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BIOLOGIA DO ACARO Amblyscius idaeus (Denmark & Musa) (Acari: Phytoseiidae)1.

Araújo, W.F.2; Moraes, G.J. de3 e Delalíbera Júnior2. I.

Amblyseius idaeus(Denmark & Mima) é um dos ãcaros predadores da família

Phytoseiidae mais freqüentemente encontrados associados ao ácaro verde da

mandioca, Wononyche1lus tanajoa(Bondar). 0 presente trabalho visou conhe-

cer a biologia deste fitoseídeo a 23°C, - 80Z de umidade relativa e *» h de

fotofase sob duas dietas diferentes: M. tanajoa e Tetranychus urticae Koch

(ácaro rajado).

Foram observados 50 indivíduos alimentados com cada espécie de presa .

Aspectos biológicos como duração dos estágios imaturos; longevidade; perío-

dos de pré-cviposição, oviposição e pós-oviposição; fecundidade e cálculo da

tabela de vida foram efetuados.

Os resultados evidenciaram que a duração de ovo a adulto de A. idaeus

foi a mesma (5,3 dias) quando os ácaros foram alimentados com M. tanajoa e

T. urticae, respectivamente. Os machos do predador apresentaram maior longe

vidade (30,3 e 47,3 dias) que as respectivas fêmeas (25,5 e 34,5 dias). Fê-

meas do Fitoseídeo alimentadas com M. tanajoa apresentaram praticamente mes

mo período de pré-oviposição que, alimentadas com T. urticae (1,2e1,3 dias).

Os períodos de oviposição (14,0 e 19,1 dias) e pós-oviposição (1,5 e5,3 dias)

foram mais longos para fêmeas alimentadas com T. urticae. A fecundidade atos

trou-se significativamente maior nas fêmeas alimentadas cem ácaro rajado

(33,3 ovos/fêmea) que, com ácaro verde (22,7 ovos/fêmea). Feia tabela de

vida, obteve-se uma taxa intrínsica de crescimento de 0,21 e 0,20 para pre-

dadores alimentados com M. tanajoa e T. urticae, respectivamente.

J-Projeto financiado pelo Convênio FMBRAPA/IITA.
2Pesquisador CPATSA-EMBRAPA/IITA, Petrolina-PE.

Pesquisador CNPDA-..MBRAPA, Jaguariúna-SP.



BIOLOGIA DO ÃCARO PLANO, T e n u i p a l p u s p a c i f i c u s BAKER 1 9 4 5 ( P R O S T I G -

MATA T E N U I P A L P I D A E ) .

GONDIV JUNIOR^ M . G . C . ; OLTVETRA, J . V ?

O p r e s e n t e t r a b a l h o f o i r e a l i z a d o n o l a b o r a t ó r i o d e A c a -
r o l o g í a do D e p a r t a m e n t o d e A g r o n o m i a d a U n i v e r s i d a d e F e d e r a l Rû

r a l d e P e r n a m b u c o , u t i l i z a n d o - s e uma e s t u f a i n c u b a d o r a a 2 5 9 C

de t e m p e r ! u r a e um f o t o o e r í o d o d e 12 h o r a s .

C a s a i s d e T e n u i p a l p u s p a c í f i c u s f o r a m c o l e t a d o s em c a s a -

d e - v e g e t a ç a o s o b s a m a m b a i a s e t r a z i d o s p a r a l a b o r a t ó r i o , s e n d o

c o n f i n a d o s em u n i d a d e s de c r i a ç ã o . E s t a s u n i d a d e s f o r a m c o n s t i -

t u í d a s p o r uma t a m p a d e p l a c a de p e t r i , c o n t e n d o n o s e u i n t e r i -

o r um d i s c o d e p o l i e t i l e n o , com 10mm d e e s D e s s u r a , o q u a l f o i

u m e d e c í d o com á g u a p a r a e v i t a r o r e s s e c a m e n t o d o s f r a g m e n t o s de

f o l h a s d e p o s i t a d o s s o b s u a s u p e r f í c i e . Os b o r d o s d o s f r a g m e n t o s

f o r a m c i r c u n d a d o s com a l g o d ã o m o l h a d o p a r a i m p e d i r a f u g a d o s

á c a r o s .

F o r a m c o l e t a d o s o v o s d a s c r i a ç õ e s d o l a b o r a t ó r i o e d e p o -

s i t a d o s i n d i v i d u a l m e n t e em u n i d a d e s de c r i a ç ã o . O b s e r v a ç õ e s di_a

r i a s f o r a m e x e c u t a d a s , m e d i a n t e a u x ' l i o d e um e s t e r e o s c o p í o b i -

n o c u l a r .

Os r e s u l t a d o s o b t i d o s foram os s e g u i n t e s : As fêmeas t i v e r a m uma du-

r a ç ã o p a r a a s f a s e s de o v o , l a r v a , p r o t o c r i s a l i d a , p r o t o n i n f a , deu toc r i sá l_ i_

d a , d e u t o n i n f a , t e l o c r i s á l i d a e c i c l o t o t a l de 12 ,63+ 0 , 2 2 ; 5 ,47+ 0 , 3 9 ; 2 ,

96+ 0 , 2 6 ; 4 ,72+ 0 , 3 6 ; 2 ,79+ 0 , 1 4 ; 4 ,46+ 0 . 3 4 ; 3,34+ 0 ,15 e 36 ,28+ 0 , 8 8 , r e s .

o e c t i v a m e n t e . Os machos t i v e r a m uma d u r a ç ã o p a r a a s f a s e s de o v o , l a r v a , pro_

t o c r í s á l i d a , p r o t o n i n f a , d e u t o c r í s á l i d a , d e u t o n i n f a , t e l o c r i s ã l i d a e c i c l o

t o t a l de 13,11+ 0 . 3 2 ; 4 ,68+ 0 , 5 3 ; 2 ,58+ 9 , 3 3 ; 4 ,26+ 0 , 6 4 ; 2 ,56+ 0 , 2 5 ; 4 ,11+

0 , 3 6 ; 3 ,32+ 0 , 2 3 e 34 ,63+ 0 , 9 0 , r e s p e c t i v a m e n t e .

1 / A l u n o de Pó s ~ C r a d u a ç ã o d a Á r e a d e F i t o s s a n i d a d e - UFRPE/RECIFE-PE

2 / P r o f 9 do D e p a r t a m e n t o de A g r o n o m i a - U F R P E / R E C I F E - P E .



ASPECTOS BIOLÓGICOS DE Euseius oitrifolius DENMARK & MUMA(ACARINA:PHYTOSEU

DAE)

Moreira,P.H.R. & Gravena, S.

Ãcaros da família Phytoseiidae sao citados como importantes inimigos natii

rais de ãcaros fitófagos em varias partes do mundo. 0 conhecimento de aspe£

tos biológicos das espécies que ocorrem a nível de Brasil ê de grande impor_

tância para o incremento do controle biológico em difprpntes culturas.

A espécie de ãcaro predador E.eitvifolius foi coletada a partir de folhas

de Citrus sp. na região de Jaboticabal-SP -Brasil. Foi mantida uma criação

estoque a 24-1 C, 70-10% de UR e fotofase de 12 horas, conforme metodologia

descrita por Mcmurtry & Scriven(1975), usando-se como alimento põlen de mamo

na (Riatnus conmunzs L.). Os estudos de biologia foram realizados em arenas

de folhas de laranja colocadas sobre algodão umedecido e circundados por uma

camada de "stick".

As duração dos estágios de ovo, larva, protoninfa e deutoninfa em dias

foram, respectivamente, 2,?1*j,025, 1,05-0,24, 1,22-0,32 e 1,28-0,38. 0 pe_

ríodo médio de ovo a adulto foi de 5,60-0,78. A viabilidade dos estágios ima

turos foi de 91,00% para ovo; 98,68% para larva, 97,26% para protoninfa e

95,78 para deutoninfa. A viabilidade de ovo a adulto foi de 82,72%. A relâ

çao sexual obtida foi de 1,31 fêmeas para 1,00 macho e a duração do período

de pre-oviposiçao foi de 2,24-0,33 dias. A determinação dos parâmetros de

longevidade de machos, longevidade de fêmeas, duração do período reprodutivo,

numero de ovos/femea/dia e duração do período pos-reprodutivo indicam apenas

tendências, porque 67,19% dos indivíduos que atingiram o estágio adulto mo_r

reram na camada de "stick". Os dados obtidos indicam para estes fatores, res

pectivamente, valores de 7,83 dias, 27,46 dias, 21,78 dias, 1,8 ovos/fêmea /

dia e 8,40 dias. Durante o período reprodutivo se a fêmea ê isolada dos ma

chos ela para de ovoposítar apôs 4 a 6 dias. Ocorrendo novo acasalamento a

fêmea retorna a ovopositar norialmente apôs 2 a 3 dias.

1/Eng9 Agr9 da CATI, Secretaria da Agricultura e Abastecimento de S.Paulo e

Estudante de Mestrado em Entomologia Agrícola-FCAVJ/UNESP . Jabotícabal-SP.

2/Prof .Titular Dept .Entotnología e Nematología-FCAV/[,'Ni:SP-14870-Jabot icabal.



FLUTUAÇÃO POPULACIONAL DO ÁCARO VERDE L MANDIOCA E SEUS PREDADORES (ACARI:

Tetranychidae, Phytoseiidae) NOS ESTADOS DE PERNAMBUCO, PIAUÍ E BAHIA.1

Alencar, J.A.de2, Moraes, G.J. de3, Delalibera, Jr, I.2, Araújo, W.F.2.

Explorações realizadas no nordeste brasileiro durante o período de 1988

a 1990, revelaram que os ácaros predadores Amblyseius idaeus (Denmark & Mu-

ma) e Amblyseius limonicus (Garman & McGregor) s.l. sao os predadores do

acaro verde da mandioca (Mononychellus tanajoa (Bondar)) encontrados com

maior freqüência. Para utilização destes organismos num programa de contro-

le biológico clássico é essencial a identificação da espécie mais promisso-

ra para diferentes condições climáticas. Com o presente trabalho procurou-

se conhecer a dinâmica populacional do ácaro verde e de seus predadores em

um campo em Pernambuco, um no Piauí e três na Bahia. Os levantamentos foram

realizados quinzenalmente coletando-se 30 folhas apicais e 30 medianas. 0

número de ácaros foi quantificado em laboratório e uma amostragem destes

ácaros foi montada em meio de Hoyer's para posterior identificação.

M. tanajoa atingiu elevada densidade populacional tanto na estação .seca

quanto na estação úmida do ano nas regiões estudadas. 0 declínio na popula

ção destes ácaros esteve associado à deterioração e queda das folhas no pe-

ríodo seco e à presença de inimigos naturais no período úmido. Em k dos 5

campos avaliados, A. idaeus foi a espécie de ácaro predador predominante.

Somente em um campo de alta umidade relativa a espécie predominante foi A.

limonicus s.l. 0 ácaro verde atingiu praticamente os mesmos níveis nas

folhas apicais e medianas, sendo que o incremento em sua população ocorreu

da parte de baixo para a parte apical das plantas.

1. Projeto financiado pelo acordo EMBRAPA/1ITA; 2. Pesquisador, CPTSA/ EM-

BRAPA - IITA, 56300 - Petrolina - PE; 3. Pesquisador, CNPDA/EMBRAPA, 13820

Jaguariúna - SP.



EFEITO DA EXCLISAU DE ÃCAROS PREDADORES (PHYTOSEIIDAE) SOBRE A

POPULAÇÃO DE ÃCAROS FITÕFAGOS ASSOCIADOS AO CAFEEIRO EM LAVRAS

MG.

1 2 3
P a l l i n i F i l h o , A. ; M o r a e s , G . J . d e & Bueno , V . H . P .

F o i c o n d u z i d o um e x p e r i m e n t o em uma p l a n t a ç ã o c o m e r c i a l de

c a f é (Co jÇ^eae a i a ò - c c a ) v a r . Mundo N o v o , com 12 a n o s de i d a d e ,

em L a v r a s - M G , no p e r í o d o de 2 6 / 1 0 / 8 9 a 2 9 / 0 3 / 9 0 .

Em um t a l h a o d <= 2 h a , s e l e c i o n o u - s e 30 p é s que foram p u l v e

r i z a d o s com m a l a t h i o n ( 1 , 5 m l / l H O ) s e m p r e que n e c e s s á r i o p a -

r a m a n t e r a p o p u l a ç ã o de p r e d a d o r e s ( A c a r i : M e s o s t i g m a t a : P h y -

t o s e i i d a e ) a um n í v e l de 40% i n f e r i o r a uma á r e a não t r a t a d a .

Dos p é s s e l e c i o n a d o s , fo ram e s c o l h i d o s a l e a t o r i a m e n t e d e z p é s ,

dos q u a i s c o l e t o u - s e 3 fo 1 h a s / q u a d r a n t e a p a r t i r do q u a r t o p a r

de f o l h a s , no t e r ç o s u p e r i o r i n t e r n o da p l a n t a . C o n c o m i t a n t e m e n

t e , o mesmo p r o c e d i m e n t o f o i r e a l i z a d o em o u t r o s d e z p e s do r e s

t a n t e do t a l h a o que não f o i p u l v e r i z a d o . As f o l h a s e ram c o l e -

t a d a s a c a d a 15 d i a s e l e v a d a s p a r a o l a b o r a t ó r i o de E n t o m o l o -

g i a / D e p t o F i t o s s a n i d a d e / E S A L , o n d e p r o c e d i a - s e a c o n t a g e m e

i d e n t i f i c a ç ã o de t o d o s o s ã c a r o s e x i s t e n t e s em c a d a f o l h a .

Os r e s u l t a d o s do t o t a l de í c a r o s o b t i d o s na á r e a t r a t a d a ,

quando c o m p a r a d o s ã á r e a nao t r a t a d a , m o s t r a r a m que uma d i m i n u ^

çao de 7 v e z e s na p o p u l a ç ã o de f i t o s e í d e o s ( 1 3 : 9 4 ) , i n d i c o u um

aumento de 15 v e z e s em T e n u i p a 1 p i d a e ( 1 3 1 6 : 1 1 6 5 ) e 274 v e z e s em

T a r s o n e m i d a e ( 2 7 4 : 0 1 ) .

1 . Eng9 A g r 9 , MS. P r o f . T i t u l a r Entornologia/ESACMA - Machado-MG

2 . Eng9 A g r 9 , PhD, P e s q u i s a d o r EMBRAPA-CNPDA-Jaguar iúna-SP.

3 . Eng9 A g r 9 , P r o f - A d j . D r a , Dep to F i t o s s a n i d a d e / E S A L , Lavras-MG
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. V i : . . • " ^ i u l í . O ( B a n k s , l ^ O - ' - i !•!" P i K K - x i - N T Í S F A S f . S Í'K H K s F . N

Queiroz, F.I..R. do !-. i Oliveira, .I.V. de"

Km um plantio conduzido no Campo Experimental ti i l.'niw rs i dado Fe-

deral Rural de Pernambuco, foram avaliados <s níveis de ir.tcs t ação dos a-

caros T^.t'iiimiciiui tWCCCLii'diV-i'.-:.ui e Pci.itví.djC? I'Li.-t'.'rnC titf-M na cultura

da berinjela, no período de 21/11/89 a 19/02/90.

Foram feitos sete levantamentos em intervalos de 13 dias a come-

çar do transplantio, observando-se a incidência dos acan>s nos diferentes'

estádios de desenvolvimento da planta. Km cada amostrantm foram coletadas

60 folhas, aleatoriamente entre linhas, s^ndo 30 da parte basal e 30 da

parte apical das plantas. 0 material foi examinado em li.p? de mesa(aumento

16 a 40 vezes) no laboratório de Kntomolotúa do Departamento de Agronomia1

2
da 1'FRPK. Contaram-se as formas ativas dos ácaros numa area de 2,25 cm

marcada na pagina inferior da folha, onde apresentava maior concentração

das colônias .

Constatou-se que as infestações das luas espécies de acaros tive-

ram inicio 15 dias após o transp! anti••• prolonnando-.se até aos 100 dias pa-

ra o acaro branco v aos 130 dias para c acaro vermelho.Para o T. nPcCa.lt.dq

níCLLi, as maiores infestações ocorreram dos 115 aos 130 dias de idade das

plantas, para V . catui os picos populacionais ocorreram aos 70 e 85 dias.

Houve uma maior infestação da primeira espécie nas tolhas basais, exceto

aos 130 dias, cuja população foi maior nas folhas apicais. A infestação'

do P . ta'iii foi maior nas folhas apicais em todas as amostragens efetua-

das .

1. Aluno de mestrado em Fitossanidade da 1'FRPK. Bolsista da CAPES /RKCIFR-

PE

2. Professor Adjunto, Entomologia, Arca de Fitossanidade, Departamento de

Agronomia - UFRPE. Pesquisador /CNPq/ RFCfFF - PK.
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EFEITO DE DOSES E FONTES DE XITRÜCL.NTO SOBRE '.'.-•: ?-.--.^.>;;-o C\) uvr: ' :• (KOCH,

1836) (ACARI-.TETRAXYCHIDAE) EM Al.CODOEIRO (NOTA PRÉVIA).

1
MA IA, I . d e C. & BUSO1.I, A .C .

O presente ensaio foi realizado em laboratório de Dept? de Entomologia e

Nematologia da FCAV-UNESP, com temperatura de 27,63-3 C, umidade relativa

de 65-5% e fotofase de 14'r;.Procurou-se avaliar a influência de 4 doses crês

centes de nitrogênio (50,100,200 e 300pprri de N") aplicadas através de duas

fontes (Sulfato de atnônio e Nitrato de atnônío), sobre a fecundidade e lon

gevidade de fêmeas de .". urzi'ic criadas era discos de folha provenientes de

plantas de algodão ( 7'W^' :'ur •:''r."i Ti-".), variedade IAC-20, mantidas em ca

sa de vegetação. Adotou-se o deiinearneato experimental inteiramente casua

lizado cora esquema fatorial (2x4) e 10 repetições. Cada parcela foi consti

tulda por ura casal individualizado sm disco de folha. Os experimentos íníciji

ram-se aos U0 dias após a germinação das plantas, e aos 55 dias foram ana

lisados os teores de nitrogênio e enxofre da folhas fornecidas aos acaros.

Observaram-se os seguintes parâmetros biológicos: período de pre-oviposiçao,

numero de ovos, período de postura e longevidade de fêmeas. Pelos resulta

dos obtidos pode-se concluir que para os parâmetros avaliados nao foram

constatadas diferenças significativas entre as doses e fontes de nitrog£

nio testadas, embora tenha sido verificada uma tendência de aumento rio nu

mero médio de ovos por fêmea com o aumento do teor de nitrogênio fornecido

as plantas.

1/ Estudante de PÓs-firaduaçao em Entomolot; í a Ay.rTcola-FCAV/UNF.SP- J;ihotíc£

bal-SP. (Bolsista da FAPF.SP)

2/ Dept0 Enromologia e Nematolo^ia-Ff.AV/rNKSP-.labot í cabal-SP.



EFEITO DE FUNCICIDAS E ACARICIDAS UTILIZADOS EM MORANGL'EIRO SO3RF OS ÃCAROS RAJADO Tetranycus

urticae Koch E PREDADOR Phytoseiulus •acropilis (Banksj EM TESTES DE LABORATÓRIO.

Garcia, I.P.1; Chiavegato, L.G.2

O presente trabalho foi conduzido com o oDjetivo de avaliar o efeito, através da

porcentagem de eficiência, de alguns fungicidas e inseticidas-acaricidas, comumente utilizados

em morangueiro, sobre as espécies de acaros fitôfag~> e predador presentes na cultura.

Os ensaios foram realizados em laboratório em dois diferentes testes, para ambas

as espécies: A. Imersão de lâmina, com 20 âcaros fêmeas fixadas em l£mina, em <t repetições por

produto; B. Torre de Potter, core 10 ícaros rajados e 2 predadores em disco de folha de feijão ,

em 10 repetições. As avaliações foram realizadas 24 horas após a aplicação dos produtos, anotan

do-se o numero de ácaros vivos. For ao testados os seguintes defensivos co.r. as respectivas dosa-

gens em p.a./100 1 de água: enxofre (Microzol SC) 200"ml; enxofre (Thiovit PM) 400 g; manconzeb

(Dithane M-45) 200 g; clorotalonil (Daconil BR) 200 g; propiconazole (Tilt CE) 100 ml; oxiclore

to de cobre (Funguran 35 PM) 250 g; captan (Captan 50 PM) 160 g; diclorvos (Nuvan 1000 CE) 62,5

ml; mevinphos (Phosdrin 35 CE) 250 ml; testemunha (água).

Através ios resultados obtidos calculou-se a porcencagem de eficiência dos Lra -

tanentos em relação às testemunhas utilizando-se da formula de Abbott. Os produtos que apresen-

taram eficiência superior a 80% no teste A foram mevinphos e enxofre (SC) para ácaro rajado e

diclorvos, mevinphos, enxofre (SC) e propiconazole para o ácaro predador; no teste B para o pre

dador, diclorvos e mevinphos apresentaram 100% de eficiência, e todos os produtos tiveram efi -

ciência inferior a 50% para ácaro rajado. Cajnparativãmente somente diclorvos e mevinphos apre -

sentaram efeitos significativos sobre a mortalidade da espécie de ácaro predador, em ambos os

testes.

1. Engi. Agra., Seção de Entomologia Geral, Instituto Biológico, Sao Paulo/SP.

2. Prof. Titular, DeptU. de Defesa Fítossanítáría, FCA-UNESP, Botucatu/SP.



FFEITO DA LAVAGEM ARTIFICIAL NA EFICIÊNCIA MS TRATA>ENTOS A EASE .V H.'.XY-

THIAZOX ISAVF.Y) NO CONTROLE DE Si-.'-.-ipaCpui píicctucci GEIJSKES, l'.'.v i..-,CAR;

TENUIPALPIDAE) EM CITROS.

l - i 2
Nogueira, C.E.T. ; Afferr i , F . S . ' ; Chiave^ato, L.C. & Lima, S.L.

Procurou-se estudar o efe i to da lavagem (chuva) a r t i f i c i a l . ., 4, S ,

24 e 48 horas apôs aplicação, na ef ic iência dos tratamentos a b.i.se de Hexy-

thia-ox (Savey) como ovicida para o controle de 8. pho&HÁ-CÀA (á:?ro da l e -

prose) comparando-se com uma testemunha e com o uso de espalhaníe adesivo.

Para tanto, foram demarcadas na E.E. são Manuel, SP, 5 plantas ce Valencia,

que foram pulverizadas com atomizador costal JACTO, gastando-se em média

6,0£ de calda/planta . Os tratamentos foram: TI- Ilexythiazox (Savey) 3,0 g ;

T2- Hexythiazox (Savey) 3,0 g + Agrai S 30,0 ml; T3- Quincmetionato (Mores-

tan) 150 g; T4- Quinometionato (Morestan) 150 g + Agrai S 30,0 ml; T5- Tes-

temunha - água + Agrai S 30,0 ml. Todos os tratamentos estão indicados para

100 l i t r o s de água. Após pulverização e secagem, separadamente, de cada unia

das plantas pulverizadas foram colhidos 8 f rutos , os quais no laboratório ,

foram ut i l izados da seguinte maneira: 4 sofreram lavagem efe i to da chuva ar_

t i f i c i a l de 30 mm/hora durante 15 minutos e 4 não sofreram lavagem. Esse

procedimento foi repetido também para 4, 8, 24 e 48 horas . Pelos resultados

obtidos pode-se informar que os tratamentos nao foram afetados pela chuva

(lavagem) mesmo quando ut i l izados sem o espalhante adesivo.

1/ Estagiários do Depto. Defesa F i tos san i t á r i a , FCA/UNESP, Botucatu, SP.

2/ Prof. Titular do Depto. Defesa F i tossan i t á r i a , FCA/UNESP, Botucatu, SP.

3/ Prof.Assist.Doutor Depto. de Ciências do Solo, FCA/UNESP, Botucatu, SP.



AÇÃO DE ACARICIDAS SOBRE O ÃCARO DA LEPHOSE 5'>v:':'.- :;,:,.• -.•': •-•ri •:.- (GEIJS -

KES, 1939) EM POMAR CÍTRICO.

Scarpellini, J.R. ; Sato, M.E. ; lakematsu, A.P. ; Jocvs, T. & Raga, A.

0 objetivo do presente trabalho foi verificar o efeito de diversos

ácaricidas, para o controle do ácaro da leprose dos citros 5r-:">::\i~!:>i!^ ;>!O£

nieis e sobre seus inimigos naturais, na região d<=> Bebedouro, SP, onde o

problema e bastante acentuado. Foram utilizados os seguintes produtos e do

sagens (em g i.a./100 1): hexityazox (1,5); Oxido fenbutatin (40,0); fenpro

patrin (15,0); abamectin + óleo mineral (0,54 + 0,252); propargito (72,0) ;

diafentiuron (60,0); dicofol (37,0); bifentrin (14,4) e quinometionato

(30,0). Para a pulverização dos produtos, utilizou-se uma pistola acoplada

a motor, com 'im volume de calda de 15 1 por planta. Foram realizadas avalia

ções: previa, e aos 7, 14, 28, 56, 77 e 98 dias após a aplicação. Da análi-

se dos resultados, concluiu-se que os piretroides-acaricidas (fenpropatrin

e bifentrin) apresentaram maior ação de choque sobre os ácaros, mas todos

os produtos, com excessão do dicofol e abamectin, mostraram-se bastante efi

cientes para o controle da praga, apesar do quinometionato e diafentiurvn

possuirem menor ação residual.

1. Pe;quisador Científico, Instituto Biológico, CP 7119-CEP.O1O51, S.Paulo-

SP.
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EFEITO DE ESPALHANTES ADESIVOS NA EFICIÊNCIA DO HEXYTHIAZOX (SAVEY) PARA O

CONTROLE DO ÍCARO DA LEPROSE &ievipalpui plioenicli GEIJSKES, 1939 (ACARI:T^

NUIPALPIDAE) EM CITROS.

1 2 , 2
Chiavegato, L.G. ; Nogueira, C.E.T. ; Afferr i , F.S.

Demarcaram-se 30 plantas c l t r i c a s em Sao Manuel, SP, estabelecendo-

se 10 tratamentos e 3 repet ições; u t i l izando-se de um pulverizador JACTO

gastando-se em média 10 l i t ro s de calda/planta . Os tratamentos foram: Tl-Hç_

xythiazox 0,3g + Ag-Bem 5,0ml; T2- Hexythiazox 0,3g + Herbitensil lJ.Oml ;

T3- Hexythiazox 0,3g + Agrai 3,0ml; T4- Hexythiazox 0,3g + Bayer 3,üml, T5-

Hexythiazox 0,3g + Haiten 1,0ml; T6- Hexythiazox 0,3g + Extravon 3,Uml; T7-

Hexythiazox 0,3g + Agrotensil 10,0ml; T8- Hexythiazox 0,3g; T9- Testemunha

(água); TIO- Quinometionato 15g. Todos indicados para 10 l i t ro s de água.

Apôs 1 dia da pulverização e posteriormente a cada 15 dias foram colhidos 2

f ru tos /p lan ta , e infestados com 10 fêmeas de S. phuzntcLi, que permaneceram

nos frutos por 4-5 d i a s , sendo em seguida real izada a contagem de ácaros vi

vos e mortos e 10 dias depois procedeu-se a contagem de larvas (ação ov ic i -

d a ) . Paralelamente, foram colhidos mais 6 frutos nos tratamentos T3, 18 e

T9 sendo dois frutos em cada repetição e no laboratório foram infestados

com 50 fêmeas e deixadas para que se alimentassem durante 5, 10 e 15 d ias .

Após esse tempo 10 dessas fêmeas foram transferidas para frutos não pulveri

zados e deixadas por 3-4 d i a s . Sofreram novamente mais duas transferências

a cada 3-4 dias para novos frutos nao pulverizados. Observou-se que o Hexy-

thiazox nao foi e f ic ien te no controle de fêmeas e nem foi afetado de manei-

ra considerável pelos espalhantes adesivos. Verificou-se também que o Hexy-

thiazox apresentou excelente e fe i to ovicida até 30 dias após aplicação,

e f e i t o mediano aos 45 dias e reduzido aos 60 d i a s . De um modo geral nao foi

vantajosa a adição de qualquer espalhante adesivo pois o Td comportou-se me

lhor que os demais tratamentos. Observou-se que fêmeas alimentadas em fru-

tos tratados com Hexythiazox ficam es t é r e i s por 8-lü d i a s . Essa ação é mais

evidente nos primeiros dias após pulverização decrescendo após L5-3O d ias .

1/ Prof. Titular do Depto. Defesa F i tossan i t a r i a , FCA/UNF.SP, Botucatu, SP.

2/ Estagiário do Depto. Defesa F i to s san i t a r i a , FCA/UNESP, Botucatu, SP.
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EFEITO DE ACAR1CIDAS NO CONTROLE DE LARVAS, NINFAS E ADULTOS DO ÃCARO &ULVÍ

palpaS photnicíi GEYJSKES, 1939 (ACARI: TENÜIPALPIDAE) EM CITROS.

Chiavegato, L.G. ; Nogueira, C.E.T.

O ensaio fo i ins ta lado em laboratór io onde os tratamentos TI - Hexy-

thiazox (Savey) 0 ,03g /£ ; T2-Quinometionato (Morestan) 1,5 g/i; T3 - Tanger

0 ,8 g /£; T4 - Dicofol (Kelthane) 2 ,0 ml/£ e T5 - Testemunha foram pulveriza

dos em torre de Potter gastando-se 4 ml da so lução/ tratamento . Para os f r u -

tos tratados foram transfer idas dos frutos de c r i a ç ã o , 10 larvas , 10 ninfas

e 10 adultos de S. plw&nicLi, separadamente, em 5 r e p e t i ç õ e s . Os resu l tados

de mortalidade foram observados após 4 d ia s e os ácaros sobreviventes foram

transferidos para frutos normais sem qualquer res íduo de acar ic ida . Pelos

resultados obt idos pode-se concluir que os acar ic idas T3 (Tanger) e Tí (Mo-

restan) apresentaram exce lente contro le de adultos enquanto que os tratameri

tos T4 (Kelthane) e TI (Savey) nao ofereceram bom controle quando compara-

dos com a testemunha. Quanto ao controle de larvas e ninfas praticamente to_

dos os tratamentos foram e f i c i e n t e s quando comparados com a testemunha.

1/ Prof. Titular do Depto. Defesa F i t o s s a n i t ã r ; a , FCA/UNF.SP,Botucatu, SP

2/ Estagiário do Depto. Defesa F i t o s s a n i t á r i a , FCA/UNESP, Boturatu, SP.



AÇÃO ACARICIDA DO FLUFENOXURON (CASCADE 100) NO CONTROLE DO ÍCARO DA FERRU

GEM Vhyíiccoptiuta oteÁWia E DA LEPROSE Bnzvipalpuò phce.nicí& EM CITROS.

Oliveira, M.L. de 4 Oliveira, C.A.L. de

Dois ensaios foram conduzidos em 1990, com o objetivo de avaliar a

ação acaricida do Cascade 100 no controle do ãcaro da ferrugem e leprose.

Para tanto foram instalados um em Taiúva - SP (ferrugem) e outro em Bebedou_

ro (leprose). Em ambos os ensaios adotou-se o de lineamento de blocos casua

liz^dos. Cada parcela experimental constou de 3 plantas, sendo considerada

como útil a planta central. No ensaio I (ferrugem) foram estabelecidos os

seguintes tratamentos, cujas dosagens estão expressas em g ou ml p.c./100 i

de água: Cascade 100 a 50, 75 e 100; Nomolt 150 SC (teflubenzuron) a 40, 50

e 60; Torque 500 SC (oxido fenbutatina) a 60 e Testemunha. No ensaio II (le_

prose) foram testados: Cascade 100 a 50, 75, 100 e 150 ml; Torque 500 ã 80;

Savey 50 PM (hexythiazox) a 3 g e Testemunha. As aplicações foram efetuadas

com pulverizador tratorizado, tipo pistola. Nos dois ensaios foram realiz£

dos vários levantamentos da população acarina, antes e diversos após a apH_

cação. No ensaio I foram coletados ao acaso, ao redor da copa, 20 folhas, e

no ensaio II 10 frutos com sintomas de verrugose. As amostras foram acond̂ _

cionadas em sacos de papel e em laboratório foram submetidas a maquina de

varredura para a retirada dos ácaros. Os ácaros recolhidos pelo aparelho

foram contados com auxílio de um microscópio estereoscópico. Da análise dos

dados extraiu-se as seguintes conclusões: 1. 0 Cascade 100 e Nomolt 150 SC

nas dosagens testadas foram altamente eficientes no controle do ácaro da

ferrugem até ao último levantamento efetuado (71 dias), comportando-se de

modo semelhante ao padrão Torque; 2. 0 Cascade 100 nas dosagens de 50, 75,

100 e 150 foi altamente eficiente no controle do ácaro da leprose até aos

79 dias da aplicação, com eficácia comparável aos padrões empregados Torque

e Savey.

\J Acadêmico de Agronomia - UNIMAR - SP.

2/ Professor Dr. do Depto. de Defesa Fitossanitaria - FCAVJ/UNESP.
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ÁCARO DA LLPKCSh i * e vi f a «. fu i riu i i : t c ^ l (CE IJSKES ; 1 9 3 9 ) : COMBA-

Tfc EXPERIMENTAL t.M LARANJEIRAS.

M a r i c o n i , F . A . y . ; R a n g e l , K . C . ; Hamatnura , R. ; C l a r i , A . l .

M e s q u i t a , L . F . , C a r d o s o , M.A.C . & R e g i t a n o , K . B .

Um campo e x p e r i m e n t a l f o i i n s t a l a d o etn P i r a c i c a b a ,

S P , p a r a e s t u d a r a a ç ã o de v a r i e s d e f e n s i v o s q u í m i c o s c o n t r a o

á c a r o da l e p o i s e , g r a n d e p r o b l e m a d a n o s s a C i t r i c u l t u r a . O i t o

f o r a m o s t r a t a m e n t o s , com ': r e p e t i ç õ e s , c a d a uma d e s t a s cor . 3

l a r a n j e i r a s a d u l t a s . A) t e s t e r . u n h a : 5) c l o f e n t e z i n a ( A c a r i s t o p

500 S C ) , 1 8 , 9 cm ; C) c l o f e n t e z i n a • a l q u e n ó i s uiu 11 i r .e t í 1 i c o s
3 3

( A c a r i s t o p 500 SC + S t i r r u p M) , 1 8 , 9 c c + 2 2 , 7 cn ; D) q u i a o -

m e t i o n a t o ( H o r e s t a n ) , 50 cc ; E) q u i n o r e e t i o n a t o ( M o r e s t a n ) ,

75 cn ; F) p i r e t r õ i d e ( R u s t a p ) , 1 1 , 7 cn ; G) p i r e t r ó i d e ( R u s -

t a p ) , 1 3 , 3 c n ; H) d i c o f o l ( K e l t h a n e C E ) , 200 era . E n t r e p a r ê n

t e s e s e s t ã o os p r o d u t o s c o m e r c i a i s ; f o r a d e l e s , e s t ã o a s q u a n t i

d a d e s d e s s e s p r o d u t o s p a r a 100 l i t r o s de á g u a .Água : 10 l / p l a n -

t a , t s p a l h a n t e - a d e s i v o : " E x t r a v o n " ( 2 0 cm / l i t r o s ) : P u l v e r i z a -

ç ã o : 1 2 / 1 1 / 1 9 8 8 , com a p a r e l h o s m o t o r i z a d o s c o s t a i s .

Foram r e a l i z a d a s c o n t a g e n s em f r u t o s a o s 0 5 , 1 4 , 1 8 ,

26 e 35 d i a s da a p l i c a ç ã o . Aos 1 8 , 26 e 35 d i a s H ( d i c o f o l ) d e u

94 ,A%, 9 2 , 3 % e 100% de e f i c i ê n c i a ; F ( p i r e t r ó i d e ) m o s t r o u 9 7 , 3 Z ,

6 8 , 6 2 e 9 5 , 8 % ; C ( p i r e t r ó i d e , d o s a g e m m a i s a l t a ) , c o n d u z i u a

8 9 , O Z , 9 2 , UZ e 8 7 , 3 2 .

1 . D e p a r t a m e n t o de Z o o l o g i a - L S P / P i r a c i c a b a - S P

14



Harries. V. : Hevde. \;:r tier .L~ \ Hacci, t .

P\r:riaher- é urr. acariruia experimenta! c';; BASf p;,r.) -rí lrs .'•• r:(. :; :!»•

áraros rruuefii^is da rultura de Citrus, r.sfe ararir id;! . U'T: I ÍT I - . r-i: ;!<• t\ r • ; : : • / ! -

nona. perfrTic a iar.a n n u riasse nuímira P ?'• apimprincir p;'.r̂ -. •; ;• n t r - i " . pnr

meio do P»ni1.nb«*ri. c!e c!i\f*rsos tipos Í!C arar-:; rr'.iifi ros:::r»v:r;>s.

trísai^s prátiros de muitos arv.is err» Citrus rr.mpri'Aara'T- uur u r\ í ^:<mr':

trata-se r»p ^r»; prniiiitn ararinda rarf nçã' de ronfrift i. :íesfi-r'ir-'.io-a" ppl->r- SCÜS

pfeitos i-íp chorçue f r»'s:di:;;!. Nesff» ras,:. ríep>rr,r>?nrar''-r>f. ;:••. t>strii;i"s •>> ifr.tT'-

vnKimfrsrn rióvois dp Brevipalptis phnenicis. Phyllocoptruta oleivora • Panonyrhus

c i t r i . c o r " f - ü i i t o s r n s i v P i " f n 1 rt ' ia(,-- i-: a v.:*-: '-.chi-ft".'-]:•.. r~:;r ?'-:-r't!f :•.:; - i f rv- ' ; r ; : -

dar ios ííe r . i f t r o i c i ^ r a i s v/c--i r t ' - j i n r i a i s . • pr?;.-!-!*." p o r r n f c <;:;»' f.c :-r>r>-'.?a ; , ;v

r o n t r ^ l t 1 ffp Siü "Sfio ã p a r f i r f i f f K f l rf*> í íart í ' •>•'•:iriAr- i:'.'- p a r a ;; ; • • ; i f u r : ! .

Nar, a ^ a r i r n s r("(T"i>' : i í ia,- i ; is í L O i - O.(!í."i. n .008 - n . í :0 '2°< : df- i ^ q r - f o n t : -

n t i 1 . " <• n r ' \ 1 ' ! f . " • . aprpr>pr'tar*o ^;;n<a f ^ r f ^ u i a ç a r ' ;'<* í r r i í i i r i r i t ia r t : : C . T ^ - I T ' r n í" a

200 q •1r f . n d a b p r ) p n r h t r " , é a l t . - . r rpnf ! ' i s p r . t " <\r f i t c . t c \ i ' i í . a : ! f p a r a :•'; i - i i i -

tur.í""-. Í . V - Í : Í : I ' r i r r r ^a . r^ is rurar , (\r t a r i f j i i f 'ir- F \ r i d ; i h » " ! rrv-. i r i5; t ' " i ' ' i ' ia; ' . •• " ; : . t i i i ' ! -

fí-tH í--irT:»>r:-iais p o d e r " r .crcrü üsrií i fv, ;UTT- p r n b l f r ^ a r ; .
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AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA DE PYRIDABEN, PARA O CONTROLE DE ÂCARO

DA LEPROSE Brevipalpus phoenicis (GEIJSKES, 1939) (ACARI, TENUIPALPI-

DAE) EM CITRUS.

1 2 3
Borgo, A. ; Frank, H. & Haden, E.

Na citrirultura, o ácaro B. phoenicis, se constitui um sério problema por

ser o transmissor da leprose, cuja doença e danos se manifestam, sobre as fo-

lhas, ramos e frutos da planta. O presente experimento foi conduzido durante o

ano agrícola 89/90 no município de Cajobi, SP, para avaliar o efeito de Pyrida-

ben para o controle do ácaro da leprose, Brevipalpus phoenicis (Geijsks, 1939).

No ensaio utilizou-se o dileamento experimental de blocos ao acaso com

4 repetições. Além da testemunha, testou-se os seguintes tratamentos, com do-

ses expressas em g de i.a./100 1 de água: Pyridaben 12, 16, 20 e 24 g; e Propar-

gite a 72 g.

As avaliações, inclusive a prévia, foram realizadas em 20 frutos por parcela, to-

mados ao acaso, utilizando-se máquina de varredura e lupa binocular. Para deter-

minar a eficiência aplicou-se a fórmula de Henderson e Tilton (1955).

Os resultados obtidos em 7 avaliações até os 90 dias após a aplicação

permitem concluir que o Pyridaben caracteriza-se por apresentar um bom .efeito

de choque sobre indivíduos desta espécie, mesmo na menor dosagem. O produto

apresentou nível de eficiência de 99%, 4 dias após a aplicação do produto.

Pyridaben tem um efeito residual semelhante ao padrão, 90 dias também

na menor dosagem. Pode-se afirmar que o produto é eficiente no controle do

ácaro da leprose na dosagem de 12 g de i.a./100 litros de água, mesmo em con-

dições de altas infestações como foi a situação do presente ensaio.

1. Pesquisador . BASF Nras. S.A. Ind.Químicas

2 Eng? Agr? - Esr.Experimental Agrícola - BASF - Cx.Postal 802 Campinas-SP.

3 Fng° Anr°, Dr., Gerente da Estação Exp.Agrícola - BASF
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AVALIAÇÃO DA EFICIÊNCIA DE PYR1DABEN (BAS 9078 6 1) NO CONTROLE

DO ACARO DA LEPROSE Brevipalpus phoenicis (GEIJSKES, 1939)

(ACARI, TENHILPALPIDAE) NA CULTURA DE CITRUS.

1 2 3
Fogaça, M.S.Jr. : Nakano O. & Frank H.

O Pyridaben é um novo acaricida em desenvolvimento pela BASF, perten-

cente ao grupo das Pyridazinonas. Instalou-se o presente ensaio visando avaliar

a eficiência do produto no controle ácaros da leprose B. phoenicis, uma impor-

tante praga citrícula, principalmente por ser um vetor do virus causador da le-

prose.

O experimento foi conduzido no período de 09/02 a 11/05/90, em pomar

da variedade Valencia de 3 anos da Faz. Ressaca, no município de Santo A.

Posse - SP. Constou de 6 tratamentos com 4 repetições em blocos ao acaso.

Utilizou-se 6 plantas úteis/repetição. Empregou-se pulverizador tratorizado, es-

pecial para ensaios dotado de pistola de pulverização. Gastou-se 4 L de calda/

p'anta. As avaliações, sendo uma prévia, aos 4, 1C, 31, 45 e 90 dias após a

aplicação, foram realizadas em 10 frutos/parcela, utilizando-se máquina de var-

redura e lupa binocular. Além da testemunha, testou-se o Pyridaben a 10 e 15

g.i.a./100 L água; comparados com Propargite a 72 g.i.a./100 L de água.

Pyridaben foi altamente eficiente atingindo 100% de controle já na l§

avaliação. Aos 60 dias a dose de 10 g.i.a. de Pyridaben controlou 94% enquanto

o padrão 62%.

Não foram observados quaisquer sintomas de fitotoxicidade nos tratamentos com

Pyridaben. Em resumo, o produto destacou-se pela sua eficiência, com ótimo

efeito de choque e residual, podendo ser recomendado para o controle da lepro-

se em citrus. As dosagens de 10 e 15 g.i.a./100 L água são as recomendadas.

1 Arad.Agronomia da FAZMCG e Estagiário do Depto.Entomologia ESALQ

2 Eng? Agr?, Dr., Prof. Titular Depto.Entomologia - ESALQ - USP.

3 Eng° Agr^, Est.Exp.Agrícola - BASF - Cx.Postal, 802 - Campinas - SP.
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AVALIAÇÃO DA EFICIÊNCIA DE PYRIDABEN IBAS 9078 6 F) NO CONTROLE

DO ACARO DA FALSA FERRUGEM Phyllocoptruta oleivora. ASH, 1879 íACARI,

ERIOPHYIDAE) NA CULTURA DE CITRUS.

1 2 3
Fogaça, M.S.Jr. ; Nakano, O. & Frank, H.

Principalmente no verão, o ácaro da falsa ferrugem Phyllocoptruta oleivo-

ra, constitui-se em praga presente em quase todos os pomares cítricos. Cum o

objetivo de avaliar o Pyridaben, como uma nova alternativa para o controle des-

te ácaro, instalou-se este ensaio na Faz. Nova Cintra em Sto.A.Posse - SP. em

23.01.90, em pomar 21 anos da variedade Pera-Natal.

O ensaio constou de 6 tratamentos com 4 repetições em blocos ao acaso.

Empregou-se pulverizador tratorizadc,, especial para ensaios dotado de pistola de

pulverização. Gastou-se 12 de calda/planta. Os tratamentos além da testemunha

foram: (especificados em g.i.a./100 L água). Pyridaben a 10, 15, 20; Enxofre a

240; Propargite a 72, Nas avaliações, sendo uma prévia aos 3, 7, 28 c 45 dias

após a aplicação, constou-se o número de ácaros em 1 cm2 de 20 frutos/parce-

la, com uma lupa de 10 aumentos.

No ensaio não foram observados sintomas de fitotoxicidade de Pyridaben.

Todos os tratamentos, quando submetidos a avaliação comparativa pela fórmula

de Henderson e Tilton (1955), foram eficientes, sendo que, Pyridaben foi igual

ou superior ao padrão atingindo controles superiores a 97% na menor dosagem,

ou seja, 10 g.i.a./100 L água. Na avaliação de 3 diar, após a aplicação contro-

lou 100% dos ácaros, caracterizando seu excelente efeito de choque. Embora se-

ja conhecido também o seu efeito residual só foi possível avaliar até aos 45

dias após a aplicação, devido ao decréscimo natural da população na testemu-

nha. Pyridaben pode ser recomendado e é eficiente para o controle do ácaro de

falsa ferrugem P. oleivora em citrus.

1 Acad.Agrnnomía f AZMCG e Estágio do Dpto.Entomologia ESAl O - USP

2 Eng^ Agr?, Dr. Prof. Titular do Depto.Entomologia - ESALQ - Piracirabíi-SP

3 F.ng? Agr? Est.Exp. Agrícola - BA5F - Cx.Post ai 802 - campinas - SP.
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ESTUDO DE DOSES DE PYR1DABEN, NO CONTROLE DO ÁCARO DA FALSA

FERRUGEM, Phyllocoptruta oleivora, ASH., 1879 (ACARI, ERIOPHYIDAE), NA

CULTURA DE CITRUS.

1 2 3
Borgo, A. ; Frank, H. & Haden, E.

O trabalho em referência, cuio objetivo foi o de estudar a eficiência de

diferentes doses de Pyridaben, no controle do ácaro da falsa ferrugem,

Phyllocoptruta oleivora, em citrus, foi desenvolvido a campo, na fazenda Marin-

gá, município de Araraquara, São Paulo, durante o ano agrícola de 1968/90.

Utili7ou-se o delineamento experimental de blocos casualizados com 4 re-

petições e 7 tratamentos, relacionados a seguir, acompanhados de suas respecti-

vas doses de ingrediente ativo, traduzidas em g/100 1. de calda. Testemunha;

Pyridaben nas doses de: 8; 12; 16; 20; Avermectin 0,45 e Enxofre 240.

Previamente à aplicação dos tratamentos, efetuou-se a contagem do núme-

ro de ácaros em 20 frutos por planta, tomados ao acaso. Com o auxílio de uma

lupa de bolso, avaliou-se a área de 1 cm2 por fruto. Nas avaliações realizadas

após a aplicação dos tratamentos, procedeu-se de modo similar, sendo o número

de ácaros encontrados em cada tratamento, submetidos à avaliação comparativa

pela fórmula de Henderson e Tilton (1955).

Os resultados oriundos de um total de 5 avaliações permitem concluir que

Pyridaben, apresentou excelente efeito de choque independentemente da dose tes

tada. Na média das avaliações, não foi observada diferença significativa entre

as doses de Pyridaben, submetidas à avaliação no presente ensaio e destas com

os padrões testados. Em todos os tratamentos e avaliações a eficiência foi supe-

rior a 90%. O efeito positivo de Pyridaben e dos demais tratamentos prolon-

gou-se até a última avaliação (46 dias após a aplicação).

1. Pesquisador - BASF BRASILEIRA S.A. IND. QUÍMICAS

2 Fngr- Agr° - E st.Exp.Aqrícola - BASF - Cx.Postal 802 - Campinar. - rjP

3 Fnq" Agr?, Dr., Gerente da Est.Exp.Agrícola - BASF



AVALIAÇÃO DA AÇÃO ACARICIDA DO PYRIDABEN (SANMITE) NO CONTROLE DO ÃCARO DA

LEPROSE Bizvipalpu-, pho^niCLi E SEUS EFEITOS SOBRE A FAUNA PREDADOKA EM Cj_

TROS.

Oliveira, C.A.L. de & Martinelli, N.M.1

Foram instalados em 1989 e 1990 4 ensaios na região de Bebedouro,SP.

