior. A interação idade e posição, dos frutos nAo foi significativa, 
em relação à porcentagem de frutos brocados e total de frutos 
brocados. Observou·se uma tendência de aumento dos danos a partir 
dos sete dias de proteção dos frutos. atingindo o pico aos 22 dias e 
decrescendo em seguida, em virtude do menor número de frutos 
dlspon(veis no final da produçio do tomateiro. 

325 

IDENTIFICAÇAo DE FONTES DE RESIST~NCIA EM CULTIVARES 
DE TOMATEIRO LycOpeTs;con esculentum Mill. A N8OlfHJcinode, 
.J.gonlofi, Gu.n. (LEPIDOPTERA: PYRALlDAE). 

A . A . F. Lima, (lPA) C. Postal 1022 CEP 50761·000 RecifelPE., A. 
M . C. Lyr. Netto & J. V. Oliveira 

O trabalho teve como objetivos identificar. em condições 
de campo. fontes de resis'tAncia em cultivares de tomateiro (L . 
esculentum Mill .) a broca pequena N. elegantalis Guen. Neste 
experimento. foram testados oito cultivares de tomateiro submetidos 
à infestaçio natural da praga. utilizando-se o delineamento 
experimental de blocos ao acaso com quatro repetições . Os 
parâmetros utilizados foram o total de frutos colhidos, número de 
frutos brocados. número de lagartas, porcentagem de frutos bfocados 
e peso dos frutos. De acordo com os resultados. a cv. Cereja Ruby 
AG-55' apresentou a menor porcentagem de frutos brocados 
(8,68%), demonstrando ser uma fonte promissora de resistênCia à 
praga. As outras cultivares apresentaram porcentagens de frutos 
brocados entre 33,57 a 56,95%, sendo consideradas muito 
suscetfveis. Os mecanismos de resistência envolvidos não foram 
Identificados. mas podem estar reladonados com a posslvel presença 
do alcalólde a·tomatina e a grande produção de frutos desta cultivar. 
O parâmetro que melhor discriminou as cultivares foi a porcentagem 
de frutos brocados. 

RESIST~NC IA DE GENÓTIPOS PORTADORES DE ARCELINA A 
Semi,io reboei (HEMIPTERA, ALEYRODIDAE). 

M. A . de G. Oriani. Dept· de Entomologia (FFCUUSPI. Av. dos 
Bandeirantes, 3900. CEP , 4040.901, Ribeirão Preto. SP, F. M . 
Lar. & M. Yokoyama 

o Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIA TI na 
Co~mbia identificou muitas linhagens selvagens de Phaseolus vulgaris 
que possuem nfveis variáveis de reSistência das sementes aos 
carunchos A csnthoscelides obtectus e Zabrotes sublBsciatu$ para 
ambas espéCies, enquanto que outras, resistentes a uma espécie 
mas não a outra. Esta resistência está associada com a presença de 
uma prote(na, a arcelina. Que se encontra em linhagens selvagens 
resistentes e ausente em linhagens suscetfveis e em genótipos 
comerciais cultivados. Como ainda nAo se dispõe de dados a respeito 
de outras pragas sobre estes materiais, propOs·se neste trabalho 
avaliar genótipos Que contêm arcelina em relação a 8emisia tabaci. 
um dos insetos que mais prejudicam o feijoeiro no campo. Testes 
com e sem chance de escolha foram conduzidos em condições de 
estufa, com os seguintes genótipos: Arc 3s. Arc 5s (genótipos 
selvagens portadores de arcelina) ; Arc '. Arc 2. Arc 3. Arc 4 
(linhagens quase·isogênicas, com arcelina. produzidas pela EMBRAPA) 
e Porrillo 70. Bolinha e IAPAR MO 808 (genótipos comerciais sem 
arcelina). Estes genótipos foram plantados em vasos. com duas 
plantas por vaso e dez repetições. na época -da seca". Foram 
coletados três folfolos superiores do feijoeiro por vaso aos 24 dias 
de idade da planta para contagem dos ovos. Os testes preliminares 
com chance de escolha. indicaram que o oviposiçlo de 8. tabaci foi 
signifcativament8 inferior no genótipo Are 5s e superior no genótipo 
Bolinha. Nos testes sem chance de escolha. o genótipo Are 3s foi o 
que teve menos posturas, enquanto que Porillo 70 apresentou o 
maior número de posturas. 

Agradecimentos: a FAPESP e ao CNPq . 

CARACTERISTlCAS DA ANATOMIA FOLlAR DE GRAMINEAS 
FORRAGEIRAS RELACIONADAS COM A SELETIVIDADE DE AIt. 
eopiguer. GONÇALVES. 1944 (HYMENOPTERA: FORMICIDAE) 

A.C. VITÓRIO & L.C. FORTI. DDFIFCAlUNESP - C.P.237, 18.603· 
970 - Botucatu - SP, R.A . RODELLA & F.A.O. TANAKA (D8ftBIUNESPI 
8otucatu·SP) . 

As atividades de corte e carregamento de folhas pelas 
formigas cortadeiras têm despertado considerável interesse, uma 
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vez que essas formigas são consideradas sérias pragas das áreas 
cut1ivadas e de pastagens. Assim, realizou-se o presente trabalho 
com o objet ivo de estudar a sekltividade de nove gramlneas forrageiras 
pela saúva Alta capiguara, procurando-se estabelecer relações com 
as caracterrsticas quantitativas da anatomia foliar. Foram coletadas 
porções da região do bordo, localizadas no terço médio de IAminas 
fali ares inteiramente expandidas sendo. posteriormente, o IlIaterial 
vegetal emblocado em historresina, cortado transverSôlhnente e 
corado com azul de toluidina . Verificou-se que as gramíneas com 
maior aceitaçllio pelas saúvas, geralmente, apresentaram os maiores 
valores de porcentagem do mesa filo . de porcentagem e número de 
feixes vasculares, bem como elevada presença de amido ; 
apresentaram também os menores valores da distAnCia entre os feixes 
vasculares e da porcentagem de esclerênquima, bem como discreto 
espessamento da cuHcula. ausência de Cristais e moderada presença 
de óleos e ceras . As gramlneas forrageiras estudadas revelaram a 
seguinte ordem decrescente de aceitação pelas saúvas: Hyparrhenia 
rufa, PaspaJum notstum cv. Comum. Cynodon dactyJon, Andropogon 
gsyanus, Paspalum notatum cv. Pensacola, 8rschiaria brizanrha, 
8rachiaria humidicoJa, Brachiaria decumbens e Melinis minutiflora 
lesta com menor aceitação devido, principalmente, pela presença 
de tricomas glandulares na epiderme foliar). 

RELACION OE LA FLUCTUACION POBLACIONAL DE LOS AFIDOS 
Schizaphis gram inum y M ethopolophium dirhodum CuN LA 
CONCENTRACION DE ACIDO HIDROXAMICO EN LOS CEREALES 
DE INVIERNO 

S. M. Rodriguez. S. E. 8ordakievich. G. Bilotti, S. Russo y S. Oelfino. 
Cátedra de ZoologIa Agrlcola, Depto . de SaOldad Vegetal , FAUBA. 
(1417) Av. San Martln 4453, 8s. As. Argentma 

EI objetivo de este trabajo tue evaluar la dinámlca 
poblacional de los áfidos Schlzaphis graminum y Methopolophium 
dirhodum en relación a la concentración de ácido hidroxámico presente 
en los cereales de Invierno en las primeras etapas fenológicas dei 
cultivo y las condiciones meteoro'6gicas. Se consideraron 3 cultivos: 
trigo, avena y cebada, diseliando 4 parcelas de cada una de ellas de 
9 m' y seleccionándose S plantas con muestreo sistemático y 
arranque ai azar. Se cosecharon muestras de dlchos cultivos a los 
5, 11 Y 18 dIas de emergidos, analizándose en éstas la concentración 
de ácido hidroxámlco. La variación de la concentración de áCido 
hldroxémico se analizó mediante análisis de variancia (ANVAI. La 
relación entre la fluctuaclón de pulgones y la concentración de dicho 
áCido se analizó mediante modelos de regresión lineal y de tegreslón 
múltiple, mientras Que la relaclón de la tluctuación con las variables 
meteorológicas se analizó con modelos de regresión múltiple. La 
máxima concentrad6n de ácido hidroxámico se registró a los 5 dIas 
de emergido el cultivo, en los tres careales, siendo mayor dicha 
concentraci6n en avena. EXlstió diferencias entre cultivos en cuanto 
a la fluctuaci6n poblacional de los pulgones analizados. Se observO 
una relación negativa entre "número de pulgones por planta y 
"concentraci6n de ácido hidroxámico a los 5, " y , 8 dIas. 

BIOLOGIA DA TRAÇA·DO·TOMATEIRO Tut •• b.olut. (Meyrick l EM 
DUAS ESP~CIES DE Lyco".,.;con EM LABORATÓRIO E CASA·DE· 
VEGETAÇÃO . 

J . D. Vendramim , T. A . Giustolin & M. L. Haddad, Depto. de 
Entomologia- ESALOJUSP, C. Postal 9, CEP 13418-900, Piracicaba, 
SP. Email :jdvendra@carpa.ciagri .usp.br. 

Avaliou-se a biologia de ruta absoluta alimentada com 
folhas dos tomateiros Lycopersicon escufentum Icv. Santa Clara I e 
L. hirsutum f . glabra tum (PI 1344 17) em condições de laboratório I 
à 25 ±2°C, UR de 70 ± 1 0% e fotofase de 14 h) e casa-da-vegetação 
I à 20 ± 2-C, UR de 85 ± 1 0% e fotofase natural), com O objetivo de 
comparar o efeito dos genótipos nos dois ambientes visando estudos 
com entomopat6genos. O delineamento experimental constou de 6 
tratamentos e 10 repet ições, com 10 lagartas/repetição. Os 
tratamentos foram: Laboratório : 11 'Santa Clara' em tubo de vidro 
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(8.5x2.5cm). 21 pt 134417 em tubo de vidro, 31 'Santa Clara' em 
placa plástica (2,5x6,2cml, 4) Pl1344 17 em placa plástica; Casa
de-vegetação: 51 'Santa Clara' em vaso, 6) PI 134417 em vaso. 
Nos tubos, o pedalo foliar foi envolvido por algodão umedecido e o 
recipiente tamponado com algodão hidrófobo; nas placas, após a 
colocação do folfolo, estas foram fechadas com tampa plástica. Em 
casa-de-vegetação, as plantas mantidas em vasos foram protegidas 
por uma gaiola de isopor (S,Ox29,Ox40,Ocm). para impedir a fuga 
das lagartas. Em todos os tratamentos foram inoculadas lagartas 
recém-eclodidas. Foram avaliados a duração e viabilidade das fases 
larval e pupal. e peso de pupas machos e fêmeas. Tanto em laboratório 
como em casa-de-vegetaçio foi posslvel observar o efeito da linhagem 
PI 134417 sobre o desenvolvimento do Inseto. Considerando· se a 
maior facilidade para a condução de ensaios, concluI-se Que, em 
estudos da relação traça-da-tomateiro - Lycopersicon spp. -
entomopatógenos, a utilização de placas plásticas em condições de 
laboratório é a técnica mais adequada e prática. 

AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE INSETICIDA DE DIVERSOS PÓS DE 
ORIGEM VEGETAL EM RELAÇÃO A Ac.nthosce/ide. obtectu. (SAYI. 

S. de O. Proc6pio & J . D. Vendramim, Depto. de 
ESALOI USP. 13418· 900 , PIracicaba . 
jdvendra@carpa.ciagri.usp.br 

Entomologia -
SP. Ema!! : 

Com o objetivo de avaliar o potencial inseticida em relação 
a Acanthoscelides obtectus, foram testados. em condições de 
laboratório, os pós de seis espécies vegetais : Azadirachta indica, 
nim (frutos): Capsicum frutescens, pimenteira (frutos); Chenopodium 
ambrosioides, erva-de -santa -maria {folhas. flores e frutos , 
conjuntamentel: Eucalyptus citriodora, eucalipto (folhasl : MeNa 
azedarach, cinamomo (frutosl e Ricinus communis, mamona (folhas). 
As plantas foram secas ao sol e postenormente moldas até se obter 
um pó fino . Os pós foram misturados com o substralo alimentar 
(feijãol na proporção de 0,6 g por 20 g de substrato. sendo a mistura 
mantida em caixas plást icas circulares 16,0 cm de diâmetrol. Como 
testemunha, foram utilizadas caixas contendo apenas feiJão . Em cada 
caixa, foram confinados 20 insetos não sexados com idade entre O 
e 24 horas. num total de 6 repetições para cada espécie de planta. 
A sobrevivência dos adultos foi avaliada diariamente durante 5 dias. 
Após este perlodo, os insetos sobreViventes foram eliminados e as 
caixas mantidas nas mesmas condições para avaliação da emergência 
dos adultos, o que foi feito diariamente até 60 dias a contar da 
infestação. A única espécie vegetal que afetou a sobrevivência dos 
adultos fOI C. ambrosioides que matou 1 00% dos insetos Já no , . 
dia após o contacto com O pó, o que levou à não emergência de 
qualquer descendente. Constatou-se ainda redução no número de 
adultos emergidos nos tratamentos com A. indica. C. frutescens e 
E. citriodora. Para C. ambrosioides, foi também determinado o limiar 
de at iVidade inseticida. verificando-se monalidade de , 00% dos 
adultos, mesmo com a redução da dosagem para O, 15g de póJ20 9 
de substrato. 

DETERMINAÇÃO DO NÚMERO DE INSTARES LARVAIS DE Tu! • 
• bsolut. (Meyrick) EM DOIS GENÓTIPOS DE Lycopersicon SPP. E 
DUAS TEMPERATURAS. 

T. A. Giustolin, J . D. Vendramim & J . R. P. Parra, Dept-. de 
Entomologia (ESALQJUSPI, C. Post al 9, CEP 1341 8-900, Piracicaba, 
SP. Email :jdvendra@carpa.ciagri .usp.br . 

Determinou-se o número de Instares larvais de Tuts tJbsoluts 
alimentada com folhas da cv. Santa Clara (Lycopers;con esculentum) 
e da PI 134417 IL. hirsutum f . gJabrtltuml em duas temperaturas 
126 e 300CI . O trabalho foi realizado em laborat6rio em duas cAmaras 
climatizadas com UR de 80 ± 10% e fotofase de 14 h . O delineamento 
experimental constou de 4 tratamentos: 11 'Santa Clara' • 26-C; 21 
PI 1344 17 à 26' C; 31 'Santa Clara· à 30"C; 41 PI 1344 1 7 à 3O'C. 
Para cada tratamento, foram estudados 20 grupos de '5 lagartas 
recém -eclodidas. sendo cada grupo mant ido em uma placa 
12,5x6,2cml contendo o substrato alimentar. Diariamente, 15 lagartas 
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de uma mesma placa, de cada tratamento, foram ret iradas e 
armazenadas em élcool 70%. Com o uso de uma ocular graduada, 
acoplada a um microscópio estereoscópico, foi medida a largura da 
cápsula cefáhca das lagartas de cada tratamento. Foram estimados 
o numero de (nstares e a razão de crescimento (K). Em todos os 
tratamentos, foram observados quatro picos de freqüência de larguras 
de cápsula cefálica (quatro (nstares larvaisl, o que permite concluir 
que os genótipos 8 as temperaturas estudadas não afetaram o número 
de (nstares. Os valores de razão de crescimento. no:.. quatro 
tratamentos, foram bastantes próximos, variando de 1,45 a 1,55. 
Na linhagem PI 134417, constatou-se, por outro lado, alongamento 
da fase larval, independente da temperatura utilizada. 

INFESTAÇÃO EM CULTIVARES DE 8ATATA-DOCE POR Mago .... 
pusiali . e Polvgrammodes elevata (lEPIDOPTERA. PYRAlIDAEI NA 
REGIÃO DO RECONCAVO DA 8AHIA 

O. M. Marques. Escola de Agronomla-UFBA. CEP 44380-000. Cruz 
das Almas-BA. E-mail:oton@ufba.br. M . da C. Mendonça, C.C. 
Bichara Filho. J .D. da Cruz. P.J. Cruz &. C.A.P. de Oliveira. 

Na Região do Recôncavo do Estado da Bahia. dentre os 
insetos que utilizam a batata·doce (lpomoeB batatas) como fonte 
alimentar, as espécies Megastes pusialis e Polygrammodes elevarB. 
tem Sido constatadas causando danos que, aparentemente. ;ustificam 
o emprego de medidas da controle. Estas duas espécies do 
conhecidas vulgarmente como "broca-do·colo·, "broca-dd 1.1 na· ou 
"broca-das·hastes· e os danos por elas causados são san,clhantes, 
ou seja. as larvas escavam galerias nas ramas. permanecendo ocultas 
no Intenor destas, o que dificulta, em condições de campo, determinar 
se uma ou as duas estão atacando uma determinada planta. O objetivo 
desta pesquIsa. conduzida na Escola de Agronomla·UF8A, Cruz das 
Almas-8A. fOI determinar o nfvel e a evolução da Infestação pelas 
lepidobrocas refendas em 8 dos cultivares de batata-doce maIS 
comumente plantados pelos agricultores da região. As avaliações 
foram efetuadas aos 45. 60 e 75 dias após o plantio, realizado em 
08 de Junho de 1996, em uma quadra dividida em 3 blocos, cada 
um deles contendo uma parcela de cada cultivar. disposta 
aleató"amente no bloco e medindo 1. 80 x 5,60m. sendo o 
espaçamento entre plantas de 0 .30m e entre fileiras de 0.80m. O 
percentual de infestação para cada cultivar fOI calculado baseando· 
se no numero total de plantas atacadas nas 3 parcelas em relação 
ao numero total de plantas eXistentes de cada cultivar. Os n(veis de 
infestação para cada cultivar nas 3 épocas de avaliação foram: Orelha· 
do-onça : 3,06 - 7,97 - 11,72%; Jotirana: 1,87 - 4,37 - 8,86%; 
Orelha-de-coelho 1: 1,3·4,5 - 7,84%; Branquinha: 3,12 5,62· 
7.0; Cenoura: 0,62, · 4,34 - 6.57%; Rainha de Minas: 1.29 · 3.89 
- 6.53%; Amondolm: 0,0 - 0,0 - 3,94% o 8eh!m 1: 0,0 - 1,91 -
2.54%. Os neveis de infestação constatados indicam a provável 
existênCia de diferentes graus de resistênCia dos cultivares às pragas 
referidas. 

CONCENTRAÇÕES LETAIS DOS ALELOQUIMICOS TRIDECAN-2-
ONA E UNDECAN-2-0NA A Tu" .b.olut •. 

S.T.V . Magalhles, N.P. lopes, G.N. Jham &. M. Picanço, DEO/DBA 
UFV 36571-000, Viçosa-MG. 

A traça do tomateiro se tornou nos últimos anos a principal 
praga do tomateiro. O uso de tomates resistentes a esta praga é 
uma das alternativas de controle ao uso de inseticidas 
organossintéticos. Entre as causas da resistência estão os 
aleloqufmicos tridecan-2-ona (2TD) e undecan-2 -ona (2UD) 
encontrados nos pêlos glandulares do tomateiro se" 3gem 
Lycopersicon hirsutum f . glabratum IPI 134417). No trabalho utilizou· 
se padrões qufmicos de 2TD e 2UD em concentrações crescentes 
de forma isolada e associada em placas de Patri com papel de filtro, 
onde eram colocadas 10 larvas de T. absoluta de 2° rnstar. Em 
seguida, eram incubadas a 25°C. por 4 horas sem alimentaç:io e 
por mais 18 horas com alimentação (folha de tomate da cultivar 
Santa Clara de L. esculentum) . Assim definiu-se as concentrações 
letais (por análise em próbite) para 4 8 24 horas de 2TO e de 2UD 
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isoladamente e associadamente (onde se variou a quantidade de 
2TO e utilizou quantidades fixas de 2UO (0,1; 0,5; 1 e 3 mg/ml). A 
mortahdade ocorreu basicamente até 7,6909 (2UO); 1,6319 (2TO 
+ 0,1 mg/ml do 2UDI; 1,1532 (2TD + 0,5 mg/ml do 2UDI; 1,3884 
(2TD + 1 mg/ml do 2UD); 4,1781 (2TD + 3 mg/ml do 2UD). D 
tempo de quatro horas de exposição foi suficiente para se realizar 
testes de toxicidade dos aleloqufmicos 2TO e 2UO para T. absoluta. 
Nas concentrações de 2UO encontradas em L. hirsutum f. glabratum 
(PI 1344171 não detectou-se toxicidade deste aleloqu(mico à T. 
absoluta, bem como efeito sinérgico ou antagônico do 2UO sobre a 
toxlcldade do 2TO à traça do tomateiro. Já o 2TO apresentou 
toxicidade à T. absoluta nas concentrações encontradas em L. 
hirsutum f . glabratum (PI 1344171. 

COMPATI81l1DADE ENTRE RESIST~NCIA A Myw. persic •• (SUl2ER) 
E CONTROLE 810LÓGICO POR 8RACONIDAE: HYMENOPTERA EM 
SETE GENÓTIPOS DE LycoptJrsicon spp. 

'1. R. de Oliveira. L. A . Moreira, L. Skowronskl & M. Picanço, Oept! 
de Biologia Animal, UFV, CEP 36511 -000. Viçosa, MG. 

Dentre as táti cas de controle do pulgão Myzus pers;catJ 
(Homoptera: Aphididae). destacam·se a resistência de plantas e o 
controle bioK>glco natural; as quais podem ou nio ter compatibiltdade. 
Este trabalho foi realizado na Universidade Federal de Viçosa e 
objetivou o estudo da intensidade de ataque de M . persicae e a 
intenstdade de parasitismo desta espécie de pulgão por Hvmenoptera: 
Braconidae em sete genótipos de Lycopersicon spp. Contou-s8 os 
pulgões presentes nos terços apical, médio e basal em oito plantas. 
Avaliou-se o número de pulgões e o parasitismo. Os resultados foram 
submetidos a análise de variAncia e teste Scott -Knott a P<O,05. Os 
genótipos mais atacados foram L. peruvianum IPI 128659) (6,08 
pulgõeslfolhal com maior concentração de ataque nos terços aplcal 
e médiO, L. peruvianum IPI 212407) (4,92 pulgões/folha) e L. 
peruvianum ICNPH 3741 14.58 pulgõeslfolhal com maior 
concentração de ataque nos terços médio e basal. L. peruvianum 
(LA 444-1) o L. perUVlBnum (PI 306811) (2,46 o 2,33 ""Igõosl 
folha) foram mediana mente atacados. Os menos atacados foram L. 
hirsutum f. glabratum IPI 134417) e L. pimplnillifolium IPI 126931) 
(0.25 e 0,08 pulgõeslfolhal . O paraSitISmo foi mais intenso em PI 
128659 (2,83 pu~ões parasitados/folha) sendo que houve diferença 
entre as 3 partes do dosse!. O terço aplcal (4,88 pulgões parasitadosl 
folha), médio (2.5 pulgões parasttadoslfolhal e basal (1,13 pulgôes 
parasitados/folhal. No PI 212407 ocorreu uma taxa média 10.92 
pulgões parasitadoslfolhal. O paraSItismo foi baixo em CNPH 374, 
LA 444-1, PI306811 o PI126931 (0,42; 0,29; 0_13.0,04 pu)gõos 
parasitados/folha, respectivamente). Não detectou·se nos pulgões 
parasitismo em PI 134417. Houve compatibilidade da resistência 
com o controle biológico de M. persicae em P1126931, sendo que o 
mesmo não ocorreu nos demais genótipos. 

TEOR DE 2-TRIDECANONA EM TOMATEIROS SEGREGANTES E SUA 
RELAÇÃO COM A RESIST~NCIA A TRAÇA-DO-TOMA TEIRO 
Scrobip.lpuloid ••• b.olut. (MEYRICK 1917), (LEPIDOPTERA: 
GELECHIIDAE) 

C. R. G. labory; L. V. C. Santa·Cedia. W. R. Malut. Universidade 
Federal de Lavras - UFLA • MG. C. Postal 37, 37200·000. lavras 
MG, 

A traça-da-tomateiro , Scrobipa/puloides absolutB (Mevrick, 
1917) principal praga dos tomatais, tem conduzido responsáveis da 
área para alternativas do seu controle. Dessa forma, programas de 
melhoramento visando sua resistência t êm sido desenvolvidos para 
obtençAo de novas variedades e elucidação da natureza bioqurmica 
dessa resistência. Em uma população de tomateiros segregantes 
(geração F .. RC21. para 2-Tridecanona (2-TO), uma metil cetona que 
confere resistência à traça. genótipos foram previamente selecionados 
para alto. médio e baixo teor do aleloqu(mico. Uma avaliação de 
resistência do tipo não-preferência foi realizada em sete genótipos. 
sendo dois considerados de baixo teor de 2-TO (lOl e L02). três de 
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alto teor IHll, HI2 e H13) e as duas testemunhas, uma com baixo 
leor de 2-TO iTSWV 5561 e outra com alIO leor 2-TO IPI 1344171. 
Nelas foram avaliados: contagem do número de ovos ovipositados, 
evoluçlo da lesA0 nos foUolos, porcentagem de folfolos atacados, 
fndice geral de lesão causada pela traça-da-tomateiro e nlvel de 
infestaçio acidental por jcaros do gênero Tetranychus. Foi verificado 
que plantas com alto teor IHll e H13) tiveram uma baixa progressão 
das lesões ocasionadas pelo ataque da traça-da-tomateiro, 
confirmando os altos t eores do aleloqurmico quantificado 
quimicamente. A planta LOl foi muito danificada pela traça-do
tomateiro e a planta L02 foi muito infestada pelo ácaro ocorrido 
naturalmente no experimento. Conclui-se que altos teores d .J 2-TO 
estão ligados a mecanismos de resistência à traça-do-toIHo.iteiro do 
tipo não-preferência por oviposição e nlio-preferência por alimentação. 

DANOS CAUSADOS PELA TRAÇA DAS CRUCIFERAS, P/ul. lI. 
x y/o, 'ell. (lINNAEUS, 17581 EM CULTIVARES DE REPOLHO 
S,.ssic. o/efllcell VAR. Cllpitll t. (L.) 

Loges, V; Barro., R. & Oliveira, J . V., Marque., I. M. R. UFRPE, 
oEPA, Dois Irmãos, CEP - 52 .171 -900, Recife , PE. 

A traça das crucfferas P1utella xylostel/a é um dos fatores 
limitantes do cultivo de repolho. O objetivo deste trabalho foi avaliar 
os danos causados por P. xylostelJa em cultivares de repolho. No 
Municrpio de Camocim de São Félix - PE foi conduzido um plantio de 
repolho com as cutttvares Louco, Naniwa, Soshin, Kyozar., Matsukase 
e Midore, em blocos ao acaso com seiS tratamentos e três repetições. 
Pulverizações na sementeira e no plantio definitivo foram efetuadas 
até os 28 dias após o transplante, a cada quatro dias. Interc"lando
se os inseticidas Ssci/lus thuringiensis, deltamethri ne e 
methamidophos . Após 34 dias do transplante foram avaliados 
semanalmente os danos causados por P. xy/ostella as cultivares de 
repolho, através de escala visual de notas. Em duas plantas por 
parcela foram auibuldas notas à todas as folhas da base e da cabeça . 
Na colheita, as cabeças das cultivares de repolho foram pesadas 
antes Ix) e depois Iy) da remoção das folhas externas danificadas 
para a elaboração de equações de regressão e cálculo da porcentagem 
de perda de peso. Vale salientar que altos nfveis de parasitismo da 
praga por Oomyzus sokoloskii foram observados. As notas atribuidas 
As plantas no campo, às folhas da base e da cabeça foram 
semelhantes, nio havendo diferença significativa entre as cultivares. 
Os danos causados pelo inseto aumentaran) com o desenvolvimento 
da cultura. As cultivares com maior peso inicial foram Soshin t, ,39Kg) 
e Naniwa (1,38Kg) e maior peso final Kyozan IO,99Kg) e Soshin 
IO,96Kg). As menores porcentagens de perda de peso das cabeças 
foram obsevadas nas cultivares Midore 123,13%), Kyozan 123,23%) 
e Matsukase 127,34%), e a maior na cultivar Louco 142,5 3%). As 
equações de regressão permitem estimar as perdas causarhs por P. 
xylosrella às cultivares de repolho quando não for aplicado Inseticidas 
cinco semanas antes da colheita . 

COMPARA ÇÃO DE VARI EDADES DE CANA -DE-A ÇÚCAR 
SACCHARUM . pp A CUPINS SU8TERRÂNEOS_ 

M. M. do. Santos e P. M . Fernandes. Escola de Agronomia, Univ. 
Fed_ de Goiás, C. Postal 131, CEPo 74001 -670, Goilnia, GO. 

Foram conduzidos 2 experimentos de campo sendo que 
no 1·, instalado em Goianésia-GO, comparou-se 7 variedades: SP71 -
799, NA56-79, R872-454, SP71 -6163, R876-5418, SP79-101' . 
SP71 ·1406 e no 2-, instalado em Jandaia-GO, comparou-se 15 
variedades: R883-5418, R883-5089, SP7 I -5368, SP83-5145, 
SP7 1-61 63, SP70-1 143, SP70 -3370, NA 56-79, SP71-1406, SP79-
1230, SP72-49 28, R878-5148, R885-5401 , C847-355 • A872-
4 54 . O delineamento experimental foi de Blocos C Ol1 pletos 
Casualizados com parcelas subdivididas, sendo uma sdhparcela 
tratada e outra não tratada com o cupinicida heptacloro. Nestes 
experimentos foram feitas 4 avaliações de infestação de cupins 
subterrâneos, sendo dois na cana planta. uma na colheita (ataque 
nos colmas) e outra de ataque na soqueira . De uma maneira geral 
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todas as variedades foram atacadas pelos cupins subterr3neos, em 
todas as avaliações e nos dois locais. não havendo diferença 
estat!stica significativa entre as subparcelas tratadas e as não 
tratadas. As variedades RB72·454 e RB76-5418, em Goianésia, 
foram as mais atacadas pelos cupins, nas parcelas não tratadas, 
entretanto a produtividade não foi afetada, no 1 ° e 2° cortes. Em 
Jandaia, a variedade mais atacada foi a SP83-5145 e a menos 
atacada a SP79-1230. Entretanto, este resultado não interferiu na 
produtividade, pois no 2° corte, a mais atacada foi mais produtiva e 
a menos atacada produziu menos em relação ao ,- corte . Os 
resultados evidenciam a pequena import3ncia dos cupins como fator 
de redução da produtividade da cultura da cana-de-açúcar. 

PREFER~NCIA ALIMENTAR DE Cornittmnes cumul.ns E ComitermBs 
sn yderi A VARIEDADES DE CANA-DE-AÇÚCAR EM CONDiÇÕES 
DE LA80RATÓRIO_ 

M. M. do. Santos, P. M. Fernande., S. O. lima e R. A . B. Soare., 
Escola de Agronomia - UFG, C. Postal 131 CEPo 74 .001 -170. E
mall : mgoes@ipe.ufg.br 

Sete variedades de cana-de-açúcar foram submetidas a 
testes de preferência alimentar à duas espécies de cupins Comitermes 
cumulans e C. snyderi, em laboratório. Coletou-se dezesseis colOnias 
de cupins, sendo oito de cada espécie, que foram colocadas em 
baldes plásticos de 20 I e em seguida levadas a um galpão e mantidas 
sob condições ambientais nlo controladas. Todos os baldes foram 
ligados. por meio de uma mangueira de nrvel, à ara na dos testes de 
múltipla escolha (secador de talheres com seis compartimentos), 
onde foram oferecidos pedaços de colmas de cada variedade. O 
delineamento utilizado foi Blocos Completos Casualizados com oito 
repetições para cada espécie. Foram feitos dois testes, sendo que 
no , - teste participaram as variedades: AB72-454, SP71 -799, SP71 -
6163, AB76-54 I B, SP71 -1406 e SP79-101 I e no 2° as variedades: 
RB72-454, SP71 ,-799, SP71 -6163, RB76-541B, SP71-1406 e 
NA56-79 . As avaliações foram feItas por meio de uma escala de 
notas de O a 5, em seguida as notas foram submetIdas à análise de 
vari3ncia. Todas as variedades foram atacadas, porém a variedade 
RB72-454 fOI , em média, a menos preferida pelas duas espécIes de 
cupins, nos dois testes. 

IDENTIFICAÇÃO DA RESISTt NCIA A INSETICIDAS EM Myzus 
pen/e •• IHOMOPTERA, APHIDIDAEI ATRAV~S DE T~CNICA DA 
ELETROFORESE. 

R.S. Furiatti. Departamento de Fitotecnia, UEPG, Caixa postal 992, 
B4010-970, Ponta Grossa, PA & S. M . N. L6u ari . 

Quando a presença de indivlduos resistentes a inseticidas na 
população é pequena, os bioensaios são incapazes de determina-Ia 
com segurança. Em tais circunstAncias a detecção bioqurmica é 
instrumento extremamente valioso e preciso. O afldeo Myzus 
pefsicae, é uma praga de muitas culturas no mundo todo; no Brasil é 
um problema particularmente importante na cultura da batata como 
vetor de vrrus, consequentemente, muito visado no controle qufmico 
pelos produtores. A resistência deste afldeo deve-se à superprodução 
de uma carboxilesterase (esterase-4). a qual confere ao mesmo I 

resistência cruzada, em grau variado, a inseticidas piretróides. 
organofosforados e carbamatos, degradando ou seqüestrando I 

molécula do inseticida. A eletroforese detecta, inequivocamente, a 
presença de bíótipos resistentes em uma população e por esta razlo 
foi utilizada neste trabalho com o objetivo de detectar a resistência 
em M. persicae, no Brasil . Os afldeos, somente adultos ápte,os, 
foram coletados em campos de batata consumo localizados no 
munlcfplo de Contenda, PR, no perfodo de 1993 a 1996. O gol de 
poliacrilamida foi utilizado com um afldeo por vaso IDevonshi,e 
1975) no sistema descontrnuo, modificado de Willians & Reisfeld 
(1964), de acordo com Devonshire (1977) . A E4, foi encontrada em 
quantidades variadas caracterizando os biÓtipos : suscetivel (5), 
moderadamente resistente IR1) e altamente resistente IR2). A 
presença dos biótipos Al e R2 em campos de batata no Estado do 



Paraná. deve colocar os técnicos e produtores em estado de alerta 
na escolha dos inseticidas e no numero e época de aphcaçio dos 
mesmos, visando o controle do inseto. 

AVA LIA ÇÃ O DA PR EFER~NCIA DO PERC EV EJO·DE·RENDA 
u ptopho, .. h .v.o. (HEMIPTERA, T INGIDAEI POR CLONES DE 
SERINGUEIRA 

M.R. Tanzini & F. M. l a r • • Dept! de Entomologia e Nematologia 
(FCAV/UNESPI , Rod . Carlos Tonanni, km 5, CEP 14870·000, 
Jabotlcabal· SP. 

Em busca de meios alternativos para controle de 
Leprophafs8 hev6a8. este trabalho teva por obJetivo acrescentar 
Informações sobre a resistênCia de clones de seringu8u ~ 'Heves 
bras;/iensis) ao seu ataque. mais especificamente so!..roJ o tipo 
não-preferência . Os ensaios foram realizados na Fazenda das 
Plantações E. Mlchehn. no munic(pio de ltiqUlr8. MT. nos anos 
d. 1994/95 com os clones: AVROS 2037, Fx 4037, GT I, 
HAR8EL, IAC 207 , IAN 4493, IAN 717, IAN 873, RO 38 e RO 
46. FOI necesdno quantificar o tempo e número de insetosl 
placa de Petri para se avaliar a preferência . Foram realizados 
ensaios em condições de campo e laboratório. com e sem chance 
de escolha . observando-se a preferência para alimentação e 
oVlposlção. através de nOlls atribufdas aos Sintomas causados, 
contagens de excrementos acumulados/adulto. de ovoslfollolo 
e das porcentagens de mortalidade . Constatou ' se que a utilização 
de 20 Insetosl placa de Petd. com tempo de permanência de 72 
h. foram suficientes para detectarem diferenças de preferência 
para alimentaçio e/ou oVlposição . Dentre os clones avaliados . 
Fx 4037. RO 38 e RO 46 foram os que apresentaram não
preferência para alimentação e oVlposlção. enquanto GT 1 e IAN 
873 foram os mais preteridos . 
AgradeCimentos: a CAPES. ao CNPq e a Plantações E. M~~helin . 

SELEÇÃO DE INTRODUÇ OES DO G ~NERO 8,ochl.ri. (GRISE81 
RESISTENTES Á CIGARRINHA ZuIHl IHI/r.n.n. (BERGI (HOMOPTERA, 
CERCOPIDAEI 

J . R. VaI'ri. , H. J.ner & J . PaI • • r, EMBRAPA·CNPGC, C. P. 154, 
CEP 79002 · 970. Campo Grande , MS . E· mai! : 
Jraul@cnpgc.embfapa .br. 

As cigamnhas do as principais pragas de gramfneas 
forrageiras na América Tropical. A diversificação das pastagens. 
utilizando-se gramrneas resistentes às cigarrinhas, constitui-se em 
excelente alternativa de controle . O objetivo deste trabalho foi o de 
avaliar 30 introduções do gênero Br. chl.ri. quanto à resistência à 
cigarrinha Zuli. ttnuflfi.n. , através dos parlmetros sobrevivência e 
duração do perfodo ~nfal. O ensaio foi conduzido em casa de 
vegetação (24.3::t:l ,6 C; 76.0% 8.3% UA). onde as introduções 
foram estabelecidas em vasos plásticos. os qua" loram 
individualmente tampados, permitindo apenas a safda das plantas. 
Tal procedimento visou obter um enraizamento superficial suficiente 
para garantir locais de alimentação para ninfas recém-eclodldas. As 
Infestações foram feitas dois meses e meio após o plantio. utllizando
se cinco ovos por vaso. Houve dez repetições para cada introduçAo. 
Os adultos foram coletados diariamente. medida que emergiram. 
Como critério de seleção, adotou-se a escolha de introduções nas 
quais foram constatados neveis de sobrevivência abaixo da média do 
grupo menos o valor do desvio-padrão correspondente e. perrodos 
ninfais acima da média do grupo mais o respectivo valor do desvio
padrão. Os nfveis de sobrevivência variaram desde 38 até 90% • 
sendo que a sobrevivência média para o grupo foi de 69,6% 13.4% 
. Para o parAmetro perfodo ninfa I, a variaçio foi desde 26 até 33.9 
dias. sendo a média para o grupo de 28,1 % 1,5 dias. Com base no 
critério de seleção adotado. as introduções BRA 1945, BRA 3115 e 
BRA 3425 foram as selecionadas neste ensaio. Todas pertencem é 
espécie B. briz. nth •. Necessita-se de estudos adicionais visando 
esclarecer as bases bioqufmicas desta resistência 
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ESTÁGIO OE DESENVOLVIMENTO DA MANGA E INFESTAÇÃO DA 
MOSCA·DAS·FRUTAS . I. CULTIVAR SENSAÇÃO 

C.J . Rosaltto & P.B. Gallo. Instituto Agronômico. C. Postal 28, CEP 
13001 ·970, Campinas SP. 

A mosca-das-frutas . An8streph8 obliqU8, é praga chave 
da cultura da mangueira no Estado de S§o Paulo, infestando 
principalmente as variedades tardias. O objetivo deste trabalho é 
determinar o estágio de desenvolvimento em que o fruto da mangueira 
se torna suscetfvel 6 infestação da mosca-das-frutas. Para isso os 
frutos foram ensacados semanalmente utilizando-se sacos de papel 
glacyne. Foram feitos ensacamentos em 18 épocas, iniciando-se 
em 13-0911995, quando os frutos. ainda pequenos. tinham em média 
4.7 cm de comprimento e 3,5 cm de largura e encerrando-se uma 
semana antes da colheita, em 10-01 -1996. quando os frutos tinham 
em média 9,6 cm de comprimento e 7,6 cm de largura. A colheita 
foi feita em 16-01 -1996. Na colheita os fru tos foram cortados 
longitudinalmente. de ambos os lados do caroço e a porcentagem 
da polpa infestada com mosca-das-frutas foi visualmente avaliada. 
Apenas os frutos ensacados em 03-01 -1996 e 10-0 1- 1996 
apresentaram infestação. Todos os ensacamentos feitos até 27-12-
1995 protegeram completamente os frutos contra a infestaçio da 
mosca-das-frutas . Concluiu-se que o fruto da mangueira. do cultivar 
Sensação, torna-se suscetfvel à infestaçio da mosca-das-frutas muito 
próximo da maturação e colheita, sendo altamente resist ente nas 
fases anteriores de desenvolvimento. AgradeCimentos ao CNPq. 

AVALIAÇÃO DE DANO DE Ecdytoloph. ou,onO.". (Uma, 19271 
(Lepidoptero: Tortricid.el E DE MOSCAS·DAS-FRUTAS EM QUATRO 
VARIEDADES COMERCIAIS DE LARANJA. 

J . M . M. Wald. r. P. C. D. M.nde • • L. A. Lop.s & M . R. Mor •••• 
Seção de Radloentomologia, CENA/USP. C. Postal. 96, CEP 13400-
970. Piracicaba, SP. E-mail : jmwalder@cena .usp.br. 

o bicho-furão. Ecdytoloph. 8ur8nti8n8, vem causando nos 
últimos anos grandes prejurzos à citricultura paulista. Estes. aliados 
aos das moscas·das-frutas (Tephritldaell . sio bastante significatlvos_ 
No campo. seus danos são freqüentemente confundidos o que 
dificulta a estratégia de controle . O objetivo do trabalho foi o de 
Identificar e quantificar separadamente os danos causados por estas 
pragas em 4 diferentes variedades comerciais de laranja. Foram 
estudados, no perrodo de ;Unho a dezembro de 1995, seis (6) pomares 
clurcolas do municrplo de Conchal -SP. abrangendo as variedades 
Valência (2) , Pera (2). Natal e Uma-V"de. Dentro dos pomares 
escolhidos, foi demarcada uma área de aproximadamente 1 ha. 
subdividida em 6 blocos com 5 pés de laranja cada. Quinzenalmente 
todos os frutos cardos no chão eram recolhidos. e. dos pés, eram 
coletados aleatoriamente 25 frutos por bloco. Esses frutos foram 
examinados quanto ao dano e presença das pragas em estudo . 
Concluiu-se que 9,6% dos frutos cardos da variedade Pera. foram 
devidos à infestação dessas pragas e deste valor. 33,1% foi devido 
ao bicho-furJo e. conseqüentemente. 66,9% devido a moscas-das
frutas . Respectivamente, para as demais variedades esses resultados 
loram: Uma·Verde: 12,3%; 56,5%; 43,5%. Natal : 16,6%; 44.4%; 
55,6%. Valência: 17.7%: 40,2%: 69.8%. O maior dano verificado 
foi na variedade Valência. sendo que a mais atacada pelo bicho
furio foi a lima-Verde e pelas moscas-das-frutas foi a Pera. De um 
modo gera' os danos causados em laranjas por essas duas pragas se 
eqüivalem. A metodologia de avaliaçio de infestação por coleta de 
frutos do pé nio se mostrou eficiente.(Pesquisa financiada pelo 
FUNDECITRUSI . 
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AVALlAÇAD DE GENÓTIPOS DE ARROZ VISANDO· RESIST{NCIA 
DO TIPO TOLERANCIA À Oryzoph.gu. ory ... ICOSTA LIMA. 19361. 

J . F da S. Martin •• A. L S. Terre., J. J. Carbonari . M . Boltou, A . 8. 
C. Veronez .. U . S. da Cunha, EMBAAPA·CPACT, C. Postal 403. 
CEP 96001 ·970, RS. Imartins@sede.embrapa .br . 

Cultivares resistentes li Oryzophagus oryZlle. 510 básicas 
para o manejo Integrado do inseto. A resistência do tipo tolerancla 
pode ser avaliada pelo percentual de reduçlo na produçlo de grlos 
(RP). após o sistema radlcular ter Sido danificado pelas larvas. sendo 
mais comumente encontrada em genótipos de ciclo biológico longo. 
Ass im , genótipos pré -selecionados como resistentes foram 
comparados a cultivares comprovadamente tolerantes e suscetlvel5 
ao inseto. O experimento foi instalado na EMBAAPA·CPACT t 1995/ 
96) no delineamento de blocos em faixas Icom e sem proteção ao 
ataque de larvas). 10 tratamentos e 4 repetições. As parcelas 
consistiram de 6 fileiras de plantas, com 7 m de comprimento. 
espaçadas 0.35 m . O número de larvas IPL) foi registrado 28 dias 
após a irrigação por inundação através de 4 amOSlras de solo e 
raIzes/parcela. Ocorreram diferenças significativas entre os genótipos 
quanto a PL e AP. Contudo, a inexistência de correlação entre os 
parAmetros demostrou Que genótipos com elevados valole~ de PL. 
necessariamente. não apresentaram elevados valores de RP. Nesse 
contexto, a linhagem TF 231 -13-1 M-5B com PL relativamente 
elevado. apresentou o menor valor de RP, inferior ao das cultivares 
BA-IRGA 410 e BR·IRGA 413 (testemunhas tolerantes). reaçAo 
caracterlstica de resistência do tipo tolerlnela .. Ao contrário. a cuttivar 
EMBRAPA·38 Ligeirinho e as linhagens CL· 78-84· 1M·26M·M. A8· 
240· 1 e IREM 841 apresentaram RP Igualou maior ao da cultivar 
8R·IRGA 414 !testemunha suscetfvel). A linhagem TF 231 · 13· 1 M-
58, com ciclo biológico curto 168 dias da emergência das plAntulas 
à floração) e promissora como fonte de resistência à O. OryZIl" , está 
em vias de ser lançada como cultivar comercial. 

INCID~NCIA DA CIGARRINHA·DO·MllHO. D.lbulu. m.idi.IDELONG 
& WOLCOTTlIHETEROP .. CICADELLlDAEI NO ENSAIO NACIONAL 
DE SORGO GRANIFERO 

J . M . Wa~il . P. A. Viana, I. Cruz & J. P. Santos. CNPMS/EIV1BRAPA. 
C . Postal 151 , CEP 35 .701 · 970, Sete Lagoas, MG . E-mail 
waqull@cnpms .embrapa .br 

A cigarrinha Dlllbulus maidis tem se tornado uma praga 
importante como vector de patógenos na cultura do milho . 
principalmente nos plantios tardios . Em áreas onde há riscos de 
estresse hfdrico a cultura do sorgo pode se tornar, para o produtor 
rural. uma boa opçlo em substituição ao milho. Apesar do sorgo não 
ser considerado hospedeiro de D. maidis, em levantamentos realizados 
em Sete Lagoas, MG, esta espécte tem sido eneontrada em cult ivares 
comerciais. Considerando a grande variabilidade genética dos hfbfidos 
de sorgo comercializados no 8rasil, este trabalho teve como objetivo 
avaliar a densidade de adultos e ovos de D. msidis nesses hl'bridos. 
O ensaio nacional de sorgo granffero. anualmente organizado e 
distribufdo pelo CNPMS/EM8RAPA, foi instalado em Sete Lagoas 
em janeiro de 1995. Vinte dias após o plantio, quando as pl' ... tas já 
apresentavam um cartucho bem formado. 20 plantas pUI parcela 
foram amostradas, ao acaso. pelo método do saco plástico. Essas 
plantas estavam expostas à infestaçAo natural. A s amostras foram 
armazenadas em freezer a · 15°C e posteriormente foram dissecadas 
sob microscópio estereoscópio para a contagem do número de adultos 
e de ovos. Os resultados indicaram uma significativa variaçAo de 
resposta para ambas variáveis . Foi verificado também uma baixa 
correlação entre o número de adultos e ovos (r2 - ·0.2421 indicando 
que os mecanismos de nlo-preferência para abrigo/alimentação a 
oviposiçio 510 independentes. Os hl'bridos com nAo·preferência dos 
adultos para: abrtgo/alimentaçio foram - F 903, OK 41. C 51. CMSXS 
376. A 6304 . • oviposição foram · BR 300, C 51 , AG 1016, 
CMSXS 213 E CMXS 375. 

IDENTIFICAÇAD DE FONTES DE RESIST{NCIA À MDSCA·DAS· 
FRUTAS . Anutreph. fr.t.rculu.IWIED .lIDlPTERA: TEPHRITIDAEI. 

EM MACIEIRA 

E. S. 8ranco (Oepto . de Entomologia (ESALQ JUSPI. C.Post~1 ~. 
CEP 13418-900. Piracicaba. SP. E-mail : esbranco@carpa.clagn . 
usp.brl. F. Denatdi . J. O. Vendramim & I. Nora. 

A mosca-das-frutas. Anasrrepha fratercufus, é a principal 
praga da macieira podendo causar prejufzos da até 100% da 
produçlo . Para ° controle desta praga utiliza-se Intensa aplicação de 
insatiei.das. que podem causar aumento de pragas secundárias como 
o áca·ro vermelho europeu Psnonychus ulmi. Medidas que permitam 
diminuir a aplicação de Inseticidas são fundamentais e urgentes para 
o manejo de pragas. Com ° objetivo de identificar fontes de resis· 
tência. diferentes clones de macieira da coleção de germoplasma da 
EPAGRI. Caçador/SC. foram submetidos à infestaçlo pela mosca
das-frutas em caixa de população 140 x 110 em), em laboratÓriO. O 
experimento constou de 8 tratamentos Iclones) e 15 repetições . 
Após a infestação. os frutos foram deixados por 10 dias em condi
ções ambientais antes da avaliação do nfvel de dano com auxmo da 
seguinte escala: 1 - fruto sem dano: 2 - frutos com puncturas elou 
deformações sem galenais: 3 - frutos com puncturas elou defor
mações e galerias: 4 - frutos com puncturas elou deformações, 
galerias e larvas. A cultivar Priscilla foi a mais resistente. apresen· 
tando o menor nfvel de dano n ,3) diferindo estatisticamente dos 
clones Coop 14 e Mutação Gala, descendentes da cv Golden 
Oelictous. altamente suscetfvel à mosca-das-frutas. Os clones Ozark 
Gold. Coop 7, Primfcia, Ny 454 e Missouri apresentaram nfveis de 
danos intermediários. 
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EFEITOS PR~ E PÓS·INGESTIVOS DE FRAÇÕES DE SOJA PI227687 
E DE DOSES DE RUTlNA SOBRE Heliothis virescens 
ILEP.:NOCTUIDAEI. 

C. B. Hoffmann-Campo. Embrapa-Soja Caixa postal 231. 86001-
910 Londrina . PR e-mail :hoffmann@cnpso .embrapa .br J. B. 
Harborne' & A. R. McCafferry2 Univ . of Readtng. Reading, 8erk ., UK 
ISchool of Plant Sciences, RG6 2AS. l School of Animai and 
Microblological Sciences. RG6 6AJ. 

Os flavonóides são compostos secundártos responsáveis 
pela proteção das plantas a vános fatores exlernos, inclusive ao 
ataque de insetos. Frações (Fr , A . 8 e CI extra(das de folhas da PI 
227687, separadas por cromatografia de papel , em clorofórmto:'cldo 
acétlco:água ICAW 1: 1 :0 , 1), e doses de quercitina 3-0 ·rutinosfdeo 
(rutina) , foram incorporadas à dieta artificial e testadas sobfe Heliorhis 
virescens (F .1. Os insetos foram observados da eclosão até a formação 
das pupas. A sobrevivência dos insetos nas dieta contendo a traçA0 
A foi menor e as lagartas alimentaram-se nas dietas acrescidas das 
Fr. A e C por mais tempo. A Fr. A é composta pelos flavooóis rUlina. 
quercetina 3-0 -glucosilgalactosrdeo e pela isoflavona genistina . A 
Fr. 8. composta de rutinos(deos e glucosilgalactosfdeos de camferol 
e isoramnetina, aumentou o consumo de H. vir8sc"ns . A Fr. C nAo 
apresentou flavonóides em sua composição . Rutina afetou a 
sobrevivência do inseto, especialmente nas doses mais altas 11 % e 
2%) . O consumo fOI adversamente afetado pelas doses crescentes 
de rutina , embora efeito de doses no crescimento, na ef iciência de 
conversio e assimilação dos alimentos pelos insetos nio foi 
detectado. A relaçAo positiva entre o peso de pupas e o tempo de 
alimentação sugere que o mecanismo usado pelo inseto para superar 
os efeitos tóxicos da rutina foi comer pequenas porções de dieta . 
em cada refeiçio. para evitar a intoxicaçio. Os resultados indicam 
que substlncias qurmicas , co m atividade de antibiose lia 
responsiveis pela resistencia da PI221687 a H. virescens. 
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EFEITOS PR~ E PÓS·INGESTIVOS DE EXTRATOS DE SOJA E DOSES 
DE RUTINA SOBRE T,khop/u.i. ni (H bner) (LEP. :NOCTUIDAE). 

C. 8 . Hoffmann-Cempo, Embrapa-Soja Caixa postal 231. CEP 86001 -
970 Londrina . PR e-mail :hoffmann@cnpso .embrapa .br J . B. 
Herbome1 & A . R. McCefferryJ Univ. of Reading. Aeading. Berk .• UK 
1School of Plant Sciences AGS 2AS 2School of Animai and 
Microbiological Sciences. AG6 6AJ. UK. 

Uma das funções dos flavooóides nas plantas é a proteçio 
ao ataque de Insetos . Os extratos brutos de folhas dos genótipos de 
sOJa {G/ycme max L. Merrylll P1 227687 e . Davls ' e de trls frações 
(Fr.A. B e C) do PI 227687, obtidas através de cromatografla em 
papel. utilizando o solvente clorofórmio:ácido acético:águiJ ( 1 :0 . 11. 
e do flavonól quercltl"a 3-0-rutlnoslde (rutlna) foram test~dos em 
Trichop/us"a ni. Os extratos, frações ou a rutina foram Incorporados 
a dietas artificiais e os insetos foram observados desde a eclosão 
até a formação das pupas. A sobrevivência e 8 eficiência de T. ni na 
conversão de alimentos foram afetadas adversamente pelo extrato 
de PI 227687 . Frações desse genótipo também afetaram o peso de 
lagartas no déCimo dia e o tempo de alimentação. Embora não tenha 
sido observado efeno negativo na sobrevivência ou no crescimento 
do IOseto, o consumo de dietas contendo as Fr. A ou C fOI menor. A 
Fr. A é composta de dois flavonóls ghcosrdeos, rutlna e quercltlna 3-
O·glucosl~alactosrdeo e pela IsoflavoM genestina. A Fr. B. composta 
por rutlOosldeos e glucosllgalactosídeos de camferol e IsoramneUna, 
não causou efeito adverso em T.ni e nenhum flavooolde fOI detectado 
na Fr.C. As doses mais altas de rutlna, adicionadas à dieta artifiCial, 
causaram maior mortalidade, mas nenhuma diferença significativa 
no consumo. no crescimento e na eficiência do IOseto em aSSimilar 
alimentos foi observada. O flavonol rutma não causou o mesmo 
efeito que o extrato bruto ou a Fr. A, que contém rutina, indicando 
que esse flavonol não é a única substância quimica antll lul iClonal 
da PI 227687. 

CONFINAMENTO DE Tul •• b.o/ul. (LEPIDOPTERA: GELECHIIDAE) 
EM OITO GENÓTIPOS DE Lycop.,.kon 

L. A . Moreira, M . e . Picanço & V. W . D. easali. Oepto. de Biologia 
AnImai (D8A/ UFVI. CEP 36 571 · 000, Viçosa, MG . E·mail : 
lam@alumnl.ufv.br 

A traça-do-tomateiro Iruta absoluta (Meyrickll u .. praga 
mais importante em várias éreas de produção de tomate 110 Brasil . 
Espécies silvestres de Lycopersicon. como L. hirsutum e L. 
peruv;anum têm mostrado, em diversos trabalhos. poSSibilidades de 
utilização num programa de melhoramento visando a obtenção de 
variedades comerciais resistentes à pragas. Este trabalho objetivou 
estudar em laboratório o desenvolvimento e sobrevivência de larvas 
recém eclodidas de T. absoluta em oito genótipos de tomateiros : 
Santa Clara, L. pimp;nellifo/ium (P1126931 I. L. peruvianum 
IP1306811; PI1 28659; LA444· 1; 8G32B6; CNPH374) e L. hirsutum 
f . g/abrBtum (PI1344171. Larvas recém eclodidas foram 
individualizadas em vidros com areia onde era fixado um pedolo de 
folha e coberto com filme plástico (PVC). Os vktros permaneceram 
em BOO sob temperatura média de 25- C e U.A. de 70% . 
Acompanhou-se o desenvolvimento nas trocas de folhas (cada 3 
dlasl até após a segunda geração. Houve efeito dos genótipos na 
mortalidade de larvas somente na segunda geração (90% para 
Pll 34417. contra 33.3% para Santa Clara). Para pupas. enquanto 
PI134417 causou mortalidade de 50.68% na primeira gerArio, este 
causou 100% na segunda, reafirmando seu efeito de antibiose, contra 
12,22% em Santa Clara. O perfodo de oviposição foi o nlemor (5,5 
diasl para P1134417. contra 8,5 dias para Santa Clara . A maior 
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duraçio da fase larval ocorreu nos genótipos de L. peruvianum e L. 
hirsurum f. g/abnJrum. Trabalhos de hlbridaçio já estio em andamento 
na tentativa de se estudar a genética da resistência e de passar 
essas caracterEsticas para variedades comerciais. 

INTENSIDADE DE ATAOUE NA COLHEITA DE Silophi/u. z •• m.is 
AOS GRÃos DE DOZE GENÓTIPOS DE MILHO 

M.S. Costa (OBA, UFV, CEP 36571 ·000. VIÇosa, MG), J .C.C. GoIvlo, 
e.s. BastOl, M. Picanço. M .A. Ouerte & M.A.M. Fontes. 

Dentre as pragas que alacam o milho no armazenamento o 
5. zeamais é a praga mais séria. O seu controle é feito basicamente 
pelo uso de inseticidas. devendo-se efetuar várias aplicações e se 
dispor de instalações e equipamentos adequados, o que nem sempre 
é passlvel aos pequenos e médios agricultores. Assim, é grande a 
neceSSidade de se buscar novas formas de controle, que se 
aproximem da realidade do pequeno e médio produtor rural . como a 
reSistência de plantas. ASSim. este trabalho foi conduzido em Coimbra, 
MG com o objetivo de avaliar intensidade de ataque na colheita de 
5. zeama;s aos grãos dos genótipos AG 122. 8R 201 , Cargil 125, 
Cargll 333. Cargll 435, Cargil 505. Cargil 701, Cargil 80S, CargU 
806. Cargil 808. Cargil 901 e Cargll 909 . O delineamento 
experimental foi em blocos casualizados com 4 repetições. Ao final 
do cultiVO avahou-se. em 10 espigas/parcela. o n- de adultos de 5. 
z8ama"s. o comprimento das espigas, o peso das espigas (com e 
sem palhal. o peso das palhas e o grau de empalhamento (%1. Os 
dados foram submetidos a teste de Scott-Knon e anáhse de correlaçio 
de Pearson a P<O,05 (entre a IntenSidade de ataque de praga e 
caracterEstlcas das espigasl. Os genótipos cujos grlios foram maiS 
atacados por 5. zeama;s foram: Cargil909 (18,95 adultos/espigal: 
Cargl1808 (16,07 adultos/espiga); Cargil806 (14,40 adultos/espiga); 
Cargil505 (10,89 adultos/espiga) e Cargil805 (9,07 adultos/espiga). 
Os genótipos cujos grlios foram menos atacados por 5 . zeama;s 
foram: AG 122 15,92 adultos/esplgal; 8R 201 15,B4 adultos/espiga); 
Cargl1901 15.26 adultos/espiga); Cargil 701 (4,38 adultos/espiga); 
Cargil333 (3,82 adultos/espiga) : Cargil435 (2,75 adultos/espigal e 
Cargil 125 (2.23 adultos/espiga). Nos genótipos cujas espigas 
apresentaram menor peso com palha (r-0.281 e maior grau de 
empalhamento (r. -0 .2 2) os grãos foram menos atacados por 5 . 
zeams/s. 

B/iSlu, sp. (HETEROPTERA: L YGAEIDAE) NO ESTADO DO RIO DE 
JANEIRO : SITUAÇÃO TAXONOMICA E PREFER~NCIA POR 
GRAMINEAS ADEQUADAS PARA ÁREAS ÚMIDAS. 

J.O.G. de Uma, H. Maldonado. R.A.P. Outr. & G.O. Neve., Lab. de 
Proteção de P1antas-Lab.de Zootecnia e Nutrição Animai (CCTA/ 
UENF), Av. Alberto Lamego, 2000, CEP 28015·620, Campos dos 
Goytacazes, AJ. E·mail : joscar@uenf.br 

Espécimens de 8/issus sp. enviados 80 Or. James A . Slater 
(Univ. of Connecticut. USAI foram preliminarmente Identiftcados 
comoBlissus anti/luso uma vez que muitos representantes desse 
gênero carecem de estudos mais aprofundados. Ficou evidente, 
todavia, não tratar-se de B/;ssus /eucopterus, nem de 8. insula';s. 
espécies nativas da América do Norte. As implicações para a pesquisa 
do óbVias, pois não se trata de B. /eucopterus, como vinha sendo 
tratado no Estado do Aio de Janeiro e. provavelmente, noutros flncões 
brasileiros. Esse percevejo fOI consta tado pela primeira vez no Norte 
Fluminense em 1980. Atualmente, encontra-se dlstribuido por todas 
as áreas de pastagens do Norte/Noroeste onde, mormente em áreas 
úmidas. vem causando severos pr8Julzos aos pecuanslas fluminenses . 
Sete gramfneas. estabeleCidas numa área experimental com 
delineamento de blocos completos casualizados. com quatro 
repetIÇões. em novembro de 1996. foram amostradas com o auxnio 
de bandeja plástica ou de "O-Vac· (métodos de amostragem também 
estio sendo avaliados, bem como um novo tipo de succionador). Os 
totais de insetos adultos capturados em sete amostragens semanais 
foram: Acroceras macrum: 02: 8rachia,;a affBcta: '373; Brach;a"-a 
purpurascens: 71; Cynodon sp.: 11; Echinochloa piramida/ys: 00; 
Hermstria altissima: 03; Setaria anceps: 02 . Portanto, o percevejo 
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fOi constatado em número significa tivo apenas nas duas espécies 
de Brllchiaria, notadamente em parcelas da B. arrecta, as quais foram 
l ot almente danificadas. Estudos de con finamento do inseto nas 
gramlneas encontram·se em andamento para se confirmar a 
resistência das mesmas . 

INJÚRIAS DE Tut. Ab. olut. MEVRICK (LEPIDDPTERA : 
GELECHIIDAE) EM TOMATEIROS 

L. A. Moreir • • M. C. Pic.nço & V. W. O. C . . .. i, Oepto. de Biologia 
Animal (DBAI UFV), CEP 36 571 -000, Viçosa, MG . E-mail : 
lam@alumni.ufv.br 

Paralelamente a sua importância econOmica e social a 
cultura do tomate é foco de inúmeras doenças e pragas, destacando
se a traça·do·tomateiro Tura absoluta IMeyrick) a qual ot:l/Oanda 
aplicaçlo massiva de inseticidas. A resistência de plantas é uma 
sarda muito viável por apresentar baixos custos de utilização pelo 
agricul tor e não causar danos ao meio ambiente. Este trabalho 
objetivou determinar a porcentagem de injúrias em folhas de 
tomateiros comerc ial. selvagem e um hrbrido entre estes . O 
experimento fOI em casa de vegetação, com delineamento 
inteiramente ao acaso, u tilizando-se 16 plantas de Lycopersicon 
esculentum (Santa Clara - padrão de suscetibihdadel. L. hirsutum f . 
glabrstum (PI 134417), L. hirsulUm (LA·1777) e o hrbrido F de 
Santa Clara + PI 134417. Foram avaliadas cinco folhas por do'ssel 
da planta, dividindo·a em terços superior (ts). médio (tm) e inferior 
(ti) onde se contou o número de follolos totais e o número de follolos 
atacados. A avaliação foi a partir da infestação natural. A cultivar 
Santa Clara foi a mais atacada com maiores infestações nos terços 
médio 111,30 %) e inferior (7,66 %1. Os genót ipos LA 1777, PI 
134417 e o hlbrido desle último com Santa Clara apresentaram 
valores semelhantes de infestação com os seguintes valores: LA 1777: 
0,64% (ts), 2,12% (tm) o 3,50% (ti) ; P1134417 : 1,35% ("" 6,61 % 
(tm) o 1,90% (til o o hlbrido: 0 ,57% (151 ; 6,97% (tmlo 611% (t il. 
De um modo geral a parte mais atacada foi o terço médiO 16,75%). 
segUido do infellor (4,83%) e do superior n ,66%) . O hlblldo teve 
comportamento intermediário entre seus progenitores, onde se pOde 
consl atar larvas de T. absolut8 mortas no interior das minas. O 
genótipo LA 1777 foi o de melhor performance POiS apresentou 
menores infestações tanto com relaçio às partes da planta, Quanto 
entre os genótipos. 

AVALIAÇÃO DE DANOS CAUSADOS POR BRUCHIDAE 
(Acanthoscelides spp.) EM SEMENTES DE Albizzis lebbeck 
(LEGUMINOSAE, MIMOSOIDEAE DE QUATRO PROCED~NCIAS , NA 
REGIÃO METROPOLITANA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. 

E. da S . Olivei,a, C. L. Coutinho & A. G. de Carvalho, Oapto. de 
Produtos Florestais (UFRAJ. IF). Rodovia BR 465. Km 7, 
CEPo 23851 -970, Soropédica, RJ . 

A espécie Albiui8 lebbeck é uma árvore ornamental \ ' .ilizada 
em praças, estacionamentos e em margens de roduvias; de 
crescimento rápido: nativa da Ásia tropical, África e none da Austrália; 
sendo uli1izada como árvore de sombreamento e já é introduzida nas 
maiores partes dos trópicos. Em setembro de 1995, foram coletados 
aleatoriamente amostras de 20 frutos de A .. lebbeck , em estágio de 
ma1UraçAo seco. em cada uma das 10 matrizes das seguintes 
localidades: Trevo do Belvedere, na Via Outra IA); Viaduto dos 
Cabritos, na Rodovia BR-465 181: Escola Amazonas, BR·465 CC ) e 
Viaduto Alim Pedro, no Centro de Campo Grande 101 . Os frutos 
foram acondicionados em sacos plásticos e levados ao laboratório 
de entomologia florestal da Universidade Federal Rural do Aio de 
Janeiro IUFRRJ). para avallaçAo, onde foram quantificandos o número 
de sementes. o percentual de sementes atacadas; o número de 
sementes chochas e total de sementes por fruto; obtendo-se a média 
geral de cada amostra. Na avaliação dos 20 f rutos de cada uma das 
10 matrizes das procedências (A), IBI. ICI e 10 1: foram obtidos os 
seguintes resul1ados quanlo ao número médio de sementes por fruto: 
7 ,06; 8,62; 9 ,21 e 8. 15; respeclivamente. Quanto as sementes 
atacadas obteve-se, em média. os seguintes resultados: 1\.1.54 %; 
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18,15%: 21,08% e 2 1.22%; respectivamente. Para as sement es 
sadias obteve-se: 34.81 %; 60.97%; 60,07% e 4 6.57%; e quanto 
as sementes chochas. o percentual foi o seguinte: 48.64%; 20.88%; 
18.85% e 32.31%. O número total médio de sementes obtido de 
cada procedência IA. B, C e O) foi : 141.20; 172.40; 184,30 e 
163,10. respectivamente. As menores percentagens de infestação 
foram observadas nas amostras de procedências IA) e IBI, 
respectivamente; podendo concluir-se que foi. provavelmente. por 
serem originárias de áreas de maior densidade populacional de inimigos 
naturais; parasitos. predadores e patógenos, do BruchkJae ou também 
por serem áreas sujeitas à queimada eventual. 

SelEÇÃO DE CAFEEIROS RESISTENTES AO BICHO MINEIRO, 
Perileucopter. coffeell. 

O. Guerreiro F~ho. H. P. Medina Filho. W. Gonçalves. M. B. Silvarolla 
& L. C. Fozuoli , Soção de Gonética, IAC, CP 28, CEP 13001 -970, 
Campinas, SP. E-mail : oliveiro@cec.iac.br 

o café é um dos mais importantes produtos de exportação 
do Brasil. tendo relevante papel social como eficiente alocadora de 
mão de obra no meio rural . Um dos principais problemas fi tossanitádos 
do cafeeiro é o bicho mineiro. Os danos causados pelas lagartas 
podem atingir até 50% da produção das plantas. Como todos os 
cultivares de Coffea arabica são suscetíveis ao inseto. o IAC tem 
procurado desenvolver material resistente para cultivo em regiões 
de grande incidência da praga. Variabilidade ge",tica : Diversas 
espécies do gênero Colfea se revelaram resistentes ao bico mineiro. 
A espécie C. racemosa foi escolhida como parental doador por 
apresentar florescimento abundante e cruzar relativamente bem com 
C. arabica . Metodologia de avaliaçAo: 81 Criaçlo massal de inseros: 
A criação artificial de insetos é realizada através da infestação de 
plantas jovens de cafeeiros susce tiveis em gaiolas de madeira 
mantidas em labora'tório com umidade, temperatura e fotoperiodo 
contro lados. b) Seleçlo em viveiro: Plantas obt idas através de 
cruzamentos ou autofecundações são. iniCialmente avaliadas em 
viveiro, sendo as plantas consideradas suscetíveis eliminadas nesta 
fase . cl SeleçSo em laboratório: Folhas de plantas não atacadas em 
condição de casa de vegetação são infestadas em laboratório e 
avaliadas aUaves da utilização de diSCOS de folhas e de uma escala 
de pontos para o tipo de lesão e intensidade de ataque. dI Seleçlo 
no campo: As plantas consideradas resistentes são plantadas em 
ensaios de campo e avaliadas em perrodos de grande Incidência da 
praga. Número de genes envolvidos: A reSistência proveniente de C. 
racemosa parece ser devida a presença de dois genes complementares 
e dominantes, denominados Lm 1 e Lm2. Método de melhoramento: 
A transferência dos genes de resistência para cultivares de C. arabica 
tem sido feita através do método de retrocruzamentos . A população 
atual de plantas pertence à quana geração de retrocruzamentos e 
apresenta indivlduos bastante promissores agronomicamente . 

SIMULAÇÃO DO DANO DE Oryzoph.gU$ oryz •• (CDLEOPTERA: 
CURCUlIONIDAE) A CULTIVARES DE ARROZ IRRIGADO. 

J . J. Carbonari ; J. F. da S. Martins; J . D. Vendramim & M. Bonon 
(EMBRAPA-CPACT, Cx. Postal 403, CEP 96001-970, Pelotas, RS. 
jlcarbon@carpa.ciagri .usp.brl 

A espécie O. oryzae é uma das principais pragas da cull ura 
do arroz irrigado no Brasil . As larvas alimentam·se das raizes após a 
irrigação por inundação. O uso de cultivares resistentes é uma das 
alt ernativas mais viáveis para reduzir os danos. Entre os tipos de 
resis tênCia ao inseto destaca-se a tolerância, manifestada pela 
recuperaçAo do sistema radicular danif icado pelas larvas. Com o 
objeti vo de simular este t ipo de dano, f oi desenvolvido um 
equipamento composto basicamente por uma lâmina em forma de 
"U" com 8 cm de altura e 6 cm de largura, para cort e das ra(zes; 
duas plataformas paralelas recurvadas na ex tremidade anterior para 
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fixar a lâmina e manter constante a altura de corte e dois braços 
para traçio manual fixos às plataformas. O corte das rarzes 
(simulação) foi realizado em quatro cultivares diferenciadas quanto 
ao grau de resistência ao inseto e ciclo de desenvolvimento, no pico 
da população larval 131 dias após a irrigação). Amostras compostas 
por uma secção de solo e rarzes foram retiradas logo após a simulação 
e na fase de "emborrachamento· de cada cultivar. As raizes foram 
separadas do solo para determinação do comprimento, peso seco e 
volume. O corte lei proporcionado pelo equipamento simulador de 
dano 138,1 % < C < 57,4%1 foi similar ao provocado pel<1~ larvas 
133.1 % < C < 47,6%1 . Os valores de recuperação do sistema 
radicular, manifeslada pela regeneração elou emissão de novas raizes, 
também foram semelhantes após os danos natural e artificial. A 
similaridade dos resultados evidencia a possibilidade de uso da técnica 
de simulação de dano, na identificação de genótipos de arroz 
tolerantes a O. oryzae, evitando problemas de desuniformidades e 
escassez de infestação. que ocorrem em experimentos a campo. 

EfEITO REPELENTE DO ÓLEO ESSENCIAL DE fOLHAS DE CANELA 
IC ynnllm omum zeylanicum l SOBRE ZlIbrottls subfllscill tus 
(COLEOPTERA: BRUCHIDAEI 

J . V. de Oliveira & J .D. Vendramim, Depto. de Entomologia IESALO/ 
USPI. C. Postal 9 , CEP 13418-900, Piracicaba , SP. E-mail : 
jvohvei@carpa .ciagri .usp.br. 

o uso de óleos e extratos vegetais constitui uma da~ táticas 
mais promissoras no controle de bruquldeos do feijão arn lazenado, 
em virtude da sua eficiência, baixo custo e segurança para os 
consumidores. Foram testadas cinco dosagens do óleo de canela , 
extrardo através da técnica de arraste de vapor , após a secagem das 
folhas à sombra, em bioensaios com Z. subf8sci8tuS. Para a avaliação 
da repetência foram utilizadas arenas formadas por caixas plásticas 
circulares fixas em placas de acrmco, sendo a caixa central interligada, 
simetricamente, às demais por tubos plásticos. Parcelas de 20 g de 
sementes de Phaseolus vulgaris cv . Carioca tratadas com o óleo e 
testemunhas foram distribuldas. respectivamente , em duas caixas 
simetricamente opostas/arena e na caixa central liberados 20 casais 
de Z. sublasciatus com 0-24 horas de idade. Foram testadas as 
dosagens de 0,5; 1,5; 2,5; 3,5 e 5,0 mlJkg de feijão, num total de 
seis repetições para cada dosagem. Após 24 horas os insetos alfaldos 
foram contados e determinadas as percentagens de repetênCia . Todas 
as dosagens do óleo diferiram significativamente das testemunhas 
pelo teste t IP ( 0.051. sendo obtidas as % de repelência : 63.2 10,5 
ml/kgl, 78,0 (1,5 ml/kgl , 86,1 (2,5 ml lkgl , 88,8 (3,5 ml:k<) e 96,3 
(5,0 ml/kgl , 

Ef EITO A SSOCIADO DE GENÓTIPOS DE MILHO E EX TRATO 
AOUOSO DE Trichi/i. pal/id. (M ELlACEAEI NO DESENVOLVIMENTO 
DE Spodopt8ra frugiperda (J . e. SMlTH, 17971 

S.M . Torrecillas, IAPAR, C.Postal481 , CEP 86001 -970, Londrina, 
PRo J .D.Vendramim, DeptD de Entomologia (ESALO/ USPI, C. Postal 
9, CEP13418 -900 , Piracicaba , SP . E-mail : 
vendr a@carpa .ciagri .usp.br. 

Com o objetivo de buscar métodos alternativos para o 
manejo da lagarta-da-cartucho, Spodoptera trugiperda, avaliou·se o 
efeito de genótipos de milho associados a extratos aquosos de Trichl1ia 
pallida no desenvolvimento do inseto. O ensaio foi realizado em 
laboratório à 23 ± 2DC, 70% ± 10 de UR e fotofase de 14h. 
Lagartas recém eclodidas foram individualizadas em tubos c'1 vidro 
(8,5 x 2.5cm) e alimentadas com os genótipos CMS·2 3 u C-901 
previamente tratados com o extrato às concentrações de 0.1; 0 ,5 e 
1,0%, além de uma testemunha lágua destilada) . Os parA metros 
biológicos avaliados foram: duração e viabilidade das fases larva I e 
pupal, peso de lagartas aos 10 e 15 dias e de pupas com 24h. À 0,5 
e 1,0% todas as lagartas morreram entre o BO e 17° dia após o 
confinamento. O peso e a viabilidade larval foram afetados tanto 
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pelos genótipos quanto pelo extrato à O, 1 % enquanto que a duração 
da fase larval só foi afetada pelo referido extrato. Constatou-se ainda 
o efeito associado desses fatores na viabilidade larval e duração da 
fase pupal. O peso e a viabilidade pupal nlo foram afetados pelos 
trat amentos utilizados. 

NOVO BIÓTIPO DE Schizophi. 9r.minum EM TRIGO NO BRASIL. 

G.L. Tonel , EMBRAPA-Centro Nacional de Pesquisa de Trigo ICNPTI, 
BR 285, Km 174, Caixa Postal 569, 99001 -970 Passo fundo , RS, 
8rasil . E-mail : gabriela@cnpt.embrapa.br. 

Vários biótipos, que são a expressão fenotrpica de diversos 
genótipos e dependem de suas relações com os hospedeiros , 
compõem a populaçAo do pulgão verde dos cereais S. grllminum. Os 
danos que as plantas apresentam resultam de uma reação fltotóxica 
de uma substância desconhecida. injetada pelo pulgAo no momento 
da sua alimentação. O aparecimento de novos biótipos do pulgão 
verde dos cereais é favorecido pelo cultivo contínuo de cultivares 
resistentes de trigo ou de outros cereais . Atualmente, encontram-se 
descritos na literatura mundial 8 biótipos de S. graminum. No Brasil. 
até o ano de 1993, havia registros apenas da ocorrência do biótipo 
C. nas culturas de trigo, de aveia e de sorgo !Tonet, 1993). O 
acompanhamento anual dos biótipos que ocorrem nas regiões 
produtoras de trigo é indispensável para o sucesso do melhoramento 
genético voltado para a resistência de plantas de trigo a S. graminum . 
Em 1993 e em , 994, foram coletados, respectivamente, 5 e 8 clones 
do pulgão verde dos cereais, nas regiões Centro Sul e Sul do Brasil . 
em trigo. Estes foram submetidos Isoladamente a uma coleção 
diferencial de genótipos de trigo e de centeio. Todos os clones 
coletados em 1993, exceto os oriundas de Dourados, confirmaram 
a presença do biótipo C nos estados de Mato Grosso do Sul, do 
Paraná, de São Paulo e do Rio Grande do Sul. O material coletado 
em Dourados apresentou comportamento variável . Plantas de trigo 
das cultivares Amigo e Trigo BR 36 foram suscetlveis a esse clone, 
enquanto as de "CI 17959" 8 de ·CI 17882" mantiveram sua 
resistência à espécie. eVidenciando, desse modo. a ocorrência no 
Brasil do biótipo E de S. graminum. Em 1994. os clones coletados 
nas diferentes regiões e submet idos a coleção diferencial de plantas, 
predominou o biótipo E. sendo que apenas em Santa Rosa. RS. 
permaneceu o biótlpo C. 

METODOLOGIA PARA AVALIAR A RESIST~NCIA DE GENÓTIPOS 
DE ALGODOEIRO AO CURUQUER~ 

J.A. Meuomo & J.J . Soares, Lab. de Entomologia IEmbrapa-Algodão) 
C. Postal 174, CEP 58107-720, Campina Grande, PB 

O curuquerê -do-algodoeiro (Alabama argilJacea Hub.,) é 
considerado praga-chave do algodão (Gossypium sp.), causando 
prejuízos total elou parcial. dependendo da época de infestação. 
Entre os métodos de controle , a resistência de plantas é um dos 
mais importantes e promissores. No caso de A. argil/8cea, dois fatores 
principais têm servido de obstáculo aos programas de melhoramento 
visando resistência, quais sejam : pouca ênfase no sentido de 
investigar e isolar elou sintetizar compostos qulmicos que atuem 
negativamente sobre o desenvolvimento do inseto e a falta de uma 
metodologia adequada para discriminar os materiais. Partindo desse 
pressuposto, procurou-se identificar uma metodologia apropriada para 
avaliar genótipos de algodoeiro quanto à resistência ao curuquerê. O 
experimento foi conduzido no laboratório de entomologia da Embrapa
Algodão, em Campina Grande, PB, em 1996. Utilizou-s8 copos 
plástico com capacidade de 500 ml, cujas tampas possuram dois 
oritrcios. Num deles foi acoplado um copo plástico de 50 ml, com O 

fundo telado para permitir a ventilação e evitar excesso de umidade. 
No outro colocou-se um tubo anestésico com água e vedado com 
algodão, no qual ficava inserido o pecrolo da folha . Em cada copo 
eram colocadas cinco lagartas recém eclodidas, as quais foram 
mantidas nesses recipientes até o terceiro Instar, e após transferidas 
para gaiolas de PVC com 200 mm de diâmetro , onde as folhas 3ram 
colocadas em vidros de 100 ml. Aproveitou-se materiais já utilizados 
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na criação de percevejos predadores e do próprio curuquerê. Os 
resultados indicaram ser esta metodologia adequada para o objetivo 
proposto. 

DISTRIBUiÇÃO DA PRODUÇÃO DE ALGODÃO DENTRO DA PLANTA 
E SUAS IMPLlCAÇOES NO MANEJO DE PRAGAS 

J .J . Soares. Lab . de Entomologia IEmbrapa-Algodãol C. Postal 174 , 
CEP 58107-720. Campina Grande, P8 . E-mail : Soares@cnpa . 
embrapa.br, F.M. lar., C.A.O. da Silva. R.P. de Almeida & 0 .5 . 
Wanderley 

A retenção e cons8quentemente a produçJo do algodoeiro. 
bem como O tamanho dos frutos e as caracterfsticas agronômicas e 
tecnológicas de fibras. dependem extremamente da localizaçAo dos 
frutos na planta . O conhecimento da localizaçAo dos frutos por 
posições chaves de frutificação, assim como suas caracterrsticas 
agronômicas e tecnológicas de fibras e sua relaçAo com o," i" setos; 
são imprescindfveis para um perfei to monitoramento d" cultura 
algodoeira . Os objetivos desse trabalho foram: 1) quantificar a 
produção de algodão por posições chaves de frutificação distribuída 
dentro da planta: 21 discutir as implicações dos atuais nrveis de 
controle dos insetos associados a essa cultura. com os Indices de 
retenção dos frutos do algodoeiro nas três primeiras posições 
frudferas e também por regiões da planta. Os dados foram onundos 
do mapeamento de 360 plantas da cultivar CNPA 7H em irea irrigada 
no municlpio de Bom Sucesso - PB. De acordo com os resultados 
pode-se afirmar que mais de 80% da produç Ao desta cultivar é 
proveniente do baixeiro e terço médio. respectivamente. da l' e 2' 
postção frutfleras da planta. A qualidade das sementes foram afeiadas 
a medida em que os fru tos se afastaram da l' posição, para as 
demais . A s implicações destas va riiveis sobre o manejo de 
Anthonomus grandis, A/sbama argf1Jaces, He/iolh;s zea e Peclinophora 
gossypiella são também discutidas. 

NÃO-PREFER~NCIA PARA OVIPOSIÇÃO DE AI.b.m •• ,gill.c • • EM 
GENÓTIPOS DE ALGODOEIRO Go" ypium hinulum L 

R.H. de Olivelre. (UFPBI. CEP 5B397-oo0. Arei • • PB. LR. de Feria • • 
A .a . J ' come. D.S. Wanderley & J .J . Soares 

Com o objetivo de avaliar a nAo-preferência para oviposição 
de A/abama argil/acea em diferentes genótipos de algodoeiro 
{Gossypium hirsutum L. conduziu-se o experimento na base Hsica 
da Embrapa-A lgodAo, no ano agrlcola de 1996. Os genótipos 
(tratamentos) ut ilizados foram CNPA 7H; CNPA 92 11 -21 : CNPA 
92 1 1-31 ; GI2 GIJ: e Rim de boi e cinco repetições. Utilizou-se 
delineament o inteirament e casua lizado . Os genótipos fo ram 
anteriormente plantados em sacos plásticos com capacidade para 
10 kg de solo e deixados em casa -de-vegetação durante 40 dias, 
passado esse perlodo, os mesmos foram transferidos para uma irea 
plantada com algodão e co locados no interior de uma gaiola 
const itufda de arame e tela de tecido fino com 1,5m x 1.0m de 
altura e diA metro respectivamente. Foram fei ta sexagem oe pupas 
de A. argillacea e colocadas em unidade de criaçAo constltulda de 
tubos de PVC com 20,0 cm de altura por 19,0 cm de di.metro 
coberta em filó de malha fina. Em cada gaiola foram colocadas três 
casais do curuquerl, que depois de emergidas as mariposas foram 
alimentadas com solução de mel e água durante cinco dias {perkldo 
de pré-oviposiçãol. postertormente os insetos foram transferidos para 
as gaiolas no campo onde est avam contido no seu interior os 
genótipos . Ouatro dias após a infestação. contou-se a quantidade 
de ovos depositados em cada genótipo. Verificou-se menor número 
de postura no genótipo CNPA 7H. 
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INFLU~NCIA DE REMOÇÃO DE FOLHA DE ALGODOEIRO (Gossypium 
hif$ulum L. i. NO DESENVOLVIMENTO VEGETATIVO. RENDIMENTO 
E SUA RELAÇÃO COM O CURUQUER~ (AI.b.m. A,gill.c •• Hu.b.1 

A . G_ J6com • • (UFPBI. CEP 5B397·ooo. Areia . PB. J . J . Soere • • S. 
R. de M . Souto. J. B. de Oliveira, 0 _ S. Wanderley & R.H. de Oliveira 

Sendo o curuquerê A/abama Argillaces Hueb., a mais 
importante praga do algodoeiro {Gossypium hirsutum L.I . no 
Nordeste. patente se torna a imponância deste trabalho em estudar 
o efeito do desfolhamento (simuladol das folhas principais e das 
folhas dos frutos pelo curuquerê, no desenvolvimento e rendimento 
do algodoeiro . Conduziu-se este experimento na base tlsica da 
Embrapa-Algodão, situado no municlpio de Campina Grande, PB, no 
ano agrfcola de 1995/ 1996. Os experimentos conduzidos em casa 
de-vegetaçAo, foram feitos em duas etapas. A primeira. plantada 
em abril de 1995 e a segunda em abril de 1996. a fim de contrastar 
os parâmetros . Ambos tiveram delineamento experiment al 
inteiramente casualizados com 10 repetições e 3 tratamentos. Os 
tratamentos utilizados foram : 1 I plantas em que foram retiradas as 
folhas da haste principal ; 21 plantas em que foram retiradas as folhas 
dos frutos; e 31 testemunha lsem remoção de folhas) . Os algodoeiros 
foram plantados em vasos plásticos, com capacidade para 10 kg de 
solo. deixando-se uma planta por vaso. Para alcançar o objetivo 
proposto, foram computadas as seguintes variáveiS: altura de planta, 
diâmetro caulinar a 2 cm acima do solo. aos 40, 60. 80 e 110 dias, 
o número de ramos frutlferos e vegetativos, número de frutos e a 
f.tomassa/planta assim como a produção de algodão/planta. aos 1 10 
dias. De acordo com os resultados obtidos. pode-se afirmar que a 
remoção das folhas pnncipais do algodoeiro reduz a altura das plantas. 
área foliar. diâmetro do fruto e do caule e prinCipalmente a produção 
dos frutos nas pt'imeiras e segundas posições chaves de frutificação. 

INFLU~NCIA DE GENÓTIPOS DE ALGODOEIRO COM E SEM 
NECTÁRIOS NAS POPULAÇOES DE AI.b.m • .,gil/.c •• 
(LEPIDOPTERO :NOCTUIDAEI E DE SEU PREDADOR Podi.us 
nigrispinus (HEMIPTERA :PENTATOMIDAEI 

L. de F. Rodrigue • • (UFPBI. CEP 58397-000. Areia. PB. R.H. d. 
Oliveira. J .A. Meuomo & J .J . Soares 

Para se estudar o impacto dos caráteres ausência e presença 
de nectários nas populações do curuquerê-do~8Igodoeiro IA/abama 
argNlaceaJ e de seu predador Podisus nign'spinus. foi conduzido. em 
casa de vegetação. um trabalho na base Hsica da Embrapa·Algodão. 
em Campina Grande. PB. no ano de 1996. O delineamento 
experimental utilizado foi in teiramente casualizado. com seis 
tratamentos e quatro repetições. Os tratamentos foram os seguintes: 
1) cultivar CNPA Precoce 2 Isem nectArio) mais um casal de P. 
nigdsp;nus ; 21 cultivar CNPA 7H (com nectáriol mais um casal de P. 
n;gn'spi'nus; 3) cultivar CNPA Precoce 2 Isem neet áriol mais um 
casal de P. n;gn'sp;nus mais três lagartas de 50 fnstar de A. argillacea: 
4) cultivar 7H (com nectArlol mais um casal de P. n;gn'spinus mais 
três laganas do 50 Instar de A. argillacea; 5) A cultivar CNPA Precoce 
2 (sem nectáriol mais um casal de adultos de A. srg/1/acea; 61 cultivar 
CNPA 7H {com nectártol mais um casal de adultos de A. argNlace • . 
A s cu ltivares foram pl an ta das em vasos , os quais foram 
individualizados em gaiolas confeccionadas com madeira e tela de 
nvlon. medindo 41 cm de largura por 80cm de altura. A s laganas do 
curuquerê predadas foram substituldas todos os d ias. bem como os 
percevejos e as mariposas monos. De acordo com os resultados I 

longevidade e a quantidade de ovos do predador foram menores na 
cult ivar Precoce 2 (sem nectáriol. 
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EFEITO 00 CARÁTER AUS~NCIA E PRESENÇA DE NECTÁRIOS NO 
ALGODOEIRO SOBRE A DINÂMICA POPULACIONAL DE INSETOS 
FITÓFAGOS E SEUS INIMIGOS NATURAIS. 

L. de F. Rodrigues, (UFPB). CEP 58391-000. Areia , PB. J .J . Soares. 
R. P. de Almeida, C.A.O. da Silva & J .A. Mezzomo 

Para se verificar o efeito de cultIVares com e sem nectános 
nas populações de insetos 'ltOfagos e seus Inimigos naturaiS, 
condUZiu-se, em condições de campo, um trabalho na base trSICS da 
Embrapa·Algodão, em Campma Grande, PB. no ano de 1996. O 
delineamento experimentai utilizado fOI blocos ao acaso, com quatro 
tratamentos e cmco repetições . Os tratamentos foram os seguintes: 
1 I cultivar CNPA Precoce 1 (com nectáno); 21 cultivar CNPA 7H 
Icom nectánol; 31 cultivar CNPA Precoce 2 (sem nect ilflo); e 4) 
Cultivar PNHJ Isem nectánol . A parcela fOI constltulda de cinco fileiras 
de 5m de comprimento. no espaçamento de 1.00 x O,20m, com 1 
planta/cova. Foram realizadas doze amostragens espaçadas de sete 
dias, e em cada uma foram efetuadas duas batidas de pano nas três 
fileiras centrais da área útil da parcela. sendo contados o número de 
Insetos fltOfagos e de mlmlgos naturaiS de cada espécie, em fase 
larval e adulta. Os resultados foram submetidos a anáhse de variâncla. 
e as médias comparadas pelo teste de Tukey, a nlvel de 5% de 
probablltdade . Vertf/cou-se diferença estatlstica em relação ao grupo 
das formigas e das aranhas entre as cultivares, com predominâncIa 
nas vartedades com nectário. 

EFEITO DOS REGULADORES DE CRESCIMENTO VEGETAL NAS 
CARACTERlsTICAS AGRONOM ICAS DO ALGODOEIRO E NO 
CONTROLE DE INSETOS 

J .J . Soar.s, Lab. de Entomologia (Embrapa·Algodãol C. f' t;;.\ 1174, 
CEP 58107 -120. Campina Grande. PB. E-mail: 
Soares@cnpa.embrapa.br & A .C. Busoli 

O expertmento foi conduzida no ano agrlcola de 1993194, 
no Municfpio de Jabollcabal. SP, com o objetivo de verificar o efeito 
do etefon na abscisão das folhas e na abertura de frutos do algodoeiro 
e discutir a Importância desses htormOnlos como técnica de controle 
de Insetos. Usou·se o deltneamento de blocos ao acaso, com quatro 
repetições e sete tratamentos: 1 I testemunha; 2) etefon + ciclamhde 
(720 + 90 glha La.); 3) atefon + clclanlhde 1960 + 120 g/ha I.a.); 
41 etefon + clclaniltde (1.200 + 150 glha La.); 51 etefon 1960 glha 
I.a.l: 61 etefon 11.200 glha La .l; e 11 ciclanilide {150 g/ha La.}. 
Utihzou·se a cultivar da algodoeiro IAC 20. no espaçamento de 0.9Om 
entre Itnhas e 0.20m entre plantas . Cada parcela experimental 
constituiu-se de sete linhas de plantas de algodão com 10 metros de 
compnmento, considerando-se como área útil para as avaltações 
apenas as cinco fileiras centraiS. Nas avaliações foram marcados 
dois pontos por parcela. sendo cada ponto constit uldo por cinco 
plantas de algodão, nas quais se contaram o número de 1I •. has, o 
número de maçAs e o número de capulhos. antes da aplwdção dos 
produtos (préVia) e aos três, sete. nove. quatorze e vinte dias após a 
aplicação. De acordo com os resultados pode-se conclUir que o etefon 
torna a abertura de frutos maiS umforme e mais precoce. antecipando 
a colheita em até 15 dias. e. consequentemente, auxiliando no 
controle de Anthonomus grandis e Pectinophora gossypiella. pela 
eliminação dos SltlOS de alimentação e de oVlposição das pragas. 

AVAlIAÇÂO DA RESIST~NCIA DE SOJA A PERCEVEJOS EM 
CRUZAMENTOS ENVOLVENDO O CULTIVAR IAC·100 

J . B. P;nheiro. C.J. Roasatto. S. R. A . Rosa. P. B. Gallo & H.A . Vallo , 
Oepto. Agricultura· EA/UFG, C.Postal 131, CEP 14001 -910, Goiânia
GO. E-mail: baldin@ipe .ufg.br 

Este trabalho teve por objetivo avaliar 8 geraçAo F. de quatro 
combinações biparentais envolvendo o cultivar IAC-' 00. pa;iI "erificar 
a possibilidade deste servir como fonte de genes para resistência a 
pragas e para alta produtividade . Como parentais suscetlvels foram 
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utilizados os cultll/ares BR·6, IAS-5, Davis e OCEPAR-4. O 
delineamento de blocos casuahzados foi utilizado. com seis repetições 
para avaliar os quatro cruzamentos e os cinco parentals. totalizando 
nove tratamentos. A parcela experimental foi constitulda por 12 
covas de plantas indiViduais espaçadas 0,5 x 0,6 m. sendo a 
semeadura realizada em 29/11/91 na Estação Experimental do IAC. 
em Mococa-SP, e o experimento conduzido sem o uso de inseticidas. 
Este local foi escolhido pela alta Infestação natural de perceveJos. 
Os caracteres avaltados foram número de vagens por planta INVPI e 
Indlce porcentual de dano de vagens (lPDVI. VerifIcou-se diferença 
estatlstica significativa entre os tratamentos para os caracteres 
avaliados. O cultivar IAC-100 destacou·se por apresentar o maior 
NVP e menor IPDV, sendo que os cruzamentos tiveram 
comportamento Intermediário e os cultivares suscetlvels um menor 
NVP e maior IPDV. Uma correlaçAo alta e negativa entre NVP x IPDV 
(·0.951 fOI verificada indicando a presença do mecanismo de dilUição 
do dano. 
HOST PLANT RESISTANCE INITIATlVES TO MANAGE THE 
WESTERN CORN ROOTWORM 

D. Barry, B. Hibbard. end R. Knutson USDA, Agric. Research Service 
and Universlty of MO, Oept . Entomology Columbta. MO 

lhe western coro rootworm, Diabrotic8 virglfera virgifer8 
LeConte, is an economic pest of maize In the United States (recently 
found In Europe) and responslble annually for over 008 bllhon dollars 
In loss and management costs. In order to develop malze cultlvars 
wlth resistance to thls pes t , much technology is reqUlred . lhis 
mcludes laboratory reBrlng , manual Infestatlon technlques and 
equipmenl for mfestlng, a damage ratmg scale, means of cleanslng 
roots to observe damage, and a method to extract roots from the 
5011. Ali of thlS 15 in addltion to locatlng and Identlfymg malze 
germplasm wlth resistance genes. Also. once lhe resistance material 
15 Identlfied, it must be managed in a manner to produce commercially 
acceptable materiaIs to be utlhzed by the seed industry. Many 
technlques have been developed. and some reslstant germplasm 
has been Idenufled In exotic matze and relatives of maize, such as 
rripsacum and reosinte. lhe tachnlques. equlpment and tdentified 
germplasm sources are tllustrated and dlscussed in the presentatlon. 
lhey should assisl lO future research . 
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ESTUDO MORFOLÓGICO DO AEDEAGUS DAS ESptCIES DE 
Ch.uliogn.thus DO COMPLEXO' AMARELO·PRETO·. 

A , Zw ... ch & V . Machado. Lab. do Gonélica . UNISINOS, Slo 
Leopoldo. AS. E-mail 9210902@centro-2.unisinos.tche.br 

As espécies do complexo '"amarelo-preto'" 8,-,(8Sentam 
grande semelhança morlológica. Algumas espécies slo polimOrfica5 
quanto a coloraçlo dos élitros com padrões de cor similares. Esta 
semelhança impede a identificação do número de espécies existentes 
nos agregados formados sobre as fontes de alimentação. Não existem 
estudos de natureza taxonOmica sobre as espécies brasileiras deste 
gênero. Nosso objetivo é descrever 8 morfologia do aedeagus dos 
diferentes padrões de cor, determinando quantas espécies formam 
este complexo. Foram analisadas amostras de vários municfpios do 
estado do Rio Grande do Sul. Após a extração, o material foi 
clarificado em solução de KOH 10%. O tubo de ensaio contendo o 
aedeagus, foi mantido em banho-maria durante dez minutos, seguido 
de fixação em gelatina glicerinada . O esboço foi feito com o auxmo 
do estereomicroscÓpio e uma lente quadriculada.As análises feitas 
com base na morfologia do sedeagus indicaram que as diferenças 
510 significativas; estas envolvem principalmente a forma e o tamanho 
dos lobos direito. esquerdo e mediano . Até o momento, as análises 
permitiram separar com segurança cinco espécies: C. flm:i(l8s. C. 
octomaculatus, C. expansus, sp1 e sp2. 

SUBVENÇÃO: CNPql UNISINOS 

DESCRiÇÃO MORFOLÓGICA DAS ESPERMATECAS DE TRtS 
ESptCIES DE PENTATOMIDAE FITOFÁGOS 

J . Uno Neto & M .J.B. Pereira. Dept· . de Biologia GeraIIUFV). CEP 
36571 -000, Viçosa. MG. E-mail: linoneto@mail.ufv.br 

A espermateca desempenha importante papel na 
reprodução dos insetos, tendo como principais funções armazenar e 
manter viáveis os espermatozóides até a fecundação, muitas vezes 
durante anos. Como este órgão, em geral, se apresentar quitinizado, 
também assumiu grande importAncia na sistemática de muitos grupos 
de insetos, inclusive os Pentatomidae, podendo descriminar fammas. 
sub-famflias , gêneros e. até mesmo, espécies. Neste trabalho 
descrevemos a morfologia das espermatecas de Nezara \ 'ridula, 
Piezodorus guildinií e Euchistus herus (Heteroptera: Pentalomidael , 
eSpécies que se destacam como importantes pragas da soja no Brasil, 
causando preJufzos de até 30% à produção desta cultura . As 
espermatecas de fêmeas adultas, obtidas da criação mantida na 
EMBRAPAlCNPSo Ilondrina. PRI. foram dissecadas em solução 
salina, aquecidas em KOH a 10%. para a remoçA0 dos tecidos à ela 
aSSOCiados, e montadas em IAminas de vidro escavadas. Para a 
dissecção e a caracterização morfológica usou-se microscópio 
estereoscópio, no qual foi acoplada uma ocular micrométrica para 
efetuar as medições. De maneira geral, as espermatecas dessas três 
espécies são formadas por um longo ducto: o qual tem a região 
mediana modificada para receber secreções provenientes das 
glândulas acessórias dos machos e a extremidade distai, a qual é 
fechada, formando uma pequena dilatação onde do armazenados 
os espermatozóides, o bulbo espermatecal. Também na região distai 
existem duas flanges. entre as quais ligam-se fibras musculares, 
que, provavelmente, são importantes na liberação dos 
espermatozóides para a fecundaçlo . As diferenças entre as 
espermatecas de N. vkiduls, P. guild;n;; e E. herus encontral,,-se no 
comprimento da região mediana modificada 13,50 mm. 1.&0 mm e 
2,35 mm. respectivamente), nas distAncias entre as lIanges (0.28 
mm. 0 ,20 mm e 0,30 mm, respectivamente) e, principalmente, na 
forma do bolbo espermatecal. que em N. v;ridu/s é irregular e com 
duas estruturas digitiformes longas; em E. herus é levemente achatado 
(com mais ou menos 0,20 mm de comprimento por 0 ,26 mm de 
largura) e em P. guild;n;; é esférico, medindo aproximadamente O, 17 
mm de diAmetro, 8 associado a outro, também esférico, embora 
com, aproximadamente, metade do seu tamanho. 
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DIVERSIDADE DE INVERTEBRADOS DE SOLO EM ÁREAS DE 
EUCALIPTO E DE MATA SECUNDÁRIA EM ViÇOSA, MG 

C.G.S. Marinho, S.M. Soare. & T.M.C. Deaalucia, Dep". de Biologia 
Animal, Univ. Federal de Viçosa, 36571 -000. Viçosa, MG. 

o estudo da diversidade de invertebrados de solo é de 
grande importAncia para a compreendo da estrutura e dinAmica de 
um ecossistema, já que estes organismos desempenham, dentre 
deste, funções essenciais, tais como: aeraçAo e drenagem do solo, 
decomposição de material orgAnico, ciclagem de nutrientes, entre 
outras . Este trabalho teve como objetivo o levantamento da 
diversidade de invertebrados de solo em uma área de plantação de 
eucalipto e outra de mata secundária, localizadas próxima ao campus 
da Universidade Federal de Viçosa, em Viçosa. MG 1200 45' Lat. 5 .• 
42· 52' longo W., altitude 600 mio Na coleta dos invertebrados. 
foram utilizadas armadilhas do tipo Doane . Para a distribuiçao destas 
armadilhas, foi delimitada, em cada ambiente. uma área de 900 m1 • 

Esta área foi dividida em 9 quadrantes de 10m x , O m, sendo 
instalada uma armadilha no centro de cada um. Os espécimens 
coletados foram quantificados e identificados no Insetário da UFV 
até o n(vel de ordem. Foram encontrados indivIduas representantes 
de Arthropoda, Annelida e Nematoda, distribuldos em 6 classes e 
35 ordens na mata . No eucaliptal foram obtidos indivfduos 
pertencentes a Arthropoda e Annelida, compreendidos em 5 classes 
e 27 ordens. Destas, 23 foram comuns a ambas as áreas. Os Inseeta 
representaram 81.35 % e 99, 63 % na mata e eucaliptal, 
respectivamente . Em ambas as áreas os Collembola. Hymenoptera, 
Acarina e Coleoptera foram os mais freqüentes e as mais abundantes. 
Os Collembola foram altamente dominantes, abrangendo 85,31 % 
dos indivfduos coletados no eucaliptal e 47,23 % na mata. Em termos 
de freqOência esta ordem de insetos foi encontrada em 94 % das 
armadilhas nos dois ambientes estudados. 

NOTA SOBRE A DISTRIBUIÇÁO GEOGRÁFICA DE Lutzomyl. 
(Psychodopygus) .rthu,1 (FONSECA, 1936) E DE Lutzomyill 
IPsychodopygusJ lIoydi IANTUNES, 19371 (DIPTERA , 
PSYCHODIDAEI. 

J . D. Andrade Filho, R. P. Brazil & A . L. Falclo, lab . de 
Leishmanioses, Centro de Pesq Renê Rachou/FIOCRUZ. C. postal 
1743, CEPo 30.190·002, Bolo Ho,izonlo, MG. 

A sub-famnia Phlebotominae. apesar de largamente 
estudada desde o inicio do século. ainda apresenta diversas 
controvérsias entre os especialistas, tanto na sua classificação. 
quanto na validade de certas espécies. Este grupo apresenta ainda 
grande dimorfismo sexual, gerando grandes problemas, em alguns 
casos. devido associação errônea de sexos. As espécies Lut7omy;a 
(Psychodopygus) arthun' e Lutzomyia IPsychodopygusJ lIoydi foram 
descritas com base em fêmeas capturadas no municfpio de São Paulo. 
Posteriormente o macho de L. (P. ) arthuri foi descrito a partir de 
exemplares capturados também no municlpio de São Paulo e o macho 
de L. IP.) lIoydi foi descrito de material coletado em Mogi das Cruzes, 
estado de São Paulo. Após algum tempo verificou-se que houve 
associação errônea de sexos entre estas espécies e foi dada uma 
nova distribuiçio geogr4lfica para elas {Galati. R.v. B,a •. Ent .• 26: 
321-322, 19811, apesar disto, Young & Duncan (Memoir. of the 
Ame. Ent. Inst., 881 p., 1994) seguem a distribuição geográfica 
proposta por Martins et aI. IAcad. Bra •. Cian., 195 p., 19781. sendo 
esta com a associaçio errônea de sexos. Este trabalho visa 
complementar 8 distribuição geográfica de L. (P.) arthuri e L. (P.) 
l/oydi dada por Galati (loc. clt.I, utilizando-se para isto os exemplares 
depositados na coleção de flebotomfneos do Centro de Pesquisas 
René Rachou. Após o exame do material constatamos que L. (P. ) 
arthuri e L. (P.) lIoydi são simp4ltricas no estado de São Paulo, sendo 
que a primeira ocorre apenas neste estado e a segunda ocorre ainda 
nos estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro. Propomos ainda que 
a distributçAo geográfica destas espécies, anterior a 1981, seja 
desconsiderada devido aos erros de identificação provocados pela 
associação errônea entre os sexos. 

Au,nio: CPqRRIFIOCRUZ . 
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LEVANTAMENTO PRELIMINAR OE FORMIGAS OE SOLO. EM 
SAVANA E AREAS OE VEGETAÇAO ANTRÓPICA. NA OEPRESsAo 
CENTRAL GAÚCHA 

R. C. Fonseca & E. Diehl-Fleig, lab. de Genética (UNISINOSI, C. P. 
275. CEP 93001 -970. São Leopoldo. RS. E-mail : ediehl@centro-
2.unisinos. tche.br 

Visando fornecer subsldios para posteriore~ estudos 
bioecológicos, foi realizado levantamento taxonOmico de formigas 
de solo, em savana e áreas de vegetaçio antrópica, na Depressão 
Central Gaúcha, (Fazenda Guajuviras. 1· Oistrito. São Pedro do Sul, 
RS) através de coletas diretas e armadilhas com iscas de sardinha e 
de mel. A área estudada apresenta 120ha dos quais foram amostradas 
4 sub-áreas totalizando 21,2ha . Em 18/11/96 foram dispostas, por 
sub-área. 20 armadilhas 11 O com isca de sardinha e 10 com isca de 
mel) afastadas entre si cerca de 20m. e recolhidas 48 horas após. 
As coletas direlas foram realizadas em 20111196, durante 30 minutos 
em cada sub-área . No perfodo das amostragens a temperatura e a 
umidade do ar oscilaram em torno de 32°C e 86%, respectivamente. 
Foram coletadas 44 morfoespécies de formigas. assim distribufdas: 
Ponerinae z 5 espécies, Oohchoderinae • 3, Formicinae = 11 . 
Pseudomyrmecinae - 1, Myrmecinae - 22 e Ecitoninae = 2. Em 
termos de riqueza de espécies e abundância local. a Subfamnia 
Myrmeclnae, destacou-se tanto nas iscas de sardinha e mel como 
na coleta direta, tendo no gênero Acromyrmex o seu principal 
representante. A Subfamnia Formicinae foi a segunda em dlvt.sidade 
de espécies. tendo Csmponotus o maior número de morfoespécles. 
Em etapa posterior será realizada a comparação da mirmecofauna 
de áreas com diferentes cultivos. 

MIRMECOFAUNA OE SOLO EM UMA AREA SUBURBANA 00 
MUNIClplO DE sAo LEOPOLOO. RS 

F. Haubert. E. Diehl-Fleig & A . Mayh'-Nunes.laboratório de Genética 
(UNISINOSI. C.P. 275. CEP 93001 -970. São Leopoldo. RS. E-moi!: 
edlehl@centro·2 .unisinos.1che.br 

Da ordem Hymenoptera, todas as espécies de formigas 
pertencem à famnia Formicidae que. segundo Brandão e Françoso 
119951, apresenta 11 subfamOias, das quais oito ocorrem na região 
Neotropical. Visando conhecer a mirmecofauna de uma área 
suburbana (Campus da Universidade do Vale do Rio dos Sinos), em 
São Leopoldo (29°45'5; 51°08'W). foram realizadas coletas em doiS 
pontos. no perfodo de 12/V/95 a 08/IX/95 . Foram util Izadas 
armadilhas de solo contendo formol 3% ou álcool 70%. Dentre o 
material coletado foram identificadas 24 espécies de formigas 
pertencentes às subfammas Myrmicinae, Formicinae. Ponerinae e 
Ecitoninae. A subfamnia Myrmicinae apresentou o maior número de 
espécies (161, seguido por Formícinae 141. Ponerinae (31 e Ecitoninae 
(1 I . De Myrmicinae, o gênero Pheido/e foi o melhor representado em 
número de morfo-espécies 181. Cabe ressaltar que eS1e levantamento 
foi realizado no per(odo de temperaturas baixas, faltando analisar o 
material coletado na época de temperaturas mais elevadas. 

REVISAo 00 G~NERO Neoc.'v'. CROTCH (COLEOPTERA: 
COCCINELLlDAEI 

C. L. Bicho & L. M . Almeida, Dept·. de Zoologia (UFPRI. C. Postal 
19020. CEP 81531 -990. Curitiba. PR o E-mail : bicho@bio.ufpr.br 

O gênero Neocalvia foi criado por Crotch (1814) c conta, 
atualmente, com oito espécies Neotropicais. Até o presente 
momento, muito pouco tem sido estudado sobre o gênero. Camargo 
(1931), fez um breve estudo taxOnomico e biológico de quatro 
espécies, onde cita que as larvas de N.snsstomozans são predadoras 
de larvas de diversas espécies de P$y/lobora . Arioli (19851. inclui 
N.lInBstomozans e N.fu/gUrBt8 na chave das espécies de Coccinellin; 
que ocorrem no Rio Grande do Sul. Este trabalho tem como objetivo 
a revisão taxonOmica do gênero. com estudo minucioso de 
caracteres morfológicos, principalmente genitália masculina e 
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feminina e apresentaçlo de chave de identificaçlo para as espécies. 
O material foi emprestado de instituições nacionais e estrangeiras. 
Para estudo da morfologia e confecção dos desenhos. os exemplares 
foram tratados em KOH 10% e desenhados em microscópio 
estereoscópico Wild M5 ou microscópio Wild M20. As es1ruturas 
que se monstraram mais importantes no reconhecimento das 
espécies foram: padrão e coloração das máculas do pronoto a élitro; 
parAmaros, lobo médio, siUo; asperma1eca, ramo , nódulo e 
infundrbulo. Obteve·se para estudo. exemplares de todas as epécias. 
exceto de N.Br8o/Bta. Segundo a análise feita a partir da descrição 
e figura apresentada por Gorham. autor dessa espécie, parece que 
a mesma não pertence a Neoca/via. Portanto. ficam estabelecidas 
para o gênero as seguintes espécies: N.anastomoz8ns. N.guerinii, 
N.fu/gur8 t8. N.cayennensis, N.b/anch8fdi, N.dentatofasciata e 
N.mniszechii. 