Três destes (I, II e III), destinaram-se a avaliar a ação acaricida e um ou

tro (IV), avaliar os efeitos do produto sobre os predadores. Todos os en

saios foram conduzidos em pomares da variedade Pera Natal. 0 ensaio I com

portou 6 tratamentos (dosagens para 100 litros de água): Sanmite 200 g ia/

l nas dosagens de 50, 75 e 125 ml; Sanmite + Kumulus 80 PM a 50 ml + 125 g;

Omite 720 CE a 100 ml e Testemunha. No ensaio II: Sanmite 200 g ia/£ e 200

g ia/kg nas dosagens de 50, 75 e 100 ml e g, respectivamente; Omite a 100ml

e Testemunha. No ensaio III: Sanmite 200 g ia/i a 25, 37, 50, 75 e 100 ml;

Sanmite + Kumulus a 12,5 ml + 150 g; Omite a 100 ml e Testemunha. As aplica

çoes foram realizadas com equipamento tratorizado tipo pistola. Antes e

após as aplicações foram efetuados levantamentos da população do ícaro, em

pregando-se o método da máquina de varredura e contagem em microscópio es_

tereoscópico. No ensaio IV (predadores) estabeleceu-se os tratamentos: San

mite a 50 ml, Omite a 100 ml e Testemunha- Cada parcela foi constituída de

75 plantas. Antes e após 3, 15, 30, 45 e 60 dias da aplicação foram avalijj

dos os predadores. Empregou-se o Nuvan 100 CE a 100 ml para o extermínio

da fauna. Os insetos mortos foram recolhidos em lona estendida no solo, sob

a copa, e contados em laboratório cujos dados estão sendo avaliados. Con

cluiu-se que: Sanmite foi bem eficiente no controle do ácaro da leprose até

50 dias da aplicação. As misturas mostraram promissoras. As formulações de

Sanmite comportaram-se de modo semelhante.

\J Profs. Drs. do Depto. de Defesa Fitossanitíría - KCAVJ/UNESP.
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CONTROLE DO ÃCARO DA LEPROSE Bxzvipalpaò phoZiUciò COM PIRETROIDES E SEUS

EFEITOS SOBRE A FAUNA PREDADORA EM CITROS.

Oliveira, C.A.L. de. & Martinelli, N.M.1

Foram instalados dois ensaios, um em 1989, visando avaliar a ação

acaricida dos piretroides fenpropathrin (Meothrin 30 CE) e bifenthrin (Tâ s_

tar 100 CE) no controle do ãcaro da leprose e um segundo, em 1990, objet£

vando avaliar os efeitos desses piretroides sobre a fauna predadora. Ambos

os ensaios foram conduzidos em pomares adultos da variedade Pera Rio, delj^

neado estatisticamente em 4 blocos casualizados. No ensaio n9 I(eficiência)

estabeleceu-se os seguintes tratamentos: Meothrin 30 CE a 30, 40 e 50 ml;

Tal star 100 CE a 20 ml, Savoy 50 PM a 3 g; Tanger 480 SC a 80 ml; Omite 720

BR CE a 100 e Testemunha. As aplicações foram efetuadas com equipamento tra

torizado, tipo pistola. A população do ãcaro da leprose foi levantada antes

e após a aplicação dos produtos. Adotou-se o método da máquina de varredura

para a retirada dos ácaros dos frutos e contou-se o número de ácaros com

auxílio de um microscópio estereoscopico. No ensaio visando avaliar os efei

tos dos piretroides sobre a fauna predadora foram estabelecidos os seguiii

tes tratamentos (dosagens por 100 Htros de água): T^lstar 100 CE a 17,5 e

20, Meothrin 300 CE a 50 ml, Omite 720 BR CE a 100 e Testemunha. A popula

ção predadora foi avaliada antes e após 3, 15, 30, 45 e 60 dias da apli.i

çao. Para a morte total dos insetos presentes empregou-se o Nuvan 100 CE a

100 ml. Os insetos mortos foram recolhidos em uma lona, colocada no solo

sob a copa das árvores. Esse material foi enviado ao laboratório, no qual

está sendo avaliado. Do ensaio de eficiência de controle do acaro da lepro

se concluiu-se que: todos os produtos testados, nas várias dosagens, foram

altamente eficientes no controle do acarino, tendo sido avaliado até 60

dias da aplicação.

1/ Profs. Drs. do Depto. de Defesa Fitossanitaria - FCAV.I/UNESP.



ENSAIO DE COMBATE AO ACARO DA LEPROSE B*evipaipus JL-ÍII-CUÍ C< i (CE1JSKES, 19 39),

ESPECIALMENTE COM MOVO JUVENÕIDE.

CLari, A.I.; Cardoso, M.A.C.; Hamamura, R. ; Rangel, R.C. ; Regitanc, E.B.1;

Mesquita, L.F.1 & Mariconi, F.A.M.1

Nos últimos anos, o ácaro da leprose passou a ocupar o primeiro lu-

gar de importância entre as pragas dos citros. Uma área experimental foi

instalada em Piracicaba, SP, em laranjal de plantas adultas. Os tratamen

tos foram 7, com 4 repetições: A) testemunha; B) flucicloxurom (Andalin

250 CE üniroyal), 40 cm3; C) flucicloxurom, 60 cm3; D) flucicloxuron, 80

cm3; E) flucicloxurom, 120 cm3; F) propargite (Omite 720 CE BR), 100cm3;

G) bromopropilato (Neoron 500 CE), 75 cm3. Entre parêntesis estão os pro-

dutos comerciais; fora deles, estão as ouantidades desses produtos em 100

litros de água. O flucicloxurom é juvenóide. Ãgua: 6 í/plan^a, aplicados

com pulverizadores costais motorizados. "Extravon": 25 cm^ desse espalhan-

te-adesivo para 100 litros de calda.

Após 07, 20, 34 e 50 dias àa pulverização G deu 88,8%, 90, '.: ,

98,37. e 94,3Z de eficiencias; F conduziu a 73,67, 87,7%, 9f>,9% e 96,1%. Os

4 tratamentos de juvenõíde nao se salientaram.

1. Departamento de Zoologia - LSP/Pi r;trí raba-SP



DEFENSIVOS AGRÍCOLAS, INCLUÍDO UM JUVENÕIDE, CONTRA O ÃCARO DA

FALSA FERRUGEM DOS CITROS Tkijliocoftiut a ãliJ-VOia (ASHM . , 1879) .

R a n g e l , R . C . ; Hamamura , R. ; R e g i t a n o , E . E . ; C l a r i , A . I .

M e s q u i t a , I.. F . ; C a r d o s o , M.A.C . & M a r i c o n i , F . A . M .

V á r i o s d e f e n s i v o s q u í m i c o s , i n c l u i d o um j u v e n ó i d e ,

fo ram a p l i c a d o s em p u l v e r i z a ç ã o c o n t r a o á c a r o da f a l s a l e r r u -

gem d o s c i t r o s , un dos g r a n d e s m a l e s da K i t r i c u l t u r a . Campo ex

p e r i m e n t a l en: L i m e i r a , S P , uma das p r i n c i p a i s a r e a s c i t r l c o l a s

do B r a s i l ; a b r a n g i a 7 t r a t a n e n t o » , com A r e p e t i ç õ e s ( 2 8 p a r c e —

I a s ) . Os t r a t a m e n t o s f o r a m : A) t e s t e m u n h a ; B) f l u c i c l oxur om( Ali

d a l i n 250 CE U n i r o y a l ) , AOcm ; C) b r o m o p r o p i l a t o ( N e o r o n 500

C E ) , 65cm ; D ) q u i n o m e t i o n a t e + e n x o f r e ( M o r e s t a n + E n x o f r e ) ,

200cn ; E ) q u i n o n e t i o n a t o + e n x o f r e ( M o r e s t a n + E n x o f r e ) , 2 5 0

cm ; FD f o r m e t a n a t o ( D i z a r z o l 5 0 0 ) , 2 2 , 5 g ; G) f o r m e t a n a t c ( D i -

c a r z o l 5 0 0 ) , 3 1 , 5 g . K n t r e p a r ê n t e s i s e s t ã o o s p r o d u t o s c o m e r e i

a i s ; f o r a , e s t ã o a s q u a n t i d a d e s d e s s e s p r o d u t o s p a r a 100 l i t r o s

de c a l d a . P u l v e r i z a ç ã o : 0 1 / 1 0 / 1 9 8 9 , com p u l v e r i z a d o r e s c o s t a i s

m o t o r i z a d o s . Cada á r v o r e r e c e b e u 10 l i t r o s de c a l d a . Espalhan_

t e - a d e s i v o : " L x t r a v o n " : 25 cm / 1 0 0 l i t r o s de c a l d a .

Foram f e i t a s a v a l i a ç õ e s em f o l h a s 0 6 , 2 0 , 36 , 50 e

6b d i a s a p ó s a p u l v e r i z a ç ã o . C o n s i d e r a n d o a p e n a s as 3 ú l t i m a s

c o n t a g e n s , o s m e l h o r e s f o r a r c : F , 9 8 , 3 % , 9 6 , 6 % e 100%; C, 9 4 , 8 % ,

96,6% e 8 5 , 7 % ; C, 8 6 , 2 % , 89 ,7% e 8 5 , 7 % . E s s e s t r a t a m e n t o s f o r a m

m u i t o b o n s , a t é n a s d u a s p r i m e i r a s a v a l i a ç õ e s . D e E_ foram bem

b o n s s o n e n t e a o s 06 e 20 d i a s e o j u v e n õ i d e aos 2 0 , 3 6 , e 50

d i a s .

1. D e p a r t a m e n t o de Z o o l o g i a - U S P / P i r a c i c a b a - S P
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INSETICIDA FISIOLÓGICO E ACARICIDAS NO CONTROLE DO ACARO RAJACO Tetrany 'htc

urticae (Koch. 1836] (Acari-Tetranychidae) MA CULTURA DO ALGODÃO.

Martins, J.C.1,- Utsumi, K.2; Benetore, G.2; Padueli, A.T.2.

De ocorrência na lavoura de algodão a partir de 60 a 70 dias apôs a

emergência das plantas, o ácaro rajado Tetranyahus urticae ten-se consti

tuido praga de importância devido aos danos que provoca. Tanto as ninfas

como os adultos escarificam o tecido vegetal e alimentam-se da seiva que

extravasa. 0 ensaio foi realizado no município de Barra do Jacaré - PR du

rante a safra 1988/69 para avaliar a eficiência de inseticida fisiológico

e acaricidas no controle do ácaro rajado T. urticae na cultura do algodão,

cultivar IAC-20.

0 delineamento experimental empregado foi blocos ao acaso con 07

tratamentos: flufenoxuron (Cascade 100 - 100, 125, 150 g i.a./ha!; avermec

tin CVertimec 18 CE - 9 g i.a./hal; dicofol (Ciool 18,5 CE-555g i.a./ha) ;

propargite (Omite 720 CE - 900 g i.a./ha) e te ..emunha (sem produto), e 04

repetições. Para comparação das médias aplicou-se o teste dp Tukey e a po£

centagem de eficiência foi obtida pela -fórmula de Abbott. Na aplicação dos

produtos utilizou-se um pulverizador de pressão constante CO2 equipado com
2

bico %2' pressão de 70 lb/pol e volume de calda de 250 Z/ha. Mas . avaliei

çoes, em pré-contagem e aos 4, 7 e 14 dias apôs aplicação dos prmtutoa

(daai, foram coletadas 3 folhas/plantas em 5 plantas ao acaso/parcela e cori

tado. com auxílio d2 uma lupa de bolso com aumento de 10 vezes, em uma vi_

sada de 1 cm , o número de ácaros rajados vivos encontrados na colônia mais

populosa.

Os tratamentos mais eficientes foram: flufenoxuron 125 e 150 g i ,ri./

e avermec tin 9 g i.a./ha que apresentaram mais de 87% em todas as fivcilia

ções e propargite 900 g i.a./ha, com mais de 81% até / di-1 ̂ .

1. Eng9 Agr9 MS. Docente da FHndação Faculdade de Agronomic! "Luiz

(FFALMJ, C P . 261. Bandeirantes - PR.

2. Shell Brasil 3/A (Petróleo). Londrino - PR.
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COnDATt UUÍMICC AD ACARG ERANCO Foluphagotarsonemus latus

BANKS. 1904) (ACAPI: T ARSONEKIOAE ) EK PL'LVER I ZAÇAO .

Ciniglic Neto. F.1; Rangel, R.C.1; Pazini, M.R.1; Swart. fi. i

Cardoso n.A.C.1 & Mariconi. F.A.n.1

(Diversos defensivos químicos foram experimentados, e m

cultura de algodão, contra a ácaro branco, importante praga des

sa cultura. Q campo experimental foi montado em Piracicaba. SP;

abrangia 7 tratamentos com 4 repetições, cada uma destas com

12C m . Os tratamentos foram: A) testemunha; B) dicofol (Keltha_

ne 480). 369,Eg; C) dicofol Uelthane 480), 739,2g; D) triaz£

fós (hostathion 400 ER CE), 300g; E) silaneofane (Hoe 498 SC).

20Cg; F) propargite (Omite 720 CE BR), 1.080g; G) abamectina

(Vertimec 18 CE), 2,7g. Entre parintesis estão os produtos C£

merciais; fora deles, estão s6 quantidades de IA/ha. Água: 333

l/ha. "Extravon" (espalhan te-adesivo ]: 25cm /10C litros. A pu_l

verização foi realizada em 07/02/1990 com pulverizadores £

tais motorizados.

1B melhores resultados foram conseguidos com D ítriazo-

fós: padrão): aos 02, 05, 09 e 12 dias da pulverização SUÜÒ ef^

ciências foram, respectivamente, 99,1%, 96,3*, 98,5*. e 96,9*;

C (Dicofol, dosagem mais forte) deu 96,1*. 98,8%, 94,9* e 94,4V

G (abamectina) deu 91,1*4.96.1*, 95,4* e 96,9*; B (dicofol, dosa

gem mais baixa) apresentou 81,7*. 93,5*, 95,4* e 82,2*.

Mas 4 contagens, D e G foram sempre diferentes estatis-

ticamente da testemunha. C e B foram semelhantes ã testemunha '

somente aos 12 dias da pulverização.

1. Dcpôi-Lanibntc de 7nolopia - USP/P irac icaba - SP
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EFEITO DE INSETICIDAS SOBRE POPULAÇÕES DO PCffO BWO0, PolyphagotarsoKenus

latus (Banks, 1904), EM SOJA

Corso, I . C . -

Visando quantificar o crescimento populacional de acaros na cul-

tura da soja, em decorrência da aplicação de inseticidas piretroides, foi

realizado um experimento de canço, em Cambe, PR, sobre soja 'Cristalina1,

semeada em 8/02/1987, com espaçamento de 0,5m entre as fileiras. O delinea

mento utilizado foi o de blocos ao acaso, com quatro repetições por trata-

mento, com parcelas medindo 4m x 6m, com área útil de 8m2 . Os produtos tes

tados foram deltametrina (5g i.a./ha), permetrina (15g i.a./ha) e o inset_i

cida fosforado sistêmico profenofos (200g, 275g e 375g i.a./ha). Para a

aplicação, foi utilizado um pulverizador manual a C02, com barra contendo

seis bicos D-10, na pressão de 43 lbf/polJ, gastando um volume d= 100 l/ha.

A avaliação dos tratamentos foi efetuada a zero (prévia), dois,

cinco, oito, 14 e 21 dias após a pulverização dos inseticidas. Os acaros

foram contados no próprio campo, com lupa manual (lOx), em area previamen-

te delimitada de l,0cm2 de folha, com o registro do numero total (adultos
+ formas jovens) de espécies vivos, presentes em cada amostra.

A espécie de acaro ccorrente foi Polyphagotarsonemus latus

(Banks, 1904), denominada vulgarmente "ácaro branco". Houve queda geral na

população do acaro, presumivelmente devido a ocorrência de chuvas fortes e

tenperaturas baixas, durante o período de realização do experimento. As-

sim, nenhum dos produtos aplicados sobre a soja provocou aumento populacio

nal. Profenofos, na maior dose testada, foi o único tratamento que causou

decréscimo superior a 80% na população da praga, em relação a testemunha.

I/pçsquisador da EMBRAPA-CNPSo. Caixa Postal 1061, 86001 - Londrina, PR.

?(•>



NOVO CAMPO EXPERIMENTAL DE COMEATE AO ÍCARO BRANCO

latui (BANKS, 1904).

r i e s q u i t a . L . F . 1 ; R e g i t a n o . E . B . 1 ; Range l . R . C . 1 ; Cardoso .M.A .C .

Hamamura, R . 1 ; C l a r i , A . I . 1 & M a r i c o n i . F .A .M.

0 o b j e t i v o des te t r a b a l h o f o i a v a l i a r o desempenho de

d i v e r s o s p rodu tos qu ím icos no combate ao ácaro branco em a l g £

dão . I n s t a l o u - s e campo e x p e r i m e n t a l em T i e t ê , Sp. r e g i ã o a l g o d £

e i r a mu i to i m p o r t a n t e . 0 campo abrangeu 7 t r a t a m e n t o s cotr 4 r £

p e t i ç õ e s : hav ia 28 p a r c e l a s , cada uma de 150 m . a p u l v e r i z a ç ã o

f o i r e a l i z a d a em 16/02/1989 com p u l v e r i z a d o r e s m o t o r i z a d o s -cos

t a i s . ã razão de 300 l / água por ha; o " E x t r a v o n " (2Ccm3 /100 1)

f o i o e s p a l h a n t e - a d e s i v o usado. T ra tamen tos : A) t es temunha : B)

abamect ina (Ver t imec 18 CE) . 5 . 4 g ; C) f ox im ( V o l a t o n 500 CE). '

l .OOOg; O qu inome t i ona to (Morestan 500 SC), 250g; E) e n x o f r e *

( E l o s a l SC 100%). 2 . 0 0 0 g ; F) t r i a z o f ó s ( H o s t a t h i o n 400 BR) ,300g ;

G) f l u c i c l o x u r o m ( A n d a l i n 250 CE U n i r o y a i ) . 1 4 0 g . Os nomes e n t r e

p a r ê n t e s i s são p rodu tos c o m e r c i a i s ; os que estão f o r a são de

I A / h a .

0 padrão ( t r i a z o f ó s ) f o i o melhor t r a t a m e n t o aos C4, 11

e 17 d i a s ( e f i c i i n c i a s : 9 4 , 1 % , 96.6%. 96,2% e 69,0%) 0 (abamec-

t i n a ) esteve em 2* l u ? a r nessas 4 a v a l i a ç õ e s (83,6%, 92,5%.

90.8% e 88 ,0%) . Aos 02 d i a s da p u l v e r i z a ç ã o nenhum t r a t a m e n t o '

d i f e r i u dos demais .

1. Departamento de Z o o l o g i a - USP/P i rac icaba-SP,
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CONTROLE QUÍMICO DO ÃCARO BRANCO, Poliphagotarsonemus latus, (Banks,

1904) (Acari, Tarsonemidae) NO ALGODOEIRO.

Aires, S.S.B.1; Damaceno M.A.1; Rocha, CL. 2; Silva, A.L.da3

0 âcaro branco é polífago e cosmopolita. Seu ataque se da nas

folhas novas, que pode resultar em perdas significativas na produção do

algodoeiro.

Visando o controle desta praga, testou-se o acaricida Pyridaben

150 g/l CE nas dosagens de 1,7; 2,5 e 3,4 l/ha em comparação com Omite

720 CE-BR na dosagem de 2,5 l/ha, Cascade 50 na dosagem de 0,6 l/ha e

uma testemunha. 0 experimento foi conduzido em uma propriedade rural do

município de Santa Helena-GO, no período de 04/01 a 30/04/88. O deljnea-

mento experimental foi de blocos ao acaso com 5 repetições. Cada parcela

constituiu-se de 6 linhas de algodoeiro da variedade IAC-20, espaçados

de l,0m com 10,0m de comprimento. As aplicações foram realizadas com

pulverizador costal, bicos X2, gastando-se 300 l/ha de calda. Foram rea-

lizadas cinco avaliações, sendo uma em pre-aplicaçao e as restantes ar>s

3, 8, 14 e 24 dias após os tratamentos. As avaliações foram feitas' em

laboratório, contando-se o número de ícaros no local de maior concentra-

ção na folha por meio de um lupa binocular.

Os resultados obtidos neste experimento, permitiram concluir que

o Pyridaben nas três dosagens testadas controla efetivamente a praga,

atingindo eficiência superior a 89% de controle na menor dosagem, até os

24 dias após as pulverizações, não diferindo estatisticamente do Cascade

50.

.'- Estagiárias do DeptC Fitossanitário da E.A.-UFG.

2- Eng2 Agr° - Basf Brasileira S/A. - CP. 5187 - São Paulo-SP

3- Docente do DeptQ Fitossanitário t.A.-UFG - Goiânia-GO.
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£ F ! C ! £ N C I A O E A C A R O S O A F A M Í L I A P H Y T O S E I I D A E C O M O P H E D A O O R E S D E

.ACAROS FiTOFAGOS DOS CITROS.

b a r q u e s . E . •. M O R A E S , G . J . d e 2

P o u c o s e s a b e s o b r e a i m p o r t â n c i a d e ã c a r o s d a f a m í l i a

P h y t o s e i ' d a e n o c o n t r o l e d a s p r i n c i p a i s f a m í l i a s d e ã c a r o s f i -

: õ t.-, •- o s e~\ c i t r o s .

E s t e " r a b a i h o foi d e s e n v o l v i d o e m d o i s p o m a r e s n ã o p u l -

v e r i z a d o s d e l a r a n j a P e r a - R i o , c o m 3 a 5 a n o s d e i d a d e , n a s

r e g i õ e s cie P i r a c i c a b a e S a n t o A n t o n i o d e P o s s e - S P , n o p e r ' o -

G O d e a g o s t o d e 8 9 a ^ a i o de 9 0 . Err. c a d a p o m a r derr,a r c a r a " - s e 2

a r e a s a d j a c e n t e s d e 10 a 15 p l a n t a s c a d a u m a . E - u ^ a d e s t a s

ar-jas, o n ' v e i d e f i t o s e í d e o s foi m a n t i d o b a i x o a t r a v é s d e

a p l i c a ç õ e s d e M a l a t h i o n ( i ,5 n ! / l ) , s e n p r e q u e o n í v e l d e s t e s

p r e d a d o r e s a t i n g i a 3 0 •' d o n í v e l d e o u t r a a r e a ( t e s t e m u n h a ) .

Q j i n z e n a l n e n t e , f o r a * r e a l i z a d a s a v a l i a ç õ e s d o s n í v e i s

p o p u l a c i o n a i s d o s ã c a r o s f i t o f a g o s e p r e d a d o r e s , c o 1'et a n d o - s e

3 f i i h a s a o a c a s o d e c a d a q u a d r a n t e e ̂ 10 p l a n t a i t o - a d a s a o

acas;> e- c a d a t r a t a m e n t o .

O s r e s u l t a d o s o b t i d o s i n d i c a n u ~ a a l t a e f i c i ê n c i a d o s

p r e d a d o r e s n a t i v o s q u a n t o a o c o n t r o l e d o ã c a r o d a l e p r o s e

'• B r e v i p a l p'is p h o e n i c is ( G E U S K E S , 1 9 3 9 ) ^ e ã c a r o p u r o ú r e o

• i duct, j c h u s •:: i t r i i M c C S E G O R , Í 9 I 6 M . N o po-.ar d e P i - a c i c a b a , o s

p ' i'dad'j re s ^ e '-nitrars- t a ^ b e ~ e f i c i e n t e s , n c c o n t r o l e d o a c a -

m r\A f a l s a f e r r u g e r ( Ph-j 11 o c o p t TU ta o l e i v o r a ( A S H M E A D , i 3 7 9) ) -

!/fin I •, i •, t a dr: C N P g , C N P O A / EM B R A P A , J a g u a r i ú n a , S P .

? /?, •.qu i sririnr ia flrea d e En t o-io 1 or) i a , C N P D A / E M B R A P A ,



CONTROLE QUÍMICO DO MICRO-ÃCARO Aculops lycopersici (Massee, 1937) (Aca-

rina, Eriophydae) CAUSADOR DO BRONZEAMENTO DO TOMATEIRO.

Rocha, CL. 1 & Silva, A.L.da2

O bronzeamento-do-tomateiro é problema sério para essa cultura

em Goiás, pois o micro-ácaro ataca a cultura nos meses secos e quentes,

provocando morte das plantas novas e queda de produção quando o ataque

ocorre tardiamente. Em algumas situações, chega a inviabilizar a cultura

do tipo estaqueado.

0 delineamento foi de blocos ao acaso, com quatro repetições. A

cultivar foi a IPA-5, do tipo rasteiro, irrigado por meio de sulcos,

plantada no espaçamento de 1,0 m entre fileiras e parcelas de 20 m2. Os

tratamentos foram: Pyridaben 20% PM e 200 CE nas doses de 50, 75 e 100

gramas e ml/100 1 de água; Enxofre 80% PM na dose de 200 g/100 1 de água

e Testemunha. Utilizou-se pulverizador de precisão a C02, dotado de bico

X3, gastando-se 500 l/ha de calda.

As avaliações foram realizadas aos 10 e 15 dias após os trata-

mentos, sendo que Pyridaben apresentou controle acima de 94% aos 10

dias, não havendo diferença significativa entre as doses e formulações

testadas, enquanto que o Enxofre apresentou controle de 50%. Na avalia-

ção de 15 dias após a aplicação Pyridaben em todas doses testadas apre-

sentou eficiência acima de 85% de controle, mostrando-se como uma alter-

nativa para n controle da praga.

1- Eng2 Agr2 - Basf Brasileira S/A - CP. 3187 - São Paulo - SP

2- Prof, da Escola de Agronomia da UFG - CP. 131 - Goiânia - GO
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BAYER

Tecnologia de ponta
em piretróide

Bay troid CE

Inseticida piretróide, contendo
50 g/l de Çyfluthrin, em
formulação de concentrado
emulsionável.

o
a

Baytroií

'"«Held,

v«>»Mme liquido: HIW>

Vantagens

- Excelente ação inseticida
- Versatilidade
- Menores danos mecânicos

na lavoura
- Rápida ação inicial
- Quebra o ciclo das pragas
- Elimina os pices de

infestação
- Bom período de proteção
- Baixa dose

Se é Bayer, é bom.



DETERMINAÇÃO DA ÁREA FOLIAR CONSUMIDA PARA LAGARTA DO CARTUCHO DO MILHO

(Spodopte.no. {jiu.gipZH.da. - SMITH, 1977) (Leudoptera-Noctuidae) EM LABORATÓRIO

Silva, A.C.1 ; Almeida, J.C.M.2 & Ferreira, M.N.2

A lagarta do cartucho do milho, SpodopteACL ^fiug-ipeAda. e uma das pra-

gas-chave desta cultura e dependendo do ano e condições climáticas, podem

ser observados danos na produção de grãos de ate 20% e se o ataque ocorrer

na fase inicial da cultura, o prejuízo poderá ser total. É necessário que

se conheça a área foliar consumida pelo inseto para se determinar o Nível

de Dano Econômico, que é um dos parâmetros fundamentais para se estabelecer

um bom manejo integrado.

Realizou-se então este trabalho no laboratório de Biologia dos Inse-

tos do Departamento de Fitossanidade da ESAL, utilizando-se 20 lagartas de

12 instar, acondicionadas em tubos de vidro de 8,0 x 20 cm, vedados com um

chumaço de algodão. Foram colocados nestes tubos, pequenos retângulos de fo

lhas novas de milho de 3,0 x 7,0 xm que foram trocados diariamente, durante

13 dias. Destes retângulos que eram retirados, desenhou-se a area consumi-

da pela lagarta em uma folha de papel e através de um planimetro calculou-se

o consumo para cada lagarta. As lagartas foram medidas diariamente do 12

instar até a fase de pré-pupa.

0 consumo médio encontrado foi de 141,80 cm2 - 11,68 sendo que o con

sumc percentual por instar foi o seguinte: 12 instar: 0,15%; 22 instar:

0,67%; 32 instar: 6,33£; 42 instar: 15.77Z; 52 instar: 31,65%; 62 instar:

43,06% e 72 instar: 2,37%.

— Pós-graduando em Fitossanidade (Entomologia), ESAL, Lavras - MG.

- Acadêmico em Agronomia, estagiário Dept2 Fitossanidade/ESAL, Lavras - MG.
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BIOLOGIA E CONSUMO FOLIAR DA LAGARTA DO CARTUCHO Spodcptíia

iA.agipe.Kda (J.E. SMITH, 1797) (LEPIDOPTERA; NOCTUIDAE) EM MILHO

Zea mayi L.

DANTAS, I.M.1; BATISTA, J. de L.1; CARVALHO, G.A. de1; NUNES,

cs.2

A lagarta do cartucho do milho é considerada atualmente,

no Brasil como a praga mais importante da cultura do milho.

Objetivando estudar a biologia e o consumo foliar da refe

rida praga, alimentada com folhas de milho, estudos foram real i

zados em laboratório sob condições naturais de temperatura e

umidade. As larvas foram alimentadas com folhas novas de milho

e os adultos com uma solução de água com açúcar.

Os diferentes estágios de desenvolvimento tiveram uma du-

ração média de: pre-oviposição 3,0 dias; oviposição 2,5 dias;

larva 13,56 dias, pupa 10,44 dias para machos e 9,33 dias para

fêmeas; adulto 9,71 dias para m?.cho e 13,56 dias para fêmeas

e um ciclo total de 35 dias para machos e 36,75 dias para fê-

meas. Apresentou cinco Instares larvais e um consumo foliar

médio de 147,80 cm .

1/ Alunos de Pós-graduação em Fitossanidade - ESAL/LAVRAS - MG

2/ Profra do Departamento de Fitotécnia - UFPB/ AREIA - PB
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TESTE DE EFICIÊNCIA ALIMENTAR PARA ADULTOS DE Spodoptera frugiperda (SMITH,

1797) (LEPIDOPTERA, NOCTUIDAE) VISANDO MONITORAMENTO VIA FEROMÕNIO SEXUAL.

1 2
Matrangolo, W.J.R. ; Cruz, I.

0 trabalho foi realizado no CNPMS, em Sete Lagoas/MG, para ava-

liar fonte alimentar de fêmeas de Spodoptera frugiperda, para uma máxima

produção de feromônio sexual. Em campos de milho, foram distribuídas 25

armadilhas. Três fêmeas virgens de 1 dia de idade, serviram como atra-

entes, presas em gaiolas de PVC. Em dias alternados um algodão era ume-

decido em solução alimentar. Foram usados 5 tratamentos e 5 repetições,

com soluções de mel 5 e 10Z, açúcar 5 e 10X e testemunha sem alimento.

0 número de machos coletados por tratamento foi: 10Z mel-44; 5%

mel-37; 101 açúcar-67; 5X açúcar-48 e testemunha-28. Fêmeas sem alimento

viveram em média 8,5 dias. Alimentadas com solução de mel a 5 e 10X vive-

ram em média 16,7 e 19 dias, respectivamente. Com solução de açúcar 5 e

10X viveram em média 17,2 e 21,3 dias, respectivamente. Com açúcar tive-

ram uma sobrevivência aumentada em 307, se comparadas com fêmeas alimenta-

das com mel, independente dos tratamentos. Já o aumento na captura de ma-

chos foi de 42%.

No 29 dia de observação, quando a temperatura mínima foi de 3,9°C,

a coleta total sofreu um acréscimo em relação ao 1* dia (de 21 para 156

machos). No 3? dia, com temperatura mínima de 6,6°C, houve uma redução na

coleta total (2 machos). A temperatura baixa no 2* dia provavelmente ocq£

reu após o horário de pico de coleta, permanecendo durante todo o dia se-

guinte, refletindo negativamente na captura. Nos dias subsequentes, com a

elevação da temperatura, reiniciou-se a coleta de machos, sem alterar a

relação com a fonte alimentar.

1/ Eng. Agr., BS, bolsista, CNPMS/EMBRAPA/CNPq

•2! Eng. Agr., PhD, CNPMS/EMBRAPA - CX.P. 151 - 35700 Sete Lagoas/MG.
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OVOS DE Diazraea sacohavclis OBTIDOS A PARTIR DE ADULTOS CRIADOS SOBRE DI-

FERENTES DIETAS ARTIFICIAIS.

1 2 1 2
Campos, M.B.S. de ; Botelho, P.S.M. , Magrini, E.A. & Macedo, N.

Esta pesquisa foi conduzida no laboratório do PLANALSUCAR, em Ara-

ras, São Paulo, sob temperatura de 20-19C e fotofase de 10 horas.

Cinco casais recém emergidos de Diatraea saaoharalis foram indivi-

dualizados em câmaras de obtenção de ovos, constituindo cada casal numa

repetição.

Observaram-se adultos provenientes de dietas artificias cuja prin-

cipal fonte proteica eram respectivamente farelo de soja, caseina, leve-

dura de cerveja, milho e feijão.

Os ovos depositados pelas fêmeas foram retirados diariamente e man-

tidos a temperatura de 20-19C por cerca de 7 dias, quando contou-se o nú-

mero de ovos viáveis e inviáveis.

Pelos parâmetros observados, concluiu-se que as dietas a base de

caseina e farelo de soja foram as mais adequadas.

' Biólogas do PLANALSUCAR, 13.600, Araras-SP.
2

Eng9s. Agr9s. pesquisadores do PLANALSUCAR, 13.600, Araras-SP, bolsis-

tas do CNPq.



COMPARAÇÃO DE DIFERENTES DIETAS ARTIFICIAIS USADAS NA CRIAÇÃO MASSAL DE

Diatraea saacharalis.

1 2 1 2
Campos, M.B.S. de ; Botelho, P.S.M. ; Magrini, E.A. & Macedo, N.

0 presente trabalho foi desenvolvido no laboratório do FLANALSUCAR,

em Araras, São Paulo.

Oves de Diatraea saaaharalis obtidos a partir de adultos criados em

dieta artificial a base de farelo de soja e germe de trigo foram inocula-

dos em tubos de vidro (8,5 x 2,5 cm) contendo dietas a base de farelo de

soja, caseina, milho, levedura de cana-de-açúcar e feijão.

Após cerca de 14 dias quando as lagartas de D.sacaharalis acha-

vam-se entre o 49' e 59 ínstares, elas foram selecionadas em lotes de 250

indivíduos e inoculadas pelos parasitóides Paratheresia claripalpis, Me-

tagonistylum minense e Apanteles flavipes.

A partir dos pupários obtidos procederam-se as contagens e pesagens

dos mesmos e os dados de 5 repetições foram agrupados em tabelas para a

análise estatística.

Também crisálidas de D.saacharalis provenientes das diversas die-

tas foram separadas, pesadas e os dados analisados.

Pelos resultados, ã luz dos parâmetros usados para avaliar as die-

tas, pôde-se concluir que as três melhores dietas são a base de caseina,

farelo de soja e levedura de cana-de-açúcar.

1 Biólogas do PLANALSUCAR, 13.600, Araras-SP.
2
Eng9s. Agr9s. pesquisadores do PLANALSUCAR, 13.600, Araras-SP, bolsis- i

tas do CNPq.
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USO DE LEVEDURA DE USINA NA CRIAÇÃO DE Diatraea sacchavalis EM LABORATÓRIO

Carvalho, L.R.R.' & ARAÚJO, J.R.

A levedura seca de usina é um sub-produto obtido nas dornas de fermen-

tação do caldo de cana-de-açúcar. Este produto é largamente utilizado na

alimentação animal (principalmente no confinamento de bovinos nas unidades

produtoras).

Depois de comprovar a eficiência da levedura seca de usina na confecção

de dietas para realimentação de D.saccharalis parasitadas por Apanteles fla_

vices, Metagonistylum minense e Paratheresia alaripalpis, testou-se _am-

bém este produto para a criação da própria D.sacchavalis em tubos de ensaio

e bandejas.

Foram realizadas durante mais de 18 meses (22 gerações) criações de D

saccharalis em dietas de levedura e comparado o desenvolvimento, peso, ci-

clo biológico, emergência e capacidade de postura dos adultos em relação ã

dieta tradicional (farelo de soja + germe de trigo).

Durante o transcorrer das gerações não se observou nada de anormal na

criação sobre levedura, a não ser uma pequena redução no ciclo (4 dias) da

praga criada sobre a dieta de levedura.

Durante todo esse período foram inoculadas em lagartas criadas nessa

dieta os parasitóides Apanteles flavipes, Metagonistylum minense e Parathe-

resia alaripalpis, obtendo os mesmos índices de eficiência quando compara-

dos com lagartas obtidas em dieta de farelo de soja + germe de trigo.

Deste modo, após esse período de observações, pode-se com segurança, re

comendar o uso da levedura seca de usina em substituição ao germe de trigo

na dieta para criação e realimentação de D.saccharalis.

Bióloga, Valparaíso-SP.

Biólogo pesquisador, IAA/PLANALSUCAR, 13.600 - Araras-SP
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COMPORTAMENTO DE ACASALAMENTO DE Scrobipalpula absoluta (LEPIDOPTERA:

GELECHIIDAE)

Hickel, E.R.1; Vilela, E.F.2; Lima, J.O.G. de2 & Delia Lucia, T.M.C.2

0 comportamento de acasalamento da traça-do-tomateiro,Scrobipalpula

absoluta (Meyrick, 1917), foi elucidado através de observações diretas de

casais em gaiolas acrílicas e através de filmagens VCR em túnel-de-vento,

das respostas dos machos a fêmeas virgens e a extratos de glândulas de fê-

meas virgens. Os adultos para os bioenssios foram obtidos a partir de pupas

coletadas em folhas secas de tomateiros cultivados em casa de vegetação te-

lada.

Machos de S. absoluta demonstram comportamento de acasalamento co-

mum ao grupo Gelechiidae. As atividades a longa distância da fonte de fero-

mõnio mais características, e englobadas no comportamento de procura, fo-

ram: a parada do macho com antenas em V; seu vôo excitado c seu caminhar ba

tendo asas. 0 encontro da fêmea caracterizou a transição das atividades a

longa distância para atividades a curta distância da fonte de feromõnio

(comportamento de corte). 0 comportamento de corte foi caracterizado pelo

posicionamento do macho ao lado da fêmea e encurvamento de seu abdome na

tentativa de cópula.

Extratos de glândulas de fêmeas virgens obtidos a partir de extremi,

dades de abdome em diclorometano, provocaram as mesmas respostas comporta-

mentais que fêmeas virgens. Isto torna possível o uso destes extratos como

fonte de feromõnio sexual, em modelos de armadilhas adesivas a serem testa-

das a campo. Os modelos de armadilhas devem permitir o livre acesso e pouso

dos insetos próximo ao dispositivo liberador de feromõnio sexual.

1/ Eng. Agr. MSc Entomologia/EMPASC-E.E.Videira. Cx.Postal 21 - CEP 89560-

Videira-SC.

2/ Prof. Adjunto/UFV-DBA - CEP 36570 - Viçosa - MG. Bolsista do CNPq.
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COMPORTAMENTO DE CHAMAMENTO E ASPECTOS DO COMPORTAMENTO DE ACASALAMENTO DE

Scrobipalpula absoluta (LEPIDOPTERA: GELECHIIDAE), SOB CONDIÇÕES DE CAMPO.

Hickel, E.R.1 S, Vilela, E.F.2

A traça-do-tomateiro, Scrobipalpula absoluta (Meyrick, 1917), tornou

se a mais séria praga do tomate nas regiões produtoras nacionais. Dados so-

bre os comportamentos de chamamento e acasalamento a campo, necessários pa-

ra subsidiar estudos com armadilhas adesivas a base de feromonio sexual, i-

nexistem na literatura nacional.

Estes comportamentos foram elucidados através da observação de fê-

meas virgens aprisionadas em gaiolas e de machos livres, ambos em casa de

vegetação telada. Os adultos para os bioensaios foram obtidos a partir de

pupas coletadas em folhas secas de tomateiros cultivados na casa de vegeta-

ção telada.

As fêmeas virgens iniciaram o chamamento na transição dos períodos

noturnos para os diurnos. 0 maior percentual de fêmeas procedendo ao chama-

mento ocorreu em torno de 1 h após o início das observações. A duração mé-

dia dos períodos de chamamento foi de 2,0 h, embora tenha ocorrido muita vz

riaçao nos períodos individuais de chamamento em todas as idades observa-

das. Os machos demonstraram comportamento de acasalamento com característi-

co reencontro da pluma e retorno ã fonte de feromõnio, em resposta ao chama

mento das fêmeas virgens. 0 período de atividade de procura da fonte de fe-

romõnio coincide com o de chamamento das fêmeas em início e pico de atívida

de.

1/ Eng. Agr. MSc Entomologia/EMPASC-E.E.Videira. Cx.Postal 21 - CEP 89560-

Videira-SC.

2/ Prof. Adjunto/UFV-DBA - CEP 36570 - Viçosa - MG. Bolsista do CNPq.
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EFEITO DA TEMPERATURA SOBRE A FASE DE OVO DE Scnobipalpula abiotuta. (Meyrick,

1917)(LEP., GELECHIIDAE).

1 2 2
Giustolin.T.A. ; Vendramim, J.D. ; Parra, J.R.P.

No presente trabalho, realizado no DeptÇ de Entomologia da ESALQ/

USP, em Piracicaba,SP, estudou-se o efeito de diferentes temperaturas sobre

o período de incubaçao e viabilidade dos ovos de S.ãbòoiutci, determinando-se,

a partir desses resultados, a temperatura base e a constante térmica para a

referida fase.

Para esse estudo, foram utilizadas seis câmaras climatizadas tipo

BOD reguladas ãs temperaturas de 16, 18, 20, 25, 30 e 32°C, mantendo-se, em

todas elas, fotofase de IA horas e UR de 90+10%. Os ovos utilizados foram

provenientes da criação estoque mantida, em condições de laboratório, em fo-

lhas de tomateiro. Em cada tratamento, foram utilizados 100 ovos distribuí-

dos em quatro lotes (repetições) de 25 ovos, os quais foram mantidos na pró-

pria folha onde tinha ocorrido a postura para evitar danos devido ã manipu-

lação. As folhas contendo os ovos tiveram os pecíolos envolvidos por um chu-

maço de algodão hidrófilo umedecido, sendo cada lote de 25 ovos colocado em

uma placa de Petri vedada com fita adesiva. As observações com relação ãeclo-

são das lagartas e manutenção da UR nas câmaras foram feitas diariamente.

Constatou-se efeito significativo da temperatura sobre o período de

incubação e a viabilidade dos ovos. 0 período de incubaçao aumentou com a re-

dução da temperatura, tendo variado entre 4,66 dias 5 32°C e 14,25 dias ã

16°C, enquanto os valores de viabilidade foram superiores a 85% em todas as

temperaturas, verificando-se, de modo geral, os maiores valores na faixa de

20 a 309C. A constante térmica da fase de ovo foi de 110,71 graus-dias, obti-

da a partir da temperatura base de 6,74°C, calculada pelo método da hiperbole.

1. PÓs-graduanda-Dept? de Entomologia-ESALQ/USP-C.P.9-CEP 13400-Piracicaba-

SP.

2. Professor Associado-DeptÇ de Entomologia-ESALQ/USP.



EFEITO DC MÉTODO DE CRIAÇÃO DAS LAGARTAS SOBRE O DESENVOLVIMENTO E REPRODU-

ÇÃO DE ScAobipalpula abiotuta (Meyrick, 1917) (Lep., Gelechiidae) EM FOLHAS

DE TOMATEIRO.

Giustolin, T.A. & Vendramim, J.D.

O presente trabalho foi realizado no Dept0 de Entorno log ia da ESALQ/USP,

em Piracicaba, SP, em condições de laboratório (temperatura: 25 ± 2°C; UR:

40 - 10Z; fotofase: 12 h) com o objetivo de avaliar o efeito de três métodos

de criação das lagartas de S. abòoúitu sobre a biologia desse inseto.

Nos três tratamentos foram utilizadas folhas de tomateiro 'Santa Cruz

Kada AG 373*. Nos dois primeiros métodos, os ^eciolos foliares foram envol-

vidos com algodão umedecido, sendo as folhas mantidas em placas de Petri

(10,0 x 2,0 cm) no primeiro método e em tubos de vidro (8,5 x 2,5 cm) no se-

gundo. No terceiro método, folhas sem qualquer revestimento no peclolo fo-

ram mantidas em placas de Petri (10,0 x 2,0 cm). Em cada recipiente foram

"inoculadas" três lagartas recém-emergidas, num total de 60 tubos por trata-

mento, sendo que a cada três dias eram colocadas novas folhas. Ã medida que

pupavam, os insetos eram individualizados em tubos de vidro (8,5 x 2,5 cm)

até a emergência dos adultos, ocasião em que foram formados 20 casais por

tratamento. As observações foram feitas diariamente, avaliando-se a dura-

ção e viabilidade das fases larval e pupal, o peso e deformação das pupas e

a fecundidade e fertilidade dos adultos.

Com base nos resultados obtidos, constatou-se que apenas a fase lar-

val (duração e viabilidade) de S. abioíata foi significativamente afetada pe_

Io método de criação das lagartas, verificando-se um melhor desenvolvimento

das mesmas nos tubos de vidro. Considerando-se os três tratamentos, os valo

res médios obtidos foram: duração da fase larval (13,0 a 13,8 dias), viabili

dade larval (47,8 a 65,6%), duração da fase pupal (7,9 a 8,2 dias), víabíH

dade pupal (91,7 a 98,3%), peso das pupas (o*: 2,5 a 2,6 mg e 5: 3,2a3,4mg),

deformação das pupas (3,4 a 9,37.), fecundidade (115,2 a 121,4 ovos/?) e via-

bilidade dos ovos (92,4 a 94,3%).

1. Põs-graduanda do Dept0 de Entomologia - ESALQ/USP

2. Dept9 de Entomologia - ESALQ/USP - CP. 9 - 13400 - Piracicaba-SP.
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AVALIAÇÃO DA PORCENTAGEM DE CONSUMO DO MANDAROVÃ DA MANDIOCA

ÍLEP. SPHINGIDAE) NOS DIFERENTES ÍNSTARES, EM CONDIÇÕES DE LA

BORATORIO.

Ir-:tisscii,

0 aandarová da mandioca é uma das pragas que tem um dos

-aicres ccr.sumos de área foliar.

Este tr-7-cilho foi desenvolvido no laboratório de Entoaolo_

gía de --TAüFES a uma temperatura de 24 - 22C e umidade relati_

va 0 - 10íí. Utilizou-se ovos coletados em campo onde apenas

'is lagartas nascidas no mesmo dia foram usados perfazendo um

total de 31 lagartas que atingiram a fase de pupa.
?ada lagarta recebeu alimentação com uma área foliar demar

-id'if e- forsa de retângulo e em função da fase de crescimen

to, sendo diariamente trocadas e medidas a área foliar consu

rr.id-: ror cada uma.

Pode-se concluir com esse trabalho que : o consumo médio

trotai por lagarta foi de 589,67 cm , sendo que 82,75^ foi con

subida no 5Q instar, tendo uma media de consumo de 117,94 por

dia/la«~arta/instar. Nos 19, 2Ç e 39 instares os consumos médi^

os feran: de 0,32^, 0,97^ e 2,96$ respectivamente. 0 número

rr.édio de dias por instar foi de 4,06 dias, tendo um ciclo lar

vil -édio de 20,32 dias tendo variado entre 17 e 23 dias. A

fase de pré-pup^ foi em média de 2,29 dias. Pode-se verifi_

car tair.bér. que o Mandarová da mandioca provocou uma maior re_

dução de rirei foliar a partir do 4? instar, sendo este o pon

to crítico para a utilização de uma possível medida de contr£

ie.

i/ rrnfpssor do Departamento dfc Fitotecnia - CAUPES - ALEGRE-
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REPRODUÇÃO CONTfHOA DO MANDAROVA M SERINGUEIRA Bvinnylò ello (Lep.

Sphingidae) EM CDNDIÇ0ES I» LABORATÓRIO.

1 2 2
Ohastu, O.S .; Coutinho, J.C.B & Queiroz, A.S.S .

j> eJLto ê a principal praga da seringueira, cujas pesquisas sofrem

solução de continuidade devido as dificuldades na obtenção de oves viáveis

aliada a alta incidência de uma virose causada pelo RacuZcvilui e'U.nnyii . As

sim, este trabalho teve como objetivo, criar uma técnica para a criação con-

tinua e sadia do mandarevã da seringueira.

A partir de ovos coletados no campo obteve-se os primeiros casais de ma-

riposas, os quais foram aprisionados em gaiola telada de 0,6m . Inicialmente

as mariposas foram alimentadas com solução de mel ã 15% com o auxilio de uma

seringa de injeção. Posteriormente descobriu-se que as mariposas alimentavam

se voluntariamente com solução de glucose de milho (KARO) ã 15% colocados em

copinhos descartãvies.

Devido a alta infestação pelo BacutoviAuA nas lagartas obtidas em labora

tório, os ovos e as folhas de seringueira, receberam por 5 minutos os seguin_

tes tratamentos: solução de hipoclorito de sódio ã 3%; luz ultravioleta ger-

micida; solução de Mancozeb ã 0,2% e solução de formol a 1i85% i.a.

Os melhores tratamentos para a reprodução contínua do mandarová foram:

glucose de milho na alimentação da mariposas e solução de formol na desinfe£

ção de ovos e folhas de seringueira. Por esse processo já se conseguiu criar

continuamente por 6 gerações sucessivas, obtendo-se uma média de 429 ovos/fê

mea e um Índice de mortalidade de 5% para as lagartas.

1/Prof. DeptÇ de Biol. Veg. e Fit. da FCAP

2/Bolsista do CNPq.
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ASPECTOS BIOLÓGICOS DA TRAÇA DO ARROZ, CoKcyiOL CUpkllonLca. (STAINT., 1865)

LEP., PYRALIDAE) EM DIFERENTES SUBSTRATOS.

Aguilar, J.A.D.1; Arthur, V.2

O experimento teve como objetivo observar alguns aspectos biológicos

da traça do arroz Co-tCifux Cípkaíonica. em diferentes substratos de alimenta^

çao.