CONTRIBUIÇAo AO ESTUOO 00 G~NERO Hyperospis 
REDTENBACHER, 1844 ICoIeoptera, Coccinellidael . 

J .M .Temporal, l.M.Almeida & 1.M.M. lima. Depto. de Zoologia. 
Univ.Fed.Paraná, C.PostaI19020, 81531 -990. Curitiba. PR. E-mail : 
lalmeida@bio.ufpr .br. 

O gênero Hypefaspis conta atualmente com mais de 150 
espéCies. sendo 95 descritas para o Brasil. Os dados de biologia são 
muito pouco conhecidos, as referências sobre hábitos alimentares 
indicam que as espécies de Hyperaspis alimentam-se de Homoptera, 
principalmente das fammas Pseudococcidae e Coccidae (Gordon, 
1985). Após os trabalhos de Mulsant (1850) e de Crotch (18141. 
onde a maiOria das espécies foram descritas. poucos autores 
es tudaram o gênero. SegUIram-se apenas alguns trabalhos de 
descrição de espécies novas. Gordon (19851 trabalhou com as 
espéCies norte·americanas. onde ilustra cerca de cem, todas de 
coloração marrom ou preta com máculas pálidas . Apenas Hyperaspis 
vicingue'f8e. foi minuciosamente descrita por Hafez & EI-Ziady 
(1952). Este trabalho tem como objetivo principal realizar um estudo 
mais aprofundado visando a busca de caracteres morfológiCOS que 
propiciem um conhecimento de um grupo de espécies brasileiras. 
Para este estudo contamos com material proveniente das seguintes 
Instituições: Coleção de Entomológia Pe. Jesus Santiago Moure, do 
Departamento de Zoologia da Universidade Federal do Paraná (DZUP); 
Museu de Zoologia da Universidade de SAo Paulo (MZSP); Museu 
Nacional do Rio de Janeiro (MNRJI. As estruturas utilizadas para 
estudo foram preparadas com KOH a 10% e desenhadas sob 
Microscópio estereoscópico Wild MS oU Microscópio M20. com 
câmara clara. As espécies tratadas neste trabalho, denominadas de 
espécies do "grupo cecilliae'" apresentam o tegumento amarelo
pálido com máculas longitudinais, de tamanhos variados, no pronoto 
e élitros. Os resultados obtidos com o estudo morfológico evKjenciam 
caracteres. principalmente máculas elitrais, peças bucais e genitália 
masculina e feminina. que nos fornecem dados suficientes para o 
conhecimento de 5 espécies que podem ser facilmente separadas 
através de chave de identificaçAo. 

TABANIDAE (OIPTERAI 00 PARQUE NACIONAL 00 JAÚ. 
AMAZONAS. BRASIL 

A . l. Henriques & J . A . Rafael . Insl. Nac. Pesq. Amaz. IINPA), Coord. 
Pesq. Ent. (CPENI. C.P. 478. CEP 69 .011 -970. Manaus. AM. E
mail : jarafael@cr-am.rnp.br 

Os tabanrdeos são d(pteros da subordem Brachycera. com 
importAncia econOmica e sanitária. pois suas fêmeas são hematófagas 
e atacam com persistência os animais domésticos e o próprio homem. 
O Parque Nacional do Jaú, com aproximadamente 22.120 Km', 
situado a 200 Km NW de Manaus. é o maior Parque Nacional do 
BraSIl. Apresenta clima quente e úmido. com temperatura entre 18 e 
32°C. com média de 28°C. A precipitação anual está em torno de 
2.400 a 2.1oomm. Sua vegetação predominante é a floresta úmida 
tropical. A média da altitude é de 100m e a topografia é plana a 
suavemente ondulada . Nove excursões para coletas foram realizadas 
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de 1993 a 1996, utilizando-se armadilhas de interceptação de vôo. 
tipo Malaise. armadilha suspensa, isca luminosa e coleta manual. 
2.046 exemplares representando 71 espécIes foram registrados, 
demonstrando ser uma região de alta diversidade. O local de mais 
alta dIVersidade de tabanrdeos, até agora, é a reserva de Tambopata, 
Peru. com 73 espécIes. A maioria dos registros se deu após a época 
chuvosa, de junho a novembro e, granele parte das espécies coletadas 
possui ampla distribuição na Amazônia. com exceção de uma dúzia, 
com distribuição restrita a doterminadas áreas da região. Duas 
espécies novas foram registradas. 

ANALISE CLADISTlCA DOS G ~NEROS DE MEMBRAC INAE 
RA FINESQUE. 1815 (HEMIPTERA. AUCHENORRH YNCHA. 
MEMBRACIDAEI 

A . J . Crei o-Duarte, Dept O de Sls'temátlca e Ecologia (UFPB).Campus 
I. CEP 58059·900. João Pessoa. PB 

Dletrich &. McKamey (1995) investigaram as relações 
filogenéticas dos gêneros de Membracinae. Entre os resultados 
obtidos destacam: Trinares como grupo-irmão de Hoplophorlonini, 
Havilsndia como grupo·irmAo de Aconophorini e em consequência 
Membracini como táxon parafilético. Essas conclusões divergiam de 
alguns resultados preliminares que observou-se quando do trabalho 
de reVisão dos gêneros de Hoplophorionini. Fundamentalmente essas 
divergências decorrem da interpretaçâo diferente Que foi dada a alguns 
caracteres e pela inclusAo de outros, até entAo nao abordados. e 
que conjuntamente foram determinantes na obtenção de lima nova 
topologia . As tlbias clavadas observadas em Tf insres e 
Hoplophorlonim, que foram consideradas como Uni caráter 
sinapomórflco para esses tbons, 510 aqui entendidas como estruturas 
não homólogas. O tamanho subigual dos tarsos, que ancorou a 
hipótese de que Hsvilsndia e Aconophorini eram grupos-irmãos, pode 
decorrer de eventos históricos diferentes, mas com resultados finais 
semelhantes e assim tem um poder de decisão pequeno. não podendo 
apenas nele se sustentar uma hipótese de ancestrahdade comum. 
ASSim, reJeita·se neste trabalho as hipóteses de relação de parentesco 
anteriormente estabelecidas para Trin8'68 e Havilandia devido à 
reinterpretaçâo dos caracteres que foram determinantes no 
estabeleCimento daquelas hipóteses e pela Inclusão de outros, 
anteriormente não abordados, e que conjuntamente apontam para 
uma hipótese de ancestralidade comum para os gêneros de 
Membracmae, aqUI proposto como thon monofllétlco. 

MORFOLOGIA COMPARADA DE MORPHO HELENOR VIOLACEUS 
FRUHSTORFER. 191 2 E MORPHO HELENOR ACf/IL' AENA 
(HUEBNER. 1 B231 (LEPIDOPTERA: NYMPHALlDAE: MORPHINAEI. 

I. G. Bilotta. DeptO de Zoologia, UFPR, C. Posla119020. 81531 -
990 Curittba, Paraná . 

Morpho heJenor vio/sceus e Morpho helenor Bchillaens 
apresentam grande semelhança quanto ao padrão de coloraçAo, tanto 
macho como fêmea. Depois de detalhados estudos morfológicos e 
levantamento da distribuição geográfica de cada uma, pode·se 
salientar as características que diferem as duas subespécies. Para o 
estudo foi levado em consideração as caracterrsticas referentes à 
geOltálla e venação de ambos os sexos. As duas subespécies são 
encontradas na região sul do pars ( SP. PRo SC e RS) sendo que 
Morpho helenor violaeeus tem sua distribuição a leste dos estados 
do PR e SC e Morpho helenor achil/aens a oeste dos estados do PR, 
RS e centro·oeste do estado de SP. 

REVIS Ã O TAXO NO MI CA E PO SiÇÃO SISTEMATl CA DE 
Tr.ch ymyrmex FOREL (HYM .. FORMICIDAE • A TTINII 

J. MeyM-Nunel1 & C.R.F. Brendlo:!. 1 . Dapt. Biol. Animai IIBI 
UFRRJI. CEP 23851 ·970. Seropédica. RJ . 2· Museu de Zoologia da 
USP, CEP 01064·970. 560 Paulo. SP. E·mailamayhe@ufrrl .br 

Trachymyrmex é um dos onze gêneros reconhecidos de 
Attini ; foi descrito por Forel em 1893, como subgênero de Arta, 
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sendo posteriormente elevado li gênero por Wheeler. em 1916. Sob 
Tr8chymyrmex foram descritos por diversos autores, ao longo de 
um século. 55 nomes (entre espécies. subespécies e "variedades"" 
sem contar os 18 sinônimos atualmente reconhecidos. Existe em 
coleções amostras de espécies ainda nAo descritas e, além disso, a 
revisão do gênero é Imponante para um estudo comparativo que 
deve resultar numa melhor definIção do gênero e no teste das 
hipóteses iniciais que TflJchymyrmex inclui quatro grupos de espécies. 
Nas relações entre os gêneros de Attini. Trschymyrmex sempre fOI 
considerado "intermediário" entre Cyphomyrmex·Sericomyrmex e 
os ditos Attini superiores, Atts e Acromyrmex. respectivamente 
sauvas e quenquéns. Esta revisAo pretende investigar a validade da 
classificação 8tu81, na busca de apomorfias que sustentem os grupos 
de espéCies. Um dos resultados esperados é uma chave para a 
identificação das espécies. de pouca imponAncia econômica, mas 
elemento importante dos ecossistemas neotropicais, devido sua 
diversidade e riqueza. 

NEW SPECIES OF A crobe/us ANO Oichrophleps. THE MALE OF 
Procono$.m . h.en$chl. ANO OISlRIBUTlONAL NOTES ON 
Tretogoni. cribr. t. (AUCHENORRHYNCHA: CICADELlIDAEl 

G. Majdalani. Dept. de Zoologia. UFRJ. C. P. 68044. 21944-970. 
AIO de Janeiro, RJ. BraSIl. E·mail : me.dalan@sepetiba .nce.ufrj.br. R. 
Emmrich. Staatliches Museum für Tierkunde, Dresden. Deutschland. 

Two new specles of lhe proconiine genera Acrobelus Stll 
and Dichrophleps Stãl are reported. Acrobelus n. sp. (from Colombial 
is related to A. ecuadorianus Young , from which it can be 
dlstinguished malnty by its larger aedeagus. whlch Is expanded apically 
and without ventral processes . Besides, the paraphyses in A . 
ecuadorí'anus bear smal! processes, a feature not found lO the new 
spacies. lhis is the first record of the genus Acrobelus from Colombia. 
Dichrophleps n. sp. (trom Mato Grosso State. Brazil) is related to D. 
truncara Young, from which it can be distinguished mainly by 115 
median aedeagal processes, which are longer and curved dorsally. 
In addition, the anterior dorsum in the new specles 15 brown wlth 
yellow markings, while In D. truncara it 15 duU yellow wlth fuscous 
markings. lhe presence ot a sclerotized plate from the abdominal 
sternite VIII is reported in females of Dichrophleps tor lhe first time. 
lhe male genltalia of Proconosama haenschi (Melicharl ls described 
for the first time. based on a single specimen from Bolivia. This 
species IS related to P. co/umbica 151gnoretl , as suggested by 
similarities in the aedeagal form o 11 can be distinguished from P. 
columbica by the following aedeagal features : apex without a 
narrowed area. ventral processes distlnctly smaller, and lateral keels 
longer. Tretogonia cribrata Mel. is newly recorded from Maricá and 
Teresópolis in Rto de Janeiro State, Brazil . lnase are the southernmost 
known records of this speeies in the country. lhe specimens were 
collected on plants from fresh-water habitats. In Maricá they were 
found on macrophytes from a littoral, sanei dune marsh, which IS 

mainly dominated by E/eocharis sellowiana and Rhynchospora sp. 
(Cyperaceael . ln Teresópolis they were collected on leaves of Typhs 
dominguensis (Typhaceae) from a dam situated in an area of Atlantic 
Forest. 

UMA NOVA ESPÉCIE DE 8ythonio EA F~MEA DE 8ythonio consens. 
(AUCHENORRHYNCHj\. CICADELlIDAE. IASSINAEI 

M. E. Felix & G. L. F. Mejdalani, Dept. de Zoologia, UFRJ. C. P. 
68044 . 21944 -970 , Rio de Janeiro , RJ. Brasil. E·mall : 
mejdalan@sepetiba.nce.ufrj.br . 

O gênero neotropical 8yrhonia Oman possui três espécies 
descritas, sendo duas registradas no Brasil (8. kalypso Linnavuori e 
8 . consensa Blocker & Webb) e uma na Bol(vla e no Peru 18. rugosB 
(Osborn)) . Estudando-se as coleções do Departamento de Zoologia 
(UFRJ) e do Museu Nacional (UFRJ). verificou·se a existência de 
uma nova espécie de 8ylhonia. proveniente de EncrUZilhada (BA, 
15° 31 ' S. 40° 54 ' WI . Além disso, foram Identificados espécimes 
de B. consenslt. provenientes de Angra dos Reis (AJ. 23° 00' S, 
44° 19' WI, o que representa um novo registro dessa espécie, que 



Resum03áo /6·Congrrsso Brasileiro de Entomologlu. Su/vador·BA. 02 a 07 de março dt! /997 

foi descrita do Espfrito Santo. A fêmea de B. consenSB é descrita 
pela primeira .... ez no presente estudo. BythoniB sp. n. é muito 
semelhante ã B. consenSB quanto à coloração e morfologia da genitália 
masculina, porém, apresenta uma área hialina nas asas anteriores e 
o consprcuo processo bifurcado na margem .... entral do pigóforo, 
caracterrst ico de B. consenss, está ausente. A no .... a espécie pode 
ainda ser distinguida pelas seguintes caracterfsticas: estilos com uma 
projeção dorsal na metade basal, um curto processo triangular 
subapical e um grupo de longas microcerdas no ápice; t erço apical 
do edeago com um par de longos processos la terais espiniformes. A 
fêmea de B. consenS8 caracteriza-se pela presença, na margem 
posterior do esternito abdominal VII, de um recorte mediano retangular 
e um par de reentrAncias laterais, ornadas nas exuemill ., r'es por 
delicados processos espiniformes; as .... ál .... ulas ti do OvipoLltor são 
pouco expandidas após a cur .... atura basal, le .... emente dilatadas na 
porção apical. sem proeminência pré·apical e com o ápice obtuso; 
aproximadamente 2 /3 da área expandida apresentam dentes dorsais, 
que 510 diminutos na área anterior à dilatação e desen .... ol .... idos na 
porção dilatada. 

OCORR~NCIA DE Xoride$ (Pericero6J plumicotnis Smith, 1877 
(XORIDINAE. ICHNEUMONIDAE. HYMENOPTERA) EM BAURU. 
REGIAO SUDESTE DE sAo PAULO. 

S. S. Ruiz. Depto. de Ciências Biológicas (UNESP/Bauru). C.Postal 
473. CEP 17.033· 360 . Bauru. S.P. E-mail : 
ssruiz@8zul.bauru.unesp.br. 

Em levantamento da fauna de Ichneumonidae da região de 
Bauru , obteve-58 um exemplar considerado raro nas coleções 
entomológicas. pertencente ao gênero Xorides IXur 1ina8, 
Ichneumonidae), que foi descrito por Townes e registrado t,;omo de 
ocorrência mundial. Inclui vários subgêneros, dos quais três foram 
associados à região Neotropical e dois são endêmicos desta região. 
O exemplar ident ificado, uma fêmea, foi coletado na EstaçAo 
Ecológica de Bauru, no dia 21 .X.1992, atra .... és de armadilha de 
Mõricke. Baseando·se nas caracterrsticas do material procedente de 
Rondônia (Gral, 1995), fez·se a identificaçAo do exemplar, que 
apresenta os seguintes caracteres morfológicos: Comprimento das 
asas anteriores: 15 cm. Flagelo: com 19 segmentos, alargando-se 
da base ao ápice, com pêlos mais longos, densos e eriçados do 2° 
ao 8· segmento: com extremidade distai curva em cotovelo, com a 
curvatura e duas cerdas grandes modificadas sobre o 18· flagelômero; 
último flagelômero de mesmo comprimento que os três anteriores a 
ele. Cabeça: pontuações finas e densas no vértice, nas genas e na 
fronte (face, segundo Townes, 1990); órbita temporal e genas com 
pilosidade densa e prateada, com pelos longos estendendo·se até 8 

base das mandlbulas; lamela longitudinal entre o ocelo mediano e os 
soquetes antenais; carena ocipital completa; clfpeo pequeno, com 
margem con .... exa. expondo o labro . Metassoma: EsplI<Jr Jlo do 
primeiro tergito localizado um pouco à frente do meio; met,IIJe apical 
do ,. tergito e tergitos 11 e 111 com impressões. ColoraçAo: Cabeça e 
parte dorsal do mesossoma marrom-enegrecidos; fronte, lateral das 
genas, partes lateral e ventral do mesossoma. coxas, trocAnteres, 
fêmures e metassoma marrom·a .... ermelhados: olhos marrom
amarelados: tlbias e tarsos amarelados: tarsos escurecendo-se da 
base ao ápice, com garras enegreCidas; órbitas frontal e facial com 
faixa longitudinal esbranquiçada ; flagelo preto , exceção aos 
segmentos 9-13, que são amarelados. 

MONTAGEM DA COLEÇAo ENTOMOLÓGICA REGIONAL DO 
CENTRO DE ENSINO SUPERIOR PROF. PUNIO MENDES DOS 
SANTOS - Cesup (DIDÁTICA E REFER~NCIA) 

I. R. Barbosa & T. lIppareUi, Departamento de Biologia (Cesupl UCA). 
C. Postal 2 153, Campo Grande, MS. 

Um dos problemas enf rentados pelos pesqulsúf ::Ires e 
estudantes na área de entomologia no Estado de Mato Grosso do 
Sul é a ausência de coleções entomológicas, que obedeçam a uma 
padronização técnica de fixaç60, conservação, exposiçAo e de fácil 
acesso para consulta. Procurando suprir esta necessidade, foi criada 
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uma coleção entomológíca sinótica moldada cient ificamente. que 
atenda as ati .... idades de ensino e pesquisa do Centro de Ensino 
Superior Professor PUnio Mendes dos Santos· Cesup. Até 1995 a 
coleçAo conta .... a com 3024 insetos, fixados por .... ia seca, distriburdos 
pelas ordens: Ortoptera, Hemiptera, Homoptera, Neuroptera, 
Coleoptera, Diptera, Lepdopt era e Hymenoptera . A ordem 
Hymenoptera possuis 294 espédmes com representantes nas famnias 
Ichneumonidae, Apidae, Pompilidae, Anthophoridae, Vespidae, 
Mutillidae e Formicidae, procedentes de diferentes regiões do cerrado 
do Mato Grosso do Sul. A coleçllo encontra·se instalada no laboratório 
de zoologia do Cesup a disposiçllo dos interessados para permuta 
de espécimes ou para consultas. 

LISTA PRELIMINAR DE RHOPALOCEROS DEL PARQUE NACIONAL 
IGUAZU (MISIONES - ARGENTINA) 

A. E. Tricio· , H. A . Cha .... es·· & l. R. Hes • .• Facultad de Ciencias 
Exactas Oulmicas y Naturales (UNaM) Félix de Azara 1552. Fax 
0054 · 752 · 254 14. C.P. 3300. Posadas . Misíones. Argentina . •• 
Delegactón Técnica Regional Nordeste Argentino. Av. Victoria Agulrre 
66. C.P. 3370. Iguazú. Misiones. Argentina. 

Se lIe .... a a cabo el in .... entario de Rhopaloceros para el área 
enunciada. No existiendo antecedentes en el tema especffico y dada 
la necesidad de conocer el valor de la biodiversidad an áreas 
protegidas, este aporte ha generado interés y compromiso entre las 
institucionas firmantes de un acta de trabajo. EI Parque Nacional 
Iguazú creado en 1934 ILey 12.103) comprende 67.000 ha (Area 
Parque y Reser .... al se halla ubicado entre los paralelos 25· 31 ' y 25· 
33 ' latitud sur y meridianos 54· 08 ' y 54· 32' longitud oeste, yes 
colindante con el Parque do Iguazú IBrasil. Estado de Paraná' 
compartiendo la untdad bKlgeogrática. Se plantea la enumeraclón 
básica para detectar posibles cambKls. EI trabajo comprende 10 meses 
de tarea (septiembre 1995 • junio 1996: 5 dfas cada unol . Se 
muestrearon Área Cataratas, Isla San Martrn. Sel .... a Paio Aosa. Las 
mariposas se capturaron con red, por trampas con cebo o fueron 
reconocidas en vuelo, la determinación taxonómica por patrones 
cromáticos y comparación con la colección dei Provecto de la 
Entomofauna Misionera . Hasta el momento se han reconocido 10 
de las 13 famílias conocldas, 30 géneros y 59 espectes. Los números 
encontrados son baios, se Interpreta que los meses de septiembre, 
octubre y noviembre most raron déficit dei registro pluviométrico . 

DIFERENCIAÇAo MORFOLÓGICA ENTRE Sitophilu. Z •• moi. E S. 
O'Y". (COLEOPTERA : CURCULlONIDAE) ATRAV~S DA 
MICROSCOPIA ELETRONICA DE VARREDURA 

M.M. de Oliveira, J .M . dos Santos & A .L. Boiça Júnior, DeptO de 
Entomologia e Nematologia (FCAV·UNESP). 14870-000, Jaboticabal, 
SP. 

Na famnia Curculionidae tem sido encontrada cerca de 30 
espécies que infestam produtos armazenados. incluindo S. zeBmsis 
e S. Oryz86. Essas espécies podem ser encontradas nos mesmos 
produtos 8 são muito semelhantes quanto à biologia, etologia e ti 
morfologia das formas jo .... ens e adultas . Objeti .... ou·se neste trabalho. 
determinar algumas diferenças morfológicas entre essas espécies 
de gorgulho, atra .... és da microscopia eletrônica de varredura. O 
experimento foi conduzido no Laboratório de Microscopia Eletrônica 
da FCAV, UNESP, Jaboticabal, SP. Os insetos foram fixados em 
glutaraldefdo a 3%, pós· fixados em tetróxido de ósmio 2% e 
desidratados com álcool etilrco. Em seguida foram secos em secador 
de ponto critico, metalizados com ouro paládio e elé tron· 
microgra fados em microscópio JEOL JSM 25 511 , operado em 15kV. 
Com base nos resultados obtidos, concluiu-se que apesar do pronoto 
de ambas as espécies serem fortemente marcadas no dorso, com 
fossas das quais saem cerdas. observou·se que em S. zeamais eSSBS 
fossas silo arredondadas e em maior número por drea. enquanto 
que, em S. OryZ88 elas do o .... ais e mais esparsas. As esculturaçÕ8s 
em forma poligonal existentes no tegumento das espécies, em S. 
oryza8 são mais alongadas do que em S. zesmais. 
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ESP~CIES DE MOSCAS·DAS·FRUTAS IDIP .. TEPHRITIDAE) EM 
QUATRO MUNIClplDS DO NORTE DO ESTADO DE MINAS GERAIS. 

H.A . Canal O .• Univ. dei Tolima. A.A. 546. Ibagu~ . Tol.. Colômbia. 
e-mail neacdau@carpa.ciagri .usp.br. R.A . Zucchl. Entomologia 
ESALO/USP, C.P. 9, CEP 13418·900 Piracicaba, SP, . ·mail 
razucchi@carpa.ciagri .usp.br, & C.O. Alvarenga, EPAMIG/CANM, C. 
P. 12: 39440·000 Janaúba, MG. 

A fruticultura irrigada é uma atividade cada vez mais 
importante no semi-árido . Entretanto. pouco é conhecido a respeito 
das pragas regionais nos pomares. As moscas-das-frutas slo uma 
das principais pragas das fruHferas e até hoje não têm sido estudadas 
na caatinga. Em janeiro de 1994, iniciou-se um levantamento de 
tefritrdeos e seus hospedeiros, assim como seus inimigos naturais 
nos munidpios de Itacarambl, Jalha, Janauba e Porteirinha, n\J norte 
de Minas Gerais. Os dados apresentados correspondem aos tefritfdeos 
coletados semanalmente em frascos caça-moscas tipo MacPhail. 
usando-se, como atraente. prote(na hidrolizada de milho. Entre janeiro 
de 1994 e julho de 1996 foram coletados 12539 espécimens de 
Cerslir;s capirals (4460 machos e 8079 fêmeas) e 12612 espécimens 
de Anastrepha (6352 machos e 6260 fêmeas' . Até o momento. 
foram identificadas 3726 fêmeas de Anastrepha, coletadas em 1994 
e 1995. pertencentes a 20 espécies. com as seguintes porcentagens: 
A. alveata (0,35). A . bshiensis (0.031. A. bamesi (0, 19), A. daciformis 
10,03). A . dissimilis (1 .72). A. distinctlJ (0,10). A. flavipennis 10,031. 
A . fr8terculus (7 ,64), A. hamata (0.24), A . montei 15 ,23) , A . 
n;gripalpis 10,16), A. obliqulJ 150,53', A. picke/i (6,98', A. sororcula 
(0.35), A . undosa 12.01). A . zeniJda8 (3.19), e duas novas espllcies: 
Anastrepha n. sp.' 10,32' e Anastrepha n. sp.2 (1 .13). A identidade 
de outras duas espécies nAo está ainda esclarecida: uma espécie é 
próxima à A. p;ckeli (19.72%) e outra a A . quiinae 10,05' . A 
imponAncia econômica dessas espécies poderá ser determinada após 
a análise dos dados ecológicos, da flutuaçio populacionll e dos 
hospedeiros . Os espécimens ·youcher· estio deposltildOS no 
Departamento de Entomologia, ESALO/USP. 

BIODIVERSIDADE DE TEPHRITOIDEA IDIPTERA) EM MATO GROSSO 
DO SUL 

M. A .Uchoa F., I. de Oliveira. R. M. da S. Molina. Lab. de Controle 
Biológico de Insetos, UFMS. C. P. 04, 72900·000. Aquidauana, 
MS &. R. A . Zucchl , Depto. de Entomologia. C. P. 9. ESALO-USP. 
13418-900, Piracicaba - SP. 

Nas regiões de Aquidauana. Anastácio. T Menos e Rochedo
MS, estio sendo feitos 11993 a 1997' levantamentos dos 
Tephritoidea associados a frutos cultivados e silvestres . Este é o 
primeiro levantamento intensivo de moscas~das·frutas no Estado de 
Mato Grosso do Sul. Foram identificadas apenas as moscas coletadas 
em 1993, cujos dados estio sendo apresentados aqui. As espécies 
de moscas infestantes e as suas freqüências relativas em 15 spp. 
de frutfferas foram: abacate Persea americana 13600gJ: Neosilbe 
sp. (100%' (Lonchaeidae'; abóbora Cucurbite maxime (20000) : 
Anastrepha grandis lTephritidae' (100%' ; cirigüela SpondiBs 
sp.(71 Og) : A . obliqua 180%'. A. $ororcul8 (10%' e Ceretitis capitata 
110%); araçá Psidium sp. (46300): A. striata (54.1 %, e A. sororcula 
(45.9%'; guavira Campomanesie sp. (74460): A. sororcula (25,4%). 
A . zenilda6 (4,5%'. Neosilba sp. 132,8%' e outros lonquetdeos 
(37,3%'; cagaita Eugenia dysemericB 1501g': A. obliqua 129,6%1 e 
Neosilba sp.170,4%); ooiaba Psidium guajavaI35840g': A. sororcula 
154,1 %), A. frarerculus 14,4%), A . slriora 11 ,8%), A. zanilda. 11 ,5%1, 
A. obliqua 11,1 %): C. capirara 133,8%) • Neosilba sp. 13,3%) : 
Jabuticaba Myrciefl6 jaboticabe (31660): A. obliqua (93,3%1 e A. 
sororcula (6.7%'; cal i -mirim Spondias sp. 131500' : A . obliqua 
1100%): carambola Averrhoe cerambo/e (1300g): A . obhqua.112,5%) 
e C. capitata 187.5%); laranja Citros sinensis (200267. 7g): C. cspitata 
(3,9%). Neosilb8 sp. (92.9%1 e outros lonquerdeos 13.2%1; poncA. 
C. Buramium 1131020': Neosilba sp. 1100%'; inOá Inga sp.(215g): 
Neosilba sp. 1100%1: frutos de mandioca Manihot esculema 141310': 
A . monte; 198.7%' e A. p icke/i 11 .3%1 e sete-copas Tt; f ninalia 
car8ppa 110183g): A. zenildaeI0,2%), C. capir8raI94,7%)" Neosilbe 
sp. 15 ,1%). 
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DISTRIBUIÇAD GEOGRAFICA DE An .. rr. ph. zen/ld •• Zucchl 
IDIPTERA: TEPHRITIDAE), NO BRASIL. 

E.L ArauJo, Entomologia ESALO/USP, C.P. 9, 13418·900, Piracicaba, 
SP. E-mail : elaraujo@carpa.ciagri .usp.br. R.A.Zucchl. V.R.S. Veloso. 
N.A. Canal D. " MA Uchoa F. 

Anastrepha zeni/dae é uma espécie do grupo fraterculus , 
muito próxima taxonomicamente à A . frarercu/us . 
Consequentemente. este fato tem causado uma s6rie de dificuldades 
na identificaçlo de A . zeni/dae. Provavelmente. a medida que os 
entomologistas forem alertados para este problema. A. zenildae 
poderá atingir o ·status· de praga nos pomares de goiaba de algumas 
regiões brasileiras. pois em muitos casos, A. zenildae tem sido 
erroneamente identificada como A. frsterculus. Problema semelhante 
ocorreu com A . sororcula, uma outra espécie do grupo fraterculus. 
muito similar à A . fraterculus. A . zenilda8 foi originalmente descrita 
de exemptares cofetados nos Estados do Ceará (Paca;Us. Maranguape 
e Fortaleza), Bahia ICruz das Almas' e São Paulo (Ribeirão Preto e 
Taiuval. em frascos caça·moscas e em frutos de goiaba Psidium 
guajava . Em 1996, esta espécie foi registrada no Rio Grande do 
Norte (Mossoró, Assu e Gov. Dix-Sept Rosado' . tendo sido coletada 
em frascos caça-moscas e em frutos de juá Ziziphus joazeiro. Em 
identificações recentes de moscas-das·frutas . e em avaliações de 
amostras recebidas para confirmaçlo no Laboratório de Taxonomia 
da ESALO/USP, A. zenildae tem sido constatemente identificada, 
sendo os novos registros de distribuiçAo: Pernambuco IPetrolina e 
GOiana). Paralha (Areia' . Mato Grosso do Sul (Aquidauana'. Gólas 
IGoiAnia) e Minas Gerais (ItacarambO. Portanto. A. zeni!dae apresenta 
ampla distributçio geográfica, e em algumas ocasiões. tem suplantado 
espécies normalmente abundantes como A. fraterculus e A. sororcu/a . 

ESP~CIES DE An.streph. IDIPTERA: TEPHRITIDAE) OBTIDAS EM 
GOIABA Psidium guaj.v. L. NA FAZENDA EXPERIMENTAL DA 
ESAM, MDSSORÓ IRNI. 

J.D. Santo • • OptO de Fitotecnia ESAM, C.P. 137. 59625-900. 
Mossoró. RN, E.A . Cardol o, E.L. Araujo. R.A . luccm & N.A . Canal 
D. 

Em Mossoró. localiza-se uma das poucas áreas que é 
reconhecida pelo Departamento de Agricultura dos EUA. como sendo 
livre da mosca-das-cucurbit áceas Ansstrepha grandis . Desta forma. 
este municrpio destaca-se na área agr(cola devido à exportação de 
mello. No entanto, outras espécies de frutos deixam de ser 
exportados. pois as moscas-das-frutas carecem de estudos básicos 
na regilo . Por este motivo. foi iniciado um estudo para 58 conhecer 
as espéctes de moscas-das·frutas, que tnfestam a goiaba em Mossoró. 
O trabalho foi realizado na fazenda experimental da Escola Superior 
de Agricultura de Mossoró. num pomar de goiaba. com 1 ha de área. 
no per(odo de julho de 1994 a junho de 1995. Foram coletados de 4 
a 5 kg de frutos semanalmente. As goiabas coletadas fot'am cotacadas 
em bandejas com vermiculita . Após 10 dias. a vermiculita era 
peneirada para obtenção dos pupários, que eram transferidos para 
gaiolas. até a emergência das moscas. Emergiram um total de 1.774 
moscas-das·frutas 1880 machos e 894 fêmeas' . Apenas duas 
espécies foram obtidas dos frutos, A. zenildae (53.80%) 8 A . 
$ororculs (46,20%). Portanto. A. zenilda6 é também espécie comum 
na cultura da ooiaba na regilo . ~ interessante ressaltar. a ausência 
de A . fraterculus na área estudada. visto que normalmente em outras 
regiões é a espécie predominante em goiaba. Durante o levantamento 
das moscas-das-frutas, foram cokltados 24 parasitóides IBraconidae'. 
pertencentes às espécies Doryctobracon areo/atus 120 exemplares) 
e Asobsra anastrephae (4 exemplares). Este reduzido número de 
parasitóides está diretamente relacionado • variedade de goiaba 
estudada. que apresentava o mesocarpo bastante espesso. 
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ANÁLISE MORFOM~TRICA DE QUATRO ESPÉCIES DE A u •• ".ph. 
IDIP •• TEPHRITIDAEI. PERTENCENTES AO GRUPO f,.'ereulu • . 

E.L. Araujo. R.A . Zucchl. Entomologia ESAlOJUSP. C.P. 9. 13418-
900. Piracicaba-SP. E-mail : elaraujo@carpa.ciagri.usp.br & F.M. 
N •• cimento. Instituto de Biociências da USP. 

As moscas·das-frutas do gênero Anastrepha do de grande 
imponJncia econOmica e quarentenária. devido aos sérios prejulzos 
que causam à fruticultura . A classificação da maioria das espécies é 
calcada basicamente no padrão alar e nas caracterlsticas do 
ovipositor. Num gênero tão grande como An6strepha 
'aproximadamente 200 espécies). para facilitar os estudos de 
identificaçAo. os especialistas reúnem as es~cies com caracterfstícas 
comuns em vártos grupos. Um dos maiores e mais imponantes grupos 
é o frllterculus. formado aproximadamente por 30 espécies. das 
quais quase a metade ocorre no Brasil. Geralmente. 510 detalhes do 
ovipositor que possibilitam a separação das espécies de un, "Tlesmo 
grupo. No entanto. às vezes os limites para a separação do alguns 
exemplares não 510 bem definidos. Com o objetivo de auxlhar as 
identificações. foi realizado um estudo morfométrico multlvariado. 
com base nas caracterlsticas do ápice do ovipositOf" de quatro espécies 
de moscas-das-frutas. pertencentes ao grupo fratercu/us: Anastrepha 
fraterculus 130 exs.). A . obliqual25 exs.) , A. sororcuJal19 exs.) e 
A. zenildsB 130 exs.). As aspécies foram coletadas no Estado do Rio 
Grande do Norte, com exceçAo de A. obliqua (Pernambuco). A análise 
discriminante dos dados revelou a formação de quatro grupos 
distintos. conespondendo cada um As espécies de moscas-das-frutas 
estudadas. O comprimento do ápice do ovipositor e a distAncia entre 
o fim da abertura genital e o inIcio da serra foram as caracterfsticas 
que mais influenciaram na separação das es~ctes. Portanto. a análise 
discriminante multivariada mostra-se. como mais uma ferramenta 
que pode ser utilizada. para auxiliar as identificações de espécies de 
Anastrepha. como Já acontece em muitos outros grupos de insetos. 

Thrip. IOboel - ~ REALMENTE UMA PRAGA DO AlGODOLI~O NO 
BRASIL? 

R.C. Monteiro. R.A . Zucchi & l.A. Mound. Depto. Entomologia 
IESAlOJUSPI. C. Postal 9. CEP 13418-900. Piracicaba. SP. E-mail : 
rcmontei@carpa.ciagri .usp.br. 

Tradicionalmente na literatura agrfcola nacional. Thrips 
rabaci é considerado importante praga inicial da cultura do algodão. 
sendo conhecido como tripes do algodoe"'o. Entretanto. nas amostras 
de tripes coletadas em algodoais de cinco Estados brasileiros 
(Pernambuco. Mato Grosso do Sul, Goiás. São Paulo e Paraná), 
nenhum exemplar de T. tllbaci foi identificado. Portanto. se de fato 
T. tsbacifosse realmente comum no algodoeiro. em algumas coletas 
de determinadas regiões deveria ter sido constatado. Ao invés disso. 
a espécie normalmente mais comum nas amostras foi Frsnkliniells 
schultzei. além de Caliothrips phBseoli (esta aparentemente sem 
importência econômica). NAo há como confundir T. tBbllCi e F. 
schu/tzei. visto que mesmo os gêneros são bem distintos 
morfologicamente. Entretanto. a identificaçlo dos DAII~ros e 
respectivas espécies só pode ser realizada com segurança após a 
preparaçio de IAminas microscópicas. Portanto, as referências 
duvidosas na literatura alenam para dois posslveis problemas: {H 
negligência à taxonomia e (2) ident ificação incorreta. Na realidade. 
os entomologistas, de um modo geral. têm por prática denominar as 
espécies de acordo com a planta atacada e/ou nome disponfvel na 
literatura. Conseqüentemente. T. tBbBCi tem sido inadequadamente 
associado ao algodoeiro no Brasil, pelo menos recentemente. A 
correta tdentificação de uma espécie' de grande relevAncia nas 
ciências aplicadas. A identificaçio , importante uma vez que a 
suscetibilidade dos tripas aos produtos qufmicos pode variar entre 
as espécies. Além disso, a comunicação dos resultados obtidos está, 
em última análise. condicionada ao nome especifico. Deve-se ter em 
mente que uma amostra identificada por um especialista é de suma 
importância e que a população de uma espécie flutua temporal e 
espacialmente. ou seja. a espécie comum hoje pode nAo ser amanhA. 
Portanto. independente do estudo conduzido. a taxonomia deve ser 
realizada freqüentemente. 
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CATALOGAÇÃO DAS ESPÉCIES DE Triehog,.mmo E DE SEUS 
HOSPEDEIROS PARA A AM~RICA DO SUL. 

R.A . Zucchi & R. C. Monteiro. Depto. Entomologia, ESAlOJUSP. 
13418-900 Piracicaba, SP. E-mail: razucchi@carpa .ciagri .usp.br 

São conhecidas aproximadamente 160 espécies de 
Trichogrsmma em todo o mundo. Com base neste levantamento. 
24 espécies de TrichogrBmma ocorrem na América do Sul. A 
cataSogaçio das es~cies de TrichogrBmms e seus hospedeiros. com 
base em todas as referências publicadas. conduz com certeza a 
informações incorretas. Na tentativa de evitar a compilação de 
registros duvKtosos. são discutidos apenas os trabalhos taxonômicos 
ou aqueles. que embora de finalidade aplicada. tenham tido a 
participaçlo de um taxonomista . Muitos registros duvidOSOS na 
literatura nlo podem ser corrigidos devido à falta de "voucher 
speclmens". Nenhum registro é conhecido para o Equador, a Guiana. 
a Guiana Francesa e o Suriname . Para 05 outros pafses. os 
levantamentos têm sido conduzidos quase que exclusivamente em 
áreas agrfcolas. O maior número de espécies conhecidas encontra· 
se no Brasil {50.S%!. Tn'chogrsmlTl8 pretiosum é a espécie mais 
comum no continente sul-americano. As espécies de Tn'chogrllmms 
estio associadas a 41 espécies de hospedeiros distribufdos em 25 
espécies de plantas hospedeiras. das quais 80% são de imponAncia 
agrfcola. Os levantamentos têm sido mais comuns em cana-de-açúcar 
e algodoeiro; entre as honaliças, há mais registros para o tomateiro 
e, entre as Uorestais. para o eucalipto. Tn'chogrsmmB pretiosum, 
além de espécie de ampla distribuição. é a mais polffaga. tendo sido 
associada a 26 espécies de insetos hospedeiros (aproximadamente 
63% das es~cies parasitadas por Trichogrsmmll) . TrichogrsmmB 
exiguum é a segunda espécie com o maior número de hospedeiros. 
Quase a metade das espécies de Trichogrsmms está associada a 
apenas um único hospedeiro. Erinnyis ello é o hospedeiro parasitado 
por mais espécies de TrichogrBmmB. Exceto para dois registros em 
Neuroptera (Chrysopidae). todos os demais hospedeiros pertencem 
à ordem lepidoptera (13 famOlas) . sendo quase a metade da famOla 
Noctuidae . 

ORGANIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DA COLEÇÃO CIENTIFICA 
DE INSETOS DO INSTITUTO DE 810l0GIA DA UF8A. NOTA 
PRELIMINAR. 

A . F. R. Teixeir. & A. T. 8. Cecilia. Depto. de Zoologia. Inst. de 
Biologia IUFBAI. Campus de Ondina. CEP 40170·210. Salvador. 
BA. E-mail: afabian@ufuba.br 

A necessidade de se conhecer a biodiversidade nos leva a 
organização, padronização e informatizaçio de coleções cientificas 
regionais de referência que venham facilitar o acesso de todos os 
interessados. Atualmente existe no Departamento de Zoologia da 
Universidade Federal da 8ahia muitos exemplares de insetos. 
conservados a seco e em álcool (70%). resultantes dos trabalhos de 
pesquisa e extendo realizados pela instituiçlo e de doações feitas 
pela comunidade. englobando amostras provenientes de diferentes 
regiões do Estado da Bahia e de outros Estados do none e nordeste 
brasiletro. A organização desse material. vem sendo realizada através 
do uso do Sistema de Gerenciamento de Coleções (SGC) que roda 
em computadores compativeis com IBM-PC. visando sua inclusAo 
no projeto "'Acondicionamento de Coleções". que está empenhado 
na organizaçlo do futuro Museu de Zoologia da UFBA. Foram triados 
e quantificados até o momento representantes das seguintes ordens: 
Odonata, Orthoptera, Blattodea. Phasmatodea. Mantodea, Aecoptera, 
Dermaptera. Hemiptera. Homoptera, Coktoptera, lepidoptera. Oiptera 
e Hymenoptera. totalitando 7.782 exemplares. Foram verificados 
os dados referentes a procedência dos exemplares tais como: pais 
de origem, unidade da federação. municlpio/distritoJlocalidade de 
acordo com a Divisão Territorial do Brasil· IBGE. Diretoria de 
Geociências· OGC. Núcleo de Documentação e InformaçAo • NOI de 
06/06/1990 (p.39-46) . A latitudellongitudeJaltitude. além da 
ident ificaçlo ê nrvel mais preciso dos exemplares estão sendo 
realizadas também. 
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CHAVE ILUSTRADA PARA AS ESPÉCIES DE EUGLOSSINAE 
(APIOAEI DA BAHIA 

E. L. Ney_s & B. F. Viana. OeptO de Zoologia (lBUFBA). Campus 
Uniy . Ondina. CEP 40 .210-730. Salyador, Ba . E-mail : 
edneves@ufba.br. 

As abelhas da Subfamiha Euglossinae são importantes 
polinizadoras de muitas plantas neotloplcais, principalmente as da 
famnia Orchidaceae. Os machos coletam substâncias aromáticas nas 
orqurdeas, as quais acredita-se sejam usadas como precursoras de 
feromOnlos sexuais . Este é um dos grupos de abelhas tropicais mais 
estudados e tem sido utilizado para trabalhos sobre coeyolução planta· 
polinlzador. dtnâmlca de populações. mimetismo. fisiologia e mUitos 
outros aspectos ecológicos. Com O uso freqüente de iscas-odores 
para atrair machos destas subfamllia, tem-se aumentado 
slgnlflcantemente o número de individuas coletados em todo o mundo. 
Klmsey e Oressler (19861 reconhecem 5 gêneros na tribo EuglossiOl: 
Aglae. Exaerete. Eulsems. Eufrieses e Euglossa . Sabe·se, atualmente 
que mUitas das espécies desse grupo sofrem pequenas variações 
morfológicas quando em regiões blogeográficas dl f .. , :mtes, 
necessitando-se registrar estas variações para um .1 melhor 
Identificação das espécies. Com o objetiVO de dttscrever 
morfologicamente as espécies de Euglossinae do Estado da Bahia. 
elaborou·se uma chave artificial ilustrada para as espécies de Euglossa 
Lamei!!e, 1802 e de Eu/aema Lepeletier , 1841 . Foram cole tadas. 
na Bahia. 10 espécies de Euglossa Latre/lle (Eg. corda ta. Eg. 
imperialis. Eg.chalybeata, Eg. me/anotricha. Eg. liopoda, Eg. gsianii. 
Eg. townsend, Eg. sapphirina. Eg. truncats Eg. securigera) e 4 
espécies de Eu/aema Lepeletler (EI. nigrtta, EI. mariana flavescens. 
E/. dngu/ata e EI. bombiformis) em armadilhas contendo eucaliptol. 
sahcilato de met/la, eugenol. baunilha, escatol e acetato de benzila 
em um Ecossistem de Mangue no municrpio de Valença. Baixo Sul 
da Bahia (Neves e Viana, 1996); na Caatinga, nos munic(plos de 
LençóIs e Casa Nova (Aguilar, 19901 e em vestrgios de Mata AtlAntica 
em Salvador (Raw, 1989). As abelhas estudadas estão na Coleção 
do Laboratório de Entomologia e Ecologia de insetos. Departamento 
de Zoologia do IBUFBA. 

ASPECTOS COMPORTAMENTAIS DE UMA POPULAÇÃO O[ GRILOS 
Endecous sp SAUSSURE (ORTHOPTERA. PHALANGOPSINAEI DO 
CERRADO DE CORUMBATAI . SÃO PAULO . 

E. Zele. Oap.o. 8101 .. UNESP. RIo Claro. CP199. CEP ,3506900. 
SP. 

O gênero Endecous compreende um grupo de grilos 
amplamente distribu(do em todas as regiões do Brasil. f -::s 
caracterfsticas biológicas ainda não foram devidamente estudadas 
e, pela análise dos exemplares descritos e mantidos em coleções 
entomológicas, pode-se constatar que as diferentes espécies podem 
ser encontradas nos mais vaflados habitaIS, Incluindo cavernas, 
cerrados , Mata Atlântica. dentre outros. Os exemplares analisados 
neste trabalho foram coletados durante a noite. entre 18 e 22 h. 
alrardos por iscas de aveia. Alguns machos adultos foram encontrados 
e capturados enquanto estrtdulavam nos troncos. Foram realizadas 
observações em campo e em laboratório; as imagens foram tomadas 
com máquina fotográfica NIKON e objetiva AF MICRO ro.:K KOR 
105mm e os sons registrados em gravador NAGAA E e ,I.alisados 
no aparelho UNISCAN 11. Verificou-se que esta espécie possui um 
repertóllo de pelo menos seis sons distintos. Nas primeiras horas da 
nOite, os insetos deixam os abrigos localizados no substrato; os 
machos se dispõem na região mediana dos troncos, onde emitem 
sons para atrair as fêmeas ; estas, juntamente com as ninfas. 
perambulam entre as folhas cafdas. em busca de alimento. Ao 
amanhecer todos retornam aos abrigos, onde há uma Intensa atividade 
de grupo. mediada por toques de antenas, vibrações do corpo. 
emissões acústicas e disputa hierárquica dos machos pelas fêmeas . 
Os padrões comporta mentais de Endecous sp são semelhantes 
quando comparados às duas únicas espécies da subfamflia 
PhalangopSinae etologicamente estudadas: Amphiacusra maya e 
Pha6ophi/acris spectrum. 
auxnlO flnance"o : CNPq e CAPES 
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UL TRAMORFOLOGIA DO APARATO ESTRIOULAOOR DE DUAS 
POPU LAÇ ÕES DE INSETOS DO G ~NERO GRYLLUS L. 
(ORTHOPTERA. GRYLlIOAEI 

E. Zela. Oepto. Biol .. UNESP. Rio Claro. CP'99. CEP ,3506900. 
SP. 

O gênero Gryllus se destaca como um dos mais complexos 
na sistemática dos Orthoptera, pois possui um conjunto de espécies 
cosmopolitas e crfpticas. que foram Identificadas por diferentes 
pesqUisadores, segundo padrões taxonOmicos distintos . Neste 
trabalho analisou·se a morfometria e ultramorfologia da pars stridens 
de glllos provententes de duas regiões : RIO Claro. SP e Campos do 
JordAo, SP, com o objetiVO de descrever características estruturaIS 
que possam servir como elementos seguros a serem empregados na 
classificação e Identificação das espécies deste gênero. No total , 
foram analisados dezenove indiyfduos coletados em Rio Claro e quatro 
em Campos do Jordão. As tégminas foram analisadas em Microscópio 
Eletrônico de Varr I JEOL ISM - P.15. As análises da pars stridens 
revelaram uma Significante diferença no número total de dentes que 
a compõem e permitiu distribuir os grilos estudados em quatro grupos 
distintos: o grupo I com uma média de 208,5 dentes. o grupo 11 com 
uma média de 138.7 dentes. o grupo 111 com uma média de 167,5 
dentes e o grupo IV com uma média de 114.5 dentes. Além da 
quantidade, a ultramorfologla dos dentes também auxiliou na 
individualização dos quatro grupos. Considerando que nos Gryllidae 
a emissão acústica tem um valor seletivo bastante acent'uado, é de 
se esperar que espécies diferentes possuam aparatos estriduladores 
distintos. Assim sendo. mesmo os indivIduas sendo morfologicamente 
semelhantes. os resultados apresentados neste trabalho indicam que 
os quatro grupos representam quatro espécies distintas. 

auxnlo financeiro : CNPq e CAPES 

EMISSÃO AC ÚSTICA E UL TRAMORFOLOGIA DO APARATO 
ESTRIOULAOOR DE UMA POPULAÇÃO DE GRILOS DO G~NERO 
Pteronemobius (ORTHOPTERA . NEMOBIINAEI DA ESTAÇÃO 
BIOLOGICA DE BORACt IA. SÃO PAULO. 

A . Mesa, P. Garcia, E. lefa & C. S. Fontanetti, Depto. de Biologia. 
UNESP. Rio Claro. CP '99. CEP '3 506 900. SP. 

Os glllos da subfamnia Nemobiinae são caracterizados pela 
presença de espinhos longos e móveis nas trbias posteriores . Em 
muitas espécies que vivem em vegetação aquática, incluindo 
Pteronemobius. estes espinhos apresentam um desenvolvimento mais 
acentuado. Os exemplares analisados neste trabalho foram coletados 
num pequeno alagadiço com gramrneas de pequeno porte. Após a 
coleta, os exemplares foram separados por sexo e mantidos em 
aquários com vegetação aquática. Os machos adultos foram 
numerados e acondicionados separadamente em potes plásticos de 
5 litros para que seus sons de chamado pudessem ser gravados. Os 
sons foram registrados com auxnio do gravador NAGRA E, microfone 
módulo MSB8. em fita AGFA (PER 52B. 6 .3mm. 1/4 in e '200ftl . 
As caracterrsticas ffsicas do som foram obtidas por meio do analisador 
de sons UNISCAN 11. As tégminas foram analisadas em M.E.V. JEOL 
P. ,5 para observação do aparato estrtdulador. Os sons emitidos pelos 
machos do altamente especrficos e largamente empregados na 
distinção de espécies crrpticas. A população analisada neste trabalho 
não apresenta caracteres morfológicos distintivos, entretanto, os 
sons emitidos pelos machos mostram uma acentuada variação. As 
análises acústicas revelaram a presença de 5 tipos distintos de sons 
especrticos incluindo variações na frequência (de 7.6 a 9,3 KHz) e 
estrutura da nota . Nas análises ultraestruturais observou-se 
diverSidade quanto ao número e a forma dos dantes que compõem o 
aparato estridulador. Todos estes caracteres indicam o alto poder 
sele tivo destinado aos elementos envolvidos na produção acústica 
destes InSetOS, sugerindo que esta população é composta por um 
conjunto de espécies simpátricas e crrpticas, as quais deveria agora 
ser ind/vtdualmente caractenzadas. A análise CfomossOmica e acústica 
dos indlvrduos dos quatro grupos mostrou diferenças que justificam 
esta afirmativa. 
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UM NOVO SUBGtNERO OE TrychomyislOIPTERA . PSYCHOOIOAEI 
PARA A REGIÃO NEOTROPICAL: ANALISE FILOGEN~TlCA DAS 
ESPÉCIES DESTE GRUPO 

F. Bravo, Oepto. Biologia, Fac. FilosofIa, Ciências e letras dl.l :\Ibelrão 
Preto IUSP), Av. Bandeirantes, 3900, CEP 14040-901, Rlbe,r<lo Preto, 
SP. E·mall : fbra vo@splder.usp.br. 

Um subgénero novo fOI crtado para Quatro espéCIes 
neotroplcals de Trichomyil1: T. botosaneanui Wagner das Pequenas 
Antilhas e três espéCIes novas do BraSil, Trichomyla sp.n. a do AIO 
de JaneIro. e Tflchomyia sp.n. b. e Tflchomyla sp,n, c. da Bahia. A 
dlagnose do subgênero novo é dada pela presença, no terglto 7 do 
macho, de uma estrutra semelhante a vareta em cada extremo lateral. 
formada por 5 cerdas longas, A descrição de duas das três espéCIes 
novas do Brasil. fOI apresentada em um trabalho anterior . Neste 
trabalho é apresentada. pela ptlmeira vez, a desctlção da terceira 
espécie nova, Trichomyia sp,n, c, da Bahia, BraSIl. DeZOito caracteres, 
polarizados pelo método de grupo-externo. foram utilizados para a 
análise fllogenética . Quatro caracteres sustentam o monoftletismo 
do subgênero novo. Para cada espécie do subgênero novo fOI proposto 
pelo menos um caráter apomórfico, Na análise fllogenétlca. feita 
manualmente, T. botosanel1nui aparece como O grupo·irmiio de um 
grupo monofilétlco formado pelas três espécies brasileiras. /":u grupo 
das espécies brasileiras. a espécie do Aio de Janeiro apar cL,;e como 
grupo· irmão de um grupo monofilétlco formado pelas espécies da 
Bahia - (T. botosaneanui(Trichomyia sp.n. a (Trichomyia sp,n. b + 
Trichomyia sp,n. cn). O padrão de distribUição decorrente da filogenia 
obtida neste trabalho, que mostra a T. borosaneanui das Pequenas 
Antilhas como grupo·irmão do grupo monofllétlco formado pelas 
espécies brasileiras, correspondende a um padrão geral de distribUição 
da blota neotroplcal. 