Os substratos utilizados para o experimento foram: milho, ração para

cachorro, amendoim, trigo, arroz com palha e sem palha, soja e feijão. 0 ejc

perimento foi conduzido em uma sala climatizada a 25 í 5°C e 65 ± 5Z U.R.

Observou-se que o ciclo evolutivo da traça foi menor etn ração de ca

chorro, porem quanto a alguns aspectos biológicos, como período de oviposi

çao, número e viabilidade dos ovos, o milho foi o melhor substrato.

1/ Aluno do CPGENA -CENA/USP, Piracicaba, SP. Bolsista do CNPq.

2/ Prof. Ass.Dr., Pe.sq. Entomologia-CF.NA/USP, CP. 96, Piracicaba . Bois. CNPq.
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USO DE TABELA DE VIDA DE CULTURA PARA AS PRAGAS DO MILHO*.

2 2
Silveira Neto, S. ; Haddad, M.L.; Frugis, R.J.; Parra, J.R.P. ; Zucchi, R.

2
A. ; Bonganhi Neto, S.

A tabela de vida de cultura é um método que permite identificare quan

tificar os fatores que afetam a produtividade de uma cultura, e temesperial

valor para o manejo integrado de pragas. Este método foi desenvolvido para

â cultura do milho num experimento realizado no Dept9 de Entotnologia da

ESALQ/USP em 1990, visando a aplicação de controle biológico. 0 experimento

contou com 8 tratamentos compostos de 4 linhas de 10 metros de milho híbri-

do da Agroceres que receberam as aplicações de defensivos de forma variada.

Subdividiu-se o experimento em 3 fases, recebendo na fase A um tratamento

com Thiodicarb; na fase B aplicações de Clorpirifos etil e na fase C apli-

cação de Carbaril. Foram contados o n9 de plantas atacadas por Agirtcó ipdi

ton na fase A, por Spodoptzna fcn.u.gip£Ada na fase B e por Heti.othií> zea e

LíptogZoòòuA ZOHOÍoò na fase C, e n9 de plantas sem ataque (produtivas e im

produtivas).

Esses dados foram corrigidos por modelos matemático e confeccionadas

tabelas de vida onde se levou em consideração os seguintes parâmetros: fases

da cultura do milho (x); n° de plantas vivas no início de cada estagio x

(L ); n9 de plantas mortas ou improdutivas durante o estagio x(d ); porcen-

tagem de mortalidade durante o estágio x(100q ); sobrevivência de plantas

produtivas no estagio x(S ) e fator responsável pela mortalidade no estagio

x(d F). As sobrivivências totais de cada tratamento foram comparadas por

stepwise.

Os resultados mostraram que: as pragas provocaram uma redução de -30%

na produção, das quais 7% por kgnotib , 10% por Spodopteia e 16% por Halio-

tíiü> + Ltíptogíoiòuò. A produção media do experimento foi conseguida por ape-

nas 36% das plantas e desse valor a lagarta rosca foi a que mais influen-

ciou, viabilizando o uso de TnÁchognainma para o seu rontrole.

Trabalho financiado pelo FBB.

Dept9 de Entomologia-ESALQ/USP-Cx.P.9-13400 Piraciraha-SP.
2
Pesquisadores do CNP .

q
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EXIGÊNCIAS TÉRMICAS DA MARIPOSA ORIENTAL Grapholita molesta

(BUSCK, 1916) (LEPIDOPTERA : OLETHREUTIDAE) NA REGIÃO DE PE-

LOTAS, RS.

Grellmann, E.O.1; Loeck, A.E.2; Salles, L.A.B.3; Facninello,J?

O controle de Gj_ molesta na cultura do pessegueiro nor-

malmente provoca desequilíbrios no ecossistema, o que favorece

o aparecimento de outras pragas. Portanto, torna-se importante

determinar o momento exato de suprimir sua população.

Com o objetivo de obter maiores informações sobre o de-

senvolvimento desse inseto, estudou-se seu ciclo biológico em

quatro temperaturas constantes (20. 23, 26 e 30 9 C ) , umidade

relativa de 75 + 10% e fotofase de 14 horas, usando como ali -

mento a dieta de Ivaldi-Sender (1974).

As temperaturas-bases foram de 6,479C (ovo), 9,04'C(la-

garta), 12,78'C (pré-pupa), 6,61 'C (pupa) e 8,99'C (ciclo evo

lutivo). As constantes térmicas para as fases de ovo, lagarta,

pré-pupa, pupa e ciclo evolutivo foram resnectivamente: 64,79;

223,63; 50,16; 155,46 e 482,00 çraus-dia (HD)

1/ Aluno do Curso de Pos-Graduação em Agronomia-FAEM/UFPel-RS

2/ Professor do Departamento de Fitossanidade-FAEM-UFPel-RS

3/ Pesquisador na Sessão de Entomologia, CNPFT/EMBRAPA-RS
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ASPECTOS DA CRIAÇÃO DE ADULTOS DE kpattlodzò A^>l<C^a (LEPIDOP-

TERA: APATELODIDAE) EM LABORATÓRIO.

Souza, B. & Gonçalves, L.

Fste trabalho foi desenvolvido nos laboratórios de Biologia

dos Insetos do Departamento de Fitossanidade da ESAL, com o ob-

jetivo de se determinar as dimensões do recipiente de criação,

bem como a relação macho/femea mais adequada para a fase adulta

de Apatilo dei òílicta.

Casais recém-emergidos foram individualizados em gaiolas c^

llndricas de PVC, nas dimensões: 20 x 20, 15 x 20, 10 x 20, 10

x 15 e 10 x 10 cm de diâmetro e altura, respectivamente, repeti^

dos 4 vezes. As gaiolas foram apoiadas sobre uma placa de Petri

forrada com papel de filtro, e tiveram sua parte superior veda-

da com filo. Embora nao tenha sido observado adultos alimentan-

do-se, foi colocado, no interior dos recipientes de criação,

água e solução de mel a 10%, fornecidos através de um chumaço

de algodão. Os parâmetros avaliados foram: longevidade, perío-

dos de pré-oviposiçao, oviposiçao e pós-oviposiçao, numero e

viabilidade de ovos. Posteriormente, utilizando-se gaiolas de

15 x 20 cm, foram acondicionados insetos recém-emergidos nas S£

guintes relações macho/fêmea: 1:1; 2:1; 3:1; 1:2 e 1:3, aval iari

do-se o número e viabilidade dos ovos.

Os resultados mostraram que o número de ovos e a viabilida-

de foram significativamente maiores quando os casais foram acoii

dicionados em gaiolas de 15 x 20 cm, podendo-se concluir ser e£

te o tamanho ideal. Na relação 2:1 foram obtidos os melhores re

sultados, com uma produção média de 491 ovos e uma viabilidade

de 86,072, concluindo-se que esta relação foi a mais adequada

para criação de adultos.

1/ MSc. Entomologia, Depto de Fitossanídade/ESAL - Lavras- MG,

2/ Coord. Setor Proteção Florestal, COPENER-Al agoinha-BA
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BIOLOGIA E CONSUMO FOLIAR DE LAGARTAS DE Euselasia apisaon (Dalntan, 1823)

(LEPIDOPTERA: RIODINIDAE) EM Eucalyptus sp.1

GARCIA, J.F.2; ZANUNCIO, J.C.3; SANTOS, G.P.4; ZANUNCIO, T.V.2 e NASCIMENTO,

E.C.5

O aumento de áreas com Eucalyptus spp. tem levado â grande Incidência de Ia

gartas desfolhadoras. A biologia e consumo foliar de Euselasia aplsaon (Dal.

man, 1823) (Lepídoptera: Riodinidae) foram estudados neste trabalho. Ovos

de E. apisaon, coletados em Eucalyptus spp, foram levados a Universidade Fe

deral de Viçosa, onde em sala fechada, com fotoperíodr artificial de lOh e

temperatura de 27 + loc, foram separados por postura e acondicinados em co

pos plásticos de 500 ml. Lotes de ISO e 100 lagartas foram separadas em gru

pos de 5 e 10 lagartas por placa de Petri para obter-se dados sobre a me-

lhor viabilidade das mesmas nas concentrações até atingirem a pupação, sen-

do oferecidas folhas frescas de Eucalyptus sp., diariamente. O lote de 150

lagartas foi utilizado para o acompanhamento do ciclo biológico medindo-se

a cápsula cefálíca, comprimento do corpo e descrição das mesmas durante ca-

da instar. Utilizou-se o lote de 100 lagartas para determinação da área fo-

liar consumida, aonde em cada troca diária, as folhas de Eucalyptus sp. pre

viamente desenhadas em folha de papel eram sobrepostas às originais e deli-

mitadas as áreas consumidas. Posteriormente, estas foram calculadas com a

utilização de um planímetro e o método ias Quadriculas. Encontrou-se 39,05

ovos por posturas,período de incubaçao de, aproximadamente, 10 dias e viabi

lidade média de 95,11. Fase larval com 5 instares, duração média total de

27,3 dias e viabilidade média de 36,25% para grupos de 10 e 5 lagartas por

placa, respectivamente. Ciclo biológico total de 37 dias. Consumo foliar

por lagarta de 36,82 cm2, sendo igual a 0,26; 1,18; 1,93; 5,06 e 28,39 cm2

para os instares I, II, III, IV e V respectivamente. Como a maior parte do

consumo ocorreu nos dois últimos íntares,conclui-se que o controle desta

lagarta, qaundo necessário, não deverá ser efetuado antes do IV instar.

1) Pesquisa financiada pela CAF Florestal Ltda, SIF e CNPq

2) Bolsista de Aperfeiçoamento do CNPq

3) Prof, do Dep. de Biologia Animal da UFV- 36570 - Viçosa, MG.

4) Pesquisador EMBRAPA/EPAMIG - 36570- Viçosa, MG

5) Depto. de Biologia Animal - UFV - 36570 - Viçosa - MG
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BIOLOGIA DA BROCA DOS FRUTOS DAS ANONÂCEAS Cerconota anonelia

(Sepp.1830)(Lep.: Stenomídae) EM LABORATÓRIO.

1 2 3 3
Lima.I.S.; Sant'ana,A.E.G.; Cavalcanti,M.G.; Nascimento,R.R.;

3 4
Pereira,M.J.B. & Silva Filho,E.A.

A broca dos frutos das anonáceas Cerconota anonelIa, causa sé-

rios prejuízos aos agricultores de Alagoas, principalmente nos

municípios de Palmeira dos índios e tgací, onde a cultura da

Pinha Anona squamosa desempenha importante papel sócio-econõmi-

co. Determinou-se alguns parâmetros biológicos do referido in-

seto no Laboratório de Pesquisas em Recursos Naturais do Depar-

tamento de Química/UFAL, a 28^2 9C, 85-102 de UR e 12 horas de

fotoperíodo. A população inicial foi obtida de frutos atacados

em pomares comerciais e as lagartas foram realiroentadas em die-

ta artificial até atingirem a fase de pupa. Após a emergência,

os adultos foram acasalados em câmaras de PVC forradas interna-

mente com papel higiênico branco ã temperatura de 21-2 ?C e

9O-5Z de UR em ambiente escuro, onde as fêmeas realizaram as

posturas. 0 período de incubação dos ovos foi de 5,5 dias, a

duração do estágio larval foi de 21 a 23 dias, sendo que 78%

das larvas atingiram a fase de pupa após realizarem a 5a muda,

a duração do período pupal foi de 7 a 9 dias, a proporção sexu-

al foi de (1:1) e os adultos tiveram uma longevidade média de

8,82 e 9,35 dias para machos e fêmeas respectivamente.

1/ Prof9 do Departamento de Agronomia - UFAL/MACEIÓ-AL

2/ Prof9 do Departamento de Química - UFAL/MACEIÓ-AL

3/ Bolsista do CNPq

4/ Biólogo da Usina Pumatí - Palmares-PE
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BIOLOGIA DO PREDADOR Podisus nigrollabatus SPINOLA, 1852 (HEMIPTERA: PENTATO-

MIDAE) SOBRE LAGARTAS DE Boabyx marl VIVAS OU CONGELADAS.

BARCELOS, J.A.V.2; ZANUNCIO, J.C.3 & VILELA, E.F.3

0 trabalho foi conduzido no laboratório de Entomologia da Universidade

Federal de Viçosa, sob condições de: 25 ± 2°C; 70 t 15% U.R. e 14 horas de

fotofase.

0 objetivo do trabalho foi comparar a biologia de podisus nigroliabatusso

bre lagartas de Boabyx nori (Lepidoptera: Bombycidae) com 2 condições: (1)

lagarta de B. aori viva, fornecida diretamente aos predadores; (2) lagartas

de B. «ori congeladas por 4 meses, apôs o descongelamento servidas direta-

mente aos predadores.

Os aspectos biológicos estudados, foram: período de incubação dos ovos;

viabilidade dos ovos; duração da fase ninfal; viabilidade da fase de ninfa:

razão de crescimento; razão sexual; período de oviposiçao, pre-oviposiçao;

número de posturas; número de ovos colocados; longevidade de machos; longi-

vidade de fêmeas e número de copulas. Os resultados para as dietas 1 e 2,

foram, respectivamente: 5,7 e 5,5 dias;78,7 e 77%; 23,4 e 23,4 dias; 73 e

80%; 1,39 e 1,38; 0,55 e 0,48; 61,6 e 35,0 dias; 8,3 e 8,3 dias; "10,0 e

5,7 dias; 333,2 e 150,5 ovos; 104,5 e 66,3 dias; 93,8 e 56,6 dias e 12,5

e 8,3 copulas.

Conclui-se que em alguns aspectos as duas dietas apresentaram respostas

iguais, mas para certos parâmetros fundamentais como, número de posturas

e ovos colocados, a diferença foi significativa e lagartas de B. nori vivas,

mostrou-se a dieta mais adequada.

1/ Pesquisa financiada pela FINEP/CNPq

2/ Eng. Flor. e Est. de Pós-Graduação - Entomologia - UFV - Viçosa - MG

3/ Prof. Adj. IV e bois. do CNPq - 36570 - Viçosa - MG
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FECUNDIDADE DE FÊMEAS DE Podisus connexlvus BERGROTH, 1891 (HEMIPTERA: PEN-

TATOMIDAE) SEGUNDO O PESO1

BARTOLOMEU , D.C.
2 ; ALVES, J.B.3 ; ZANUNCIO, J.C.4 ; MENDONÇA JUNIOR, E.5

O trabalho foi conduzido sob condições controladas de laboratório. A tempe-

ratura, umidade relativa e luminosidade foi de 25 ± 2°C, 70 ± 10% e 12 ho-

ras, respectivamente.

0 objetivo foi testar a fecundidade e a produtividade entre fêmeas de

Podisus connexivus (Hemiptera; Pentatomidae) segundo o peso. Separou-se

dois grupos de fêmas; aquelas mais vigorosas (T^) e que apresentaram peso

médio de 0,055 í 0,0019 g e um grupo de fimeas menos vigorosas (T2) com

0,040 ± 0,0022 g.

Estudou-se os seguintes parâmetros: período de pré-oviposiçao, numero de poj>

turas, total médio de ovos colocados, total médio de ovos eclodidos, percen

tagem de eclosão dos ovos, período de incubaçao dos ovos, período entre poss

tura e longevidade das fimas, que foram para os tratamentos T-[ e T2, res-

pectivamente de: 7,86 ± 0,95 e 9,66 ± 0,9 dias; 10,2 ± 1,6 e 7,1 + 0,6 ;

180,6 ± 24,9 e 101,1 ± 14,7 ovos; 123,9 ± 19,3 e 73,6 ± n ' 9 o v o s;

68,1 + 4,3 e 72,4 ± 5,4% ; 4,3 ± 0,15 e 4,5 + 0,22 dias; 2,46 + °,2 e 2,6 +

0,4 dias e 31,3 í 2,3 e 27,8 ± 2,4 dias.

Concluiu-se que as femas mais vigorosas (T\) apresentaram maior produtivida

de e fecundidade.

1. Projeto financiado pelo CNPq - FINEP/CNPq/BIOAGRO/UFV

2. Estudante Graduação (Biologia) UFV- Viçosa - MG

3. Eng° Flor. e bolsista de aperfeiçoamento da FINEP/CNPq/BIOAGRO/UFV

4. Prof. Adj. IV e bolsista do CNPq - 36570 - Viçosa - MG

5. Estudante Graduação (Agronomia) UFV.



FECINDIDADE DE FÊMEAS DO PREDADOR Podisus connexivus BERCROTH,

1691 (HEMrPTERA:PENTATOMIDAE) EM DIFERENTES TIFOS DE HOSPEDEI-

ROS.

F r e i t a s , M . F ; 2 Zanuncio,J.C. . ; A l v e s , J . B . 4 ; Haia Leite,J.E !

Este estudo foi conduzido no LaBoratõrio de Entomologia
Florestal da UFV em V i ç o s a - M G , com temperatura e umidade con-
trolada a 25 i 2°C e 70 - 5? respectivamente foram utilizadas
fêmeas de predador Podisus connexivus ( H e m i p t e r a : P e n t a t o m i d a e ) ,
alimentadas com larvas de Mus ca domesti ca, larva de M .domesti-
£a mais lagarta de Psorocampa denticula ( c o n g e l a d a ) , e larva
de M . d o m e s ti ca mats lagarta de Bombyx mori ( c o n g e l a d a j . As fé
meas tiveram uma m e l h o r fecundidade quando alimentadas somente
com larvas de W.domesti ca, o b t e n d o - s e um maior número médio de
posturas 7,8± 0,8; 116,8 - 12,3 ovos colocados; 77,3- 10,1 ovos
e c l o d i d o s e um maior perTodo médio de incubação 5,3 ± 0,16 dias
As fêmeas alimentadas com P. denticulata tiveram um maior perTo
do médio de pré oviposição 12,3 dias ; um menor número médio de
posturas 4,3 - 1,0; colocaram 51,8 - 13,5 ovos e foram e c l o d i -
dos em média 37,5 - 10,1 ovos e um maior perTodo médio de incu
bação dos o v o s . Comparando-se os dois tratamentos com o de fê-
meas a l i m e n t a d a s com Bombyx mori as médias destes não diferiram
s i g n i f i c a t i v a m e n t e ao nível de 5* de probabi1 idade(teste de Tu-

1. Pesquisa Financiada pelo CNPq e FINEP/UFV/BIOAGRO

2. Prof. A s s i s t e n t e I ,UFPB-Campus VII -58.700 Patos-PB

3. Prof. Adjunto IV,DBA/UFV-36560 Viçosa -MG

4. E n g ° . Florestal e Bolsista de Aperfeiçoamento BIOAGRO/KFV-

Viçosa -MS

5. Biólogo EMEPA -João Pessoa-PB.
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DESENVOLVIMENTO DE Podisus connexivus BERGROTH lfĉ l (HEM1FTEKA: PENTATOMI-

DAE) EM ALIMENTAÇÃO MISTA DE DIETA ARTIFICIAL E LARVAS DE Musca domestica

(DIPTERA: MUSCIDAE)1

SAAVEDRA, J.L.D.2 & ZANUNCIO, J.C.3.

O predador Podisus connexivus Bergroth 1891 (Hemiptera: Pentatomidae)

tem b^do encontrado em sistemas silvo- agrícolas como agente importante do

controle biológico. A falta de hospedeiros alternativos e dietas artifici-

ais para produção massal tem limitado e seu uso.

Neste trabalho, estudou-se o desenvolvimento de P. connexivus em dieta

ã base de fígado, carne de boi e sacarose e, posteriormente, em larvas de

Musca dosestlca (Diptera: Muscidae). As condições de laboratório foram de

24,5 ± 3,6 °C e 62,1 í 3,1% U.R, com fotoperíodo regulado para 12:12 (luz:

escuro). Os tratamentos foram: Tj - dieta até o fim do 2° instar e larvas

de M. dosestica, até completar o ciclo biológico; T u - dieta até o fim do

32 instar e larvas de M. donestica, no restante do ciclo; ̂ m ~ dieta até

o fim do 42 instar e larvas de M. domestica, pelo restante do ciclo, Tjy -

alimentação com larvas de M. donestica por todo o ciclo biológico.

A duração média dos instares ninfais nos tratamentos estudados foi: 22

instar-4,9 ± 0,7 (T.I); 3,7 ± 0,5 (T.II); 4,1 ± 0,6 (T.III) e 3,9 ± 0,4

(T.IV); 32 instar-3,1 ± 0,4 (T.I); 4,0 í 0,4 (T.II); 4,7 ± 1,1 (T.III) e

4,3 + 1,5 (T.IV); 42 Instar-3,6 ± 0,5 (T.I); 3,5 ± 0,5 (T.II); 4,4 ± 0,7

(T.III) e 4,8 ± 1,2 (T.IV); 52 instar-6,0 ± 1,1 (T.I); 5,7 ± 0,8 (T.II);

5,5 ± 2,7 (T.III) e 6,6 ± 1,1 (T.IV) dias. A sobrevivência do 22, 32 e 4°

instares foi: 1002, 1001, 98,hl e 84,7% para o tratamento I; 98,4%, 96,8%,

96,7% e 93,1% para o tratamento II, 96,7%, 89,7% 94,2% e 95,9% para o tra-

tamento III e 94,9%, 83,9%, 91,5% e 86,1% para o tratamento IV. Os pesos de

machos e fêmeas, em mg, foram de: 70,1 í 0,8 e 47,0 í 7,4; 70,4 í 8,4 e

51,1 ± 5,7; 72,7 í 11,6 e 51,7 ± 4,7 e 59,9 ± 9,4 e 46,3 ± 5,8 para os tra-

tamentos I a IV respectivamente.

1. Parte da tese de Mestrado do 12 autor - Pesquisa Financiada pela FINEP/
CNPq/BIOAGRO/ÜFV e CNPq.

2. Est. Pós-Graduação em Entomologia/UFV e Bolsista de Fundação Rotáría

3.Professor Adjunto IV - DBA/UFV e Bolsista do CNPq



FRUTOS DE NABIÇA E SEü EFEITO í-iO DESOÍPENHO DE NINFAS * AniíI/TOS DE

viridulu (L.) (HEMIPTERA: PENTATCMIDAE)

Saraiva, S.I. & Panizzi, A.R.

A nabiça {Raphanus raphanistrur.) e uma planta daninha que ocor

re em culturas anuais de inverno, podendo abrigar populações do percevejo

Nezava viridula. Este trabalho objetivou testar o efeito de siliquas de na

bica para as ninfas e adultos desse inseto, bem como avaliar o efeito da

troca ou não de alimento no desempenho dos adultos.

No caso das ninfas, siliquas de nabiça foram oferecidas para

um lote, comparando com outro que recebeu vagens de soja (testemunha). No

caso dos adultos, foram comparados quatro tratamentos, alternando os alimen

tos vagem de soja (VS) e siliqua de nabiça (SN) para as ninfas e adultos, a

saber: VS/VS, VS/SN, SN/VS, SN/SN.

Os resultados indicaram que ninfas tiveram seu desenvolvimento

retardado em ca. de 10 dias, quando criadas em SN, em relação as criadas em

VS, e apresentaram peso menor na emergência dos adultos (em média 56 mg ?

menos) e mortalidade total de 56,2%, enquanto que em VS a mortalidade foi

de 15,0%. Quando ninfas e adultos receberam VS, o desempenho reprodutivo e

o ganho de peso dos adultos foi superior. Alimentação com SN as ninfas ou ace

adultos, ou a ambos reduziu os parâmetros reprodutivos e o ganho de peso,

quando comparado ao tratamento VS para ninfas e adultos. 0 efeito negativo

de SN para os adultos foi mais pronunciado quando foi oferecido às ninfas

do que aos adultos.

1 Estagiár ia , EMBRAPA-CNPSo, bo l s i s t a do CNPq.

2 Pesquisador, EMBRAPA - Centro Nacional do Pesquisa do Soja, Caixa Postal
1061, 86001 - Londrina, PR.



DESEMPENHO DE Xezara viridula ( L . ) (HEMIPTBRÃ: PENTATGKIDAE/% EM SEMENTE OU

EM VAGEM DE GUANDU E A TROCA DO ALIMENTO MINIMIZANDO O EFEITO DE POWTE

NUTRICIONAL INADEQUADA

P a n i z z i , A .R .

0 guandu (Cajanus cajan) e uma leguminosa contam na Região Nor-

te do Estado do Parana. Por ser semi-perene, esta planta abriga populações

de Nezara viridula, principalmente no periodo em que a soja não esta dispo-

nível. Entretanto, muito raramente têm sido encontradas ninfas sobre as

plantas, o que sugere que este percevejo não se reproduz em guandu. Para

testar esta hipótese, foram conduzidos estudos em laboratório com ninfas pa

ra verificar a sobrevivência, e com adultos para verificar a ocorrência ou

não de reprodução. Também foi testado o efeito da troca de alimento de nin-

fa para adulto, visando minimizar possiveis efeitos negativos do guandu.

A mortalidade total das ninfas foi alta, tanto em semente ver-

de (55,0%) como em vagem verde (67,5%). As maiores mortalidades ocorreram

no segundo (ca. 30%) e no quinto Instar (ca. 15%). Quando ninfas e adultos

alimentaram-se de vagem de guandu, a longevidade dos adultos foi de cerca

de 20 dias e apenas 3,3% das fêmeas ovipositaram, nenhum ovo eclodiu e as

fêmeas nao ganharam peso. Entretanto, quando as ninfas foram criadas em se-

mente seca de soja + vagem de feijão + amendoim cru e os adultos em vagem

de guandu, a longevidade dos adultos aumentou em cerca de 15 dias, a fecun-

didade das fêmeas aumentou em 30% e a taxa de eclosão dos ovos aumentou en;

ca. 60%. As fêmeas mostraram peso maior, ao longo das seis pesagens tomadas

em intervalos semanais ate o 365 dia.

Estes resultados mostram que semente/vagem de guandu é um ali-

mento inadequado tanto para ninfas como para adultos de ,V. viridula. Entre-

tanto, a alimentação durante o período ninfal, em uma fonte balanceada, po-

de minorar os efeitos negativos de c^imento com baixa qualidade nutricional

oferecido aos adultos.

1 Pesquisador, EMBRAPA - Centro Nacional de Pesquisa de So]a, Caixa Postal

1061, 86001 - Londrina, PR.



DADO? ?IOLVTO?? S-'BPP Fi.rrirhcpodopsis nitens BLANCHARD, 1 966 ÍDIPTERA:

TACHINIITAE", FND0PARA5ITÔIDF PF Nezara viridula LltOiPEXlS. 1758 (HEHIPTRA:

Ghezzi, T . J . 1 : Santos.

1*B oas pragas mais densas à ailtiza da se ja, é sen dúvida o peraeuejo verde Nezara

Yiridula.

Esta praga te? panas inimigos naturais, dentre eles G Rtxichspnrrrsis nitens para-

sitcide de atütoe, qje é jn dos mais eficientes no Ctrítrole Biológicc da masna.

Este parasitóide põan SRE CHB rc tegunentc db inseto principalitHtie na reçiab dor-

sal, após a eclosão, a larva penetra na cavidade db corpo hospedeiro crrte só ura tan crrriigões

de àssgrtJckrwBto. ípóe aonplerartar a faae lan.'al, ela rorpe o tegumerto na região arai e a-

fcen±TB o hospedeiro. 0 atptpamentc oaarre no selo.

F&ra determinar c período de incdbação, feran Juizados 103 CMOS, raiciidos do inse

to cnn auxílio de estilete. Estes, feran rr-.inrarh»; intrD de placas cie Ffetri, ajtjãií' papel

filtro aredecidb nc á r tb . O período de incitação foi de 2,36 +_ 1,22 dias.

0 períedo de desErMolvimento do parasitóide, do &JC até a saí̂ da da larva foi de

15,6 +_ 3,3 dias, jsaran-se para tal 8C perap.^Tos.

C período p-pal foi determinado usandb-se 9C pipas recéin transfornBdas, onlocadas an

recipientes de plástico transparente de 7X*m, taipadas [tarpas perfuradas; e papei filtro une

decido. Até a emergência dos adultos, et duraçãc âc período foi de 14,65 +_ i ,68 dias.

A loraevidade dos adultos foi verificada atmf«s db aonfinarante de 160 insetos, sai

do a metads fêmeas, gn gaiolas de acetato de 23Ü4cr. can ahert'.ias laterais teiadas. As moscas

foram alimentadas can solução de mel a 10% e an presença do hospedeiro. A longevidade foi de

12,42 *_ 3,25 dias e 12,07 ̂  2,81 dias respetivamsnte para machos e fãneas.

CE <3isaio6 para constatação de; períorfc de inatação e períedo ptpal foram aondkjzidbs

ar; rârara cüratizar» a 25 + VC, LP 75 _+• 5* f- fotefase de 14 horas.

0 período larval e longevidadf- doe ari;itos foram realizados em sala de criação de

27 a 22°C, (R de 64 a 37+ e fotofase de 14 horas.

1/PÓs-Graduação em Entomologia - SCB-UFPK

2/Prof. Po Dept^ de Fitotecnia e Fitonsanitarismc - SCA-UFPR



NOTAS SOBRE O DESENVOLVIMENTO DE Leptoglossus stigmus (Herbst) (HEMIPTERA:

COREIDAE), UMA PRAGA DO URUCUEIRO, Bixa orellana L., NO ESTADO DO CEARA

Rolim, A.E.1; Rolim, R.L.A.2; Leal, M.A.M.3 & Oliveira, D.T.M.4

Observações de campo, realizadas no biênio 1989/90, indicam que o

percevejo Leptoglossus stigmus (Herbst) é uma das principais pragas em plan

tios de urucum, no Estado do Ceará.

Aspectos do desenvolvimento de ovos e ninfas foram estudados no labo

ratório a uma temperatura de 26 t 29C e fotoperíodo de 10 h de luz por IA h

de escuridão. Os ovos foram obtidos em laboratório a partir de fêmeas encon

tradas copulandr no campo. As ninfas foram separadas após a eclosão e criâ

das individualmente em potes de vidro transparente de 90 ml, sendo alimenta

das diariamente com folhas e pedaços de cachopas verdes, ao mesmo tempo em

que eram monitoradas quanto ã ocorrência de mudas.

Nas condições ambientais citadas, observou-se que a fase de ovo dura

aproximadamente 11.4 -0.7 dias e que a ninfa passa por cinco estádios de

desenvolvimento. A duração média destes períodos foi de 3.3 í 0.5, 9.7 í

1.9, 10.3 í 2.9, 12.2 í 4.0 e 13.6 í 2.7 dias, com as ninfas atingindo

comprimentos que se situaram nas seguintes faixas: 2.5 - 3.0, 4.0 - 7.0,

6.0 - 9.0, 8.0 - 12.0 e 10.0 - 15.0 mm (19 ao 59 estádios, respectivamen

te).

1/ Professor Adjunto, Depto. de Biologia, UFC, Fortaleza, CF.

2/ Bióloga, Aluna do Mestrado em Fitotecnia, Depto. de Fitotecnia, UFC

3/ Bióloga, Bolsista de Aperfeiçoamento CNPq, Depto. de Biologia, UFC

4/ Eng9 Agrônomo, Bolsista de Aperfeiçoamento CNPq, Depto. de Biologia, UFC
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BIOLOGIA DE Leptoglossus zonatus (Dallas, 1852) (Hetniptera:Coreidae)

ALIMENTADO COM MILHO E SORGO.

1 2
Matrangolo, W.J.R . & Waquil, J.M .

Leptoglossus zonatus (Dallas, 1852) teve sua biologia estudada no

C.N.P.M.S./EMBRAPA, Sete Lagoas, MG. Sete Lagoas, MG. Seu desenvolvimento

se deu em incubadora a 28 í 2o C, U.R. de 78X, e fotofase de 12 hs. A par-

tir de casais coletados em campos de milho e sorgo no CNPMC, iniriou-se uma

criação.Eles foram mantidos em gaiolas de PVC, com 7,5 com de diâmetro por

5 cm de comprimento.

As ninfas geradas pelos casais tiveram como alimento milho ou sorgo.

Na fase adulta, foram alimentadas com sorgo. Nesse estágio, foram observa -

dos aspectos de sua biologia.

0 período de pré-cópula é de 32,2 dias (amplitude de 14 a 49). 0 pê

ríodo de pré-oviposição é de 42,6 dias (amplitude de 19 a 58). 0 número mé-

dio de cópulas por fêmea é de 3,2, variando de 0 a 12. Os ovos são postos en

fileirados, não havendo preferência por local dentro da gaiola. No campo fo-

ram observadas posturas em rolhas de milho e sorgo. 0 número de ovos por po±

turas em folhas de milho e sorgo. 0 número de ovos por postura varia de 3

a 33, com media de 15,2. 0 número de posturas varia de 1- a 12, com média de

5,1 por fêmea. A média de ovos por fêmea é de 96,2, variando de 3 a 270. 0 pe-

ríodo de incubação médio é de 9,6 dias, variando de 8 a 12 dias. Ninfas ali-

mentadas com grãos de milho têm a seguinte longevidade, em dias, por estádio:

l9 4,2; 2« 4,5; 3* 4,2; 4S 6,4 e 5B 9,4. As ninfas alimentadas com grãos de

sorgo têm a seguinte duração: l9 4,7; 2S 4,2; 38 5,4; 4 9 6,8 e 59 10,4. Nota.

se um ligeiro aumento na duração do período ninfal, quando a fonte de alimeri

to é grão de sorgo. A razão sexual é de 1,1 fêmea para cada macho. Fêmeas têm

duração media de 71 dias, variando de 44 a 122 e machos tem a duração média

de 54,3 dias, variando de 23 a 76. Foi observada a eclosão de ninfas provenj.

entes de ovos colocados 73 dias após a morte do macho.

1/ Eng9 Agr9 Bolsista do CNPq - EMBRAPA/CNPMS

2/ Eng9 Agr« PhD entomologia - EMBRAPA/CNPMS, Caixa Postal 151,

35700 SETE LAGOAS/MG.
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OBSERVAÇÕES DO CICLO BIOLÓGICO DE Montina confusa (STAL, 1859) (HEMIPTERA,

REDUVIIDAE) ALIMENTADOS COM DIFERENTES PRESAS.*

Cônsoii, F.L. & Amaral F i lho , B.F.

O estudo de criação de insetos entomófagos (predadores), tem recebido

nos últimos anos crescente atenção por par te dos pesquisadores, devido ao im

pacto que podem ocasionar em insetos de lavouras de i n t e r e s se comercial-. Foi

proposto como objet ivo desta pesquisa ana l i sa r o crescimento e desenvolvimeri

to de Montina confusa, alimentado com diferentes p resas , visando assim e s t a -

belecer uma criação desse predador em condições de l abo ra tó r io .

Montina confusa foi coletado em pomar de c i t r o s em Santa Maria da Se_r_

ra , SP, e levado a labora tór io sob condições controladas de temperatura, umi_

dade r e l a t i v a e fotoperíodo, u t i l i zando-se como alimento Drosophila melano-

gaster (Diptera, Drosophil idae), para o 19 e 119 e s t ád io , sendo que, a par-

t i r do I I I9 e s t ád io , as ninfas foram divididas em dois grupos: um t ra tado

com a Dieta (Dl) Ceratitis capitata (Diptera, Tephrit idae) e outro com Dieta

(D2) Anagasta kuhniella (Lepidoptera, Py ra l idae ) .

Os parâmetros biológicos obtidos foram: es tágio de ovo - período de in

cubaçao com duração média de 19,86 d ias ; es tág io ninfal - 89,86 dias para os

alimentados com Dieta Dl e 57,96 dias para os com Dieta D2. Analisada ' a du-

ração em dias de cada estádio obteve-se os seguintes resul tados : 19 = 16,18;

119=10,21; 1119=13,33 (Dl) e 9,67 (D2); IV9=19,22 (Dl) e 13,08 (D2); V9=

30,92 (Dl) e 18,82 (D2). 0 peso médio de adultos machos e fêmeas também foi

ava l iado . 0 trabalho encontra-se em fase f ina l de aná l i se e s t a t í s t i c a dos da_

dos, podendo-se porem a p r inc íp io i n f e r i r que os inse tos alimentados com a

Dieta D2, Anagasta kuhniella, demonstraram um melhor desenvolvimento, frente

às condições oferec idas .

1. Depto. de Zoologia, I n s t . de Bioiogia, C P . 6109, UNICAMP, Campinas, SP.

2. Es tag iár io Depto. de Zoologia, I . B . , C P . 6109, UNICAMP, Campinas, SP.

* Apoio FAP/UNICAMP.
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ASPECTOS BIOLÕGICOS DO PREDADOR OKÍUÒ Iniid-ioòuò Say, 1831 (HI£

MIPTERA: ANTHOCORIDAE).

O l i v e i r a , M.F.1 & Bueno, V.H.P . 2

0 p re sen t e t r aba lho teve como o b j e t i v o a v a l i a r alguns a s -

pectos b io lóg icos do percevejo predador OK-iaò •LnA-id-Lo&uò, al_i

tnentado com ovos de Spodoptzfia. ^KuqA-pUKda. e t r ipes ?fiankii.nie,l_

Ia. inòulaiiò .

Os i n s e t o s f o r a m m a n t i d o s i n d i v i d u a l i z a d o s ou em c a s a i s , e m

t u b o s de v i d r o ( 8 x 2 c m ) , com a s p r e s a s e h a s t e s com f l o r d e

p i c a o (Bi.dzn& pito&a.) , a q u a l s e r v i a d e a b r i g o e s i t i o d e o v i

p o s i ç ã o a o s p r e d a d o r e s . As o b s e r v a ç õ e s r e f e r e n t e s a o s p a r â m e -

t r o s b i o l ó g i c o s d e 0. inò-íd-ioòui f o r a m r e a l i z a d o s em c â m a r a s

c l ima t i z a d a s ( t e m p e r a t u r a 2 5 ° C ; u m i d a d e r e l a t i v a 60 ± 10% e fo_

t o f a s e 15 h s ) .

0 p e r í o d o e m b r i o n á r i o f o i d e 4 , 1 8 d i a s . As d u r a ç õ e s m é d i a s

em d i a s , p a r a o s e s t á g i o s n i n f a i s f o r a m 1 , 6 4 ; 1 , 5 9 ; 2 , 0 2 ;

2 , 4 5 e 2 , 9 4 d i a s , r e s p e c t i v a m e n t e p a r a o 1 9 , 2 9 , 3 9 , 49 e 59

i n s t a r e s . 0 d e s e n v o l v i m e n t o m é d i o d e n i n f a a a d u l t o f o i d e

1 0 , 3 8 d i a s e o c i c l o b i o l ó g i c o , f o i em m e d i a , 1 4 , 5 6 d i a s . 0

número m é d i o d e o v o s p o r f ê m e a , f o i de 53 o v o s , s e n d o que o nií

mero c o l o c a d o p o r fêmea p o r d i a f o i 4 , 8 5 o v o s . A v i a b i l i d a d e

d o s mesmos f o i de 5 7 , 9 2 % .

U B i ó l o g a , e s t u d a n t e d e MS, F i t o s s a n i d a d e / E S A L - L a v r a s - M G

2 / P r o f . A d j . D e p t o F i t o s s a n i d a d e , ESAL - L a v r a s - MG.
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EFEITO DA TEMPERATURA NO CICLO EVOLUTIVO DE Trissolcus basalis

E TelenoBus nonnideae EM OVOS DE PENTATOMÍDEOS QUE ATACAM A SO

JA.

Foerster, L.A. S. Silva, S.M.S. da

Determinou-se a duração do ciclo evolutivo de Trissolcus

basalis (Wollaston) e de Telenomus moraideae Costa Lima em

ovos de Piezodorus guildinii Westwood, Euschistus heros F. e

Dichelops furcatus F. a 19°, 22°, 25° e 31°C. Verificou-se tam

bem, a capacidade de desenvolvimento e emergência de T. morni-

deae em ovos de P. guildinii parasitados a 25°C e transferidos

a 15°C após 0, 4, 6, 8, 10 e 12 dias. Os experimentos foram

conduzidos em câmaras incubedoras com fotoperíodo de 14 horas.

As duas espécies de parasitóides reproduziram-se e desenvol,

veram-se nos três hospedeiros, sem diferenças significativas

na duração do ciclo evolutivo, em cada temperatura. A 19°C, o

tempo de desenvolvimento foi, em média, cerca de quatro vezes

superior ao registrado para 31°C. Nesta temperatura, a duração

do ciclo evolutivo variou de 6,1 a 11,0 dias, enquanto que a

19°C a variação foi de 33,8 a 37,1 dias.

Ovos de P. guildinii parasitados por T. moraideae a 25"C

e transferidos para 15°C após 10 dias, tiveram o ciclo evolu-

tivo alongado em uma semana em relação aos parasitóides que

completaram o ciclo evolutivo a 25°C. Ovos transferidos a 15°C

após 0, 4, 6 e 8 dias, apesar de completarem o ciclo evoluti-

vo, tiveram sua capacidade de emergência reduzida entre 69%

e 100%. Conclui-se que, através do emprego de baixas tempera-

turas, é possível prolongar-se o ciclo evolutivo dsstes parasi.

tóides, visando estudos de liberações em grande escala no

campo.

1/ Prof., Departamento de Zoologia, UFPR / Curitiba, PR

2/ Estagiária, Depto. de Zoologia, UFPR / Curitiba, PR
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ASPECTOS DA BIOLOGIA DE Tibraca liabatíventris STAL. i860 SOBRE

PLANTAS DE ARROZ;

1 2 3
Botton, M. ; Martins, J.F. da S. ; Loeck, A.E. 4 Rosenthal,
M. d'A.1

0 percevejo do colmo T. liabativentris é uma das princi-

pais pragas da cultura do arroz quando cultivado em várzeas úmi_

das no Estado do Rio Grande do Sul. Visando obter maiores infor

maçoes sobre sua biologia, foi conduzido um experimento prelimi

nar em casa de vegetação no período de janeiro a abril de 1990.

A temperatura, no período, manteve-se entre 20 e 28?C e a UR

ao redor de 80%.

Os insetos foram criados sobre plantas de arroz da cult_i

var BR IRGA 409 cultivadas em baldes plásticos com capacidade

para oito litros e foram envoltas por um tecido do tipo "voai"

para impedir a fuga dos mesmos.

Nas condições em que as observações foram realizadas, o

número de ovos por postura foi de 24,3 - 0,34, o tempo de incu

bação foi de 6,3 - 0,27 dias e a viabilidade foi de 100%. A du

ração do desenvolvimento ninfal foi de : 19 instar, 4,7 - 0,62

dias; 29 instar, 7.4 - 0,46 dias; 3? instar, 6,4 - 0,36 dias ;

4^ instar, 7,4 - 0,49 dias e o 59 instar 12,3 - 0,44 dias. A

capacidade de postura observada em dois casais foi de 500 e 522

ovos, cujas fêmeas viveram 114 e 106 dias, respectivamente.

1/Bolsistas do CNPq.

2/Pesquisador - EMBRAPA/CPATB - Pelotas-RS.

3/Professor do Departamento de Fitossanidade-FAEM/UFPel-RS,
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ASPECTOS BIOLÓGICOS DA BRÔ A DA RAIZ DA BATATA-DOCE, Euscepes p o s t f a s c i a t u s

(FAIRM. 1849) (COLEOPTERA, CURCÜLIONIDAE) EM PERNAMBUCO.1

Garcia, M.S.2 & VEWV, A.F.S. Leão. 3

0 trabalho f o i conduzido no laboratór io de Entomologia, Área de F i -

tossanidade do Departamento de Agronomia da Universidade Federal Rural de

Pernambuco. Teve como ob ie t i vo estudar a b i o l o g i a da broca da ra iz tia ba-

tata-doce E. p o s t f a s c i a t u s em Pernambuco. Em todos os ensa ios foram u t i l i -

zados i n s e t o s oriundos de criação desenvolvidos em laboratór ios e r a í z e s

tuberosas de polpa branca da c u l t i v a r Dahomey. Os trabalhos foram conduzi-

dos sob condições de 28,62 - 0,27 C e 67,55 - 0,95% de temperatura e umi-

dade r e l a t i v a do ar , respectivamente. Foram estudados parâmetros b i o l ó g i -

cos dos períodos embrionário e pós-embrionário. A média do período de im-

cubação dos ovos fo i de 6,68 d i a s , com uma amplitude de 6 a 10 d i a s , tendo

o máximo de ec lo são de larvas ocorrido no 79 d i a , com percentual de 58,05%

do t o t a l . A v i a b i l i d a d e dos ovos f o i de 86,14%. 0 período médio do e s t á g i o

pré-pupal foi de 3,05 d i a s , com uma amplitude de 3 a 4 d i a s , constatando-se

que a maior evolução de prê-pupas para pupas ocorreu no 3? d i a , com 95% do

t o t a l . 0 período médio pupal fo i de 6,94 d i a s , com uma amplitude de v a r i a -

ção de 4 a 9 d i a s , concentrando-se a emergência de adultos no 7°. d i a , com

44,48% do t o t a l . A v iab i l idade de pupas fo i de 85,00%. O período médio lair

vai fo i de 15,24 d ias e o c i c l o b i o l ó g i c o t o t a l de 31,91 d ias com uma am-

pl i tude de 25 a 46 d i a s . Constatou-se uma razão sexual de 0,27% numa pro-

porção de 1,0 ? :3 ,7 <f . A caracter ização dos s e x o s , f o i f e i t a pe lo exame

da g e n i t á l i a . A quantidade média de ovos/fêmea fo i de 330,70 ovos , com uma

amplitude de 118 a 640 ovos e a média mensal de 60,13 ovos .

1/ Parte da Tese de Mestrado do Primeiro Autor.

y Eng9 AgrS, M.Sc. - EMATER/RS - Rua Botafogo, 1051 - B.Menino Deus - 90060 - Porto Alegre

3/ Prof.Adj./Dr. ENTO/DeptQ Agr./UFRPE, Recife.
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EFEITO DO FRACIONAMENTO DA DOSE DE RADIAÇÃO GAMA DO C0BALTO-60 SOBRE A LON

GEVIDADE E REPRODUÇÃO DE Sltophitai zeamalò MOTS., 1855 (COL., CURCULIONI-

DAE) EM MILHO.

Aguilar, J.D.A.1; Arthur, V.2

O objetivo principal desse experimento, foi fazer um estudo básico de

radiobiologia, permitindo observar os efeitos da radiação gama em diferen-

tes intervalos de tempo sobre a longevidade e reprodução de SiAophÀZui ZHA

tnCLUí Mots, em milho.

As doses de radiação utilizadas foram: 0 (test.), 40, 50, 60, 70,

80, 90 e 100 Gy, aplicadas de uma só vez ou parceladas em 3 vezes com inter;

valos de 48 horas. As radiações foram provenientes de uma fonte de Cobal

to-60, tipo Gammabean-650, sob uma taxa de dose de 1,0 kGy/hora.

As contagens de mortalidade e emergincia dos insetos foram realiza-

das semanalmente. A partir dos resultados obtidos pode-se concluir que as

doses agudas de radiação gama causam maiores efeitos deletérios aos inse-

tos. As doses estérilizantes para os insetos adultos foram de 60 Gy

e 80 Gy respectivamente quando irradiados com doses agudas e fracionadas.

1/ Aluno do CPGENA -CENA/USP, Piracicaba, SP. Bolsista do CNPq.

2/ Prof. Ass. Dr.,Pesq. Entomologia-CENA/USP,C.P. 96, Piracicaba. Bois. CNPq.
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EFEITO DO FRACIONAMENTO DA DOSE DE RADIAÇÃO GAMA DO COBALTO-60 SOBRE A LON

GEVIDADE E REPRODUÇÃO DE SitopkítuA 01{/zae (L., 1763) (COL., CÜRCULIONIDAE)

EM MILHO.

1 2
Caceres, C. ; Arthur, V.

O objetivo principal desse experimento, foi fazer um estudo básico

de radiobiologia, permitindo observar os efeitos da radiação gama em dife

rentes intervalos de tempo sobre a longevidade e reprodução de S^tüpkiiu-i

Ofitjzae. (L., 1763) em milho.

As doses de radiação utilizadas foram: 0 (test.), 40, 50, 60, 70,

80, 90 e 100 Gy, aplicadas de uma só vez ou parceladas em 3 vezes com inte_r

valos de 48 horas. As radiações foram provenientes de uma fonte de Cobal-

to-60, tipo Gammabean-650, sob uma taxa de dose de 1,0 kGy/hora.

As contagens de mortalidade e emergência dos insetos foram realiza-

das semanalmente. A partir dos resultados pode-se concluir que as doses agu

das de radiação gama causaram maiores efeitos deletérios aos insetos.

As doses esterilizantes para os insetos adultos foram de 60 e 70 Gy

respectivamente quando irradiados com doses agudas e fracionadas.

1/ Pesquisador do Programa MOSCAMED, na Guatemala.

2/ Prof. Ass.Dr.,Pesq. EntornoloRÍa-CKNA/USP, C. P.90, Pi racidba. Bois. CNPrj.
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INFLUÊNCIA 00 NÚTERO DE SEMENTES DE Phaseolus mlgaris L. e Vigna unguiau

lata (L.) WALP NA BIOLOGIA OE Zabrotes subfasdatus (BOH.. 1833) (C0LEOPT£

RA. BRUCHIDAE).

Wanderley, V.S.1; Oliveira» J.V.2 & Lemos. J.R.3

0 presente trabalho foi desenvolvido no laboratório de Entomologia A_

grícola da Area de Fitossanidade da Universidade Federal Rural de Pernambu-

co, em condições não controladas de temperatura, umidade relativa e fotope-

rfodo. Teve como principal objetivo avaliar a influência do número de semen_

tes na biologia de Z. subfasdatus, em feijão comum e caupi. Utilizaram-se'

19 casais para cada grupo de 6, 9 e 12 sementes, senüu GS casais confinados

em tubos de ensaio. As serr-entes de cada tubo eram trocadas diariamente e

transferidas para novas séries de tubos, anotando-se na ocasião o número

de insetos mortos. Decorridos aproximadamente 8 dias da data da postura. f£

ram feitas as contagens do número de ovos férteis e inférteis por casal em

cada dia de postura.