ROMALEloEOS OCORRENTES NO RIO GRANDE DO SUL 
10RTHOPTERA. ACRIDOIOEA. ROMALEIDAEI 

M . K, M . Costa & E. Corseuil , Insl. Biociências, PUCAS . C,Postal 
1429 . CEP 90619·900. Porto Alegre. RS . E.maol: 
corseUlI@vort8X.ufrgs,br 

Os romaleídeos, até pouco conSIderados como subfamilla 
de Acndidae, são acridoideos Que se caracterizam pelo porte robusto, 
pela presença de espinho apical externo nas tíbias POStCIIII. ~s. por 
possulrem mecanIsmo estrtdulatórto nas asas postenores .. itamente 
especializado e por caracterfsticas diferenciais relacionadas à genltálla 
mterna. Não eXiste inventariamento recente listando as espécies 
ocorrentes no RIO Grande do Sul; as referênCias feItas por diversos 
autores totalizam '8 representantes para o Estado, sendo Que no 
catálogo de BAUCKE (1 954) são listadas apenas oito espéCIes. Com 
o propósito de contribulf para o conhecimento de tais insetos em 
âmbito estadual. foi realizado levantamel"!to bibliográfico e exame 
de materiais em co leções do Museu Anchieta de Porto Alegre, 
Ciências Naturais da Fundação Zoobotânica do Rio Grande do Sul, 
Ciências e Tecnologia da Pontitrcia Universidade Católica do Aio 
Grande do Sul, Ramiro Gomes Costa da Fundação Estadual de 
Pesquisas Agronômicas e do Setor de Entomologia da Faculdade de 
Agronomia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Aesultou 
uma listagem contendo 20 espécies inclurdas nos gêneros a seguir, 
com indicação do respectivo numero de representantes : Chromacris 
(2). Diponthus (3), Sraleochlora (21. Tiranac,;s (1). Tropidacris {3J. 
Xyleus (41 e Zoniopoda (5); são referidos principais c;inônimos. 
eXistência de representantes nas coleções e respectivos f;Umeros 
de ca talogação, indicações bibliográficas e uma chave d.~otOmica 
para diferenciação das espécies. 

LISTA DOCUMENTADA DE PAPILlONIDEOS (LEPIDOPTERA . 
PAPILlONIDAEI OCORRENTES NO RIO GRANDE DO SUL. 

J. A . Teston, A . Dalmagro & E. Corseuil. Inst.Biociências, PUCAS. 
C, Postal 1429, CEP 90619-900. Porto Alegre, AS . E-mail: 
corseuil@vortex.ufrgs.br. 

Os papilionrdeos constituem uma famnia bem definida de 
ropalóceros, cujos adultos são borboletas de porte médio ou grande, 
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a maioria exibindo prolongamentos caudlformes nas asas posteriores; 
as lagartas caracterizam-se pela presença do osmetério. glândula 
odorífera peculIar . DepoIS do Catálogo de SILVA el aI. ('968) onde 
é feIto o relaCIonamento de 20 espécIes para o AIO Grande do Sul. 
eXIste apenas o registro de mais duas, em função da publicação de 
LlNK el ai . (1977) . Com o objetivo de contrIbuir para o conheCimento 
da fauna regional e atualizar as listagens eXistentes. fornecendo 
Informações sobre as espéCies ocorrentes no Estado, foi 
desenvolvIdo o presente trabalho, levando em conta o novo 
posiCionamento sistemático proposto por TYLEA, BROWN-J R. & 
WILSON (1994). O trabalho es tá fundamentado em revIsão 
bibliográfica e exame de materiais das coleções do Museu Anchieta 
(MAPA), Museu de CiênCias Naturais da Fundação Zoobotânlca do 
Rio Grande do Sul (MCNZ), Museu de CiêncIas e Tecnologia da 
PUCAS (MCTP) e Museu Aamlro Gomes Costa da FEPAGRO (MRGCI. 
Como resultado foi elaborada uma lista contendo 27 espécies. 
Incluidas nos gêneros a seguir relaCionados, com indicação do 
correspondente numero de representantes : Parides 161. Heraclldes 
{51. Protesilaus (4) . Pterourus (41. Mimoides (31. Battus (2) e 
Euryades, Eurytides e Protographium com 1 espécie cada; estão 
mclUldos os prmcipais sinônimos, plantas hospedeiras, referênCias 
bibliográficas e IndIcações relativas aos materiaiS existentes nas 
coleções examinadas. 

FAUNA ASSOCIAOA As FORMAS IMATURAS DE SIMULlIOAE 
IINSECTA:OIPTERAI NA FLORESTA NACIONAL DE SÃO FRANCISCO 
OE PAULA· RS . 

A . M. O. Pes, R. A. Texeira & M . N. Striedar. Lab. de Entomologia , 
Centro de CiênCias da Saude, UNISINOS. C. Postal 275, CEP 93022-
000. São Leopoldo · RS. 

As formas imaturas de simuHdeos ou borrachudos se cnam 
em ambientes de água corrente, Com o objetiVO de conhecer a fauna 
associada aos slmulfdeos e seus predadores foram realizadas coletas 
no per(odo de setembro de 1994 a outubro de 1995, em três arrOios 
da Floresta Nacional de São FranCISco de Paula . Em campo, o material 
foi acondiCIonado em frascos com álcool 960 GL, e em laboratório, 
foi feita a separação dos slmulldeos da fauna aSSOCiada. Com auxilio 
do estereomicroscópio e bibliografia está sendo realizada a 
identificação dos organtsmos e verificada a ocorrência de predadores 
• As espéCies de SImuludae são: Lutzsimulim pernigrum. Simulium 
(lnsequa!ium) nogueirai, S. (1.1 subclavibranchium. S. (/.) 
c/avibranchlum, S. (1.1 subnigrum. S. (PssroniocompsaJ incrustatum. 
S, (P.) snamarlae. S, fChirostilbial pertinax. S. (C.) riograndense. S. 
(ThyrsopelmaJ ilaunense, A fauna aSSOCiada esta representada por 
4103 mdlvldos que são representados em sua maioria pela Classe 
INSECTA, distribuidos em 8 ordens e 26 famrJlas, e também com 
representantes dos grupos: GASTROPODA, TURBELlARIA. 
CRUSTACEA e ACARINA. Sendo Que os representantes de INSECTA 
das ordens : ODONATA. PLECOPTERA. TRICHOPTERA. 
lEPIDOPTERA, DIPTERA, COLEOPTERA e representantes das classes 
TURBELARIA e CAUSTACEA já foram indicados como predadores 
de simuHdeos, ~ necessário continuar o estudo destes organismos 
para melhor compreender as suas relações com os simulldeos. 
I UNISINOS I FAPERG I CNPq I 

SOBRE ALGUMAS ESP~CIES DE Fidicins DEPOSITADAS EM 
COLEÇOES DE INSTITUIÇOES BRASILEIRAS. 

N.M. Martinelli. FCAVJ·UNESP· CEP 14870·000. Jabolicabal. SP. 
E-mail : Nilza@jabOOO.uesp.ansp.br. & A.A. Zucchi. ESALQ/USP, 
C. Postal 9. CEP 1341B· 90<7. Piracicaba. S. P. E· 
mail:razucchi@carpa .ciagri.usp.br 

O gênero Fidicins caracteriza-se por apresentar a cabeça 
(incluindo olhos) aproximadamente tão larga quanto a base do 
mesonoto; olhos não prOjetados e tarsos dimeros. Este gênero está 
amplamente representado na região Neotropical com cerca de 36 
espéCIes, das quais 23 são menCionadas para o Brasil. Foram 
identificadas espécies de Fidicina depoSitadas nas coleções: Centro 



de PesqUIsa Agro-Florestal (CPAF), Aio Branco, AC; Faculdade de 
Fundação Universidade do Amazonas (FUAM), Manaus, AM; Instituto 
NaCional de PesqUIsas da AmazOnia (lNPA). Manaus,AM; Museu 
NaCional do RtO de Janeiro IMNRJI . As identificações 'aram baseadas 
em caracteres morfológiCOS externos, genltáha masculina e por 
comparação com exemplares da Coleção Entomológlca de Cicadoldea 
do Muséum National d ' HistOlre Naturelle de Pafl s r oram 
Identificadas três espécies: Fldicina bicolorOllvler, 1790 (I~PA, MN 
e FUAMI ; F.brlS8 Walker . 1850 (CPAF. FCA. INPA e MNRJI; e F. 
vmddemurWalker, 1850 (MNRJ). A caracterização destas espéCies 
101 baseada no tamanho e coloração do corpo, manchas eXistentes 
na cabeça. tórax e abdômen, além das diferenças especfflcas da 
genltália. Estas esp6cles acham-se aSSim dlstrlbufdas: F.bicaJar : 
AMAZONAS (Manaus , Santo Antônlol , MATO GROSSO; F.brisa: 
AMAZONAS IHumaltá ,Manaus, São Gabriel da Cachoeira), ACRE 
(RIO Branco). MATO GROSSO IAripuanãl; F. virtdifemur: OISTRITO 
FEDERAL. Trata-se do primeiro registro destas espécies para o Brasil. 
Não se conhece nada a respeito dos seus hospedeirOS. Provavelmente 
estas espéCies, em estudos futuros, se apresentarão em uma nova 
combinação genérica. 

AFIDEOS DA ALFAFA NA REGIÃO DE SÃO CARLOS . SP 
(HOMOPTERA, APHIDOIDEAI 

C. R. Sousa·Silva, J . M . Pacheco, J . B. Rassini & F. A . IIh.u l. .l. lab. 
de Entomol., OeptO de Ecol. e Blol. Evolutiva, UFSCaf. C.P .181676, 
CEP 13565-905, São Carlos, SP. E·mall : dcrs@power.ufscar.br 

No BraSil a alfafa é cultivada principalmente nos Estados 
do Rio Grande do Sul, Parana, Santa Catartna e mais recentemente . 
Minas Gerais e São Paulo. O maior produtor é o RIO Grande do Sul , 
com 80% da area culttvada, Significando algo em torno de 16000 
ha. Os outros Estados somam ao todo 5000 ha ~ utilizada como 
forragem para cavalos e dieta suplementar para vacas em épocas de 
pastagens defiCientes. Suporta uma entomofauna diverSificada onde 
OIu'tlt'lIlarmpnle os afídeos ocaSionam sériOS danos. No presente 
trabalho procurou-se Identificar, e carllctCflZ~or oc aHdeos coletados 
em alfafa na reglao de São Carlos, SP. Os affdeos foram coletados 
no pedodo de 14 de Julho a 11 de Outubro de 1995, em alfafa 
cultivada na área expenmental do Centro de Pesquisa de Pecuána 
do Sudeste. CPPSE, São Carlos, SP. com ensaio de avaliação de 29 
cultivares. Esses ensaios são condUZidos, em delineamento 
experimentai de blocos ao acaso, repetidos três vezes. As parcelas 
sAo constltuldas de cinco fileiras de 5 m de comprimento. eSI.dçadas 
de 30 cm 11 ,50 x 5 m). As parcelas não têm corredores entre si. e 
entre os blocos têm corredores de 1,50 m . Nesses ensaios a cv. 
Cnoula é utilizada como padrão. A s coletas foram realizadas ao acaso, 
diretamente sobre as plantas. Foram identificadas quatro espéCies 
de atídeos: Acyrthosiphon pisum, ~ kondol, Aphls craCClvora 
fAphldldael e ThenoaphlS trlfolll IDrepanosiphldae). Para a região de 
São Carlos essas são as primeiras observações na cultura; no caso 
de 1. tnfoln f. maculata é o pnmeiro registro para o Estado de São 
Paulo e quanto a ~. cracclvora o primeirO rela to em alfafa para o 
BraSil . 

SOBRE UMA ESP~CIE NOVA DE C.lyozin. ENDERLEIN 
(HYMENOPTERA, 8ETHYlIDAEI DO 8RASIL 

C. O. Azevedo. Depto de Biologia (UFES). Av. Marechal Campos 
1468, Marulpe, 29040-090 Vitória, ES (e -mail: 
cazevedo@npd1 .u fes .br) 

Este gênero possui uma espéCie paleártlcd. quatro 
neotroplcalS e uma afrotropical. As espécies de Ca/yozma são 
caracterizadas por terem antenas pectinadas nos machos. As fêmeas 
não são conheCIdas. O material estudado, que consta de 4 machos 
de Ca/yozlna, fOI coletado em área de campina no munlc(plo de 
Manaus, Amazonas. e pertence à Coleção Entomológica do Instituto 
NaCional de Pesquisa da Amazônia IINPA) e foi deSignado como 
uma espéCie nova sob o nome de Ca/yozins di/altlrs. sp. n. Esta 
espéCie fOI considerada nova por apresentar três caracter(st icas 
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distintas em relação às demaiS espécies do gênero, li saber: gáster 
distintamente comprimido, quinto tarsOmero anterior dilatado (razão 
do seu nome) e asas fortemente tingidas de marrom . As espécies de 
Cs/yozina diferenCiam-se, prinCipalmente , pelo grau de 
desenvolVimento dos processos pectlnados das antenas, que variam 
nos segmentos medianos desde 0,3 até 3 X o comprimento do 
segmento; numero de dentes apicals das mandíbulas, variando de 2 
a 5; forma do canto anterior do diSCO pronotal, que pode ser 
arredondado ou cônico; numero de carenas do diSCO propodeal , 
variando de 1 a 5; e pela textura do corpo, podendo ser quase polido, 
alutáceo, Imbricado ou fortemente pontuado. 

DESCRiÇÃO E 810LOGIA DA LARVA OE Meg.dytes I.tu. 
(COLEOPTERA, DYTISCIDAEI 

N. Ferreira -Jr, Depto de Zoologia, Insl. de Biologia, UFRJ, C. Postal 
68044, RIO de Janeiro, RJ, CEP 21944·970. 

O gênero neotropical M egadytes Sharp apresenta 22 
espécies. das quais 14 es t ão registradas para o Brasil. O 
conheCimento atual acerca dos Imaturos desse gênero é mUi to 
escasso. Embora Bertrand (1934) tenha deSCrito e atnbufdo a 
Megadytes sete morfótlpos, somente as larvas de CinCO espécies 
foram nominalmente descrttas : M . autrills, M . faJJsx, M . giganteus . 
M . gJaucus e M . margmirhorax . A larva de M . tatus. {(pica de 
Cyblstrlnl . é alongada e coberta de cerdas; apresenta coloração 
castanho clara, tegumento membranoso com apenas a cápsula 
cefálica , os pro, mesa e metanotos e os dOIS últimos segmentos 
abdominaiS esclerosados e possui a margem antenor do cllpeo com 
três tubérculos proeminentes. Estruturalmente é multo semelhante 
a de M. giganteus, contudo pode ser diferenciada desta pelo seu 
menor tamanho, formato dos tubérculos cllpeals e por apresentar a 
cápsu!n cefálica mais estreita. Adultos e larvas de M . Jatus foram 
coletaCios em rtachos localizado em área de Mata AtlântIca, a 
aproximadamente 1 .300 m de altitude. na Serra do Subalo , 
Teresópolis. RJ. As larva se criam em folhlço de fundo e rafzes de 
vegetação terrestre nas margens de trechos com pouca correnteza. 
Pouco ativas as larvas ficam escondidas a espera da presa (larvas 
de outros Insetos como odona tos. efemerópteros, plecópteros etc.). 

UMA NOVA ESP~CIE NEOTROPICAL DE Monoh.I •• PROVENIENTE 
DO URUGUAI (DIPTERA: CERATOPOGONIDAEI 

M. l. Felippe-Bauer & G. R. Spinelli·, Oept!. de Entomologla. IOC
FIOCRUZ, Av. Brasil 4365, 21045-900, RJ, BraSIl. - Instituto de 
limnologla "Or. Raul A . Rtnguelet" , Casilla de Corre0 712, 1900 la 
Plata, ArgentIna . 

O gênero MonoheJea é constituído por ceratopogonídeos 
predadores de outros Insetos. DeVido ao seu pequeno porte 11 -2 
mml. não tem sido observados e estudados com frequência . Assim. 
poucas são as espéCies deSCritas até o presente. Para a região 
Neotroplcal. apenas 19 espéCIes foram assinaladas. das quais seis 
para os Estados Unidos da América do Norte, Cinco para o Panamá, 
CinCO para o Brasil, uma para a Argentina. Venezuela e Paraguai. 
Para a identifi cação da espéCies, é fundamental a análise das 
estruturas genitais dos machos, uma vez que, em geral. as fêmeas 
apresentam uma certa uniformidade na coloração geral do corpo e 
no padrão de manchas das asas. A análise de material macho coletado 
em armadilha luminosa no Departamento de Artlgas, Uruguai. nos 
possibilitou a descrição de uma nova espéCie para o grupo. A espécie 
nova é bastante próxima a Monohe/es poncs; considerando-se o 
padrão de manchas das asas e patas . Entretanto, ela pode ser 
facilmente separada de ponca; por apresentar o ápice do parA mero 
nitidamente mais robusto, também a relação entre o processo 
mediano do parâmero e a sua porção distai é de 0 .62. enquanto que 
poncai é de 0 .37. 
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MORFOLOGIA COMPARADA DAS PEÇAS DA GENITALlA DOS 
MACHOS DAS ESP~CIES DE O.oio IAUCHENORRHYNCHA. 
CERCOPIDAEI. 

C. E. Pulz, W. S. de Azevedo Fe & G.S. Carvalho. Instituto de 
Biociências · PUCAS. C. P. 1429. CEP 90619·900. Pano Alegre . 
AS. E-mail: gervasio@muSlc.pucrs,br . 

Os cercopfdeos 510 cigarrinhas importantes como pragas 
agrfealas. principalmente de gramrneas como cana·de· ... c,. ucar e 
diversas pastagens. Oeois foi descrito por Fennah em 1949, baseado 
em Cercopis te"ea como espécie tipo, incluindo mais cinco espécies. 
Novas inclusões foram feitas e atualmente o gênero está constltuido 
de cinco subgêneros e quinze espécies. porém mostra um padrão 
das peças da genitália masculina, caráter importante na delimit ação 
genérica, bastante conflitante . Justificou-se este trabalho pela 
necessidade de verificar , através do estudo morfológico, se as 
espécies pertencem ou não 8 um único gênero. ObJetivou-se comparar 
as diversas peças, quais sejam placas subgenltais, parAmeros e 
edeagos de quatorze espécies. As peças da maioria das espécies, 
foram dissecadas com auxnlo de lâmInas cortantes, pinç as e agulhas 
histológlcas e clar ificadas em solução de NaOH a 10%. Após o 
exame foram desenhadas utilizando-se microscópio estereoscópico 
e cAmara clara. Para as demais fêz -se uso da literatura . Resultaram 
do trabalho desenhos das peças em diferentes posições, para melhor 
comparaçlio, inclusive com as da bibliografia, constatando-se a 
reunião das espécies em quatro grupos . ConclUI-se pela necessidade 
do desmembramento do gênero para abrigar as espécies .,xis tentes. 

ESTUOOS DE CARACTERES DE OIASPIOIOAE COMO BASE PARA 
UMA HIPÓTESE DE FILOGENIA OE DIASPIDINI (DIASPIDIDAE. 
COCCOIDEAI. 

V.R.S. WoUf & G.S. Carvalho, Instituto de Biociências - PUCRS, C. 
Postal t 429 . CEP 90619 · 900 . Porto Alegre . RS. E· mail : 
wolffvera@muslc.pucrs.br . 

Os diaspidrdeos, "cochonilhas-com-escudo ", representam 
o mais numeroso e especializado grupo dentre os Coccoidea . A 
classificação, para a maioria dos au tores, é baseada na formação de 
grupos por semelhanças, sem que haja um relacionamento entre 
eles, com base na metodologia da sistemática fllogenét ica. Objetivou
se analisar 35 c aracteres, de 12 espécies de Olaspididae , 
representantes das Cinco subfamnias. Para montagem da matriz de 
dados uti lizou-se bibliografia especializada el ou observação de 
espécimes em lâminas permanentes, das coleções dL~ I =t b. de 
Entomologia (PUCRS) e da FEPAGRO/RS. Nas análises foi utilizado 
o programa Hennig86, v. 1.5 (FARRIS, 1988). Para polartZução dos 
caracteres, estabeleceu-se um grupo ex terno formado por 8 espécies, 
representantes de outras famnias de Coccoldea. Para o cálculo dos 
cladogramas preliminares, considerados não-aditiVOS, os comandos 
"mh · "e "bb · " foram usados sequencialmente. além do fornecimento 
de pesos aos caracteres, pelo "xs w·. at é que os mesmos não 
mudassem. Ouando resultaram vários cladogramas, foi utilizado o 
consenso de Nelson, pelo comando "ne" . Dos estudos resultaram a 
análise dos caracteres com base na transformação dos seus estados 
sinapomórficos ao longo dos cladog ramas de consenso; 
posteriormente os caracteres foram conSiderados aditivos e mesma 
sequêncla de comandos, resultando um cladograma com 257 passos, 
ic = 0 ,8 3 e ir - 0.95. com seguin te t opologia : (Erlococcidae 
(Asterolecaniidae (Cerococcidae (Coccldae Lecanodiaspldldael)) 
(Phoenlcoccoccldae IIBeesonitdae Conchaspididael 
(Xanthophthalminae (Antakaspldinae (Ancepasptdinae 10donaspldlnae 
(A spídio t inae (Parlatorinae (Pseudoparla toris (Pseudaulacaspis 
(ComuBsp;s (Fiorin;B IPinnsspis Unaspisl . 
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CARACTERIZAÇÃO MOLECULAR DE LINHAGENS 00 FUNGO 
Nomur ••• rile'l; IFariow' Samson POR ANALISES DE RAPO 

M. Rouato'. A . S. Pereira '. M. H. P. Fungarol , S. Echeverrigaray ' 
& N. M. 8arros ', 1-ln51. de 8iotecnologia. Univ. de Caxias do Sul, 
C. Postal '352. CEP 95001 -970, Caxias do Sul. RS. 2-Dept O de 
Biologia Geral, UnlV. Estadual de londrina. Londrina, PRo 

o fungo N. n'leyi apresenta um grande potencial no controle 
da lagarta da SOJa Anticarsia gemmatalis. A identificação de linhagens 
através de métodos rápidos e seguros constitui um fator essenCial 
no Isolamento de fungos entomopatogênicos. no seu melhoramento 
e acompanhamento a campo. Neste sentido. o presente trabalho 
permitiu estabelecer um potencial da técnica de RAPO aplicada a 
este fungo. Os teste realizados POSSibilitaram a otimização da 
técnica, determinando·se as concentrações ideais de DNA genOmlco 
123 ng por reação) e de MgCI .. (3mM) . Dos 60 primers testados, 20 
foram seleCionados pelo número e IntenSidade dos segmentos 
amplificados. Oestes, somente 15 mostraram RAPOs polimórflcos. 
sendo utilizados para a estimativa de similaridade entre 7 linhagens 
do fungo N. ri'ey; procedentes de vánas localidades. Os resultados 
eVidenciaram baixa variabilidade entre as linhagens. Entretanto. fOI 
posslvel a Identificação de dois grupos com 88% de Similaridade. 
Os primers OPX-17, OPY-08 e OPW-04 foram suficientes para 
caracterizar as 7 linhagens estudadas. 

ApoIO Financeiro: CAPES. FAPERGS. CNPq. UCS. 

COLEOPTEROFAUNA AQUATICA OA BACIA DO RIO DOS SINOS · 
RS. BRASIL.!. HALlPLIOAE. OYTISCIDAE. NOTERIOAE E GYRINIDAE 
(AOEPHAGA) OCORRENTES NA FLORESTA NACIONAL OE SÃO 
FRANCISCO DE PAULA . 

C. J .Benetti . J . A . Regil Cueto, R. R. Pacho Migue4 & G. L. Fiorentin, 
Lab. Entomologla IUNISINOSI C. Poslal 275. 93077·000 • ~j\n 
Leopoldo, RS e Opto Biologia Animai (Univ . León) 24071 - León, 
Espanha, E-mail 927002 7@centro-2 .unisinos.t che.br 

Dentro da linha de investigação sobre organismos 
aquáticos desenvolvida pela UNISINOS na Bacia do Rio dos Sinos, 
executou-se a análise faunfstica dos coleópteros adéfagos presentes 
na Flores ta Nacional (FLONAI localizada no mUnlcfpio de São 
Francisco de Paula. Foram realizadas coletas no perfodo de abril de 
1994 a setembro de 1996, em ambientes Ió ticos e lênticos, com 
auxOio de rede de náilon malha fina e coador manual, como é comum 
em técnicas entomológicas. Os exemplares acondiCionados em álcool 
70% estão depositados no Laboratório de Entomologia, Setor de 
Zoologia da UNISINOS. Foram amostrados 1.247 exemplares assim 
distribufdos: Haliplidae 17, Dytiscldae 797, Noteridae 348 e Gynnidae 
85 . Este inventário põe em eVidência a diverSidade biológica que 
adotam essas famnias na área estudada. Dados complementares 
sobre morfologia. importância t axonOmica. distribuição geográfica, 
iconogra f ia e bibliografia utilizada são também expostos e 
comentados. 

INVENTARIO DE FORMAS JUVENIS DE PERLlDAE NO RIO 
ROLANTINHO. BACIA 00 RIO OOS SINOS . RS • BRASIL 

V. R. de Ribeiro & G. L. Fiorentin. Lab. de Entomologia, UNISINOS, 
C. Post al 275. CEP 93022·000. São Leopoldo · RS. 

Os plecópteros encontrados no Brasil pertencem às famnias 
Perlidae e Gripopterygidae. O presente trabalho refere-se ao estudo 
de náiades de Pertidae. O material analisado é proveniente de coletas 
realizadas no Rio Rolantinho, nos municfpios de Rolante e Santo 
AntOnio da Patrulha. A obt ençAo do material ocorreu entre os meses 
de setembro de 1992 e novembro de 1994 com O emprego de rede 
de náilon malha fina IVANZOLlNI & PAPAVERO. 196 7). de coador 
(BORROR & OeLONG. 19691. além do sistema de coleta direta com 
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o uso de pinças e pincéis. A IdentifiCação é realizada no Laboratório 
de Entomologl8 com o uso de estereomicroscópicos. Obteve·se um 
total de 255 "áiades de plecópteros dos quais 181 são per lidcos. As 
formas Jovens de perlfdeos possuem corpo alongado e .Jchatado. 
antenas e cercos longos e tráqueo·brAnquias ramificadas no lórax, 
podendo poSSUir um tufo anal. No RIO Grande do Sul ocorrem perlfdeos 
dos gêneros Anacroneuris e Kempnyill . Os representantes de 
Kempnyia possuem três ocelos. tráqueo·brânqul8s supra·coxal$ e 
entre o pro e meSOlórsx 8 entre o meso e metatórax um par de 
tráqueo·brânqul8s plaura.s 11,11 e 1111, além de um par de tráqueo
brânqUias anais. Já os representantes de Anacroneufl8 são dotados 
de apenas dOIS ocelos. tráqueo-brânQUlas supra·coxalS nas pernas 
protoráclcas e os pares I, 11 e 111. 

ALGUNS PARÂMETROS ECOLÓGICOS DA ENTOMOFAUNA 
AQUATICA NO ARROIO LAJEADO. SÂO FRANCISCO DE PAULA. 
RS - BRASIL. MEDIANTE M~TODO DE VARREDURA. 

G. L. Fiorentin. C. J . aanatti & J. A. Regil Cueto. Lab. Entomologla 
IUNISINOSI C. Postal 275, 93022-000 - São leopoldo, W' fi Opto 
Biologia Animai IUnlv . León) 24071 • León, Espanha 

Analizam·se os parâmetros ecológiCOS de abundânCia e 
riqueza. correspondentes às amostras efetuadas durante o perfodo 
de outubro de 1995 e agosto de 1996. no arroio Lajeado. Floresta 
NaCional do IBAMA IHONA) , São Francisco de Paula. As coletas 
foram sazonais. utilizando-se uma rede entomológlca aquática do 
tipo coador (BORROR & oeLONG, 1969), Determlnou·se um ponto 
de amostragem no qual reallzou·se a varredura do leito durante um 
minutO, repetindo-se o processo por três vezes. Todo o material 
obtido está acondiCionado em álcool 70% . no Laboratório de 
Entomologia. Setor de Zoologia. da Universidade do Vale do Rio dos 
Sinos. UNISINOS. Os resultados obtidos para a entomofauna aquática 
desta área protegida manifestam a Importância faun(stlca dos 
ecossistemas presentes e a convenIência de sua preservação em 
relação ao programa internaCIonal de investigação em zonas úmidas. 
Os daaos taunrctlcoS obtidos concretizam-se na presença de 30 
taxons a n(vel de famOla. portencentes a nove ordens, resultantes 
do estudo efetuado sobre 4 .960 exe,np1ares JuvenIs e atJ lllt $ . 

COLEOPTEROFAUNA AQUATICA DA BACIA DO RIO 005 C'NOS _ 
RS. BRASIL 11. HYDROPHILlDAE E HYDROCHIDAE (POLYPHAGA' 
OCORRENTES NA FLORESTA NACIONAL DE SÂO FRANCISCO DE 
PAULA . 

C. J . Benetti. R. R. Pacho Miguel. J . A. Regil Cueto & G. L. Fiorentln. 
Lob . Entomolog.o IUNISINOSI C. Postol 275. 93022·000 - São 
Leopoldo. RS e oepto BiologIa Animai (Unlv.León) 24071 - León. 
Espanha. E-maIl: 9270027@centro-2 .unlslnos.tche.br 

Fundamentados no Programa de pesquisa em organismos 
aquáticos desenvolvido pela UNISINOS na Bacia do RIO dos Sinos. 
expõem·se os resultados da Investigação entomológica efetuada sobJe 
a coleopterofauna das famOias Hydrophllidae e Hydrochidae na 
Floresta Nacional de São Francisco de Paula IFLONA), que expressa 
a presença de uma grande riqueza desses Insetos. As amostras foram 
realizadas no pedodo de abril de 1994 a selembro de 1996 . C.Jletou
se em ambientes lótlcoS e lênlicos utilizando-se rede de ná-iun malha 
'IOa e coador manual. técnicas usualment e empregadas em 
entomologla . Os exemplares acondiCionados em álcool 70% eslão 
depoSitados no Laboratórto de Entomologla. Setor de Zoologia da 
UNISINOS. Sobre um total de 319 exemplares Identificados (298 
Hydrophlhdae e 21 Hydrochldael apontam-se quais os dados mais 
Significativos para a 'aun(stlca das famrtias estudadas e que 
compreendem lanto aspectos morfológiCOS como biogeográflcos e 
bibliográficos. 
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DIFERENÇAS MORFOLÓGICAS E GEN~TICAS EM POPULAÇÓES 
SIMPATRICAS DE A".streph. (rorlNcu/u, (DIPTERA: TEPHRITIDAEI. 

O. SeUvon. P. dos Santos, S.R. MatioH & J .S. Morgante. oepto. de 
Biologia UB/USPl. C.Postal 11461. CEP 05422-970. São Paulo. SP. 
E-mail : prsantos@usp.br 

A. fraterculus. dentre os tefrttideos, é uma das espécies 
de maior Importância econOmlca no Brasil e apresenta uma grande 
vartação morfológica e genética, sendo conSiderada por diversos 
autores. um complexo de espécies crfptlcas. Selívon )"Estudo sobre 
a diferenciação populacional em Anastrepha fflJterculus (Wiedemann) 
lolptera : Tephrttidae)". Tese de doutorado. Biologia-USP, 1996) 
demonstrou a existência de dois taxa distintos nesta espéCie que 
foram denominadas A . fratercu/us tipO I e A. frarerculus t ipo 11. Em 
uma coleta de chapéu-de ·soIITermina/ie calapps) feita no municípIO 
de São Sebastião. litoral de São Paulo. encontramos espéclmens 
que foram Identificados como A. frsrerculus tipo 11 e uma forma 
vartante que apresentava alguma diferenciação morfológica . O 
mesonoto desta variante não apresentava o padrão de faixas trplCO 
da espécie e haVia uma diferenciação no padrlo de coloraç60 das 
asas. Não foram encontradas diferenças conspfcuas. no ovoposttor 
e na genltálta masculina. Estas formas slmpátrtcas eXlbtram diferenças 
lsozimlcas e cromossOmicas. sem eVidências da eXistência de hibridos 
entre elas e que a forma vartante era mais relacionada às populações 
de A . frsterculus tipo I. Dos cruzamentos feitos em laboratórto entre 
li forma vartante e A. frstercu/us tipo I e 11 . foram obttdos hibrtdos 
que apresentavam caracter(slicas morfológicas Intermediárias entre 
as formas parentals. Estes resultados Indicam a pr8.U-.,." ae 
Isolamento reorodutlvo Antrp pccar f .... ~.CI::t . AS caracterfstlcas 
encontradas sugerem a existênCia de um morfotlpo distinto, além 
dos tiPOS I e 11 referidos aCima (Sellvon. 1996) o que demonstra a 
necessidade de uma reVisão taxonOmlca adequada paraA . fflJtercuJus. 

ASPECTOS MORFOlÓGICOS DO AFfoEO ToxoptfJr. citricidus EM 
MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA 

J. C. V . Rodrigues'. V . A . Vuki l , G. W. Müller' & M . A . Machado·. 
u ·· Centro de Citricultura, ' Seçlo de Viro'ogia Fitot'cnica, IAC, C. 
Postal 28, 13001-970 Campinas. SP. 

O ToxopreflJ citricidus IHomoptera. AphKildadae), alimenta
se quase exclUSivamente em plantas da famnla Rutaceae. ~ praga e 
vetor de v(rus em cltros. A sua Identificação é relattvamente fácil e 
é feita em tt:t1.~OO rTucroscóp!O com auxnlO de chaves de Kiemificação. 
Apesar diSSO. alguns detalhes murlologlr:os LJesemos sao UTfTCelS ae 
serem observados e também alguns outros aspectos morfológicos 
poderiam ser melhor estudados e Incluindo-os para a Identificação 
com o auxOio da microscopia eletrOnlca de varredura . Utilizou-se de 
afideos criados sobre plantas cflncas no Centro de CltrtculturaflAC, 
Identificados previamente como T. citricidus. Adultos alados 
partenogenéticos. foram fixados em glutaraldefdo 2% + 
paraformaldefdo 2%. seguido de lavagem em tampâo cacodilato 
0.05M .• pós-fixado em ácido ósmico 1 %.Iavagem em água destilada, 
desidratação seqOencial em acetona. submetidos a secagem em ponto 
crrtico (CO

l
). montados e metalizados com ouro coloidal, finalmente 

observados e fotografados no microscópiO eletrOnico de varredura 
do NAP/Mícroscopia EletrOnica/ESAlQ/USP. Observou-se e 
fotografou-se praticamente todo o corpo do afideo. podendo-se 
observar com detalhes o aparelho bucal, eVidenciando-se o labium. 
labrum e o feixe estlletar; parte das asas com as nervações. 
prtnclpalmente a mediana, nas suas divisões; as antenas com seus 
segmentos. setas, processo terminal . sensórtos primários e 
secundártos: o corpo com detalhes das cerdas. patas, sifúnculo. 
área stndulatóua It(pica do gênero). tubérculo marginal , cauda. placa 
anal e genital. Com ISSO. vários detalhes tornaram-se bem visfveis e 
fáceis de serem observados. 

' Bolsista do CNPq. 
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THE USE OF RAPO ANAL YSIS TO IDENTIFY EGG PARASITOIDS OF 
SOYBEAN PENTATOMIOAE SPECIES. 

S. Aljanabi , M. Loiacono, R. l . Lourenço, E. B. Silveira, G. F. Redigolo, 
M . Borges & M. S. ligano, EMBRAPA/CENARGEN. CiJ ixJ Postal 
02372 , CEP 70B49 · 970 , Bras.lia, DF . E· ma.l: 
salah@cenargen.embrapa.br 

The solitary egg parasitoid IHymenoptera: Scelionldae) of 
several Pentatomld species are tne most potentlally candidate for 
mtegrated pest management programs. Several speCles have been 
successfully used In blologlcal contrai proJects. To studv the molecular 
systematlCS of these parasltolds. molecular markers need to be 
Identlfled for each specles. The polymerase chaln reactlon lPCR) 
were used to generate random amphhed polymorphic DNA (RAPO) 
from Te/enomus sp. and Trisso/cus sp. Genomic DNA samples from 
Te/enomus podisi and Trisso/cus basalis females were used to screen 
34 dlfferent 1 O-mer prlmers of random sequence. Ali primers exhlblted 
scorable polymorphlsms between T. podisi, T. basa/is and T. teretis. 
lhe 34 prlmers produced 475 scorable bands averaging 14.5 bands 
per primer. Ten of these prlmers were used for the screenlng of T. 
podisi and T. basalls Individuais based on the clanty and reproducibilitv 
of the polimorphlsms . Seventy lour clear polimorphlc scorable bands 
were produced with the ten selected primer. Phenetlc ali ••. ,sis 01 
the RAPO data showed 3 dlstmct groups. Individuais VIHllln each 
group presented high homogeneHy I > 87 %1. The 'Ir st group 
contained ali of the T. podisl co llected tram held and from laboratory 
colonv. The second group contalned 4 Individuais of Trisso/cus teretis 
Iro, .. ' ... Iri The thlrd group contained T. basalls produced from 
laboratory colony. I na r . ,., .. .J4 ... ; orn .. o "",ac dllstered wlth T. tere tis 
at 30.3 % slmllarity and both groups were clustered with T. basa/is 
aI 7.4 % similarity. These resullS suggests Ihat RAPO could provlde 
a powerful 1001 to develop the molecular taxonomy of Telenomus 
sp. and Trisso/cus sp. especially when hmited amount of ONA can 
be obtalned from Individuai IMsect. 

EL GENERO M • • col • • pis EN ARGENTINA. LAS ESPECIES DE LOS 
GRUPOS bridllrollii Y lebasi (COLEOPTERA . CHRYSOMELlDAE, 
EUMOLPINAEI. 

N. C. CabrerB . Depto . Científico de Entomología . Fac. Cs. Naturales 
V Museo. Paseo dei Bosque s/n. 1900. La Pia ta. ArgentmiJ. 

EI género Maeco/aspis. endêmico de América, Incluye las 
especies descriptas anteriormente en el género Cah::.pJS. Varlos 
oe sus representantes son plOg8 da cultivos de Importancla 
económ!ca en especial papa. batata, soja, trigo, Curus y algodón. 
Para Argentina hay citadas 30 especies pertenecientes a los grupos: 
M. grupo bridaro/Jii (5 •• M . grupo lebas! (U V M . grupo flavipes (24). 
EI objetivo dei presente trabalo es el estudio de las especies argentinas 
de los dos primeras. Cabe senalar que ambos grupos reúnen especles 
con similitudes de coloración y punteado elitral lo que dificulta su 
identificaclón. AI tratarse de especies de importancia agrícola se 
hace necesario facilitar su reconocimlento mediante el uso de nuevos 
caract eres diagnósticos. EI material estud lado proviene de 
recolecciones realizadas en las provincias de Buenos Aires y Tucumán 
y de ejemplares depositados en las colecciones dei Museo de La 
Piata e Instituto Miguel Ullo . Se estudiaron las especies dei grupo 
bridarolli: M . bridarollii, M. lap/a tensis. M . scintillifera, M. willinki y 
M . achardi y M . monrosi, único representante dei grupo /ebasi. 
Como resultado se amplian sus descripclones onginales, inclHporando 
nuevos carac teres diagnósticos: aparato bucal. nerVlal,;lÓn alar. 
genitalia del _ y de la _; se aportan nuevos datos sobre su distnbución 
geográ fica y se citan por primera vez plantas huéspedes para M. 
monrosi. 
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NOTAS SOBRE HYOROPHILlDAE NEOTROPICALES (COLEOPTERAI 
11. NOVEDADES SOBRE EL GENERO Tropist.rnus Soli.r. 

A . O. Bachmann· & L. A. Fernández · • . • Facultad Cs. Ex. y Naturales 
(USA). Pabellón li, 4to . piso. Ciudad Universitaria 1428, Capital 
Federal , Argentina . • ·Oepto. Cientifico de Entomología. Fac. Cs. 
Naturales y Museo, Paseo dei Bosque sln 1900. La Plata, Argentina . 

Las Hydrophilidae tipicamente acuáUcas se encuentran en 
la subfamlha Hydrophlhnae. que comprende cinco tnbus {Hansen, 
19911. EI género Tropisternus, endémico de América . pertenece a 
Hydrophlhnl, subtrlbu Hvdrophlhna . Com prende 50 espeCles, de las 
cuales 23 se cltan para la Repúbhca Argentina. EI objetivo dei presente 
trabaJo es dar a conocer nuevos taxa V anahzar su dlstnbuclón 
geográfica. Los eJemplares estudlados pertenecen a las slgulentes 
Instituciones: Museo Argentino de Ciencias Naturales - Bernardino 
Rivadavla _, Departamento Cientifico de Entomología dei Museo de 
La Plata e Intitut Roval des SClences Naturelles de Belglque. Se 
describen dos especles y una subespecle nuevas para la ClenCla. Los 
caracteres diagnósticos para su reconOClmlento son: morfologia dei 
proceso mesometasternal. último urosternito visible y estruCluras 
de los genltales masculinos. Se reahza un estudio comparativo con 
las especles más cercanas. Se brmda una clave para el reconOClmlentO 
de las especies que habitan en la República Argentina y áreas veClnas, 
y un mapa con la dlstnbuClón geográfica de los nuevos taxa . 

TAANSFER~NC IA DE ESPECIES DE A desmus PARA Zeale. Ibi tiruna 
GEN . N. E Cuiciun. GEN . N . (C OLEOPTERA, CERAMBYCIDAE, 
LAMIINAE, HEMILOPHINII 

M. H. M. Galileol.l & U. R. Martinsl. l (1) Museu de Ciências NaturaIS, 
Fundação Zoobotanlca do Rio Grande do Sul; Calxa Postal 1188; 
90001 -970 Porto Alegre RS. Brasli.{21 Museu de Zoologia , 
Universidade de São Paulo; Canta Postal 7172; 01 064-970 São Paulo, 
SP. Brasil.(3) Pesquisador CNPq. 

As espécies do gênDlO Adesmus não congenérícas com A . 
hemispllus (Germar, 1 Dl 1) (espéCie-tipo) são transfemdas para (1) 

Zea/e Pascoe. 1066. revalidado; Z. sca/affS (Pascoe. 18661 e Z. 
ní'grompedlatus (Klug, 1829); (2) para Ibi tiruna , gen. n.; I . fenestrata 
jg"tes, 1881), espécie-tipo; (3) para Cuiciuna, gen. n.; C. amoenoides 
(Flsher, 19381. espécie-tipo, C. fumiga ta (Germar, 1824). C. 
rectilinea (Bates, 18811 e C. melanchollca (Melzer, 1931), stat. n. 
Adesmus sutur8tus (Bates, 1881) é considerada um Sinônimo juntor 
subjetivo de Cuiciuna fumiga ra IGermar, 1824). Novas espécies 
são descritas: Zeale dubia da Bolivla; Cuiciuna iuati do Brazll (Minas 
GeraIs e São Paulo) ; Ibi tiruna araponga do Brazll(Paraná). Zea/e difere 
de Adesmus principalmente pelas extremidades elitrals truncadas. 
com espfculo externo. Em Adesmus as estremldades elitrals são 
desarmadas e arredondadas. Cuiciuna tem aspecto " Iamplróide" : 
tegumento escuro com as epipleuras revestidas por pilosidade longa 
esbranqUiçada ou amarelada, embora os urosternitos não apresentem 
pilosidade branca. densa. que simula os órgão luminescentes . 
Cuiciuna distingue-se de /biriruna pelas antenas mais longas nos 
dOIs sexos. ultrapassando o ápice do corpo a partir da ext remidade 
do VIINIII e pelo dente interno das garras ta rsais quase tão longo 
quanto o externo. Em Ibitiruna. as antenas atingem o ápice elitral 
aproximadamente no ápice do antenOmero X e o dente interno das 
garras tarsais é curto. 

STATUS DE lypophorus nigritus nitidulus (FABR.) ICOLEOPlERA, 
CHRYSOMELlOAE, EUMOLPINAEI 

N. C. Cabrera . L. A. Fernández & S. P. Durante. Depto. Cientifico de 
Entomologra Fac. Cs. Naturales V Museo. Paseo dei Bosque sln 1900, 
La Plata. Argentina . 

Typophorus nigri tus. endémico de América dei Sur, presenta 
dos subespecles. T. nigdtus nigrirus, restringida a Guavana Francesa 



y T mgrirus mtidulus, el cnegrlto de la batata_. amphamente 
dlslrtbufda en BraSil. Perú, Bohvl8, Paraguay y Argentina . En 1948 
Bechyné transflfló a T. versurus como una eaberraclón. de T. n. 
nitidulus y descnbló una nueva eaberraClón.: repetllus. Dabldo a la 
amplia dlstnbUClón de esta subespecle, su Imporl anCla económlca 
y la gran V8rtaClón en tamano, escultura V coloraclón que presenta, 
se reahzó este trabaJo cuvos obJetiVOs son: a) anal Izar la vanablhdad 
menCionada y clanficar los I(mltes y el status dei grupo en estudlo. 
b) redescnbtr los taxones resultantes, Incorporando nuevos caracteres 
dlSCttmlnatoflos y cl sobre la base deI mateflal estud,ado. ajustar 
sus dlSltlbUClones geográficas. los eJemplares estudlados fueron 
depOSitados en las colecclones dei Museo de la Plata, Museo 
Argentino de Clenclas Naturales "Bernardino Rlvadavla. e Instituto 
Mlguelllllo. De acuerdo a la vartaclón observada se utlhzó una téCnica 
de anáhsls multlvartado selecclonando un método de ordenaclón 
(anáhsls de componentes pnnclpales PCA) . Como resultado se 
redescnbe a Typophoru$ nigfltus nltldulu$ tenlendo en Clh .. .J toda 
su vanablhdad tntrasubespecfhca y se transltere la edt ·udclón. 
repelJlUS a Typophorus basolts. 

THE TRIBE CLlVINEMATINI : CLADISTIC ANALYSIS. GEDGRAPHIC 
DISTRIBUTlDN ANO BIDLDGICAL CDNSIDERATIONS 
IHETEROPTERA: MIRIDAEI. 

P.S.F.Ferreira. DeptO de Biologia AnlnlalIUFV). 36571 ·000 Viçosa, 
MG. 

The trlbe CllVlnematll'1 15 one of the SIX trtbes of true 
bugs belonglng 10 the sublamlly Deraeocoflnae of the lamlly Mlfldae 
The IIIbe consists 01 17 genera and 83 descubed specles. A 
compartson of the externai morphology and caracters 01 bOlh lhe 
male and lamale genltaha of Ihls 1rlbe wtth those of lhe olher 
tubes revealed apomorphlc characters whlch supports lhe 
contenHon Ihal Ihls taxon does represent a monophylctlc 'I',JUP 01 
genera. Ali genefa and SpeCI8S are found In lhe Western Hell ,· phere, 
except fOf one specles, Bothynolus pllosus that occurs In PaloarctlC 
reglon. The center of dlversllY and probable center 01 Oflgln appears 
to be Mexlco and posslbly the adJacent areas of Central Amertca. 
CorrolatlOg geographlc dlstnbutlon wnh the cladlslic relatlonshlps 
01 lhe genera strongly supports the concept of monophvlv of several 
genera. Whlle very hltle speclflc Informatlon IS avallable about lhe 
blology of the sublamlly. the avallable eVldence suggesls that 
members 01 lhe sublamllv 8re predaceous til hablt. The matenal 
used In thls study conslsts of mounted and labeled adult speClmens, 
borfowed Irom several museums and collectlons located pumarily 
In thls hemlsphere. Seventeen characters denved trom tho externai 
morphologV were emploved 10 descnbe the cladlstlc relatlonshlps 
between 18 genera, Includlng lhe outgroup genus. The polartty of 
characlers was estabhshed bV uSlng lhe outgroup comparaslon 
method .The cladlst lC IS represented by a st"CI consensus tree 
obtalned from 12 equallv parSlmOnlOUS trees wlth a length 01 37 
Sleps, CI - 0.568 and RI = 0.686. The apomorphLc characIN whlch 
supporl lhe nades of ali 12 component Irees and 11 ,'Ir unlt 
conslstencV Indlces are presented. 

CLADISTICS ANO BIOGEOGRAPHY OF THE GENUS R ... hu. 
IHETEROPTERA: REDUVIIDAE: PEIRATINAEI 

M . dei C. Coscaran & J . J. Morrone, Museo de la Plata, Paseo dei 
Bosque, 1900 la Pla ta. Argentma. E-mail: museo@lsls.unlp.edu.ar. 

The assasslO bug genus Aasahus AmVOI and Servllle 
tHeteroptera: Aeduvlldae: PelrattOaa) compllses 26 Neotroplcal 
specles A cladlstlc analysls uSlng 63 charac ters from ext ernai 
morphology, bodv vestlture. and male and 'emale genll aha. Vlelded 
124 equally parSlmonlous cladograms (CI = 0.33, and AI - 0.60) . 
Successlve welght lng procedure resulted In 8 cladograms (CI - 0.7 1 
and AI - 0.90). In the strtct consensus cladogram, t wo major clades 
are dehmLted: one compflSlng t he specles A. rul lventrls. R.I 'Tlal us. 
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R. arCllenens, R. arCUlger, A. amapaenslS, A. thoraclcus, A. blguttatus, 
A. argentlnensls, A. limai, R. grandls. and A. angulatus; and lhe 
other wlth A. castaneus. A. aeneus, A. scutellafls, A. macuhpennls. 
A. brasillensls. A. sulclcolhs. R. SUflnamenSIS, R. albomaculatus, A. 
guttatlpenOls, R. atratus. A. perueosls. A. costamcenSIS, R. Murcatus. 
R. flavovlttatus. and A. paraguaVenSls. A cladlstlc blogeographlc 
analvsis oI l he provlnces oI l he Neotroplcal subregion. consldeflng 
dlSlnbullonal data of lhe spactes of Aasahus and three olher genera 
of Pelf8tlOae IEldmannla. Melanolestes. and Thymbreus) was carrted 
OUI applylng programs COMPONENT 2.0 and TAS The mOSI 
parSlmonlOus general area·cladogram 1- Implylng fewer Ilems 01 
errar) was obtatned wlth COMPONENT 2.0 rnlnlrnlzmg lhe number 
01 leaves added, and shows l he sequence (Deslerto. (Caatmga. 
(Cerrado, IChacoan, ICanbbean, Amazonian), (Paranaense . 
Atlanuc))))). Thls sequence of are a relatlonshlps IS congruent wlth 
the hlsl ory prevlously hvpothesized for the subreglon, where lhe 
development of an open vegetated diagonal Icompnslng lhe Chacoan. 
Cerrado. and Caatmga provmces) due to lhe andlftcatlon Induced bv 
lhe gradual uphft of the Andes, separated the former Amazonlan 
forest In a norlhwestern part (Caflbbean plus AmazoOlan provlnces) 
and a soulheaslern part IParanaense plus Atlanttc provmces). 

CUPINS ATACANDO CANA·DE·AÇÚCAR: NOVAS CONSTATAÇOES 

M . B. S. Campos1, N. Maced02 & P. S. M. Botelho2• 1CCA/UFSCar, 
C Postal 153, CEP 13600 ·970, Araras. SP . E ma": 
mbcampos@power.ufscar.br . ' BolSistas do CNPq. 

o ataque de CUpinS subterrâneos tem Sido uma constante 
em todas as regiões canavlelras do pafs mas, poucos são os gêneros 
e espêcles Ciladas na literatura. aos quais pertencem os mesmos. 
MUitos desses, às vezes confundidos com espéCies maiS comuns. 
como é O caso de Cylmdrotermes sp. que em PE e Al tem Sido 
confundido com Heterotermes lenuis, estão atacando esta gramfnea. 
especialmente teCidos VIVOS. constllUlndo-se praga de ImportânCia 
econômica e. até o presente não foram Citados. Insetos procedentes 
de diferentes regiões, coleladO:t no arranquio e exame de toucelras 
da cana·de·açucar, foram IdentifIcados. através do uso de chaves e 
comparações com exemplares do Centro T axonómlco do Centro de 
CiênCias Agrárias da UniverSidade Federal de São Carlos, Araras, 
SP .• e aqueles ainda não citados são os segUintes: Dentisplcotermes 
sp.IEmersonl. Coptotermes testaceus Iltnneaus). Anoplotermes 
sp.(Fr. Muellerl e Rhyncontermes sp. (Holmgren). em SP; 
Dent/spicotermes p8ntSn8/is IMathewsl. Armitermes holmgreni 
(Snvderl. A . evamignathus (Silvestrt). Cylindrotermes f/angiBtus 
IHolmgren). Anoplotermes sp .• Rhynchotermes serrBdoensis 
IHolmgrenl. R. dlverslmllls (Holmgrenl. Coptotermes testaceus. 
Cormtermes snyderi (Emerson) e C. bequaertt (Emerson). em MS; 
Amltermes sp . (Sllvestn). OrthognBthotermes sp. (Holmgrenl. 
Cy/mdrotermes sp. (Holmgren) e Anoplotermes sp. IFr. Mueller), em 
Al; Amrtermes sp., Cylmdrotermes sp. e Anoplotermes sp., em PE; 
Coptotermes testaceus e Dlhoplotermes musitatus (Araújo). em MG. 

REVISÃO DO G~NERO Tibr.cs STÀL. lB60 IHETEROPTERA. 
PEMTATOMIDAE. PENTATOMINII 

J . A. M. Fernandes & J . Grazia, Dept! de Zoologia (UFRGS), Av. 
Paulo Gama S/N. 90046 -900. Porto Alegre. AS . E-mail: 
Jose'ern@vorte.ufrgs .br 

o gênero Tibrac8 é conhecido por causar danos em culturas 
de arroz Ifflgado no BraSil e em outros palses da Amértca latina. No 
matertal utilizado para O eS l udo, encontramos exemplares coletados 
desde a Cosi a Rica até a Argentina. geralmente sobre arr oz. Este 
gênero é composto por espéCies de coloração castanho-escura. 
cabeça afllada e longa e presença de uma banda amarelada na 
margem ventral do abdomen. O compnmento pode vanar entre 1 e 
1.5 centfmel ros de comprimento por 0,5 a 0,9 de largura. O gênero 
Ttbr8c8 fOI descnto por Stãl em 1860 e Inclufa Inicialmente a espéCie 
T.limbat/Ventfls. Posteriormente novas espécies foram Incluídas nesse 
gênero: T fusca Haglund. 1868. T. obscur8ta Bergroth, 19 14 e T. 
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simillima Baber. 1941 . Costa Uma em 1947 sinonimizou Oq",ocoris 
a Tibroca. adicionandO a este a espécie. O. hypomelas. Neste trabalho 
Costa lima mencionou que o gênero era composto por T.hypomelas. 
T. limbativentris. T. fusca, T. obscura ta e T. simillima; esta 
composição do gênero mantém-se até o momento. Este trabalho 
tem por objetiVO revisar o gênero Tibraca tendo em vista sua 
importância e a eXistência de uma espécie nova semelhante 11 T. 
/imbativentris. A genitáha foi diafanlzada em KOH 10%. corada em 
vermelho do congo e conservada em glicerina. Foram feitas ilustrações 
da genitália de ambos os sexos com auxmo de cAmara clara acoplada 
ao microscópio estereoscóplco. Após as análises conclufmos que o 
gênero Tibrsca é parafllético e que as espécies T. hypomelas e T. 
fusca deveriam ser transferidas para outros gêneros: T. obscura ta 
fOI considerada incertse sedis, deVido a não localização do tipo e a 
Impossibilidade de afirmar que tal espécie pertence ao gênero. com 
base apenas na descrição origmal. São descritas T./imbativenrris. T. 
simillima e a espécie nova. 

UM NOVO G~NERO 00 GRUPO HYP,'ropi. IHETER OPTERA . 
PENTATOMIDAE. PENTATOMINII 

C.F. Schwertner. J .A .M. Fernandes & J . Grazia. Dept! de Zoologia 
IUFRGS). Av. Paulo Gama S/N CEP 90046·900. Porto Alegre. RS. 
E-mail : bobschwe@vortex.ufrgs.br 

Durante a reVisão de Hypatropis, recebemos material de 
diversas coleções do Brasil e do exterior. Uma análise morfológica 
mais de talhada, principalmente da genitália dos machos. ajudou
nos a estabelecer as caracterfsticas exclUSivas de Hypatropis e isolar 
outros quatro grupos de espécies. para os quais estamos propondo 
quatro gêneros novos . Estes gêneros são estreitamente relacionados 
com Hypatropis. que, Juntamente com Parahypatropis. Tibraca. 
Parstibraca, Mecocepha/a e G/yphepomis. consti tuem um grupo 
monofilético que está sendo atualmente revisado. Algumas das 
espéCies destes gêneros são encontrados em cultura de arroz (por 
exemplo, Tibracal e acredita -se que todo esse grupo viva em lugares 
baiXOS e alagados ou em margens de rios . Este trabalhlo t 'm por 
obJetiVO descrever um desses gêneros novos. composto i}()r uma 
única espécie, detalhando sua morfologia geral. mais espeCif icamente 
a genitália externa de ambos os sexos. O material utilizado neste 
trabalho foi coletado próximo ao riO Parnafba em Marechal Jardim, 
estado do Rio de Janeiro. e pertencem a coleção da Snllthsonlan 
Instltution. Washington D.C .• Estados Unidos. A metodologia utilizada 
envolveu a preparação. estudo e ilustração dos exemplares com 
auxmo de câmara clara acoplada a estéreomicroscópio. As medidas. 
com adaptações. seguem GRAZIA & BARCELLOS 119911. e • 
nomenclatura adotada para as peças genitais seguem DUPUIS (19701 . 

REDESCRIC;;ÃO DE C.tulon. ROLSTON . 1992. E 
DESCRIC;;ÃO DE UMA NOVA ESP~CIE IHETEROPTERA. 
DISCDCEPHALlNAE. OCHLERINII 

L. A . Campos & J . Gralia, Dept! de Zoologia IUFAGS). Av. Paulo 
Gama S/ N, CEP 90046 -900. Porto Alegre, AS . E-mail : 
lacampos@vortex .ufrgs.br 

o gênero Catulona foi descrito para acomodar duas novas 
espécies, a espécie-tipo C. pensa e C. apaga, ambas do Brasil. Apesar 
de recentes, as deSCrições originais tanto do gênero quanto das 
espéCies não Incluem a genitálla Interna de macho e fêmea. e as 
placas genitaiS femininas embora Ilustradas não foram descritas. 
Após o exame de material eXistente na coleção do Departamento de 
Zoologia da UFAGS. constatou-se, além da presença de exemplares 
de ambas as espéCies. a existência de outros provententes do estado 
de São Paulo, Brasil . muito semelhantes a C. pensa. Estes foram 
comparados com o tipo da espécie e pOde ser confirmado que 
pertencem a uma espéCie não descnta. cujas prinCipais diferenças 
em relação a C. pensa são o maior comprimento do rostro e detalhes 
da genltália externa do macho. A diferença no comprimento do rostro 
torna necessária a redescrição de Catu/ona, já que esse comprimento 
é uma das caracterlsticas diagnósticas do gênero e passo essencial 
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na chave dicotômica para os gêneros de Ochlerini. Em ambas as 
espécies conhecidas o ápice do rostro atinge o 4! ou 5! urosternito. 
enquanto que na nova espécie atinge o 6! urosternito. Além da 
redescrição do gênero e da descrição da nova espécie. são descritas 
as placas genitais femininas e a genitália interna de macho e fêmea 
das espécies conhecidas. 

DESCRiÇÃO DE UM NOVO G~NERO DE PENTATOMINI DO SUDESTE 
DO 8RASIL. IHETEROPTERA:PENTATOMIDAEI 

N. D. F. d. FORTES & J . GRAZIA. Dept' de Zoologia IUFRGSI. Av. 
Paulo Gama SIN, CEP 90046-900, Porto Alegre , AS . E-mail : 
noraento@vortex.ufrgs.br 

Por ocasião do inIcio do trabalho de revisão do gênero 
Serdia, que corresponde ao projeto de Doutorado da primetra autora, 
reunimos material daquele em vánas coleções do Brasil e exterior e 
constatamos a eXistênCia de um novo gênero representado por dois 
machos 8 uma fêmea procedentes de São Paulo e Santa Catarina . O 
gênero é aqui descrito e Ilustrado com base na descrição aprofundada 
da morfologia externa e. principalmente. da morfologia da gennália 
externa e interna dos machos. Para a fêmea foi estudado apenas a 
morfologia da genitália externa por se tratar de exemplar único. O 
tratamento da genltáha fOI feito com KOH 10%. a quente. e corados 
com Vermelho Congo, sendo o material mantido posteriormente em 
glicerina, para observação e ilustração com auxOlo de cAmara-clara 
acoplada a mICroscópiO estereoscópico . Foram tomados dados 
morfométrlcos dos exemplares . As caracter(sticas dlagnóstlcas 
principaiS do gênero são a es trutura do me 50 e metasterno, e 
especialmente. a morfologia da genitália do macho. Este novo gênero 
monotipico, por apresentar -se muito semelhante a Serdia, será 
utilizado como um dos grupos externos para a análise filogenéuca 
das espécies de Serdia. 

OCOAA~NCIA DE O;'/eur.des citrifolii IHOMPTEAA. ALEYAODIDAE) 
EM POMARES DE LARANJEIRAS ·VAL~NCIA·. NO MUNIClplO DE 
TAQUARI/RS. 

S.S.P. de SOUlO. UFRRJ/IBIDBV·Entomologia. CEP 23851 ·970. 
Seropédica, Itagual, AJ. P.C.R. Cassino & F.Z. da Cruz. 

Mesmo estando constantemente associados as plantas 
dtricas. os aleirocHdeos são classiftcados como pragas de importAnica 
moderada nesta cultura. nAo só no Brasil como em alguns pa(ses da 
America Latina . Tendo em vista. a inexistência de estudos sobre 
quaisquer aspectos destes insetos em plantas chricas no Estado do 
Aio Grande do Sul. elaborou· se então o presente trabalho, visando a 
observaçAo da ocorrência da espécie Oialeurodes citrifo';i. em 
laranjeiras "Valência", no muntcípio de Taquari-RS. Quinzenalmente. 
a partI( do segundo semestre de 1995, coletava·se casualmente. 50 
folhas dest as laranjeiras num pomar comerical desta região . As folhas 
eram acondicionadas em sacos plásticos e posteriormente observadas 
sob lupa, em laboratóno, para contagem do número de espécimens 
ali presentes; em segUida, preparava-se IAminas, para observaçio 
detalhada em microscópiO, dos caracteres morfológicos presentes 
no "pupário", e desta forma confirmando-se a espécie. Após esta 
etapa. concluiu-se que a espécie de aleirodfdeo mais frequentemente 
encontrada nas folhas destas laranjeiras, neste municfpio. tratava· 
se realmente de D. citrifolii (Morgon. 1893). confirmando-se assim 
a sua ocorrência nesse município. visto que Cassino (1979) através 
do material que lhe 'ora enviando dessa região. ficara na düvtda 
sobre a sua real Identidade em plantas de Citrus spp. 

INSETOS PRAGAS EM PLANTAS MEDICINAIS E AROMATICAS NO 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO. 

C.A. Cruz. M .G.S. 8.,bo .. & A.F. Uma. PESAGRO·RIO. CEP 23 .851· 
970. Seropédlca,AJ . 

o uso de medicamentos a base de fitoterapia teve um 
aumento graças a recomendação da Organização Mundial de Saúde 



em 1978. O Brasil tem a maior blodiversidade de plantas medicinais 
do mundo. mesmo aSSim há necessidade de pesquisas com relação 
ao cultivo sistematizado de espécies vegetais de Interesse terapêutico 
para que não ocorra fiSCO de extinção. A portaria SVS número 06 de 
31 .01 .95. estabelece entre outras o cultivo de plantas mediCinais 
sem uso de agrotóxIcos. FOI por essa eXigênCia que neste trabalho 
foi avahado a ocorrênCia de Insetos pragas na coleção viva de plantas 
mediCinaiS e aromáticas com aproximadamente 80 espécies que estão 
sendo mantidas sem uso de agrotóxIcos e com adubação orgAOIca. 
Desde de 1995 a Estação Experimentai de Itaguar da PESAGAO· 
AIO. localizada no mUOldplo de Seropédlca,AJ. vem cultivando essas 
plantas cUJo o levantamento dos insetos ê feito qUinzenalmente, 
onde são coletados e Identificados em laboratório. Os resultados 
obtidos permitiram Identificar em 1995 e 1996 os insetos pragas e 
seus respectivos hospedeiros: Orlhezia praelonga ~ Rula gr.1V~olens. 

Polyphagotarsonemus sp .~ VemOnla polyanthes , A~' /l/s sp .. 
Foeniculvm vvlgare, Orthezia insignis e latrophobia sp. - Llppia alba 
e Psevdococcvs sp . • Sedvm dendroldevm. Há necessidade de 
estudos complementares para que se escolha o melhor método de 
controle desses Insetos de modo que não modifique os principias 
ativos das plantas. 

FORMIGAS (HYMENOPTERA. FORMICIOAEI ASSOCIAOAS A 
Evrhizococcus br.siliensis IHOMOPTEAA: MARGARODIDAEI NO 
SISTEMA RAOICULAR OE VIOEIRAS Vitis sp. NO SUL DO BRASIL 

S. deJ . Soria. J . Delabie. J . E. V. Moraes & A. M. V. da Encarnaçlo, 
Laboratório de Entomologia. EMBRAPA/CNPUV. Caixa Postal 130. 
CEP 95700·000 Bento Gonçalves. RS. 

Se fez um levantamento de formigas associadas à 
cochonllha pérola -da-terra Eurhizococcus brssJ/lensis no sistema 
radlcular de Videiras Vitls sp. no Estado do Rio Grande do G j" no Sul 
do BraSIl. O método conSlsttu em arrancar IndiVidualmente ,I:' plantas 
de vldelfa com seu sistema radlcular. em amostragem Sistemática. e 
os Insetos foram coletados no solo . A Identificação fOI feita utilizando 
técnicas museológlcas cláSSicas. Os resultados IndIcaram as seguintes 
identificações: Dolichoderinae: Dorymyrmex sp.; Lineplthema humHe 
(Mayr, ; Formlclnae: Brschymyrmex sp.; Camponolus blandus ISmlth,: 
C. crassus (Mayr): C. me/anOlicus (Emery,; C. renggeri (Emery' : C. 
rvflpes IFabnclus' ; Camponotus sp .; Paratrechina fulva (May" ; 
Myrmlcinae: Acromyrmex crasslspinus (Forel); Crema togas ler sp.; 
Pheidole aberrans IMayr): Ph. megacephala IFabnclus) ; Ph. 
triconslricla IForel); Sonenopsis saeVlss;ma ISmith): Wasmannia 
autopunctata (Roger): Ponertnae: Hypoponera sp.; Prionopelta sp.; 
Pseudomyrmeclnae: Pseudomyrmex sp .. Entre estas espéCies, 
Oorymyrmex sp., L. humile. Pheidole spp .• S. saevissima e W. 
autopunctata parecem ter hábito mutuahsta com E. brasiliensls . No 
complexo populacional encontrado. L. humile fOI a espéCie maIs 
frequente . 

OCORR~NCIA DE Hohorstiell. 1.1. E Bonomiell. c vlumb.e 
(MALLOPHAGA. MENOPONIOAEI EM Columb.livi •• PELOTAS.RS. 

P.B. RIBBEIRO 1. C.L. BICH02 .E.E.S. VIANNA3 & M .E.A. BERNE1 

1 ~Depl. de Microbiologia e Parasltologla.II.B./UFPELI. C. Postal 354. 
CEP 96010-9OD.Pelotos.RS.; 2-0ept. da Zoolog,a(UFPRI. C. Postal 
19020. CEP 81531 -990. CUritiba, PR. E-mail: blcho@bio.ufpr.br. 
BolSista de Mestrado do CNPq e 3- Dept. de AçAo Sanltárta ISMSBEI 
Pref. Munic. de Pelotas). Boslsta de Doutorado da CAPES. PUC/RS. 

RegIstra -se pela primeira vez, no Rio Grande do Sul, a 
ocorrênCia de Hohorstiella lata e Bonomiella columbae IMallophaga. 
Amblycera, Menopontdael. em "pombos doméstICOS· da área urbana 
de Pelotas. RS. Além destas espécies. constatou-se a presença de 
Columbicola co/umbae. Goniocoles bidentatus e Colpocephalum 
turbinatum. mencionadas no trabalho Int itulado Fauna Parasnána 
Riograndense IFREIRE, 1967/68) atualizado por OLIVE IRA & 
GONZALES (199901 (Arq. Foc. VaI. UFRGS 1 B; 19-591. H. lat. o B. 
columbus são simtiiras a C. turbinatum. pertencendo a meSI!1,1 famnia 
(Menoponldae) . H. Iara dlferenCla~se de C. turb;natum pelu ",resença 
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de um par de processos espintformes proeminentes. localizados na 
porção anteroventral da cabeça. enquanto que 8. columbae diferencia
se dessa. por não apresentar o pente de fmas cerdas, na face ventral 
do fêmur. da perna posterior IFUAMAN & CATTS. 1970. Manual of 
Medicai Entomology, Mayfield Pubhshing Companny. PaIo Alto . 
Cahfórnta. 163 ppl . 
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ANÁLISE MORFOM~TRICA EM SEIS ESP~CIES DO G~NERO 
ChlluliognlJthu$ ICOLEOPTERA: CANTHARIDAE). 

V. Machado. Lab. de Genética - UNISINOS. São Leopoldo. RS - E
mai! machado@centro-2 . unisnos .t che .br; A . M . Araújo & 
C.S.Mossman .. 

Algumas espécies deste gênero formam agregados comuns 
sobre as fontes de alimentação. Entre estes destacam-se os f ,'macios 
pelas espécies do complexo amarelo-preto. cujas I'$pécies 
apresentam acentuada semelhança morf~6gjc8 e para padrões de 
coloraçAo. O presente trabalho analisa o padrão de variação 
morfométrica das espécies deste complexo. C. Il8vípes, C. expsnsus, 
C. ocromacullltus. spl, sp2. sp3. As amostras foram coletadas em 
um agregado localizado no Campus da Universidade do Vale do Rio 
dos Sinos - UNISINOS, em janeiro de 1995 . Foram comparadas 
medidas de comprimento e largura dos élitros e pronoto, obtidas 
com auxAio de um paqu(metro digital. A análise da variência pelo 
teste de Kruskal-Wallis demonstrou que as diferenças nas medidas 
slo significativas entre os sexos em todas as espécies. As fêmeas 
do maiores que os machos em todas as espécies, com exceção de 
C. expanSU$. _a qual as fêmeas do menores . A análise de 
discriminante permite a separaçio correta em 69% das vezes entre 
os machos e 63% das vezes entre as fêmeas. As diferenças 
observadas são significativas. mas no conjunto não permitem separar 
corretamente os indivrduos como pertencentes a uma determinada 
espécie em 100% dos casos. As semelhanças entre as espécies 
podem estar associadas à presença de um ancestral Cllmum e 
possivelmente á seleção para mimetismo mülleriano. As diferenças 
de tamanho entre os sexos devem estar associadas a aspectos 
reprodutivos. 
Apoio: CNPq/UNISINOS 

ISOLATION ANO CHARACTERIZATlON OF GENES 
OIFFERENTlALL Y EXPRESSED DURING LARVAL DEVELOPMENT 
OF aUEEN ANO WORKER HONEY BEES 

M. Corona & M. Zurita._Departamento de Genética y Fisiologra 
Molecular. Instituto de Biotecnologfa UNAM. Cuernavaca Mor. 
62271. 

lhe nourishment received by honey bees female larvae 
determine the differentialion between queens and workers. Although 
it has been proved thal this difference lead 10 an increase in the 
juvenile hormone levei in the queen larvae with respecI to worker 
larvae. the molecular basis of Ihis phenomenon howeve:r is stil! 
unknown. The objective of this work is to identify the gl'nes that 
could be relevant in this processo We have initiated the search of 
specific genes in queen and worker larvae by means of two different 
strategies: In the first strategy. we em~oved the RNA-Differential
Oisplay (ANA-DO) lechnique which baslc principie is the utilization 
of reverse transcriptase peRs IAl -PCAs) with random primers. With 
this technique it is possible to isolate genes differentiallv expressed 
between two cells, organs or organisms. but it has lhe disadvantage 
that no relevant genes could be amplified. For 5uch reason, the 
second strategy ulilized was the isolation of genes that could be 
imponant during the process of caste determinalion bV means of 
PeRs with specific primers. lhe group of genes selected for such 
purpose where the famity of nUClear receptors. In the first strategy 
of RNA-OO. we have isolated two fragments , 008 of them was 
sequenced; it exhibited a considerable similitude with lhe 
mitochondríal translation initiation factor. In Rl -PC R semi
quantitative analysis we can detect a high levei of expression of 
this gene in queen larvae with respect to worker, during the 4th. 
instar of larval development. With the second strategy t f PCRs 
w ith specific primers. we have isolaled four difterent fr ;lgments 
(two amplified from genomic ONA and from 4 .5 davs queen 
larvae cONA) that balong to nuclear receptor superfamily Ot'íginally 
identified in Drosophila. This nuclear receptors (USP. OHR3, E78A 
y XA78) are involved in the regulatory hierarchy Induced by ecdysone 
on the onsel of metamorphosis. Analysis on the expression profjle 
of these nuclear receptors belween larvae of both castes will be 
presented. 
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INSETOS E ÁCAROS EM PLANTAS REGISTRADAS NO 
LABORATORID DE ENTOMOLDGIA DO INSTITUTO MINEIRO DE 
AGROPECUÁRIA. 

l.V. foureaux & J .M. VeI&. o. Laboratório de Entomologia I Instituto 
Mineiro de Agropecuária, BR-040 Km527. CEP 32145 -900. 
ContagemfMG. 

o laboratório de Entomologia do IMA recebe diariamente. 
amostras que constituem plantas cultivadas provenientes de 
agricultores e outros interessados. Com o intuito de se conhecer a 
percentagem do conteúdo dessas amostras. o trabalho objetivou 
verificar quais as culturas agr(colas enviadas ao laboratório que mais 
apresentaram insetos e/ou ácaros. bem como os que mais ocorreram 
nas referidas amostras. Para avaliaçlo. foram utilizados arquivos de 
registro de amostras do perrado de 1986 a 1995. sendo os insetos 
e ácaros agrupados por planta registrada . VerifiCOU-58 que citros 
teve uma maior ocorrência de pragas: 16,10% do total das amostras 
recebidas, seguidas por videira: 8.47%: mangueira: 6.78%; alho: 
5.93%; algodão. batata, banana e feijão: 5.08% cada: abóbora, 
mamão e pimentAo: 4 .23% cada: arroz, acerola, pessegueiro e soja: 
3,40% cada; café e chuchu: 2.54% cada: cebola. goiabeira. graviola. 
maracujá. milho e coqueiro: 1.70% cada. e outras: 0.84%. Em 
contrapanida, as pragas identificadas que t iveram maiores registros 
foram : Brevipslpus phoenicis : 11,93%; Pinn8spis aspidistr8e: 
10,22%; Chrysomphalus dictyospermi e Anthonomus grsndis: 7.38% 
cada; Phyllocoptruta oleivorll: 6.25%; An8strepha pseudopars/ella e 
Perileucoptera coffeells: 3,97% cada; Tribolium confusum. 
Aleurothdxus floccosus. Thrips tsbaci e Rhyzoglyphus echinopus: 
3.40% cada; OebaHus poecilus. Diabrotics SpeciOSB e Conotrachelus 
psidii: 2,84% cada: Aeth8/ion rBticulatum. EpicaulIJ excsvllts. 
Liriomyza bftJziliensis. Gymnandrosoma aurllntíanum. Eriophyes 
sheldoni. Eriophyes tulipae . Po/yphsgot8rsonemus /IIIUS e 
Bostrychopsis uncinata : 2.27% cada: Theognis gonagr8, Cerslitis 
c8pilota, Cosmopo/ites sordidus. Mahsnarva fímbrio/ats e 
Eutropidacris cristata: 1,69% cada; e outras: 0 ,56% . 

MORFOLOGIA DOS ESTÁGIOS IMATUROS DE Euple. ,einh.rdti 
CROTCH. 1 B74 ICOLEOPTERA. COCCINELlIDAEI 

F.A .S.Ferreira &. L.M.Almeida, Oepto .de Zoologia. UFPR. C.Postal 
19020, CEP 81531 -990. Curitiba. PR. E-mail : lalmeida@bio.ufpr.br 

o gênero EUpllltl8 é formado por 15 espécies, 6 delas 
ocorrendo no Brasil . Almeida & Gordon. 1990 descreveram 4 
espécies novas 8 redescreveram as demais. As informações sobre a 
biologia das espécies do gênero são muito escassas. Eupalea reinh8rdti 
foi coletada predando psilfdeos em sibipiruna. Csesalpinia 
peltophoroides em lavras, MG (Fraga. et ai . 1986). Este trabalho 
tem como objetivo a descrição dos estágios imaturos de E.reinhardti, 
que foram cole tados em Marlngá, PR. em junho de 1996. São 
descritos o ovo, a larva e a pupa. Posturas. larvas e popas foram 
fixadas em Kahle-Oietrich. Para estudo o material foi fervido em 
hidróxido de pot'ssio a 1 % por alguns segundos e lavado, em água 
destilada. Os desenhos foram obtidos com auxRio de cAmara clara e 
microscópio estereoscópico Wild M5 e microscópio Wild M20. As 
fotografias foram obtidas com material vivo, em microscópio Olympus 
PM·20. Para isso. as larvas e adultos foram imobilizadas em freezer 
por lO segundos . 510 utilizados caracteres importantes na 
diferenciaçAo e comparação com outras espécies de larvas 
predadoras, potencialmente importantes no controle biológico. Os 
principais caracteres utilizados foram as placas tergais do tórax e 
abdome. o tipo de mandfbulas 8 as armaduras larvais Hpicas como 
seta, calaza. escolo. paraescolo. estruma. verruca e sento. A larva e 
popa de E.reinh8rdti 510 muito próximas das de HippodlJmilJ e 
Harmonia. gêneros cujas espécies silo predadoras vorazes, 
principalmente de afIdeos 8 coccrdeos. 
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USO OA T~CNICA DE RAPO NO ESTUDO DE POLIMORFISMO 00 
GAFANHOTO Schi$/ocerc. p.llens (ORTHOPTERA: ACRID.rAEI . 

E.B. Silveira. S.M. AI.Janabi . M .R. de Faria. B.P. Magalhles & M.S. 
Tigano. EMBRAPA/CENARGEN. Área de Controle Biológico. C.P. 
02372. CEP. 70849·970. 8rasOI.·DF. 

o gafanhoto Schistocerca pallens é uma séria praga no 
nordeste brasileiro. Entre 1985-1986 e em 1992. surtos desta espécie 
ocorreram prmclpalmente nos estados de Pernambuco, Plauf, Paraiba 
e Rio Grande do Noite causando preJufzos às culturas de subsistência 
e pastagens. Recentemente foi notada a ocorrência de S. pollens no 
Distrito Federal e entorno. porém não consistindo em problema 
alarmante. Para conhecer o nível de variabilidade genética entre 
indivíduos desta espécie provenientes do Dlstrtto Federal e do Rio 
Grande do Norte. foi feito um estudo preliminar através de anáhse 
de RAPO «"'Random Amplified Polymorphic ONA "'1 . Esta técnica 
consiste na amplificação de regiões do genoma ao acaso com o uso 
de "'prlmers'" arbitrários e os produtos de ampllftcação analisados 
por eletroforese em gel de agarose 510 capazes de revelar a ocorrência 
de polimorfismo. Oito indivíduos de S. pal/ens do RIO Cu de do 
Norte. Oito do Distrito Federal e um de Rhammarocerus 
schistocercoides do Mato Grosso I"'outgroup"" foram coletados e 
armazenados em etanol 100% a -20°C até o momento da extração 
de DNA do músculo femural. Foram utilizados 11 "'primers '" com 1 O 
pares de base cada um e 185 produtos de RAPO foram seleCionados 
para análise . A análise fenétlca dos resultados mostrou menor 
variabilidade entre os individuas do Rio Grande do Norte 153.2·76,2% 
de simllartd\de' que entre individuas do Distrito Federal! 34.8-62.5% 
de similandade). Não houve agrupamento por região geográfica. 
Indicando alta divergência entre indivíduos de uma mesma população. 
Esses resultados podem ser considerados quanto as suas Implicações 
para o desenvolvimento de métodos de controle mlcroblano desta 
praga . 

INFORMATIZAÇÃO DA COLE ÇÃ O DE 
HYMENOPTERA·APOIOEA E LEPIDOPTERA 
ENTOMOLOGlA HIPÓllTO SCHNEIDER. 

COLEOPTERA. 
DO MUSEU DE 

S. Bazilio & M. C. Gaspar. Museu de Entomologla Hipóllto "'; .;hneider 
(FAFIGIUNICENTROI. C. Postal 730. CEP 8501 5·430. Gu.ra""ava. 
PRo E·mall : cpduni@lepus.celepar .br. 

A informatização da coleção dessas três Ordens do Museu 
de Entomologia Hipólito Schneider, teve IOfcio em março de 1996 e 
teve como objetivos principais facilitar o acesso aos dados da coleção. 
agilizar as consultas. minimizar o manuseio dos espécimens e a 
elaboração da 1° lista de matenal do Museu . O programa utilizado, 
ENTOMON em linguagem Clipper. foi gentilmente cedido pela Empresa 
de Pesquisa Agropecuária e de Extensão Rural de Santa Catanna 
S.A (Epagri' .Nldeira- SC. Este programa emite relatórios diversos. 
que possibilitam a obtenção de Informatização sobre o material da 
coleção, de maneira rápida e segura. Todo o processo segue a 
seguinte metodologia: conferência e atualização da nomenclatura e 
da referência bibliográfica de acordo com catálogos e trabalhos 
cientrficos atuais; quantificação do número de indivfduos pór espécie; 
número da gaveta entomológica onde está depoSitada: procedência: 
data Idia, mês e ano) de coleta; coletor; tipo de m UI1 3gem; 
determinador; preenchimento de fichas de cadastro; n!Jlstro no 
computador. Até setembro de 1996 foram informatizadas 39 famPias, 
283 gêneros. 393 espécies e 2017 Indlvfduos da Ordem Coleoptera, 
da Ordem Hymenoptera-Apoidea tivemos 6 famOias. 77 gêneros, 
83 espécies e 2851 indivfduos e na Ordem Lepidoptera cadastramos 
20 famflias que possuíam 187 gêneros. 299 espécies e 2896 
individuas. Totalizando para as três Ordens 547 gêneros, 875 
espécies e 7764 indivíduos. 
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Odontopus breviros tr;s, CURCUlIONIDAE «COLEOPTERAI 
ASSOCIADO A Annon. SPP. IANNONACEAEI 

I. M . de M.lima' & G. H. Rosado-Netol . ' Oep. de ZooI.ICC81·UFAL) 
1 Mus. de HIS1. Nat. da Univ. Fed. de Alagoas. Pça. AfrâniO Jorge. 
sln, Prado. 57011 -000, Maceló-AL. Bolsista PICDT-CAPES . 
2Dep. Zool. - Setor de CiênCias 8101. • Univ . Fed . do Paraná . 

Ocorrendo na Bahia, Mato Grosso. Paraná e Santa Catarina. 
em Annona spp. (Aratlcum-do-brelo, Aratlcum-do·campo e Aratlcum
do· mangue e outras espéCies Silvestres' e em Frutella-de-conde. 
Odondopus br8virostris IPllonomertnae, Prionomerlnil foi observada 
em Annona cherimola ICherim6lia' em Curitiba - PR, A . muricala 
IGravtola) em Maceló·AL e em Água Preta, Caruaru e Frei Miguelinho 
- PE e A. squamosa (Ata. Fruta·de·conde ou Pinhal. em Maceió. O 
dano provocado pelo adulto. múltiplas perfurações foliares em folhas 
jovens. além de provocar o rendilhamento podem levar a deformações 
no limbo faltar. podendo. Indiretamente. afetar a produção. Adultos 
foram coletados e cok>cados em placas-de-petrl contendo papel -filtro 
umedecido e folhas Jovens de GraViola. em condições ambientaiS 
médias de 26°C e 70% de Umidade Relativa. As fêmeas realizaram 
postura endofftica na nervura principal da superffcle ventral das folhas . 
Dai emergiram as larvas que passavam a se alimentar do teCido 
vegetal entre as duas epidermes deixando galerias sinuosas dlflgldas 
para as margens. No último Instar, as larvas convergiam para formar 
uma câmara entre 85 duas epidermes da folha , onde cada uma 
constrUIU um casulo esfériCO 12 a 3mm de diâmetrol. de cor parda, 
no interior do qual ocorreu a pupação (não foram observados casulos 
comunitáriOS) . Os adultos, convexos, quase esfértcos 
laproxlmadamente 3mm de compllmento por 2,5 mm de largura), 
emergiram através de um oflffclO Circular . Só após alguns dias a 
coloração fica negra: IniCialmente é amarelo-alaranjada; em algumas 
horas aparecerem áreas cor.-de-vlnho. Essa descrição registra aspectos 
biológICOS ainda não relatados para a EspéCie . 

DANOS ATlplCOS CAUSADOS PELAS MA MANGAVAS Xy/ocopo 
míclJn$ As FLORES DE VIOLETA AFRICANA Saintpllulíll íonanthll . 

A. I. Orth, Depto. de Fitotecnla. Unlv. Federal de Santa Catarina. C. 
Postal . 476, CEP 88040-900 . Flollanópol i s. SC . E· mail : 
aorth@mbox1 .ufsc .br 

A ocorrência de danos atfplcos causados por ma mangavas. 
como a perfuração de galerias em madeira de construções domiciliares 
e a perfuração da base das corolas para roubar néctar das flores tem 
Sido mencionado na literatura. A Violeta africana S. ionanrha é uma 
planta ornamental que é explorada em todo o mundo e dela objetiva· 
se obter uma fklração abundante. uniforme e duradoura. No presente 
trabalho identificou-se dOIS novos danos causados por ma mangavas 
X. micans em flores de violeta africana. O primeiro dano relaciona· 
se a presença de grãos de pólen sobre as pétalas das flores. Os 
grãos de pólen que alOJam-se em anteras especiais foram extraidos 
pelas mamangavas através da batida intensa das asas formando um 
zumbido I"buu-pollínation"'). Esta coleta do pólen pelas mamangavas 
faz com que parte expressiva do pólen seja espalhado acidentalmente 
sobre as pétalas de coloração contrastante da coloração do pólen, 
tornando as fk>res depreciadas comercialmente. Nas avaliações feitas 
nas casas de vegetação da Caribean Nurseries em Miami. FI, 
observou·se que as variedades Katy Icorola vermelha). Bobbie Icorola 
violeta' e Farra (corola rosada) apresentaram distintas intensidades 
de visita às flores por X. miC8ns de acordo com a sua localizaçio 
dentro das casas de vegetação e da época. Foram observadas visitas 
de X. mic8ns a tlores desde O até em 80.5% das plantas e desde O 
até em 93,9% das flores abertas. O segundo tipo de dano causado 
por X. miC8ns foi a polinização das flores que resultou no 
desenvolVimento posterior do ovário e das sementes o que, em geral, 
reduz também a longeVIdade individuai das flores . A polinização das 
flores reduziu a atrativldade dos vasos aos consumidores, entretanto. 
não alterou a longevidade indiViduai das flores 127,9 ± 2.21 dias 
sem polinização e 29,4 ± 4,55 dias com polinização, P > 0.051. 
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ESTIMATIVA DO NÚMERO DE TRIPS EM PLANTAS DE ALHO 

C.A. Butignol, Oepto. de Fitoteenia. Unív . Federal de Santa Catarina, 
C. Posta 476. CEP 88049-900. Florianópolis. SC . E-ma.l: 
butlgnol@mbox1 .ufsc.br 

o trips (Thrlps t8baci. Thysanoptera : Thripidael é o inseto 
mais Importante paea 8 cultura do alho e seu controle é baseado. 
principalmente, na visualizaçAo dos sintomas (manchas 
esbranquiçadas) nas folhas. Decisões de controle baseados em 
estimativas populacionais são mais adequadas. no entanto há 
dIficuldade pelo pequeno tamanho do inseto e uma metodologia de 
amostragem para estimativas populacionais . Para contornar tal 
empecilho. foram feitas contagens de ninfas e adultos, nos lados 
superiores e inferiores das folhas, em 50 plantas de alho cv. Lavfnia 
em canteiros desta cultura em Florianópolis·SC. por dois anos 
seguidos. Os dados foram transformados por Ox + O. 5 para se 
processar as análises estatrsticas. Não houve diferenças significativas 
nas caracterrsticas populacionais do inseto nos dOIS anos, permitindo 
unificação dos dados. As ninfas representaram 93.55% dos insetos 
determinando uma correlação de 0,98 com o total de ninfas e adultos 
por planta. As melhores estimativas do total de insetos por planta 
foram a partir das folhas mais novas, onde se concentraram os 
trips . A contagem de ninfas da penúltima folha emergida 8Jjh:sentou 
a maior correlação com o total de ninfas (r - 0,77) e ninfas e adultos 
(r - 0,741 por planta. As respectivas equações de regressão para 
tais estimativas foram Y - 1,95 + 1.18 x (r2 - 0,71: tb = 15,611 
e Y ~ 2,41 + 1.13 x {r2 - 0.69 tb - 14,961 (Coeficientes em llx 
+ 0.51. 

PARASITISMO INTRAESPECIFICO EM Centris (HeterocentrisJ ana/is 
(HYMENOPTERA. ANTHOPHORIDAEI 

B. M . V. Jesus & C. A . Gar6falo. Depto . de Biologia (FFCLRP·USPI. 
Av. Bandeirantes, 3900, CEP 14040-901, Ribeirão Preto. SP. E· 
mail : bmvjesus@usp.br 

Durante o acompanhamento das atividades de nidificação 
de fêmeas de C. ana/is em ninhos armadilhas ( - NA). de março/93 a 
fevereiro/95, no Campus da USP em Ribeirão Preto, SP. foi observado. 
pela primeira vez. a ocorrência de 10 casos de pari'tsitismo 
Intraespecffico. Os NA consistiam de tubos de cartolina prula com 
0 .6 em de diâmetro e 5.8 em de comprimento. introdlo.t'ldos em 
oritlcios feitos em placas de madeira as quais estavam colocadas 
em prateleiras sob uma cobertura construfda no local de estudo. O 
ataque deu inrcio com a fêmea parasita rompendo, com o auxilio das 
pernas anteriores e mandíbulas. a parede de fechamento de um ninho 
recém terminado por outra fêmea. Entrando no ninho ela retira. com 
as pernas anteriores. o material do fechamento, levando-o para fora . 
Voltando ao interiDf do ninho. a fêmea caminha até a primeira partição 
celular; ali. ela rompe a partição. retirando e levando o material para 
fora do ninho. Após isso. 8 fêmea dirige-se para o interior da célula. 
onde está o ovo e realiza a oofagia: logo depois ela afasta-se do 
local em direção à entrada do ninho. gira o corpo e entra, novamente. 
com a cabeça voltada para o exterior. e realiza a oviposiçâo . 
Terminada a oviposição. a fêmea sal da célula e trabalha na partição 
celular com as pernas posteriores e. provavelmente, com o abdome. 
fazendo movimentos circulares, espalha e compacta o material 
eXistente nas bordas do anel que delimita a célula , mantendo ainda, 
a cabeça voltada para o exterior. A fêmea pode ainda rpalizar uma 
ou duas viagens de coleta de material vegetal, para corn~letar a 
partição celular. Parte desse material é depositado na e.ltrada do 
ninho. formando um anel que dará origem a futura parede de 
fechamento . Terminada a construção desta parede. a fêmea faz uma 
unlca viagem de coleta de óleo para revesti·la. Esse comportamento 
fOI observado em 6 ninhos com 3 células e 4 com 4 células. 
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A IMPORTÂNCIA DA ANÁLISE EXPlORATÓRIA EM EXPERMENTOS 
ENTOMOLÓGICOS 

M . C. N. de Oliveira. & B. S. Corrêa-FerJeira. Embrapa-Soja. C. Postal 
231. CEP 86001 -970 . Londrina. PR . E-mail : 
mcneves@cnpso.embrapa ,br 

A avaliação dos pré-requisitos que possibilitam a inferência 
estatrstica é comum na análise de dados. Esse cuidado ocorre "à 
priori" com dados entomológicos onde a assimetria e curtose. 
dependência entre dados, presença de "outliers", hterogeneidade 
de variAncias e não aditividade do modelo são frequentes . Para 
garantir a precisa0 das estimativas dos parãmetros esses fatores 
devem sempre ser avaliados antes da análise estatrstica. Para realizar 
o estudo utilizou-se resultados de experimentos de avaliação do efeito 
do Diflubenzuron no consumo de folhas de soja por lagartas grandes 
e pequenas de AnticBrsia gemmatalis . Os tratamentos foram 
distribuídos ao acaso: testemunha e Diflubenzuron nas doses 3.75; 
7,5 e 15 g I.a.lha . A variável medida foi o consumo de folhas de 
soja por lagartas pequenas (terceiro fnstarl, nos perfodos de um. 
cinco. 10 e 15 dias e para lagartas grandes (sexto fnstar) um dia 
após a aplicação do produto. Ocorreu variabilidade no consumo sendo 
confirmado com o coeficiente de variação variando de 7.8 a 47%. a 
assimetria de -1.14 a 1,28 e a curtose de -0,80 a 8.14. Essas 
estatlsticas para um e cinco dias localizaram,s8 além do intervalo de 
confiança da distribuição normal com 95% de confiança. Com os 
testes de Shapiro e Wilk, de Tukey e de Burr-Foster verificou·se que 
a dispersão comprometeu a normalidade, a adltividade do modelo e 
a homogeneidade de variAncias dos tratamentos. Aos 10 dias. 8S 
análises de variAncias foram normais. Aos 15 dias obteve-se a 
constAncia de variAncias com a retirada de um "outlier " na 
testemunha. Para lagartas grandes os valores das estatfsticas foram : 
CV ... 22.2%. assimetria ... 0 .84 e curtose ~ O,0018 . Nos perrodos um 
e cinco dias utilizou-se a escala logarltlmlca indicada pelo método de 
Box-Cox. O consumo alimentar no terceiro e sexto Instar reduziu 
nas três doses de Diflubenzuron. Pelo teste de Tukey (5%) o efeito 
médio de doses para lagartas pequenas foi diferente da testemunha 
e com as grandes foi distinto. Concluiu-se que o método Box·Cox 
estabiliza as variAncias e reduz a variabilidade experimental. 

ISOLA TlON ANO CHARACTERIZATION OF ACUTE PARAL YSIS 
VIRUS (APVI FROM 8RAZIlIAN DEAD ADUL T 8EES (Apis melli'e" l. 

D.Meuege. Dep.Biol .Animal. Univ.Fed .Viçosa. 36571 -000 Viçosa, 
MG, Brazil . E-mail :dmessage@mail .ufv.br. S.V.Ball&M.AII . n. 
Entomology and Nematology Oept.,IACR·Rothamsted. Harpenden. 
Hertsfordshire. AL5 2JO England. 

Analysis of samples of dead adult bees from Brazil detected 
the Acute Paralisis Virus{APV) for the first time. Significantly. APV 
normallly persiS1s only as an inapparent infection in adult bees but in 
Europa has been found to be a major cause of both adult bee and 
brood mortality in colonies severely infested with the parasitic mite 
VS"OB jBcobsoni. Altough the mite is not a serious problem in Brazil. 
the direct detection of APV in dead adult bees suggests that it is 
similarly affecting the type and prevalence of honey bee viruses 
causing mortality. To avoid contamination with the UK strain of 
APV. the APV from Brazil was propagated by injection into honey 
bee pupae in Brazil. The virus was subsequently extracted and purified 
at Aothamsted. Immunudiffusion test f Df serok>gical identity showed 
that the UK typa strain of APV could be dlfferentiated from the 
Brazilian strain by the formation of a spur at the junction of the 
precipitin bands. However. analysis of the capsid proteins of both 
virus strains by SDS-PAGE and Western blotting showed no 
differences in the number. molecular weight or serological reactivity 
of the constituient polypeptides . The serological difference detected 
by immunodiffusion is problably related to some epitopes formed by 
lhe tertiary protein structure. Differenc8s in the SOS-PAGE protein 
pattern were observed between fresh and aged preparations of APV 
and small capsid protein subunits were detected in the bee protein 
fraction of sucrose gradients. Attemps to identify these subunits 
ware inconclusíve but they appear to be mainly from VPl ar VP2 
capsid proteins. 
Project supported by Rothamsted International, Harpenden. England 
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ADEQUAÇAO DA DIETA DE LARVAS DE ABELHAS Apis me/lirero 
CRIADAS EM LABORATÓRIO PARA TESTE DE PATOG~NESE, 

A . C. P. Carvalho & O. Message. lab. Patologia Apfcola, OBA, UFV. 
Viçosa/MG, CEP 36571 ·000. E·mail:ACC@alumniufv.br. 

A criaçAo de abelhas em laboratório tem sido re,Jli.-: da por 
inúmeros pesquIsadores. mas na mataria dos trabalhos vIsa-r estudar 
fatores relaCionados à determinação de castas. O presente trabalho. 
realizado no Laboratório de Patologia Apreola da UFV. tem como 
objetivo adequar a dieta de criação de larvas de abelhas em laboratório 
com adição de pólen. para que em pesquisas futuras possa ser 
analisado o efeito de diferentes t ipos de mel e pólen como agentes 
causadores de uma doença de crias de abelhas Apis mel/ifera, que 
está sendo denominada -Cria Ensacada-. A Cria Ensacada ocorre 
em vários parses e é causada por um vírus. No Brasil, as abelhas 
apresentam os mesmos sintomas dessa doença. que, porém, não é 
causada por v(rus. Apicultores de vários locais de ocorrência da 
doença associam o seu aparecimento a certos tipos de florada . Para 
a realização deste trabalho, foi utilizada. nos dois primeiros dias de 
alimentação. uma dieta já proposta anteriormente por outros 
pesquisadores. composta de: geléia real 150.0%). água (32 ,8%1. O
glicose 17,5%), D·frutose 17,5%) e extrato de levedo (2.2%1. A 
partir do terceiro dia foi utilizada outra dieta: geléia real (49,6%). 
água (33,2%1, D-glocoso(7,6%I, D-frutoso (7,6%1. mel (1,0%1 • 
pólen 11.0%). As larvas foram mantidas em estufa à tem~.h)I:l ·ura de 
34°C e 96% de U.R. A quantidade diária de alimento fOll'Jcldo às 
larvas nos cinco dias de alimentação foi de 4, 15. 25. 50 e 70ml. 
respectivamente . Nos testes realizados com essas dietas obteve-se 
sobrevivênCia até a fase adulta de aprOXimadamente 90% das crias, 
o que leva a concluir que a dieta acrescida de mel e pólen é adequada 
para a criação de larvas de abelhas em laborat6rio. 

Auxilio financeiro : CAPES. 

TESTE DA INFECTIVIDADE DE EXTRATO DE ABELHAS DOENTES 
COM SINTOMAS DA CRIA ENSACADA ORIGINADOS DO BRASIL E 
DA INGLATERRA, 

A. C. P. Carvalho & D. Meu.gu. Lab. Patologia Aplcola , OBA. UFV, 
Viçosa/MG, CEP 36571 -000, E-mail :ACC@alumniufv.br. 

A Cria Ensacada é uma doença causada por um v'rus (SBV) 
e ocorre em Inumeros parses. provocando grandes prl:JII:1.,S aos 
apicultores. No Brasil são observadas. em diferentes regi3.Js, crias 
de abelhas com sintomas dessa doença, que são a incapaCidade de 
as larvas afetadas reahzarem a muda para a fase de pupa e o acUmulo 
de liqUido, o qual confere o aspecto de saco (no IrQuido ecdislal. 
Quando a doença é causada por um virus, há acerca de 1 mg desse 
agente, o que é sufiCiente para infectar muitas larvas em mais de 
1.000 colônias). No entanto, no Brasil. nenhum vtrus pôde ser 
detectado até o presente momento. Com o objetivo de averiguar se 
o extrato do liquido ecdisial das abelhas doentes aqui no Brasil possui 
partfculas virais. inoculou-se o extrato do Ifquido ecdisial de abelhas 
doentes do Brasil na concentração de 10 I dilufdo em tampão fosfato 
0.01 M pH 67 na dieta de larvas de abelhas criadas em laboratório. 
e, para comparar, usou·se o extrato na mesma concentraçAo de 
abelhas doentes originadas da Inglaterra. onde a Cria Ensacada é 
causada por um vfrus. As abelhas alimentadas com extrato de abelhas 
com sintomas da doença no Brasil não apresentaram sintomas, e 
100% delas empuparam normalmente; já, dentre as alimentadas 
com extrato de abelhas com sintomas originadas da Inglaterra. 30% 
morreram com sintomas da doença e 70%. na fase la1v,,1 Estas 
amostras foram analisadas por imunodifusão dupla e mic. oscopia 
eletrônica. sendo detectadas partrculas virais somente nas abelhas 
alimentadas com extrato de abelhas SBV positivas da Inglaterra . 
Isso é mais um indicativo Que em abelhas do Brasil a "Cria Ensacada" 
não é causada por um vlrus e sim por outro agente. 

Auxilio financeiro : CAPES. 
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Art. c.pjgu.ra GONÇALVES, 1944 (HYMENOPTERA, FORMICIOAE~ 
~ UMA PRAGA DE PASTAGEM ? 

L. C. Forti. Dept- . Defesa Fitossanitária (FCA I UNESPL C. Postal 
237, CEP 18603-970, Bo'uco,u, SP_ Bolsist. do CNPq , 

A sauva Atta capiguBr8 é conSiderada uma praga de 
pastagem. No entanto, existem fortes argumentos para Questionar 
a ImportAncia dessa saúva como praga de pastagens. Foram feitos 
levantamentos da ocorrência de colÔnias de A . c8plguara em 
diferentes espécies de gramfneas no Brasil e no Paraguai, percorrendo 
as rodovias desses palses obtendo amostras de formigas Que ocorriam 
nas pastagens e identificando as gramfneas onde as colônias estavam 
locahzadas. As estradas foram utilizadas como hnhas de transecção 
e as amostras coletadas aproximadamente a cada 80 km de distância 
uma da outra. A porcentagem de propriedades com ocorrência de 
saúvas foi obtida por técnicos da EMA TER - PR (Empresa de 
Assistência Técnica Rural) na região noroeste do estado do Paraná. 
ondeA. cap;guara foi constatada a partir de 1975. O perfil do produtor 
pecuarista no Brasil, bem como a capacidade de 10taçAo dos pastos. 
natalidade de bezerros. intervalo entre partos. Idade de abate e outros 
indicadores pecuários foram também obtidos por aqueles técnicos. 
O sistema atual de produção agropecuária, com perfil extrativista e 
Imediatis'ta, leva a uma baixa capacidade de suporte. conduzindo a 
um cIrculo Vicioso. com baiXO investimento na pastagem. contribuindo 
para a não reforma dos pastos. aumentando a detenoração do sistema 
produtiVO. Quanto mais degradada a pastagem se torna, maior a 
ocorrênCia de gramíneas invasoras, prinCipalmente as do gênero 
Psspalum e maior a ocorrência de A. capiguarB. Portanto, conclUI mos 
que A. cspiguara não é uma praga de pastagem. 

PRIMERAS OBSERVACIONES DE ADAPTACIÓN DE Te/r.goni.c. 
Imgustuls fiebrigi, Schwsrz EN UN CULTIVO DE Cucumis melo VI". 
esrli d8W BAJO CUBIERTA. 

A. E. Tricio & A . N. T. Pascual - Facultad de Ciencias Exactas 
Ourmicas y Naturales (UNaM) Félix de Azara 1552. Fax: 0054- (0752) 
25414 - C.P 3300. Posadas. Mlslones . Argentina 

En la provincia de Mlsiones las colonlas de abejas nativas 
son trasladadas por los colonos a sus hogares. luego dei desmonte 
que reallzan para la preparaclón de tlerras de cultiVO. 
Estos se l1evan los nucleos origlnales (uoncos de árboles) o trasiegan 
los mismos a cajas semirraclonales (sin medidas eSlandarizadasl y 
extraen miei en forma irregular. La expeliencla se olientó a probar la 
adaptación de abejas Vatet (Tetraqonisca sngústuls fiebriq/: Schwsrz) 
en el Intenor de invernéculos para Que contribuyeran con la 
pohnización efectiva de plantas de melón ICucumis melo variedsd 
earli dewl para la producción de frutos 8n época invernal. que se 
complementaria con el eSlablecimiento de meliponarios de esta 
especie planificados para su aprovechamiento racional en esa regi6n. 
La obtención de colonias se realizó con la colaboración de colonos 
interesados de la localidad de Aristóbulo dei Valle IMisionesl . Las 
observaclones consistieron en el registro de: -descripcl6n V estado 
de las colonias actividades desarrolladas IPecoreo. extracción de 
basura. ventilación, etc) -. y condiciones amblentales dentro dei 
invernáculo en los meses de Julio a Setiembre de 1995 19 dlasl.Oe 
dieciocho nidos trasladados, se perdieron dos luno por muerte y otro 
por abandono). éstas se mantuvieron, aunque les demandó mucho 
esfuerzo la ventilación dei nldo debido a las condiciones de humedad 
y temperatura requeridas para el CUltiVO. SI bien se constató la 
presencia de polen de me~n en potes de una colmena (probable 
contribución con la polinización) la sahda de abejas fuera dei 
invernáculo cuando se abrIa para ventilar. indicar'an la visita a otras 
especies vegetaJes en detrimento de la producción. 



AVALIAÇÃO OE DANOS CAUSADOS PElO PERCE VEJO 
Mog. l%mus sp. EM FEIJOEIRO. CULTIVAR JALO PRECOCE. 

A. C. de O. Gomes; P. C. de M. Kono; Aleasandr. Holanda & M. 
Yokoyama. Unlv. Federal de UberlAndl8. Departamento de Agronomia. 
Cauea Postal 593 . CEP 38 .400· 902. Campus Umuarama , 
UberlAndla\MG. 

Na região Centro·Oeste a ocorrência de percevejos tem-se 
tntens,ficado em lavouras de telJ08lro, principalmente no CUltiVO de 
Inverno, causando prejuízos 8 produção de grãos. Este experimento 
fOI conduzido no CNPAF/Embt'apa. em condições controladas de casa 
de vegetação. com o obJetivo de avahar os danos causados pelos 
adultos de percevejos em diferentes nivels populacionais . O 
delineamento experimental fOI inteiramente 80 acaso com 7 
tratamentos com 4 repetições , totahzando 28 parcelas. Cada parcela 
fOI constltufda de um vaso com duas plantas de feljoelro cultivar 
Jalo Precoce, no estadlO R6 (enchimento de grãos I acondicionadas 
em gaiolas teladas, com diferentes nfvels de população de I r evelos 
adultos. Os níveis populacionais de percevelos foram: zcw. "n, dOIs 
, quatro. seiS. OitO e dez adultos, respectivamente nos traldmentos 
1. 2, 3, 4. 5, 6 e 7. A l! Infestação fOI reahzada em 22 /01196 com 
adultos coletados de uma lavoura de felloelro. Procedeu-se uma nova 
relnfestação uma semana após a U , retirando todos os adultos 
remanescentes . Após a colheita foram avaliados os seguintes 
parametros: contagem do número de vagens. numero de grãos sadiOS 
e danlftcados. Encontrou-se os seguintes percentuais de sementes 
com danos causados pelos perceveJos: 0,0: 7,24; 25,86; 12,58; 
83,09 e 89,61 %, respectivamente nos tratamentos 1, 2. 3,4.5,6 
e 7 . Nas condições em que o expeumento fOI condUZido, concluI-se 
que a partu de um percevejo/planta os danos qualitatiVOs nas 
sementes são elevados, podendo afetar o poder de germinação. 

PRAGAS DETECTADAS E IDENTIFICAOAS NO TRÃNSITO E 
QUARENTENA DE GERMOPLASMA VEGETAL NO BRASIL 

M . R. V. Oliveira. O. N. M . Ferreira, EMBRAPA/Cenargen, C Postal 
02372, CEPo 70 . 849 -910 , Brasflta . DF e-mail 
vllann@cenargen.embrapa .br & R. O. MiYllzski, Ins1. BIociências, 
Un o Fed. Mato Grosso, Av. Fernando Correa s/n. CEP: 78 .098·900, 
CUiabá, MT. 

A transferência SistemátIca de matertal vegetal para ftns 
de coleção e pesquisa. através da Introdução e Intercâmbio de 
orgalllzações InternaclonslS, naCionaIS e mesmo de particulares. é 
necessáuo para o melhoramento genétiCO das punClpals culturas, ã 
pesquisa agr(cola e aos bancos de germoplasma . Dentro da Ãrea de 
IntercâmbiO e Ouarentena de Germoplasma IAlol da EMBRAPAI 
Cenargen, a Inspeção entomológlca visa inSpeCiOnar, Identlftcar e 
assegurar que pragas exóticas, entre eles, Insetos, ácaros e sementes 
de plantas daninhas não representem pertgo para a agucultura 
braslletra, durante a Introdução e Intercâmbio de germoplasma vegetal 
no País . Para tanto, a metodologia utilizada para 8 execução dessas 
atividades são: 1) recebimento do germoplasma vegetal, 21 Inspeção 
visual do matertal através de microscópiO estereoscóplO, 3J detecção 
de pragas. 4) preservação das pragas detectadas n.. l leçio 
entomológlca após terem Sido Identificadas. 51 encamtnh- ento do 
mateual vegetal para tratamento térmiCO ou qu(mlco, 6) le-anállse 
do material, 11 emlsdo de laudos e 81 encaminhamento do matenal 
para outros laboratónos ou para envIO ao destlnatáflo. Desde 1989, 
o Laboratóflo de Entomologla Já detectou as segutntes pragas: 
SItOphllus oryzae, S. zeam8/s, S. 9ranarius, Anthonomus grandls, 
Muthonomus grsnd/s, Acanthoscelldes obtectus. Callosobruchus sp .• 
Tyrophagus spp .• entre outros. A malOfla dos Insetos coletados e 
Idemlllcados no germoplasma são extremamente pre/udlclals a esses 
mateuals vegetaiS. por serem resIstentes aos tratamentos químiCOS 
e por se ahmentarem das partes protéicas das sementes. Dessa forma, 
podemos aftrmar que _a eficiênCia e utlltdade das medidas de 
Intet'dmblo e quarentena de germoplasma são avaliadas pela ausênCia 
de pragas exóticas no país, o quo é mUito mais econômico do que 
permlttr a sua entrada e Instalação nas culturas. lendo que se utlltzar 
postertormente de medidas de contenção e controle» . 
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NlvEIS DE INFESTAÇÃO DE GOIABA POR An'$/Ioph. ,onild .. 
ZUCCHI. 1979 (DIP •• TEPHRITIDAEI. EM POMARES COMERCIAIS 
DO NORTE DE MINAS GERAIS. 