Oe acordo com os resultados, não houve diferenças estatísticas signi_

ficativas nc total de ovos e ovos férteis para cada grupo de 6, 9 e 12 s£

mentes das duas espécies estudadas, porém do ponto de vista numérico, houve

uma maior postura para o grupo de 9 sementes. No feijão comum, a maxima ovi_

posição ocorreu no 2* dia da postura para 6 sementes, no 4* dia para 9 sj?

mente e no 3* dia para 12 sementes. No caupi, a máxima oviposiçao ocorreu no

3* dia da postura para os três níveis de sementes estudadas. A capacidade

de oviposiçao foi maior em sementes de feijão comum. De um modo geral, açor

reu uma relação direta entre o número de ovos férteis e insetos emergidos .

As fêmeas apresentaram uma menor longevidade em relação aos machos. As JJJ

rações dos ciclos biológicos nos grupos de 6, 9 e 12 sementes para o feijão

comum foram 34,39; 33,75; 32,83 dias e, para o raupi ;e 32,23; 37,20; 32.38

dias, respectivamente.

1/ Bolsista de Iniciação Científir.,-. rio CMPq. UFRPF/RFCTFF-PE

2/ Prof. Adjunto. Bolsista cio CNPq. i.FRPE/REr.iFE-PF

3/ Prof. Adjunto. UFRPfRfCIFfr-PF..
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ASPECTOS BIOLÓGICOS DE Zabnotíò òub&a&OLOtuA (BOH., 1833)(COLEOPTERA.BRUCHI-

DAE) EM SFMENTES DE PhaonoliiA \.'ulga.tii L . E Vigia unquicutata. (L.) WALP

Wanderley, V.s\ & Oliveira, J.V?

A pesquisa foi desenvolvida no laboratório de Entomologia Agrícola

da Ãrea de Fitossanidade da Universidade Federal Rural de Pernambuco,visan-

do estudar a biologia de 2. 3 ub($aóGtat ai , em feijão comum,e cultivar IPA-6

e caupi, cultivar Pitiuba. Os experimentos foram conduzidos à temperatura

de 25,2 - 0,3-C, umidade relativa de 71,0 - 1,66% e fotoperiodo de 12 horas

em condições nao controladas. Em cada experimento foram utilizados 30 casa-

is confinados em tubos de ensaio contendo 9 sementes/casal- As sementes de

cada tubo eram trocadas diariamente e transferidas para novas séries de tu-

bos, anotando-se na ocasião o numero de insetos mortos.Decorridos cerca de

8 dias da data da postura efetuaram-se as contagens do numero de ovos fér-

teis e inférteis por casal em cada dia de postura.Nas condições experimenta

is, o numero de ovos/dia/femea e o numero de ovos férteis e inferteis/dia '

foram maiores nas sementes de P. vuíga'U.0 . Em condições de laboratório,

a maxima oviposiçao ocorreu no 19 dia da postura em P.vufrjatXò e no 39 di-

a, em V. umiaicutata ; nas condições controladas, ocorreu no 19 dia da pos-

tura as duas espécies de feijão. 0 número de insetos emergidos foi -maior em

P. vulaaiií) para as condições nao controladas, porem em condições controla

das houve uma equivalência para as duas espécies.As fêmeas apresentaram uma

maior longevidade em comparação aos machos,exceto em V.wn.auxcjxlata. ,em con

diçoes controladas. As durações do ciclo biológico em P. vutgatcò e V. uti-

quiculata foram de 30,94 e 29,96 dias e de 31,6 e 30,02 dias, respectivamen

te, em condições nao controladas e com controle. A razão sexual foi equiva-

lente a 0,5 nas duas espécies e condições estudadas.De um modo geral,obser-

vou-se uma relação direta entre o número de ovos férteis e insetos emergi -

dost para as duas espécies de teíjao.

1/ Bolsista de Iniciação Científica do CNPq. UFRPE/RECIFE-PE.

2/ Prof. Adjunto. Bolsista do CNPq. UFRPE/RECIFE-PE.
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BIOLOGIA DE CeAotoma OACuata OLIVIER (COLEOPTERA: CHRYSOMELIUAE)

Quintela, E.D.1; Silva, CA. da ; Sá, G.S. de & Roberts, D.W.

Estudou-se a biologia de CeAotoma OACuata em condições de laborat<>

rio, avaliando-se em 14 larvas, o número de ínstares e a razão de cresci_

mento através da medição da largura da cápsula cefãlica. 0 período de

pri-oviposiçao, oviposição, longevidade de machos e fêmeas, número de ovos

por fêmea e viabilidade dos ovos foram obtidos de 20 casais. Em casa tela

da verificou-se o desenvolvimento de larvas e pupas sob a influência de 2

tipos de solo (orgânico e latossolo vermelho-escuro), dois níveis de satu

ração de água (30 e 40Z) e densidade populacional de 1 a 2 larvas por plan

ta de caupi (V-igna. unguiculata). Largura da cápsula cefálica indicou que

as larvas de C. OACUdtCL passam por três ínstares. 0 número médio de ovos

por fêmea que ovipositou foi de 1291,6. A longevidade média de machos foi

de 69 dias e da fêmea de 68 dias. Em solo orgânico, não houve efeito sig

nificativo de umidade no desenvolvimento de larvas e pupas quando se uti

lizou uma larva por planta. Entretanto, quando foram colocadas 2 larvas

por planta, o desenvolvimento foi significativamente melhor na saturação

de 30%. Em latossolo a melhor saturação para o desenvolvimento do inseto

foi a 40%, independente da densidade populacional de larvas.

Pesquisador EMBRAPA/CNPAF• Bolsista do Convênio EMBRAPA/Instituto Boyce

Thompson; Bolsista de Iniciação Científica do CNPq/EMBRAPA-CNPAF;
4
Pesquisador do Instituto Bpyce Thompson/Universidade de Cornell-USA.
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DADOS MORFOMÊTRICOS DE Andrector hybridus BECHYtif, 1956

(COL., CHRYSOMELIDAE)

Heineck, M.A.1 & Corseuil, E.2

Com o objetivo de melhor caracterizar A. hybridus foram realizados,

no laboratório da Faculdade de Agronomia da UFRGS, em Porto Alegre, di-

versas mensurações de material coletado em lavoura de soja, no município

de Eldorado do Sul-RS, durante a safra agrícola 1989/90.

Foi utilizado um micrômetro ocular acoplado a um estereomicroscopio

AUS JENA e uma lâmina micrométrica Bausch ft Lomb, precisão O.Olmn, para

a devida conversão dos dados. Estes foram digitados e armazenados em

disquete para processamento em microcomputador PC, calculando-se através

do programa Microstat, média, desvio padrão e coeficiente de variação.

Estudaram-se 10 adultos machos e 10 fêmeas, realizando-se as seguintes

mensuraçoes de comprimento: cabeça, toráx, abdome, artículos antenais e,

nos três pares de pernas, trocânter, fêmur tíbia e tarsômeros; de

largura: -cabeça, toráx e abdome.

Como resultados, discutem-se aspectos sistemáticos e conclui-se que

apenas cinco mensuraçoes evidenciaram diferença para sexo, proporcionando

os seguintes valores médios, em mm. e correspondentes desvios padrões -

largura da cabeça: 1,30 - 0,05 e 1,23 t 0,06; largura do abdome: 2,71 t

0,16 e 2,97 ± 0,17; comprimento do trocânter da perna posterior: 0,29

± 0,03 e 0,26 ± 0,01; comprimento do escapo: 0,67 t 0,04 e 0,53 t 0,03;

comprimento do flagelo: 2,57 ± 0,07 e 2,47 ± 0,11, para machos e fêmeas,

respectivamente. Destacam-se ainda, como medidas gerais, independente de

sexo, os seguintes valores médios de comprimento - total do corpo: 5,39

i 0,27; perna anterior: 5,17 * 0,20; perna mediana: 3,89 í 0,3; perna

posterior: 3,36 ± 0,14; de largura - tórax: 1,61 * 0,09.

1/ Bióloga, aluna de doutorado - UFRGS, Porto Alegre - RS.

2/ Professor Titular, PUCRS e UFRGS - Porto Alegre - RS.
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ASPECTOS BIOLÓGICOS DE Scymnuò IPiíllui] sp . (COL.: COCCISELLI-

DAE).

Santos, T.M. dos1 & Bueno, V.H.P.2

O objetivo deste trabalho foi estudar a biologia do cocci-

nelídeo predador Scymnuò [Pulluò] sp, tendo como presas os af^

deos VactijnottiA sp (pulgão do picão) e Bnevijzciine. btaòhicae

(pulgão da couve).

As observações fora* realizadas no laboratório de EntornoIo

gia - ESAL em câmara climatizada com temoeratura de 25°~ e umj_

dade relativa de 70 t 10Z e fotofase de 14 horas. Os coccineH

deos foram coletados em campos de couve e separados em casais.

Os estudos foram iniciados a partir de larvas oriundas das pos_

turas destes casais. Diariamente as larvas foram observadas a-

notando-se os parâmetros biológicos.

Tendo como presa Vactynotuò sp. o período larval foi de

9,0 dias, com cada instar tendo duração média de 2,7; 2,0; 1,5

e 4,4 dias, respectivamente para 19, 29, 39 e 49 ínstares, pe-

ríodo pupal de 5,3 dias e ciclo biológico de 16,3 dias. 0 pe-

ríodo larval, quando alimentadas com Bttvicoiijne. btail-tcae foi

de 12,04 dias com cada instar tendo duração média de 2,12;

1,64; 2,08 e 5,84 dias; respectivamente para 19, 29, 39 e 49

ínstares, período pupal de 5,0 dias e ciclo biológico de 20,04

dias .

\_l Estudante PÕS-graduação/F i t ossan idade-ESAL , Lavras-MG

2/ Dra, Professora Adjunta, Depto Fitos. /ESAI. - Lavras-MG

69



BIOLOGIA DE CoccindWi OceJUUgeAO. (CROTCH, 1874) (COLEOPTERA, COCCINELLIDAE)

1 2
Berti Filho, E. & Chaves, L.E.L.

Este trabalho teve por objetivo estudar a biologia de Coc&ineJUtCL oce£

tígeAa, um coccinelídeo predador que ocorre na região Sudoeste do estado do

Paraná.

Os insetos foram mantidos em câmaras climatizadas (25 - 2°C; UR de:

70 í 10Z e fotofase de 14 horas). Os ovos foram mantidos juntos atl a eclo-

são das larvas, as quais foram individualizadas, com a idade de 1 dia, em tu_

bos de vidro onde permaneceram até a emergência dos adultos. Como alimento

foram utilizados ovos de Anagcata kuhnieZla. (Zeller) e mistura de mel e ge-

léia real (1Z). Foram estudados os seguintes parâmetros:

Ovo - período de incubação 3,17 dias

viabilidade 79,79%

Larva - número de ínstares: 4

duração de cada instar:

I instar - 2,88 dias (2-8)

II instar - 2,58 dias (1-5)

III Instar - 2,75 dias (1-5)

IV Instar - 5,16 dias (3-7)

duração média do perloao larval: 13,37 dias

viabilidade larval: 75,9%

Pupa - duração da pré-pupa: 1,13 dias (1-4)

duração da pupa: 4,75 dias (4-6)

viabilidade pupcl: 91,5%

Adulto- período de oviposição: 26 dias

longevidade: 43 dias (18-157)

1. Dept9 de Entomologia - ESALQ/USP - CP. 9 - 13400 - Piracicaba-SP.

2. Alu;.o do CPG em Entomologia - ESALQ/USP.
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INFLUÊNCIA DA TEMPERATURA NO DESENVOLVIMENTO LARVAL DO Gnathocerus cornutus

(FABRICIUS,1798)(COL..TENEBRIONIDAE).

Almeida, A.A1 & Bellot Vargas, C.H.1

Este experimento foi realizado nos laboratórios do Dpto. de Zoologia, da

Universidade Federal do Paraná, tendo como cbjetivo avaliar a influência da

temperatura no desenvolvimento do G.cornutus, tendo sido utilizada a tempe-

ratura ambiente (18,78+0,149C) e a temperatura de 25+19C. Foram utilizadas

295 e 530 larvas para a determinação do peso e 195 e 360 para a determina-

ção do comprimento, ã temperatura ambiente e ã temperatura de 259C, respec-

tivamente; a duração média do período larval foi de 95,42-1,16 e de 49,73+

1,83 dias, respectivamente, durações estas que sao significativamente dife-

rentes, ao nível de 1%. 0 comprimento das larvas, no último instar, a

18.789C foi de 7,92 mm, aos 90 dias de idade, e a 259C foi de 8,39 mm, aos

50 dias de idade, tendo sido estabelecida uma relação entre a idade e o com-

primento, para cada temperatura, expressa pelas seguintes equações :
2

Y= -4,64 + 2,78 In X e Y= 0,70 + 0,15 X , sendo r = 0,99, para as duas equa

çoes. Quanto ao peso, as larvas atingiram, no ultimo instar, um peso de

3,255 mg, aos 90 dias de idade,a 18,789C, e de 3,720 mg, a 259C, aos 50 dias

de idade, tendo-se verificado uma relação entre s idade e o peso das larvas,

exptessa pelas equações : Y= 6,52 . IO"4 . X1>9f e Y= 0,039 . e
0 > 0 9 5 X

2
sendo r = 0,97, para as duas equações. A temperatura de 259C foi a mais

favorável para o desenvolvimento das larvas desta espécie, pois a duração

média do período larval foi menor, e significativamente diferente, do que

ã temperatura ambiente, mas tanto o comprimento como o peso, no final do

seu desenvolvimento, nao foram significativamente diferentes, mas I tempe-

ratura ambiente, o período médio de tempo para atingir estes valores foi de

90 dias e a 259C foi de 50 dias.

1 Departamento de Zoologia, UFPr./Curitiba-Pr..Bolsistas CNPq.
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POLIMORFISMO CROMÁTICO DE Chauliognathus fallax (COLEOPTERA
CANTHARIDAE) EM UMA POPULAÇÃO NATURAL DO RIO GRANDE DO SUL

Diehl-Fleig, E.1 & Araújo, A.M.2

Os adultos de Chauliognathus fallax caracterizam-se pela
cor amarela brilhante, com manchas pretas de extensão variável
sobre o pronoto e élitros. Embora sua grande variabilidade de
padrão cromático, C. fallax tem sido pouco estudado, tanto em
seus aspectos biológicos, genéticos, comportamentais, quanto
em suas relações com plantas hospedeiras, presas (estágios irna
turos) e predadores.

Observações e coletas deste trabalho foram feitas no pe-
ríodo de 25 a 31 de dezembro de 1985 a 1988 em Torres, Rio
Grande do Sul. A área caracterizava-se pela vegetação rasteira
com algumas árvores de médio e grande porte. No final de 1988
foram coletados 1230 adultos, entre os quais 486 casais. Os in
dividuos foram classificados de acordo com as manchas no prono
to e nos élitros.

Foram descritos seis tipos de pronoto e oito de élitros,
com as respectivas freqüências. Ambas as variáveis não se mos-
traram independentes, constatando-se que as formas claras de
pronoto e élitros estão associadas (31%), assim como as escu -
ras (26%). Do exame dos 486 casais em cópula foi possível de -
tectar a ocorrência de cruzamentos não aleatórios, tanto em r£
la.ião a pronoto (X2 = 118,005; 20 g.l.; p<0,0001) quanto a é-

cros (X* = 52,529; 14 g.l.; p<0,00l).

1/ Prof» Titular Dept« Biologia - UNISINOS/SÃO LEOPOLDO, RS
2/ Prof adjunto Dept» Genética - UFRGS/ PORTO ALEGRE , RS
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POLIMORFISMO E DIVISÃO DO TRABALHO EM AZTECA PARAENSIS BONDARI (FORMICI-

DAE: DOLICHODERINAE).

1 2Delabie, J.H.C.1 & Medeiros, M.A. de1»

Observações sobre o politnorfismo da formiga arborlcola Azteoa para-

ensis bondari, freqüente nos cacauais da Bahia e formando os "jardins de

formigas", mostra que existe duas subcastas de operárias: minor e major.

A partir da equação do custo de produção de operárias foi estabelecido

que o custo energético de uma operária major é cinco vezes maior que o de

uma minor. Observa-se uma grande variação na proporção relativa das duas

subcastas, sendo que, nos formigueiros mais novos, as minor predominam,en^

quanto nos maturos a proporção de ambos é igual. 0 estudo de 4 colônias

da mesma planta resultando de sucessivas subdivisões da mais antiga, evi-

dencia que o número de operárias major aumenta proporcionamente ao peso

do ninho, isto é, proporcionalmente a sua idade.

0 estudo da divisão do trabalho mostra que as operárias minor efetuam

tarefas distantes do formigueiro (exploração), assim como coletam certos

suprimentos (água, "honeydew"). 0 mesmo grupo de operárias predomina na

construção e restauração, assim como na defesa do formigueiro. As operá-

rias major efetuam tarefas nas imediações do ninho (guarda e limpeza do

formigueiro) e coletam suprimentos alimentares particularmente atrativos,

com intenso recrutamento (xarope, presas). Ambas as subcastas estão envoj^

vidas no cuidado da prole.

Estas observações sugerem que o polimorfismo das operárias de A. pa-

raensis segue critérios ergonômicos, sendo que as minor, com custo energé

tico baixo, sao encarregadas de tarefas dispendiosas, e as major, com eus

to energético maior, sao encarregadas de tarefas menos dispendiosas (nas

imediações do formigueiro) ou com saldo energético altamente positivo (ex

ploraçao de fonte alimentar rica).

i/ Entomologia - CEPEC/CEPLAC - Itabuna-Ba.
2/ Bolsista do CNPq.



NOVA METODOLOGIA PARA ESTUDOS DE BIOLOGIA E COMPORTAMENTO DE FOR
MIGAS SAÚVAS EM LABORATÓRIO.

1 2 2 - 2
Loeck, A.E. ; Rosenthal, M. d'A. ; Brancher, N. ; Gusmão, L.G.

2
& Botton, M.

A obtenção de formigueiros a nível de campo para estudos

diversos, tem sido uma tarefa que demanda tempo e dinheiro. Com

o objetivo de estudar o comportamento das formigas na ausência

da rainha, idealizou-se um mini-formigueiro constituído por três

recipientes plásticos transparentes com 10 cm de altura e 8 cm

de diâmetro, interligados por mangueiras plásticas.

De um formigueiro adulto de Atta sexdens píríventris San

tschi, 1919, retirou-se uma porção da parte superior da esponja

de fungos, juntamente com as formigas que ali se encontravam e

colocou-se no recipiente central. Imediatamente as formigas reor

ganizaram a esponja de fungos e escolheram um dos recipientes pa

ra o depósito do lixo. À partir desse momento, passou-se a "olo-

car folhas no outro recipiente. Para manter a umidade no inte -

rior do ninho, a base de gecso foi mantida sobre areia umedeci-

da.

Nesse sistema, aparentemente não ocorre alteração compor

tamental das formigas e a atividade de corte de folhas continua

normalmente, o que permite realizar estudos biológicos e reali-

zar "screening" de formicidas.

1/Professor do Departamento de Fitossanidade - FAEM/UFPel. RS.

P/Boisist.dS do CNPq.
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OVIPOSIÇÃO DE RAINHAS DE Acvomyrmex subterraneus (FORMICIDAE: ATTINI) NUMA

COLONIA POLIGTNTCA.

1 2 2 2
Delia Lúcia,T.M.C. ;Oliveira,M.M. ;Cunha,V.S. ;Moreira,D-D,0. i Oliveira,M.

A.2

Este trabalho teve os objetivos de investigar a postura e o número

de ovos depositados por rainhas coexistindo numa única colônia de

Aoromymex subtevraneus subterraneus Forel, 1893.

Uma colônia escavada no Campus da Universidade Federal de Viçosa e m

21/07/89, contendo seis rainhas foi levada ao Insetãrio e acondicionada em

estrutura de vidro tipo aquário. As seis rainhas, marcadas no tórax com

tinta a base de nitroceluloáe de diferentes cores, foram colocadas entre

duas lâminas de vidro, separadas por 0,7 cm, de modo que pudessem ser bem

visualizadas. As observações de cada rainha foram efetuadas durante 24 ho-

ras ininterruptas, com auxilio de lupa de braço flexível e lupas de mao.sob

lâmpadas de 15 watts, envoltas em celofane vermelho.

Todas as rainhas foram observadas ovipositando. Em média, 95 ovos f£

ram postos por rainha, com um mínimo de 56 e um máximo de 151 nas 24 horas.

A taxa de postura individual foi, portanto, variável. Algumas rainhas poêm

ovos em intervalos aproximadamente regulares. Outras ovipositaram somente

durante algumas horas nas 24, petmanecendo inativas quanto ã postura duran-

te o restante do tempo. Essa inatividade atingiu até 18 horas das 24.

Nao se verificou preferencia das operárias mínimas pelos ovos de ne

nhuma rainha. Todos foram eventualmente recolhidos.

j7Prof? Dept9 Biologia Animal - UFV/Viçosa-MG. Bolsista CNPq.

^/Estudantes - Bolsistas do CNPq - UFV/Viçosa-MG.
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CROMOSSOMO B EM Kylíai angulatuò (ORTHOPTERA: ROMALEIDAE).

Souza, M.J.; Silva-Filha, M.H.L.N. 5 Houllou, L.M.

Os dados apresentados neste trabalho, são correspondentes
ao estudo citogenético realizado numa amostra de 30 exemplares
(22 machos e 08 fêmeas) do gafanhoto Kyliu.t> angulatui, coleta
dos em Igaraçú (Pernambuco). As preparações citológicas para a
obtenção dos cromossomos foram feitas através da técnica de e£
palhamento celular sobre lâmina de microscopia, desenvolvida '
por M.J Souza. A heterocromatina constitutiva(HC) foi analisa
da com o uso da técnica de banda C (Sunmer,1972) .

Xylzui angulatui, apresenta número diplõide de 2n=23 nos
machos e 2n=24 nas fêmeas. Os cromossomos tem morfologia acro/
telocêntrica e o sistema de determinação do sexo é do tipo XX
(ç) e XO ((?). 0 cariótipo padrão de distribuição de HC corres^
ponde a blocos de bandas C na região pericentromerica de todos
os cromossomos do complemento.

Um cromossomo B de natureza heterocromãtica e heteropicn£
tica foi encontrado em 03 exemplares da amostra (01 fêmea com
2n=25 e 02 machos com 2n=24) . O comportamento do B foi analisa
do na meiose de indivíduos machos. Este cromossomo apresenta '
características semelhantes ao X, tais como: tamanho médio,con
dição univalente e heteropicnose positiva na prófase I. Por ou
tro lado, este B provoca um aumento na freqüência média de quí̂
asmas por célula. Efeitos endofenotípicos ocasionados pela pr£
sença de cromossomos B tem sido encontrados em diversas esp£
cies de gafanhotos, sendo tais efeitos mais evidentes a nível
da meiose e geralmente estão relacionados à freqüência e ou
distribuição de quiasmas e anomalias na espermiogênese.

Departamento de Biologia Gerál-UFPE.
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POSTURA ENDOFlTICA E MORFOLOGIA DAS VALVAS OVIPOSITORAS DE

Cylindrotettix riverae orientalis Roberts, 1975 (Orthoptera,

Acrididae, Leptysminae).

Silva, G. V. de cí & Almeida, A. V. de2

Através de estudos realizados em condições de laborató

rio com o gafanhoto Cylindrotettix riverae orientalis Roberts,

1975 (Orthoptera, Leptyminae) do Campus da Universidade Fede

ral Rural de Pernambuco, Dois Irmãos, Recife, Pernambuco, ío

ram observadas posturas endofíticas feitas por este em gramí

nea Paspalum conjttgatum Berg, fugindo assin ao padrão normal

dos acridõideos, que realizam suas posturas no interior do so

Io.

Para um melhor esclarecimento deste tipo de postura

bastante incomum nos acridõideos, realizou-se um estudo raorfo

lógico das valvas ovipositoras do gafanhoto, concluindo-se que

estas possuem um aspecto denteado próprio bastante caracterís

tico.

1. Estagiária do Departamento de Biologia - UFRPE.

2. Professor Assistente do Departamento de Biologia - UFRPE.
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DESENVOLVIMENTO LARVAL DE CviatochAJfia cubana (Hagen, 1861) (Neuroptera-

Chysopidae) EM DIFERENTES REGIMES ALIMENTARES

Venzon, M.l ; Silva, R.L.X.1 & Carvalho, CF. 2

A larva do bicho-lixeiro C. cubana é um dos predadores mais comuns

encontrados nos pomares cícricos da região de Lavras - MG, constituindo des

te modo, uma grande perspectiva no MIP-Citros. 0 presente estudo teve como

objetivo conhecer o desenvolvimento das larvas deste crisopfdeo em diversos

regimes alimentares.

As larvas foram criadas em laboratório a 25*2°C, 70 10Z UR e fotofa-

se de 12 h, nas dietas: 1) ovos de AnagaAta kiLihniittã; 2) ovos de A. feueft-

tvLilLa + ToxopteAa cWiic-uiuA; 3) ovos de A. kuthnieJUa + T. cltAioiduA + a

minosteril com eletrólitos; 4) ovos de A. ku.ihru.dLLa. + aminosteril com ele-

trólitos; 5) ovos de A. hue.hiu.zLta. + aminosteril sem eletrólitos; 6) ovos

de A. kiíthtu.íZta. + aminosteril sem eletrólitos + T. cÀXAixÀduM. Cada trata

mento foi repetido cinco vezes com três larvas por repetição e analisadas

as variáveis: duração, número de ínstares e viabilidade da fase.

As dietas com aminosteril sem eletrólitos afetaram significativamen-

te as larvas de primeiro instar e toda a fase larval. No terceiro instar,

as larvas alimentadas com c tratamento 5 apresentaram uma duração menor mas

não diferiram daquelas alimentadas com os tratamentos 2, 3 e 4. A duração

das larvas no segundo instar foi semelhante para todos os tratamentos. A

viabilidade observada foi de 100* em todos us ínstares, exceto o tratamento

1 para o terceiro ínstar, em que este valor foi de 78,61.

- Pós-graduação em Fitossanidade (Entornol.ogia), Dept2 Fitossanidade/ESAL.

- Professor DeptS Fitossanidade/ESAL, Lavras - MG.
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BIOLOGIA DE LARVAS DE Cuiatochntf&a cubana (Hagen, 1861) (Neuroptera-Chrysopi

dae) COM ALGUMAS PRESAS

Vitorino, N.A.M.l <• Carvalho, CF. 2

Um dos fatores liaitantes para a criação deste crlsopideo em laborat£

rio ê a alimentação da fase de larva. Assim, este trabalho foi desenvolvido

com a finalidade de se conhecer o desenvolvimento larval deste inseto com a_l

gusas presas.

Trinta larvas por tratamento foram individualizadas em tubos de vidro

de 2,5x8,0 cm e mantidas em laboratório a 25 * 2°C e fotofase de 12 h nas dî

etas: 1) ovos de Anagaòta kueJirueXla; 2) ovos de A. tuithniitta. + cochoni -

lha RtnKO&piâ aApidc&ÜuXd; 3) P. a&piáutfiai; 4) ovos de A. ku.zhU.eJUa + To-

xopttAa. cÁXfuJiiduò; 5) T. Ccfu.cu.da4. Foram avaliados: duração, número de

instares e viabilidade da fase.

Os resultados obtidos permitiram concluir que em todos os tratamentos

houve uma variação significativa na duração dos três Instares em função do

tipo de presa. Os tratamentos 1, 2 e 4 foram aqueles que permitiram a obten

ção do maior número de adultos com 6A, 80 e 60Z respectivamente. Constatou-

se também que a mortalidade no terceiro instar foi de 6, 10, 100, AO e 77Z,

respectivamente para todos os tratamentos, evidenciando que muitas presas são

inadequadas ã criação deste inseto em laboratório.

- Laboratorista do Dept0 de Fitossanidade/ESAL - Lavras - MC.

^ Professor Dept2 de Fitossanidade/ESAL - Lavras - MG.



INFLUÊNCIA DA GELEIA REAL ASSOCIADA A DIETAS PROTÉICAS NA FE-

CUNDIDADE DE Nodita sp. (Neuroptera-Chrysopidae)

Nepomuceno, S.L. & Carvalho, C P .

Adultos de Nodita sp. necessitam de dietas protéicas pa

ra uma oviposiçao satisfatória. Este trabalho teve por objeti-

vo estudar a biologia deste inseto em dietas artificiais asso-

ciadas com diferentes concentrações de geléia real (GR) em la-

boratório.

Adultos recém—emergidos foram acasalados em gaiolas de

PVC de 10 x 10cm e alimentados com as seguintes dietas: 1-lêve

do de cerveja + mel + 100 mg de GR; 2-lêvedo de cerveja + mel+

200 mg GR: 3- lêvedo de cerveja + mel + 300mg de GR: 4- lêvedo

de cerveja + mel; 5-mel a 50% + 100 mg de GR; 6-mel a 50% +200

mg GR; 7-mel a 50% + 300 mg GR; 8-mel a 50%; e 9-água. Os tra-

tamentos foram repetidos 5 vezes e as variáveis avaliadas fo -

ram: períodos de pré-oviposição, oviposiçao, efetivo de ovipo-

siçao e pós-oviposlção, longevidade, capacidade de oviposiçao,

número e viabilidade de ovos.

Os resultados permitiram concluir que o tratamento 2

foi significativamente superior aos demais tratamentos permi -

tindo uma produção de 1343,9 ovos/fêmea com uma viabilidade de

60,3% e 121,4 dias a longevidade. Fêmeas alimentadas com os '

tratamentos 5, 6, 7 e 8 não ovipositaram embora, apresentassem

a maior longevidade entre todos os tratamentos.

_1/ Pos-graduanda em Fitossanidade-Dept? Fitossanidade-ESAL

2/ Professor Depte Fitossanidade - ESAL, LAVRAS-MG.
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BIOLOGIA DE Nodita sp. (Neuroptera-Chrysopidae) EM DIETAS ARTI-

FICIAIS.

Nepomuceno, S.L. & Carvalho, C.P.

Dentre os crisopídeos coletados em citros em Lavras-MG ,

destaca-se Nodita sp. (Neuroptera-Chrysopidae). Considerando a

importância deste grupo de insetos no controle biológico de mui

tos insetos-praga, este trabalho teve por objetivo conhecer a

sua biologia em diversas dietas artificiais.

Em laboratório, casais individualizados foram alimenta -

dos com: 1-lêvedo de cerveja + mel; 2-lêvedo de cerveja puro ;

3-sojinha + mel; 4-sojinha pura; 5-proteína texturizada de soja

+ mel; 6-proteína texturizada pura; 7-pólen + mel; 8-pólen puro

9-mel + água a 50% e 10-água. Os tratamentos foram repetidos 6

vezes. As variáveis analizadas foram: períodos de pré-oviposi -

ção, oviposição, efetivo de oviposição e pós-oviposição, longe-

vidade, capacidade de oviposição, número e viabilidade de ovos.

A longevidade para machos e fêmeas foi superior nostrata_

mentos1 e 9; para os parâmetros relacionados com a oviposição o

melhor tratamento foi o n2 1. A melhor viabilidade de ovos foi

obtida nos tratamentos 5, 1 e 7 com 69,6; 45,5 e 42,2%respecti-

vamente. Com relação a capacidade de oviposição a melhor dieta

foi o tratamento 1 com uma média de 995,3 ovos/fêmea e logo a

seguir o tratamento 5 com 389,4 ovos. Nos demais tratamentos a

oviposição foi bastante irregular.

1/ Pós-graduanda em Pitossanidade-Dept? de Fitossanidade-ESAL.

2/ Professor Depte de Fitossanidade - ESAL, LAVRAS-MG.
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BIOLOGIA DE ADULTOS DE Chrysoperla externa (HAGEN. 1861) (Neu

roptera-Chrysopidae) ALIMENTADOS COM DIETAS PROTÊICAS ASSOCIA

DAS AO MEL.

Almeida, J.E.M. & Carvalho, C F . 2

Um dos fatores que afetam a capacidade de oviposição dos

crisopídeos quando criados em laboratório, é a alimentação. As-

sim, este trabalho teve por objetivo estudar a biologia de Chry

soperla externa alimentada com diferentes dietas artificiais em

associação ao mel.

Neste experimento foram utilizadas as seguintes dietas

(tratamentos): 1. lêvedo de cerveja puro; 2. lêvedo de cerveja

+ mel; 3. sojinha pura; 4. sojinha + mel; 5. proteína texturiza

da de soja pura; 6. proteína texturizada se soja + mel; 7,pólen

puro; 8. pólen + mel e 9. testemunha. O delineamento foi intei-

ramente casualizado com 6 repetições e cada parcela consistia '

de uma gaiola com um casal de Ç. externa. Os parâmetros avalia-

dos foram: período de pré-oviposição, efetivo de oviposição, ovpt

longevidade, capacidade de oviposição e viabilidade de ovos.

Baseando-se nos resultados obtidos, as dietas pólen +

mel e lêvedo de cerveja + mel foram significativamente superio-

res as demais e permitiram uma produção média de 940,0 e 791,6

ovos/fêmea, com uma viabilidade de 89,9 e 95,6% respectivamente

Fêmeas alimentadas com a dieta 6 apresentaram uma baixa produ -

ção de ovos enas dietas 1, 3, 4, 5 e 7 a oviposição foi muito

irregular.

1/ Acadêmico Agronomia, estagiario-Dept? Fitossanidade - ESAL

2/ Professor Dept? Fitossanidade - ESAL, LAVRAS-MG.



BIOECOLOGIA DE Microcharops antioarsiae GUPTA, 1987 (HYMN., ICHNEIMONIDAE)

I . BIOLOGIA NO LABORATÓRIO.

1. Patel , P.N.1* Ficher, H.Z.2

Microcharops anticareiae é um endoparasito s o l i t á r i o t ípico das anéri-

cas central e do s u l . Devido ao seu potencial vem sendo importado pelos Es-

tados Unidos para o controle da lagarta da soja, Anticarsia genrnatális. Ape-

sar de conhecido desde o começo do século pouco se sabe sobre sua Bioecolo-

gia nas condições bras i l e i ras . Estudos de canpo revelaram que esta espécie

desempenha um papel de controle importante entre o conjunto dos fatores b i £

t icos nas nossas lavouras de soja . Neste trabalho, sua biologia foi estudada

no laboratório sobre a lagarta da soja.

As fases imaturas de desenvolvimento foram observadas sob condições cori

troladas de temperatura (25 - 02°C), umidade relativa (60 - 5%) e 12 horas

de fotofase, enquanto que atividades dos adultos foram estudados sob tempera

tura e umidade re lat iva de 27 - 2°C e 70 - 10Z. Todos os estudos foram desen

volvidos no laboratório de Controle Biológico do Departamento de Zoologia,

UNICAMP.

0 período de incubação dos ovos sob essas condições foi em média de

53,8 hs . As larvas passaram por três estádios sendo a duração total do está-

gio larval em média de 11,25 - 0,9 dias . 0 estágio pupal ocorreu em 1 0 , 9 - 07

dias em média. A longevidade de fêmeas acasaladas e não acasaladas mostrou-se

significativamente diferente. Foram observados ainda outros fenômenos, como

o período de ovíposição, média de ovos/fêmea/dia e a razão sexual. Esses da-

dos complementam outros obtidos sob condições de campo, no estudo desse mi-

crohimenoptero como agente no controle biológico da lagarta da soja.

1. Profa. do Depto. de Zoologia - UNICAMP/Campinas, SP

2. Aluno de PÓs-Graduação - UFPR/Curitiba, PR.



BIOECOLOGIA DE Microcharoçs anticarsiae Gupta, 1987 (HYMN., ICHNEUMONIDAE)

I I . ESTUDOS ECOLÓGICOS DE CAMPO.

Pa te l , P.N.1; Thomaz, M.R.2; Ficher, H.Z.3 & Cecí l io , A.T.B.

O potencial de Microcharops antiaarsiae como agente de controle biologi^

co de lagarta da soja Antiaarsia germatalis tem motivado estudos sobre a sua

biologia no laboratório (19 trabalho da s é r i e ) , bem como sua ecologia no cam

po.

0 presente trabalho foi conduzido nos municípios de Cosmópolis eJaguar i

una (São Paulo) com o objetivo de se ver i f i ca r a ocorrência e ef ic iência de

M. anticarsiae na soja consorciada ou nao. Os campos consorciados foram de mi-

lho/soja emilho/soja/algodão. Em todos os casos as lavouras foram submetidas

às prá t icas usuais de controle na região, recebendo tratamentos ã base de

Dimilin (60 g/ha) e Thiodon (1,5 l / h a ) .

0 parasitismo mais freqüente em larvas pequenas e médias foi o causado

por M. antiaarsiae, seguido por Eupleatrus sp e Gtyptapanteles sp . Além de

mais freqüente, M. antiaarsiae foi também o mais precoce, surgindo logo no

primeiro estagio fenologico da soja . Nos estágios f i na i s , com o aumento na

freqüência de larvas grandes, o parasitismo pelos himenópteros foi superado

pelo causado por taquinídeos. Lagartas parasitadas por M. antiaarsiae mostra

ram-se também infectadas por Baculcvirus antiaarsia, sugerindo que além do

impacto do parasit ismo, esse Ichneumonideo poderia t e r papel importante como

veículador da virose no campo. Nao foram observadas diferenças s i g n i f i c a t i -

vas quanto ã ef ic iência de M. antiaarsiae nos campos consorciados ou não.

1. Profa. do Depto. de Zoologia - UNI CAMP/Campinas, SP

2. Estagiária do Depto. de Zoologia - UNICAMP/Campinas, SP

3. Alunos de Pós-Graduação - UFPR/Curitiba, PR.
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ESTÚDIOS BIOLÓGICOS Y MORFOLOGICOS OE LA FALSA ORU&A DE LOS SAUCES Y ALAMOS ( Nenatus

desant is i ) Y CCNSIDERACIONES SOBRE SU DISTRIBUTION EN ARGENTIW.

Cvruski, S. M. 1

Aspectos biológicos y morfológicos de Nematus desantisi Smith ( Hym. : Tenthredini-
dae ) úiico nematino argentino y serio desfoliador de espécies de Salix y Populus ( Salica-
ceae ),fueron estudiados bajo condiciones de laboratório ( 2 4 * 3 ^ 7 0 * 5 % H.R. ) en
ei Instituto Superior de Entanologia de Ia U.N.T. Se incluye,ademãs,consideraciones sobre
su actual distribuciôn y su condición de espécie introducida.

Los experimentos se realizarcn en cápsulas plásticas de 9 cm de diâmetro x dos de
profundidad.Los adultos se alimentara) con miei diluída y Ias larvas con hojas de Salix
hwtoldtiana y S.babylonica.Los datos morfológicos de los huevos se registraron sobre postu-
ras recientes y huevos maduros presentes en ei gáster de Ia hembra.

Se obluvo ccmo resultado que Ias hembras depositai de 6.3 a 19,0 huevos por dia,
entre Ia epidennis y ei parénquima de Ia hoja.siendo el primer dia de mayor postura.El ciclo
de vida desde huevo.seis a siete estádios iarvales hasta 1 legar a adulto,varia de 29,2 a
30,3 dias.La longevidad de Ias hembras alimentadas y no alimentadas fue de 6,2 y 5,6 dias
respectivamente.

Desde su primer registro en 1980 en ei sur de Ia Argentina,Ia plaga se disperso en
diez afios por todo ei território nacional.

Comparando cannidades de parasitoides de Nematus desantisi de Argentina con otras
espécies relacionadas dei hemisfério norte,se concluyõ que es una espécie introducida.

1/ Estudiante de Ciências Biológicas. InSuE - CIRPONJucunân Argentina
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ASPECTOS BIOLÓGICOS DA VESPA DE UGANDA, Pxoiopi nãòuta UATERSTON, 1923

(HYMENOPTERA, BETHYLIDAE), PARASIT0IDE DA BROCA-DO-CAFÊ, HypotktntmU

hcmpU (FERRARI, 1867) (COLEOPTERA, SCOLYTIDAE).

Benassi, V.L.R.M.-'

Com o objetivo de utilizar a vespa de Uganda, PioKopò naAuXa ea um

programa de controle biológico contra a broca-do-cafê, determinou-se ea Ia

boratõrio, alguns aspectos biológicos do parasitóide.

Separou-se individualmente, em tubos de vidro contendo frutos de café

brocados, 75 vespas, mantendo-as até a emergência da primeira geração. Ce£

ca de 46,16 dias após a inoculação, a uma temperatura média de 26,5 C e

69,8% de umidade relativa, obteve-se uma nédia de 8,6 descendentes/fêmea,

e uma relação sexual de l<f : 7,36$.

A partir de 74 fêmeas obteve-se a segunda geração após um período mê

dio de inoculação de 36,86 dias, com uma média de 6,96 descendentes/fêmea,

e uma relação sexual de l<f : 6,46!. Foi ainda possível observar que, nem

todas as fêmeas deram origem a machos, assia como nem todas originaram fê

meas.

17 Pesquisadora, MSc, Bolsista do CNPq, EMCAPA, Caixa Postal 62, Linha

res-ES.
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INFLUENCIA DA ALIMENTAÇÃO E DO TAMANHO DA GAIOLA NA LONGEVIDADE DE Apt*

L., (Hymenoptera Apidae) EM LABORATÓRIO.

Souza, B.1 ; Carvalho, CF. 2 & Rossi, M.M.3

A utilização de rbelhas em laboratório para testes biológicos e toxi-

cológicos dentre outros, implica na manutenção da sobrevivincia destas per ia

determinado período. Assim, este trabalho teve como objetivo estudar o tana

nho do recipiente e o tipo de alimento para manutenção de adultos de A. ntiti

Grupos de 10 abelhas anestesiadas com C02 por dois minutos, foram con

finados em gaiolas cilíndricas de PVC nas dimensões: 10x10; 10x20; 15x10;

15x20; 20x10 e 20x20 cm de diâmetro e altura respectivamente, repetidos qua

tro vezes. Foram testadas três dietas: pasta Candi, solução aquosa de sei a

10Z e água, sendo que nos dois primeiros tratamentos também foi fornecido á-

gua através de um chumaço de algodão. As avaliações foram feitas diariamen-

te durante 12 dias consecutivos, iniciando 24 horas após.

Os resultados mostraram que, de um modo geral, as abelhas alimentadas

com pasta Candi sobreviveram por mais tempo que aquelas alimentadas com solu

ção de mel. Nos tratamentos em que foi fornecida a primeira dieta, observou

-se que houve insetos sobreviventes até 288 horas (12 dias), enquanto que na_

queles que receberam a segunda dieta, os insetos morreram todos antes de com

pletar 216 horas (9 dias,-. Os insetos que receberam somente água ia>r teran em

até 24 horas. Considerando-se que a maioria dos testes de laboratório são

feitos em um período de até 48 h, e em função dos resultados obtidos, pode -

se concluir que o tamanho da gaiola quando se usou pasta Candi não afetou a

longevidade. Entretanto, para a segunda dieta, o tamanho i^e apresentou o

maior número de sobreviventes foi <ie 15 cm de diâmetro x 10 cm de altura.

- M.Sc. Entomologia, Dept2 de Fitossanidade/ESAL - Lavras - MG.

- Professor DeptS de Fitossanidade/ESAL - Lavras - MG.

- M.Sc. Entomologia, DeptQ Fitossanidade/ESAL - Lavras - MG.
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ASPECTOS BIOLÓGICOS DE Parlatoria cinerea HADDEN (HOMOPTERA

DIASPIDIDAE)

YAMAMOTO, P.T.1 & GRAVENA, S.2

A cochonilha P. einerea, nos últimos anos. Ceve sua distribuição aumen

tada e apesar de ser considerada uma praga secundária tem grande importãri

cia como praga de plantas do gênero Citrus3 exigindo muitas vezes medidas

de controle. 0 presente trabalho foi desenvolvido em laboratório e= rondî

ções controladas, sendo a temperatura de 24 - 3 C, 65 - 52 de UR e foto

fase de 12 horas. A Biologia foi iniciada a partir de ovos e ninfas cole

tadas a campo em pomar de Laranja var. Valencia mantida praticamente em

condições naturais (sem tratamentos fitossanitãrios). Foram realizadas ava

liações diárias de ovos a adultos, com auxílio de microscópio estereosccj

pico. Determinaram-se os seguintes dados biológicos e suas durações em
— . + — — + ~

dias (media - desvio padrão): incubaçao de ovos 6,15 - 2,86; primeiro esta

dio ninfal 5,63 - 1,10 horas (fase móvel) e 6,87 - 1,17 dias (total); s£

gundo estádio ninfal 18,07 - 0,88 dias. Número de ovos/fêmea 32,68 - 2,72

ovos.

1/ Aluno do Curso de P.G. de Entoniologia Agrícola do Dept.Entomologia e *te

matologia, FCAV-UNESP, 14870-Jaboticabal - SP.

2/ Prof.Titular Dept. Entomologia e Nematología , FCAV/UNESP, 14870 - Jab£

ticabal - SP.
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REPRODUÇÃO PARTENOGENETICA EM Aleurodicus cocois anasardii

(homoptera, Aleyrodidae)

ARRUDA, E.C*; ARRUDA, G.P* 4 GOULART, F.M?

A "mosca branca' Aleurodicus cocois anacardii (Homoptera

) , constitui uma das principais praga do ca-

jueiro (Anacardium occidentale L.). Esses insetos infestam a

face dorsal das folhas, cnde as colônias se desenvolvem e as

formas jovens e os adultos sugam a seiva da planta causando de-

pauperamento e até a morte do hospedeiro. Nas infestações ini-

ciais onde a praga nunca ocorreu ela causa uma seleção natural*

eliminando as plantas altamente suscetíveis. Pela importância '

da cultura e intensidade da praga, houve preocupação dos pesqui^

sadores em desenvolver técnicas eficientes no combate ao inseto.

Entre eles foi proposto o uso da radioatividade ( técnica do ma-

cho estéril).

A oesauisa foi conduzida no laboratório da Area de Ento-

mologia do Departamento de Biologia da Universidade Federal Ru-

ral de Pernambuco, tendo como objetivo o estudo da biologia da

"mosca branca" do cajueiro invitro. Os insetos foram criados so

bre mudas de cajueiro em vasos de barro, medindo de quarenta *

(40) a cinqüenta (50) centímetros de altura em gaiolas teladas.

No desenvolvimento dos trabalhos foi constatada a repro-

dução partenogenética na "mosca branca" do cajueiro, concluindo

-se que a técnica de macho estéril que visa diminuir os acasala

atentos férteis para redução da população, não é indicada para

essa espécie uma vez que as fêmeas se reproduzem sem a partici-

pação dos machos.

1/ Prof. Departamento de Biologia - UFRPE/RECIFE-PE

2/ Estagiário da Area de Entomología - UFRPE/RECIFE-PE
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BIOLOGIA DE CAMPO DE Eurhizococcus brasiliensi» (HUHUPIUA: HAKGAKOOIDAE),

NO SUL DO BRASIL

Soria, S. de J.1; Oliveira, A.M. de2

As cochonilhas margarodes ocasionas danos importantes aos vinhedos e

árvores frutíferas do Sul do Brasil. Os danos se apresentam na forma de um

declínio gradual da vitalidade da videira e uma diminuição progressiva da

produção, chegando a causar a morte da planta.

0 objetivo do presente trabalho é divulgar informações relativas ao de-

senvolvimento pós-embrionário de fêmeas e machos deste inseto. 0 material

foi obtido viv» -~ campo e seu desenvolvimento acompanhado em laboratório.

Mantiveram-se dois registros de dados: o primeiro registrou os insetos como

foram constatados no dia da coleta, discriminando-os de acordo com o seu e£

tádio de desenvolvimento e sexo. 0 segundo registro acompanhou, em labora-

tório, em caixas de plástico com terra, as populações masculinas da espé-

cie, de acordo com a evolução das formas vitais, no programa de metamorfose

do inseto.

Os resultados do registro de campo indicaram que, tanto larvas primá-

rias como larvas cistóides, foram encontradas em níveis variáveis de popu-

lação, ao longo dos doze meses amostrados. A forma adulta da fêmea manifes-

tou-se presente na superfície do solo exclusivamente no verão, nos meses de

janeiro, fevereiro e março, período contemplado no estudo. Por outro lado,

o registro de dados dos machos no laboratório mostrou que a evolução dos

mesmos, nas fases de cisto verdadeiro, pré-ninfa, ninfa e adulto, aconteceu

num período total de 115 dias, entre os meses de novembro a fevereiro. Nos

restantes 250 dias do ano, o inseto se manifestou na fase de ovo, larva pri

mária e larva secundária, respectivamente, no período de fevereiro a outu-

bro.

Conclui-se que a sintonia dos períodos de emergência de fêmeas e machos

no verão facilita o seu encontro e a sua reprodução sexuada.

J/Pesquisador da Area de Entornologia, bolsista do CNPq - EMBRAPA/CNPUV.

^/Estagiária da Area de Entonologia, bolsista do CNPq - EMBRAPA/CNPUV.
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BIOLOGIA 00 PULGXO-VEROE Schizaphis graminum (Rondani.1052)

( Homoptera : Aphididae ) EH CEREAIS OE INVERNO.

Hojo. M.1; Silveira Neto. S2.; Almeida. E.J.