N.A. Cana' O., Unlv. dei Toltma, A .A. 546, Ibagué, Tol., Colômbia. 
C.D. AI.aranga. R.A. S;I.a. EPAMIG/CRNM. C. P. 12; 39440·000 
Janaúba. MG & R.A. Zucchi , Entomologla ESALOIUSP, C.P. 9 . CEP 
13418·900 Plfaclcaba. SP. e-mail razucchl@carpa .clagrt .usp.br. 

Os hospedelfos conhecidos de A . zenildae são a goiaba 
IPsidlum gualabal e o Juazeiro IZiziphus joazelfo) . Levantamentos 
recentes têm mostrado que A . zenildae é espéCie frequente em 
dIVersas localidades do BraSIl. InclUIndo as do Norte de Minas Gerais. 
Entretanto, sua Importância econOmlca nunca fOI esttmada. De Janetro 
a março de 1996. foram fei tas amostragens de gOiaba em três 
pomares comerCiaiS, nos muntcíplOS de Jalba, hacarambf e Portelrtnha, 
no Norte do Estado de Mmas GeraIs. Os frutos foram coletados ao 
acaso e colocados em vermlcultta úmida . Uma semana depoIS as 
larvas e pu pátios de teftltldeos foram contados e transferidos para 
Vidros de emergência. Em Jalba. no mês de Janetro, 94,7% das 
fêmeas pertenciam à A. zeni/dae. com Infestações de 57.76 larvas/ 
kg e 11 .7 larvas/goiaba: em fevereiro emergiu sómente A. zenildae 
com os Indlces: 16.65 larvas/kg e 3,61 larvas/goiaba; em março 
não foram encontrados Irutos Infestados . Em Itacaramb( foram 
encontrados, em Janeiro, 72.4% de fêmeas de A . zenildae. com 
infestações de 115.98larvaslkg e 14, 80 larvas/goIaba; em feveretro, 
90, 1 % das moscas pertenciam à A. zem/dae, com (ndlces de 27,80 
larvas/kg e 3,67larvas/gotaba. Em março, o pomar não fOI avaliado. 
Em Poneltlnha, nenhum exemplar de moscas·das-frutas fOI obtido 
de gOiaba. O período de frutificação ocorre prtnclpalmente no perfodo 
dezembro· fevereirO e a população de Anastrepha aumenta a partir 
de novembro e diminUI a parllr de fevereiro. Os dados parCiaiS aquI 
refendos mostram que A . zemldae pode ser conSIderada praga 
Importante nas lavouras comerCiaiS de gOiaba no Norte do Estado de 
Minas Gerais. Além de A. zemldae, as gOiabas destes muntcfpios 
são atacadas também por A . sororcula. 

INCIDtNCIA DE ENFEZAMENTO DO MILHO E POPULAÇÃO DO 
VETOR, Dalbulus maidis (HEMíPTERA, CICADELLlDAE 1 EM 
CINCO ÉPOCAS DE PLANTIO EM PIRACICABA ( SP I . 

M. E. G. Fo$egatti , J. R. S. Lopes, A . A . Esteves & S. C. Cato. 
Oepte de Entomologla IESALo I USP1 , C. Postal 9 , CEP 13418-900. 
Ptraclcaba, SP. E-mail : lrslope@carpa .clagfl.usp.br . 

O enfezamento é uma doença de ImportAncia crescente 
em milho na região Centro-Sul do 8rasll , aSSOCiada prinCipalmente a 
dOIS molltcutes , Spiroplasma kunkelii e "malze bushy stunt 
phytoplasma", sendo ambos transmItidos pela clgarrlnha Da/bulus 
ma/d/s . Esta pesquisa VISOU comparar a InCidênCia de enfezamento 
do milho e a populaçAo de D. maid/s em PiraCicaba, SP, em Cinco 
épocas de plantiO consecuttvas, nos meses de novembro e dezembro 
de 1995. e JaneIro, março e maIo de 1996. Em cada época, um 
híbrtdo susceHvel e outro resistente ao enfeza menta foram plantados 
lado a lado, em talhões de 20 linhas de 20 m . Avaltou -se 
semanalmente a população de D. maidls no cartucho até o 
floreSCimento do milho. e a porcentagem de plantas com Sintomas 
de enfezamento até o estádio de grãos dentados. A InCidênCia de 
enfezamento no hibrido suscetfvel cresceu gradativamente de 24% 
na 1- época para um máximo de 46% na 4- época, decaindo em 
segUida para 15% no último plantio. A Incidência no h(brtdo resistente 
seguIu a mesma tendênCia ao longo das épocas de plantio, porém 
fOI mais baixa Imáxlmo de 10%1 e de progresso mais lento que no 
hfbrtdo suscet(vel. A população de clgaHlnhas aumentou 
gradativamente até a 3- época, quando atingiu uma média máxIma 
de 3,8lndlv(duos por cartucho, dIminUindo nos doiS últimos planttos. 
Observou-se uma correlação positiva entre população de clgarrtnhas 
e IncidênCia de enfezamento no hfbrtdo suscetível. Os híb,.dos 
reSistente e suscetível não dlfemam quanto à abundância de D. maidls 
, sugertndo que a menor InCidênCia de doença no híbrtdo resistente 
sela devIdo a uma maior reSistênCia desto hfbrldo ao patógeno. ao 
Invés de reSistênCia ao vetor. 
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INTERFERENCIA DE AGROTÓXICOS NA GERMINAÇÃO IN VITRO 
DE GRÃOS DE PÓLEN DO MARACUJAZEIRO Posaillo,. eduli. Sim •. 
f . fl6Vic6rp6 Deg. 

M . M . Silva. C. H. Bruckner. M . C. Picanço & C. D. Cruz. Depto. 
Biologia Animai (Unlv. Fed. Viçosa), CEP 36571 -000, Viçosa. MG . 
E·mail : mmoura@alunos.ufv.br . 

o maracujazeiro amarelo é dependente da polinização 
cruzada para frutificação devido a auto-Incompatibilidade. Tem sido 
observado que certos agrotóxIcos reduzem a germinação dos grãos 
de pólen como também o crescimento do tubo poHmco em diversas 
culturas. Entretanto. poucos trabalhos tem sido realizados com esta 
frutetra com relação aos fatOfes que possam Interfem neste processo. 
Foram condUZidos estudos com obJetiVO de avaliar o efeito de 12 
agro tóxIcOS e um espalhante adeSIVO (N-dodecll benzeno de sulfato 
de sódio) na germinação de grãos de pólen do maracujá amarelo lP. 
edu/is f. lIavtcarpa Oeg.). O meio artifiCial utilizado para germinação 
fOI constlturdo de 0,2 g/L de áCido bónco; 50 g/l de sacarose e 1.0 
g/L de OItrato de cálcIo. com pH 6.5; e Incubados a temperatura de 
28°C. em fotoperlodo constante de 24 horas . Avallou·se a 
percentagem de germinação destes após 24 e 48 horas de uu .. ulJação 
em microscópiO óptiCO em aumento de 40 vezes. O grãe. de pólen 
fOI conSiderado germinado quando o comprimento do tubo poHOIco 
fOI maior que o seu diâmetro . Não detectou-se efeito do tempo de 
Incubação na germinação. A percentagem de germinação dos grãos 
de pólen não fOI prejudicada pelo acartclda Olcofol + T etradlfon 
154.90%) e pelos insetiCidas Cartap 153.82%1. Fenpropathfln 
152.03%) e Abamectln (51 ,87%1. Os Inseticidas MalathK>n 147.74%). 
Fenthlon 146.15%). Tflchlorfon 145.21 %1. Vamldothlon 137.94%1. 
Oeltamethnne 133.93%1. Parathlon MethyI128.28%1 e o espalhante 
adeSIVO {42.62%1. reduzltam a germinação. Enquanto o Ethlon 
{18. 74%1 e o Lambadacyhalothlln (15.06%llnterfenram severamente 
no processo de germinação dos grãos de pólen. podendo ser 
conSiderados fatores potenciais de InterferênCia na fertilização em 
condições de campo. 

AVALIAÇÃO DA TOXICIDADE AGUDA (DL 501 DE AGROTÓXICOS 
POR CONTATO EM ABELHAS SOCIAIS NATIVAS: PROPOSTA PARA 
PROTOCOLO 

S.S. Morae, '. F.O. Silva " B.F. Viana '. A .R.L. 8autista 2 & M.S. 
Castrou. 1: DeptO de Zoologia. Inst. de Biologia. UFBA. Campus 
Ondina. 40170-280 Salvador. Ba . 2 : Empresa Baiana de 
Desenvol\lImento Agrlcola. Av. Ademar de Barros. si nO. Ondlna. 
40000-000. Salvador. Ba. 3: Departamento de Biologia. UEFS. Feira 
de Santana. 8a . 

Os meliponlneos do abelhas SOCiais neotroplcals que 
apresentam um ferrão atrofiado que não pode ser usado em sua 
defesa . Sua Importância como pOllnlzadores de plantas Silvestres e 
agr(colas. embora pouco estudada, é amplamente reconhecida ; mas 
ainda sâo relativamente escassos os estudos a respeito da influênCia 
do uso de Inseticidas sobre a sua fiSiologia e comportamento. Sendo 
assim. com o objetivo de avaliar a toxlcldade aguda IOl~ de mOCldas 
em melipon(neos e a posterior elaboração de um protocolo de 
laboratório. empregou-se uma metodok>gla adaptada do Internatlonal 
Bee Research Associatlon tlBRAI para Apis me/litera, paril testar os 
InsetiCidas Oecis (Piretrólde) . Malathion 500 CE (Organolo~loradol 
e Dipel (Inseticida BiOlógiCO) na espécie Scaptotrigona lublba. As 
abelhas campeiras foram capturadas na entrada da colmeia e 
anestesiadas com CO2• sendo. então. confinadas em placas de Petri 
forradas com papel de filtro previamente embebido com a substância
teste (grupo testeI ou água destilada (grupo con trolo). Cada 
experimento constou de quatro a cinco concentrações diferentes 
(mais o controle) com quatro réplicas contendo cinco abelhas cada. 
mantidas a temperatura ambiente. Durante as 48 horas de teste as 
abelhas foram alimentadas com um xarope de sacarose a 30% . O 
método estatlstico empregado (Probitl Indicou para o Decis uma 
Dll/) de 0.70mgll com um intervalo de 0.68 a 0.73mgll (grau de 
confiança de 95%1 e a Dl l de 0.50mgll com um Intervalo de 0.46 a 
0.57mgll; para o Malathion 500 CE. foi encontrada a DlM) de 
0.015mgll tendo um intervalo de 0.012 a O,017mgll. e uma de DL, 
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0.007mg/l com um Intervalo de 0.004 a 0,009mgll . Os testes com 
O Dipel. deram subsldlos para se Infem uma DLSC) supenor a 336mgl 
I. Testes com os Inseticidas Dlpterex 500 (Organofosforado) e 
Carbaryl tCarbamatol encontram-se em andamento . 

INFLUENCIA DA COCHONILHA PULVERULENTA Oy.micoccu. 
brevipes (Cockerell. 18931 (Homoptera: Psaudococcidael NO 
COMPLEXO MURCHA·DO·ABACAXIZEIRO 

L. V . C. Santa-Cecília. Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas 
Gerais (EPAMiG). C. Postal 176. 37200·000. lavras. MG. B. Souza 
!lo S. M. Chalfoun. 

Baseado no fato de que. resultados disponíveiS na hteratura 
sobre a etiologia e transmissão da murcha-do-abacaxlzeiro não são 
conclusivos e também deVido aos consideráveis prejulzos causados 
à abacaxlcultura mineira propOs-se o desenvolvimento do presente 
trabalho em condições de casa de vegetação. Resultados obtidos 
permitiram venflcar menor mCldêncla da murcha-do-abacaxl em 
plantas provenlent~s de mudas obtidas pelo método de secções de 
talo . em relação àquelas Oflundas de mudas tradicionais. Este fato 
pode ser atnbuido à um tipo de "hmpeza- do agente causal da murcha 
nas secções do talo. confenndo As mudas provenientes destas 
secções. um maior grau de sanidade com relação à esta doença. No 
processo de seleção de mudas sadias obtidas pelo método tradicional. 
por ocaSião do plantio. a Simples ausênCia da cochonllha nas raizes 
ou colo da planta não COnstitUI uma garantia de sanidade das mesmas 
com relação à murcha-do-abacaxl. sendo recomendável a utilização 
dos sintomas de descoloração das folhas na Identificação desta 
doença. Conslderando·se que Minas Gerais ocupa a segunda poslçâo 
na produtividade nacional do abacaXI. e ViStO ser esta doença um 
dos maIOres entraves para o aumento da produtividade. os resultados 
obtidos no presente estudo permitem ressaltar a necessidade de 
obtenção de mudas Isentas da murcha-do·abacaxlzelto obtidas pelo 
método de seccionamento do talo das plantas. Já recomendado para 
o controle de fusarlOse. ou a utilização de plantas Isentas de sintomas 
da murcha. independentemente da presença da cochonllha nas 
mesmas. 

DISSEMINAÇÃO DA FUSARIOSE DO ABACAXIZEIRO ATRAV~S DE 
INSETOS 

B. Souza. S. M . Chalfoun & L. V . C. Santa-Caenia. Univ. Federal de 
lavras. UFlA. Depto. de fltossanldade. C. Postal 37. 37200-000. 
lavras. MG. 

Mudas de abacaXI Infectadas pelo fungo FusarlUm 
moniliforme constituem-se na principal forma de Introdução da doença 
em áreas de plantio. sendo que vános agentes podem proporCionar 
sua disseminação para plantas e frutos sadiOS . Dentre estes. os 
Insetos desempenham papellmponante na dispersão do fungo pelo 
Simples contato do Inseto contammado com um fenmento na planta 
ou através da sua alimentação. O presente trabalho fOI condUZido 
em condições de casa-de-vegetação. em abril de 1996. com o obJetivo 
de se estudar esta transmissão da doença para plantas de abacaxi. 
cultivar "Cayenne" . Utilizou-se Insetos das 'amOlas Apidae (ordem 
Hymenopteral. Cercopldae (ordem Homopteral e Acrididae (ordem 
Orthopteral. os quais foram contaminados com uma suspensão de 
esporos do fungo F. moni#forme Sheld cv. subg/ulinans Wr. & Rg. e 
colocados no Intenor de gaiolas contendo plantas de abacaXI aos 6 
meses de Idada. isentas de fusanose . Os resultados evidenCiaram a 
transmissão da doença somente para plantas infest adas com 
ortópteros. Constatou-se que estes IOsetos. por possurrem aparelho 
bucal tipo mastigador. abrem uma porta de entrada para o fungo 
apresentando. assim. uma maior área lesada em relação a Insetos 
poSSUidores de outros tipoS de aparelho bucal. exercendo Importância 
Inclusive na transmissão da doença após o feChamento das flores. 



ETOLOGIA COMPARADA DE ALGUNS ASPECTOS DA BIONOMIA 
DE DUAS ESP~CIES DE Frteseamel",a IHYMENOPTERA. APIDAE. 
MElIPONINAE, 

L. G. P. Figueiredo ; F. H. Nogueira-Ferreira & R. Zucchi, O' ItO. de 
Biologia. F.F.C.L.R.P.- USP. Av. Bandeirantes . 3900. CEP 14040-
901 • Ribeirão Preto, SP, BraSIl. E-mail : fhnferre@usp.br . Auxlho 
financeiro : FAPESP. 

As abelhas da subfamfha Mehponinae apresentam uma sérte 
Singular de comportamentos diretamente envolVidos ao processo de 
construção, aprovISionamento e postura das células de cria (POP) . 
Neste trabalho. o comportamento referente ao POP de duas espécies 
de Frieseomelltta fOI estudado. objetivando a diferenCiação entre 
elas. Foram usadas uma colOnla de Frieseomeliu8 vafl8 IFv). cole tada 
na região de RIbeirão Preto. e outra colOnia de uma nova espéCie 
(Fsp) deste gênero. proventente do Maranhão. O estudo fOI efetuado 
através de observações diretas e de registros em vldeo. Os resultados 
mostraram que a construção de células. em ambas as espéCies é do 
tipo sucessIvo ICcl. Isto é. em um determinado momento, pode-se 
encontrar células em váflos estágiOS de cresCimento. Fv apresentou 
ritmo de postura do ttpo facultativamente grupado IBfI. enquanto 
que em Fsp apenas uma célula era aprovISionada por POP. O número 
de descargas de alimento larval necessáflas para o aprOVI~I, mento 
de uma célula vaflou pouco nas duas espécies (Fv: 2 a 5 ti ~cargas. 

3.02::t0.32. n - 50 e Fsp: 3 a 5 descargas. 3 .08::t0.29. 11- 24). A 
agitação das operá"as, ocorria apenas ao redor da célula 1 - agItação 
locahzada . A,I e aumentava no decorrer do processo. Dados de 
literatura nos mostram que o gênero Fneseomelltra apresenta vános 
caracterlstlcos supostamente dertvados encontrados na arquitetura 
dos ninhos. na regulação SOCial e. na produção de rainhas. ASSOCiado 
a estas características, nossos resultados preliminares permitirão 
comparar atologlcamente este Ihon com vários outros Mellpontnae, 
além de efetuar a caracterização etológica de ambas as espéCies. 

IRRADIAÇAO DE FRUTOS DE LARANJA E POMELO INFESTADOS 
COM LARVAS DE C,,,.titi$ cllpitll rll (OIPTERA : TEPHRITIOAEI. 

A . Rege.lnst. BiOlógICO. C. Postal 70, CEP 13001 -970. Campinas. 
SP. E-mail : adalton@ldglnet.com.br. V . Arthur & M .E. Seto 

As moscas das frutas Cerari"s cspirara e A. frepha 
frarerculus são as duas espéCies mais frequentes em frul " cltflcos 
no Estado de São Paulo. A prtmelfa espécie é considerdda maiS 
radlorreslstente . O presente e)(pertmento teve por obJeuvo avaliar o 
efeito da radiação gama sobre o desenvolVimento da mosca-do
mediterrâneo. quando Ifradlou-se lar .... as em frutos de laranja ('Pera 
RIO' ) e pomelo. Cada fruto foi Infestado artifiCialmente com 20 larvas 
de 3- Instar. As Irradiações foram realizadas no Centro de Energia 
Nuclear na Agricultura . em PiraCicaba. SP. em Irradlador de COlO, 
sob uma taxa de dose de 673 e 659 Gy/hora. para laranja e pomelo, 
respecttvamente. Empregou-se os segutntes trat amentos IGy): O: 
5.0 ; 7,5: 10,0: lS,O: 20,0 e 25,0. Em pomelo as doses empregadas 
foram baSIcamente as mesmas. exceto que a dose 5.0 Gy não fOI 
testada. acrescentando-se a dose de 30,0 Gy. Utilizou-se 10 frutos 
por tratamento . Os valores de pupas e adultos foram transformados 
em In Ix + 11 e submetidos aos testes F e Tukey (p<O.OSI. Em 
laranja apenas a dose de 25 Gy redUZIU Significativamente o número 
de pupas 121.5%1 e aduhos 151,8%). sendo portanto Insuficiente 
para Impedtr totalmente a emergênCia de adultos de C. capitara . Na 
Irradiação de pomelos. os valores de numero de popas nd:. ,'versas 
doses foram semelhantes; 20,0 Gy redUZIU o numero de d./. 11IOS em 
92,3% e 30,0 Gy ImpediU completamente a emergênCia . 

INDICES DE PERDAS CAUSADAS PELA BROCA DA CANA . Dia', ••• 
, .cch.,.li, ILEPIDOPTERA; PYRALlDAEI. EM CANA·DE-AÇÚCAR. 

E. O. B. Arrigoni . A . A. C. M . Precetti. L. C. de Almeida & A . C. 
Fernandes, Centro de Tecnologia Copersucar, C. Postal 162. CEP 
, 3400·970. Piracicaba. SP. E·mail: ENRICO@AZUl.CTC.COM.BR 

A avaliação das perdas causadas pelas pragas às 
culturas é fundamen t al pa r a que se possa defin ., a sua 

J6J 

ImportAncla e realizar avaliações econômicas com a Indicação 
dos métodos mais viáveis de controle. Em cana·de-açúcar ocorre 
a necessidade de definir os Indices de perdas causadas pela broca 
da cana, conSiderada a principal praga desta cul tura, na reduçAo 
da produção de açúcar e de ilcool. Com este In ten t o foram 
analisados os resultados de 77 experimentos condUZidos em 15 
uSInas cooperadas à Copersucar, avaltando-se 20 variedades 
comerciaiS no perfodo de 1985 a 1994. FOI empregado o método 
de compOSição de amostras por seções de calmos colhidos em 
áreas comerciaiS, durant e a safra, es t abelecendo-se 6 nlvels de 
in t enSidade de infest ação. vaflando de O a 50% de entrenós 
brocados . As amostras foram deSintegradas e processadas em 
laboratório de análise tecnológIca de cana-de -açúcar. sendo 
determinados os parâmetros necessártos para cálculo da 
pol%cana e art%cana, açúcar e álcool dlfeto . Verificou-se que 
ocorem perdas médias de 0.178% na pol%cana. de 0 . 243% na 
produção de açúcar. de 0.167% na art%cana e de 0 . 191 % na 
produção de álcool direto a cada 1 % de entrenós brocados. Houve 
correlação significativa de 0.94 entre os Indlces de perdas 
determInados e a IntenSidade de tnfestaçAo . 

LEVANTAMENTO SOBRE CUPINS DE MONTlcULO EM PASTAGENS 
NO ESTADO DE GOIÁS. 

C. C18pek . Depto. Fltossanttárto (EA/UFG). C. Postal 131, CEP 
74001 -970, GOiânia, GO, E. A . de Araújo. P. M. Fernandes & J . V. 
Visconde. 

Os cupins constituem-se praga de especiallmportáncia nas 
pastagens. pois além das extensas áreas ocupadas por seus ntnhos, 
estes podem agravar o processo de degradação das mesmas. ASSim 
este trabalho teve por objetivo conhecer a dlslrlbUlçio de espécies e 
as áreas ocupadas por cupins de montlculo no Estado de GOIás. 
VIsando futuramente estabelecer estratégias de controla adequadas 
para cada região do Estado . Para ISSO foram efetuadas, com a 
colaboração dos técniCOS da EMATER-GO, levantamentos em 
propfledades representatIVas de 168 munlcfplos do Estado. onde 
foram medidos: número de cuplnzelros/ha. diâmetro médiO e formato 
do cuplnzelfo . Também foram coletadas e acondiCionadas em Vidros 
etlquetados contendo álcool 80 % duas amostras de cuptnsl 
proprtedade para postenor Identificação no laboratÓriO. Foram 
levantados 133 municípiOS. dos quais a média geral de cuplnzelrosl 
ha chegou a 72.68% e o diâmetro médiO fOI de 83.02 cm. Nas 
amostras de CUpinS coletadas nestes muntclplos, foram encontrados 
um total de 19 gêneros, sendo que 58% dessas amostras estavam 
representadas pela espéCies Cormtermes sn'lderi, 13,85% pela 
espécie C. cumulans. 6.35% pela esplJc,e Procom,rermes arauJoi 
3.77% por espécIes do gênero S'Inrermes e o restante 15.74%. 
estavam representadas por espécies pouco representativas ou mesmo 
Invasoras ou InqUilinas de cuplnzelfos. 

PAIOL LONDRINA : EFICltNCIA E PRATICIDADE NA PROTEÇAo 
DO MILHO ARMAZENADO EM ESPIGAS 

R. 8ienco Área de Proteção de P1antas, IAPAR, Cai)(a Postal 481 
CEP-86001 -970, Londrma-PR. E-mail : apPlapar@lepus.celepar .br • 

Diagnóstico da situação da armazenagem do milho 
em paióiS, em diversas regiões do Estado do Paraná, eVidenciou 
Pfoblemas com roedores e Insetos, em maIs de 90% das proPfiedades 
agr(colas. O tipo de paiol mais comumente encontrado foi o de 
madeira, constru(do a pouca altura do solo e sem qualquer dispoSitivo 
para Impedlf a entrada de roedores. A melhor maneira de resolver 
problemas dessa natureza seria onentar os Pfodutores na construção 
de novos modêlos de paiol. O objetivo deste trabalho foi de avaliar a 
efiCiência e pratiCidade de um novo modelo de paiol IPAIOL 
LONDRINA), comparando-o com o paiol de tela e com o paiol de 
madeira. DesenvolVido e prOjetado no IAPAR, o paiol Londrina Pfocura 
altar caracterfsticas desejáveis do paiol de alvenaria. com a excelente 
aeração do paiol de tela. Além. de apresentar possibilidades da 
realização de expurgos, no milho já armazenado. O acompanhamento 
da porcentagem de grãos dani ficados e respectiva perda de peso foi 
obtido mediante amostragens mensais. durante um perlodo de 9 
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meses. De cada paiol eram retiradas esptgas ao acaso até completar 
uma saca l :t 150 espigas). Separadas as espigas bem empalhadas 
e mal empalhadas, estaS eram contadas e tomadas 20 espigas de 
cada tipo, que foram debulhadas. medidos o volume de grãos, para 
posterior compoSição de uma amostra de um htro. proporcionalmente . 
Desse litro eram então tomadas trés subamostras de 100 ml para a 
contagem dos grãos sadiOS e danificados o pesagul s para a 
quantificação das perdas. Esse acompanhamento fOI reaulado por 
trés safras: 88/89; 89/90; e 94/95 . Dos resultados obtidos destacam
se: ai não fOI detectado qualquer indiCIO da presença de roedores 
(danos nas espigas, fezes, pelos ou odor de urina); bl faCilidade na 
colocação da lona de expurgo, com exelente vedação; cl porcentagem 
de grãos danlftcados 4 vezes menor que a observada nos outros 
paióiS, com a realização de somente dOIS expurgos; di perda de peso 
ao redor de 1,5% contra 11 ,5% observada nos outros dOIS paióiS. 

QUIESC~NCIA FACULTATIVA NO BICHO DO COCO ICOLEOPTERA: 
BRUCHIDAEI 

F, Benton, P. Silva ' ,O. Eloy' , A . Cassimiro & J . Valverde, CEPECJ 
CEPLACISECEN, CaIXa Postal 7, CEP 45600·000, Itabuna, BA. 

1- In Memorlam 
2 • CIPLAICEPLACISalvador, 6A 

Na Bahia e em ou tros Estados do BraSil. especlauuente do 
Norte, o bicho do coco é um dos Insetos mais conheCidos pela 
população deVido ao seu habito de destrutr OS sementes olelferas de 
diversas palmeiras de Interesse econômiCO, com o dendé, o hcurt e a 
plaçava. O Inseto. que é a forma larval de um besouro da famnla 
Bruchldae. ahmenta-se do endosperma ou semente, dentro do coco, 
e constituI uma fator limitante na produção dessas palmeiras deVido 
a grande proporção dos cocos destrufdos. A espéCie mais comum 
nas palmeiras baianas é Pschymerus nucJeorum cUJo Cicio de Vida 
fOI estudado por Bondar (19361. prinCipalmente no que se refere a 
fase de desenvolvimento e ao modo com que o Inseto penetra no 
coco. Este autor também menCIOna que o CK:lo evolutiVO é completado 
em aproximadamente seis meses. Apresentam-se aquI dados sobre 
li duração do desenvolvimento de P. nucleorum em cocos de licurI e 
dendé que demonstram que, embora mUitos Indlvrduos completem 
seus CicIos num perfodo de tempo de acordo com Bondar, outros 
ainda permanecem por mUito mais tempo dentro do coco . 
Observações pormenorizadas foram feitas numa segunJ, f'spécle 
de Bruchldae, ainda não Identi f icada, que Infesta a plaçav;!. Cocos 
Infestados foram serrados, sem danificar as larvas contlda ~ neles. e 
reexaminados peflodicamente durante um período de quatro anos. 
Os result ados mostram que pode ocorrer uma qUlescenCla, durante 
a fase de larva madura, que provoca prolongamento da duração do 
Cicio, em alguns casos para maIS de três anos. Esclareceu-se também 
como ocorre a construção do canal de emergéncla através do 
endocarpo, pelo qual o adulto sal do coco. 

DESFOLHA SIMULANDO O ATAQUE DE FORMIGAS CORTADEIRAS 
E O REFLEXO NA PRODUTIVIDADE AGRICOLA DA CANA·DE· 
AÇÚCAR. 

F. C. Albuquerque. IN Consultorta e ComérCIO lida, C. Postal 6 .661, 
CEP 13 .063·0BO, Campinas , SP, F: 10191 239 ·5542 & C. M . 
Paggiaro. 

O objetiVO deste trabalho, é avaliar a Interf t:/,,;r : ia na 
produtiVidade final da cultura de cana· de· açúcar em CO" ., quência 
da redução da massa foliar, Simulando-se o ataque de formigas 
cortadeiras em nfveis de desfolhas diferenciado e em estádIOS também 
dLferenclado da cultura. Esta redução da massa foliar fOI condicionada 
à nfvels percentuais {O%; 25%; 50% e 100% de desfolhal se 
inter agindo nas épocas pós corte da cana (1 D; 2°; 3° e 5· més) . O 
trabalho foi Instalado em canaVial de stand uniforme de propriedade 
da USina da Barra S/A com a variedade RB 72 .454 em parcelas de 
5 sulcos de 10 metros, com 33 tratamentos e 3 repetições. As 
podas foram reahzadas com gabarito preparados para cada exigênCia 
dos trat amentos {nfvel e época de destolhal . Na média dos resultados 
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as perdas em produtividade da cana-de-açúcar podem ser estimadas 
em Kg de cana por m' de área forrageada em função das épocas de 
desfolhas. Ouando a destolha é realizada no 10 mês após o corte. as 
perdas agrfcolas na produtividade final do cicio fOI de 0.36 kg /m'. 
no 2D mês - 0 .86 kg/m J • no 3· mês - 0,85 kg/m' • no SD más - 0.90 
kg/m' , nos 1 ° e 20 meses - 1.46 kg/m'. nos 1·. 2· e 30 meses · 
2.29 kg/m', nos 2° e 3° meses - 1.85 kg/m'. nos 2°, 3° e SD meses 

3, 18 kg /m'. nos 3° e SD meses - 1.57 kg lm'. e quando ocorre a 
desfolha todos os meses a perda de cana chega a 3,26 kg/m' . 
Respeitando-se as condições edafo·chmátlcas pode·se chegar a 
estimativas de perdas econOmlcas, determlnando·se a área de 
forrageamento das formigas cortadeiras, multiplicado pelos valores 
médiOS encontrados no experimento, obtém· se o ponto de equilíbriO 
econOmlCO para se efetuar ou não o controle . 

PROCESSO DE CONSTRUÇÃO, APROVISIONAMENTO E POSTURA 
NAS CÉLULAS DE CRIA IPOPI EM UMA COLONIA JOVEM DE 
Tetr. gonisca Imgustul. (HYMENOPTERA, APIDAE, MElIPONINAE). 

F. H. Noguei ra -Fe"eifa & R. Zucchi, Dept o. de Biologia, FFClRP
USP, Av. Bandeirantes, 3900, CEP 14040-901, RIbeirão PrelO, SP, 
Brasil . E-mail : fhnferre@usp.br. AuxiliO financeirO: FAPESP. 

Nos Mellponlnae o processo de construção, 
aprOVISionamento e postura das células de crta (POP) desenvolve· se 
segundo uma cadela de eventos que é absolutamente fmpar entre 
os hlmenópteros eUSOClaIS. Este processo fOI descflto para váflas 
espéCies, onde constatou-se o papel fundamental da rainha para 
desencadeá·lo. Este trabalho tem como obJetiVO veflhcar se o POP 
sofre mudanças (quantitativas e/ou qualitativas) correlaclonadas à 
Idade da rainha. Sendo aSSim, uma colOnla recém· formada de 
Tetragomsca angustu/a, tOI estudada através de observações diretas 
e regIstros em vfdeo. Nossos resultados mostraram que de acordo 
com a maturação da rainha, eXistem alterações comporta mentais 
entre as castas. A medida em que a raInha torna·se mais velha dtmlnul 
a sua agitação sobre o favo e aumenta a frequêncla de Interações 
ralnha-operártas, começando a aparecer comportamentos agressIvos 
I·dartlngs'"), que em colõOlas normais são freqüentes (Grosso. 19931. 
Em relação às fases do POP eXiste correlação dileta entre a Idade da 
ramha e:· a duração da fase de aprOVISionamento das células de cria 
(r . 0 .746, 11 - 0 .051. - a duração total da fase de operculaçlio 
Ir=0.867 , p .. 0 .05) e - a duração da subfase de rotação da 
operculação das células Ir . 0 .867, p . 0 .05). Estas alterações 
quantitativas e qualitativas do pop, parecem ter relação direta com 
o nfvel de agitação da rainha o que, por sua vez, está correlacionado 
com sua aceitação na colônia pelas operáflas. Desta maneua, 
comprova-se ser extremamente Importante o conheCimento da Idade 
da rainha nos estudos do POP. poiS este caráter InflUI na gênese de 
determinados caracteristlCOs de Importlincla no traçado de fllogeOlas. 

COMPORTAMENTO DE POSTURA EM Tetragona eft . clavipes { 
APIDAE : MELlPONINAE I 

E. V. Silva-Matos & R. Zucchi , DeptD
• de Biologia (FFCLRP/USP I, 

Av. Bandeirantes 3900, CEP 14040-901. Rlbel1ào Preto. SP. E-mail 
: euvslmat@usp.br. 

A cadela de comportamentos que consti tui o processo de 
aprOVISionamento e postura (POPl nas células de cria dos Meliponlnae 
é absolutamente ímpar entre os Insetos SOCiaiS. Tal slngulandade é 
determinada pelas seguintes caracterfstlcas: aprOVISionamento do 
tipo massa I. Cicio Ininterrupto de construção. demolição de células 
e, na maioria dos grupos, marcante Interação da rainha com as 
operáflas. O objetivo prinCipal deste trabalho fOI o de estudar os 
aspectos comportament81s da seqüênCia temporal do processo de 
postura de Tetragons aft . c/avipes. Durante o perfodo de estudo 
(30109/-0711 0/93 e 2911 01·03111 /931. foram realizadas observações 
dos comportamentos envolVidos no POP em uma colOnla mantida 
em laboratórto. Os resultados foram obtidos através de várias 
observações de comportamento de abelhas não marcadas e registros 
de vldeos de vános POPs. A construção de células em Tetrsgona fOI 
do tipO sucessIvo ICeI. ou seja, células em váflos estágiOS de 
crescimento estavam sempre presentes. Todas as células tratadas 
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em um mesmo processo. receberam descargas de ahmento sucessIVas 
IP I . O numero de descargas necessárias para o aprovIsionamento 
de uma célula variou de 5 a 7 (5.94 ± 0.54; n - 791 . O ritmo de 
postura da rainha fOI do tipo facultativamente grupado (8f l. ", .J sela, 
mais de uma célula recebeu o ovo da rainha em cada ",ocesso. 
Porém. O numero de células botadas por POP fOI bastallte variável 
Ide 1 a 7 células; 3.3 ± 1.86: n - 331 . A agitação apresentada pelas 
operárias aumentava no decorrer do processo e apenas ao redor da 
célula !tIPO AI : agitação localizada) . Portanto. em Tetragons aft . 
clavrpes cada célula tratada apresentava todas as fases que 
caracteflzavam o processo IPOP não Integrado, padrão C P BfAII . 
ASSim , as carac t eres tlcas comporta mentais apresentadas por 
Terragons aft . clavlpes provavelmente representam o estado 
apomórflco "não mtegrado" proposto por Sakagamll19821 . (CNPq) . 

SEGURANÇA DAS CDNDIÇOES DE TRABALHO DOS APLICADORES 
DE AGROTOXICOS NA CULTURA DE CITROS ICitrus sinensis l. 
O$beck'. 

lapuente. D. B. G. ; Machado Neto. J . G. &: Matuo. T. Oepto. de 
Defesa Fltossanltárla IFCAV/UNESPI. RodOVia Carlos Tonanni. km 
5. CEP 14.870·000. Jaboucabal. SP. 

As condições de segurança dos aplicadores de agrotóxIcos 
na cultura de Citros foram avaliadas nas atiVidades de tratOrista, 
aplicando como os pulverizadores turboatomlzador e de pistolas, e 
de aplicador com o de pistolas. As exposições dérmicas potenCiais 
IEDPs) foram quantificadas em vinte e duas partes do corpo dos 
trabalhadores, desde a cabeça 8té 80S pés. Foram utilizados como 
amostradores das EOPs absorventes higiêniCOS. marca Carefree. e 
luvas de 100% algodão nas mãos. O cátlon Cu ·1 de um fungicida 
CÚprlCO fOI utilizado como traçador nas caldas . Após os pereodos de 
exposições. o~ amostradores foram retirados e levados ao laboratóriO 
para quantificação do Cu ' 2 recuperado. A segurança destas três 
condições de trabalho foram avaliadas através da estimativa da 
margem de segurança (MS) para cada produto recomendado para as 
pragas que ocorrem na cultura. As MSs foram estimadas através da 
fórmula MS ... NOEL (mg/kg , dia I I Ouantldade Absorvlvel da 
Exposição Totallmg/kg/dla) x 10. As EDPs dos tratoristas foram de 
60. 78 e 137.07 ml de calda 'dia . respectivamente com os 
pulveflzadores turboatom. e de pistolas e de 1.338. 7 ~i, .lra os 
aplicadores com as pistolas . Para os dOIS tratOflstas. as ,ndlções 
de trabalho foram seguras (MS> 11 nas aplicações de caruosulfan. 
dlcofol. bromopropilato. clhexatln, macozeb. ÓXido de fenbutatm, 
qUlnomellonato lexcelo com pistolas na maior dosagem) , azoclclotm 
Iturboat.l. proparglte. blfenlnn. hexltlazox. malatlon IturboaLl, 
vamldatlon, 10rmooon. trlclotlon. clorotalonll. benomll. zlfan e loselll
AI . Foram Inseguras as aplicações de etlon. qUlnomellonato. aZln'ós
etll. demetoato. paratlon meL, metldatlon. dlazlnon e lenhon. Pata 
os aplicadores com as pistolas. foram seguras apenas as aplicações 
de bromopropllato, ÓXido de fenbutatlO, blfentnn. hexltlazox, benomil 
e foselll -AI. As demaiS foram Inseguras (MS < 1) . 

MONTAGEM DA COLEÇÃO ENTOMOLÓGICA DO MUSEU DE 
HISTÓRIA NATURAL DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS. 
MACEiÓ. ALAGOAS. 

O. O. Santos & J . V. C. Galindo. OeptO de Zoologia, Univ Fed. de 
Alagoas, Praça AfraniO Jorge SIN°, Prado. CEP 57020-97 1. ,.,aceló. 
AI. E-mail : ccb,@ fap2 . fapeal br. 

A ImportânCia das coleções como base da pesqUisa 
Clentlflca é IOdlscuHvel e a relevânCia destes acervos vem sendo 
enfatizada por váflos pesquisadores. Um dos problemas enfrentados 
por estudiOSOS na área de Entomologla. é a ausênCia de coleções 
entomológlcas que Sigam uma padronização técnica de organtzação, 
conservação e de fáCil acesso para consultas. Procurando supur esta 
neceSSidade. fOI Criada uma coleção entomológlca sloóuca moldada 
Cientificamente. que atende IniCialmente as atiVidades de enSino e 
pesquisa do Departamento de Zoologia da Universidade Federal de 
Alagoas . Até o presente momento a coleção po'iSUI cerca de 3423 
Insetos. Oriundos de váriOS estados nordestinOS como: Alagoas. 
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Pernambuco, Plaur, Bahia, Ceará e Paraíba. Estes exemplares estão 
conservados a seco, dispostos pelas ordens Coleopters, Dermsptera, 
D,ptera , Hemiptera , Hymenoptera, Homopters , Lepidoptera, 
Mantodea. Odonsta e Orthopters . A ordem Leptdopters poSSUI 1024 
espécimes com representantes nas famnlas S8turmldae. Uramidae, 
Brassolldae, Noctwda8 , Pier/dae, Sphmgidae, entre outras. Com Isto 
divulga-se este acervo. para troca de Informações. conhecimento e 
eventual acesso aos taxonomlstas especializados nestes grupos. 

DCDRR~NCIA GLANDULAR NOS AP~NDICES LOCOMOTORES DE 
CUPINS IISOPTERA). 

H. X. Soares &: A .M . CO$ta-leonardo. Dept2 de Biologia (UNESPI. 
C.Postal 199. CEP 13506·900. RIO Claro. SP. 

A presença de uma glândula exócnna nos apêndices 
locomotores de Isoptera fOI observada em CUplOS das famnias 
Rhlnotermltldae. Serntermltldae e mais recentemente . na famOla 
Kalotermltldae. Como estas observações eram restritas a poucas 
espécies de Isoptera, pretendeu-se neste trabalho veflflcar a ocor
rênCia desta glândula nas espéCies: Glyptotermes planus. Neotermes 
sp. (Identificação a ser con firmada' (Kalotermltldael. Rvptllermes 
sp ., Anoplotermes sp. lTermltldae. Aplcotermltlnael. Emblratermes 
festivellvs , Syntermes nanus lTermllldae. NasutltermltmaeJ. 
Amllermes beaumontl e Hoplotermes amplus (Termltldae. Termltlnae' . 
Para tanto. pernas indiVidualizadas destes Insetos foram fixadas na 
mistura de Karnoviskv, deSidratadas em série alcoólica, passadas 
em ponto crÍllco Balzers CPO 030. cobertas com ouro e examinadas 
em micrOSCÓpiO eletrônico de varredura JEOl JSM P-15. Os resulta
dos mostram que nos espéclmens observados da família Termludae, 
a ocorrênCia glandular está restma as espéCies de cupins pertencen
tes às subfamnlas Nasuutermltmae e Termltlnae , Nestas espéCies 
foram encontrados poros cutlculares na superfície ventral dos 1., 22 

e 31 tarsOmeros. nos três pares de pernas de operános. Estas aber
turas glandulares apresentam morfologia bastante vartável sendo 
constatados poros Isolados elou agrupados, mserldos ou não em 
depressões cutlculares. Não foram observados poros cutlculares nas 
pernas de Anoplotermes sp . e Ruptllermes sp ITermltldae, 
Aplcotermltmael . Ouanto a05 espéclmens de Kalotermludae obser
vados. a glândula ocorre em Neotermes sp. e está ausente em 
GJyptorermes planus. Em Neolermes sp. foram encontrados poros 
Isolados na superfíCie ventral dos li, 22 e 32 tarsômeros dos três 
pares de pernas. De acordo com estes resultados, e com os dados 
bibliográficos dlsponivels. pode-se mfem que a presença desta glân
dula exócrina em Termllldae está restota às subfamllias 
Nasutltermltlnae e Terrnlt lnae e não é urna característica constante 
nos membros da famnla Kalotermltldae. 

AUMENTO NA PRODUÇÃO E QUALIDADE DAS LARANJAS HAMlIN. 
NATAL. VAL~NCIA E PERA ICi/rus sinensis O.) ATRAV~S DA 
POLINIZAÇÃO DIRIGIDA POR ABELHAS AFRICANIZADAS IApis 
molliler. L 195B) IHYMENOPTERA: APIDAE). 

B.A.J . Pa,anhO$ &: J. Chaud Netto {Dep. de Biologia do Instituto de 
BIOCiênCias da UNESPJRlo Claro-SP. C.P. 199. Cep 13.506-9001. 

Algumas variedades de laranja são consideradas 
partenocárplcas e outras necessitam da polmlzação cruzada para a 
formação de frutos. Diante de algumas controvérsias sobre a maior 
ou menor neceSSidade das abelhas na polinização e. também, pelo 
fato de as variedades brasileiras serem pouco estudadas. este trabalho 
teve por ob,ellvos verificar se as abelhas aumentam a quantidade e 
a qualidade dos frutos das variedades de laranja Hamhn, Natal. 
ValênCia e Pera. Para tanto. foram sorteadas. 6 plantas de cada 
variedade. sendo que 3 delas foram engaloladas com ',Ió na época 
do floreSCimento e 3 'Icaram descobertas. propICiando livre vISitação 
de Insetos po"mzsdores . Em cada área experimentai foram 
mtroduzldas 50 colmeias, contendo nmho e sobrentnho repletos de 
abelhas . Na época da colheita os frutos foram quantificados e 
pesados. sendo retlfadas, de cada planta , 4 amostras de 18 frutos 
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para propiciar a análise das seguintes caracterrsticas: Brlx. acidez, 
"ratlo". formol. vitamina C, prolina. gllcose. frutose. glicose/frutose. 
sacarose. % de suco e número de sementes. Essa metodologia foi 
ut ilizada no perrado de florescimento de 1992 e 1993. Os resultados 
revelaram que as plantas submetidas à polinização por abelhas e 
outros Insetos pohnizadores. presentes na área. produzlfam maior 
número de frutos. que apresentaram maior peso em relação aos 
prodUZidos pelas plantas que estavam engaioladas. O número total 
de frutos aumentou em 60,50%. 187.94 %. 192,27% e 75.63% 
para as variedades Hamhn. Nat al. ValênCia e Pera. respectivamente. 
enquanto que o peso total de frutos colhidos aumentou em 74,89%. 
235.55%, 144.43% e 85,33% para as mesmas variedades. Para o 
peso individuaI dos frutos não houve diferença SIgnificatIva entre 
plantas cobertas e descobertas. apesar de o valor médiO obtido para 
esta variável ter Sido 14.85% e 8,27% maior nas plantas polinizadas 
por abelhas (descobertas!. das variedades de laranja Valên.;", ~ Pera. 
respectivamente . As análises flslco -qurmlcas revelar.:.m que a 
polinização pelos Insetos aumentou a porcentagem de suco e o 
número de sementes na vanedade Hamlin. enquanto que. na 
variedade de laranja Natal dlmmulu a aCidez e o rndlce de prolina e 
aumentou o "ratio" e o número de sementes. Na variedade de laranja 
Valência houve aumento do Brix e diminuição do rndice de formol e 
na Pera aumentou o "fatio · e diminuiu o teor de prollna do suco. 
quando as plantas foram polinizadas pelas abelhas. 

SEOU r NCIA COMPORTA MENTAL OE OVIPOSI ÇÃO OE 
AnisopteromlJlus c.l.ndr.e IHYMENOPTERA: PTEROMALIOAEI 
SOBRE Sitophl1us ze.m.is ICOLEOPTERA: CURCULIONIOAE). 

D. C. Magri , E. R. Lima & R. Reis Jr. Oepro. de Biologia Animal 
(UFV). CEP 36571 -000. Viçosa. MG . E-mail : dcm@alumnl.ufv.br. 

Anisopteromslus ca/andrae é um potente par ~"lfnide de 
formas imaturas do gorgulho do milho. Sirophi/us zeamais. capaz de 
controlar bIologicamente a população desses insetos em yrãos ar
mazenados. Entretanto, seu comportamento de oviposlção ainda é 
pouco conhecido. O obJetIVO desse trabalho foi estabelecer a 
sequência comportamental de oVlposição de A. calandrae sobre S. 
zeamais. Fêmeas e machos do parasitólde Oriundos da Criação da 
UFV. foram previamente mantidos em um erlenmever para a realiza
ção dos acasalamentos, juntamente com um algodão embebido em 
solução de sacarose para alimentação. Foram realizadas 30 repeti
ções e o tratamento utilizado constou de uma placa de Petn com 
papel filtro e uma área circular delimitada. onde foram dispostos 
alternadamente grãos de milho sem e com O hospedeiro. sendos 
estes anteriormente corados com fucslna para eVidenCiar a presen
ça de S. zesmais. No centro da placa foi liberada uma fêmea do 
parasltólde. a qual fOI observada durante 30 mino Os passos 
comporta mentais observados foram : localização do hospedeirO. 
tamborllamento. experimentação com o abdomen. Introdução e reti · 
rada do ovipositor e limpeza dos tarsos e abdomen. Embora a loca
lização do hospedelfo tenha ocorrido através da prOCUI ... I''''atória 
em 43% das fêmeas testadas. 33% consegUiram locali":'lr direta
mente o hospedeiro. sugerindo que estímulos visuaiS e sonoros pos
sam estar envolVidos no processo . 

INFlUrNCIA OE DIFERENTES COMBINAÇOES DE ADUBAÇÃO 
SOBRE A POPULAÇÃO DE Brellicoryne br.ssic.e (HOMOPTERA. 
APHIDIDAE) EM COUVE·MANTEIGA. 

V .C.P. Zaga, W.C. Rodrigues, M .J .P.R. da Silva. J .C. Perruso. N.G. 
Rumjanek & P.C.R. Cassino, Oepto. de Solos (CPGCS 1 UFRRJ). /(m 
47 Ant. Estrada Rio-São Paulo. CEP 23851 -970, Seropédica. RJ. 

Um aspec to Importante mas pouco abordado de estudos 
fitossani tários é a interação praga-hospedeiro . Insetos f itófagos só 
se desenvolverão satisfatoriamente e com altas taxas de fecundidade, 
se as plantas hospedelfas fornecerem nutrientes essenCiais em quan
tidades adequadas . Ist o depende de um estado fisiológico do vege
ta l que varia com uma série de fatores. dentre os quais a it\OI.Jação. 
O presente experimento aborda este aspecto. e foi con· lUZido no 
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campo experimentai do CNPAB-EMBRAPA. num Planossolo de baI 
xa fertilidade na'tural. O preparo inicial do solo constou de aração e 
gradagem, com aplicação de 750 kg/ha de calcáreo dolomftico um 
mês antes do plantio definitivo . Usou-se blocos completos 
casuallzados com quatro repetIções e seIs tra tamentos a saber: 1-
20 tono esterco bovino/ha; 2- 20 tono esterco + 500 Kg urélalha; 3-
20 tono esterco + 1 tono urélal ha; 4- 20 tono esterco + 2 tono urélal 
ha; 5- 2 tono uréialha: 6· Testemunha Isem adubação) . As mudas de 
couve foram formadas de sementes da CV . Geórgia e transplanta
das um mês após a semeadura. O espaçamento foi de 0 .6 x 0 .6 m. 
em fIleiras duplas espaçadas de 0 .8m entre SI. Cada parcela teve 
9 .6m2 de área total. A aplicação da uréia fOI parcelada de 15 em 15 
dIas. e o esterco foi adicionado em única dosagem na cova de plan
tiO Juntamente com 120 Kg de K20lha . Os Indlvrduos de Brevicoryne 
brasslcae foram monitorados através de contagem direta nas folhas 
por meIo de lupas manuaiS de 10 vezes de aumento com área amostrai 
de 5.9 cm ' . Amostrou·se respectivamente três folhas no terço 
superior. médio e infertor das plantas . em 4 levantamentos semanais 
em novembro e dezembro. O tratamento que proporCionou a maior 
densidade de pulgões fala terceiro com 20 tono estercolha + 1 tono 
urélalha 110,31 pulgõeslcm2) diferindo significativamente somente 
do quinto tratamento com 2 tono uréia/ha 10.47 pulgões/cm21. que 
fOI o melhor pOIS promoveu a menor população da praga . Os demaiS 
tratamentos apresentaram densidades populaCionais intermediárias 
que não diferiram estatisticamente dos extremos apresentados: 
tratamento 1 • 0.75 pUlgôes/cm2 : tratamento 2 ::::: 3,17 pulgões/ 
cm ' ; tratamento 4 - 4 .30 pulgões/cm ' : tratamento 6 = 0.89 
pulgões/cm2• Os resultados contudo são expressivos. pOIS mostram 
que diferent es combinações de adubação promovem grandes 
diferenças nas denSidades populacionais do IOseto. o que 
provavelmente se refletirá tanto na qualidade como na prodUtiVIdade 
da cultura . 

MODELO MATEMÁTICO PRELIMINAR. PARA SIMULAR A APLICA· 
çÃO DA Tt CNICA DO INDiViDUO ESTtRll IT.LE.) PARA CON· 
TROLE DA MOSCA·DAS·FRUTAS (CERATITIS CAPlTATA . WIED) 

Kátia R. Pimentel de Araújo' & Ricardo 8 . Sgrillo ' • 'MinistériO da 
Agricultura . e do AbasteCimento Anexo 8 - sala 307- Divisão de 
Assuntos Internacionais. CEP; 70043-900. 8rasma. DF. 

As Moscas-das·Frutas IDlptera :Tephriridael são conSlde· 
radas mundialmente as prinCipaiS pragas de frutas tropicaiS e tem
peradas. sendo um dos mais Importantes Itens nas exportações agrí
colas do BraSIl. Além de ocasionarem prejuízos conSideráveis e ele
varem os custos de produção, limitam o mercado internacional dos 
países produtores. pois para Importações é dada preferência àqueles 
países onde as moscas nào ocorrem, ou tem distribuição limitada. 
As téCnicas de tratamento pós-colheita lágua quente. vapor. etc.) 
tem custo elevado. principalmente conSiderando os eqUipamentos 
necessános. e não podem ser aplicadas a todos os t ipos de frutos . A 
Técnica do Individuo EstérlllTlEI. desenvolVida na década de 50. foi 
aplicada IniCialmente para erradicação da mosca varejeira. dos estados 
do Sudeste dos Estados Unidos. Postenormente fOI aplicada para 
erradicação da mosca do medlterrAneo C.capitals da Califórnia. Re
centemente. Idezembro de 1995) esta mosca fOI erradlcada do Chi
le. com aplicação da TlE e atualmente esta sendo erradicada da 
Argentina. No Brasil. embora o Centro de Energia Nuclear - CENA/ 
USP venha trabalhando nesta área desde a década de 70. tendo 
desenvolVido técnicas de Irradiação e estenhzação. Criação massal 
etc., os teste a nível de campo encontram-se em fase IniCiaI. Um 
dos instrumentos que mais vem sendo ut ilizado no planejamento de 
aplicação da TlE para erradicação de Insetos em grandes áreas' a 
modelagem matemática para Simulação da dinAmica populacional 
do inseto alvo e os efeitos da liberação de indivlduos estéreiS nas 
populações. Considerando a tecnologia disponível no Brasil. o inte
resse das autoridades f itossanltánas do país na erradicação da 
C.cspirsrs. a aprovação de financiamento. vIa projeto ComUnidade 
Européia/MERCOSUL e o Interesse Argentino em desenvolver proJe
tos cooperativos com o BraSil nas áreas cítr lcolas frontelfiças, de· 
senvolveu-se um modelo matemático preliminar para simular a dlnA· 
mica populacional da Mosca·das-Frutas. Cera ri ris capita ta. visando 
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a aphcação da TéCnica do Indivíduo Estéril, para sua erradicação, 
Esse modelo tem como obJetiVO fornecer as bases necessártas para 
o desenvolVimento de modelos mais complexos que aUXiliem no pla
nejamento da aplicação da TIE, onentando na determinação de 
parâmetros referentes ao número de Insetos estéreiS necessáriOS, 
freqüência das liberações, neceSSidade de aplicação de técnicas 
adICionaIS de controle para redução IniCiai das populações. etc. O 
modelo é do tipo determlnlstlco compartlmental. Cada compartImento 
representa e quantidade de Indlvlduos em cada fase de seu desen
volVimento (ovo, larva, pupa, adulto -macho e fêmea) , a cada Ins
tante no tempo. Todos os compartimentos são representados por 
equações diferenciaiS, solUCionadas numeflcamente, onde são cal
culadas os fluxos de entrada e salda, a cada Incremento no tempo 
(delta ti . Um compartimento adiCionai representa os Indlviduos es
téreiS que serão liberados. A permanênCia em cada compartimento 
obedece ao perfodo de desenvolVimento de cada fase . Considera-se 
ainda a mortalidade natural. Foram realizadas várias Simulações que 
permitiram comparar o efeito, nas populações de C. Cd,- t ' Ia , da 
hberaçAo de diferentes números de Indlvfduos estéreiS. ell! dIferen
tes Intervalos de tempo, Embora não tenha Sido Inclufdo o ufelto de 
fatores ambientaiS e de migrações, conclUIU-se que o modelo proposto 
pode servir como núcleo de modelos maiS complexos. que reflitam 
com mais realidade a dlnAmlca do sIstema estudado. 