0 pulgão-werde Sehixaphis araainum (Pondani. 1C52J (Ho

moptera:Aphididae) vem se destacando como sendo a principal pra

ga de trigo no Estado de São Paulo.

Visando obter dados referentes ao comportamento deste af_í

deo. efetuou-se estudos de biolopla ei»i diferentes variedades

de trifo e em culturas alternativas. As variedades de tripo es

tudadas forair: Anahuac. BH-1146, IAC-5. IAC-17. IAC-1B .IAC-21.

IAC-22. IACi24. IAC-25. IAC-60 e IAC-162. As culturas alterna

tivas utilizadas foram: aveia, centeio, cevada, comparadas ã

de trigo. 0 delineamento estatístico utilizado foi de blocos

ao acaso, com quatro repetições. Cada parcela foi constituída*

de 1C vasos, contendo uma planta.

A partir dos dados biológicos obtidos, elaborou-se as res

pectlvas tabelas de vioa de fertilidade. Cs dados referentes ã

razão finita de aumento (A), foram analisadas estatisticamente,

pelo Teste TuKey, a nível de 51 de probabilidade.

Dos resultados obtidos e analisados, pode-se concluir que:

1) Em relação às variedaues de trigo nãc houve diferenças em rs

lação ao parâmetro analisado; 2) em relação ãs culturas estuda

oas a de centeio não demonstrou ser favorável ao desenvolvimen-

to do inseto.

1. Instituto Biológico - Avenida Cons. Rodrigues Alves, 1252.

2. Oept* de Entomologie - ESALQ/USP. C P . 9. 13.400-Piracicaba

São Paulo.
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BIOLOGIA E ESPECIFICIDADE DE Heteropsylla sp. (HOMOFTERA: PSYLLIDAE), IHSE

TO COM GRANDE POTENCIAL PARA O CONTROLE DE Mimosa iovisa (LEGUMINOSAE: MI

MOSACEAE) EM AUSTRALIA.

Garcia, C. A. '

MIMOSA INVISA planta oriunda Hos trópicos úmidos do novo mundo

foi introduzida na Austrália através de sementes Misturadas às «ementes

de plantas forrageiras, que foram importadas da América do Sul. Naquele

país tornou-se nacega de proporções assustadoras em pastagens e em cult_i

vos de cana-de-açúcar. Com a finalidade de descobrir inimigos naturais p£

ra combatê-la um projeto de controle biológico foi iniciado em Campinas ,

onde a planta é comum.

Estudou-se a especificidade e a biologia de HETEROPSYLLA. A es

pecificidade foi avaliada através da revisão bibliográfica, pela indaga

çâo de entomólogos relacionados com o tema, pela observação no campo e

por experimentos que permitissem conhecer as preferências alimentares do

inseto. Descobriu-se marcada predileção de HETEROPSYLLA pelo seu hospedej_

ro natural. Os estudos da biologia mostraram: alta fecundidade, ciclo cur

to de vida, oito gerações por ano, facilidade de criação, abundantes ini

migos naturais e capacidade de causar malformações qu2 perturbam o cresc^

mento do seu hospedeiro. Com base nestes resultados pode-se inferir o

grande potencial qu; representa este psilideo para o controle da macega.A

possibilidade de atingir alta população em Austrália aliada a sua especif

ficidade e a grande capacidade de causar dano severo, teoricamente, garart

tem resultados satisfatórios.

HETEROPSYLLA foi introduzida na Austrália no final de 1986 pa

ra estudos complementares de especificidade e liberado no campo dois anos

mais tarde. Os resultados estão sendo espetaculares.

1/ Entornologo contratado. QUEENSLAND STATE DEPARTMENT OF LANDS, AUSTRALIA.

ARGENTINA Field Station.



INFLUENCIA DA TEMPERATURA SOBRE NINFAS E OVOS DO PREDADOR Dom luteipas

Alvarenga. CD. 1 ; Figueiredo, P.E.F.1 & Cruz, I.2

Doru luteipes, inseto da ordea Dermaptera, vulgarmente conhecido co-

mo tesourinha tem-se aostrado promissor coao agente de controle biológico

de pragas de milho, principalmente de Spodoptera frugtperda e Heliothis 2ea.

Aspectos biológicos e consumo alimentar destas pragas já foram estudados. 0

presente trabalho teve como objetivo, verificar o efeito de diferentes tem-

peraturas sobre a viabilidade do? ovos * a duração da fase ninfal do preda-

dor, D. luteipes, procurando determinar a temperatura ideal para a multipli

cação deste agente de controle biológico.

0 experimento foi conduzido no Laboratório de Criação de Insetos

LACRI do CNPMS/EMBRAPA. As temperaturas usadas foram de 20°C; 25°C e 30°C.

Posturas do predador obtidas de uma criação de laboratório mantida em tempe

raturas de 25 C foram colocadas em placas de petri, contendo ovos inviáveis

de Spodoptera frugiperda, e uma aecha de algodão umedecida em água pari man

ter o teor de umidade «levado. As posturas do predador, jutamente com a fê-

mea que as gerou, foram distribuídas em Incubadoras B.O.D. reguladas de

acordo com cada tratamento (temperatura). Após a eclosão das ninfas, estas

foram mantidas individualizadas nas incubadoras., recebendo seapre que neces

sário os ovos inviáveis da praga. Foram avaliados a viabilidade dos ovos, o

período ninfal e o número de ínstares do predador.

Os resultados mostraram que na temperatura de 20°C a viabilidade

foi de 94,42; na temperatura de 25°C esta viabilidade caiu para 68,21, e na
temperatura de 30°C chegou a cair para 35,42. A 20°C o período ninfal durou

cerca de 49 dias tendo-se 4 ínstares, e não houve aortalidade nesta tempera

tura; na temperatura de 25°C houve uma mortalidade em torno de 602 após o

32 instar, obtendo-se um período ninfal de 33 dias, também com 4 ínstares;

e na temperatura de 30°C a mortalidade chegou a 902 até o 39 instar não se

podendo assia obter um período ninfal coerente.

1/ Eng. Agr. BS; bolsista; CNPMS/EMBRAPA

2/ Eng. Agr.; PhD; CNPMS/EMBRAPA - Cx. Postal, 151 - 35700 Sete Lagoas - MC.
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LEVANTAMENTO DE ECTOFARASITAS ENCONTRADOS EM COLÔNIAS DE VyòdeACUA matutai

DISTANT, 1901 (HEMIPTERA, PYRRHOCURIDAE) MANTIDOS EM CONDIÇÕES DE LABORATÓ-

RIO

Silva, CF.da & Lago, G.T.L.P. do1

Os estudos realizados durante o período de março de 1988 a março

de 1989, no Departamento de Zoologia da Universidade Federal de Pernambu-

co, tiveram a finalidade de identificar os ectoparasites presentes em

Vy&d&LCiLò mauAUi DISTANT, 1901 (Hemiptera-Pyrrhocoridae) mantidos em con-

dições de laboratório.

Nesse período registrou-se umidade relativa do ar média de 75,62

e temperatura média de 27,3 C. Os ectoparasltas encontrados foram coleta-

dos, segundo técnicas específicas para cada tipo, e montados em lâminas.

Verificou-se a ocorrência de ácaros nas patas, na base das ante-

nas, sob as asas e no rostro destes insetos, assim como no substrato

(areia) contido nos recipientes de criação. Estes ácaros foram identifica

dos como pertencentes às famílias Laelapidae (subordem Mesostigmata) e

Acaridae (subordem Aatigmata). Foi observado também a presença de insetos

dentro dos recipientes de criação e estes pertenciam â família Phoridae

da ordem Diptera.

'Pesquisa financiada pela PROPESQ-UFPE.
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BIOLOGIA E COMPORTAMENTO DOS PREDADORES BELOSTOMATIDAE (HEMIPTERA) 1-

CICLO BIOLÓGICO E DIMORFISMO SEXUAL DE Belostoaa aalklni

FALCÃO, P.H.B.1;SANTOS, H.P.1; DUARTE, A.G.1; VERÇOSA, P.1; REGIS, L.N.2 &

FURTADO, A.F.3

O estudo do ciclo biológico e do dimorfismo sexual foi realizado a

partir de posturas de 5 casais retirados da colônia e mantido cada casal

em aquário com 1,5 1 de água e ramos de Elodea. 0 desenvolvimento embrioná

rio da postura ã eclosão durou em média 7,6 dias.

50 ninfas de 12 estádio foram colocadas em aquários individuais com

200 ml de água, divididos em 2 grupos: G 1 - ninfas alimentadas com larvas

de Culez quinquefasciatus e G 2 - ninfas alimentadas com caramujo (Bloa-

phalaria straminea). A duração dos 5 estádios ninfais de B. aalklni alimen

tados com larvas de Culex foi em média 44,5 dias, enquanto as ninfas ali-

mentadas com caramujos levaram 41 dias da eclosão ã muda imaginai. Neste

último grupo houve uma elevada mortalidade nos 2 primeiros estádios devido

ã relação de tamanho presa/predador, que dificulta a alimentação deste. Por

outro lado, a duração dos 32, 42 e 52 estádios foi significativamente maior

em ninfas alimentadas com Culex. Um 32 grupo foi formado,constituído por

ninfas mantidas em condições idênticas, mas com ração mista: 12 e 22 está-

dios alimentados com larvas de Culex e demais estádios» com caramujos. Neste

grupo a duração do período pós-embrionário foi reduzida para 26,2 dias. A

A partir do 42 estádio ninfal, o dimorfismo sexual se expressa por dife-

renças morfológicas observáveis sob lupa nos esternitos do último segmento

abdominal. Nos adultos, no entanto,estas diferenças são muito sutis, tor-

nando difícil a identificação dos sexos.

1/ Bolsista CNPq; 2/ DeptS de Biologia Geral da UFPE; 3/ Centro de Pesqui-

sas Aggeu Magalhães/FIOCRUZ - Recife, PE.
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BIOLOGIA E COMPORTAMENTO DOS PK..JADORES BELOSTOMATIDAE (HEMIPTERA) 2 -

CICLO BIOLÓGICO E CAPACIDADE PREDADORA DE Bclostoaa dilatatua

LOPES, M.1; CAVALCANTE, C.2; FALCÃO, P.H.B.2;REGIS, L.N.3& FURTADO, A.F.1

Foram estudados o ciclo biológico e a capacidade predadora de B.

dilatatim com o objetivo de reunir dados para avaliar o potencial deste

inseto em controle biológico. Os estudos foram feitos a partir de postu-

ras de 12 casais mantidos em laboratório, em temperatura ambiente. As 12

posturas, todas realizadas na parte dorsal dos machos.- continham em média

188.2 ovos/postura; 89,2Z dos ovos eclodiram. Ocorreu uma elevada mortali

dade durante o início do 12 estádio ninfal (15%). 0 ciclo biológico (da

postura ã muda imaginai, registrado em 4 grupos de 20 ninfas, mantidas em

aquários individuais para evitar o canibalismo, durou entre 38 e 43 dias.

A duração dos estádios pós-embrionários foi progressivamente maior, indo

de 2 a 3 dias no primeiro, ã 7-8 dias no 52 estádio ninfal. Como alimenta

ção foram colocados 15 caramujos Bioaphalaria straainea por dia para cada

ninfa. A capacidade predadora foi avaliada pela contagem do número de cara

mujos comidos por ninfa em 24 horas. Este número aumentou progressivamen-

te de 2-3 caramujos no 12 estádio ninfal, a 6-7 caramujos/dia/ninfa do 52

estádio; os adultos ingeriram em média 10 caramujos/inseto/24 horas. 0 e-

levado número de ovos por postura, a curta duração do ciclo biológico e a

alta capacidade predadora desta espécie são aspectos positivos, para sua

utilização no controle biológico dos vetores da Schistosomose.

1/ Centro de Pesquisas Aggeu Magalhães/FIOCRUZ - Recife, PE; 2/ Bolsista

CNPq; 3/ Dept° de Biologia Geral da UFPE - 50730 - Recife, PE.
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BIOLOGIA E COMPORTAMENTO DOS PREDADORES BELOSTOMATIDAE (HEMIPTERA) 3 - ACA-

SALAMENTO E FECUND IDADE EM Belostoaa aalkixii

FURTADO, A.F.1; FALCÃO, P.H.B.^MAMEDE, S.O.2; VERÇOSA, P.2; LOPES, "A &

REGIS, L.N.3

Para a obtenção de dados sobre a biologia da reprodução de Belostc

•nikinl visando a criação intensiva desta espécie, 55 adultos foram estuda-

dos durante 4 meses. Os insetos, retirados da colônia mantida em laborató-

rio, no dia da muda imaginai (MI) distribuídos em 3 grupos de aquários com

ramos de Elodea, assim constituídos: Grupo 1, aquários com 1 fêmea, Grupo

2, aquários com um casal e Grupo 3, aquários com 1 fêmea e 2 machos. Como a

limentação foram colocados diariamente, em cada aquário, 10 caramujos

Bloaphalaria straminea. 0 período de pré-oviposição foi de 11 dias exacos

para todas as fêmeas acasaladas (G2 e G3) e todas as posturas foram deposi-

tadas no dorso dos machos. No grupo de casais foram feitas em média, 12,25

posturas em 120 dias, cada postura contendo em média 77,3 ovos. As fêmeas

virgens iniciam a postura com 60 dias de atraso. Foram posturas pequenas

(em média 12,7 ovos/postura), depositadas nos ramos da Elodea, na parede do

aquário ou soltas na água. A comparação da fecundidade das fêmeas mantidas

com 1 macho (G2) e com 2 machos (G3) no período de 34 dias após a MI, reve-

la que estas últimas realizam mais posturas (4,2 contra 3,6) contendo um nu

mero maior de ovos: em média 84,7 contra 63,1 ovos/postura. Os dados mos-

tram pois uma elevação da produção ovocitária relacionada com uma maior díí3

ponibilidade de local de postura (dorso do macho) ou de outro fator resul-

tante da presença de machos, sugerindo o uso, em criação intensiva desta es

pécie da razão sexual de 1 fêmea: mais de 1 macho.

1/ Centro de Fesquisas Aggeu Magalhães/FIOCRUZ - Recife, PE; 2/ Bolsista

CNPq; DeptS de Biologia Geral da UFPE - 50730 - Recife, PE.
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EFEITOS DO PRECOCENO II SOBRE A FERTILIDADE DE FEMEAS DE Vy&deACUÃ nWAuò

DISTANT, 1901 (HEMIPTERA, PYRRHOCORIDAE).

Lago, G.T.L.P. do & Silva, CF. da1

Os estudos realizados durante o período de março de 1988 a março de

1989 no Departamento de Zoologia da Universidade Federal de Pernambuco, ti

veram a finalidade de conhecer os efeitos do Precoceno II — produto natu-

ral extraído da planta kgwaXum hou&totUanum - sobre a fertilidade de fê-

meas de Vy&deAcuò mauAuA DISTANT, 1901 (Hemiptera, Pyrrhocoridae).

Nesse período registrou-se temperatura média de 27,3 C e umidade re_

lativa do ar média de 75,6J. Aplicou-se o Precoceno II diluído em aceto

na, por cortato em fêmeas de V. moxUuxi logo após a muda imaginai. Formou-

se quatro grupos: Grupo 1 (15 fêmeas em contato com 300 ug de Precoceno II

por 17 horas), Grupo 2 (15 fêmeas em contato com 300 ug de Precoceno II por

24 horas), Grupo 3 (15 fêmeas em contato com 500 yg de Precoceno II por 17

horas) e Grupo 4 (15 fêmeas em contato com 500yg de Precoceno II por 24 h£

ras). 0 grupo controle foi tratado apenas com acetona.

Nossos dados revelaram que o número de posturas e conseqüentemente

de ovos postos foi intensamente reduzido. As fêmeas que copularam, demons-

traram claramente a existência de distúrbios no aparelho reprodutor, causa

dos pela ausência do hormônio juvenil. Os resultados obtidos com o trata

mento de fêmeas adultas de V. mcuifuiò com o Precoceno II indicaram, portan-

to, que a aplicação deste produto, reduz a fertilidade dessas fêmeas.

1 Pesquisa financiada pela PROPESQ-UFPE.
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EFEITOS DO PRECOCENO II SOBRE A LONGEVIDADE DE FÊMEAS DE VlfidVUMi

DISTANT, 1901 (HEMIPTERA, PYRRHOCORIDAE)

Lago, G.T.L.P. do & Silva, CF.da1

O Precoceno II, produto natural extraído do AgeAtUum hoaòtoniarum

(Compositae) e descoberto por BOWERS em 1976, vem sendo freqüentemente

testado em insetos. Segundo pesquisas realizadas por diversos autores,e£

te composto é um antiallatotrófico que causa, quando aplicado em insetos

a ele sensíveis, vários efeitos na fisiologia dos mesmos.

A pesquisa foi realizada no Departamento de Zoologia da Universi-

dade Federal de Pernambuco no período de março de 1988 a março de 1989 ã

uma temperatura de 27,3 C e umidade relativa do ar média de 75,62. 0 Pre

coceno II diluído em acetona, foi aplicado por contato em fêmeas de P.

mau/uii logo apôs a muda imaginai. Foram formados quatro grupos: Grupo 1

(15 fêmeas em contato com 300ug de Irecoceno II por 17 horas), Grupo 2

(15 fêmeas em contato com 300pg de Precoceno II por 24 horas), Grupo 3

(15 fêmeas em contato com SOOyg de Precoceno II por 17 horas) e Grupo 4

(15 fêmeas em contato com 5ÜUyg de Precoceno II por 24 horas). O grupo

controle foi tratado apenas com acetona.

Os resultados obtidos com o tratamento de fêmeas adultas de V.

mauAui com o Precoceno II, revelaram que este produto, nas condições em

que foi realizado o presente trabalho, causa diminuição na longevidade

dessas fêmeas.

1 Pesquisa financiada pela PROPESQ-UFPE.
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bFLITOS DE PRECOCENOS SOBRE A CÕPULA EM VUdiicui mauiui
(HEMIPTERA; PYRRHOCORIDAE)

Oliveira, C.M.Fl e Regis, L.NÍ

Visando compreender a regulação eadocrina do comportamento
de copula, machos de V. mautiu foram tratados com etoxiprecoce
no II (EPII) ou precoceno II (PII), compostos que afetam a pro
dução de Hormônio Juvenil (HJ). 0 tratamento tópico foi reali_
zado 0 a 1 hora após a muda imaginai (MI). Os casais foram for
mados aos 5 dias após a MI. Nos grupos controle a 1— cópula
ocorreu imediatamente após o primeiro encontro do casal. Após
movimentos de corte, a operação de monta se efetivou em 1*20"
em média. Posicionado sobre o dorso da fêmea, o macho levou em
média 36" para efetivar a conexão genital. No grupo tratado
com EPII houve inibição total da cópula em 251 e 37,51 dos ms»
chos tratados respectivamente com 2,5 e 3,Syg/inseto. Nos d£
mais. a 1- copula ocorreu, como no controle, no 59 dia, mas o
comportamento de cópula foi alterado, sendo necessários 75 a
97 minutos entre o início da monta e a conexão genital, segun
do a dose usada. 0 tratamento com PII não causou bloqueio de
copula, mas resultou em um retardo médio de 4,19 dias na real_i
zação da 1- cópula. Neste grupo as etapas iniciais do acasala
mento sofreram um alongamento no tempo semelhante ao observado
no grupo EPII. A duração total da cópula bem como o número de
ovos postos por fêmeas acasaladas com machos tratados não fo
ram alterados pelos precocenos. Desta forma, o tratamento de
machos de V. mauKuò com precoceno parece ter afetado apenas o
comportamento de cópula, inibindo-o definitivamente, retardan
do a 1- cópula ou tornando lentas as etapas iniciais.

1. Bolsista do CNPq
2. Dept» de Biologia Geral/CCB/UFPE - S0739-Recife-PE.
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PRODUÇÃO DE FEROMONIO SEXUAL EM VyòdiXcai mauitu (HEMIPTERA
PYRRHOCORIDAE) E EFEITOS DO ETOXIPRECOCENO II SOBRE A ATRAÇÃO
SEXUAL

Cavalcante, V.M.Si e Oliveira, C.M.F1.

Estudos sobre a produção de feromônio sexual foram feitos
em VyidtiCLU, mauAui provenientes da colônia mantida no laborató
rio de Entomogênese da Universidade Federal de Pernambuco. Para
tanto foi confeccionado um aparelho baseado no modele que
consiste de um tubo em Y, completamente vedado, cuja única ven
tilação era proveniente de uma bomba de aeração (ventilador)
acoplada ao aparelho na qual foi desenvolvido o experimento. Pa
ra cada grupo de 60 machos submetidos ao odor de 4 fêmeas usadas
com isca, foram oferecidos dois caminhos a escolher no interior
do aparelho. Dos 60 machos de cada grupo, 721 foram atraídos pe
Ias fêmeas no grupo 1 (machos e fêmeas normais). No grupo 2(ape
nas os machos foram tratados topicamente com 2,5ug/vi£ de etoxi_
precoceno II) o número de machos atraídos foi menor: 654, e no
grupo 3 (machos e fêmeas tratados) apenas 431 dos machos foram
atraídos. Para averiguar se além do estímulo odorífico, a fêmea
exercia um atrativo visual sobre o macho, estes foram submeti
dos ao contato visual com as fêmeas, estando estas em recipien
tes completamente vedados onde era impossível a difusão do seu
odor. Neste caso os machos não foram atraídos pelas fêmeas, o
que indica ser o odor a principal fonte indutora da copula ne£
ta espécie. Os resultados mostram que com a supressão de Hormô
nio Juvenil causada pelo tratamento com EPII, há uma diminuição
na atração do macho tratado, pelo odor da fêmea de V. mauiut, e
um bloqueio na produção de feromônio sexual pela fêmea tratada
com conseqüente distúrbio no comportamento reprodutivo nestes
insetos.

1. Bolsista de CNPq, estagiária do Laboratório de Entomogênese

Dept» de Biologia Geral/UFPE - S0739-RECIFF.,PE.
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DURAÇÃO DA COPULA E TRANSFERENCIA Dt SEMEN EM Vyodtncu.* mauHu.6

(HEMIPTERA; PYRRHOCORIDAE)

Oliveira, C.M.FÍ e Regis, L.N?

Em V. mauiuò a copula dura em média 3,6 dias. Com o objeti-

vo de conhecer a relação entre a longa duração da copula e a in

seminação, foram estudadas as taxas de eclosão e o número de

ovos postos após copula artificialmente interrompida em diferen

tes tempos. Para isto, foram formados grupos de casais de idade

conhecida, dos quais a côpula foi interrompida aos 15 min, 30

min, 1 hora, 2 horas e 4 horas após seu início, e analisados o

número de ovos postos e a taxa de eclosão. Tomou-se como contro

le os dados de casais cuja cópula teve duração tiormal. Até 15

min de cópula não houve transferência de gametas, não havendo

eclosão de nenhum dos ovos postos. Copulas com duração de 30

min ou mais permitiram a inseminação de todas as fêmeas, com ta

xas de eclosão dos ovos tão elevadas quanto no controle (cerca

de 90$). Por outro lado, o número de ovos postos foi diretamen

te relacionado com o tempo de duração da cópula, sugerindo a

existência de um fator estimulante da oviposição ou da maturação

ovocitâria. Este fator estimulante poderá ser um componente das

secreçÕes accessórias masculinas, que continuaria a ser transf£

rido à fêmea durante a cópula, mesmo após a transferência dos

gametas. Estes resultados mostram que a transferência dos game

tas ocorre nos 15 min iniciais da cópula e sugerem que a longa

duração da cópula responde â necessidade de transferir uma quan

tidade de secreção masculina suficiente para estimular a expreŝ

são normal da fecundidade da fêmea.

1. Bolsista do CNPq

2. Dept» de Biologia Ceral/CCB/UFPE - 50739-RECIFE/PE
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INFLUÊNCIA DA ALIMENTAÇÃO SOBRE A LONGEVIDADE DE Vy&deACUA maunixò DISTANT,

1901 fHEMÍPTERA, PYRRHOCORIDAE), EM CONDIÇÕES DE LABORATÓRIO

Rafael, R. da S. e Lago, G. T. L. P.

Os estudos realizados no Departamento de Zoologia da Universidade

Federal de Pernambuco, durance o período de abril a outubro de 1988, tî

veram o objetivo de conhecer a influência da alimentação na longevidade

de VyòdeACUò mauxus DISTANT, 1901 (HEMÍPTERA, PYRRHOCORIDAE), em condi-

ções de laboratório.

Nesse periode, registraram-se temperatura média de 27,5 C e uraida

de relativa do ar média de 73,47. Utilizaram-se insetos de V. mauAaò que,

apôs a muda imaginai, foram distribuídos cm quatro grupos: Grupo 1 (15

<?* alimentados); Grupo 2 (15 <*<* não alimentados); Grupo 3 (15 99 ali

mentadas) e Grupo 4 (15 2 9 não alimentadas), sendo todos eles virgens.

Nestas condições, constatou-se que machos e fêmeas alimentados

(Grupos 1 e 3) tiveram uma longevidade média maior, 68,3 e 43,3 dias

respectivamente, quando comparados com machos e fêmeas nao alimentados

(Grupos 2 e 4), os quais apresentaram uma longevidade média de 13,6 e

14,9 dias, respectivamente; machos alimentados (Grupo 1) tiveram longe-

vidade média maior que os não alimentados (Grupo 2), o mesmo acontecen-

do com fêmeas alimentadas (Grupo 3) comparadas às não alimentadas (Gru-

po 4). Com esses resultados, fica evidente a influência da alimentação

sobre a longevidade de V. mcuiluò em condições de laboratório

1 Pesquisa financiada pelo CNPq-UFPE.
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DADOS PRELIMINARES SOBRE Zelus leucogramus PERTY, 1834 (HEMIPTERA,

REDUVIIDAE) EM CONDIÇÕES DE LABORATÓRIO. *

Amaral Filho, B.F.1 ft Lima, C.C.2

O controle <te insetos pragas que ocorrem em lavouras de interesse coaeir

ciai, normalmente tem sido realizado com inseticidas químicos. Entretanto,

diante dos reconhecidos efeitos colaterais causados por tais produtos, ini-

ciou-se a implantação do controle biológico desses insetos, com parasitos,

predadores, etc. Zelus leucognamus, hemíptero entomófago, ocorre em diferer»

tes lavouras (soja, mandioca, etc), atacando larvas de insetos pragas. As-

sim, propomos estudar o ciclo biológico desse inseto em laboratório, para me_

lhor conhecimento de sua biologia e posterior verificação de sua eficácia c£

mo agente controlador de insetos pragas, para possível instalação de una cri_

ação em maior escala.

Ninfas e adultos coletados no campo foram levados ao laboratório para i_

nício de uma criação estoque. As condições de temperatura, umidade relativa

e fotoperíodo foram estabelecidas, sendo a alimentação para os estádios

ninfais (19 e 119) com Drosophila melanogasteT (Diptera, Drosophilidae) e pa_

ra os demais estádios e estagio adulto, com larvas de Anagasta kuhniella (Le_

pidoptera, Pyralidae).

Os seguintes parâmetros biológicos estão sendo observados quanto a adul̂

tos (machos e fêmeas) oriundos do campo: longevidade (dias) da fêmea (104,60),

do macho (99,00) e atividades reprodutivas das fêmeas: período (dias) deovipo-

sição (25,60); pós-oviposição (24,00); n9 de ovos por fêmea (109,60); n9 de de-

sovas por fêmea (2,60) e n9 de ovos por desova (41,10). Para o estágio de ovo fo_

ram obtidos dados referentes ao período de incubação (29,81 dias), viabi lida

de e medidas das desovas. Estão também sendo verificados o período de duração

(dias) e a taxa de mortalidade de cada estádio ninfal, assim como a taxa re-

produtiva dos adultos obtidos em laboratório. 0 trabalho encontra-se em fase

de desenvolvimento para obtenção dos demais dados biológicos.

1. Depto. de Zoologia, Inst. Biologia, CP. 6109, UNI CAMP, Campinas, SP.

2. Estagiária Depto. de Zoologia, I.B., C P . 6109, UNICAMP, Campinas, SP.

* Apoio FAP/UNICAMP.
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DESENVOLVIMENTO DAS CÉLULAS GERMINAIS. DURANTE O ESTÁGIO DE PU
PA, EM Hilipona AcatUtaU* (Latreille. 1811) HYM; APIDAE-MELI
PONINAE.

Schuetz, M.J.C; Albuquerque. C.M.R. Ç Hadj-Idris, A.E.Q.

No presente trabalho procurou-se identificar o estágio de
desenvolvimento das células germinais com relação a gradação de
cores apresentada pelas pupas de M. ocutillcuiii. Empregou-se te£
nica histológica usual- Foi observado que nas pupas de olho
branco as células germinais contidas nos folículos tcsticulares
são espermatócitos. Entre as pupas de olho rosa foram observa
dos indivíduos em que 501 do folículo era ocupado por cistos de
espermãtides que haviam iniciado a espermiogênese e os SOI re£
tante por cistos que não haviam iniciado ainda o processo. Em

algumas outras foram vistas divisões ocorrendo na região apical
do folículo, indício da presença de espermatócitos II provave_l
mente os últimos. Naquelas de olho marrom, os folículos se apre
sentavam ocupados por cistos de espermãtides em espermiogênese

porém em um estágio mais avançado do que aquele visto anterior
mente. O passo seguinte no processo de diferenciação foi o ar
ranjo dos núcleos das espermãtides, os quais darão origem as ca
becas dos espermatozóides, em um local do cisto, o que marca o
início da formação de feixes. Na região basal do folículo foram
vistas as primeiras espermãtides alongadas. Com relação as pu

pas de olho preto, 801 do folículo estava ocupado por cistos de
espermãtides alongadas e 201 por cistos de espermãtides alonga
das c formando feixes, enquanto em outras pupas todo o folículo
estava ocupado por feixes de espermãtides alongadas. Os resulta
dos sugerem que em M. 6c.utzllan.ii a espermiogênese ocorre nos
estágio de pupa.

Professores do Dept» de Biologia Geral/CCB/UFPE/RECIFE-PE
CNPq - Processo: n» 409342/88
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DADOS CROMOSSOMICOS DE PanitXongului mtglituò, Tilatoma
vtalcgaòten maximuò (HEM I PT ERA, REDUVIIDAE).

Santos, Ni; Maia, V? Ç Brasileiro. V.L.Fí

Foram estudados os cromossomos mitóticos e meiõticos de
P. me.gi&tui, T. in^titanA e V. maxímuò a partir de células fo
liculares, na fêmea e do folículo testicular.

A análise feita por coloração convencional forneceu infor
nações que estão de acordo com os dados da literatura. Assim ,
o cariótipo de P. megj.Atui apresenta 2n=21(XiX2Y) no macho e
2n=22(XiXiX2X2) , na fêmea; T. infaitanò e V. maxima* , apresentam
2n=22(XX/XY) para ambos os sexos. Os cromossomos destas espé
cies não evidenciam constricções primárias o que leva a supor
que sejam holocêntricos. Em células em diacinese e metáfase I
de P. me.gA.itu6 , observam-se a ocorrência de nove bivalentes e
três univalentes que correspondem aos cromossomos sexuais. E^
tes últimos apresentam-se claramente positivos para bandas C,
devendo, portanto serem heterocromaticos. Bandas C foram obti_
das em cromossomos metafísicos mitóticos de T. in^tòtan& , evi_
denciando grandes blocos heterocromaticos localizados em ambas
as porções distais dos 3 maiores pares cromossômicos , bem como
nos cromossomos X. Estes mesmos pares foram descritos por
Schreiber e cols.(1972), em células meióticas. como sendo to
talmente heteropicnóticos.

Estão sendo obtidos ainda, dados adicionais sobre os cro
mossomos das espécies citadas.

Trabalho subvencionado pelo CNPq.

Os exemplares de T. incitara e V. maximai foram cedidos pelo
Dr. J. Jurberg - Dept* de Entomologia.FIOCRUZ,R.J.

1. Estagiária do Dept9 de Biologia Geral,UFPE,

2. Profs, do Dept9 de Biologia Geral,UFPE.
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EFEITO DE BAIXAS TEMPERATURAS SOBRE A QUEBRA DA DIAPAUSA DOS OVOS DA

CIGARRIKHA-DAS-PASTAGEHS, Dtois flavopicta (Hoaoptera: cercopidae)

Fontes, E.H.C.1; Pires. C.S.S.1; L Í M , L.H.C.1 « Ferreira, S.P.'

A criação da cigarrinha-das-pastagens {Deois flavopicta) e» laborató-

rio te» sido dificultada por peculiaridades do ciclo de vida do inseto as

quais não permite» a continuidade da colônia por mais de duas ou três gera-

ções. Uma destas peculiaridades é a diapausa do ovo durante a estação seca

do ano. De janeiro a naio fêneas da cigarrinha colocas ovos que passa» u»

período prolongado e» diapausa, eclodindo apenas após o início das primeiras

chuvas. Na tentativa de interromper esta diapausa e assim manter populações

de cigarrinha em laboratório durante todo o ano, ovos diapáusicos fora» sub-

set idos a u» choque térmico de 13 a 15"C por diferentes períodos, e depois

transferidos para ambiente controlado a 28*C, 100% UR e fotoperíodo ambien-

tal . Foi observado que ovos expostos à 15*C por u» período de 15, 30, 45 e

60 dias tiveram sua diapausa interrompida, em oposição ao tratamento teste-

nunha cujos ovos continuaram a diapausa até o período de eclosão normal.

Na região do DF, as mais baixas temperaturas, tanto do ar como do so-

lo, ocorre» durante o mês de julho. As mínimas registradas giram em torno

dos 18*C. A fim de verificar se estas baixas temperaturas são necessárias ao

término normal da diapausa de D. flavopicta. o mesmo experimento anterior

foi repetido, aplicando um choque de 18*C. Fora» feitas análises eletroforé-

ticas destes ovos logo após o tratamento frio, as quais forao comparadas con

os padrões existentes de ovos normais, diapáusicos e quiesceites, a fim de

comprovar os resultados observados. Ovos expostos a este tratamento por 15

dias permanecera» em diapausa. Aqueles expostos a 18"C por 30, 45 e 60 dias,

da mesma forma que no experimento anterior, interrompera» a diapausa antes

do prazo previsto. Estes resultados «ostra» que baixas temperaturas provo-

cam a quebra da diapausa de ovos de D. flavopicta, mas ainda são inconclusi-

vos «obre a influência da mesma sobre a duração desta diapausa.

1/ Pesquisadora - Area de Controle Biológico - CENARGEN/EMBRAPA

2/ Bolsista de Iniciação Científica - CNPq/CENARGEN/EMBRAPA
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SOBRE MORFOLOGIA EXTERNA DE OVOS DE TRÊS ESPÉCIES DE MUSCIDAE

( INSECTA.DIPTERA )

Alencar, A.P.P.

O presente trabalho é parte integrante de estudos

de biologia que vem sendo realizados no Laboratório de Dípte-

ros Caliptratos da Fundação Osvaldo Cruz sobre Muscina

stabulans ( Fallen,1817 ) , Synthesiomyia nudiseta ( Van der

Wulp, 1883 ) e Musca domestica ( Linnaeus, 1758 ) . Esse estu-

do tem grande importância para identificação e diferenciação

dos ovos desses insetos, os quais são, em potencial, veicula-

dores de ovos de Dermatobia hominis ( Linnaeus Jr.,1781 ) e

principalmente microorganismos patógenos de interesse em saú-

de pública.

Os ovos foram coletado; em ração para rato, coloca-

dos em fenol para desidratação e conservados em glicerina fe-

nicada. Para observação e descrição do material, foram prepa-

radas várias lâminas, nas quais os ovos eram clarificados com

creosoto de Faya e desenhados com auxílio de câmara clara.Pa-

ra a utilização da tnicroscopia eletrônica por varreduro, os

ovos foram colocados em uma câmara com éter e conservados em

tubos de 1,0 x 0,5 cm.

De acordo com as observações, os ovos são geralmen-

te brancos, de forma eliptica-alongada e com duas traves lon-

gitudinais, havendo variação quanto ao tamanho, ao retículo,

a micrôpila e a alguns detalhes no córion. Fotografias por varre-

dura consegiudas graças ao Prof. Cesar Pios.

1/ Bolsista de Iniciação Científica do CNPq - Depto. de

Biologia - Fundação Osvaldo Cruz - Rio de Janeiro - RJ

108



Ecologia

109-196



Pura contet o avanço
da Lagarta da Soja.

A l B I Í Y N I perigoso è saúde do
homem, animais e ao men ambiente. Leia
mmanierteoflUoelaçaoaquemnâo souber
ler S<9» as instruções de uso UHize sempre os
equpãmenlDsdepnilaçao
ndvidua). (macacão, luva»,
boca*, mascara, ale)
Corno»» um
Engenneiro Agrônomo.

VENDA SOB RECEITUAmO AGflONOMICO

ICIBA-GEIGY
/ ; . . ( . ; L • • ' • " i -



POLINIZAÇAO DA CULTURA DO MARACUJÁ NA REGIÃO DE ARAGUARI-MG: ESPÉCIES DE

MAMANGAVAS E USO DE CROTALARIA PARA O AUMENTO DA POPULAÇÃO DOS POLINIZADO-

RES.

SILVA, J. R.1; MELO, A. B. P.2

As abelhas denominadas mamangavas são polinizado-

ras de alta eficiência de algumas culturas comerciais tais como maracujá,

girassol, abóbora, alfaia, ervilha, crotalaria, etc. No caso específico

do maracujá e da crotalaria que são plantas hermafroditas, com caracterís-

ticas genéticas de auto-incompatibilidade, dependendo desta forma de poli-

nização cruzada para produzir sementes e para isto devendo ser polinizada

com polém de flores de outras plantas da mesma espécie, os mamangavas po£

suem uma acentuada importância.

No presente trabalho foram identificadas as espé-

cies de abelha mamangava que ocorrem nas lavouras de maracujá da região

de Araguari-MG e avaliou-se o consórcio crotalaria vs maracujá no aumen-

to da população dos polinizadores e da polinização natural maracujazei.ro.

As espécies identificadas foram: Xylocopa hirsutissima Maidl 1912; Cen-

tris scopipes Friese 1899; Epicharis schrottkyi Friese, 1899; Centris

longimana Fabricius, 1804.

O cultivo da crotalaria consorciada com o maracu-

já proporcionou um aumento do número de mamangavas e manutenção por mais

tempo destas abelhas nas lavouras de maracujá e com isso o incremento da

polinização natural.

l/Industrias Alimentícias Maguary-Araguari-MG

2/Departamento de Pesquisas e Desenvolvimento-Cia.Souza Cruz-Rio de Janeí ro/R.I.
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EFICIÊNCIA DE PQLINIZADORES NO DISPARO DA FLOR DA ALFAFA

ORTH, A.I.1; BUTIGNOL, CA. 1; IAHOCA, S.2; DCEBELI, G.3

A expansão da cultura da alfafa é limitada pela baixa produtividade

de sementes devido a autoinccrnpatibilidade do põlen e estrutura floral. A

flor a planta possui as pétalas da quilha soldadas e prendem os estatnes e

estigma, inpsdindo a polinização, a não ser que os insetos, por ocasião da

visita, tenham caiportamento de disparar estas estruturas e transportem o

põlen entre as flores. Leste modo, a eficiência da polinização é proporcio

nal ã esta capacidade de disparo, que passa a ter importância para detectar

quais espécies efetivas nesta atividade.

Poram realizadas observações de visitantes de flores desta forragei.

ra em florada de primavera, para verificar as espécies promissoras como po

linizadoras desta cultura.

As principais espécies ocorrentes foram Xylocopa brasilianorum L.,

1967, Xylocopa macrops Lepeletier, 1841, Bombus morio (Swederus, 1787) e

flpis mellifera (L., 1757. A. mellifera visitou em média 3,36 flores por es

piga com eficiência de disparo de 22,89% das visitas observadas e 8,04% do

total de flores das espigas, não demonstrando ser um polinizador adequado.

Quando a abelha dispara a flor as estruturas reprodutivas prendem o inseto

pela cabeça, geralmente pela fossa proboscidial e este tem de se esforçar

para se liberar, o que deve ser problemático para a manutenção de tal com

portamento, daí nornalmente preterir tais flores ou retirar o néctar sem

disparo. A média de flores visitadas por espiga, a eficiência do disparo e

a porcentagem de flores disparadas por espiga foram, respectivamente,6, 43,

100% e 52,65% para X. macrops; 6,61, 39,54% e 59,72% para X. brasilianorum;

6,96, 99,42% e 56,80% para B. morio. Tais valores demonstram mais eficiên

cia e semelhança no comportamento destas espécies, possivelmente relaciona

do ao tamanho maior destes insetos e por absorverem melhor a batida.

1/ Professores Depto Fitotecnia-UFSC, C P . 476 - 88049-Florianópolis-SC

2/ Professor Depto Zoologia - UFPr ; 3/ Acad.Agronomia-UFSC,Bolsista CNPq.
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POUNIZAÇfO DE I£GU4IN0SAS: DIVERSIDADE, ABUNDÂNCIA FEEXTIVA E FENOfcOGIA

DOS POUNIZADOres ( Hymenoptera: Apoidea).

QRIH, A.I.1; IAROCA, S.2; LOEBELI, G.3; BOTIGNOL, C A . 1

un dos grandes entraves para a difusão da alfafa, no Brasil, tem sido

a disponibilidade e o preço das sementes, que o país não produz em quantict

de suficiente. A polinização da alfafa é conplexa, pois há necessidade de

ocorrer o "disparo" das estruturas reprodutivas além da fecundação da flor,

e em outros países ê conseguido mais eficientemente com abelhas nativas.

O presente trabalho visa fornecer subsídios sobre a diversidade, a

abundância relativa e a fenologia das abelhas que visitam as flores das for

rageiras e correlacionar a polinização da alfafa can a polinização de ou

trás leguninosas forrageiras (crotalaria, guandu, lab-lab, ervilhaca e soja

perene). 0 trabalho foi executado em Florianópolis, SC, de fevereiro/87 a

dezembro/89 e consistiu na coleta de abelhas com redadas dirigidas nun tem

po definido e deslocamento constante.

Foram coletados 713 indivíduos de abelhas nativas pertencentes a 46

espécies, das quais 32 ocorreram em flores de alfafa. Bcntous morio(Swederus,

1787), Xylocopa brasilianorun L., 1767, Dialictus opacus (Moure, 1940),Augo

chloropsis eupreola (Cockerell, 1900) e Exomalopsis sp.l., foram as espê

cies mais abundantes nas flores de alfafa. A alfafa com índice de diversida

de de Shannon-Wiener H* = 2,60 apresentou a maior diversidade de polinizado

res se comparado as demais leguninosas e próximo do espectro total H' =2,71

A maior similaridade entre faunas (índice de Morisita) ocorreu entre guandu

e ervilhaca (C>, = 0,969) seguido de Alfafa x Guandu (C^ =0,787) e Alfafa x

Ervilhaca (Cx = 0,762). A fenologia de B. morio evidencia a maior ocorrên

cia de operárias de fevereiro a julho o que a limita ã polinização a este

período. Na primavera e início do verão X.brasilianorum é abundante e pode

ser útil para a polinização de leguninosas.

l/Professores Depto Fitotecnia-UFSC C P . 476 88049 - Florianópolis, SC.

2/í>rofessor Depto Zoologia-UFPr - 3/Acad.Agronomia-ÜFSC, Bolsista CNPq.
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QCMPOREAMENID DE POUNIZADOBES (Hymenoptera: Apoidea) EM ERVILHACAS

BUTKMQL, C.A.1; ORTH, A.I.1; DCEBELI, G.2

As ervilnacas {Vicia sativa L. e Vicia villosa Roth) como culturas

de inverno são exelente forrageri e adubo verde. A segunda espécie necessita

polinização cruzada para boa produtividade e qual idade de semente. Para ve

rificar os insetos visitantes das flores e seu comportamento, se realizou

observações em cultura mista em novembro, em Florianópolis - SC.

Xylocopa brasilianorum L., 1767 coletou apenas néctar, fazendo furo

com as maxilas na base das pétalas, sem tocar nas estruturas reprodutivas e

sen potencial como polinizador. Pseudaugochloropsis graminea (F. ,1804) cole

tou apenas pólen e polinizando as flores de ambas espécies, porém er. baixa

população. Bombus inorio (Swederus, 1787) foram exclusivamente rainhas e for

ragearam só em V. villosa, coletando apenas néctar pondo a língua pela en

trada da flor, õeslocanrlo-se das flores basais para as apicais, sempre to

cando nas estruturas reprodutivas. Apis mellifera L. 1757 visitou as flores

das duas plantas, recolhendo só néctar introduzindo a língua pela entrada

da flor, só pólen com as patas e néctar e pólen, sempre tocando as estrutu

ras reprodutivas, Mas comparações de comportamento de B. inorio (XB) e A.

mellifera (XA) em V. villosa, não houve diferença no tempo de permanência

na espiga (XB (n=31) = 10,55" = XA (n=34) = 15,56"). Nas espigas visita

das o número de flores foi distinto (XB = 10,81 ft XA = 7,06; t = 3,02**) in

dicando que diferiu o nicho alimentar. O número de flores visitadas por es

piga foi diferente (7® = 4,64 f XA = 2,38; t = 5,25**) e o tempo de visita

por flor (XB = 2,45" i XA = 6,19"; t = 5,73**) demonstrando que o comporta

mento da primeira espécie é mais adequado ã polinização desta planta.

1/ Professor do Depto de Fitotecnia, UFSC. C.P.476-38049-FlorianópoHs-SC.

1/ Acad. Agronomia - UFSC, üolsista do CNPq.
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POLINIZAÇÀO ENTOMOFILA EM Alliua cepa L. PARA PRODUÇÃO DE SEMENTES HÍBRIDAS

LORENZON, M.C.A.1; MARTINHO, M.R.2; ALMEIDA. E.C. ; FREIRE, J.A.H.2

A produção de cebola híbrida tornou-se viável desde 1940, quando li-

nhas de plantas «acho-férteis, produtoras de pólen, foram cruzadas com li-

nhas de plantas macho-estéreis, não produtoras de pólen.

No Brasil, a produção de sementes híbridas tem sido baixa e instável

(50 Kg/ha) quando comparada ã produção americana (500 Kg/ha). Tal diferença

de produtividade tem sido atribuída ã inadeguada polinização das plantas

brasileiras. Considera-se, também que, espaçamento maiores e baixas propor-

ções de plantas férteis para plantas estéreis influenciem sumamente na poli

nização.

Este experimento analisou, principalmente, a eficiência polinizadora

da abelha Apia mellifera e a insetofauna restante na cultura. Foi verifi

cado que vespideos e apideos da tribo trigonini se apresentaram em abundân-

cia durante a floração da cebola, porém, não apresentaram eficiência supe-

rior às abelhas Apis •elllfera quanto aos seguintes parâmetros: número de

umbeletas de cada urabela visitada, horário de maior atividade e tempo de vi

sita por utnbela.

1/ Estudante de Pós-Graduaçã em Entomologia - UFV - Viçosa - MG

2/ Prof. Titular - DBA/UFV - Viçosa - MG

3/ Prof. Assistente IV - DBV/ UFV - Viçosa - MG

113



Estudo preeliminar sobre os insetos polinizadores da macadamia (Macadamia

integrifolia) (Protaceae) na Costa Rica.

Mas is. C. E.; Lezama, H.J 6 Soto-Manitiu, J.1

As pesquisas de polinizaçáb em macadamia representam um canpo pouco

explorado, ao ponto de náõ existir na literatura nacional nenhum estudo

realizado a respeito.

No presente trabalho, se observou e quantificou os insetos que

visitavam as inflorepencias dp Macadamia integrifolia no município de

Turrialba (Região Atlântica da Gosta Rica). Durante os meses de setembro

a dezembro de 1988, os principais insetos observados e possíveis poliniza-

dores foram: Apis mellifera (Hymenoptera-Apidae), Trigona spp (Hymenop-

tera-Apidae) e Qrnidia obesa (Diptera-Syrphidae) com porcentagens de visita

de 76,49; 14,88 e 6,35 respectivamente. Foram observados outros insetos

das ordens coleoptera e lepidoptera com uma frecuencia de visita de 2.26%.

Em nenhum caso os picos de atividade dos diferentes insetos ocorreu ao

mesmo tempo, devido provavelmente a uma competência interespecifica.

As inflorecèncias do clone 344 que foram isoladas da ação dos insetos

apresentaram uma redução de 60% na produção de .frutos.

1/ Escupla de Fitotecnia- Facultad o> Agroncmla-Uhiversidad de Costa Rica

San José - Costa Rica.
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EFEITO DAS V I S I T A S DE ABELHAS ( A p i s m e l 1 i f e r a L . ) SOBRE A PRODÜ

ÇÃO DO GIRASSOL, H e l i a n t h u s a n n u u s L .

1 2 1
M o r e t i , A . C . d e C . C . ; M a r c h i n i , L . C . 4 S c h a m m a s s , E . A .

A pesquisa foi realizada em campo experimental do Departa-

mento dl Entomologia da Escola Superior de Agricultura "Luiz de

Queiroz", em Piracicaba-SP, objetivando verificar se em nossas

condições, a produção do girassol poderia ser aumentada na pre-

sença de insetos polinizadores.

Foram utilizados três cultivares 'anhandy', 'contisol' (hí̂

brido) e 'uruguai1, cujos capítulos foram impedidos de visita -

ção por insetos, por três tipos de cobertura, quais sejam: ensa

camento de capítulos com filo, ensacamento de capítulos com pa-

pel e cobertura de plantas com gaiolas teladas, comparados ãs

testemunhas (livremente visitadas por insetos). 0 deiineamento

experimental utilizado foi o inteiramente ao acaso, com dez re-

petições, em esquema de parcelas subdivididas, sendo os cultiv£

res as parcelas e os tipos de cobertura, as subparcelas. Todos

os dados de produção (n° e peso total de aquênios formados,peso

de 100 aquênios, porcentagem de formação de aquênios e porcenta

gem em peso de aquênios) foram submetidos a analise de varian -

cia e as médias comparadas pelo teste de Tukey(P<0,05). Os da -

dos referentes ao número total de aquênios formados foram trans_

formados em V x e os de porcentagem, em arco seno Vx/100.

Pelos resultados (n9 médio de aquênios formados até 75% sii

perior que nas impedidas de visitação, porcentagem de formação

de aquênios até 82% maior, peso de aquênios ato 93% superior e

peso total de aquênios até 80%) oode-se concluir que a produ -

ção do girassol é extrememente dependente Ha visita de insetos

e o cultivar híbrido responde menos ã ação das abelhas.

1- PqC do Instituto de Zootecnia-CPA-SAA/N.Odessa-SP .

2- ProfÇ do Departamento de Entornologia-ESALQ-USP/Piracicaba-SP
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INFLUÊNCIA DA TEMPERATURA E DA UMIDADE RELATIVA DO AR SA ATIVI^

DADE DE COLETA DE ABELHAS AFRICANIZADAS (Apis mellifera, L.)EM

POMAR DE MAÇA

Jordão Paranhos, B.A.1; UALDER, J.M.M. & Chaud Neto, J.

Objetivando conhecer um pouco mais as características

das abelhas africanizadas em relação ãs atividades no campo e

o efeito de variáveis cliaãticas no comportamento de coleta,

foram introduzidas em um pomar de maça, cv. "Anna", 5 colcj

nias marcadas com P-32.

As abelhas forrageiras eram coletadas quando visita-

vam as flores, em 20 pontos previamente marcados, numa área

de 0,8 ha, durante 5 minutos em cada ponto, em dois horá-

rios diferentes: ãs 10:00 h e ãs 12h:30 min. e, durante 10

dias consecutivos.

Os resultados revelaram que ^s abelhas preferiram fojr

ragear ao redor de 12h:30min. em relação ãs 10:00h. Observan-

do-se a influência do ambiente sobre elas, pôde-se verificar

que, a medida que a temperatura aumentava e a umidade relati-

va do ar decrescia, o número de abelhas no campo crescia.

1/ Mestre em Energia Nuclear na Agricultura - CENA/USP

2/ Pesquisidor/Prof. Seção Entomologia - CENA/1'SP - Bolsista CNPq

3/ Prof, do D t- p t f'. de Bi o ciências - UNESP/Rio Claro - S.P
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ESTUDO DO RAIO DE COLETA DE ABELHAS AFRICANIZADAS. Apis neili

fa L. 1758 (Hymenopt era: Apidae), em panar de aiaça, cv. "Anna

- 1 2 3
Jordão Paranhos, B.A. ; Walder, J. M. M. & Chaud Neto, J.

0 estudo do raio de aq»o de abelhas na coleta de nec

tar e polem, é de extrema importância para se saber até que

distância a polinizaçao é promovida com eficiência por este iri

s e t o.

Para tanto, 5 colônias marcadas com P-32 foram levadas

a um pomar de maça, sendo agrupadas no centro de uma área de

de 0,8 ha, a partir do qual foram colocadas estacas a cada 10

m, formando A alas correspondentes ãs direções Norte, Sul, Les_

te e Oeste.

As abelhas foram coletadas quando visitavam as flores

das macieiras esfaqueadas, durante 5 minutos em cada estaca, a_

té 50 ra do centro.

Verificou-se que o número de abelhas marcadas coleta-

das, diminuiu linearmente com o aumento da distancia, apresen-

tando um decréscimo em sua atividade a cada 20 m do centro.

Nao houve preferência de vôo pelas abelhas, por nenhu-

ma das direções estudadas.

1/ Mestre em Energia Nuclear na Agricultura - CENA/USP

li Pesqui sador/Prof. Seção Entomologia - CENA/USP - Bolsista CNPq

3/ Prof, do Depto. de Biociências - UNESP/Rin Claro - S.P.
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CRIAÇÃO DE ABELHAS Apia aellifera (AFRICANIZADAS).ENTRE OS ESTÁGIOS DE OVO

ADULTO, EM CONDIÇÕES DE LABORATÓRIO

Silva, I.c! da & Message,D.2

Pesquisas sobre a criação de operárias áe abelhas Amis aellifera ea

laboratório,tem sido feita por alguns pesquisadores cou a finalidadade de es

tudar,principalmente, a determinação de castas. No presente trabalho, ea de-

senvolvimento no Laboratório de Patologia Apícola/DBG/UFV, pretendemos ade-

quar estas técnicas,desenvolvidas na Europa e Estados Unidos, coa a finali -

dade de criar operárias de abelhas africanizadas, desde a fase de ovo até a

fase adulta, em condições de laboratório, COB O objetivo final de testar pa

tógenos de crias de abelhas, efeito tóxico de antibióticos e inseticidas»etc.

Durante a fase larval as crias, colocadas eat células (cúpulas) de

plástico ou de cera, recebe* quantidades diferenciadas, de acordo com a ida-

de, de ua alimento artificial constituído de: geléia real (49,OZ), água

(36,3Z), D-frutose (6.8Z), D-glucose (6,6Z) e extrato de levedo (1.1Z). As

crias são mantidas individualmente, nesta fase de aliaentação(larval), nas

cúpulas, onde recebem o alimento.Estas cúpulas são mantidas em placas de pe-

tri as quais são colocadas em um dessecador para manter a umidade relativa

do ar em torno de 96Z. Este conjunto é colocado em uma estufa a 34°c. Quan-

do as larvas apresentam o comportamento áe tecelagem do casulo, alas são

transferidas para placas de pupação e mantidas a 34°C e U.R. de 70Z.

Nos experimentos iniciais, obtivemos uma taxa de sobrevivência lar-

val da ordem de 77Z, sendo que 88Z destas larvas atingiram o estágio adulto.

Através de análises morfológicas e morfométricas de caracteres relacionados

com a casta das operárias, observamos que 100Z dos indivíduos obtidos eram

operárias. Os resultados obtidos até o momento, possibilitam-nos iniciar uma

nova etapa, que visa adequar as condições físicas (t°C e U.R.) e nutrie tonais

para possibilitar o desenvolvimento de patógenos de crias em larvas desenvol

vidas em laboratório.

1/ Bolsfcta de Aperfeiçoaaento/CNPQ -Lab.Patologia Apícola,DBG,U.F.Vlçosa/MG.

2/ Professor do Departamento de Biologia Geral,Univ.Fed.Viçosa/Viçosa,MG.
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COMPARAÇÃO ENTRE Dl FE RE ST ES MÉTODOS DE COBERTURA DE FLAW AS PARA

IMPEDIR O ACESSO DE ABELHAS ÃS FLORES, EM TESTES DE POLIKIZAÇÃO.

Moreti, A.C. de C.C.1; Marchini, L.C. ft Schamvass, E.A.1

O presente trabalho foi desenvolvido em campo experimental

do Departamento de Entomologia da Escola Superior de Agricultu-

ra "Luiz de Queiroz", em Piracicaba-SP, coi o objetivo de veri-

ficar se estarias sendo cometidos erros de avaliação em testes

de polinizaçãu, quando o acesso de insetos ã determinadas fio -

res é impedido através de diversos tipos de cobertura de flores

ou plantas.

Foram utilizados três cultivares de girassol (H_. annuus) 'a

nhandy','contisol'(híbrido) e 'uruguai', cujos capítulos foram

impedidos de visitação por três tipos de cobertura: ensacamento

de capítulos com sacos confeccionados em filo, ensacamento de

capítulos com sacos de papel parafinado e cobertura de 13 a 15

plantas com gaiolas teladas de l.OOm X 1,00m X2,O0m, sendo com-

para de s às testemunhas (livremente visitadas por insetos). 0 d£

lineamento experimental utilizado foi o inteiramente ao acaso

com dez repetições, em esquema de parcelas subdivididas, sendo

os cultivares as parcelas e os tipos de cobertura, as subparce-

las. Foram avaliados número e peso total dos aquenios .ornados,

peso de 100 aquenios, porcentagem de formação de aquenios por

capítulo e porcentagem em peso de aquenios. Os dados referentes

ao número total de aquenios formados foram transformados em Vx"

e os de porcentagem, em arco seno Vx/100.

Pelos resultados de produção, pode-se concluir que para a

cultura do girassol, o ensacamento dos capítulos com filo não é

um método adequado para utilização em testes de polinização, u-

ma vez que permite o acesso de abelhas de língua longa, podendo

levar a conclusões errôneas.

1- PqC do Instituto de Zootecnia-CPA-SAA/N.Odessa-SP.

2- Prof Ç do Departamento de Entorno logia-ESALQ-USP/Pirac icaba-SP
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DISPERSÃO DE ADULTOS DE Calnsoma granulatum Perty, 1830

(COLEOPTERA: CARABIDAE) NA CULTURA DA SOJA

1 2
Pasini.A. & Foerster,L.A.

0 experimento f o i conduzido no munic íp io da Lapa-PR, nu-

ma área de 9 ha com cu l tura de s o j a , tratada com B a c i l l u s

t h u r i n g i e n s i s .

Foram i n s t a l a d a s 40 armadilhas de s o l o (SMITH e_£ a_l_. ,

1977) . A p a r t i r do ponto c e n t r a l da area foram d i s t r i b u í d a s

armadilhas a cada 25 , 50 , 75 , 100 e 150 metros , em 8 d i re -

çoes r a d i a i s , sendo cada l o c a l demarcado com e s t a c a e d e v i d a -

mente i d e n t i f i c a d o .

Adultos de £_. granulatum co le tados no campo foram leva -

dos ao l a b o r a t ó r i o , sexados e a l imentados . Após 2<t horas ,pro

cedeu-se ã marcação dos mesmos, que c o n s i s t i u de uma g o t í c u -

la de cola de aproximadamente 1 mm de diâmetro e outra de es_

msl te vermelho , de mesmo diâmetro , sobre o pronoto .

Um t o t a l de 94 fêmeas e 317 machos foram marcados e

l i b e r a d o s no ponto c e n t r a l da á r e a , entre 06 .02 e 2 3 . 0 3 . 1 9 8 8 .

R e g i s t r o u - s e uma recaptura de 14 exemplares ( 3 , 4 % ) , t o -

dos machos, de um t o t a l de 411 l i b e r a d o s , sendo capturados

nas armadilhas l o c a l i z a d a s em todas as d i s t â n c i a s t e s t a d a s . A s

sim, o predador possui h a b i l idade para d e s l o c a r - s e a té a d i s -

t â n c i a de 150 metros , em áreas com cu l tura de s o j a , apresen -

tando e v i d ê n c i a s de uma maior capacidade d i s p e r s i v a que a e s -

tudada, e que s e r á o b j e t i v o de trabalhos fu turos .

1/ Prof9 do Depto de Agronomia - UEL - Londrina - PR

2/ Prof9 do Depto de Zoologia - UFPR - Curitiba - PR
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FLUTUAÇÃO POPULACIONAL DE ARTROPOES EDÂFICOS EM CULTURA DE Morus alba L.

MOREIRA, L.A.1; LÊO, E.A.2; LOUREIRO, M.C.3; HUERTAS, A.G.A

A sericicultura é uma das opções mais favoráveis ao melhoramento do

nível sócio-econõmico do pequeno produtor rural. E, o Município de Viçosa,

MG, oferece características adequadas ã criação de Boabyx aori, assim como

ao cultivo de Morus alba (amoreira). Também, a dinâmica populacional de in

setos tem merecido atenção de entomologistas devido ã aplicação direta de£

tes estudos no manejo integrado de pragas. Assim, é fundamental que se em-

preguem técnicas ecológicas para estudo das comunidades edáficas, visando

um manejo adequado das pragas de importância agrícola.

A literatura consultada é omissa quanto aos espécimes de artrópodes

edáficos em cultura de Morus alba. E, face ao encremento da sericicultura

no Município de Viçosa, surgiu a necessidade de um levantamento destes ar-

trópodes, transitórios ou permanentes desta cultura.

0 experimento se desenvolveu no campus da Universidade Federal de

Viçosa (UFV). No espaço amostrai de 3400 m^ localizado no amoreiral da Se-

ricicultura, foram sorteadas 32 armadilhas do tipo "DOANE". A partir de 19

de junho de 1989 foram feitas amostragens quinzenais até junho de 1990.

Os insetos coletados foram identificados primeiramente a nível de

ordem a desde então, estão sendo identificados ã nível de família, quando

as interações de suas respectivas densidades e diversidades serão analisa-

das em função de declividade e espaçamento da área, da precipitação plu-

vial,da temperatura e umidade relativa do ar.

1/ Estudante de Agronomia - UFV - Viçosa - MG

2/ Estudante de Engenharia Florestal - UFV - Viçosa - MG

3/ Professor Titular do Departamento de Biologia Animal - UFV- Viçosa - MG

4/ Professor Assistente do Departamento de Biologia Animal - UFV- Viçosa - MG
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DINÂMICA POPULACIONAL DE Nezara viridula (L.) (HEMIPTEPA: PENTATOMIDAE) E

DE SEU PARASITA Eutrichopodopsis nitens BLANCHARD (DIPTERA: TACHINIDAE) EM

MAMONA

Saraiva, S.I. & Panizzi, A.R.

A mamona {Ricinus comtunis) é uma planta comumente encontrada

crescendo espontaneamente no Norte do Parana. Observações de campo indica-

ram a presença do percevejo Nezara viridula sobre essa planta. Por isso, fo

ram pesquisadas a flutuação populacional desse inseto e a incidência da nos

ca parasita Eutrichopodopsis nitens sobre os percevejos coletados em mamo-

na.

Foram realizadas 25 amostragens semanal de maio a dezembro de
1989, em 20 plantas de mamona selecionadas, 10 na área A, com vegetação va-
riada, e 10 na área B, com vegetação uniforme. As amostragens consistiram

em observar a presença ou não do percevejo nas plantas e se estava ou não

parasitado.

Os resultados indicaram baixa população de N. viridula em mamona

de maio a julho, com um leve aumento de agosto a setenfcro (menos de 10 per-

cevejos/amostragem) atingindo o máximo em novembro, em ambas as áreas. Na

área A, a população de N. viridula foi menor (pico máximo de 80 perceve-

jos/amostragem) que na área B (pico máximo de 126 percevejos/amostragem).

Os adultos foram mais abundantes do que as ninfas em ambas as areas. 0 pa-

rasitismo variou em torno de 50% em média, para as duas áreas, durante o pe

ríodo de amostragem. Entretanto, na área A a incidência de parasitismo foi
maior de maio a setembro.

1 Estagiária, EMBRAPA-CNPSo, bolsista do CNPq.

2 Pesquisador, EMBRAPA - Centro Nacional de Pesquisa de Soja, Caixa Postal

1061, 86001 - Londrina, PR.
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FLUTUAÇÃO POPULACIONAL DO PERCEVEJO DE RENDA Vatiga illudems

(DRAKE, 1922) (Hemiptera-Tingidae) EM MANDIOCA.

Lyra Netto, A.M.C. & Warumby, J.F.

Objetivando-se determinar a curva populacional do perce-

vejo de renda, uma das principais pragas da cultura da mandio_

ca em Pernambuco, realizou-se avaliações quinzenais nos anos

de 1988 e 1989, em 20 plantas, onde de cada uma delas foram

colhidas 20 folhas de três regiões, apical, mediana e basal

da planta, em uma área de 600 m do Sitio Tanque Verde, muni-

cípio de Feira Nova.

Em 1988, ocorreu pico populacional da praga para ninfas

nas 3 regiões da planta estudada (apical, mediana e basal) no

mês de junho, enquanto que para a forma adulta os picos foram

nos meses de agosto, junho e maio, respectivamente, havendo

portanto, uma maior infestação da praga no período das chuvas

(abri1-agosto). Ja em 1989, a incidência da praga foi baixa,

onde no mês de fevereiro ocorreram picos para ninfas nas 3

regiões da planta, no entanto para adultos houve uma baixa

incidência em fevereiro e abril na apical, de janeiro a março

na mediana e de maio a junho na basal, para precipitações plu_

viais mais altas de abril a julho.

y Pesquisadores do IPA-Cx. Postal 1022-50.751-RECIFE/PE
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AVALIAÇÃO SENSORIAL DE PASTA DE MILHO FEITA A PARTIR DF GRÃOS ARMAZENADOS

SADIOS E ATACADOS POR UMA GERAÇÃO DE Sitotroga cerealella (OLIVIER,1819)

(LEP., GFLECHITDAF)

Murta.R.C.C.1* Almeida,A.A.2

A análise sensorial, também denominada psicofísica.é usada para quanti-

ficar e interpretar características percebidas pelos sentidos humanos.

As amostras,pastas de milho elaboradas com fubá proveniente de grãos

sadios e de grãos atacados por S.cerealella , foram submetidas a analise

sensorial,executada por uma equipe piloto,composta de oito provadores,tendo

sido utilizados os seguintes métodos : de Diferença, Analítico e de Escala

Hedonica.

No método de Diferença, as pastas de milho feitas com fubá de milho não

atacado(A),foi preferido em relação ãs pastas de milho,feitas com fubá de

milho atacado (B) pela S.cerealella .

No Método Analítico, obr.iveram-se os seguintes valores,numa escala de

0 a 5, para os parâmetros a seguir mencionados : Aparência(4,6 e 3,8); Cor

(4,6 e 3,6);Aroma(3,8 e 3,5);Sabor(4,1 e 3,5) e Textura(4,6 e 3,6), para as

pastas de milho A e B, respectivamente.

No Método de Escala Hedonica os valores determinados pelos provadores,

numa escala de 1 a 9, em relação ao gosto,foram 7,87 e 3,37, para as pastas

de milho A e B, respectivamente.

Destas análises, conclui-se, que as pastas de milho feitas com fubá de

milho não atacado em relação as pastas feitas com fubá de milho atacado por

uma geração de Sitotroga cerealella, apresentam melhores características

organolépticas, cujos resultados sao significativamente diferentes, ao nível

de 1Z.

1/Estudante de Pos-graduação em Entomologia-UFPR/Curitiba-Pr,Bolsista CNPq.

2/Prof.do Departamento de Zoologia-UFPR/Curitiba-Pr,Bolsista CNPq.
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OCORRÊNCIA DOS INSETOS - PRAGA E BENEFÍCIOS EM ALHO ARMAZENADO A GRANEL

TEDARDI,CARLOS RENATO1

Neste estudo foi detectado as pragas, respectivos danos e seus iniaibos naturais mais

frequences, sob condições de armazenamento a granel, ea Londrina-PR, 1989.

As variedades de alho utilizadas fora» gigante Roxo e gigante Lavinea, armazenados

ea sacos (de algodão) por quatro aeses ea una pequena sala no caapo.

Nas coletas das lagartas, estas foras separadas por "gestalt", isoladas e mantidas

ea cameras de criação coa temperatura de 27°C -1 e umidade relativa de 70» pira obt»nçáo

dos adultos. Após o qual foraa preparados e enviados para identificação taxonõmica.

Ocorreram principalmente duas mariposas Stenuampha rateiIa Zeller e Plodla inter-

ponctella (Huebner) (identificadas pelo Dr. Victor 0. Becker), e um hyaenoptero parasitõide

(não identificado) en abundância após intensivo crescimento populacional das pragas hospe-

deiras. Este hymenõptero parasitou ambas as lagartas das mariposas no tamanho ainda pequeno.

Durante o período de armazenamento, igualmente, as variedades foraa infestadas por

estas mariposas cujas lagartas danificam significativamente os bulbilhos de alho.

l/Estagiário da Area de Fttossanídade. IAPAR/Londrina-PR.
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SERIA O VALOR NUTRITIVO DA PLANTA HOSPEDEIRA UM DOS INDICADORES DO AMBIENTE

PARA POSTURA HE OVOS DIAPAUSICOS EM Deois flavopicta ?

s t J i i . E . n í F O N T F S , r . : : . c í . " w s , c . s . s 1 . s FERREIRA, D . N . M 2 .

A diapausa é una fase desenvolvioental de baixa atividade metabólica,

mediada neuro-hormonalmente.Ela ocorre durante um estágio de metamorfose gene_

ticamente determinado, usualmente em resposta a vários estímulos que precedem

condições ambientais desfavoráveis. Estes estímulos estão relacionados a fotç>

período e temperatura principalmente e em alguns casos às condições nutriciçj

nais da planta hospedeira.

Levantamentos populacionais entre novembro e maio demonstraram que no

DF ocorreram 3 gerações da cigarrinha das pastagens, Deois flavopicta. Entre

maio e novembro ela fica em diapausa na fase de ovo em resiténcia à estação

seca. Estes ovos são colocados no solo entre janeiro e maio, por fêmeas de 2*

e 3* geração. As condições ambientais e o valor nutricional da pastagem estão

sendo monitorados a fim de detectar o fator ou fatores que são usados como i_n

dicadores da proximidade da estação seca, estimulando a cigarrinha a colocar

os ovos diapáusicos. A qualidade nutritiva do capim (Brachiãria mziziensis) ,

medida em termos de conteúdo de água, nitrogênio e fibra das folhas, foi ava_

liada semanalmente durante toda a estação de ocorrência de D. flavopicta no

campo.Os dados obtidos foram correlacionados com a porcentagem de ovos díapá_u

sicos postos em cada geração. Observou-se que o conteúdo de fibra nas folhas

e colmo da planta hospedeira, cresce progressivamente ao longo da estação chu

vosa, à medida que a planta envelhece. Como a porcentagem de ovos aumenta com

o passar das gerações da cigarrinha, observou-se um alto coeficiente de cor-

lação (r= 0,64, P ̂ 0.001) entre estes dois fatores. Ê possível que a cigarri

nha seja estimulada, juntamente com outros indicadores a colocar ovos diapáti

sicos pelo decréscimo da qualidade do capim devido ao acúmulo de fibra nos t.e

cidos. Quanto ao conteúdo de nitrogênio e água nas folhas, os resultados não

foram conclusivos.

1/ Pesquisador - Área de Controle Biológico - CENARGEN/EMBRAPA.

2/ Bolsista de Iniciação Científica - CNPq/CENARGEN/EMBRAPA
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SOBRE A OCORRÊNCIA DO "PERCEVEJO DAS PASTAGENS" B l i s s u s leuoqptacus (Say,

1832) (HEMIPTERA, LYGAEIDAE) NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E SUA PREDAÇAO

POR Er iop i s c o m e » (Gennar, 1824) (COLEOPTERA, COCCINELLIDAE).

1 o
V i e g a s , E . C . & L i m a , A . F .

A primeira constatação da presença de RHfgais leucopterus no Estado

do Rio de Janeiro ocorreu an maio de 1980, de material (Brachiaria sp.) pro

veniente da Fazenda Puaia - Município de Conceição de Macabu, identifica

do pelo Laboratório de Fitopatologia e Entanologia Aplicada da Secretaria

de Estado de Agricultura e Abastecimento, possivelmente devido a introdu

ção de animais oriundos do Município de Itamonte - Minas Gerais. Atualmen

te este inseto encontra-se disseminado pelos Município de Campos, Cantaga

Io, Casaniro de Abreu, Conceição de Macabu, Itaboraí, Itaperuna, Macaé, Ma

gé, São Pedro d'Aldeia, Saquarana e Silva Jardim, atacando o s capins

Brachiaria decumbens, B. hunidicola, B. radicans, B. ruzlziensis, Panicua

purpurasoens e o híbrido Tangola (B. radicans x B. Mítica). Tan demonstra

do um comportamento ban característico, pois semente, até o memento, se de

senvolve e se dissanina nas baixadas úmidas (várzeas), não atingindo terre

nos mais elevados. 0 controle desta praga tem sido feito exclusivamen te

can produtos químicos, embora exista uma preocupação em serem levantados

os controladores biológicos associados a este haníptero. Com este objeti

vo, observou-se, no Município de São Pedro d'Aldeia, an uma Fazenda c o m

pastagens inteiramente atacadas pelo percevejo, uma grande população de

Eriopis comexa, constituída de larvas e adultos, predando suas for

mas jcvens e adultos. Tal fato sugere a necessidade de se proteger este

organismo benéfico, pela primeira vez assinalado predando ligeideos.

1/ Engenheiro Agrônomo - Secret. Agric. Abast. do Est. Rio de Janeiro

2/ Professor Adjunto da UFRRJ.
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LEVANTAMENTO DA ENTOMOFAUNA DE PASTAGENS NA ZONA DA MATA ÚMIDA

DE PERNAMBUCO.

1 2
Lima, A.A.F . & Ramos, I.M .

Este trabalho foi realizado visando obter conhecimen-

to sobre a entomofauna associada as pastagens e encontrar po£

síveis inimigos naturais das cigarrinhas.

0 trabalho foi desenvolvido no município de Moreno,Zo

na da Mata Úmida de Pernambuco em uma área de 1ha . , de capim

Bn.achLa>iia. de.cu.mbe.ni no período de 03/87 a 09/88. Utilizou-se

rede de varredura em direção as diagonais do terreno, perfa -

zendo um total de 200 lances. No laboratório foram identica-

dos 9597 insetos, pertencentes a 8 ordens (19 famílias :

Homoptera (6862 espécimes divididos em 4 fami1 ias),Coleopterá

(1287 espécímes/7 famílias); Ortoptera(674 espécimes/3 famí -

lias); Hymenoptera (243 espécimes/4 famílias); Diptera(229 es_

pecimes/3 famílias); Hemiptera (53 espécimes/4 famílias) ;

Lepidoptera (6 espécimes/2 famílias); Neuroptera(8 espécimes/

1 família), além de 294 espécimes da classe aracnida.

Do total de insetos capturados 65,0% pertenciam a fa-

mília cicadellidae com predominância da espécie Sti?ie.tZu&

bicotCi e 11,6% a ordem coleoptera com predominância de

Chavtocntima.

1.Bolsista de a p e r f e i ç o a m e n t o C N P q - S e t o r de E n t o m o l o g í a 1PA

2 . P e s q u i s a d o r a do setor de E n t o m o l o g i a I P A / S e d e .
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DINÂMICA POPULACIONAL DE Parlatoria einerea (HEMIPTERA:DIASPIDIDAE) EM CI_

TROS (.Citrus einensis VAR. PERA)

FERNANDES, O.D.1; YAMAMOTO, P.T.1; BENETOLI,!.2; HARADA.S.S.2; GRAVENA.S.3

Os pomares citrícolas do Estado de Sao Paulo acham - se intensamente atji

cados por Parlatoria einerea Hadden. Esta praga, por ser fitófaga, causa

sérios danos a planta, podendo levá-la a morte. 0 presente trabalho teve

por objetivo estudar a dinâmica populacional da referida praga. Conduziu -

se o trabalho, em pomar comercial de laranja Pera, sobre limao-cravo, com

8 anos de idade, no município de Taquaritinga.SP, período de fevereiro/89 a

fevereiro/90. Numa quadra de 285 plantas, marcou-se 10 plantas, nas quais

efetuou-se a coleta de material quinzenalmente. Na coleta retirava-se cas_

cas da raiz, tronco, ramos primários e secundários, os quais eram conduzi_

dos ao laboratório do CEMIP/DEN, devidamente etiquetados. Cada amostra era
2 -

delimitada em lem , e sob microscopio-estereos^pico fazia-se a contagem

de ovos e cochonilhas adultas vivas. Com as médias dos resultados obtidos

estabeleceu-se a dinâmica populacional de P. einerea, no referido período.

Realizou-se também correlações simples e múltiplas (nos distintos pontos

estudados da planta) de ovos e adultos em relação ãs épocas de amostragem.

Concluiu-se que: 1) a população da cochonilha está presente durante o ano

todo no pomar cítrico, sendo de maior densidade na raiz, do que no tronco,

ramos primários e secundários; 2) ocorre migração do tronco para os ramos

primários e secundários, servindo aquele como reservatório da cochonilha ;

3) o acme populacional ocorre na primavera e a menor incidência e no outo

no; U) as flutuações sazonais decrescent na ordem: ramos secundários, ramos

primários, tronco e raiz.

1/ Eng9 Agr9,PÕs-Graduação:F.ntoi.iología Agrícola,FCAV-IWISP,Jaboticabal-SP.

2/ Estagiários Dept.Entomologia e Nematologia,FCAV-UNESP,Jaboticabal-SP.

3/ Pro£.Titular Dept.Entomologia e Nematologia.FCAV/UNESP,Jaboticabal-SP.

CEP: U870.



OCORRÊNCIA DE INSETOS ASSOCIADOS ÀS PLANTAS CÍTRICAS NO ESTADO

DO RIO DE JANEIRO.

1 2 3
Perruso, J.C. ; Racca Filho, F. & Cassino, P.C.R.

Com o desenvolvimento da citricultura no Estado do Rio

de janeiro, estimulada com a instalação de uma fábrica de sucos

na região citrícola, torna-se necessário o estudo da bioecolo -

gia e controle dos insetos e ácaros associados às plantas citri^

cas.

Assim sendo, nos meses de maio e julho de 1990, foram

realizadas viagens técnicas aos municípios: São Gonçalo, Itabo

raí, Rio Bonito, Araruama, Saquarema, São Pedro da Aldeia,Silva

Jardim e Cachoeira de Macacu, visando determinar quais os inse-

tos e ácaros que ocorrem na citada região.

Os insetos encontrados foram os seguintes: Aleirodi-

deos - AZeunoth.iixu4 f-J.occo4ws, DiaJe.un.ode4 c-itn.if.oJii, PanaJe^

A.ode.4 bondani e AJeun.0tn.ach.eJu4 c/Lug-L; as cochonilhas -On.the$ia

pnaeJong.a, SeZena^p-idu^ an.t-icuJ.atu4 v. Pinnajpij a4pidi-ntnae e

os inimigos naturais - Ch.ny.4opa sp. (Neuroptera); fentilea ace-

na e A$y.a Juteipe.4 (Coleoptera, Coccineliidae). Dentre os alei-

rodideos o D. citn.if.oiii apresentou a maior ocorrência (5596) e

dentre as cochonilhas S. anticuJatu4 foi a mais freqüente (42%).

A grande surpresa foi a baixa ocorrência de 0. pnaeJ.onç.a {12%),

fato que tem merecido atenção especial nos estudos em andamento.

l/Discente da UFRRJ, bolsista do CNPq,

2/Docente da UFRRJ.

3/docente da UFRRJ e bolsista do CNPq.
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OCORRÊNCIA DA MARIPOSA-DAS-LARANJAS Gymnandrosoma aurantianitn UMA, 1927(LE

PIDOPTERA: OLETHREUTIDAE) NO NORTE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Alves, F. de L. & Martins, D. dos S.1

A cultura da laranja, no Espírito Santo, encontra-se em franca expan

sao, devendo aumentar consideravelmente sua important:i_ nos próximos anos,

principalmente se for viabilizado o projeto de implantação de uma agroindus_

tria de suco na região Norte do Estado que se encontra em fase inicial de

execução. Com a expansão da area de plantio, tem-se verificado a ocorrência

de pragas que ate então nao constituíam problema para a cultura. 0 presente

relato tem como objetivo registrar, pela primeira vez, a ocorrência da mari_

posa-das-laranjas, Gymnandrosoma aurantianum Lima, 1927, na cultura da lar»

ja no Estado do Espírito Santo. A sua presença foi constatada no município

de Linhares, em abril-maio/89, em pomar da Cultivar Pera Rio com idade em

torno de cinco anos. A infestação da praga ocorreu por toda área, mas, foi

na parte mais próxima de uma mata nativa qua o ataque foi mais intenso. 0

número de frutos atacados na area mais infestada atingiu 23,8Z, correspondei

do, em média, a 12,5kg/planta. Os danos causados pela G. aurantianum se ass£

melham aos das larvas da mosca-das-frutas e pode atacar frutos verdes ou

maduros. Em março/90, a praga tornou a ocorrer, na região, porém em níveis

de infestação inferiores ao ano anterior.

1- Pesquisador M.Sc.- Empresa Capixaba de Pesquisa Agropecuária, cx. postal

391. 29.010 - Vitória-ES
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OCORRÊNCIA DE Cratosoams sticticus (CERMAR, 1824)(COLEOPTBRA-

CURCULIOMIOAE) EM PLANTAS DE Citrus spp, MO MUNICÍPIO DE ARA-

RAS, ESTADO DE SÃO PAULO

Machado, L.A.

Ao realizar escudos sobre a flutuação da coleobroca

Diploschema rotundicolle (Serville, 1834) no período coapreett

dido entre junho de 1988 e julho de 1990, constatou-se a pre-

sença de larvas de C.sticticus atacando riaot e galhos das

plantas õe laranja da variedade "Pera Natal". Essas larvas,

abrem galerias no tecido lenhoso, logo abaixo da epiderae do

vegetal, no sentido do coeprinento dos rasos e galhos; podendo

as vezes, circunda-los. Durante esse trajeto, realizas furos

esperados no sentido do exterior, pouco visível, e por onde é

eliminada pequena quantidade da serragem produzida, que tem

forcato de pelotas disinutas, sendo que, a aaior parte, desse

material, fies retido no interior oas galerias, obstruindo-as.

Ocorrências dessa espécie e« galhos de laranjeiras e

em plantas de Eucalyptus foram registradas no Estado do Rio

de Janeiro no ano de 1962.

1/SCBP, I.Biológico, CP.70, CEP 13001 - Campinas - SP
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FLUTUAÇÃO POPULACIONAL DE AcvUkodUt* jOApidtA (GERMAR, 1824) (Ce

r a m b y c i d a e - C o l e o p t e r a ) EM POMAR DE ABACATE [Pvuta amvújzaM. M i l l ) .

GARCIA, A.H. 1; SILVA, V.L. 2 & PEREIRA, E.A. 2

Diversas são as citações sobre A. ja&pidta ocorrendo sobre

várias culturas, e, poucas são ±s referências sobre o abacatei,

rc, seu principal hospedeiro. No presente trabalho objetivou

se determinar a flutuação populacional da espécie 3m pomar de

abacateiro. Foram analisados também, através de uma regressão

linear múltipla, possíveis influências de alguns fatores meteo

rológicos sobre a flutuação da espécie.

0 levantamento foi realizado em abacateiro da variedade

Wagner, raça guatemalense, grupo floral A, com aproximadamente

15 anos, numa área de 2 ha, no município de Piracicaba,São Pau

Io. As coletas, realizadas semanalmente, foram feitas utilizan

do-se armadilhas confeccionadas com garrafas plásticas e isca

das com melaço de cana a 20%, num total de 10 armadilhas por

ha, no período de Junhc de 1983 a Maio de 1985.

De Outubro a Janeiro foram observados os maiores picos po

pulacionais com cerca de 84,97% dos espécimes coletados. Dezem

bro apresentou o maior pico com 51% das coletas. Não foi obser

vada a influência de nenhum dos fatores meteorológicos estuda

dos sobre a flutuação da espécie. Dos resultados obtidos con

cluiu-se que a armadilha e a isca mostraram-se bastante efici

entes, reduzindo de 69 para 31% o número de adultos de um ano

para outro, que o melhor período para manejo do pomar é de Ou

tubro a Janeiro e que pomares de abacateiro sem tratos cultu

rais, aliado a perenidade da cultura, torna-se um meio prop_í

cio para um alto crescimento populacional da espécie como foi

observado.

1) Docente da Escola c'e Agronomia da UFG. Caixa Postal 131.

Goiânia - GO.

2) Bolsistas do Depto Fitossanitário da EA/UFG. Goiânia - GO.
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FLUTUAÇÃO POPULACIONAL DE Castnia icarus (Cramer, 1774)

doptera Castniidae) E" ABACAXIZEIRO

Warumby, J.F.1; Lyra Netto, A.M.C.1 & Bezerra, J.E.F.1

Foi realizado no município de Riacho das Almas, Pernambu

co, a flutuação populacional da broca do caule do abacaxizei-

ro, Castnia icarus principal praga da cultura no Estado, no

período de 1987 a 1989.

Em área de 1 ha récem plantada, marcou-se 10 fileiras de

50m onde de cada fileira foi arrancada uma planta atacada ao

acaso, para observar em laboratório a presença de larvas ou

pupas a fim de se obter a curva de flutuação populacional da

praga.

Nos anos estudados as curvas populacionais da Castnia

icarus apresentaram picos máximos no período de junho a

agosto, época de precipitação pluvial mais alta na região. No

entanto, a praga desapareceu nos meses de novembro, dezembro,

janeiro e fevereiro em dois anos estudados (87/C9), contudo

em 1988 ela somente desapareceu de fevereiro a abril e em n£

vembro, possivelmente devido ao atrazo das chuvas. De acordo

com a precipitação pluvial da região, observou-se uma tendên-

cia de ocorrência de picos da praga nos meses em que a preci-

pitação sao mais altas.

V Pesquisadores do IPA-Cx. Postal 1022-50751-RECIFE/PE
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OCORRÊNCIA DA BROCA-DA-RÃQUIS-FOLIAR, Amerrhinus ynca Shalb. (COLEOPTERA :

CURCULIONIDAE), EM COQUEIROS NO ESTADO DE SERGIPE

Lima, M.F.de^ Santana, D.L.Q?

A hroca-da-ráquis-foliar (Amerrhinus ynca Shalb.) constitui-se numa

importante praga do coqueiro no Brasil» de onde é originária. As larvas,

ao nascerem, penetram na ráquis fazendo galerias longitudinais. As fclhas

afetadas se quebram e a produção é reduzida. A espécie ocorre nos Estados

de Alagoas, Amazonas, Bahia, Espirito Santo, Pará, Paraná, Rio de Janeiro

t São Paulo. A sua ocorrência foi registrada, pela primeira vez, em novem-

bro de 1989, atacando alguns coqueiros, no município de Areia Branca, no

Estado de Sergipe.

1/ Eng.-Agr., M.Sc., EMBRAPA/CNPCo, Cx. Postal 44, CEP 49001 Aracaju, SE.

2/ Enga.-Florestai, M.Sc., EMBRAPA/CNPCo.
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OCORRÊNCIA DE Ulotingis brasiliensis (Drako, 1922) NO ESTADO

DO RIO DE JANEIRO. (HEMIPTERA, TINGIDAE).

Lima, A.F. & Racca Filho, F.

Identificando insetos associados ã cultura da
ra (Psidiua guajava L.) provenientes de diversos municípios
do Estado do Rio de Janeiro, constatamos a presença de Ulotingis
brasiliensis. Tendo em vista que esta espécie somente está
citada na bibliografia como ocorrendo nos Estados da Bahia,
Minas Gerais, Para e São Paulo, sua presença no Estado do Rio
de Janeiro fica aqui caracterizada. 0 referido inseto f o i
observado, até o momento, nos municípios de Campos, ItaguaT,
Italva, Niterói e Rio de Janeiro, colonizando a face inferi^
or das folhas, causando uma clorose generalizada ãs mesmas.
Os danos provocados são bem característicos, pois o amarei^
cimento inicia-se próximo ãs nervuras centrais estendendo-se
progressivamente em direção aos bordos da lâmina foliar.

1/ Professor Adjunto, UFRRJ - D.B.V. - ENTOMOLOGIA
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OCORRÊNCIA DE Conotrachelus humeropictus FIEDLER, 1940, (COL.: CURCULI0NI_

DAE), Etl FRUTOS DE CUPUAÇU, Theobromã grandiflorum (WILLD. EX SPRENG.)

SCHUM. (STERCULIANCEAE).

Trevisan. O1 & Mer.des, A.C.B.2

Ha tempos vêm sendo encontrados frutos de cupuaçu broqueados por

larvas que se alimentam das amêndoas e ao completarem o último instar £

brem uma galeria para fora do fruto por onde saem para empuparem no solo.

Microorganismos e outros insetos que penetram pelo local de saída da br£

ca tornam os frutos imprestáveis para a comercialização. 0 alto valor co_

mercial do cupuaçu decorre da sua utilização no preparo de sucos, lic£

res, sorvetes, geléias, doces e outros.

A espécie C_̂  humeropictus foi descrita com base em dois exempla

res: um coletado em Aga, localidade que deve corresponder hoje ao Munic£

pio de Tefé, no Amazonas e outro encontrado no Vale Demerara, na Gu?*ana,

porem, sem registro da pUntí hospedeira.

Algumas larvas do último instar retiradas de frutos de cupuaçu,

foram colocadas eir solo úmido para a obtenção de insetos adultos que juii

tamente com as larvas auxiliaram na identificação da espécie. Constatou-

se que a broca dos frutos do cupuaçu e a mesma que ocorre em Rondônia nos

frutos de cacau. Dessa forma, registra-se aqui a ocorrência de C. humero-

pictus além do Estado de Rondônia, para o Acre, Amazonas e Mato Grosso na

cultura do cupuaçuzeiro.

l/Pesquisador Assistente - CEPLAC - Cx. Postal 11 CEP 78.926 Ouro Preto-RO.

2/Pesquisador Principal - CEPLAC - Cx. Postal 1801 CEP 66.800 Belém-PA.
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INSETOS ASSOCIADOS ÃS ANONÃCEAS: GRAVIOLA (A/wonna muAÁccuta L.) e BIRIBÂ"

mucoia (Jacq) Baill) NO ESTADO DO AMAZONAS.

Caloba, J.S. & Silva, N.M. da

O estabelecimento de plantios comerciais de gr^iola e biribã,

vem assumindo crescente importância no Amazonas, onde seus frutos sao consu

midos in natura ou processados industrialmente. Entretanto, um dos maiores

obstáculos ã expansão da área cultivada por estas anonãceas, é a ocorrên-

cia de insetos que comprometem consideravelmente o desenvolvimento destas

frutíferas.

Os levantamentos foram realizados em quatro regiões do Estado

do Amazonas (Manaus, Cacau-Pirêra, Coari, e Iranduba) no período de Junho

de 1988 a janeiro de 1989, tanto em ecossistema de várzea como de terra-fij_

me. Os insetos coletados foram acondicionados em frascos com álcool 70%

sendo posteriormente montados, catalogados e identificados.

Foram identificados quatorze espécimes de insetos, sendo que

doze ocorreram na graviola: Comp&uA aA.Qyn.zut, (L., 1758) (Coleop.; CurcuÜ£

nidae), Ciato&omuA bumbina bombina (Fabr., 1787) (Coleop.; Curculionidae) ;

kn&LtZUchui minoi (Engleman, 1894) (Hemip.; Pentatomidae), Ai&uAodicui ccc-

coi& (Curtis, 1846) (Homop.; Aleyrodidae), KphÁJ, ipiAaccola. Patch. (Homop.;

Aphididae), C&AopíaòtZò sp. (Homop.; Coccidae); Scuuòe.tia co^eae (Halker,

1852) (Homop.; Coccidae); Pinaipiò sp. (Homop.; Diaspididae); Accmopfoia sp.

(Homop.; Membracidae); MembàacÂJ, faoliata (L., 1758) (Homop.; Membracidae) ;

limai (Bondar, 1928) (Hymenop.; Eurytomidae) e CzAConaia

(Sepp., 1830) (Lepidop.; Stenomidae) e dois no biribá: CocytiuA an_

-Caeoò (Drury, 1773) (Lepidop.; Sphingidae) e Tzlzonem-ia. sp. (Hemip.; Tingi_

dae). Como insetos de maior importância econômica no Estado do Amazonas,

foram registrados a broca do tronco C. bombina. bombina., a broca da semente

8. limai e a broca do fruto C. cmonzlla.

Eng9 Agr9 graduanda em Agronomia-FCA - FUA/Manaus, Amazonas.
2 *
Prof, do Depto. de Ciências Fund, e Desenv. Agr./FCA - FUA/Manaus, Amazonas.
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PRAGAS DA MANGUEIRA E SEUS INIMIGOS NATURAIS.

1 2 3
Watanabe, M.A. ; Robbs, C F . & Yoshii, C.

A cultura da mangueira está ei expansão no território

nacional e o país já é o segundo aaior produtor de frutos des-

sa planta no mundo. A produção de manga em seus aspectos quan-

titativos e qualitativos acha-se prejudicada pela infestação

de pragas em todos os estágios fenológicos da cultura.

Este trabalho relata o resultado de levantamentos de

principais pragas e seus inimigos naturais em A épocas do ano,

em Campinas - SP (variedade Haden), Cafelândia - SP (variedade

Tommy Atkins) e Lins - SP (variedade Keitt).

As cochonilhas Aulacaspis tubercularis e Lecanium sp.

ocorrem em baixas infestações nas 3 variedades. 0 himenóptero

parasitóide da família Braconidae ataca 12 a 60X das cochoni-

lhas, mantendo-as em baixos níveis populacionais. A malforma-

ção de ponteiros atribuída a ácaros eriofiídeos ocorreu em

0,3 a 171 dos ramos. Na época de frutificação 5 a 12X dos fru-

tos estavam infestados pelas moscas-das-frutas Ceratitis capi-

tata e Anas trepha sp.

l/Bióloga, PhD. Genética, CNPDA-BfRAPA - Caixa Postal 69, CEP 13820 - Jaguariúna - SP

2/Engenheiro Agrônomo, PhD. Fitossanidade, CNPDA-EMBRAPA

3/Engenheiro Agrônomo, M.S. F i t o t e c n i a , CNPDA-EMBRAPA
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Flutuação populacional da traça-do-tomateiro (Scrobipalpula

absoluta) no Distrito Federal.

Castelo Branco, M.

A traça-do-tomateiro é uma praga severa da cultura, dani_

ficando folhas e frutos. Na região do Distrito Federal o con

trole ê feito essencialmente com inseticidas, em pulveriza^

ções que podem chegar a até 4 vezes por semana.

Com o objetivo de se conhecer as épocas de maior oco£

rência da praga, foram realizados, no período de abril/89 a

julho/90, plantios de tomate, com intervalos de 50 dias ,

em áreas de 400 ma. As amostragens tiveram periodicidade se

manai, em 6 pontos escolhidos ao acaso dentro da parcela. Cm

cada ponto eram coletados 3 folíolos superiores, 3 medianos

e 3 inferiores de 6 plantas. No laboratório foi realizada a

contagem de ovos e larvas. Verificou-se maior ocorrência de

ovos e larvas nas folhas superiores e medianas. Em épocas de

elevada precipitação pluviométrica, registrou-se uma diminujL

ção da população do inseto.

Ao final do ciclo da cultura am 5 pontos ao acaso, den

tro da parcela, foram colhidos os frutos de 4 plantas para a

avaliação da porcentagem de frutos brocados. Os valores en

contrados variaram cs 20% na época das chuvas a 85% na épo

ca seca.

Pesquisador BS CNPHortaligas. Caixa Postal 07.0218

70.359 Brasília-DF.
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SOBRE O PARASITISMO E OCORRÊNCIA DE Adetus socius Melzer, 1934

(COLEOPTERA, CERAMBYCIDAE), NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.

Lima, A.F. 4 Racca Filho, F.

Estudando as pragas associadas às plantas olerícolas

do Estado do Rio de Janeiro constatamos, em Santa Cruz, mun_i

cipio do Rio de Janeiro, uma grande infestação de uma Ia rva

broqueando troncos e ramos do jiloairo. Tal material foi, pos

teriormente, identificado pelo Doutor U. Martins como sendo

Adetus socius. Esta espécie, até então, somente estava regis

trada para os Estados de Minas Gerais e Pernambuco. Das lar

vas coletadas e criadas em laboratório, obtivemos moscas iden

tifiçadas pelo Doutor J.H. Guimarães como sendo Paratheresia

claripalpis Wulp, 1896 (Diptera, Tachinidae) . Este parasitcSi

de colaborou intensamente para a diminuição da infestação na

quela cultura, como verificamos posteriormente.

1/ Professores Adjuntos da UFRRJ.
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OCORRÊNCIA DE Cavariella aegopodii EM CENOURA, NO MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGQ,

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

larú, A. i. Oliveira, A.... úe

Neste trabalho é relatada a ocorrência do afldeo Cavarielia aegopodii

(Scopoli, 1763) (HOMOPTERA:Aphididae) colonizando cenoura (Daucus carota L.

- Umbelliferae), no município de Nova Friburgo, Estado do Rio de Janeiro,

em cultivo sem uso de agroquímicos.

Tendo como sinonímia Aphis aegopodii Scopoli, 1773 é também mencionado

na literatura como C. capreae.

Espicimens de fêmeas ãpteras e aladas foram coletadas no início de agos-

to de 1990 em colônias com forte supressão ocasionada por parasitismo de

fungos, em inverno atípicamente chuvoso. A região de ocorrência é caracteri

zada por clima tropical de altitude, com médias de inverno em torno de 13°C

e de verão, 249C, em torno de 1100 ir. de altitude e 2000 mm de chuvas distrí^

buidas em sua maior parte no período de verão.

£. aegopodii é uma espécie tipíca de Umbelíferas e se caracteriza morfo-

lógicamente pelas manchas escuras, irregulares, interruptas no abdômen, cor

nículos compridos, imbriçados e clavados (com alargamento terminal), antenas

con. 6 segmentos e 30 a 40 sensórios irregularmente dispostos em volta do

III segmento antenal. Espécimens clareados são amarelo-pálidos e medem de

1 a2 mm de comprimento.

No Brasil é dado como ocorrente apenas em São Paulo, em cenoura e erva-

doce (Pimpinella anisum L. - Umbelliferae). Ocorre também na Argentina, Ve-

nezuela e Estados Unidos, na América.