EPIDEMIA DE MOSAICO DA ALFACE EM CAMPINAS E REGIÂO 

V. A . Yuki, J . A . A zevedo F iZ, H. Kuniyukil , P. A . V . Barroso" & J. 
A . BeUl' . •. l · .. ·'Seçâo de Virologla, 2Seção de Hortaliças, IAC, C.P. 
28. 13001 -970. Campinas, SP. 

A panlf de maio/96, várias amostras de alface, de cultiva
res conSideradas reSistentes ao vírus do mosaico da alface ("Iettuce 
mOS81C potyvlrus" - lMVI. foram recebidas na S. de Vlfologla, e 
segundo Informações dos próprtos produtores as perdas eram eleva
das. Exames ao microscópio eletrônico e testes biológiCOS, confir
maram ser o lMV. levantamentos feitos recentemenl.: (O. L. 
5tangarhn, 1995. Tese de doutoramento. UNESP/Botuca·u) Indica
ram a ocorrênCia de uma vartante do lMV que Infecta cultivares 
conSideradas reSistentes . No perlodo de mala a setembro foram fei 
tos levantamentos nas regiões de Campinas, Itupava e Jaguaflúna . 
Determinou-se InCidênCias elevadas nos dOIS prtmelros municípios, 
observando-se em uma proprtedade 100% na cultIVar Elba. em fase 
de colheita , e na cultivar Elisa aos 20 dias do planuo. As maiores 
inCidênCias foram observadas no mês de junho, com certa redução 
nos meses seguintes. Conforme é padrão para a prinCIpal espéCie 

. vetora. Myzus pers/ca8. as revoadas maiores ocorrem de mala a 
setembro, com PiCO em maio. Em 1996 o número de Myzus spp, 
coletado foi : Jan. 16, Fev. 8. Mar. 35. Abr. 189, Mal. 1041, Jun. 
468, Jul. 457 e Ago. 996. Os resultados mostram que os perlodos 
de revoadas COincidem com os de maio InCidências do lMV, e que a 
possfvel vanante desse vlrus Já se encontra bem disseminada e 
estabelecida nessas regiões . 

I.lBolsistas do CNPq. "EstagIáriO 

RESPOST AS ElETROFISIOLÓGICAS DE Poisus m.culiventr;s 
IHETEROPTERA: PENTATOMIDAEI. Á SUBSTÂNCIAS FEROMONAIS 
E VOLÁTEIS DE PLANTAS. 

J . Sant ' Ana ' , J . C. Dickensz & R. F. P. da Silva ', ' DeptO de 
Fitossanidade (Fac. de Agronomia / UFRG51, Av. Bento Gonçalves, 
7712 . CEP 91540·000. Porto Alegre. RS . E·ma,l : JOSUESA@ 
vortex .ufrgs.br. zUSDA, AR5, Insect Chemlcal Ecology Laboratory. 
Beltsvllle, Maryland, USA 20705 

O predador generallsta Podisus mscu/iven,ris (Heteroptera: 
Pentatomldael é um dos prinCIpaiS Insetos benéfiCOS na Aménca do 
Norte_ Machos desta espéCie liberam um feromôOlo de agregação 
que atrai coespecíflcos e parasltóides correlaclonados. Apesar de 
conhecidas as pnnClpalS substanclas envolvidas nesta atração. ne
nhum trabalho ainda elUCidou a receptividade destas e outras subs-
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tAnClas à n'vel de receptores de antena, Assim sendo, a proposta 
deste trabalho foi determinar a seletividade e sensIbilidade dos re
ceptores antenais de machos a fêmeas de P. maculiventr;s a com
postos feromonals e voláteiS de plantas. Esta recepção olfatórla foi 
medida através de técnicas eletroantenográflcas (EAG). Não obser
vou-se significativa diferença nos EAGs de machos e fêmeas quan
do as antenas foram submetidas aos diferentes voláteiS em uma 
única concentração(50 mg/ml) . Entre os 23 compostos testados, 
IE)-2·hexenol (volátil comum de planta) e (E) -2-hexenal (pnnclpal 
composto feromonal), foram os que apresentaram as melhores res
postas eletroantenográflcas, segUidos dos aldeldos não saturados. 
nonanal e heptanal a, dos monoterpenos feromonals , a-terplneol e 
IInalool . Apesar das respostas não se diferenciarem entre sexos 
quanto a seletividade, o mesmo não aconteceu em relação à sen
Sibilidade. Neste caso, testou-se quatro compostos feromonals (E-
2-hexenal, a-terplOeol, álcool benzOico e linalool) e dois voláteis de 
plantas (E -2-hexenol e nonanall nas doses que varieram de 0.005 • 
500 mg. Fêmeas, de um modo geral, foram maiS sensfvels aos com
postos feromonais do que machos, ou seja, nas fêmeas observou-se 
uma SignificatIva diferença de resposta eletroantenográflca na 
concentração aproximada de 0 .5 mg/ml, para lIoalool, a-terplOeol e 
álcool benzOlco, ao passo que em machos a mesma diferença fOI 
observada somente na concentração de 5 mg/ml. para os mesmos 
compostos. 

Histological and physiological studies on the salivary glands of 
Lutzom yi. longip.lp;$ ( DIPTERA ,PHEBOTOMIDAE: 
PHLEBOTOMINAEI. 

B. G. Brazil • laboratÓrio de Leishmamoses,Centro de Pesquisas René 
Rachou / FIOCRUZ C.Postal 1743, CEP 30190·002. BH,MG: 
J.C .M .Alves, JL .Neto & R.P. Brazil. 

LUlzomyialongipalp;s 15 the hematophagous Oiptera 
whlch transmlts the parasites of visceral leíshmaniasls to dog and 
man In the Amencas, The specles has great capacity to adapt to la 
boratory condltlons and as consequence 15 the most studled species 
among the sandfhes,1t has been used as a model on studles of expe
umental In'ectlon and transmlSSlon of Leishman;a spp.lt 15 a very 
eclectlc Insect with a wlde dlstnbutlon In the Amencan Contlnent 
partlcularly In Brazll and It has been found in many different 
hablta ts.h ' s saliva has been shown to ba of Importance on t he 
stablishment of infectlons by Le;shmania in vertebrates.Populat ional 
studles demonstrated lhat Insects of dlfferent origlns have differences 
In the saltva. This work is a ccomphshed wlth the study of the 
morphology,development and functton of the salivary glands of this 
specles.Hlstologlcal sections of hlstoresln embbeded adult female 
speclmens have been used. The Insects are ftxed in Bouin ' s 
andCarnoy 's hqulds at dlfferent times post emergency bafore and 
after feedlng . The sahvarv glands In thls species are paired sac like 
organs located near the neck In the upmost ventral pan of the 
thorax. They present ao umcellular w all which lies on a basa! 
membrana They present a chlllnous duct each which meet to form a 
common duct whlch continues to the probocis.ln most specimens 
one of the glands shows blgger than the other. lt's content is 
eoslnophlllc and fuU of aCldophllic granules of vanable slzes and 
orgaOlzatlon.So far these findlngs are similar to the descnption of 
the sahvary glands of Phlebolomus papa tas; an Old World vector of 
lelShmanlasls but differs from what 15 known,of the salivary glands 
of other South Amerícan species. The constitution of the granules 
found are been investigated by hist ochemical and cl tochemical 
methods USlng "gth and electron mlcroscopy. 

Supported by CAPES,CNPq.FIOCRUZ.E UFV 
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METODOLOGIA DE COLETA DE INSETOS FRUGIVOROS ' 

M . A. Uchoa F" Lab. de Controle BiOlógico de Insetos. UFMS. C, P. 
04. 72900-000. AqUldauana . MS & R. A . Zucchi . Deplo. de 
Enlomologla , C. P. 9. ESAlO·USP, 13418-900. Piracicaba · SP. 

A metodologia tradiCional de coleta de moscas-das-frutas 
basela,s8 na disposição dos frutos colhidos. em bandejas com uma 
camada de vermlcuhta ou areia umedecida, sendo que após determi
nado parrado o substrato é peneirado e os pupállos são recolhidos. 
Entretanto. esta metodologia mostra-se Inadequada par ...... soclar 
com precisA0, os Inimigos naturaiS aos seus hospedeiros PU presas. 
Pela presente metodologia , mais de 30 espécies de frutos cultivados 
e silvestres pertencentes à 16 famfllas botânicas, infestados por 
moscas-das-frutas elou por outros Insetos frugrvoros , foram trazidos 
para o laboratório e dispostos em camada única , sobre grades 
suspensas em quatro suportes e forradas com tela plástica de ma
lha de 5mm. Cada grade fOI colocada dentro de bandejas plásticas, 
medmdo cerca de 45cm de largura x 35cm de profundidade x 55cm 
de comprimento, contendo uma camada de água de cerca de 15mm. 
A cada perfodo de 1 2h, as larvas que safam dos frutos para empupar 
foram recolhidas das bandejas e acondiCionadas em potes de acrnl 
co transparente (com areia úmida estéril). até a emergênCia dos 
adultos . Este método permItiu separar a pflOfl . as larvas de 
Anastrepha, de Ceratlfls capltata e de lonchaeldae. Desta forma, os 
parasltóldes e predadores puderam ser relaCionados com maIs certe · 
za aos seus hospedeiros ou às suas presas. Além das larvas de 
Tephrttoldea foram também obtidas larvas de Coleoptera e de 
lepldoptera. A VIabIlidade das larvas fOI aproxImadamente do 100%. 
Os frutos permaneceram nesse sistema por um perrodo d" ;"u a 40 
dias, no flOal do qual. todos os Insetos assoCiados havlal l1 abando 
nado os frutos . Após a emergênCia, os adultos provenIentes de cada 
coleta foram fixados em álcool 70% para a pestenor Identificação 
específica . 

, . ApOIO : CPq· PROPPIUFMS. IBAMA • CNPq . 

DESENVOLVIMENTO DE UMA T~CNICA DIAGN ÓSTICA DE 
MONITORAMENTO DE RESIST ~ NCIA DE Os t,inill nubilll/is 
(Lepidoptera: PyralidaeJ A BlIcillus thuringiensis. 

P. C. R. G. Marçon &: B. O. Siegfried, Oept. Entomo!.. 202 Plant 
Industry Bldg ., Unlv. Nebraska. 68583/0816. llncoln·NE , USA. E
mall : pmarcon@unhnfo.unl .edu . 

Com os recentes lançamentos de cultivares transgênlcas, 
tem Sido grande a preocupação com o possível desenvolv'!"1(\nto de 
resistênCia de pragas a Bacillus thurmgiensis (Bt) . Nest lJ ,rabalho, 
estabeleceu·se a susceptibilidade de Osrrinia nubllalis, prll ,';lpal alvo 
das cultivares de milho transgênlco nos EUA, às protelOas CrylAlb) 
e CrylAlc). Com base nos dados obtidos, uma téCnica di agnóstica 
esta sendo desenvolVida para aumentar a efiCiênCia de programas 
de monitoramento de resistência a 81. larvas foram coletadas em 9 
estados amerlcanos e numa provlncla ao none da Itália e cnadas em 
laboratóriO por uma ou duas gerações. Susceptlblhdade de neonatos 
fOI determinada usando bloensalos de Ingestão de dieta tratada com 
diferentes concentrações de Bt, o que permitiU obter curvas de 
mortalidade e de InibtÇlio de cresCimento larval para as duas Pfotelnas. 
Embora diferenças slgnlflcallvas tenham Sido observadas tanto em 
termos de concentrações letaiS medianas (Cl

Ml
) como de 

concentrações efetivas medianas ICEsol. a magnitude dessas 
diferenças fOI pequena 14 vezes) e provavelmente reflete a 
vanabllidade natural entre populações e não o resultado de seleção 
préVia com 81. As Cl" e CE" foram avaliadas como possíveiS 
concentrações dlagnóstlcas em populações provenientes de 6 estados 
norte americanos. Os valores observados para os P;I' i ."etros 
monalidade e Inibição de crescimento larval, não dlfemam (J ,,, valores 
esperados IP > O.OS). Trabalhos futuros objetivarão val,d.u estas 
concentrações em populações de laboratório seleCionadas para 
reSIstênCia a Bt. 
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OCORR~NCIA DO " PERCEVEJO CASTANHO". Scap/oco';. ca"an.a 
IHETEROPTERA: CYDNIDAEI. EM CULTURAS DE SOJA 

Z. A. Ramiro. Inst. BiOlógiCO, C. Postal 01051 ·970, CEP 04014-
002, São Paulo/SP. 

Desde 1949 o "perceveJo castanho", Scaptocon's castanea, 
é considerado praga de diversas culturas de grande valor econômico 
no Estado de São Paula destacando·se o algodoelfo e a cana-de
açúcar . A ocorrênCia desta praga nessas culturas é clcltca, passan
do desapercebida ou ausente por anos consecutivos. Nos últimos 
anos este Inseto tem Sido registrado em culturas de milho, amendo
Im, tomate, sorgo, banana e, prinCipalmente em pastagens. Na sa· 
fra de sOJa de 1992/93 registrou-se a prtmelfa ocorrênCia de S . 
castanea em cultura de sOJa, no municípIO de ltuverava/SP. A partir 
desse anos, ao contráriO do que registra-se nas culturas aCima 
refertdas , em diversas regiões do Estado, em particular em área de 
plantiO direto, a ocorrênCia deste perceveJo, em sOJa. tem Sido ob
servada todos os anos. Na safra de 1995/96 em levantamentos no 
muni cf piO de PalmnallSP constatou-se, durante todo o Cicio da cul· 
tura de sOJa. a presença do percevejo dispersa em rebolelfas e, com
parando-se a produção das aroas atacadas com as obtidas em locaiS 
sem a ocorrênCia, uma redução na produção altamente Significativa. 
O fato de não ter Sido registrado até a presente data a ocorrênCia do 
S. casranea em culturas de 50Ia e a frequêncl8 observada nos últimos 
anos leva este IOStO a ser conSiderando uma praga em potencial. 

OCORR~NCIA DE Da.in.ufa sp. I DlpTERA: CECIDOMYIIDAEI NA 
CULTURA 00 PIMENTÃO (Cllpsicum IInnuum 1.1 NAS PRINCIPAIS 
REGiÕES PRODUTORAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. 

M . M. Echer' , M.C.A . Fernandes1, F. Akiba' & V.C. Maia· , ' Mestrado 
em Fltotecnla (UFAAJI, 7PESAGAO-AIO , ' Depto. de Blol. Vegetal 
IUFRRJI An!. RIO-S. Paulo. km 47. CEP: 23851 -970. Sefopédica. 
RJ . · Museu NacionalIUFRJ) OUlnta da Boa Vista - AJ . 

larvas de Inseto da ordem Dlptera foram constatadas cau
sando preJulzos em botões floraiS de pimentão na Estação Expen
mental de Itaguai da PESAGRO-AIO, durante experimento realizado 
no ano de 1994. Os Sintomas foram: botões floraiS arroxeados com 
lesões nas anteras elou ováriO causam queda e abortamento de flores 
e frutos . Também foram encontrados frutos com presença de onH
CIOS próximo ao receptáculo, o que expõem ao ataque de outras 
pragas e microrganismos_ Em laboratórtO os adultos deste Inseto 
foram coletados em botões floraiS com sintomas caracterlsttcos de 
oVlposlção e com larvas do Inseto praga . Os botões foram abertos e 
colocados em ambiente úmido até a eclosão dos adultos e todas as 
formas do tOseto obtidas foram conservadas em álcool 70%. Os 
estudos de taxonomla foram reahzados no Museu NaCional da UFRJ, 
claSSIficando o referido Inseto no gênero Dasineura sp. 10fptera: 
CecldomYlldael . Pelo levantamento bibliográfiCO reahzado até a pre· 
sente data, é a prtmetra constatação deste IOseto causando prelur
zos em pimentão no B,asll e a extensão da disseminação do Inseto 
praga no Estado do AIO de JaneIro parece ser bastante extensa: 
desde os arredores da PESAGAO-AIO (Sistema Integrado de Produ· 
ção Agr(cola -SIPAI , Itagua(, até mUnicípiOS como Magé e nas regi
ões Serranas desde Patv do Alferes , Sumidouro, Teresópohs até 
Vassouras. Devido as elevadas perdas observadas na produção de 
pimentão, por essa nova praga, estão sendo condUZidos estudos 
refe,entes a Identificação a nlvel de espéCie, biologia e controle. 

Wolbachia INDUCED CYTOPLASMIC INCOMPATIBllITY ANO 
HYBRID BREAKDOWN IN THE TWO SPOTTED SPIDER MITE 
Tetlllnychus u,ticlle 

F. Vala & J .A.J . 8reeuwer, Institute of Systematics and Populatlon 
Biology, Vnlv . of Amsterdam. The Netherlands _ E-mail : 
nomikou@bio.uva .nl 

Wolbachia induced cytoplasmlc incompatibility (CU is 
typlcal1y observed in crosses between Infected males and umnfected 
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lamalas. These incompatíble crosses show high embryo mortality 
or male biased otfspring, lhe widespread Decurrence of these bacteria 
in rnit8 species has been recently reportado Furthermore. CI patterns 
in spider mit8s tin lhe cases S1udied 50 tar) differ from tYPlcal CI 
patterns in haplodiplold inseets. where induction of CI rasulls in 
haplodiZ8t10n of fertilized eggs ando consequentl"" in male biased Fl 
sex ratios in incompatible crosses. We have investigated lhe affuet 
of Wolbachia infection within and between three different strains of 
lhe two sponsd spider rnlta . Tetrsnychu$ urtic6tJ. In some strains, 
crosses between infected and uninfected individuais lincompatible 
crosses) produce normal numbers of mal e offspring but reduced 
numbers of female offspring and increased monality compared to 
compatible crosses. In olher slrains. no differences in Fl male or 
female numbers or mortalily ratios 1$ observed, when incompatible 
crosses are compared to the controls. However. even in sualns for 
which no CI is detected among the Fl , a significant fraction of Fl 
females from incompatible crosses is sterile and/or exhibits reduced 
hatchability among their haploid (ma leI offspring. lhe latter mortality 
pattern is similar to that of hybrid breakdown (HBI reported frequently 
in crosses between natural populations of Tetranychus urticse. Our 
experiments distinguish between HB IOduced bV nuclear genetic 
interactions due to differences between the strains. and nuclear
cvtoplasmic interactions due to the presence of Wolbachia in males. 
Because spider mites have holoklf18tlC chromosomes, haplodization 
of dlplold eggs trom incompatible crosses may not be complete leading 
to incorporation of paternal chromosome fragments in the nucleus 
and subsequent embryo development into aneuploid females . The 
hvpothesis that F1 females are aneuploid is consistent with both 
the observation of increased sterility among Fl diploids and the lower 
hatchability rates of (their) F2 haploid offspring. 

DETERMINAÇAo DA DOSE lETAL DE RADIAÇOES GAMA DO 
COBAl TO-60 PARA PUPAS DA MOSCA DOMESTICA 

S.E.Z .• ltepan; V., N.M .. ltepan: V. Anhur; T.A .• Wiendl : F.M.; Wiendl. 
Seção de Entomologia. CENAJUSP, Caixa Postal 96, CEP.: 13400-
970, Piracicaba - SP .• E·mail: vaanhur@pira.cena.usp.br. 

o presente trabalho teve como objetivo verificar a dose 
letal de rad iações gama do CObalto·60 para pupas de Musca domes
tica L. 1758. irradiadas nas idades de 12. 24. 48. 60, e 72 horas 
após suas empupações. As pupas foram irradiadas a uma taxa de 
1457 Gy por hora e mantidas em sala climat izada com temperatura 
entre 24 e 27 0 C e umidade relativa de 65 a 75%. As respectivas 
doses de radiação doses de irradiação foram aplicadas às pupas 
com idade de 12 horas: O (testemunhal. 5.0; 7.5; 10.0; 12,5; 
15.0 ; 17.5; 20.0; 22.5 e 25.0 Gy. Pupas com idade de 24 horas: 
(O testemunhal. 5.0; 7.5; 10.0; 12.5; 15.0; 17.5; 20.0; 22.5; 
25.0 e 27,5 GV. Para pupas de 36 horas as doses de radiaçdtoJ gama 
foram : O (testemunhal. 10.0 ; 15.0; 17.5; 20.0; 22.5; 25.0; 
27,5; 30,0 e 32.5 GV. Para pupas de 48 horas 8S doses de radiação 
gama foram: O (testemunha), 25.0: 50,0; 75,0; 100,0; 125,0; 
150.0; 175.0 ; 200.0; 225.0 e 250.0 Gy. Para pupas de 60 horas 
as doses de radiação foram: O (testemunhal. 25.0; 50,0; 75.0 ; 
100.0; 125.0 ; 150.0 ; 175.0; 200.0; 225.0 ; 250.0 e 275.0 Gy. 
Para pupas de 72 horas as doses de radiação foram: O (testemu· 
nhal . 25.0 ; 50.0; 75.0; 100.0; 125.0; 150.0; 175.0; 200.0; 225.0; 
250.0; 275.0; 300.0 ; 325.0 e 350.0 Gy. Concluiu·.e que a idade 
pupal tem efeito pronunciado para se alcançar a dose letal (Dl1oo) 
de radiações gama para pupas. Oest8 forma. a dose letal para pupas 
com idade de 12 horas foi de 20,0 GV. para pupas de 24 horas. 
22.5 Gy. para 8S de 36 horas 32.5 Gy. de 4B horas 175.0 Gy. 60 
horas 225.0 Gy 8 para aquelas com 72 horas 300.0 Gy. 
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ESPECIES PlAGAS DE GRANOS AlMACENADDS Y SU 
DISTRIBUCION TEMPORAL EN DERRAMES DE CEREAlES EN EL 
AREA DEL PUERTO DE ING. WHITE. PCIA DE BUENOS AIRES 
ARGENTINA. 

L. R. Descampa. M . E. Reviriego. M. A. Centamutto. & A.C. Dughetti . 
Univ. Nac. dei Sur, Bahia Blenca, C.P.8000. Argentina. E·mail : 
MAC @ CRIBA.EDU .AR 

En ai área de influencia dei Puerto de Ingeniero White. no se han 
efectuado relevamientos sistemáticos sobre plagas animales que 
atacan los granos almacenados. Con ai propósit o de iniciarse en ai 
manejo integrado de las plagas presentes en la región deSCrlpt8 se 
consideró como objetivo prioritario determinar las principales espectes 
presentes y el momento de aparici6n de las mismas durante el ano. 
Se considera que el área cercana a los depósitos V lugares de trans· 
porte de granos constituyen potenciales focos de infestación desde 
donde puede iniciarse el ataque. Se lIev8ron a cabo relevamlentos 
mensuales en lugares de derrames de granos durante los anos 1994-
1995 Y 1995-1996. En cada uno de estos sitios se tomaron tres 
submuestras envasándose an recipientes ciUndricos de 12 centlme
tros de dlámetro por 15 centímetros de alto. perforados en la parte 
superior y cubiertos con malla de nvlon para evitar la fuga de los 
individuas plagas. EI material recolectado tue incubado en laboratorio 
durante 30 y 60 dias para cumplimentar el ciclo biológico de las 
plagas en estudio. los insectos y ácaros se obtuvieron tamizando 
las muestras V fueron posteriormente identificados. De las especies 
de insectos detectadas Sitophilus granarius (L.I . Sitophilus zeamBis 
Motsch. Sitophilus oryza8 .L.I y R;zopertha domin;ca (F .I fue ron las 
de mayor frecuencia de aparición. Cryptolestes ferrugineus IHerbst .1 
V Tribolium c8staneum (Steph.1 aparecieron en menor frecuencia . 
Los ácaros predadores V fitófagos se detectaron en dos perlodos dei 
ano, febrero-marzo V agosto·septiembre . 

ANALISE MORFOM~TRICA EM POPUlAÇOES NATURAIS DE 
Rh.mm. tocerus br.siHens;s (ORTHOPTERA : ACRIDIDAE : 
GOMPHOCERINAEI 

C. F. J . Ayr ••• Oept-. de Genética (UFPE). Av . Pro#. Moraes Rego SI 
N C. Universitária. Recjfe-PE . E-mail tans@npd .ufpe .br • S. G. 
Monteiro. Dept- de Biologia (UFMAI. Av. dos portugueses S/N. 
Campus universitário do Bacanga UFMA, São Luiz-MA & R. Sklorz· 
Tidon, Dept- de Genética UNB- DF. 

o estado de Pernambuco se encontra dividido em 4 regi· 
ões (lit oral. zona da mata. agreste e sertão) qu e diferem 
marcadamente tanto no clima e vegetaçlo. quanto na diversidade 
biológica. O gafanhoto Rhammatocerus brssi!;ensis está amplamen
te distribufdo por todo estado, apresenta alta variabilidade cromáti
ca e de padrão de desenhos nas asas. Com o objetivo de detectar 
variações morfológicas entre as populações naturais das diferentes 
regiões. fizemos um estudo morfométrico e ut ilizamos estatfstica 
multivariada na análise dos dados . Empregamos 8 carac teres 
morfométricos em 4 amostras. contendo machos e fêmeas. Na aná· 
lise dos componentes principais (PCAI verificou-se que o 1- PC ex· 
plica 92,2% da variação total. sendo este componente interpretado 
como um componente que representa o tamanho. A medida 
morfométrica que apresentou o maior grau de correlação com este 
componente foi o comprimento do t6gmen. Os resultados obtidos 
no c"culo das funções discriminantes apenas diferenciou o grupo 
dos machos do grupo das fêmeas. devido ao acentuado dimorfismo 
sexual. onde as fêmeas são bem maiores que os machos, como 
ocorre em diversos insetos. Estudos genéticos est io sendo desen· 
volvidos para confirmar se as populações de R. bras;/iens;s. das 
diferentes regiões do estado. componam-se como uma 8Ó popula
ção. ou se há alguma diferenciação genética entre elas, indicandO o 
inicio de um provável processo de especiaçio. 



R~4l1mos do /ó · Congri!4.fO Hrwd.' lrude EII/omo/agla, StI/\'odor-8A, O] a 07 dl' março de /99-

AVALlAÇAO 00 NIVEL OE RESlouos DE UM NOVO INSETICIDA 
DE ORIGEM NATURAL (SPINOSADI EM CULTURAS DESTINADAS 
A ALlMENTAÇAO 

R. F, Catta-Preta, O. Balderrama, L A . Pavan & M. lamauti. Divisão 
de PesQuisa e Desenvolvimento. OowElanco. Estrada para Franco 
da Rocha km 1, CEP 07780-000 Franco da Rocha · SP, Brasil. E· 
mall : rpreta@dowelanco .com 

Splnosad é um inseticida de origem natural. produzido a 
partir da fermentação de um microorganismo de solo, a 
Sscchsropolyspors SplnOS8, que mostrou·se bastante eficaz para o 
controle de um numero de pragas e Insetos em culturas. Além de 
suas características agronômicas. o splnosad destaca·se por sua 
baixa toxicidade a mamfferos. o que o torna extremamente Interes· 
sante do ponto de vista de exposição humana pela ahn lu .. tação . 
Não bastasse ISSO. o nlvel de resfduos de spinosad deco'HHltes do 
tratamento de culturas com o produto é mUito baiXO. Estudos foram 
realizados com batatas, tomates, SOJa, milho e algodão. em que 
essas culturas foram tratadas com produtos contendo splf'\Osad como 
ingrediente ativo, nas doses máximas de rótulo Iproposto) e o dobro 
dessas doses, e no número m,humo de aplicações que poderiam ser 
efetuadas, dentro das boas práticas agrrcolas e Viabilidade econõml' 
ca. Coletas foram efetuadas em Intervalos vaflávelS após a aplica
ção e as amostras, congeladas logo após a colheita , foram submeti ' 
das à análise de reslduos de spinosad: amostras de sOJa, milho e 
algodão foram debulhadas ou dellntadas no campo antes do conge· 
lamento, respec tivamente. Em todos os estudos com todas as cul
turas lexceto tomates}, não se detectou res lduos de splnosad, mes
mo em amostras tratadas com o dobro da dose máxima proposta. 
Em tomates foram encontrados reslduos de baixa magnitude. e ain· 
da aSSim somente até três dias após a última aplicação . Em vista 
disso, o total de reslduos de splnosad que se espera encontrar em 
alimentos tratados comerc ialmente com esse produto c;erá muito 
pequeno em relação aos nrvels de segurança alimentar. 

COMPOSTOS SECUNDARIOS DE PLANTAS PARA O CONTROLE 
DE INSETOS HERBlvOROS. I - ENSAIO COM Spodopt.r. 'rugiperd • . 

Seito, M .L. ,; FerraI , J .M.G.; Scramin, 5 .; Santos, C.V . & Romeiro , 
P.R.S., EMBRAPA/CNPMA, CP 69, CEP 13.820-000. Jagua"úna, 
S.P. E·mall : salto@cnpma.embrapa .br. 

MUitas plantas produzem alguns tipos de substânCias, de· 
nominados de compostos secundáriOS, que são utilizados por essas 
espécies que os produzem, como uma forma de defesa contra ai· 
guns herblvoros. Essas substanclas, costumam apresentar ativida
des mais especrficas. e sabe-se Que 8 maioria deles são facilmente 
decompostos, quando colocados no meio ambiente. Essas caracte· 
rlstlcas , quando em nrvel não exagerado. são qualidades desejáveis 
para evitar que at inJam organismos não alvos e que acumulem no 
ambiente. Neste trabalho estamos avaliando a atividade d~ ~"rca de 
30 espécies de plantas de diferentes regiões do Brasil, ut tli7ando·se 
como inseto teste , lagartas de SpodopterB frugiperdtt, que foram 
eleitas por serem polrfagas. Nessas espécies vegeta is serão ainda 
pesquisados os grupos de substancias presentes, através de rea· 
ções qu(micas especIficas e será verificado seu relaCionamento com 
8S at iVidades, quando houver. Inicialmente foram preparados ape
nas um tipo de extrato das d iferentes partes do vegetal . por 
percolaç Ao. que foram testados em lagartas de 58 instar. quanto a 
deterrêncía, impregnando discos de folhas de milho, com o extra to . 
No final de duas horas os diSCOS foram retirados e procedida a medi' 
da de sua área follar. Os dados foram avaliados comparando-se o 
consumo da área follar dos discos tratados e não tratados. Após 
esse leste, as lagartas são alimentadas por mais 24 horas com o 
material impregnado com o 8xtrato. e são anotadas as mortalida
des. O desenvolvimento das lagartas são acompanhadas até sua 
muda final. Quando observada at iv idade deterrente ou mortalidade, 
são preparadas extratos com diferentes t ipos de solventes, para 
avaliar a fração at iva, Até o momento foram observadas atiVidades 
deterrente e inseticida em algumas espécies de plantas dlJ 11 'ntanal 
e estamos verif icando a concentração necessária para se ebter es· 
sas atividades . 
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GENES cry DE S.cHIu$ thuringien$;$ E SEU POTENCIAL NO DESEN· 
VOLVIMENTO DE CAFEEIROS TRANSG~NICOS 

O. Guerreiro Filho. P. DenoU, M . Peferoen, A . B. Eskes & R. Frutos, 
Seção de Genética. IAC. CP 28. CEP 13001 -970, CampInas, SP. E
mall : ohveiro@cec. lac .br 

Baclllus thurlOglensis é uma bactéria do solo caracterizada pela pro· 
dução de corpos de inclusão ou Cristais durante a esporulação. Es· 
tes corpos de inclusão são constltuldos por proteínas que apresen· 
tam atiVidade insetiCida especifica. A solublhzação dos CJlstals no 
mtestlno das lagartas. libera protoxlnas que são posteriormente 
ativadas por proteases do tubo digestivo dos msetos A tox ina atl' 
vada se liga a um receptor especrflco presente na 1nll'rllVlloSldade 
das células do epitélio intestinal sendo posterlormcl trlí!u rada s à 
membrana gerando a formação de poros. Estes recq ,!,, " 'S são ele· 
mentos chave para a determinaç Ao da especlflcluade das d · 
endotoxlnas de 8. thuringiensis para os lepidópteros . A toxicidade 
de uma proteína do Cristal é mtlmamente ligada ao reconhecimento 
de um receptor ao n/vel das ffilcrovlloSldades aplcals do teCido Intes· 
tlnal. Esta afmidade pode ser eVidenCiada por análises 
Imunocltoqulmlcas. Esta técnica fOI utilizada para determinar a pre
sença de ligações específ icas entre toxlOas do tipo Cry I e o teCido 
mtestlnal de lagartas do bicho mineiro do cafeeiro , Perileucopters 
coffeella . A s toxlOas Cry lAia) . Cry IAlb), Crv IC e Cry 10. não se 
ligaram às mlcrovllOSldades aplcals. Respostas pOSitivas. no entanto 
foram obt idas com as toxinas Cry IAlc). Cry 18 e Cry IE, sobre toda 
extensão do tubo digestivo. A atiVidade tóxica destas protelnas foi 
posteriormente verificada e quantificada através de bloensalos e a 
toxma Cry IE revelou ·se não tóxica contra asa lagartas do bicho 
mineiro . ASSim. Cry IAtc) e Cry 18 foram as únicas toxinas ativas 
contra o Inseto. Testes de competição realizados entre estas duas 
tox inas revelaram que elas reconhecem srtios de ligação diferentes. 
Os genes cry IA (c) e cry 18 estão sendo utilizados em um programa 
de transformação genética do cafeeiro. 

SUSCEPTIBILIDADE DE CULTIVARES DE ABACATEIRO A UM 
GEOMETRIDEO DESFOLHADOR. 

M. J . Fornazier. EMCAPA, C. Postal 47 , CEP 29375·000 · Venda 
Nova do Imigrante, ES; D. Pratissoli , Centro AgropecuáriO da UFES, 
C. Postal 16. CEP 29500·000, Alegre, ES; C. P. Teixeira, EMCAPA, 
29375-000, Venda Nova do Imigrante, ES. 

A cultura do abacateiro, Perses americana , tem creSCido 
em Importância econOmica e social na regi lo serrana do Estado do 
Esprrito Santo, at ingindo cerca de 2.500ha implantados. Os princi· 
pais problemas fitossanitários estão relacionados à lagarta do fruto , 
à broca do tronco, à verrugose e à antracnose nos frutos, causando 
consideráveis perdas na produção e na Qualidade comercial dos fru· 
tos . A cerca de 3 anos foi observada a presença de uma lagarta de 
coloração verde com listas amareladas no dorso, medindo cerca de 
4 a 5cm. Quando completamente desenvolvida. se alimentando das 
folhas do abacateiro. Na safra 95 /96 . a infestação deste lepidóptero 
da f amma Geometridae cresceu significativamente em diversas pro
priedades. causando sensrveis danos à produtividade. prlncipalmen· 
te em plantio em áreas com al t itude superior a SOOm. Sua região de 
ataque tem expandido no perfodo, atingindo plantios em altitudes 
inferiores il citada. Através da atribuição de notas ao destolhamento 
de 11 cultivares adaptadas ao plantio regional observou·se que as 
mais sensrveis foram a "Zandonadl ", "Beltrame- e "Quintal". As 
cul t ivares Que apresentaram menores inCidências da praga foram a 
"Ouro Verde" , "P1Imavera" e "BriosQui-. Adultos da praga foram 
enViados à ESALQJUSP para IdentifiCação. 
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INFLUt NCIA DO PROCESSO DE COLHEITA NA INFESTAÇÃO DO 
MILHO (Z •• m.y. l.1 PELO BESOURO DA FARINHA T,iboHum sp. 

A. A. L. da Silva & L. R. A. Faroni, Oept"'. de Engenhafl8 Agrlcola 
IUFVI. CEP 36570-000, Viçosa, MG. E-mail : Ifaroni@maILufv.br 

o rribolium sp. é uma praga secundária de grAos armaze
nados. ou seja, só se desenvolve em grãos danificados fisicamente 
por pragas pnmárias ou pelos processos de manuseio mecanizado 
durante a colheita. a secagem ou o armazenamento. Este trabalho 
teve como obJetivo avaliar a Influência dos danos Hsicos causados 
pelo processo de colheita sobre a infestação do grão de mIlho pela 
praga secundána Tnbolium sp .. Para isso. duas variedades, uma de 
consistência semidura {AG 122' e outra de consistência dura (Pa
lha-roxa). foram colhidas manual e mecanicamente com teores de 
umidade de 20.5 e 15.5% b.u .• compondo um delineamento expe
rimentai Inteiramente casuallzado em esquema fatorial 2 )( 2 )( 2 com 
quatro repetições . UtllizOU-S8 uma colhedora combinada. r' m plata
forma de colheita para duas linhas, com a distAncia entre o c;óncavo 
e o CIlindro. na entrada. em função do diâmetro médiO d ... s espigas 
e. na sarda. em função do diâmetro médiO dos sabugos. Armazenou· 
se amostras de 250 g de milho infestadas com 40 insetos durante 
47 dias. Avallou·se o desenvolvimento do Tribolium sp. por meio da 
taxa de crescimento populacional. r ... ( InN, - InNJlt, em que t é o 
tempo de Infestação em dias, No é o número de insetos vivos no 
tempo zero e N, é o número de Insetos vivos no tempo t. Concluiu· 
se. para a taxa de crescimento populaCional do Trlbolium sp., que 
não houve diferença Significativa entre colheita manual e mecânica. 
entre vartedade semidura e dura. nem entre as umidades na colheita 
de 20.5 e 15.5%, exceto para o tratamento com colheita mecanizada 
da variedade semldura com 20.5% de umidade, deVido ti Influência 
do percentual de grãos danificados por praga primária no campo. 
Portanto, o efeito dos danos causados pela colheita mecAnlca sobre 
o desenvolVimento do Tribolium sp .• não fOI maior que o efeito dos 
danos causados pelos carunchos no campo. 

BIOS SISTEMÁTICA DE Euseius concordis S. L. tAC ARI: 
PHYTOSEIIDAEI 

I. P. Furtado & G. J. de Moraes. (CNPMA/EMBRAPA,. Rodovia SP 
340 Km 127,5 · C. postal 69, CEP 13B20·000 . Jaguariúna I SP. 

Euse;us concord;s é um ácaro predador da famflia 
Phvtoseudae encontrado frequentemente em diferentes partes do 
BraSIl. Ácaros Identificados como E. concordls tem Sido relatados 
nos Estados da Bahia. Ceará. Paraíba. Pernambuco. Minas Gerais. 
RIO Grande do Sul e São Paulo. Tem se observado uma conSiderável 
diferença em relação às plantas nas quais estes ácaros predominam 
nas diferentes regiOes do pars. No Nordeste. do raramente 
encontrados em plantas de mandioca. mas são encontrados em Cltros. 
No Sudeste e Centro·Oeste, o oposto é observado. Este trabalho 
teve como objetivo avaliar a compatibilidade reprodutiva entre 
espécimes de populaçOes identificadas como E. concord;s de 
Petroltna-PE e Jaguariúna-SP, através de testes de cruzamento. com· 
ponamento e comparações morfológicas. O estudo fOI Cl/ ' Juzido 
em laboratÓrio. a 25 ± 1°C, 85 ± 5% de umidade relativa I ' l otofase 
de 12 h. Foram observados isolamentos reprodutivos nos cruza· 
mentos heterogâmicos. Não se observou oviposiçio quando fême
as de Petrolina foram cruzadas com machos de Jaguarnjna. No 
cruzamento reciproco. observou·se uma redUZida taxa de oVlposição, 
e os ovos postos produziram apenas machos. Estudos de compor· 
tamento e observações microscópicas de fêmeas de cruzamentos 
heterogAmicos. demonstraram que o acasalamento entre ácaros de 
diferentes populações ocorreu, resultando na transferência de 
espermatóforos para a espermateca das fêmeas . Por conseguinte. 
o isolamento reprodutivo observado parece se dar após o 
acasalamento dos ácaros. 
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AMINOÀCIOOS DE PUPAS DO BICHO·DA·SEDA DA MAMONA 
(Philos.mi. rieiniJ 

G.A. Mendonça. EMPARN, Rua ChIle, 172, 59 .012·250, Natal, 
RN. E-mail: mendonca @ 
dmrh.emparn.br . & J . Negrelros.ESAM I;n memoriam) . 

Pupas de espéCies de bichos-da-seda IBombyx mori e 
Ph;/osamla riei",) são conSideradas resfduos de produção já que não 
são aproveitadas pelas indústrias de seda. Este res(duo representa 
cerca de 75% do peso dos casulos prodUZidos. ou seja, no Brasil 
são prodUZidas anualmente 15 mil toneladas de pupas de 8. mori , 
que são utltzadas principalmente como complemento de ração ani 
maI. Como produtora alternativa de seda a panir da mamona. a 
espéCie P. r;ein; também apresenta suas pupas com capaCidade de 
aproveitamento de seus nutrientes nos setores de alimentação hu· 
mana e animai. nas indústrias farmacêutIca e de cosmétiCOS. entre 
outras. Foram feitas análises para quantificação das proteínas e dos 
aminoácidos existentes em popas do bicho-da-seda da mamona. em 
cromatografla em fase gasosa no Depanamento de Qurmlca da Escola 
Superior de Agricultura de Mossoró-ESAM . Observou-se 65 ,56% de 
protefna bruta. 10,50% de amónia e as seguintes porcentagens de 
aminoáCidos: 
GlutAmico pirúvlco 
Aspargina 
TiroslOa 
Leucina 
LISlna 
Treonina 
Fentalantna 
Proltna 
Arglnlna 
Seuna 
Metlor.lna 

5,46 
4,27 
3,29 
3,15 
3,15 
2,89 
2,35 
2,04 
1,77 
1,24 
0,90 

Gficina 

Alanina 

Valtna 

IsoleuClna 

Histidlna 

4,39 

3,17 

3,04 

2,20 

1,71 

OCORR t NCIA DE Shc/stocerc. s p. EM MILHETO P~ROLA 
IPennisetum glaucumJ NO ESTADO 00 RIO DE JANEIRO. 

J .Geraldo. A .M.S. Silva. W.C. Rodrigues & C. Pimentel , Dept· . Pós
GraduaçAo em Ciência do Solo, Insl. de Agronomia. UFRRJ. 

O milheto pérola lPennisetum gl8ucuml, gramlnea originá
na da África, que por ter caracter(st icas peculiares de resistênCia a 
seca. pragas e doenças. vem sendo amplamente utilizada nos trópi 
cos semi-áridos desse continente. para produção de grãos na afi· 
mentaçio humana . Sua Introduçio no BraSil se deu inicialmente para 
uso como forrageira e na adubaçAo verde. Atualmente. estio sendo 
introdUZidas as cultivares HKP e Guerguera Visando a produção de 
grlos tanto na alimentação humana quanto animal. No elepenment o 
implantado no campo experimental de produção da UFRRJ. localiza
do no municlplo de Seropédica·RJ, para avaliação de parâmetros de 
análise do crescimento das cultivares acima citadas. foi constatada 
a ocorrência de Sheis tocerca sp. (Onhoptera. Acrididae). causando 
danos a nlveis de ordem econOmica na panrcula, atacando grãos na 
fase de enchimento e maturação. Sendo uma cultura com grandes 
perspectivas de utilização no Brasil. o Shc;stocerca sp . • mostrou ter 
grande potencial de dano na refenda cultura, merecendo assim estu
dos mais aprofundados sob seus aspectos de maneJo, já que danos 
econOmicos causados por este inseto, são constatados em outras 
culturas de grande imponAncla . 

• Órgão flnanciador CNPQ. 
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OCORR~NCIA DO MINADOR DE FOLHA Pfryscx:ory". scobralGu6rinl 
ICOLEOPTERA: CHRYSOMElIDAEI EM ACEROLA M./pighi. g/.br. 
L. 

M . C. M . Soglia. W. M. S. S,. A S. Nascimento, J . M. S. Bento & J . 
R. P. Oliveir • • EMBRAPA·CNPMF. Cx. Postal 7. CEP 44380·000. 
Cruz das Almas-BA. E-mail: mbento@cnpmf.embrapa.br 

Physocoryns SCSbfS é um minador de folha já constatado 
em plantas silvestres como Cymboseme sp ., Dioc/es sp., 
Stigmatophyllum sp. e nas cultivadas Cansvalia sp. Phaseolus sp. 
Em setembro de 1996. fOI observado o ataque deste Inseto em 
folhas e em frutos de acerola Malpighia g/abra. no Banco Ativo de 
Germoplasma - BAG. do Centro Nacional de Mandioca e Fruticultura 
Tropical da EMBRAPA em Cruz das Almas. BA. Este é o primeiro 
relato deste inseto atacando acerola. As larvas de coloraçl.io Jmare
lada chegam a atingir até 5 mm de comprimento e alimenlüm-se do 
mesófllo foliar formando verdadeiras galerias induzindo uma necrose 
e reduzindo sua área fotossintética . A pupa permanece protegida na 
mina até a emergência do adulto. que pode levar até 15 dias. Os 
adultos medem de 6 a 7 mm de comprimento. apresentam colora
ção marrom brilhante e são pouco móveis. Em laboratório os adultos 
alimentam-se do fruto e de folhas tenras. As posturas são efetuadas 
na parte adaxial da folha . A partir de outubro houve uma diminuição 
da população de P. sCBbrB devido possivelmente a ocorrência de 
inimigos naturais. especialmente um microhimenoptero em fase de 
identificação. 

Apoio: PIBIC-CNPq 

ESTERllIOAOE HEREDITARIA INDUZIDA EM BROCA-OA-CANA 
Dia /ra .. $Bccharali, ILEPIDOPTERA. CRAMBIDAE) ATRAV~S DE 
DOSES SUB ESTERElIZANTES DE RADIAÇÃO GAMA. 

V. Arthur; F.M. Wiendf ; J .A . Duarte Aguilar. Seção de Entumologia 
ICENAlUSP) . Caixa Postal 96. CEP.: 13400-970. Piracicaba. SP. E
mail: vaarthur@pira.cena.usp.br 

O objetivo do trabalho fOI Induzir a esterilidade hereditária 
em adultos das gerações F, e F , da broca-da-cana D;'tnell SIIcchllfll/i$ 
irradiados na fase de crisálida com radiação gama do Cobalto·60. 
As Crisálidas foram irradiadas com as doses de: O (testemunha). 
100. 125 e 150 Gy. sob uma taxa de dose de 3.0 kGy/h. O 
experimento foi conduzido em uma cAmara climática com temperatura 
de 21 a 25°C e umidade relativa de 65 a 75 %. Baseando-se nos 
resultados obtidos conclulu-se que com a dose de 100 GV. para 
adultos de ambos o sexos irradiados na fase de crisálida e cruzados 
com adultos normais. para as gerações F, e F,. a porcentagem de 
viabilidade dos ovos foram de 4,3% (MI x FNI e 10.9% (MN x FI) e 
9.5% IMI X FN e 25,5% (MNx FII. respectivamente. 

CONTROLE DE Sitotrogll cerell/ellll (LEPIDOPTERA: GElEChllDAEI 
EM MILHO ATRAV~S DA RADIAÇÃO GAMA DO COBAl TO-60. 

V. Arthur. Sação de EntomologialCENAlUSPI. Caixa Postal 96. CEP.: 
13400-970. Piracicaba. SP. E-mail : vaarthur@pira .cena.usp.br 

o objetivo do trabalho foi controlar Sitotrogll cerellle/III 
através da radiação gama do CobaIt0-60. As doses de radiação 
gama utilizadas foram : O (testemunhal. 200. 250. 300, 350,400. 
450. 500 e 550 Gy. sob uma taxa de dose de 3.01 kGy/h. Cada 
tratamento constou de cinco repet ições. com um casal por repeti
ção, num total de 10 adultos por tratamento . O experimento foi 
conduzido em uma cAmara climática com temperatura de 25 ± 1°C 
e umidade relativa de 70 ± 5%. Baseando-se nos resultados obti
dos concluru-se que as doses esterellzantes foram de 350 e 500 
GV. respectivamente para fêmeas e machos. 
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EFEITOS DA RADIAÇÃO GAMA DO COBALTO-1m EM ADULTOS 
DA TRAÇA 00 TOMATEIRO Scrobiplllpu/oi dtls IIb$olut. 
ILEPIDOPTERA : GELECHIIDAE). 

G.A . Groppo & V. Arthur. SAA-CATI-DEXTAU-CTPV. C. Postal 960. 
CEP. 13073-oot. Campinas. SP. Seção de EntomologialCENA/USPI. 
C. Postal 96, CEP.: , 3400-970. Piracicaba . SP. E-mail : 
vaarthur@pira .cena.usp.br . 

O objetivo do trabalho foi observar os efeitos de doses 
crescentes de radiação gama do Cobal t o-60 em adultos de 
Scrobi"./puloides .bsolut • . Para os tratamentos com radiação gama 
utilizou-se uma fonte de Cobalto-60 tipo Gammabeam-650. As doses 
de radiação utilizadas foram : O (testemunhal. 50. 100. 150. 200, 
250 e 300 Gy, sob uma taxa de dose de 1110 Gylh. Cada tratamento 
constou de 5 repetições, com um casal por repetição, num total de 
10 adultos por tratamento. O experimento foi condUZido em uma 
cAmara climática com temperatura de 25 ± 2°C e umidade rela tiva 
de 70 ± 5%. Baseando-se nos resultados obtidos concluiu-se que 
as doses esterilizantes para adultos de ambos os sexos irradiados e 
cruzados com adultos normais (FI x MNI e IMI x FNI foram de 150 e 
200 GV, respectivamente. 

DETERMINAÇÃO DA DOSE LETAL DE RADIAÇÃO GAMA DO 
COBAl TO-60 PARA OVOS DE Scrobip./pu/oides IIbsolutll 
ILEPIDOPTERA: GELECHIIOAE). 

G. A . Groppo & V. Arthur. SAA-CATI-DEXTRU-CTPV. C. Postal 960. 
CEP. 13073-001. Campinas. SP. Seção de EntomologlaICENAIUSP). 
Caixa Postal 96. CEP.: 13400-970. Piracicaba . SP . E-mai! : 
vaanhur@plra .cena.usp.br 

O objetivo do trabalho foi determinar a dose le tal de radiação 
gama do Cobalto-50 para ovos de Scrobíp./pu/oidlJ$ abso/ut • . Para 
todos os tratamentos com radiação gama utilizou-se uma fonte de 
Cobalto-60. tipo Gammabeam 650. As doses utilizadas foram: O 
Itestemunhal. 5. 10. 15. 20. 25. 30. 35. 40. 45. 50. 55. 60. 65 e 
70 Gy. sob uma taxa de dose de 1110 Gylh. Cada tratamento constou 
de 5 repetições e cada uma com 10 ovos. num total de 50 ovos por 
tratamento. O experimento fOI conduzido em cAmara climática com 
temperatura de 25 ± 2 ° C. Baseando-se nos result ados obtidos 
concluiu-se que a dose letal para os ovos foi a de 70 Gv. 

OVIPOSITION PREFERENCE ANO HOST-PLANT RESISTANCE 
STUDIES WITH Nllo/eucinodlls IIleg.ntll/i$ (lEPIDOPTERA: 
PYRAlIDAE) 

J . l. Blackmer. A. E. Eira, & C. Andrade Jr .• CCTAI UENF, Av. 
Albe rto lamego, 2000, Campos. RJ 28015 -620 , e-mail : 
jackle@uenf.br 

Neoleucinodes elegsntslis is the most important pest in 
several t omato growing regions of Brazi!. lhe larva I stage enters 
lhe fruit shortlV after eclosing trom the egg, a characterlsuc that 
limits the effectiveness of insectides and bioconuol agents. At UENF. 
we hope to develop new control tactjcs that can be used to disrupt 
ovipositton and/or larval entrv into the fruit. We believe that this 
can only be accomplished by better understanding the sensory cues 
that elicit or inhibit host locst ion and oviposition by N. e/egantalis. 
Our initial findings indica te that N. e/eganra/is pre fer smalier fruit 
123. 1 -* 8.9 mm, X diam. ± 5.0.) for oviposition. that most eggs 
(89 %1 were laid on fruh clusters that approach this mean fruit size. 
and lhat 76 % of the eggs were deposited on the first four fruit 
wlthm a fruit cluster. Under low to moderate infestation leveis. 
4 .B% of the eggs were found on the frui t petiole or cluster branch, 
10.5% were on the upper surface of the calvx, 55 .8% were on the 
lower surface of the calyx and 28.9% were on the fruit . Under high 
infestation leveis, when very few preferred oviposition sites were 
le ft , the egg distribution shifted such tha t 62% of the eggs were 
deposi ted on the f ru i\. lhe distribut ion of egg5 appears to be 
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Influenced by compemion for suitable oviposition sites and by lhe 
abundanee of long triehomes. whlch oceur on the petioles and upper 
sUfface of the calyx . Over the 7-week monitoring period. the 
percentage of plants recaiving 008 of more oviposition bouts increased 
hom 11 .8 to 100%. An egg parasitoid was collectad as the number 
of N. elegantal;s aogs increased. During the last three weeks 
parasitlsm rates Inereased from 2.4 to 28.7%. In lhe greenhouse, 
we are evaluatlng L ycopers;con esculentum cultlvars and L. hirsutum 
f . glabrBwm for resistance to N. e/egantB/;s. 

COMPORTAMENTO DE LARVAS REC~M ECLODIDAS DA a10· 
CA-PEQUENA-OO-TOMATEIRO. Neo/euc;nodes eleg.nta/is EM 
LABORATÓRIO. 

J. L. Blackmer. A. E. Eiras & C. Andrade Jr .• CCTA/ UENF, Av. 
Alberto lamego. 2000. Campos. RJ 28015-620. e-maU : 
Jackle@uenf.br 

Nas regiões Norte e Noroeste Fluminense do Estado do 
AIO de Janeiro, o controle qufmico da broca-pequena-do-tomatelro 
(BPT), N. e/egantalis, tem sido feito com pulverizações frequentes 
de inseticidas (2-3/semana' no perrodo diurno, que aumentam os 
custos de produção. causam danos ao meio ambiente e o desenvolvi
mento de resistência aos mesmos. além de contaminar o fruto. 
Após a eclosão. a larva penetra no fruto onde desenvolve·se até 
empupar, permanecendo protegida dos Inseticidas. Estudou-se ai· 
guns aspectos comportamentais de larvas da BPT recém eclodidas. 
visando fornecer subsídios para aumentar a eficiência de diferentes 
estratégias de controle desta praga . Ovos de N. e/egsntaJis foram 
coletados no campo e trazidos ao laboratório. mantidos a 20 C. 75 
± 5% UA e 12 h. de fotofase. A eclosão dos ovos IN . 1001 foi 
gravada em vfdeo. enquanto que o comportamento de entrada das 
larvas no fruto foi estudada por observação direta. larvas IN - 70) 
recém eclodldas foram liberadas na parte superior do fruto do toma
te (média = 24 .9 mm diam.l cultivados em casa de vegetação, sem 
a aplicação de inseticidas e o seu comportamento foi observado até 
a sua completa entrada no fruto. Os resultados indicaram que a 
eclosão dos ovos obedece ao ritmo circadlano, ocorrendo na primeira 
172%) e na segunda hora 121 %, da fotofase. com a duração média 
de 233,7 s. O tempo médio gasto para a larva penetrar a cabeça e 
o corpo todo foi de 51 .1 e 74.4 mIO., respectivamente. Não houve 
correlação Ir = -O. li entre o tempo gasto para a entrada da larva e o 
tamanho do fruto . Aparentemente, as larvas apresentaram prefe
rência na regIão mediana (34%) do fruto em relaçAo às partes supe
nor 116%). infenor 123%1. e abaixo do cálix (27%' . 