A espécie é tida como transmissora do vírus persistente ou circulativo

que ocasiona o amrelão ou vermelhão da cenoura - "carrot mottle vírus", não

observado, a nível de campo, em Nova Friburgo.

l/i.n;;V /: TQ , bolsista Jo CONVÊNIO DL COOPERAÇÃO TÉCNICA FAPfcRJ/

ilSAGRO-KlO. 2/Lnj;- Apr-,

rimental de Nova Friburgo.

ilSAGRO-KlO. 2/Lní,5 Af.r-, H.Sc., D I C , PFSACRO-R10/ Kstação Expe
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DIVERSIDADE DE INSETOS PREDADORES E PARASITOlDES MA CULTURA DE

COÜVE Biatiiica. o £ c T a c e a VAR. ACEPHALA, EM LAVRAS-MG.

B u e n o , V . H . P . 4 S o u z a , B . r t .

O presente trabalho teve como objetivo registrar a ocorren

cia de parasito ides e predadores na cultura da couve Siailtca

otí.^.CLCíCL var. Acephala, bem como fornecer uma análise faunisti_

ca dos mesmos, criando subsídios ã futuros programas de manejo

integrado de pragas em hortaliças.

Foram realizadas amostragens semanais de setembro/88 a s£

tembro/89, em uma área do campus da Escola Superior de Agricul_
2

tura de Lavras, de 200 m cultivado com couve. As coletas fo-

ram feitas com o auxilio de uma rede entorno lõgi ca e de um

co aspirador.

Foram encontradas 19 espécies de parasitoides distribuidos

nas famílias Aphidiidae, Al loxyst idae, Encyrtidae, Pterotnali-

dae, Eulophidae, Ichneumonidae e Braconidae; e 29 espécies de

predadores (Coccinel1 idae , Vespidae, Syrphidae, Forficulidae ,

Reduviidae, Chrysopidae, Asiiidae, Hemerobiidae e Nabidae). As

espécies Cyctoneda òanguinza., Scijmnai {Paílu-i) sp. Pnotonecta-

n.lna lnjt\jzn.ia.z, Viazwtizlla /lapae e Aitaxyòta biaòòicae foram

muito freqüentes, constantes, muito abundantes e dominantes na

cultura da couve.

\_l Profa. Adjunta do Departamento de F i to ssan i dade ESAI-/La vr as

2/ Estudante PÓs-graduação/Fit ossanidade ESAL/Lavras-MG.
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COMPARAÇÃO ENTRE DOIS MÉTODOS PARA AVALIAÇÃO DO DANO DA Diatraea saaahara-

1 2 3 4
Araújo, J.R. ; Beltrame, J.A. ; Matthiesen, L.A. 4 Fonseca, P.

Existe hoje no Brasil dois métodos de amostragens, o primeiro consiste

em abrir longitudinalmente o colmo da cana-de-açucar e contar o numero de

entrenós danificados, multiplicar este número por 100 e dividir pelo núme-

ro total de entrenós. 0 segundo é feito contando-se externamente o numero

de entrenõs perfurados pela broca e o calculo é o mesmo do primeiro método.

Como não poderia deixar de ser, uns defendem o primeiro método e outros

o segundo. Para tirar as duvidas, realizou-se este ensaio.

0 trabalho foi realizado durante a safra 88/89 nos seguintes locais: Usi.

na Santa Bárbara, município de Santa Bárbara D'0este-SP; Usina São Luiz, mu

niclpío de Pirassununga-SP e Destilaria EQUIPAV, Promissão-SP. As varied^

des estudadas foram: NA56-79, SP71-6163, SP70-1143 e SP71-1406, 19, 29 e 39

cortes.

Inicialmente os amostradores realizavam a contagem dos entrenós perfu-

rados externamente de todas as 50 canas por repetição, em seguida era fei-

ta a contagem interna, abrindo-se os colmos. Para cada tratamento foram

tomadas 50 canas divididas em 10 repetições, perfazendo um total de 1800 ca

nas examinadas nos 3 locais.

Após as análises estatísticas, verificou-se que o levantamento abrindo-

-se a cana longitudinalmente e contando-se o dano internamente foi 33,91%

maior do que a observação externa.

Biólogo pesquisador, IAA/PLANALSUCAR, 13.600 - Araras-SP

Usina Santa Bárbara, Santa Bárbara D'0este-SP

Destilaria São João, São João da Boa Vista-SP
4
Destilaria EQUIPAV, Promissao-SP
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INFLUÊNCIA DA IRRIGAÇÃO ARTIFICIAL COM ÁGUA NOS DANOS PROVOCADOS PELA Dza-

ZI'ICL: òaaahjraíií; EM CANA-DE-AÇÚCAR

1 2 2
Araújo, J.R. ; Botelho, P.S.M. & Macedo, N.

Este trabalho foi realizado utilizando-se um experimento do Setor de

Irrigação e Climatologia do PLANALSUCAR, em Araras-SP. 0 principal objeti-

vo deste trabalho foi verificar a ação predatória dos insetos sobre ovos da

broca da cana, D.sacaharalis e a iitensidade de infestação (I.I.) provocada

pela praga- A vatiedade estudada f ~>i a CB47-355.

A metodologia adotada consistiu em se colocar semanalmente nas folhas da

cana, posturas de D.sacaharalis, recein obtidas em laboratório, e deixadas

no campo por 10 dias para avaliar o paras itismo e a predaçao. No final de

cada ciclo da cultura, ou seja, na colheita, foi realizada a contagem de

entrenos danificados pela praga.

As irrigações eram realizadas através da verificação da umidade do solo,

quando necessário, elevava-se a umidade até um ponto determinado, através

de irrigação por aspersao.

Os dados foram obtidos durante 8 cortes e apresentaram as seguintes mé-

dias:

Para cana irrigada e nio irrigada, respectivamente: ovos predados

(51,907 - 54,75%), ovos parasitados por Tfiiyhogramna (1,76% - 0,78%), ovos

viáveis (34,33% - 34,70%) e ovos com embriões mortos (23,95% - 25,34%).

0 baixo parasitistno por Tr-irthcçjvanT.r: foi devido a metodologia não ade-

quada de prender os ovos em papel vegetal.

Com relação a I.I., houve nos primeiros 4 cortes um valor bem mais ele-

vado para cana irrigada; nos anos subseqüentes houve equilíbrio entre as

I.I.

A produtividade em cana irrigada foi sempre mais elevada, compensando as

sim, o dano provocado pela r.r,jr-c-i..;raií'« nos primeiros cortes.

' Biólogo pesquisador. IAA/PLANALSUCAR, 13.f>00 - Araras-SP

'i

' Kng^s. A^r'.'s p e s q u i s a d o r e s , 1AA/P1.ANALSUCAR, b o l s i s t a s do TNPq, 13.600 -

Araras-SP



R E T R O S P E C T I V A DA F l C T C A Ç Ã O P O P L L A C I Ü X A L DA C I C A R R I N H A < M a h a n a r v a

p o s t i c a t a S t a l ) DA FOLHA DA C A N A - D E - A Ç Ú C A R XÜS Ú L T I M O S !U A N O S ,

NA ZONA PA MATA SUL DE P E R N A M B U C O . ( I m e s t u d o d e c a s o ) .

S o n a , R . C - ' ; X i n e n í S , M • A . " ; G u i m a r ã e s . D . h . V . ~ ; A l v e s . C . H . L . ;
> •> 3

C o r d e i r o , J . A . O . T . ; Luna, A .P . ; 4 Ximenes, E.M.

Recentemente, alguns orgaos ligados ao setor canavieiro estão send.) de-

sativados, tendo como conseqüência unia ausência tota l de informações tecni -

•:.ns e c ien t í f i cas da f itossanidade canavieira. Por este motivo, os novos es

n. ..os da praga da cigarrinha para o Nordeste do Brasil se ••-._•£.;;: s- d» impor-

tância fundamental para o desenvolvimento da Zona da Mata da reííiao. Assiffi,

através do levantamento de flutuação populacional da cigarrinha da folha da

cana-de-açucir nos últimos 10 anos, no parque canavieiro da Usina Trapiohe.

Serinhaem, Estado de Pernambuco, espera-se contribuir para o acumulo de con

hecimento nesta area especial izada.

Os levantamentos foram realizados em 29 engenhos durante os meses de j.i

neiro a setembro de cada ano, independente de variedade, num to ta l de iti

canas 'o acaso/hectare. Na ocasião eram contados o numero de insetos (nin-

fas e adultos) por colmo, perfaEendo 2.610 levantamentos para o perí»d.> em

estudo.

De acordo com os resultados e apôs a tabulaçao de todos os dados, foi

observado que durante o período, o mes de julho de cada ano c carac ter iza-

do pi la a l ta infestação da praga, com média por colmo de 7,78 p/nintas e

1,18 p /aaul tos . Também, nos últimos -ínos (89 »• 90) sente-se claramente o

avanço populacional da cigarrinha nu parque i-.inaviei ro da Mat.i Stil do Esta

do. reíorçado pelas condições epif i tologicas t avor.iv--i ,s da região, aleir. de

u.na ausência quase total do manejo f i tossani tar i.i das unidades acucareiras

.ili ex i s ten tes . Para representar a importância dr> estudo, são apresentados

craficos e tabelas que caracteriza t- ciar condições para a tomada de posi-

ção para medidas de controle da praga or.i referenciada.

/ = . . . - - , „ r i - . : ' • : :• . . . ; : . . : : . . / . .

/ • • • • • : : . - . - , •',-. • - • i r o i , / - / '•
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LEVANTAMEWTO DA POPULAÇÃO DE ARTRÕPODOS EM ÃREA Dt;

Pinheiro, J.B.'; Araújo, J.R.'; Botelho, P.S.M.~ 4 Caapos, M.B..S.

O presente trabalho foi desenvolvido em área de cana-de-açúcar no

município de Araras, São Paulo, durante o período de setembro do 1936 a

outubro de 19P9.

Na coleta dos artropodos foram empregadas duas armadilhas de solo.

Os espécimes coletados eram recolhidos uma vez por semana e conduzidos ao

laboratório para identificação. Os dados obtidos foram agrupados por cias-

se, ordem « família.

Nos quatorze meses de coletas foram capturados 5-<*48 espécimes dis-

tribuídos entre as classes Insecta (99,032); Arachnida (0,62£), fhilopoda

(0,282) e Diplopoda (0.07Z).

Na classe Insecta foram captut ados indivíduos pertencentes as ordens

Coleoptera, Hymenoptera, Diptera, Hemiptera, Homoptera, Orthoptera, I.epi-

doptera, Thysanoptera, Isoptera e Psocoptera.

Pôde-se concluir que as ordens mais freqüentes foram a Co loopterá

(72,O4Z), Hymenoptera (20,72%) e Diptera (3,62£). As famílias mais repre-

sentativas na ordem Coleoptera foram Nicidulidae (46,49"), Staphylir.ídae

(A,99Z), Scolytidae (4,15%) e Anthicidae (2,88%) e na ordeai Hymenoptera

foi Formicidae (19,352). 0 mês de maior captura de indivíduos foi o do

dezembro (45.36Z) e o de menor abril (0,95%).

' Biólogos do PLANALSUCAR, 13.600, Araras-SP

Eng9 Agr9 pesquisador do PLANALSUCAR, 13.600, Araras-SP, bolsista do CSI\
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OCORRÊNCIA E FLUTUAÇÃO POPULACIONAL DÇ PRAGAS DO ARROZ DE SEQUEIRO NO HUNIClPIO DE BACABAL/MA

Rodrigues, F.J.Ol» Sousa, I.Sl ; & Chagas, E,F2«

Este trabalho teve como objetivo registrar os Insetos ocorrentes no arroz de sequeiro e

estudar a flutuação de suas populações durante o ciclo da cultura.

O levantamento foi realizado no Município de Bacabal/HA em uma lavoura de l.OOOn*, semea-

da com a cultura de nome regional "Palha Murcha". No período de janeiro a maio reallzaram-se

amostragens semanais, utilizando-se redeentomológlca e especialmente para a Tlbaca

limbatlventres usou-se um quadrado de madeira com área de lmJ em volta das touceiras de

arroz.

Entre as espécies coletada*, as mais abundantes foram: Chactocnema sp. (Pulgulnha ) ;

Oedlopalha guerlnl Baly, 1858 (Pulga d'Anta); Tlbaca llabatlvcntres Stal, 1860 (Percevejo ca£

tanho do colmo); Oebalus poecllus Dallas, 1S51 e Oebalus ypsllongrlseus De Geer, 1773 (Perce_

velos dos Grãos). Outros Insetos constaram do levantamento, porém devido ãs suas pequenas Iti

cldênclas não foram Incluídos neste trabalho.

Pelos resultados afirma-se que as espécies ocorreram de modo generalizado e em épocas dl£

tintas do ciclo de cultura. A espécie Chactpcnema sp. ocorreu logo após o plantio, apreser^

tando picos populacionais aos 18 dias (acme) e 50 dias. O, Guerlnl se mostrou presente du

rante todo ciclo, com picos aos 60 e 80 (acme). I. llmbatlventris ocorreu aos 36 dias, época

do perfilhamento, com picos aos 42, 56 (acme), e 88 dias. As espécies £• poecllus e 0

ypsllongrlseus occrrerem após a emergência das primeiras penículas aos 66 dias com a segun-

da espécie apresentando maior número de Indivíduos coletados. Os picos populacionais foram

registrados aos 24 dias após emergência para ambas as espécies, além de outro pico menor para

£. poecllus aos 40 dias após.

1 - Pesquisador da EMAPA/São LUI<"MA.

2 - Pesquisador d? EMPRAPA.PROF.LIEMA/Sãu Luís-MA.
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OCORRÊNCIA DE DIMORFISMO SAZONAL EM ADULTOS DE Oebalus ypsilongriseus (De

Geer, 1773) (Heteroptera: Pentatomidae).

1 2 3
Vecchio, M.C. Del ; Albuquerque, G.S. & Grazia, J.

Apesar da importância deste inseto na cultura do arroz sao desconheci-

das pesquisas sobre sua biologia e ecologia. A constatação de variações

morfolõgicas sazonais intraespecíficas e fundamental quando a espécie em

foco é praga e devem ser implementados programas de manejo.

A partir de estudos taxonômicos foi constatado o dimorfismo em 0.

ypsilongriseus. Na forma nao-hibernante a coloração é castanha-amarelaua,

com manchas no pronoto e escutelo evidentes; os ângulos uraerais do prono-

to sao desenvolvidos em forma de espinho. Na forma hibernante a coloração

é mais pálida, as manchas no pronoto e escutelo pouco evidentes; os ângu-

los umerais nao formam espinhos, apresentando-se apenas salientes. Foi

comprovado, em laboratório, que as duas formas são determinadas por foto-

perlodos diferentes a que sao submetidas as ninfas. Dez posturas, separa-

das ã metade, foram expostas a fotoperíodos contrastantes: 11L:13E (inve_r

no) e 14L:10E (verão). Cada fotoperíodo deu origem a uma forma sazonal.

Este m.smo fenômeno ocorre em outra espécie congênere: 0_. poeiilus.

Estes resultados permitem distinguir gerações hibernantes e nao-hibe£

nantes e m estudos populacionais de 0. ypsilongriseus. Outrossim permitem

considerar definitivamente o. ypsilongriseus como sinônimo senior de ou-

tra espécie d̂  Oebalus.

1. CPG em Agronomia, liFRGS. Porto Alegre, RS. Bolsista CAPES.

2. Cornell University, EUA. Bolsista CNPq.

'3. Prof, titular, Depto. Zoologia, 1'FRCS.Porto Alegre, RS.Bolsista CNPq.
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ESTUDO DOS IMATUROS DE PENTATOMIDEOS (Heteroptera) QUE VIVEM SOBRE ARROZ

(Oryza sativa L.): III-Qebalus ypsilongriseus (De Geer, 1773).

Vecchio, M.C. Del & Grazia, J.

Este inseto é considerado praga de arroz em toda a America do Sul

sendo a espécie de Oebalus que predomina no sistema de sequeiro. Apesar de

sua importância econômica sao desconhecidos dados sobre sua biologia.

A criação, em laboratório, foi iniciada com adultos coletados em Eldo-

rado do Sul, RS, em novembro de 1989, e alimentados com azevêm (Lolium

multiflorum) , erva de bicho (Polygonutn punctatum), arroz integral e milho

verde. As posturas foram obtidas principalmente sobre a erva de bicho (n?

médio ovos/postura: 17,1+̂  8,9). Quinze posturas, totalizando 195 ovos ,

foram incubadas numa câmara climatizada (25 • 1 C; 75+_ 107.UR; IA horas de

fotofase). Após o 29 estádio as ninfas foram alimentadas com inflorescên-

cias de erva de bicho. A duração dos estádios imaturos (dias) e taxas de

mortalidade (X) foram: ovo: 4,7+ 0,4; 7,2; primeiro: 2,3+ 0,4; 0; segundo:

4,4+_ 0,8; 6,1; terceiro: 3,5̂ + 0,8; 2,3; quarto: 4,l+_ 0,8; 1,2; quinto:6,7^

1,2; 15,2. A razão sexual foi de 0,7 macho: 1 fêmea.

Outras dez posturas foram acompanhadas para estudos de morfologia. De

cada estádio foram retirados exemplares para medições e ilustrações. Foi

feito o registro fotográfico e descrição detalhada da morfologia dos dis-

tintos estágios.

1. CPG em Agronomia, UFRGS. Porto Alegre, RS. Bolsista CAPES.

2. Prof. Titular, Dept. Zoologia, UFRGS. Porto Alegre,RS. Bolsista CNPq.
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TESTES DE PREFERÊNCIA DE Atta sexáens mbrapilosa FOREL, 1908 PARA FOLHAS

DE Riainus aomunis L. E Ipomoea batatas POIR.

Hebling, M.J.A.; Bueno, O.C. ; Maroti, P. ;Aulino da Silva,O. & Pagnocca.F.C.

Como parte de um projeto de estudos de toxicidade de plantas para fo£

mígas cortadeiras foram realizados testes de preferencia foliar em fornú

gueiros de A. sexãens xubropilosa, para R. comunis (mamoneira) e I. batatas

(batata doce), usando como controle folhas de Ligustrum luaidum. Os testes

foram realizados em 5 colônias de laboratório (10 repetições) e 1 colônia

de campo (7 repetições). Discos (0 8 mm) de folhas novas e velhas, foram £

ferecidas, simultaneamente ãs formigas, sobre uma plataforma de vidro na

arena dos formigueiros ou diretamente no solo, ao lado de trilhas de forra

geamento no campo. A disposição dos discos foi previamente sorteada em cada

teste e, no momento que um disco era levado, imediatamente era reposto por

outro do mesmo tipo, até completar 1 nora, após o que eram computados os

discos transportados de cada planta. 0 Teste G indicou que o número de dis

cos transportados foi dependente tanto das espécies de plantas como das co

lônias estudadas. 0 mesmo teste níío mostrou diferença significativa na pre

ferencia por folhas novas e velhas para cada espécie. Nos dados obtidos no

laboratório, foi evidenciada preferencia para folhas de I. batatas e de L.

luaidum e baixa preferencia para R. aomunis. Entretanto, no formigueiro de

campo,a preferência foi para L. luoiãum e baixa para I. batatas e R.aomunis.

Durante os testes de campo, foi observado que, enquanto os discos de L. lu_

cidum foram todos transportados para o interior do formigueiro, os de I.

batatas foram, em grande parte, deslocados para mais longe da trilha. Comp£

rando-se os resultados totais, com dados de outras espécies de plantas (Bue

no et alii, 1989), o teste de comparação entre proporções indicou que a

quantidade de discos de L. luaidum nao diferiu significativamente e assim ,

tomando-se essa planta como base, obteve-se a ordem geral de preferência :

L. luaidum, Sesamum indiaum (gergelim), I. batatas, Virola sebifera e R.

aomunis.

Profs, do Instituto de Biociências e Centro de Estudos de Insetos Sociais

(CEIS) - UNESP - Rio Claro, SP.
2 Estagiário do Depto. de Zoologia - I.B. - UNESP - Rio Claro, SP.
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ANÁLISE DO RITMO CIRCADIANO DA SAÜVA DO NORDESTE. I. A BUSCA DE PROVISÃO

EM FOTOFASE1

SALES, F.J.M? & SILVA, M.G.C?

O controle comportamental da saúva do nordeste, Atta opaaioeps Borg

meier, 1939 (Hymenoptera:Formicidae) e a futura domesticaçao da espécie '

apresentam dependência intrínseca do ritmo circadiano do inseto. As infor-

mações inerentes a esta espécie caracterizam-na como irirmicíneo essencial-

mente noturno. Entretanto, observou-se que a saúva do nordeste destaca-se'

ainda, pelo ciclo marcante de atividade diurna, regulado por fatores endõ-

genos e exógenos. 0 objetivo desta primeira fase de investigação foi o de

caracterizar o ciclo diurno de provisão da espécie.

Utilizou-se, na análise, dois sauveiros artificiais, tipo aberto, '

fundados em fevereiro de 1988, do Laboratório de Entomologia Agrícola do

Centro de Ciências Agrárias da Universidade Federal do Ceará, mantidos a

26 + 1°C, 85% RH e 14 horas de fotofase num ciclo de 24 horas. Nas áreas '

de provisão destes sauveiros, oferecia-se quantidades conhecidas de aveia'

em flocos i. cada 60 minutos de intervalo, retirando-se todo resquício de

aveia deixada no fornecimento anterior. As análises quantitativa e qualita

tiva do comportamento do inseto contemplou o período de 6 ãs 18 horas, du-

rante seis dias, com intervalo de repouso abaixo de 48 horas. Os dados fo-

ram transferidos para um microcomputador X-TEC Super Turbo de 16bits e 640

Kbytes acoplado a uma impressora matricial Rima de 180cps. 0 sistema opera

cional era acionado pelo MS-DOS IBM v. 3.3 e a análise foi conduzida com o

acionamento do logiciário Statgraphics v. 2.1 . Constatou-se que a saúva'

do nordeste apresenta atividade diurna com acme no período de 7 ãs 8 horas

da manha.

0 CNPq subvenciona esta pesquisa

Professor e Pesquisador do CNPq. CCA/UFC, CP.12168, 60451 Fortaleza,CE.
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ANÁLISE DO RITMO CIRCADIANO DA SAÜVA DO NORDESTE. II. A BUSCA DE PROVISÃO

EM ESCOTOFASE1

SALES, F.J.M? & PEQUENO, M.R?

As atividades das espécies biológicas sao reguladas por estímulos '

internos e externos diretamente associados aos movimentos da terra em tor-

no de seu eixo e em relação ao sol. Num programa de controle comportamen-

tal e/ou domesticação da saúva do nordeste, Atta opaciaeps Borgmeier, 1939

(Hymenoptera:Formicidae), faz-se necessário a elucidação do ritmo circadia

no da espécie. A presente investigação, nesta segunda fase, objetivou a c£

racterizaçao do ciclo noturno de provisão da A. opaciceps.

Um sauveiro artificial, tipo aberto, fundado em fevereiro de 1988,'

mantido a 26 - 1°C, 85ZRH e 14 horas de fotofase num ciclo de 24 horas, '

pertencente ao Centro de Ciências Agrárias da Universidade Federal do Cea-

rá, foi utilizado no processo de avaliação da escotofase. Supria-se a col£

nia com quantidades pré-determinadas de aveia, a cada 60 minutos, na área'

de provisão. Em seguida, retirava-se todo resíduo de aveia fornecida , an-

teriormente. A avaliação comportamental do inseto consistiu de observações

diretas entre o período de 18 ãs 6 horas, durante seis dias. Os resultados

foram transpostos para um microcomputador X-TEC Super Turbo de lóbits, 640

Kbytes acoplado a uma impressora matricial Rima de 180cps. Os logiciários'

constavam do M3-D0S IBM v. 3.3, no sistema operacional,e,o Statgraphics '

v. 2.1, para inferência da atividade. Os resultados das primeiras avalia-'

çoes permitem sugerir que a saúva do nordeste tem ciclo ativo em escotofa-

se , com mínimo no período de 16 às 19 horas e máximo de 23 ãs 24 horas.

0 CNPq subvenciona esta pesquisa. Professor e Pesquisador do CNPq.

Ex-Pesquisador da EMBRAPA, CCA/UFC, CP. 12168, 60451 Fortaleza, Ceará.
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COMPORTAMENTO DE RAINHAS DE ACROMYRMEX STRIATUS (HYHENOPTERA
FORMICIDAE) LOGO APÓS O VÔO NUPCIAL

Diehl-Fleig, E.1

Embora Acrotnyrmex striatus apresente uma alta densidade
no Rio Grande do Sul pouco e conhecido sobre a biologia desta
espécie. 0 presente trabalho relata o comportamento em campo
de feneas recém fecundadas. Foram observadas 5 revoadas de A.
striatus, todas após fortes chuvas e com temperaturas de 27s
a 30«C.

A primeira revoada ocorreu em São Leopoldo (RS), entre
13 e 14h, sendo que as 17 h foi encontrado um grupo de 39 ra.i
nhas, já sen asas, em uma área de solo argiloso de cerca de
100 m . Destas, 30 escavaram e posteriormente fecharam o olh£
iro. Apenas 1 rainha teve sucesso na formação da colônia, ten
io sido observado operárias médias após 90 dias.

As outras quatro revoadas ocorreram em Torres (RS), en-
tre 8 e 9 h em 4 dias sucessivos. As rainhas, já sem asas, fo
ram encontradas em media 1 hora apôs o vôo nupcial, en grupos
de 12, 23 e 50 na base das dunas em áreas de 5, 8 e 15 m res
pectivãmente. Dois outros grupos, provenientes da mesrna revoa
da, um com 72 e outro com 30 fêmeas foram encontrados ao lon-
go de 100 e 80 m (40 cn de largura) nas laterais de una estra
da. Cerca de 80% das fêmeas, após deslocamentos intensos, ini_
ciaram a cavar, dispondo os grãos de areia em semi-circulo a-
fastados 5 a 7 cm do olheiro. Após 4 a 6 horas de escavação ,
ocorreu o fechamento dos olheiros. Estas áreas foram observa-
das durante 3 dias, tendo-se constatado que a maioria das rai
nhas reabria o olheiro, saindo à superfície para forragear e
posteriormente retornando a obstruir o olheiro.

1/ Prof*. Titular do Dept« Biologia, UiJISINoS/SÃO LEOPOLDO
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ATIVIDADES DE RAINHAS DE ACROMYRMEX STRIATUS (HYMENOPTERA
FORMICIDAE) EM LABORATÓRIO.

Lucchese, M.E. de P.1 & Diehl-Fleig, E.2

A maioria dos autores refere que as fêmeas fecundadas das
Attini escavam a primeira câmara, mantendo-se a partir dai em

sistema de enclausuramento total. Para o presente trabalho fo-
ram coletadas 38 rainhas dealadas de A. striatus quando deslo-
cavam-se pelo solo a procura de local para escavar ou já esca-
vando. As rainhas foram mantidas em potes plásticos contendo
terra e um pequeno recipiente com algodão embebido em água,com
oferta diária de folhas e flores.

No primeiro dia 76,3% das fêmeas escavaram um pequeno ca
nal e câmara, sendo que apenas uma obstruiu a entrada. No 22
dia, 92,1% já haviam escavado e 55,3% mantinham-se no interior
da câmara, com o olheiro fechado. Durante a primeira semana
foi observado que as rainhas abriam o olheiro, saíam da câmara
e deslocavam-se lentamente pela superfície.

A partir do 8a dia foi observado as rainhas forrageando
e retornando lentamente para o interior da câmara, fechando ou
não o olheiro. 0 forrageamento pelas rainhas foi observado até
o 42 mês. Duas fêmeas morreram no 92 dia e a partir da 3* sema
na a mortalidade intensificou-se. No 38 mês, das rainhas ainda
vivas, 7 forrageavam e 2 já tinham prole. No 4» mês apenas as
rainhas :om operárias filhas mantinham-se vivas. Assim, o su-
cesso na fundação de colônias por A.striatus em laboratório
foi de 5,26%.

1/ Bolsista de Aperfeiçoamento CNPq - Dept8Biologia UNISINOS
2/ Prof»Titular - Depts Biologia, UNISINOS/SÃO LEOPOLDO
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O COMPORTAMENTO DE RAINHAS EM COLÔNIA POLIGTNICA DE Acromyrmex subterraneus

(FORMICIDAE: ATTINI).

Delia Lucia.T.M.C.^OLIVEIRA.M.A.2; ARAÚJO,M.S.2;BENTO,S.M.S.24 OLIVEIRA.M.

M.2

Objetivou-se, neste trabalho, observar a alimentação,a movimentação,

o "grooming" e o relacionamento entre ceis rainhas numa colônia poligínica

de Acromyrmex subterraneus subterraneus Forel, 1893.

As rainhas provenientes de uma colônia escavada no Campus da Univer-

sidade Federal de Viçosa foram marcadas no tórax para diferenciação e a co-

lônia acondicionada em estrutura apropriada, em laboratório para a realiza-

ção das observações. Estas foram efetuadas durante 24 horas consecutivas p<a

ra cada rainha. Observações de rainhas em colônias monogínicas serviram pa-

ra comparações.

Em 24 horas, houve rainha que se alimentou apenas uma vez ao passo

que outra se alimentou até 19 vezes, diretamente do fungo. A alimentação pe

Ias operárias também apresentou variações, sendo a amplitude de 20 a 91 ve-

zes, Uma das rainhas se movimentou pouco (183 cm) em contraste com outras

duas que se movimentaram até 980 cm. 0 período de imobilidade também variou

entre elas. Uma permaneceu imóvel até 11 horas e 30 minutos das 24 horas,en

quanto que outras permaneceram imóveis apenas 5 horas e 30 minutos. A ativi

dade de "grooming"apresentou freqüência que variava entre 75 e 197 vezes.Hou

ve contatos antenais entre as seis rainhas, não tendo sido observada, contu

do, qualquer reação antagonística entre elas.

l/?rofa. DeptV Biologia Animal - UFV/Viçosa-MO, Bolsista CNPq.

2/Est»dantes - Bolsistas do CNPq - UFV/Viçosa-MG.
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ENSAIO DE CAMPO, PARA OBSERVAR COMPORTAMENTO DE CUPINS QUANDO

CM CONFRONTO COM MATERIAIS POLÍMEROS UTILIZADOS NA PROTEÇÃO DE

CABOS DE ALTA TENSÃO, NA REGIÃO AMAZÔNICA.

1 2 3
Menezes, E.8. ; Ferreira, I.T. ; Bandeira, A.G. ; Macambira, M.
L.3.4 4 Sens, M.A.5

O constante ataque de cupins em cabos de alta tensão, cabos

telefônicos e outros materiais em todo o mundo, levou a equips

a conduzir o presente estudo, em termiteiros naturais na região

amazônica. Esta pesquisa teve como objetivo detectar o efeito

Anti-cupim do material testado e submetido ao ataque do mesmo.

Diversos cabos foram confeccionados de modo que, quando liga_

do em corrente elétr ica, gerassem um campo eletromagnético. Os

cabos foram introduzidos em colônias previamente montadas, fa-

zendo com que o material submetido estivesse sempre em contato

com a população do termita. Também foram confeccionados sanduí-

ches especiais (contendo no seu interior serragem de madeira) e

introduzidos em termiteiros previamente selecionados em Belém ,

Fazenda Morelandia (PA) e em Manaus (AM) . Os ensaios foram rea-

lizados com diferentes espécies de Nasutitermes e Coptotermes

havilandi.

Os resultados, obtidos parcialmente, mostram que as colônias

de Nasutitermes spp. atacam indistintamente os cabos testemunha

e os cabos ATC; porem os danos evidenciados sao diferentes en-

tre ei . 0 ataque de Coptotermes havilandi não foi significativa

No que diz respeito aos sanduíches, vários foram perfurados e

todo o material do seu interior retirado; principalmente nas

teütemunhac. Cs estudos iniciados em outubro de 1986, estão em

andamento e a retirada do material para observação dos resulta-

dos finaic deverá ser realizado em agosto de 1991, porque infe-

lizmente a equipe nao conta com mais recursos financeiros para

dar continuidade à presente pecquica.

1-Prof. Adj-jnto PhD, Área de Entornologia-UFRRD-Bolsicta CNPq
2-Tecnico Arjrícola-É: tagiário Centro Controle 8iolÓ9Íco-UFSDj
3-Pc: quitador do Departamento de Ecologia - I[4PA Manauc (A'i)
^-Pe^qui^adora do Mu~uu "Emílio Goeldi" - Beletr (PA)

D.mtro de Pccquicai Elétrica:: CEPEL E l&trotrá: - : ; j
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COMPONENTES DO MATERIAL UTILIZADO NA CONSTRUÇÃO DO TERMITEIRO

DO CUPIM-DE-MONTlCULO (ISOPTERA, TERMITIDAE).

Peres Filho, O. ; Salvadori, J.R. ; Sanchez, G. ; Nakano, O. ;

Terán, F. 0.

No trabalho foram efetuadas análises química e tex-

tural do termiteiro, do cupim-de-montículo Cornitermes aumulans

(Kollar, 1832)(Isoptera, Termitidae), e do solo próximo a este.

Foram retiradas amostras de diferentes partes do termiteiro de

Cornizermes cumulans, e efetuaram-se coletas do solo adjacente

a este. As amostras do solo foram retiradas de diferentes dis-

tâncias (0,3; 1,0 e 2,0 m) em relação ao termiteiro e em três

profundidades (superficial; 10 e 30 cm) para cada distância. Os

resultados obtidos permitiram concluir que: 1) o material do

termiteiro, principalmente o cartão, é mais rico em nutrientes'

do que o solo local; 2) tcda a camada externa do termiteiro é

mais rica em argila.

U Prof9 Dr. do Dept9 de Engenharia Florestal - UFMT/CUIABA-MT

2/ Pesquisador Dr. do Centro do Trigo - EMBRAPA/RS

3/ Pesquisador Dr. - Colômbia

4/ Prof9 Dr. do Dept9 de Entomologia - ESALQ-USP/PIRACICABA-SP

5/ Eng9 Agr9 do Setor de Entomologia - COPERSUCAR/PIRACICABA-SP
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FLUTUAÇÃO POPULACIONAL OE Mahanaroa fvnòriolata STAL. EM ARARAS-SP

Pinheiro, J.B. ; Botelho, P.S.M. 4 Araújo, J.R.

A flutuação populacional da cigarrinha da raiz Mahanaroa fimbriolata

Stal foi estudada no período de 1973 a 1989 através de 2 coletas semanais

realizadas por 3 armadilhas luminosas modelo "Luiz de Queiroz", equipadas

com limpadas fluorescentes modelo F15T8BL.

Essas capturas realizadas ea área de cana-de-açúcar da Estação Expe-

rimental do IAA/PLAHALSIICAR, em Araras-SP, foram agrupadas por mês. Os da-

dos médios desses 17 anos de coletas permitem concluir que existe ocorrên-

cia de adultos da cigarrinha da raiz nos meses de outubro a maio. Com ex-

ceção de um indivíduo coletado no mês de julho de 1980, o período de junho

a setembro caracteriza-se pela ausência de adultos de M. fimbriolata na re-

gião. 0 pico populacional ocorre no mês de fevereiro.

1 Biólogos do PLANALSUCAR, 13.600, Araras-SP
2 Eng9 Agr9 pesquisador do PLANALSUCAR, 13,600, Araras-SP, bolsista do CNPq
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DISTRIBUIÇÃO TEMPORAL DE PERCEVEJOS (HEM-, LYGAEIDAE) COLETADOS EM ARMADI-

LHA LUMINOSA.

Silveira Neto, S. ; Zucchi, R.A. ; Monteiro, R.C.'

Nos levantamentos de mariposas realizados com armadilhas luaiinosas

•odeio "Luiz de Queiroz" (lâmpada F ,T BL), durante 25 anos. no campo expe-

riaental do Departamento de Entomologia, ESALQ/ÜSP, fora* coletadas também

algumas espécies de ligeideos. Desta forma, COB base nestes levantamentos

foi possível estabelecer as épocas de ocorrência de 13 espécie de ligeideos.

Estas espécies, identificadas pelo Dr.J.A.Slater (university of Connecticut-

-USA), ocorre* nos seguintes meses:

Bubacíò conveigtni - setembro

CiyphuZa ajfòuA - janeiro; abril; setembro; outubro; novembro

Cymoninui notatúJLU - maio

EltL&molomuò òoxdidu& - maio

Hvmt.UA e.t*MÍuò - janeiro; fevereiro; março; abril; maio; agosto; ou

tubro; novembro; dezembro

lichnodzmixò nigiovino&ui - novembro

Lygataò atboonnatuA - janeiro; dezembro

NeopOJMZJia bÁXxjbaXA - fevereiro; maio; junho; setembro; novembro

õzdancala bÁmnculata - março

ÕncopeZtuò vaiicoloi - março

Oncopítttxi un4.6<L&ciaXetlu6 - janeiro; maio; dezembro

PoludopachybiachiuA vineta - fevereiro; outubro

Pizudopeuiomiui tiwaxU - março

Exemplares das espécies coletadas foram incorporados â coleção do De

partamento de Entomologia - ESALQ/USP.

Pesquisadores do CNPq
2 Bolsista da FAPESP

Dept9 de Entomologia-ESALQ/USP-Cx.P., 09-13.400 Piracicaba-SP.
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PULGdES ALADOS COLETADOS COM AJBUDIUU DE HOEKICK «A CULTOtA DA BATATA EM

LAVIAS - HG

•ossi, M.M.1 ; Carvalho, CF. 2 4 Hatioli. J.C.1

A batata é uaa das principais culturas no Brasil • o estado de Minas

é ua dos aaiores produtores. Considerando que os pulgões são considerados

os insetos de aaior laportãncla econõalca a cultura, o objetivo básico foi

fazer o levantamento da apldofaona alada no cultivo da batata e no pousio

do terreno.

0 ensaio foi feito ca área experimental da ESAL, coa CV. Acbat, ca

duas épocas de cultivo (aaio a agosto/86) e (fevereiro a aarço/87) e duas ê

poças de pousio (seteabro a janeiro/87) e (abril a junho/87). A área culti

vada era de 2.500 a2. Foraa usadas três aramdilhas coa superfície relecti-

va de 1.333 ca2. Foraa feitas três coletas seaanals e apôs a separação das

espécies, foraa enviados para identificação.

Coletou-se 21 espécies de pulgões de ua universo de 12.607 indivídu-

os em 171 coletores. As espécies foraa: ApkU Apiltatcola. Patch, VactynottU

«p., Myzu» pvuijCAi, loxoptoia. ccüticÀjku. SXev-tcjtipte bnanicnt, Lipapkíi

i, PiocÁpkitm sp., Apfcú sp., Ittfuuitwui sp., P-ictutapku bJuuitiai-

«46, HacKoAiphiw tupkotbiat, KkopatoAiphum maidu, HacAMipkum sp.,
lapku vtnzzuttiHtii, TkvUoapku sp., Apku $o**ypii, tnaehycaudiu sp.,
CapiXopkoiut hippopkau, AcytfoiÁpkon iotcuU, AtyvtoAiphon «p. e HypvuMtpub
lacXucat. As populações foraa encontradas durante todo o ano, independente

da área estar ou não cultivada. A aaior ocorrência foi no ais de outubro e

a aenor no periode de janeiro a junho.

Agr», M Sc. ea Entoaologia - ESAL, Uvras - MC.

ssor Dept9 Fitossanidade/ESA

Pesquisador EPAMIG - Uvras - MC,

1 Professor Dept9 Fitossanidade/ESAL, Lavras - MG.
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"USO DE ARMADILHA LUMINOSA PARA O MONITORAMENTO DE POPULAÇÕES DE INSETOS EM

SOJA".

Neves, P.M.O.J.1; Oliveira, E.B.+2

O presente trabalho foi desenvolvido no Norte do Paraná, Londrina,

usando-se 6 armadilhas luminosas, COB lâmpada F1S TI2 BL "SYLVANIA". 0 prin

cipal objetivo foi o de monitorar a população de alguns insetos pragas da

soja em especial AnticOK&ia. ge/matatu (HUBNER, 1818). Foi também monitora-

da a população de HtzcJiú. vvUduza L. Calo&oma gftanutatum e. Giytotalpa

htxadactUa.

As armadilhas foram ligadas diariamente das 18:00 as 06:00 horas. A

população de lagartas foi semanalmente estimada pelo método de batida de pa

no para ser correlacionada com o número de adultos capturados. A periodici-

dade de vôo de A. gvmaXatii, P&eudoptu&ia inctudzn& e Hidylipta indicate.

foi estudada.

Para A. gvmataLis o pico no número de adultos capturados ocorreu en

tre os dia 4 e 8 de janeiro. A maior atividade de vôo de A. gemmatatiA,

P. inctadeni e H. indicata foi respectivamente 20:00 - 22:00 horas para as

duas primeiras espécies e das 02:00 as 04:00 horas para a última espécie.

Para A. gvmataiii observou-se que aproximadamente 5 a 8 dias apôs o

pico no número de adultos capturados ocorreu um pico no número de lagartas

pequenas.

1/ Prof. Assistente de Entomologla - FUEL/Londrlna-PR

2/ Pesquisador da EMBRAPA (CNPsoja)"ln memorium".
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CYDNIDAE CAPTURADOS EM ARMADILHA LUMINOSA EM SANTA MARIA - RS1

LINK, D.2; COSTA, E.C.2 & TARRAGÕ, M.F.S.3

No período de agosto de 1971 a julho de 1974, na área do Campus da

Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria (RS), foi instalada uma

armadilha luminosa equipada com lâmpada ultravioleta F.JTgBL, ligada cinco

noites por semana, com retirada de material na manhã seguinte.

Do material coletado separou-se os exemplares da família Cydnidae

(Heteroptera); alguns espécimens foram enviados a especialistas para deter-

minação .

Foram capturados cinco gêneros e quatorze espécies, num total de 1299

exemplares. 0 período de captura ocorreu de outubro a março, nos três anos.

0 acme de coleta ocorreu em dezembro, nos três anos. Três espécies corres-

ponderam a 85,52 do material coletado. PangaeiU (P.) xanthopui Signoret,

1882 foi a mais abundante, com 59,1Z do material capturado; VattaòiztZtU,

(í>.) cUixtaceui Froeschner, 1960, com 16,2Z, e Tominotuò íncompicaui

Froeschner, 1960, com 10,2Z, formaram o grupo principal.

Não foram capturados exemplares do gênero ScaptocoiAA, onde estão re-

feridas espécies prejudiciais a plantas cultivadas.

Parte do projeto: Entomofauna de Santa Maria e arredores.

2
EngS AgrS, Prof. Titular, Bolsista do CNPq. Departamento de Defesa Fitossa-
nitária, Centro de Ciências Rurais da Universidade Federal de Santa Maria.
97.119 Santa liaria - RS.

Eng2 AgrS, Prof. Adjunto. Departamento de Defesa Fitossanltiria, Centro de
Ciências Rurais da Universidade Federal de Santa Maria.
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ECOLOGIA DE COMUNIDADES SINANTRÕPICAS DE SARCOPHAGIDAE NA ZONA RURAL DE ITA

GUAt, RIO DE JANEIRO, COMO BIONDICADORAS DA QUALIDADE AMBIENTAL

FERREIRA, Y.L.1; AMORIM, M.2; CORRÊA, C.J.G.3; ALMEIDA, J.R. de*

Estamos conduzindo este trabalho no Laboratório de Ecologia Aplicada

ao Planejamento Ambiental»do Dept9 de Ecologia da UFRJ. Os resultados sao

preliminares pois o trabalho está em andamento e tem como objetivo detec -

tar o grau de modificação ambiental decorrente de atividades antrópicas ,

através de um estudo das comunidades de muscóideos.

Realizaram-se 24 coletas mensais correspondendo a 2 anos, em 2 pontos

da Zona Rural:campo de pastagem e floresta tropical secundaria,com armadi -

lha do tipo descrita por D'Almeida(1984)e outros, utilizando-se as iscas :ví

ceras de peixe, vísceras de galinha e fezes humanas expostas frescas duran-

te 7 dias consecutivos ao mesmo tempo nos dois pontos, com 3 armadilhas por

ponto.A medida que os díperos emergiam,sacrificávamos,Criávamos e acondicio

návamos em caixas para posterior identificação.Preferimos trabalhar com es-

ta armadilha por ser a que melhor se aplicava ao nosso caso e estas iscas a_

presentaram maior grau de atratividade para este grupo .Espécies identifica-

das:E.cottuioi,E, {íowe.ncioi.,0.modeóta,C.la/iv-Lcida,Oxij&an.cod&xJ.a òp,0.thoi-

nax,Q.tímida,Õ.dlana, 0.amoKOòa,E.anguÁMa,L.(^U^pula,P.chA.yioòtoma,0.^liani

nenAiA,S.occidula,San.cophagula ip,0.íxc-ua,S.caniUa,H.fiapax,K.biZ^oit4,S.in

ticobía ip,0.6impLícoidu,H.pitÃ.pltv^ux,H.t(L>mi\íwJUÁ,H.mo^Ájonílla e a tribo

Vexnòaicophagína.Fezes humanas foi a isca mais visitada nos pontosiS. innota,

0.diana,E.co¥Huion. foram as espécies mais freqüentes na floresta.0.diana,S.

occ-iduia,VíxoòaAcophaginatas mais freqüentes no pasto.E.cotluAOK. espécie

constante .0 .thonnax,0 .diana,E.angiUíla,P.chA.yioòtoma,0. ̂ lumimiuli ,0 .e.xcÁt>a,

S.ínnotã acessórias. 0 restante,de espécies acidentais.

1,2/Bolsa Aperf. CNPq / UFRJ / Rio de Janeiro - RJ

3/ Bolsa Inic. Cient. CNPq / UFRJ / Rio de Janeiro - RJ

kl Prof? Dr.Dept0 de Ecologia,Coordenador do LEAPA/UFRJ/Rio de Janeiro-RJ
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DESENVOLVIMENTO DE EFlDRIDEOS (DIPTERA, EPHYDRIDAE) EM TANQUES
DE CULTIVO DE S p i r u l i n a p i a t e n s i s (GOMES) GEITL.COSCILLATORIALES,

OSCILLATORIACEAE).

ROBBS P.G.3; MELLO, R.P.2; OLIVEIRA, S.J.2; RACCA FILHC, F1 5

»
LIMA. A.F.1

A produção da microalga verde-azulada Spirulina platensis,

usada para fins alimentares, é recente no Brasil, tendo s ido

implantado o primeiro cultivo ã nível industrial, ã cerca de

quatro anos em Santa Cruz - Rio de Janeiro, R.J.

Esta alga é produzida em tanques rasos, construídos de con

creto, com uma lâmina d'água de aproximadamente iScm. 0 meio

mineral empregado é bicarbonatado, sendo o ambiente alcalino

(pH de 9 ã 10) importante para fornecer as condições de crescî

mento para a microalga.

Cerca de um ano após a instalação e funcionamento dos tan

quês, verificou-se uma intensa infestação de dipteros que rapi_

damente se adaptaram âs condições utilizadas, ou seja, matéria

orgânica abundante e rica em proteína (biomassa algal), assocî

ada a uma elevada alcalinidade do meio.

Dentre os dipteros, algumas espécies de Ephydridae apresen

tam preferencialmente, para se desenvolverem, estas mesmas con

dições. No presente caso, foi observada, nos tanques de cultî

vo, uma grande quantidade de larvas, pupas e adultos de efidH

deos do gênero Diaecoenia Cresson, 1916, provavelmente de uma

nova espécie.

Até agora no Brasil, estão registradas as seguintes es pé

cies: D. carrerai Oliveira, 1954 (Guarujá-SP); D. gruaaani 0

liveira, 1954 (Torres - RS); D. lopesi Oliveira, 1954 (Recreio

dos Bandeirantes - RJ) e D. ventali Oliveira, 1954 (Bodoquena-

-MS).

1/ Professores Adjuntos da U.F.R.R.J.; 2/ Pesquisador - FIO

CRUZ; 3/ Professor Adjunto (I.F.R.R.J.; Bolsista do CNPq.
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VARIAÇÃO NO CONTEÚDO TOTAL DE LIPÍDIOS EM ADULTOS DE Nezara viridula (L.)

(HBOPTERA: PENTATOMIDAE) EM DIFERENTES ÉPOCAS DO ANO

Panlzzi, A.R. & Rossini, M.C.

Os lipldios são substâncias essenciais para os insetos não a-

penas para manutenção, mas cano fonte de energia durante períodos prolon-

gados de necessidades calóricas. Cano muitas espécies de hemipteros arma-

zenam lipídios, foi feita a determinação do conteúdo total de lintdios «n

fêmeas e machos de dezara viridula, em diferentes épocas do ano.

De setembro de 1986 a setembro de 1987, foram feitas coletas

semanais (exceção do mês de dezembro) de 10 fêmeas e 10 machos de li.

viridula no distrito da Warta, Londrina, PR. Os percevejos foram coleta-

dos, a campo, em plantas hospedeiras, levados ao laboratório e no mesmo

dia, foram mortos por congelamento. Antes da extração, os insetos foram se

cos a 80 C por 24 horas. Os lipídios foram extraídos com hexano, em

Soxhlet, durante três horas e determinados pela diferença do peso seco an-

tes e após a extração.

O conteúdo total de lipídios foi variável ao longo do ano,

atingindo o máximo em março (ca. 25 mg para fêmeas e ca. 22 mg para ma-

chos); após esses teores foram decrescendo gradativamente, atingindo o mí-

nimo em janeiro (ca. 10 mg para fêmeas e ca. 5 mg para machos). As fêmeas

sempre apresentaram um conteúdo maior de lipídios do que os machos.

1 Pesquisador, EMBRAPA - Centro Nacional de Pesquisa de Soja, Caixa Postal

1061, 86001 - Londrina, PR.
2 Estagiária, EMBRAPA-CNPSo, bolsista do CNPq.
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ABUNDÂNCIA SAZONAL DE MICROGASTRINAE (HYMENOPTERA, BRACONIDAE) DA REGlAO

DE SÃO CARLOS, SP.