ESTUDOS 00 COMPORTAMENTO SEXUAL. EXTRAÇAo E IDEN· 
TlFICAÇAo DO FEROMÓNIO DA BROCA·PEQUENA·DO·TOI .. ATEl· 
RO. Neo/eucinodes e/6g.ntalis (lEPIOOPTERA: PYRAlIOAE,. 

A.E. Eiras. A . Cabrera. G. Gries. R. Gries. K. Jaff6. 0.0.0. Moreira. 
C. Andrade Jr .• M . S. Suzukl & A .J. Almeida. Setor de 
Semioqurmicos. lPP, CClA. Universidade Estadual do Norte 
Fluminense, CEP 28045-620. Campos. AJ. E-mail : alvaro@uenf.br 

A broca -pequena-do-tomate IBPTI, Neo/eucinodes 
elegant8lis. é a praga mais importante nas regiões Norte e Noroeste 
do Estado do Aio de Janeiro e em vários parses da América do Sul. 
pois o fruto atacado pela broca fica totalmente imprestável para a 
comerCialização e a produção. às vezes. é totalmente danificada. O 
controle qurmlco. com pUlverizações freqüentes de inseticidas (2 -31 
semanal. tem sido muito pouco eficiente, sendo necessário a 
utilização dos feromOnios sexuais para o monitoramento. Este tra 
balho visou estudar o comportamento sexual da BPT. extrair e iden
tificar o feromOnio sexual . Os insetos foram obtidos de tomates 
brocados coletados nos municfpios de Itaperuna (AJ) e tralirlos ao 
Setor de Semioqurmicos IUENF,. Pré-pupas. pupas e aduho~ foram 
mantidas em clmaras tipo B~O.O . a 200C. 75 ± 5% UR ti 12 h de 
fotofase. Os resultados dos estudos do comportamento indicaram 
que as fêmeas liberam feromOnio entre 22:00 e 01 :00 h. Extratos 
de gllndulas do feromOnio sexual foram testados em túnel de vento 
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e demonstraram ser ativos quando comparado com fêmeas virgens. 
Extratos ativos do feromOnio sexual submetidos à análise 
cromatográfica gasosa acoplada ao eletroantenógrafo (GC-EAGI 
revelaram a presença de Hexadecenol, Acetato de Hexadecenila e 
Hexadecenal. O composto principallHexadecenol1 demonstrou ati
vidade biológica em laborat6rio (túnel de vento' e eficiência em 
armadilhas. Atualmente. formulações do feromOOlO sintético estAo 
sendo testadas em labaorat6rio e em campo para aumentar a efici
ência na captura da BPT. 

IDENTlFICAÇAo DO FEROMONIO SEXUAL DA LAGARTA 
ENROlAOEIRA Bon.got. (.PhthBochro.) cr.n.od., IM.I 
(LEPIDOPTERA: TORTRICIDAEI. 

A.E. Eiras. P. Witzgall. A . Kovaleski. E.F. Vilela. C.R. Unelius. M. 
Bengtsson • • A.K. Borg-Kartson. J . P. Chambon. Setor Semlqufmcos. 
lPP-CCTA, Universidade Estadual do Norte Fluminense. Campos, 
AJ. 28045-620. E-mail : alvaro@uenf.br 

A lagarta enroladeira, 8. crsnsodes.é o lepidóptero-pra
ga mais importante da pomicultura brasileira. A larva se protege 
entre as folhas e os frutos, dIficultando assim o seu controle por 
inseticidas . O monitoramento populacional por feromOnio sexual pode 
aumentar 8 efiCiência no controle deste inseto. O uso de armadilhas 
Iscadas por feromOnio natural (fêmeas vlrgensl têm obtido êxito no 
monitoramento deste praga em pomares de maçã. No entanto, o 
desenvolvimento de feromOOlo sintético é necessário para substituir 
O monitoramento por fêmeas. O feromOnio sexual produzido por 8. 
cranaodes foram identificados por meio de análise qufmicas (CGI 
MS) e eletroantegrafia (EAGI . O composto principal Acetato de 
(E.Z) -3,5-dodecadienila (E3,Z5-12Acl foi identificado pela primeira 
vez na famRia Tortricidae . Armadilhas iscadas com 100 mg IE3.Z5-
12Ac) foram atrativas no campo por um perrodo superior 8 20 se
manas e o número de Insetos capturados foi similar à armadilhas 
Iscadas com fêmeas virgens. 

AVALlAÇAo DE TOMATES BROCADOS COM Neo/eucinod .. 
.I.genteli. (LEPIDOPTERA:PYRALIDAEI NA REGIA O NOROESTE 
FLUMINENSE 

0.0.0. Moreira, A.E. Eiras. E.A. da Silva. A .F.N. da Silva. lab. 
Proteção de Ptantas ICCTAJUENF)-Av. Alberto lamego. 2000-
Horto. CEP; 28015-620. Campos.RJ. E-mal!: denlse@uenf.br 

Dentre os principais problemas fltossanitários que os 
tomaticultores enf"entam na Região Noroeste Fluminense. destaca
se a broca·pequena-do-tomateiro (BPT), Neoleuc;nodes elegsnts/is. 
que tem ocaSionado perdas conSideráveiS, já que a maior parte do 
seu ciclo se dá no interior do fruto, dificultando com isso o seu 
controle. Estudaram-se alguns aspectos comporta mentais dessa 
praga, com a finalidade de conhecer melhor O inseto e seus hábitos, 
na tentativa de aumentar a eficiência de seu controle. Coletaram-se 
80.2 kg (N - 882) de tomates cv. 'Santa Clara'. no municfplo de 
Itaperuna IAJ). com cicatrizes de entrada e perfurações de sarda da 
8PT. Desses. separaram-se aleatoriamente tomates com cicatrizes 
(N,. 100) e perfurações IN . 2001 para avaliar a região do fruto em 
que ocorre a entrada e a sarda da lagarta, e também todos os frutos 
coletados foram abertos para quantificar o número de larvas no seu 
Interior . Observou-se um total de 3.431 larvas (média 3,89Ifruto) e 
a razão sexual de 0.49. A média de cicatrizes de entrada das larvasl 
fruto foi de 8.32 e a regilo mediana (61.8%) obteve maior preferên
cia em relaçio à inferior (34.2%' e superior (4,0%) . Com relação à 
safda do fruto, observou-se a média de 3.25 perfurações/fruto . que 
é inferior à media de cicatrizes de entrada. provavelmente pelo cani
balismo ocorrido no interior do fruto ou pela ação dos insetiCidas na 
larvas. A regilo mediana também obteve maior preferência 171 .1 %1 
em relação a superior 123.1 %) e inferior 15.8%). 
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ESTUDO MORFOM~TRICO EM 2 POPUlAÇOES DE An8streph8 
fr"erculus IOIPTERA: TEPHRITIOAEI E SEUS HIBRIOOS. 

F. M . Nascimento & J . S. Morgante. Depto. de Biologia, Instituto de 
BIociências. USP, C. Postal 11461. CEP 05422·970, São Paulo. SP. 
E·Mail : fabiomn@usp.br 

As moscas-das-frutas do gênero Anastrepha são conheci 
das por causarem grandes danos à fruticultura . No mUnlcfpio de 
Santa Isabel (SPI $Ao encontradas duas populações de A. traterculus 
que Infestam hospedeirOS diferentes: laranja IC;trus sinens;s cultivar 
seleta) e gOiaba IPs;d;um guajaval . Estudos anteriores demonstra
ram que estas populações diferem quanto a caracterlsticas Isl .... ,mícas. 
Cartotfplcas, morfométrlcas e demográficas. sugerindo a po .. ~ibilidade 

de serem espécies distintas. O objetiVO deste trabalho fOI um estudo 
morfométrico detalhado destas populações e de hilirldos obtidos em 
laboraróno a partir do cruzamento entre macho·goiaba e fêmea·laranJa 
{o cruzamento reciproco forneceu um número insatisfatório de 
indlvlduos para estudaI. Utillzou·se a asa direita de indivfduos machos 
e fêmeas das populações parentais e dos hlbndos F1 e F2 . Foram 
tomadas 16 distAncias medidas na asa, de acordo com o método 
das treliças. e os dados foram logarltmizados para análise estatlstlca 
multivarlada através de componentes principais e análise 
diSCriminante . Verificou-se que através deste caráter é possível 
distinguir os indivíduos de ambos os sexos entre as populações 
parentais, e que o primeirO componente principal (CPl - tamanho da 
asa) é o que melhor diSCrimina estas populações. Nestas diferenças 
em tamanho predomina o componente genético sobre o ambientai , 
uma vez que todos os indlvfduos analisados são mantidos em 
laboratório sob as mesmas condições ambientais durante várias 
gerações . Os hfbridos machos IF1 e F21 e as fémeao; F2 se 
assemelham mais ao parenta I-goiaba. enquanto as fêmcd~ F 1 S8 
apresentam mais intermediárias quanto ao caráter em QUl;~ tão . 

EFEITO DA MOVIMENTAÇAo o. GRAOS ARMAZENADOS DE FEI
JÃO. NA EMERG~NCIA DE Ac.nthoscelides obtectus (SAY) 
ICOlEOPTERA. BRUCHIOAEI. 

M . Melo; I.F. Antunes & E.P.Silveir • . EMBRAPA-CPACT/EET8. Cai
xa Postal 403 . CEP 96001 -970 . Pelotas. AS . E· 
mall :mirtes@sede.embrapa.br. 

O caruncho-do· feijão, Acanrhoscelides obtectus. é a prin
Cipal praga do produto armazenado no sul do BraSIl. O adulto 
oVlposlta nas vagens antes da colheita e. nos grãos no 
armazenamento. Com o objetivo de avaliar a emergência de A . 
obtectus em diferentes sistemas de movimentaçaão de grãos de 
feijão , instalou-se expeflmento em delineamento completamente 
casuahzado com 5 repetições. sendo a unidade expN imental 
contitulda por uma garrafa plástica de refrigerante {2 II l rosl tipo 
Pet. contendo 600 g de feijão da variedade Minuano (griJo preto). 
previamente expurgado .Após infestar o conteúdo de cada garrafa 
com 10 casais do inseto. colocou-se dentro da mesma um cano de 
PVC de 2 cm de diâmetro por 32 cm de comprimento. evitando 
que grãos e carunchos ficassem dentro do cano. As garrafas foram 
fechadas com tampa plástica de rosca e mantidas horizontalmente 
em prateleira. sob temperatura e umidade ambiente. Os tratamen· 
tos, aplicados até o dia em que nAo haviam mais adultos. foram os 
seguintes: a) garrafa imobilizada durante todo o perrodo de execu
ção do experimento; b) garrafa rolada uma vez ao dia. num ângulo 
de 180" (meio Cicio de rol agem). cl garrafa rolada meio Cicio duas 
vezes ao dia: dI garrafa rolada um ciclo uma vez ao dia, 8. e) garra· 
fa rolada um Cicio. duas vezes ao dia . Verificou -se que o tratamen
to garrafa rolada um ciclo duas vezes ao dia gerou um ambiente 
inadequado ao desenvolvimento das fases iniciais do caruncho-do
feijAo. resultando na emergência de menor 16,03 vezes) número de 
insetos. diferenciando·s8 estat(s'ticamente em relação aos demais 
tratamentos. 
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OOMESTICAÇAo DA SAÚVA: ASPECTOS BIOM~TRICOS DE 
ABOOMENS DE FtMEAS DE Ali. opsc;ceps BORG ••• 1939 

F.J.M. Sa'es. E.l.P. Freire, J .O.L.Oliveira Júnior, N.G.G. Gonçalves 
&. M .Barbose Filho CCA/UFClLab. de Entomologla Agrfcola • Caixa 
Postal. 6031 - 60451 ·970 Fortaleza. CE. e-mail : fmsales@ufc.br 

A saúva do nordeste, Alta opac;ceps IHymenoptera: Formicidael 
é uma espécie abundante nos mais variados ecossistemas do nor· 
deste braSileiro com atuação marcante na tela alimentar, espeCifica
mente, no primeiro nível trÓflCO. Coube ao Grupo de Domesticação 
da Saúva da Universidade Federal do Ceará o desenvolvimento de 
Investigação inovatlva com fins de integrar este mirmlcrneo ti ecolo
gia humana . A domesticação de Insetos deve ser estimulada quando 
da constatação da utilidade de uma espéCie para o ser humano . A 
saúva do nordeste durante e/ou após o controle comportamental 
será integrada à lista de animais doméstiCOS. Dentre as caracterrsti
cas de ordem econOmica destacam·se: o abdOmen das fêmeas . fon
te hpo-proteica. é uma delicatesse que, em sabor, supera ao maiS 
fino caviar; a produção de adubo orgâniCO seco e asséptiCO; adubo 
mineral ; mirmicacina , etc. Quanto aos atributos bioecológicos favo· 
rávelS à domesticação despontam: a eusoclahdade. a IncidênCia de 
grupo estrutural hierárquico. acasalamento promrscuo, proximidade 
do homem, pouca perturbação com alterações ambientaiS. adapta
ção a diferentes ecossistemas e agilidade limitada . O obJetiVO desta 
Investigação foi o de avaliar algumas características biométricas do 
gáster de fêmeas da saúva do nordeste com fins de racionalizar o 
seu aproveitamento na ahmentação humana. As lçás foram coletadas 
em campo expenmental de 5ha. com denSidade de 6 sauveiros por 
hectare. por ocasião da revoada de verão. no Munldplo de Fortale
za. área situada a 38 ° 45'47" de latitude sul. 38 ° 31 '23" de longi
tude oeste e a 30m de altitude. As fêmeas foram coletadas com 
rede entomológlca, transferidas para vidro de conserva. tipo Mason 
e transportadas para o laboratório. O material coletado foi refrigera
do a _2°C. por 15 minutos. As femeas imobilizadas tiveram seus 
abdomens separados da porção anterior do corpo, região entre o 
pedolo e gáster. com estilete. Descartou-se a parte não comestfvel 
e refrigerou -se os gásteres à temperatura retrodita , até a data das 
mensurações. Estas foram conduzidas em laboratório à temperatura 
de 24 ± O,5°C e UR de 54 ± 1° C. Nas avaliações biométricas. 
fez-se uso de pinça, papel de filtro , papel aluminizado, placas de 
Petri . paqulmetro e balança analítica . Após as mensurações consta· 
tou-se que o gáster da saúva do nordeste tem os seguintes valores: 
peso médio de 320,40mg,; volume médiO aparente de 0 .60ml; com
primento médio de 11 , 10mm; largura média de 8.30mm; espessura 
média de 7.96mm . 

OOMESTICAÇAo DA SAÚVA: ANALISE SENSORIAL DE PRATO A 
BASE DE ABOOMENS DE Ali. op.clceps BORG .. 1939 

F.J.M. Sales. P.E.T. Braga. H.A.C. Machado. S.S.T. Freitas & R.A. 
Moreira CCA/UFC/lab. de Entomologla Agrrcola. Caixa Postal, 6031 

60451 -970 Fonaleza. CE . e-mail : fmsales@ufc .br 

A domesticação de plantas e animaiS surgiu no mesmo local. 
ou seja. sudoeste da ÁSia. mas, 8m épocas distintas. Normalmente 
ela é conduzida quando o homem vislumbra a possibilidade de utili· 
zar um organismo vivo em beneffcio próprio. O processo é pane do 
desenvolvimento agrfcola. conhecido como Revolução Neolítica, ini
ciado em 15000 a.C .. Portanto. ela consiste no amansamento e 
recuperação de um animal ou planta do estado selvagem. Implican
do assim, na orientação do seu crescimento e na propagação sob 
controle e na transformação dos seus produtos e serviços para van
tagens e propósitos da humanidade . A saúva do nordeste é um dos 
insetos que possui atributos de caráter econômico e características 
bioecológicas que favorecem o processo de domesticação . O con
sumo de abdomens de fêmeas normais de saúva do nordeste, Ates 
opaciceps IHymenoptera: Formicidae) ;n natura é prática comum 
entre as comunidades rurais dos munidpios do P1analto da Ibiapaba. 
região norte do Estado do Ceará. por ocasião das revoadas veraneais 
deste mirmicrneo. O objet ivo deste trabalho foi o de elaborar um 
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prato á base de abdomens de lçás e proceder a primeira avaliação 
sensorial, após a degustação. O Grupo de Domesticação da Saúva 
da Universidade Federal do Ceará atribuiu a denominação de 
"TANAJURA NO ALHO E ÓLEO" ao prato que seria objeto da pes
qUisa. Os Ingredientes constaram de: 2000 de abdômen de tanajura. 
y, ldcara de azeite de oltva. 1 colher de chá de sal refinado, 4 dentes 
de alho. Na preparação, foram tomadas as seguintes Iniciativas: Os 
abdomens foram lavados em água potável e o excesso d'água dre
nado através de uma peneira e permitidos à secagem. em tempera
tura ambiente. Os dentes de alho foram esmagados. mlst lll .. Jos ao 
sal e transferidos para uma frigideira contendo o óleo a4uecldo. A 
mistura fOI refogada até os fragmentos de alho tomarem a coloração 
dourada . Neste ponto, os abdomens foram transfendos para a 
fngldelra e submetidos à fmura por cinco minutos. Em seguida, de
gustados. ConclUiu-se que o abdômen de tanajura tem sabor que 
rivaliza com as mais finas dehcatesses da cozinha Internacional che
gando a superar o mais fino caviar . 

TÉCNICA PARA MARCAÇÃO OE INSETOS 

E. G. TenÓrio & M . A . dos Santos. Depto . de Biologia AnlmaIIUFV). 
CEP36571-000. VIçosa. MG . 

A organização. efiCiênCia e produtividade do comporta
mento dos Insetos têm Sido investigado por vános pesqUisadores de 
váoas manelfas . Frequentemente, há neceSSidade de que OS Insetos 
sejam marcados IndiVidualmente. As téclllcas de marcação rie inse
tos são Importantes. pOIS possibilitam a rápida identlftc.u';dO dos 
mdlviduos. Visando faclhtar a observação do comportaml.. llto de al 
gumas espécies de abelhas. formigas e perceveJos. foi desenvolVida 
uma técnica de confecção de etiquetas, e utilizada cola colOflda 
para marcação IndiVidualizada. As etiquetas foram Impressas no verso 
de papel continuo para etiquetas adeSivas. Foi utilizado o programa 
Microsoft Word 6 .0A for Windows, com fonte Afiai tamanho 5, 
Impressos em váoas cores . Postenormente. as etiquetas numeradas 
de 00 a 99. e a combinação destes números com letras IA 1. C3 •. .. ). 
receberam uma camada de lápls-de-cor branco ou de outras cores. 
para promover Impermeabilização. destaque e aumento de 
combmações. pOSSibilitando a marcação de um maior número de 
Insetos. Em segUida. as et iquetas foram cortadas utlhzando uma 
tesoura fina ou est ilete, deixando as etiquetas de forma Quadrada. 
ou utlhzando um vasador, deixando as etiquetas redondas. Estas 
foram coladas no tÓrax dos Insetos. com auxilio de uma pinça de 
ponta fina, utilizando cola branca comum com a parte Inferior das 
etiquetas sempre voltadas para o abdome. Estas etiquetas permi 
tem uma rápida identificação dos indlvlduos e, além de scrrm práti
cas e econômicas. podem ser utilizadas para vánas es[.ôcies de 
Insetos_ Para os inse tos de menor tamanho. foi utilizado UIIl código 
de combinação de cores de Sakagaml (1966), Que também permite 
a IndiVidualização dos insetos. porém. ao Invés de t lOtas. utilizamos 
colas escolares colOridas. POiS não são tóxicas. nem apresentam 
cheirO forte . A codificação fOI feita com auxilio de alfinete 
entomológlco . 

AUXIlio fmanceiro : CNPq 

COMPORTAMENTO HIGI~NICO EM ABELHAS INOIGENAS M./ipon. 
qUlldrifllscilltll LEP. E Tet'8gonisclI IIngustullI LA T. (HYMENOPTERA. 
APIOAE) 

E. G. T8n6rio & D. Message, Depto . de Biologia AnlmalIUFVI. CEP 
36571 -000. VIçosa. MG . 

O componamento higiêniCO é a capaCidade Que as abe
lhas têm de detectar. desopercular e remover cnas morta:. U Interi 
or da colônia . Este é determinado geneticamente e tem ~'OJo consi
derado como um exemplo raro de mecanismo comportaOlental de 
reSistência a doenças de cria em Apís meUife,. L. Entre as abelhas 
mdígenas. pouco se sabe a respeito deste componamento. Teve-se 
por objetivo conflfmar a ocorrênCia do comportamento higiênico em 
Me/iponll. qUlIdrifllscllltll Lep. e TetrllgonisclI. IIngustu/1I Lat. e des
crever o comportamento higiênico das abelhas indfgenas, campa-

375 

rando -se com aquele observado em abelhas africanizadas. FOI utili
zado a téCnica de congelamento para matar as crias em Quatro ida
des: larva pré-defecante, larva pós-defecante. pupa-de-olho branco 
e imago, e montadas caixas de observaçio especificas para cada 
tipo de abelha, contendo operárias marcadas individualmente. Ob
servou-se que operárias de várias Idades executaram este compor
tamento. Nas africanizadas. a faixa etáfla vanou entre 5 a 31 dias. 
em M. qUlld,lfllscilltll , foi de 13 a 46 dias. e em T. IIngustullI . de 12 
a 28 dias. Nas africanizadas. o comportamento higiêniCO envolve o 
canibalismo total de cnas mortas na fase de larva pré-defecante e 
pós-defecante. canlbahsmo parCial para pupas-de-olho branco, e re
moção de Imago. Nas abelhas Indlgenas. as operáflas não ,"gertram 
crias mortas. qualquer Que seja sua Idade. apenas houve remoção 
das Cflas, Que foram depOSitadas na hxelfa da colônia, sendo poste
riormente transportadas para o campo. 
AUXIlio f inanceiro : CNPq 
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Brontocoris tabidus 142 
Buenos plstycnemis 68 
Bythonia 341 
Bythonia consenS8 341 

c 

C. Speicys 140 
Cajsnus cajan 223 
Callosobruchus macu/atus 293. 323. 324 
Calyozina 347 
Campoletis flavicincta 177 , 302 
Camponotus sp. 297 
Canavslia ensiformis L. 219 
Caphys bilionari8 79 
Capsicum annuum 31 O 
Capsicum annuum L. 368 
Carcinops rroglodytes 147 
Carinera fasciculara 208 
Csryocsrum sp. 218 
C8scocelis sp. 184 
Casearia sy/vestris 249 
Cassia fistu/a L 274 
Casrnia icarus 78, 95, 102. 149 
Cathartus quadricolis 307 
Cato/accus grandis 138 
Catu/ona 352 
Centris IHeterocentrisJ analis 359 
Centns virr8ts 61 
Cenpha/onomia s tephanoderis 55 
Centrosema brasilianum (L.) 213 
Centrosema pubencens 247 
Cerseochrysa cincra 130 
Ceraeochrysa cubana 1 30 
Cerariris capitata 61. 67, 72, 80.311. 363.366 
Ceroroma arcusta 63. 64. 71 
Ceroroma arcuata tingomariana 301 
Ceroroma sp. 174 
Ceroromtt ringomarianus 130 
Chey/erus erudirus 87 
Chau/iognsrhus 339. 357 
Chromscfls speciosa 93 
Chysompha/us ficus 57 
Chrysoperda medirerranea 70 
Chorisia cf pubiflora 213 
Chrysanrhemum spp 194 
Chrysomya a/biceps 265 
Chrysomya megacepha/a 95 . 264, 265. 268 
Chrysopa paraguaya 80, 131 
Chrysoperlaexrerna 69,83,109,115,117,135,136 
Chrysoper/a sp. 310 
Chysomya putoria 147 
Cirrus /imonia 312 
Citrus reticu/ara 223 
Citrus sinensis L. Osbeck) 365 
Cirrus sinensis 365 
Citrus sinenSls. 228 
C/adosporium sp. 31 2 
Clitoria fairchildian8 247. 251 
Coccidophi/us citrico/a 192 
Coccinellina limbicollis 236 
Coch/iomyia homi'nivorax 261 
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Cocos nucifera 204, 314 
Coe/omera/anio 49. 61, 62. 64 
Colaria scenica 65 
Colletorrichum g/oeospon·oides 295 
Colletotrichum g/oeosporioides Penz 311 
Co/umba /ivia 353 
Condylorrhiza vestigialis. 109 
ConotrBchelus denieri 174 
Conotrachelus humeropictus 87. 139 
Copa{fera langsdorffü 204 
Coptera sp. 120 
Coptotermes formosanus 277 
Coptorermes havilandi 273, 275, 276, 277 
Cornitermes cumulans 180. 248, 328 
Cornitermes snyderi 174. 296, 328 
Comilermes spp. 282 
Cryptotermes brevis 77 
Crytpthloeba pol/yelari 55 
Cosmopolites sordidus 96. 240 
COlesia flavipes 57. 58. 136. 145 
Ctenarytaina sp. 253 
Cucumis melo 136 
Cucumis melo. L. 165 
Cucumis melo var . ear/i dew 360 
Cucurbila 1 00 
Cuieiuna 350 
Cu/ex quinquefasciatus 114. 115, 266, 267, 269. 276. 277 
Culex quinquefasciatus, . 129 
Culex. quinquefasciatus. 114. 266 
Cu/ex sp. 273 
Cycloneda sanguinea 309 
Cycloneda sangu/nea 293 
Cydis molesta 281 
Cydia pomoinella 303 
Cydia pomonella 139. 185 
Cynnamomum zeylanicum 333 
Cyrtomon luridus 289 

D 

Dalbu/us maidls 79, 101 , 123,209.330,361 
Dasineura sp. 368 
Datura arborea 289 
Deois 348 
Deoi's flavopict8 221. 291 
Deois flavopicta . 222 
Dermatobia hominis 259. 265 
Dems nicou 99 
Diabrorica speciosa 

71 ,102, 156, 163, 178,282,283,284, 301, 320, 323, 
324 

Diachasmimorpha /ongicaudata 23, 24, 67, 72, 96.120. 132. 
151 

Diadegma sp. 11 
Dia/eurades citrifolli" 352 
Diaphania hyalinara 165 
Diaphania nitida/Is 324 
Diaphania nirida/Is 165 
Diaretiel/a rapa8 217 
Diaspis echinocacti 235 
Diatraea sacchara/is 53.58,91.99. 104. 136, 

145, 232, 319, 363, 372 
Dichoromius 242 
Dichrophleps 341 
Dicyphus tamanini 1 06 
Diloboprerus coslalimai 161. 235 
Dinoponoera quadriceps 71 
Dione juno juno 108 
Dip/oschema rotundicoll8 306 
Dirphia rosacordis 94 
Diuraphis noxill 45, 1 18. 119, 140 
Doli'chotetranychus floridanus 42, 43 
Doru lureipes 1 77, 301 
Doru sp. 291 
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Ooscorea cayenensis 25 
Dugesia tigrina 261, 262 
Dysmieoceus brevipes 220, 362 
Dysmicoecus brevipes CklL 176 

E 

Ecdilolopha aurantiana 91,105,181. 183. 209. 329 
Eeraromma edenratum 80 
E/asmopa/pus lignosellus 290 
Empoasca kraemeri 323 
Empoasca sp. 21 . 188. 293 
Encherichia coli. 266 
Endecous sp 345 
Enneothrips fia vens 84, 123 
Enthomophage maimlJja 20 
Erythrina crista-ga/Ji L. 274 
Esehweilera romeucardosoi 218 
EpiJachna eaeica 55 
Eubore/Jis IJnnulipes 75 
Euealyptus cloeziana 230 
Eucalyprus globulus 303 
Eucalyprus grandis 60. 245 
EUC8lyptus sp. 207, 217, 253 
Eucalyprus viminalis, 245 
Eucalyprus 253 
Euealyprus saligna 60 
Euglossa cordara 77 
Eu/aema nigrira 214 
Eupalea reinhardti 357 
Euplectrus ronnai 126 
Eurhizoeoecus brlJsiliensis 353 
Euscepes posrfasciatus 288, 314 
Euschis tusheros 54,81,99, 132, 133, 307 
Euseius alarus 39 
Euseius concordis s. I. 371 
Euspi/otus modestus 147 
Eurinobothrus braziliensis 116 

F 

Fannia pusio 264 
Faus tinus cubae 1 73 
Fieus 206 
Fidicina 346 
Frankliniella australis 311 
Frankliniella Insularis 184 
Frankiniella oeeidenrallis 60 
FranklinielJa schultze; 50. 168, 180, 184, 208 
Frieseomelitta 363 

G 

GJycine mal( 289. 321 
G/yeine max Merril 300 
Glyptapanreles muesebecki 126 
Gonipterus spp. 22 
Gossyp;um hirsutum L. 123, 238. 297. 305. 334 
Gryllus L. 345 

H 

Haemstobia irrirans 150, 207. 231, 265 
Haematobia irrirans 140 
Haemaropinus suis L. 267 
HedYp6rhes belulinus 61 , 245 
Helieoverpa Z6a 116. 118, 149. 315 
Heliothis virescens 157, 330 
Heliothis virescens F. 176 
Het6rolermes sp. 314 
Heterotermes tenuis 187, 190, 227 
Heza Insignis 123 
Hohorstiel/a /ata 353 
Ho/ymenia clavigara 325 
Homa/inorus coriaceus Gyll 25, 175 
Homa/edra sabe/el/a 88 

394 

Horcias nobi/e/Jus 158 
Hordeum vu/gare 60 
Hylesia nanU$ 82 
Hypalropis 352 
Hyperaspis 340 
Hyperaspis fes riva 61 
Hypothenemus hampel 23, 55 

I 

Ibalia leucospoides 1 1 2 
lba/ia leueospoides 107, 108 
Ibi tiruna 350 
lIex paragüariensis 52. 53. 292 
Iphiseiodes zuluagai 39, 40 

J 

K 

Kurstaki. 124 

L 

Lalrodeetus cariegatus 77 
Lecaniodiaspis rugosa 308 
LecuonlJ. R.E 275 
Lepidosaphes g/overii 311 
Leptopharsa heveae 67, 329 
Liogenys sp. 309 
Lipaphis eryzimi 217 
Liriomyza huidobrensis 81 , 187, 203 
Liriomyza sativa 169 
Liriomyza sativae 191 
Liriomyza sp. 163 
Liriomyza spp. 11, 105 
LOnomia obliqua 65 
Luci/ia cupona 259, 264 
Lutzomyia 262 
Lutzomvia carmelino; 50 
Lutzomyia (PsychodopygusJ arthuri 339 
Lutzomyia longipalpis 367 
LUlzomyia migonei 259 
Lycopersieon 326, 331 
Lycopersicon eseulenrum Mil1. 325 
L ycopers;con spp. 326 
Lyeopersicon spp. 327 
Lyeopersicum esculentum 310 
Lycopers;cum esculentum Mil!. 155 
Lymanrria dispor 20 
Lysiphlebus reslaceipes 225 

M 

Macrosiphum euphorbiaB 106. 155 
Maecolaspis 350 
Maecolaspis bridarolJi 93. 189 
Magonia pubescens St. Hill 263 
Mahantlrvtl fimbrio/tlttl 314 
Malpighia g/abra L. 372 
Medicago sativa 121, 131, 220 
Medicago sativa L. 131 
Megadytes tarus 347 
Megadytes sp. 68 
Megatolomus sp 361 
Mega/olomus parvus 54 
Megastes spp. 288 
Megastes pusia/is 327 
Megastes spp. 288 
Me/ia azedarach 110 
Me/ia azedarach L. 165 
Me/ipontl ftlvosa orbigniyi 214 
Me/iponlJ quadrifaseiata 60, 375 
Me/oidogyne incognita 310 
Mesocyclops longiselUs longisetus 262 
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Metamasius hemipterus L.. 240 
Metarhizium anisopliae 149 
Metarhiziumanisopliae 103. 104. 139.268 
Merarhizium anisopliae var . anisopliae 302 
Metarhizium flavoviride 113 
Methopolophium dirhodum 60. 326 
Miconia sp 218 
Microcharops bimaculata 289 
Migdolus fryanus 13. 190 
Mischocyttarus latior 80.81 
Misogada blerura 251 
Mitylococcus g/overi 297 
Monohelea 347 
Monoeucoela 81 
Mononychellus tansjoa 43. 151 
Muscadomestics 89.99.138. 142. 147. 207.273 
Muscidifurax raptoroides 147 
M; ycocepurus smirhi 96 
M yzuspersicae 61 , 117.155.165.183. 184,327.328 

N 

Nasonia vitripennis 268 
Nasutitermes 52. 53. 78.157. 320 
Nasutitermes sp. 155, 156 
Naupaetus sp 209 
Neoealvia 340 
Neodusmetia sangwani 125 
Neoleucinodes elegantalis 92, 186. 310. 325. 372, 373 
Neozygites cf. floridana 151 
Neozygites sp 147 
Neozygites sPj:i. 135 
Nezara viridula 54, 70. 126. 127 
Nomuraea rileyi 101. 128. 348 
Notostrix attenuata 40 

o 
Odontopus brevirostris 358 
Oncideres dejeani 250. 251. 274 
Oneideres límpida, 315 
Oneometopia sp 94. 161. 235 
Oncomeropia spp . 169 
Onthophagus gazeJla 125, 150 
Opius sp. 203 
Oplomus sp. 141 
Orius 123 
Orius laevigatus 109 
Orius sp 291 
Orthemis ferruginea 231 
Orthemis feffuginea 201 
Orthezia 295 
Orthezia praelonga 180. 223, 295. 312 
Oryza sativa 194 
Oryzophagus oryzae 177 
Oryzophagus oryzae 194. 302. 313. 330. 332 
Ostrinia nubilalis 368 

p 

P. nigra 250 
P. nigrispinus 1 21 
Pachicondyla striata 73 
Paecilomyces fumosoroseus 140 
Paecilomyces spp. 144 
Panstrongylus megistus 53 
Panonychus eitri 156 
Panonyehus ulmi 43, 193, 281 
Parlatoria cinerea 100 
Par/atoria ziziphus 100, 227 
Passiflora edulis f . flavicarpa 241 
Passiflora edulis Sims. f. flavicarpa 202, 362 
Patagonula americana. 249 
Peetinophora gossypiella 158. 159. 160 
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Pediobius furvus 120 
Pentilia egena 57 
Pennisetum glaucum 371 
Pentilia egena lOS, 192. 286, 294 
Pereskia grsndiflorB 21 3 
Periplaneta americana 95 
Perileucoptera cofleella 332 
Phaedon perrinax Stal. 144 
Phenacoccus herreni 24 
Phaenicia cuprina 265 
Phaenieia eximia 265. 268 
Phas80lus vulgaris 141, 170.211 ,247.282,283,284.302 
Pheidole oxyops 237 
Philosamia ricini 371 
PhoracBntha semipunctata 22, 23 
Phorcotabanus cinereus 259 
Phthorimaea operculella. 87 
Phtheochroa cranaodes 294 
Phthorimaea operculella 118 
Phy/locnistis eitrella 88.145.152. 169. 181 . 182. 183. 186. 

229. 285. 308. 315 
Phy/Jocoptruta oleivora 160. 161 
Physocoryna scabra 372 
Phyralus sanctipauli 58 
Phytophthora parasitica. 285 
Piezodorus guildini; 99. 298 
Piezodorus hybneri 106 
Pinus taeda 107 
Pi'per ni'grum 273 
Planococcus citri 79 
Platypus sulcatus 275 
P/ur.lla xy/osr.lla 11. 63. 64. 105. 115. 124. 165. 

172 . 204. 328 
Podisus distinctus 142 
Podisus maculivenris 121 
Podisus nigrispinus 

74.75.125. 141. 142. 144. 148.224.236. 334 
Podisus rostralis 

89.107.116.121.130.131.140.141 . 143 
Podisus sculptus 141 
Poisus maculiventris 367 
Polistes simillimus 111 
Polybia serieia 1 71 . 1 72 
Polybí'a scutellaris 72 
Polyphagotarsonemus latus 43 
Polygrammodes elevara 327 
Populus deltoides 275 
Proconosama haenschi 341 
Prosopis juliIJora 250 
Prosopis ruseifolia 250 
Prosopis spp. 255 
Protium icicariba 231 
Protopolybia sedu/a 85 
Prunus persicae 31 1 
Pseudaletia sedula 85 
Pseudaleria sequax 85.126.128.189 
Pseudococcus mandio 164 
Pseudolacapsis pentagona L. 182 
Pseudomonas aeruginosa 260 
Psidium guajava L. 305. 343 
Pygiopachineros lineola 70 
Pteronemobius 345 

Q 

R 

Rhammatoeerus brasi/iensis 369 
Rhammatoeerus conspersus 87. 238 
Rhammatoeerus sehistoeereoides 113 
Rhinostamus babirostis 25 
Rhizoetonia sp 283 
Rhodnius prolixus 259 
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Rhododendron sp. 220 
Rhyzope"h8dominic8 49. 85 . 155.161.179.189 
Ricinus communis 220, 226 
Rinochenus sp. 204 
Rosa sp 177 
Rubrica nasuta 225 

s 
S. Oryzae 342 
Saccharopolyspora spinosa 168 
Saintpaulia ionantha 358 
Samanell samlln 251 
SCllptocOris caslanea 368 
Scaplotrigona postica. 219 
Schinopsis quebracho-colorado 250 
Schistocerca pallens 113 
SchistocerclI pallens 134, 358 
Schizaphis graminum 225 , 326, 333 
Sc/er%bium sp. 250 
Scrobiplllpuloides at"'olu:', 60, 102, 166, 327, 308, 372 
Scymnus (Pu", " Ifrgf:, , ·i'lit.us 117 
Selenaspidus .1 Iculat~·:; . 03. 105, 132, 135 , 161 , 223, 227, 

239.' ~94 

Sennius amL. "cus 2C.,., 
Sennius sp. ':~O 
Serra tia mil: dscens 26", 
Sesamia nO.lagrioides 322 
Sesanum spp 11 O 
Shcistocerca sp. 371 
Sirex noctilio 22,107, 108,112 
Stolas IBcordairei 51 
Si tophilus oryzlJe 303 
Sitophilus oryzae l.. 162 
Sitophilus zellmllis 

86. 139. 178. 185. 193. 303. 307. 323. 331 . 342. 
366 

Si rotrogll cereale//a 63, 117, 128, 146 
Solanum berthaultii 1 1 7 
Solanum tuberosum 155, 163, 223, 284, 310, 320 
SOlenopsis daguerrei 215 
SOlenopsis sp. 99 
SplI/angia endius 138 
Spathodea campanulatll 219 
Spermologus rufus 55, 56, 245 
Spilochlllcis pseudofulvovariegata, 124 
Spodoptersfrugiperds 101. 114. 127. 129. 157. 164. 172. 

177. 181 . 192. 231 . 239. 240. 283. 
309. 313.320. 333. 370 

Spodoptera frugiperda 168 
Spodopters frugiperds 18. 76. 85. 92. 117. 166 
Spodoptera littorlllis 292 
Spodoptel'8sp. 55. 314 
Spondias mombin 226 
Sporothry)( insectorum 134 
Sreinemema cllrpocapsae 102 
Stephanitis pyrioides 134. 220, 306 
Suppurius cineticeps 73. 74. 88, 141 , 143 
Sus serofa, 260 
Sus scrofa l., 260 
Synergus nicaraguensis 82 
Synoeea cyanea 58 
Syntermes 1 57 
Syntermes molestus 249 

T 

T. pretiosum 106. 118 
TelenomuspOdisi 107. 132. 133.300.301 
Telenomus remus 127 
Telenomus triptus 106 
Tenebrio molitor 74.114. 141 . 142. 143. 151 
Tenebrio molitor L. 130, 141 
Terminalia eatapplI 205. 226 
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Tetragona afl. clavipes 364 
Tetragonisca angustula fiebrigi 360 
TetragoniscB angustula 364 
TetragoniseB angustula LAT. 375 
Tetranychus urtieae 105. 138, 151 , 177. 283. 368 
Theobroma cacao 229 
Thlaslocoris laetus 303 
Thrips palmi 194 
Thrips tabaci 163, 187, 344 
Thrips tabaciLind. 157. 287 
Thyrinteina Brnobia 60, 248, 253, 255 
TibracB 351 
Tithonia diversi folia 274 
Titys se"ulatus 182 
Tolype guentheri 148 
To)(optera citrieidus 349 
Trachyderes thoracicus 282 
Trachymyrmsx 341 
Trstogonia cribrata 341 
Triatoma infestans 54, 103. 228 
Triatoma patagonica 228 
Tribolium cas taneum 1 78 
Tribolium sp. 89. 371 
Trichilia pallidll 333 
Trichogramma 119, 128. 344 
Trichogramma atopovirilia 117 
Trichogramma ga//oi 90, 106. 145. 146 
Trichogramma pretiosum 

90. 102.106. 113. 116.118. 119.134. 140. 146. 308 
Trichogramma sp. 127. 149 
Trichoplusia ni 331 
Trichopria stelenes 147 
Trigona spinipes FABR 202 
Trips spp. 6. 310 
Triumfetta semirriloba 90 
Trissolcus basalis 127. 300, 301 
Trisso/cus brochymenae 144 
Triticum Bestivum l. 309 
Tropisternus 350 
Trychomyia 346 
Tuta absoluta 

u 

12. 64. 116. 117. 118. 136. 162. 186. 288. 326. 331 . 
327. 332 

Urbanus Bcawoios 124, 247 
Urbanus pro teus 251 

v 
Vigna unguicuJata 293, 324 

w 
Wasmannia auropunctata 201 
Wolbachia 368 
Wuchereria bancrofti 266. 267. 269 

x 
Xorides (PericerrnJ plumicornis 342 
Xylocopa micans 358 
Xylocopa spp. 208 

y 

z 
Zabrotes subfasciatus 84.2". 302. 319. 322, 333 
Zacryptocerus 52 
Zagreus bimaculosos 94 
Zenoria roberti 79 
Zos msys L. 283. 371 
Zeslo 350 



Zophobss confuss 141 
Zoophthors rsdícsns 20 
Zulis entrerisna 221 . 329 

Por família 

A 

Acarophenacldae 
AcrKhdae 
Agromyzidae 
Agromyzldae 
Aleyrodtdae 
Alydidae 
Analgoidea 
Anattdae 
Antsolabldidae 
Anthocortdae 
Aphtdidae 

Apidae 

Apoidae 
Attacidae 

B 

Bethyhd8e 
Blaberidae 
Blatttdae 
Bombycidae 
Bostrichidse 
Braconidse 

Bruchidae 

c 
Calliphoridae 
Cantharidae 
Castinildae 
Cecidomyiidae 
Cer ambycldae 

Ceratopogonoidae 
Cercopidae 
Chalcidoidea 
Cheyletidae 
Chironomidae 
Chrysomelidae 

Chryoopid •• 

Cicadellidae 

Cicadidae 
Cinellidae 
Coccinellida8 

Coccoidae 
Coleophoridae 
Coreidae 
Crambidae 
Cucujidae 
Culicidae 
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44 
87. 113. 134. 238. 358. 369 
81 . 105 
11 . 148. 163. 187 
163. 169. 215. 323. 325. 352 
54 
42 
259 
75 
291 
45. 50. 51 . 69. 106. 118. 121 . 165. 
184. 205. 206. 217. 225. 236. 328 
60. 77. 93. 202. 203. 345. 363. 364. 
365. 375 
347. 358 
82 

55. 347 
127 
95 
66.67. 88. 141.142. 143 
49. 85. 155 
57. 58. 67. 72. 76. 96. 102. 120 . 
124. 126. 132. 151 . 222 . 225. 327 
70. 84. 211 . 250. 293. 302. 319. 
322. 323. 324. 333. 363. 374 

147. 261.264.265 . 269 
357 
78. 95. 102. 149 
368 
22. 23. 65. 190.245. 247. 250. 251 . 
274.275. 306. 315 . 350 
347 
331 . 291 . 314. 329348 
124 
87 
212 
49. 61 . 62. 63. 64. 71 . 93. 102.144. 
156. 163. 175. 189. 205. 284. 323. 
324. 350. 372 
67. 70. 80. 83. 104. 115. 117. 130. 
131 . 135. 136 
94. 123. 188. 209. 224. 235. 237. 
323.330. 341.361 
79. 169. 202 
299 
55 . 57.61.79. 105. 117 . 2 ~G. 286. 
309. 340. 367 
348 
88 
325 
372 
307 
150. 260.263. 264. 273 

397 

Curculiontdae 

Cuterebridae 
Cydnidae 
Cynipoidea 

o 

Oiaprildae 
Oiaspidldae 

Olstiscidae 
Oyt iscidae 

E 

Eannidae 
Enophyidae 
Eucotlidae 
Eulophldae 
Eurytomidae 

F 

Formicidae 

G 

Gelechildae 

Geometridae 
Gracillariidae 
Grylhdae 

H 

Heliconiidae 
Hesperiidae 
Histeridae 

Ibaliidae 
Ichneumonidae 
Ixodidae 

K 

Kalotermitidae 

L 

lasiocampidae 
lecanodiaspididae 
libellulidae 
lonchae.dae 
lygacidae 

M 

Margarodidae 
Meloidogynidae 
Membracidae 
Menoponidae 
Mimosoidea 

22. 24. 55. 56. 86. 87. 91 . 139. 158. 
159. 175. 204. 222. 240. 245. 249. 
250. 260. 289.306. 313. 314. 323. 
332. 342. 358. 366 
265 
21. 368 
82 

120. 147 
57. 100. 105. 135. 182.227. 239. 
241 . 294. 297. 311 
68 
347 

264 
39. 40. 41 . 174 
81 . 126 
120 
49. 50. 63. 296 

51 . 52. 56. 57. 71.80. 109. 150. 
167. 188. 199. 200. 201 . 204. 215. 
219. 230. 232. 237. 240. 241. 245. 
251 . 252. 253. 254. 297. 325. 341 . 
353. 360 

63. 64. 87.102. 117. 137. 158. 159. 
162.186. 308. 327. 331 . 332. 372 
60. 248. 255. 370 • 
88. 169. 181. 182. 229. 285. 308 
345 

108 
69. 124. 247.251 
147 

107 
11 . 342 
42 

77 

148 
308 
231 
218 
138. 331 

353 
310 
92. 341 
353 
250 



Miridae 
Muscidae 
Mymaridae 

N 

Nabidae 
Neuroptera 

Noctuidae 

Notodontidae 
Notonectidae 
Nymphalidae 

o 

Ortheziidae 

p 

Papllionldae 
Pentatamldae 

Phebotonidae 
Phoridae 
Phyllocnistidae 
Phyllophaga 
Phytoseiidae 
Plendae 
Platypedldae 
Plutelhdae 
Pseudococcidae 
Psychodidae 
Psylhdae 
Pteromalidae 
Pyralidae 

Q 

R 

Reduviidae 
Rhinotermitidae 
Romaleidae 

s 
Saturniidae 
Scarabaeidae 

Scelionidae 
Scolytidae 
Simuliidae 
Siricidae 
Sphecidae 
Staphylinidae 
Steinernematidae 

T 

Tabanidae 
Tachinidae 
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65,106, 158, 351 
89, 99,138,142,150, 231 , 275,273 
101 

309 
69, 70 

55 , 65, 69, 85, 92, 114, 125 , 128, 
132,157,158,159,162, 164, 166, 
167,168,175, 176,179,187, 189, 
206, 215, 224,239,240, 289, 292, 
301 , 302, 309,313,314, 315, 320, 
322, 330, 331 , 334 
251 
68 
341 

180, 295 

210 
22, 49, 54, 70, 73, 74 , 75, 81 , 88, 
89, 101,107, 116, 121 , 125,1 30, 
131,132,133,140,141 , 142, ,43, 
144,224, 236, 285, 298, 300, 307, 
334,339,350,351 , 352,357 
353 
51 
315 
85 
39 , 40,43,44, 45, 295,371 
72, 1 1, 218, 290 
275 
105, 165 
24, 79, 164, 220 
50, 259, 260, 339, 346 
253 
86, 89, 153, 366 
53,58,79,109,122,232, 290, 319, 
324, 325, 327, 368, 372, 373 

228, 267 
187, 19~ 273, 275, 277, 314 
93, 346 

65, 94 
58,66, 85,137,150,218,232,242, 
245, 246, 290, 309, 315 
106, 132, 144, 301 
55, 246, 247 
346 
22, 107 
225 
149 
102 

340 
55 
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Tarsonemidae 
Tenebrionidae 
Tenuipalpldae 

T ephritidae 

Termitidae 
Tetranychidae 
Tettigoniidae 
Theridiidae 
Thnpidae 

Tibicinidae 
Tingidae 
T ortricidae 

Trichogrammatidae 

v 

Vespldae 

y 

Yponomeutidae 

43 
114, 130, 141,142,143, 151,235 
41 , 42, 43, 45, 293, 

7, 8, 23, 24, 52,53, 61 , 67,68,71, 
72,80, 83, 84, 96,99, 102, 104, 
126, 131 , 132, 150, 160, 205 , 226, 
290, 31 1, 330, 343, 344, 349, 361 , 
363, 374 
78, 155, 156, 180, 248, 249, 255 
43, 138, 177 
229 
77 
50, 6084, 123, 163, 168, 187, 208, 
311 
208 
67, 134, 220, 306, 329 
12,67, 92, 95, 139, 181,209,281, 
294, 303, 329, 373 
102, 118 

58, 72, 80, 81 , 85 

11,63,64,115, 124, 172 

Por planta hospedeira 

A 

Abacate 
AbacaXI 

Abóbora 
Abobrinha 
Acari 
Acerola 
Alecrim 
Alface 
Alfara 
Algodão 

Alho 
Amendoim 
Amora 
Arroz 

Azalea 

B 

Banana 
Batata 

Batata-doce 
Bovinos 

370 
42, 43,78, 95, 176, 187, 203, 220, 
236, 303, 362 
100 
324 
39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 193 
84,372 
90 
367 
131,220 
31,76,119,123,157,158,159, 
160,168, 169,174,176,187,205, 
222,284, 291, 297, 298, 305, 312, 
313, 333, 334, 335 
359 
66, 123, 238, 305, 
66,67, 82, 182, 209 
161 , 162,177, 194, 206,302,303, 
314, 330, 332 
220 

96 
81 , 87,102,117, 155, 163, 164, 
169,188,191,203, 223,238,284, 
310, 320 
26,288, 314, 322, 327 
207 



c 
Cacau 
Café 
Caju 
Cana·de-açúcar 

Canela 
Canola 
Caupl 
Cebola 

Citros 

Coco 
Cora 
Couve 
Couve brócoli 
CnsAntemo 

o 

Dendê 

E 

Erva-mate 
Eucalipto 

F 

Feijão 

Feijão-guandu 
Fumo 

G 

Goiaba 
Graviola 
Guabiroba 
Guandu 

J 

Jaboticaba 
leguminosa 

L 

ligustro 

M 

Maçã 
MamA0 
Mamona 
Mandioca 
Manga 
Maracujá 
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87, 139, 201 
23, 202, 208, 332, 370 
66,298, 310 
13,53, 136, 155, 156, 157,190, 
217,232,296,312,328,351,363 
333 
216,297 
91,293 
287 

39,40,41,45,67,84, 94,100,105, 
121,152,156,160,161,176,180, 
181 , 182, 183, 186, 191 , 192,204, 
205,208,215,223, 228, 229, 237, 
239, 241, 281, 285, 286, 292, 293, 
294,295,297,303,306,308 , 315, 
352, 365 

25,203, 314 
25 
171,366 
1 1 1 
194 

25 

292 
173, 248, 249, 252, 253, 254, 255, 
339 

86, 103, 104, 130,163, 165, 170, 
172, 174, 176, 282, 283, 284 , 291, 
302,319,324,361 
223 
173,1 79 

82, 83, 99, "0, 282 
50, 94, 296, 315 
131 
54 

208 
69, 70,213, 247, 274, 332 

54 

12, 193, 209, 294, 330 
286, 287 
371 
26, 43, 44,45 
236 
44, 184, 188, 202, 241 , 293, 325, 
362 

399 

MaUia 

Milho 

Morango 

N 

Nabo forrage iro 

p 

Palma forrageira 
Palmeiras 
Pastagens 

Pequi 
Pêssego 
Pimentão 
Pitanga 
Ptantas daninhas 
Pupunha 

R 

Repolho 

s 
Seringueira 

Soja 

50rgo 

T 

Tomate 

Trigo 

u 

Urucum 
Uva 

165 

76,79,83,86,89,103,111,146, 
156, 157 , 161 , 162, 164, 166, 168, 
170, 172, 178, 192, 193, 225, 231, 
235,240,283,288,291,307,313, 
314,320,331,333,363,371 

105 

59 

91 
21 1 
100, 149, 174, 175, 190, 207, 218, 
221, 222, 269, 296, 363 
94 
105 
43, 368, 
316 
208 
314 

204, 328 

67,108, 135,329 

54, 59, 70, 81 , 90,107,108,112, 
125,128, 144,149, 158,159, 
166,167168, 172, 173, 175, 180, 
186, 187, 284, 289, 296,298,299, 
300, 309, 321 , 330, 331 , 335, 350, 
369 
53,225,319,323, 330 

12, 39, 50, 60, 92, 136, 140, 155, 
166, 169, 172, 180, 184, 186, 194, 
288, 308, 325, 327, 332, 372, 373 
85,1 16,119,140, 155, 161 , 162, 
171,179,309,333 

214 
353 
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Os resumos foram reproduzidos integralmente a partir dos originais. sendo 

as informações. redação e ortografia dos mesmos de inteira responsabilidade 

de seus autores. 
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Mandioca (I Fruticuhura 
Ministério da Agricultura e do Abastecimento 

A Sociedade Entomológica do Brasil (SEB) é uma sociedade civil, 
sem fins lucrativos, que congrega pessoas físicas e jurídicas, de 
qualquer nacionalidade, e tem por objetivos: estimular a pesquisa 
e o desenvo lvimento, nas áreas da Entomologia ; promover 
congressos, conferências e outros eventos científicos e, também, 
o intercâmbio de informações entre entomologistas; manter a 
publicação de periódicos e um Centro de Documentação. 
Sua fundação ocorreu no dia 22 de fevereiro de 1972, em Uruçuca, 
Bahia , durante a rea lização da Reunião de Entomologia Agrícola , 
no período de 21 a 25 de fevereiro daquele ano, em instalações 
da CEPLAC. Está registrada no Cartó rio do Registro de Títulos e 
Documentos e do registro Civil das Pessoas Jurídicas, Comarca 
de Itabuna . A ata de fundação da Sociedade foi assinada por 43 
entomologistas. 
Os Anais da Sociedade Entomológica do Brasil e o Informativo da 
Sociedade Entomológica do Brasil são as principais publicações 
da SEB. 
Os seguintes entomologistas já presidiram a Sociedade 
Entomológica do Brasil : 
• Pedrito Silva (1972-1975) 
• Mi lton de Souza Guerra (1975-1978) 
• Fernando Mesquita Lara (1978-1984) 
• Jocélia Grazia (1984-1991) 
• Evaldo Ferreira Vi lela (1991 -1 995) 
• José Roberto Posta li Parra (1995- ). 

Secret aria do 16° CBE 
Laboratório de Entomologia Embrapa-Mandioca e Fruticultura 
Centro Nacional de Pesquisa de Mandioca e Frut icultura Tropical 
Rua Embrapa SIN Caixa Postal 0 7 
Cruz das Almas - Bahia 
CEP: 44.380-000 
Tel : (075) 721 . 2120 - Fax : (075) 721 . 1118 
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