RUIZ, S.S.1

O trabalho foi desenvolvido no Laboratório de Entomologia da Uni -

versidade Federal de São Carlos, SP. A fauna de Microgastrinae (Hymenopte

ra, Braconidae) foi estudada na região de São Carlos,SP , através de cole-

tas semanais realizadas em ãreasde mata e cerradão, durante o período de

1984 a Barco de 1986. As amostras foram obtidas através de "varredura" da

vegetação, com rede entoa»lógica, e através de armadilhas Suspensa(Rafael

e Gorayeb, 1982) e Malaise (Tovnes, 1962).

De um total de 550 indivíduos coletados, 312 foras identificados

coao pertencentes a 4 tribos e 21 gêneros. A aata mostrou maior abundância

de Microgastrinae, participando com mais de 4/5 da amostragem total.

Os fatores ambientais, tais como temperatura, umidade relativa ,

precipitação pluviométrica e velocidade do vento foram analisados para ca-

racterizar prováveis flutuações sazonais na captura. Não conseguimos esta-

belecer uma relação definida entre os parâmetros meteorológicos analisados

e as variações numéricas de freqüências relativas dos indivíduos amostra -

dos. Estudamos a diversidade dos gêneros nas amostras obtidas com o uso -

de dois índices: índice de Shannon e índice de equitabilidade. Verificamos

que, embora as dlversidades dos gêneros nos dois ambientes tenham sido sig_

nificativamente iguais, os gêneros dlstrlbuiram-se mais uniformemente no

cerradão do que na mata.

1/ Prof. Assistente do Departamento de Ciências Biológicas - FC - UNESP /
BAURU - SP
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FLUTUAÇÃO POPULACIONAL DE ThUpb tabaci (THYSANOPTERA: THRYPIDAE) NA CULTURA

DA CEBOLA NA REGIÃO DE PASSO FUNDO, RS

Lorlni. I.1 6 Maroli, L.2

Com o objetivo de avaliar a flutuação de tripes na cultura de cebola,

cultivar Baia Periforme, foi realizado um experimento localizado na Area Ex-

perimental da Faculdade de Agronomia, Universidade de Passo Fundo, Passo

Fundo, RS, em 1989- Foi conduzido em 4 repetições, cada uma com 10 linhas e

com 100 plantas por linha, espaçadas de 0,10 m por 0,50 m. A adubaçâo foi de

600 kg/ha da fórmula 5-25-25 e 100 kg/ha de uréia 40 dias após o transplante

das mudas, que ocorreu na segunda quinzena de julho. As avaliações foram se-

manais, após o transplante, com a coleta de 10 plantas por parcela, as quais

foram acondictonadas em sacos plásticos e levadas ao laboratório para reali-

zar, com o auxilio de uma lupa, a contagem dos tripes (ninfas). O* resulta-

dos indicaram que a ocorrência de tripes está relacionada, principalmente,

com as condições climáticas (temperatura e precipitação pluvlométrlca) ocor-

rentes na região. A densidade populacional da praga aumentou quando ocorreu

temperatura mais elevada e menor precipitação pluvlométrica. A maior densi-

dade populacional da praga, média de 128 tripes por planta, coincidiu com um

período quente e seco, que ocorreu na segunda quinzena de novembro.

'/ Eng.-Agr. M.Sc. - EMBRAPA-CNPT, C P . 569, Passo Fundo-RS. Bolsista do

CNPq.

2/ Acadêmico da Faculdade de Agronomia - UPF, Passo Fundo-RS.
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TRIPES VETORES DA VIROSE "VIRA-CABEÇA" HA CULTURA DO FUMO: ESPÉCIES E FLU-

TUAÇÃO POPULACIONAL

MELO, A. B. P.1; RODRIGUES J. L. A.2

A doença denominada "vira-cabeça" é atualmente

das principais moléstias da cultura do fumo. Esta doença £ causada por ví-

rus sendo transmitida por tripes.

Nos últimos 3 anos a Cia. de Cigarros Souza Cruz

vem conduzindo pesquisas visando desenvolver um sistem* de controle para

esta virose e consequentemente reduzir as perdas causadas pela mesma.

0 presente trabalho teve como objetivo identificar

as espécies de tripes vetores e verificar a influência dos fatores climiti

cos temperatura e pluviosidade na ocorrência destes insetos vetores nas fa

ses de canteiro e lavoura da cultura do fumo. Os estudos foram desenvolvi-

dos nas áreas de produção de fumo de Tubarão-SC nas safras de 1988 e 1989.

As espécies de tripes vetoras identificadas foram

Thrips tabaci Lind., 1888 e Frankliniella schultzei Trybou, 1920.

Os dados de flutuação mostraram que a população do

tripes foi menor na fase de canteiro, que é um período frio (julho-agosto),

onde a temperatura média semanal foi inferior a 169C e maior na fase de Ia

voura quando a temperatura média semanal ficou acima de 189C com periodo

de baixa pluviosidade semanal.

l/Departamento de Pesquisas e Desenvolvímento-Cia. Souza Cruz-Rio de Janeiro/RJ.

2/Departamento de Fumo - Cia. de Cigarros Souza Cruz - SC.
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DINÂMICA POBLACIONAL DE Bemisia tabaci. Genn. (HOMOPTERA-ALEYRODIDAE), VEC-

TOR DE EMFERMEDADES VIROSAS DE INCIDÊNCIA EN EL CULTIVO DE POROTO, Phaseo -

lus vulgaris L., EN TUCUMAN-ARGENTINA.

VENDim, M.E.1

Argentina es tradicionalmente exportadora de poroto, siendo ei noroes-

te ei productor dei 95 Z de esta leguminosa. Las enfermedades virosas tales

corto: aosaico dorado y moteado clorõtico son factores limitantes de este

cultivo. Estos vírus son transmitidos por insectos vectores, de los que Ia

espécie Eãmisia tabaci es Ia de mxyor importância. Pese a eiIo Ia investiga

cíón realizada en nuestro médio es escasa. El presente trabajo expone los

res.altados obtenidos durante 2 anos de estúdios sobre su fluctuaciõn pobla-

cional en "Monte Redondo", zona de alta incidência d*, virosis, ubicada ai

este de Tucuaán.

Los adultos fueron capturados utilizando tr&mpas amarillas adhesivas

colocadas horizontalmente en el campo, y ei recuento de los estádios inmadu

ros. aplicando Ia metodologia de 10 hojas/10 plantas. Los registros de cam-

po tomados cada diez dias y estudiados bajo microscópio esteroscópíco en Ia

boratorio nos muestran que la mayor proporción de los adultos (con pequenas

variaciones de un ano a otro), se manifiestan a partir de los meses de Se -

tiembre a Marzo, Ia de estádios inmaduros en Enero y Febrero y Ia de huevos

en Agosto/Setiembre.

Las variaciones climáticas y ei estado fenológico de los hospederos na

turales y cultivados, inciden directamente en Ia fluctuación de Ia pobla -

ción. La maleza bianual Leonorus sibiricus L., es Ia principal fuente de

multiplicación de Ia plaga ya que se mantiene verde durante ei invierno. La

existência de adultos en ei período invernal ponen de manifiesco la gran ca

pacidad biôtica de este insecto.

1 Ingeniero Agtônono - Becario dei CONICET - EEAOC - TUCUMAN-ARGENYINA.
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IDEMTIFICACION, BIOLOGIA Y ASPECTOS ECOLÓGICOS DE LOS AFIDOS (HOMCPTERA -

APHIDIDAE) DE TAFI DEL VALLE, TUCUMAN-ARGENTINA.

OVWJSKI, Mora Eugenia1

Los áfidos, insectos fitófagos con «arcado polimorfimo, ciclos biol5g_i

cos complejos, diversidad de rasgos etológicos y multiples adaptaciones pa-

rasitárias, provocai» danos directos a Ias plantas que hospedan, además de

ser eficientes transmisores de virus. Estas particularidades hacen de ellos

un grupo entomológico importante, no obstante Io cual no ban sido investiga_

dos exhaustivamente en nuestro país.

En ei presente trabajo se exponen los resultados de três anos de estú-

dios sobre los aspectos biológicos, ecológicos e identificación de Ia afid£

fauna de Tafí dei Valle, área de características fitogeográficas peculiares

por Ia diversidad de comunidades bioticas naturales y vastas extensiones

cultivadas que presents.

Mis de 21.000 ejemplares, perteneciertes a 39 espécies diferentes, fue

ron capturados por médio de traspas aaarillas de água, tipo Moericke,y por

extracción directa sobre planta hospedante (método de conteo por planta).La

identificación de Ias espécies se realizo con microscópio estereoscópico y

óptico, previa preparacion en placas permanente.

Sobre ei total de mestras obtenidas fue significativa Ia predominan -

cia de Ia Familia APHIDIDAE en relación a PE4PHIGIDAE y CALLOPHIDIDAE. Los

períodos de mayor actividad, con algunas diferencias entre un ano a otra se

registraron entre los meses de Octubre a Marzo. Correlacionando los datos

de Ia dinâmica poblacional con lluvias, temperaturas y etapas fenológicas

de los hospedantes se lograron variables destacables, Io que sugiere que

estos son los principales factores de incidência.

*Lic. en Ciências Biológicas. Profesional Principal carrera de Apoyo a Ia

Investigación CONICET. EEAOC. ARGENTINA.
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EFICIÊNCIA COMPARATIVA DE ESPÉCIES DE AFlDEOS NA TRANSMISSÃO DO MOSAICO

(VMM-Me) EM ABOBRINHA DE MOITA {Cucurbita pepo L.)

Yuki, V.A.1 e Costa, A.S.

O Mosaico da abobrinha, causado pelo virus do aosaico do aaaoeiro-es-

tirpc aelaocia (VMM-Me), afeta as cucurbitáceos causando elevados prejuízos

aos produtores. A incidência atinge freqüentemente 100Z da cultura de abo-

brinha. £ transai tido de maneira não persistente por um grande nutro de e£

pécies de afídeos. A fia de se determinar a eficiência relativa das espé-

cies vetoras coletadas em maiores quantidades na armadilha de sucção, reaH

zaraa-se testes comparativos de transaisão do VMM-Me.

Os testes foram feitos aos pares, tendo como padrão a espécie Myzus

persioae. Ea cada testa foram utilizadas 20 plantas novas de abobrinha de

moita cv. Caserta e repetidas 3 vexes. Além do M. persicae, foram testados:

Aphis craccivora, A. fabae solanella, A. gossypii e Schizaphis graminur,

criados ea insetários sobre plantas hospedeiras livres de virus. As inocula

ções foram feitas retirando-se os afídeos das plantas hospedeiras respecti-

vas, mantendo-os ea jejum por cerca de 1 hora e colocando-os então sobre

plantas de abobrinha de moita infectadas COK O VMM-ííe. Após o pe-

ríodo de aquisição de cerca de 10 minutos, forau transferidos 10 afideos por

planta teste. Os afídeos foram mortos apôs 12 horas com um inseticida fos-

forado. Em seguida os vasos foraa mantidos ea casa de vegetação por cerca

de 30 dias a fim de se determinar o numere de plantas infectadas.

Os resultados dos testes mostraram que M. persicae foi a espécie mais

eficiente, com média geral de 92,3X de transmissão. Segue-se A. fabae sola-

nella coa boa eficiência (66,71). S. graminum e A. craccivora apresentaram

eficiências razoáveis, respectivamente 50,0 e 29,0Z. A. goesypii e A.spirae_

cola mostraram eficiência baixa, 15,4 e 13,02 respectivamente. 0 presente

estudo mostrou que todas as espécies testadas são vetoras do VMM-Me e que

M. persicae é a mais eficiente.

1 e 2/ Seção de Virologia Fitotécnica, Instituto Agronômico, Campinas, SP.

1/ Bolsista do CNPq. Parte da tese de doutorado do autor.
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DADOS PRELIMINARES OE LEVANTAMENTO DE AFlDEOS EM CULTURA DE SE-

RINGUEIRA (Hevea brasiliensitt).

Bergaann, E.C. - Faria, A.M. d« - Fernandes, S.C.S. ; Yuki.V. ;

Tavares, A.V.1 & Mendonça, N.T. de1.

O objetivo do trabalho foi o de determinar as espécies de

afldeos ocorrentes na cultura de seringueira, clone RRIM 600.

Durante o ano de 1988, efetuou-se coletas quinzenais COB armad̂ _

lhas de água de cor amarela, situadas ao nível do solo, numa

área de 1 ha, no município de Ibitinga - SP.

Em seis meses de coleta foram constatadas as espécies Aphis

spp., Brevicoryne brassicae, Cavariella aegopodii,Dysaphis sp.,

Geopemphigus floacosus, Hydaphis erysimi, Lipaphis erysimi,

Macrosiphum euphorbias, Macrosiphum sp., Melanaphis sp., Myzus

persicae, Pentalonia nigronervcsa, Rhopalosiphum rnaidis,

Rhopalosiphum padi, Rhopalosiphum rufiabdominalis,Rhopalosiphum

spp., Schizaphis graminum, Tetraneura nigrabdominalis,Toxoptera

aurantii, Toxoptera citricidus e Uroleucon sp..

Por ocasião das coletas foram constatadas a presença das es_

pécies Aphis spp. e Myzua persicae infestando e sugando seiva

de brotos e folhas novas.

1/ Instituto Biológico - são Paulo - C P . 7119

2/ D1RA - Ribeirão Preto - SP.

3/ 1AC - Campinas - SP.
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CORRELAÇÃO ENTRE A FLUTUAÇÃO POPULACIONAL DE ALGUMAS ESPÉCIES DE AFÍDEOS VE

TORES COM A INClElICIA DO MOSAICO (VMM-Me) EM ABOBRINHA DE MOITA (Cu-.rbz'.:

pepo L.)

Yuki, V.A.1 e Costa, A.S.2

O presente estudo foi feito para determinar a incidência mensal do mo-

saico da abobrinha, causado pelo vírus do mosaico do mamoeiro - estirpe me-

lancia (VMM-Me), em abobrinha de moita cv. Caserta e correlacioná-la com a

flutuação populacional de algumas espécies vetoras, visando com ís«o <W««r-

minar os períodos aais favoráveis para o plantio das cucurbitáceas susceptí

veii.

Plantas testes envasadas de abobrinha de moita, em número de 2 por va-

so, com uma a duas folhas verdadeiras em início de desenvolvimento foram ex

postas em campo, durante A anos consecutivos, de 26/03/84 a 27/03/88. Men-

salmente for.-in expostos 3 grupos de 20 plantas cada. No mesmo período foram

realizadas coleta diárias de afídeos alados em revoadas por meio de armadi-

lha de sucção. Foram feitas comparações gráficas entre a flutuação popula-

cional das espécies mais abundantes de afídeos com a incidência do VMM-Me.

As espécies de Aphis representaram a maior população coletada (47,1Z),

seguidas do Schizaphis graminum (20,5Z), Rhopalosiphvur, spp. (6,9X) e Myzus

pérsicas (.6,51). A. maiores incidências do VMM-Me ocorreram desde o final

da primavera (novembro) até meados do outono (maio). As menores, nos meses

mais frios, ou seja, durante todo o inverno até meados da primavera (junho

a outubro).

Das espécies de afídeos estudadas, Apkis spp. e S. grorrir.ivr. foram as

que apresentaram as melhores correlações gráficas, pois, os períodos de

maiores revoadas coincidiram com os de maiores incidências do VMM-Me. S. jr.i_

hiinum, que ttão tem sido mencionado na epidemiologia dessa moléstia, também

mostrou correlação. Ao contrário do esperado, a curva de revoadas de '•!. per

sinaa mostrou correlação inversa com a incidência. Rknpalofiiphum spp. não

mostrou correlação.

1 e 2/ Seção de Virologia Fitotécnica, Instituto Agronômico, Campinas, SP.

\J BolbisCa do CNPq. Parte da tese de doutorado do autor.

174



OCORRÊNCIA DE ALTAS INFESTAÇÕES DO PULGÃO Aayrthosiphon pisum (HARRIS,

1776) EM ERVILHA, NO ESTADO DE SÃO PAULO

Stein, CP. 1; Yuki, V.A.1'2; Anbrosano, E.J.1; Wutke, E.B.1 & Coletta Fi-

lho, H.D.1*2

Somente a partir da década de 80, com a evolução do sistema de cul-

tivo e seleção de cultivares mais adaptados, é que a ervilha {Pisum sativum

L.) se expandiu pelas regiões Sudeste e Centro Oeste, tornando-se uma nova

opção para a safra de inverno. No estado de São Paulo, cuja época de plan-

tio coincide com o período seco do ano, tem favorecido o ataque do pulgão

Aayrthosiphon pisum (HARRIS, 1776).

Este inseto vem sendo observado constantemente atacando os cultivos

comerciais e ensaios com cultivares de ervilha, em várias regiões do Esta-

do. Em 1990, ensaios de competição de cultivares localizados nos municípios

de Campinas, Mococa, Ribeirão Preto, Votuporanga, Itabera, Paranapanema e

Capão Bonito, voltaram a sofrer grandes infestações exigindo que medidas de

controle fossem adotadas várias vezes durante o ciclo da cultura. Observou-

se também, que este inseto atacou indistintamente 14 cultivares instalados

nessas localidades e outros 19 plantados em Campinas e Ribeirão Preto.

A. pisum, é um pulgão grande, de coloração verde clara, que se des-

prende da planta quando esta é tocada. Seu ataque se dá em reboleiras que

se expandem rapidamente. Colonizam, preferencialmente, o ponteiro da plan-

ta, alojando-se entre as folhas. Com o aumento da colônia, os insetos vão

se deslocando para outros pontos da planta, inclusive para as vagens.Duran-

te este processo de colonização, as plantas atacadas vao apresentando uma

evolução de sintomas que vai do amarelecimento ao secamente completo. A ra-

pidez com que esses sintomas se desenvolvem, sugere uma alta nocividade do

inseto ã cultura.

Instituto Agronômico (IAC), Caixa Postal ?8, 13001 Campinas, SP
2
Bolsista do CNPq
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OCORRÊNCIA DE Aphis fabae EN ERVA-DOCE NO MUNIClCIO DE GARANHUNS, ESTADO DE

PERNAMBUCO

Oliveira, A.M. de A Barros e Silva, E.A.

Nest» trabalho é relatada a ocorrência do pulgão preto Aphis fabae
SCOPOLI, 1763 (HOMOPTERA:Aphididae) em erva-doce (Pimpinella anisum L. -

Unbelliferae) cultivada em consórcio com feijio (Phaseolus vulgaris L. -

Leguminoseae) em Garanhuns, Pernambuco.

Exemplares ápteros e alados de fêmeas foram coletados em agosto de 1989,

colocados em pequeno frasco de vidro com tampa plástica contendo uma solu-

ção de álcool 70% e preparados em laboratório segundo metodologia de

STROYAN, (1951).

Com o auxílio de lupa esteroscópia com aumento de até 40 vezes, espéci-

tnens clareados foram identificados como_A. fabae por apresentarem as seguin

tes características: 1,5 a 2 um de comprimento, escuros, 6 segmentos ante-

nais, tendo o III segmento mais de 12 sensórios irregularmente dispostos,

cornículos curtos, imbriçados.

Os autores discutem as diferenças entre A^ fabae e A. rumicis corrente-

mente confundidos na literatura e citam as viroses transmissíveis pelo pri-

meiro.

1 a a
Eng— Agr—, M.Sc., DIC, PESAGRO-RIO/Estaçao Experimental de Nova Friburgo
Eng? Agr9, Extensionista Rural da EMATER-PE
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OCORRÊNCIA DE Aphis fortesi EM MORANGUEIRO, NO MUNICÍPIO DE NOVA FRIBÜRGO,
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Mansur, H.L. & Oliveira, A.M. de

Neste trabalho i relatada a ocorrência do afídeo Aphis forbesi Heed, 1889
(H0HOPTERA:Aphididae) em morangueiro (Fragaria X Ananassa Dutch. - Rosaceae),
associado a formigas lava-pés, em cultivo manejado sem a utilização de agro-
químicos nas cultivares Botucatu, Campinas, Guarani e Sequoia. A identifica-
ção foi feita baseada em especimens de fêmeas ipteras e aladas coletadas em
agosto de 1990. Colônias de A. forbesi foram encontradas sugando hastes das

folhas centrais e folhas muito jovens em processo de emergência; a maioria

das colônias era formada exclusivamente por fêmeas ipteras que cobriam total_

mente as hastes das folhas e se posicionavam, sempre, com a cabeça para bai-

xo em direção ao solo. Não foi constatado nenhum tipo de parasitismo por fun

go ou bactéria nem predação por coccinelídeos, microhimenópteros ou moscas.

Os autores discutem a sinonrmia de A. forbesi com Cerosipha forbesi do ponto

vista taxonômico e evolucionirio.

A espécie A. forbesi é caracterizada por apresentar seis segmentos ante-

nais, com três sensõrios no III segmento, presença de cornículos cilíndricos,

curtos, sem imbricação, rostro comprido ultrapassando o tórax quase até a me_

tade do abdomen, asas anteriores com veia radial bifurcada com a segunda bi-

furcação terminal que, as vezes desaparece. Fêmeas aladas e ipteras quando

recém coletadas são de coloração verde escura mas em especimens clareados a

coloração é amarelo-pilida. Possuem de 1 a 1,5 mm de comprimento.

A infestação ocorreu de forma diferenciada nas quatro cultivares.

1/LngÇ Agr9, bolsista Uo CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA FAPERJ/

PESACRO-RIO 2/EngS Aer 5, M.Sc., D I C , PESAGRO-RIO/Estaçio Expe-

rimental de Nova Friburgo.
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OCORRÊNCIA DE Brevicorync brassicae (Linnaeus. 1758) (HOMOPTERA

: APHIDIDAE) SADIOS E FARASITADOS. EM DUAS CULTIVARES DE COÜVE.

DIFERENTES POSIÇÕES DA PLANTA E ÉPOCAS DO ANO

MATIOLI.J.cè : SOUSA. B. M? & BUENO. V. H. P?

O experimento foi realizado em uma área do Campus e no

Laboratório de Entamologia do Departamento de Fitossanidade da

Escola Superior de Agricultura de Lavras, no período de agosto

de 1988 a setembro de 1989. As amostragens foram realizadas se-

manalmente, numa área de 2oom , contendo couve-manteiga e cou -

ve-portuguesa, sendo amostrado de cada cultivar. 15 plantas. De

cada planta, 3 folhas foram amostradas ( 1 superior. 1 mediana

e 1 inferior), tomando como critério a área foliar onde havia a

maior colônia de adultos e ninfas de B. brassicae sadios.

As múmias coletadas no campo, bem como as formadas a -

pós a amostragem, foram removidas cuidadosamente dos discos fo

liares e individualizadas por categoria e conservadas em tubos

de vidro ( 8cm altura X 2cm diâmetro), e mantidas no insetário

para a emergência dos parasitóides. A preferência do pulgão pa

ra colonizar diferentes posições da planta, foi obtida através

da individualização das sub-amostras, que foram correlaciona -

das com os fatores climáticos, registrados no dia da coleta e

com defasagem de uma semana anterior à coleta dos pulgões.

Com os resultados obtidos, foi observado que a maior

média mensal e as maiores densidades de B. brassicae sadios e

parasitados ocorreram no 14? mês, na folha superior e ex. ccuve

manteiga.

l/Pesquisador da EPAMIG - LAVRAS-MG

2/ Estudante de Pós-graduação em Fitossanidade- ESAL/LAVRAS-MG

3/ Prof* do Departamento de Fitossanidade - ESAL/ LAVRAS-MG
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FLUTUAÇÃO POPULACIONAL DE Brevicoryn» br»s«ic«« (Linnaeus.1758)

(HOMOPTERA : APHIDIDAE) SADIOS E PARASITADOS EM DUAS CULTIVA =

RES DE Brassica oleracea VAR. acephala (Pc.)

BUENO. V. H. P* : SOUSA. B. M. & MATIOLI, J. C?

O trabalho foi desenvolvido on uma área do Campus da Es

cola Superior de Agricultura de Lavras. A parcela experimental

consistiu de 20 fileiras con 10 plantas, e as fileiras alterna-

das con couve-manteiga e couve-portuguesa. As amostragens de B.

brassicae sadios e parasitados foram realizadas semanalmente

em 15 plantas, aleatoriamente de cada cultivar.

As amostras foram colocadas em sacos plásticos e levadas

para o Laboratório de Entomologia do Departamento de Fitossani-

de da BSAL, onde foi feita a triagem e separação dos pulgões. A

flutuação populacional dos pulgões sadios e parasitados foi es-

tabelecida, correlacionando-se o número de insetos com os fato-

res climáticos (Temperatura, Umidade Relativa, Precipitação e

insolação) , no dia da coleta e com def asagem de uma semana an-

terior, que foram registrados, concomi tan temente, com as amos-

tragens dos pulgões no período de agosto/88 a setembro/89.

Observou-se que o maior pico populacional de B. brassicae

sadios em couve-manteiga ocorreu no 14? mês e em couve-portu -

guesa no 39 mês, sendo tais meses caracterizados pela baixa tem

peratura e precipitação no dia da coleta e com defasagem de u

ma semana anterior. E, o maior pico populacional de B.

brassicae parasitados nas duas cultivares de couve, ocorreu no

1- mês, caracterizado por alta insolação no dia da coleta e de

fasagem de uma semana anterior.

1/ Prof» do Departamento de Fitossanidade - ESAL/ LAVRAS -MG

2/ Estudante de Pós-graduação em Fitossanidade-ESAL/LAVRAS-MG

3/ Pesquisador da EPAMIG - LAVRAS- MG
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OCORRÊNCIA DA COCHOMLHA Parlatoria sp (Hoaoptera: Diaspididae) EM CITROS,

MO MUNICÍPIO DE SILVA JARDIM - RJ.

1 2 3
Celestino, R.C.A. ; Goes, A. ft Monteiro de Sarros, J.C.S.

Dentre as pragas de importância na citricultura destacam-se as co-

chonilhas. Mais de 1/3 destas pertencem a família diaspididae, cochonilhas

de escama.

Em janeiro/90, durante inspeção fitossanitária na coleção de culti-

va res citricas do Campo Experimental de Silva Jardim/PESACRO-RIO - RJ, veri-

ficou-se a ocorrência de cochonilhas, em níveis populacionais altíssimos em

plantas da cultivar Bahia, que estariam levando-as ã um "colapso", seaelhan

te ã plantas com declínio. Coletou-se de S plantas, amostras de cascas dos

troncos, ramos e raízes, e enviou-se ao CEMIP/JABOTICABAL para identifica-

ção, sendo constatada a presença da cochonilha Parlatoria sp. Esta encontra-

se difundida em vários países que cultivam citros, tendo sido relatado tam-

bém vários outros hospedeiros: Bruxus, Jasminum, Aucuba, Vitis, etc..., tor-

nando-a de importância relevada e de interesse da Entomologia econômica em

todo o mundo.

Os danos provocados por esta cochonilha são semelhantes aos de qual-

quer outro diaspidfdeo em altas infestações. As árvores tendem ao definha-

mento, principalmente as que já tiveram as raízes atacadas. A infestação na

raiz está associada às formigas doceiras que auxiliam a distribuição sob o

solo em troca de se alimentarem do excesso de seiva liberada. Plantas seve-

ramente infestadas apresentavam pontas dos ramos secos, redução da folhagem,

rachaduras da casca e brotações no interior da copa e base do tronco. Foram

observadas presença de coccinelídeos e crisopídeos, indicadores de parasi-

tismo. Dada a importância desta praga para a citricultura, deve-se alertar

aos produtores do Estado para este problema.

1. Pesquisador, Entomologists, EEM/PESAGRO-RIO - CP.119299 - MACAÉ7RJ.

2. Pesquisador, Fitopatologista , EEM/PESAGRO-RIO.

3. Pesquisador, Fitotecnista, EEM/PESAGRO-RIO.
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EFEITOS DL FATORES CLIMÁTICOS SOBRE A COCHONILHA-DO-ABACAXI

Vtfòmicoccuó btev4.ptò (COCKERELL, 1893) (HOHOPTERA.PSEUDOCOCCI-

DAE) NAS PRINCIPAIS REGIÕES PRODUTORAS DO ESTADO DE MG.

Santa-Cecilia, L.V.C*; Matioli, J.C* • Ciociola, A.I?

Este trabalho teve como objetivo estudar os efeitos de

fatores climáticos sobre a cochoni lha-do-abacaxi P. bmvlptA

nas principais regiões produtoras do Estado de Ninas Gerais.

E para tal, foram conduzidos ensaios nos municípios de Piumhi,

Uberaba e Monte Alegre de Minas durante três ciclos da cultura.

Procedeu-se análises de regressões lineares múltiplas

entre os fatores climáticos e as classes de infestação da co-

choni lha.

Os resultados obtidos demonstraram que os fatores clima

ticos atuando isolada ou conjuntamente afetaram a infestação

da cochonilha-do-abacaxi. A precipitação pluviométrica foi o

fator que mais afetou a infestação da praga, geralmente com e-

feito adverso. Outros fatores também associados foram tempera-

tura máxima e umidade relativa que, quando em altos índices

propiciaram um decréscimo na infestação da praga.

1/ Eng9s AgrÇs, M.Sc., Pesquisadores EPAMIG/Lavras-MG.

2/ Professor Departamento Fitossanidade ESAL/Lavras-MG
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FLUTUAÇÃO POPULACIONAL DA COCHONILHA-DO-ABACAXI Vijiwncoccuò

bltviptò (COCKERELL, 1893) (HOHPTERA, PSEUDOCOCCIDAE) EM DUAS

ÉPOCAS DE PLANTIO AO ANO, NO ESTADO DE MINAS GERAIS.

Santa-Cecilia, L.V.C. ft Ciociola, A.I.

Estudou-se a flutuação populacional da cochonilha-do-a-

òacaxi D. biteviptò nos municípios de Piumhí, Uberaba e Monte A

legre de Minas - MG, em duas épocas de plantio durante o ano

(•arco e novembro) correspondendo as estações do outono e pri-

mavera respectivamente, nos anos de 1984, 1985 e 1986, durante

três ciclos da cultura.

Os re&uita<KsS obtidos demonstraram que, nas duas épocas

de plantios realizadas, a cochoni lha ocorreu durante todo o ei.

cio da cultura, variando a intensidade de infestação, mas sem-

pre crescente em função do desenvolvimento das plantas.

As maiores infestações ocorreram na época seca. Com ba-

se nos altos índices de infestação encontrados nas duas épocas

de plantio realizadas nestas localidades, é sugerido que o con

trole químico desta praga seja efetuado durante a fase vegeta-

tiva das plantas. Mudas oriundas de plantio destas localidaces

deverão sofrer uma rigorosa seleção e, se necessário, seu tra-

tamento químico.

1/ Eng9 Agr9, M.Sc., Pesquisadora EPAMIG - Lavras/MG.

2/ Professor Departamento de Fitossanidade ESAL - Lavras/MG.
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0*th*}4.a p*at/.on^a Douglas, 1891 EN PLANTAS CÍTRICAS DO BRASIL.

(HOM., ORTHEZIIDAE).

1 2 3
Racca Filho, F. ; Cassino, P.CR. 4 Lima, A.F.

Os autores apresenta* una revisoa sobre a ocorrência

de QxXhmjüi p*a€-long.a em plantas cítricas no Brasil, incluindo

hospedeiros, inimigos naturais e estratégias de monitoramento

visando o manejo integrado.

Desde a década de 1940 a 0. ptam-loaça vem causando sé-

rios prejuízos à citricultura nacional, dizimando pomares e re-

tardando a produção de diversos plantios.

Assim sendo, com o avanço significativo desde ortezií-

deo na região citrícola do Estado de São Paulo, sugere-se que

medidas fitossanitárias deverão ser tomadas em conjunto, envol-

vendo Instituições de Pesquisa e Extensão, as Cooperativas e
produtores independentes.

Outrossim, considerando que a aplicação de defensivos

não tem mostrado a eficiência desejada, recomenda-se a pesquisa

de métodos alternativos visando o controle integrado, incluindo

-se o estudo de microorganismos presentes em colônias da cocho-

nilha e que têetn mantido as populações sob controle, em regiões

onde não é realizado nenhum controle químico.

1/Docente da UFRRJ

2/Docente da UFRRJ, bolsista do CNPq

3/Docente da UFRRJ, Vice-Diretor do Inst. de Biologia
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OCORRÊNCIA DA CIGARRA 00 CAFEEIRO NA REGIÃO SERRARA CENTRO-SUL 00 ESTADO
00 ESPÍRITO SANTO.

Fornazicr. H.J.1 I Mffer, R.1

Constatou-se a ocorrência da cigarra do cafeeiro CariaeU fascicalata
(Geraar, 1821) e CaviacU matara (Distant, 1892), atacando cafezais da
espécie Coffea arábica L. var. Catuat, na reglio cafeeira de Venda Nova
do Imigrante, região serrana do Estado do Espirito Santo, com altas popu
1ações, principalmente em cafeeiros com Idade superior a 10 anos. Levan
tamentos realizados nas áreas afetadas mostraram U M Infestação de 200
a 300 ninfas por cova amostrada. Um grave problema associado ao ataque
da cigarra é a falta de estimulo para a correta adubação dos cafezais,
o que ocasionará um enfraquecimento do cafeeiro, ausentando sua suscept±
bilidade à praga. A aplicação a lanço de produtos químicos granuiados
sistêmicos para seu controle é inviável para a região, pois são observa^
das declividades superiores a 401 nas lavouras cafeeiras. Testes de ca*
po realizados na Agropecuária Zandonadi Ltda. «ostraraa que o controle
através da aplicação de Granutox 56, a 40g/cova eu sulco na projeção da
copa, não foi suficiente.
(Taxonomia das espécies foi realizada pela Dra. Niiza Maria Martinelli).

1 EMCAPA/Estação Experimental Mendes da Fonseca - Br 262, km 94. 29375-

Venda Nova do Imigrante-ES.
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E9CCU «tCOORIMUE K « a » al i n (CA. . OanSMUNE) M K t l f c SR N I I I

laaa, I.C.S. C Fraacfc. L U .

Os danes prevacadas par Kaftratica ea diversas plaatas cultivadas a* rcfiaa sal *

t U Craadc d» Sal. priecipalaeate «a cited* de Pel «tax. tea sida atribuídos a espécie

•L « K M H (Serear. H24). Catrcta«U, existe a esaécie B. • i r i áU» (Fabricíss. I M l )

qoe álea de apreseatar a aesaa distrib«i(ãe •«•«rafica, aassae características •arfaléfi -

cas bastante seacihaates à aaterier • aae peraite. «sitas vetes, haver caafasãcs csast* as

akservaçees <~e*liradas fft 9. sfacáwa.

Apartnteaeate.as duas espécies sa« ideaticas, tend» diferenciadas pelas seajaiates

caracteres aorfeléfices: • - SfaxiaM pessae cabeça de câr alaraajada. tíbias pretas e as

élitros see costelas e paataações fina»; j a . a espécie • - airidtala apresenta a cabeia de

car verde inteasa, tibias aarreas e elitres caa costelas e peataac,a« arassa.

Coa o propósito de esclarecer eaal a espécie daainaate, na rejiaa, faraa efetuadas

coletas aansais * , pelos aétodos do pano e rede de varredura durante o período de I 6 / I / M

à O3/*/9O ea cultivos de fava; feijão-vagea; couve; feijão; aboboreira; berinjela; ailba;

batatinha; pepino; aelancia; rabanete e f«ao distribaidas ea oito aunícipirs da *.eo,iao

Sul do Rio Grande do Sul.

Ca u» total de 75 coletas, capturou-se « l i t • . aaaciaaa e 391 • . airidbjfa, dan-

do ua percentual de 91.33* para • . aatcíata dcaanstraado ser esta * espécie prteoainante

e consequenteaente a que provoca aaiores danos nas plantas cultivadas desta região.

: / Praft Adjunto do Oepartaaento de Fitossanidade - liFPel/PELOTAS-RS.

2/ Aluna de "estrado ea Produção Vegetal - uFPel/PElOTAS-RS.
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OCORRÊNCIA DE NOVA PRAGA SUBTERRÂNEA EN LAVOURAS DE TRIGO E MILHO NA

REGIÃO DE DOURADOS. NS.

Ávila. C.J. ; Pipolo. A.E.'

Foi constatada a ocorrência de uaa larva de coleoptero danificando

raízes de ailho e trigo durante o acs de «arco de 1990 na região de Doura

dos. NS. As larvas desse coleoptero Mede» cerca de 20 MU de coapriwento.

apreser.taa três pares de patas, posicionam em "V, típico de escarabei

decs. A cabeça de coloração aaarelo-escuro. apresenta fortes aandibulas.

As larvas ali«entaa-se das raízes, causando Murcha, amareleciaento e «or

te das plantas. Os danos são causados pela redução do estande da cultura.

A praga foi constatada em «ais de 1.000 hectares, de lavouras de trigo e

milho sendo, «• alguns casos, verificado perda total. As larvas do inseto

fora* enviadas a especialistas para identificação.

1/ Eng.-Agr., N.Sc, ENBRAPA-UEPAE de Dourados, NS.

21 Eng.-Agr., N.Sc, ENBRAPA-UEPAE de Dourados. NS.



OBSERVAÇÕES PRELIMINARES SOBRE PRAGAS QUE ATACAM O URUCUEIRO, Bixa orellana

Linn., NO ESTADO DO CEARA

Rolim, A. E. ; Almeida, F. A. G. & Rolira, R. L. A.

Levantamentos entomológicos realizados no biênio 1989/90, em duas á

reas experimentais próximas do litoral cearense, têm indicado como princi_

pais pragas do urucueiro um curculionídeo do gênero Plectrophoroides, que

se alimenta vorazmente das folhas, e dois coreídeos do gênero Leptoglossus,

que sugam os ramos e as infrutescências (cachopas).

0 besouro tem o corpo acinzentado e mede cerca de 5 mm de comprimen

to. No campo, estes insetos são pouco ativos, sendo encontrados geralmente

sobre as folhas cujo limbo se apresenta mais ou menos destruído ou, enire

pouso, sobre as cachopas. Seu ataque mostrou-se mais intenso nos meses de

setembro e outubro, tendo causado níveis consideráveis de desfolhamento

(30Z) em algumas plantas, o que certamente afeta a produção fotossintética

da planta e, consequentemente, o número de cachopas e/ou de sementes.

Em relação aos hemípteros, trata-se das espécies Leptoglossus stig-

mus (Herbst) e L. gonagra (F.), já mencionadas como pragas de várias outras

culturas (e.g. Gonçalves & Reiniger 1939; Monte 1939, 1941; Mariconi 1952).

Os adultos destas espécies medem de 16 a 19 mm e, embora apresentem caract£

rístícas morfológicas bem distintas na fase adulta, mostram semelhanças com

respeito ã reprodução, ã oviposição e ao desenvolvimento das ninfas. Os o

vos são postos em linha, têm cor castanha e medem cerca de 1.7 x 1.0 mm. Am

bas as espécies apresentam 5 estádios ninfais. Ao nascerem, as ninfas têm

hábitos gregários e cor avermelhada, tornando-se marrons ã medida que crês

cem. No campo, o habitat e os hábitos das duas espécies são bastante sente

lhantes. Adultos e ninfas freqüentemente se concentram nos ramos terminais

da planta, sugando folhas, hastes e infrutescências; muitas vezes, são

tos alimentando-se dentro de cachopas maduras.

1/ Professores do Depto. de Biologia, UFC, Fortaleza, CE

2/ Bióloga, Aluna do Mestrado em Fítotecnia, Depto. de Fitotecnia, UFC
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ENTOMOFAUNA ASSOCIADA X CULTURA DO FBIJÃO-DE-CORDA EM COWI-

ÇÕES DE SEQUEIRO.

Lima, I.T.2; Vieira, F.V.1; Santos, J.H.R.1 ft Castro, P.E.F.

Trabalho realizado em agroecossistema do feijoeiro Vigna ungui-

CU.la.ta (L.) Walp, na base física da Estação de Avisos Fitossani-

tãrios de Quixadá, Ceara, durante o período chuvoso de 1989, obje_

tivando o estudo, preliminarmente, de flutuações populacionais e

níveis de infestação da entomofauna associada ao "caupi" e, a mé-

dio prazo, a determinação do nível de controle econômico âs espé

cies que se revelarem nocivas I cultura. Mediante avaliações, com

freqüência semanal, de 50 plantas, ao acaso visadas, numa área de

1.500m , constataram-se as seguintes ocorrências: lagarta da va-

gem, BtÂtlla zinc.ktn.llla (Treits.), o principal problema sanitário

do feijoeiro, chegando a atacar as vagens de 44Z das plantas, em

bora por pouco tempo, mas encontradiça com baixa incidência duran

te a maior parte da fase de produção de vagens; besouros desfolha_

dores, Viabn.otic*. Aptcioia (Germar), CtKotoma sp. e Pantomofuu

gíaucuò (Perty), com o predomínio da primeira espécie, porém, não

além de 12% de infestação e, as duas outras espécies, irrelevantes

em quantidade de espécimes, perdurando, contudo, por 50 dias, a-

proximadamente; lagarta preta, SpodoptlKa oKnithogalli (Guenée),

sobre a folhagem do feijoeiro ao cabo de 30 dias de idade da cul_

tura, mas com incidência muito baixa, ao redor de 21, na maior pajr

te do tempo em que foi registrada; pulgão preto, Kphib CAO.CCA.voKa

Koch, que incidiu no feijoeiro com uma densidade populacional mé

dia de 3 espécimes/cm /planta, surgindo tardiamente, quando a cul-

tura atingia 67 dias de idade. Alguns espécimes dos percevejos

f itófagos NIZOAO. vixiduta (L.), Thyanta sp. e Cuijnocvuu, òanctíU (F.) apare

ceram entre o 409 e 479 dia do ciclo biológico do feijoeiro.

W Centro de Ciências Agrárias da Universidade Federal do Ceará

2/ Secretaria de Agricultura e Reforma Agrária
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ENTOMOFAUNA ASSOCIADA X CULTURE 10 MILHO EM CONDIÇÕES DE SEQUER

RO.

1 2 2 1
Lima, I.T. ; Vieira, F.V. ; Santos, J.H.R. ft Castro, P.E.F.

2
Trabalho transcorrido em area de 1500m cultivada com o milho,

ltd may6 L-, na base física da Estação de Avisos Fitossanitirios

de Quixadá, Ceará, ao ensejo u« estação chuvosa de 1989, com vi£

tas ao levantamento e estudo de flutuações populacionais, em ca_

ráter preliminar e, a médio prazo, ã determinação do nível de con

trole econômico aos insetos nocivos ã cultura no próprio ambien

te de vegetação desta. De 50 plantas amostradas ao acaso, sema-

nalmente, ao longo de todo o ciclo biológico do cultivar "Central

mex" registraram-se as seguintes ocorrências: lagarta do cartucho,

Spcdoptcia faugiptida (J.E.Smith), a espécie mais freqüente e

mais danosa ao milho, pois, decorridos 20 dias da emergência das

plantas, já atacava 30Z da cultura e sob níveis apreciáveis, con

siderando que ã maioria das plantas examinadas atribuiu-se a no

ta 3 de uma escala de danos cujo escore máximo era 5, apesar da

presença freqüente e ostensiva dos predadores Compiitu/ia sp. (Díp-

tera, Tachinidae) e Condyto&tylui sp. (Diptera, Dolichopodidae),

ambos sobre mais de 70% das plantas inspecionadas, talvez por se_

rem competidores biológicos inespecíficos; lagarta da espiga, WÊ

líothi.6 zta. (Boddie), cujas massas de ovos começavam a aparecer

em torno dos 66 dias de idade das plantas, em 14Z destas com es_

tilo-estigmas viçosos e cujas espigas de 54% da cultura, 20 dias

mais tarde, estavam atacadas; pulgão verde, Rhopalo&iphum maidíi

(Fitch), notado pela primeira vez aos 31 dias de vegetação âa

cultura, em colônias pouco densas, no cartucho de 8% das plantas,

havendo atingido o seu maior percentual de infestação (84Z) 15

dias depois, mas ao cabo de 30 dias desapareceu e não mais reincidiu.

\_l Secretaria de Agricultura e Reforma Agrária do Ceará

2/ Centro de Ciências Agrárias da Universidade Federal do Ceará
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LEVANTAMENTO DE PRAGAS DO ALGODOEIRO EM USINAS DE BENEFICIAMENTO NA REGIÃO

DE CAMPINAS,SP.

1 1 '
NOVO, J.P.S. ; GABRIEL,D. ; MARINI JÚNIOR,N.'

A possibilidade de disseminação de pragas através de sementes e de resí-

duos de beneficiamento torna as usinas um ponto crítico quanto ã este aspe£

to e embora preocupe as autoridades fitossanitárias não foram realizados le_

vantamentos, anteriores a este, com o objetivo de quantificar as pragas

nesses locais, bem como avaliar as máquinas de beneficiamento quanto a

existência de aparatos que possam eliminar os insetos.

Para atender a esses objetivos foram coletadas amostras, semanalmente ,

ã partir de 03.04.90 até 21.06.90, nos diferentes pontos de saída dos resí-

duos: casca, batedor, carimã e resíduo final, em 3 usinas da região. Esse

material foi acondicionado em sacos plisticos e encaminhado ao laboratório,

onde foi examinado para identificação e quantificação dos espécimes. Òs

resultados foram computados conforme a origem do material por usina e por

pontos de saída» obtendo-se: Algodoeira Caio Ltda- 2172; SANBRA- 707 e

FEMECAP» 78. 0 número de lagarta rosada Pectinophora gossypiella (Saund. ,

1884), nas respectivas usinas, foi 1338; 486 e 49 exemplares que correspon

deram a 61,6; 68,7 e 62,82 dos artrõpodos presentes nas amostras, entretan

to 70,1; 64,2 e 93,9Z estavam mortas. 0 bicudo do algodoeiro Anthonotmis

grandis Boheman, 1843 foi representado, nas referidas usinas, respectiva-

mente, por 95, 11 e 1 exemplares e deteve, em porcentagem 4,4; 1,5 e

1,32, porém 70,5; 81,8 e 100Z encontravam-se mortos.

Em relação aos pontos de saída dos resíduos, os maiores números de

exemplares foram registrados na TERRA DO SEPARADOR DE CARIMÃ, da Algodoe_i

ra Caio Ltda com 1130 (52,0Z), na TERRA DO "BATEDOR", da SANBRA com 321

(45,4Z) e da FEMECAP com 24 (30.8Z).

1. Eng9s Agr9s. Pesquisadores Científicos. SPPI-Instítuto Biológico

2. Estagiário. SPPI-Instituto Biológico
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ENTOMOFAUNA ASSOCIADA AO ALGODOEIRO HERBÍCEO EM CONDIÇÕES DE SE

QUEIRO.

1 1 2 2
Vieira, F.V. ; Santos, J.H.R. ; Lisa, I.T. 4 Castro, P.E.F.

Pesquisa realizada em agroecossistena do algodoeiro her-

báceo, Go&Aypium ki.K6u.tum L., na base física da Estação de Avi-

sos Fitossanitãrios de Quixadí, Ceará, durante a estação chuvo-

sa de 1989, por meio de inspeções ã cultura, com vistas ao re-

gistro e estudo de flutuações populacionais e níveis de infesta

ção, preliminarmente, e a médio prazo, a determinação do nível

de controle econômico às incidências que são pragas da cultura,

nas condições do Sertão Central do Ceará. Os dados levantados de

50 plantas, por avaliação semanal, referem-se às seguintes ocor

rências: "mosquito", Ga.KQO.phia toKKtii. Lima, espécie que, den-

tre as constatadas, foi a de incidência e distribuição mais re-

gulares sobre a cultura; pulgão, Kphíò go&itfpii Glover, cujas

populações, além de encontradiças ao longo de quase todo o ci-

clo biológico do algodoeiro, foram mais numerosas durante os pri

meiros 30 dias de idade da cultura, ocorrendo o seu pico popul£

cional em torno do 209 dia depois da emergência das plantas; "bi

cudo" KnthonomuA QKandii Boheman, deparado aos 50 dias de idade

do algodoeiro, a um nível de infestação de 6Z, chegando a 25Z a

partir do 859 dia de vida da cultura, até trinta dias depois ,

mais ou menos; "curuquerê", Alabama a.KQÍZlacta (Huebner) , a se-

gunda mais numerosa praga sobre o algodoeiro, com pico populaci^

onal em torno do 509 dia depois da emergência das plantas; ci-

garrinha ímpoaica sp., com população baixa na maior parte do tem

po em que se manteve sobre o algodoeiro; lagarta da maçã, Htli-

othíi viKtActnò (Fabr.), cujo nível máximo de incidência não foi

além de IX.

\_l Centro de Ciências Agrárias da Universidade Federal do Ceará

27 Secretaria de Agricultura e Reforma Agrária do Ceará
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FLUTUAÇÃO POPULACIONAL DE Pectioophora gossypiella (Saund.1844)

(Lepidoptera,gelechiidae) NA REGIÃO NORTE DE NINAS

Gonçalves, N P ' 4 Silva, R A '

A lagarta rosada Pectinopbora gossypiella (Saund.,1884), é

sem dúvida uma das principais pragas do algodoeiro na regilo

Norte de Minas. Isto deve-se principalmente ao hábito da praga

se desenvolver no interior das maçls, o que impede a açio de

qualquer inseticida, dai a importância em dispensar especial a-

tenç3o aos indices populacionais, a fim de mantê-los abaixo do

nível de dano econômico.

0 trabalho foi conduzido na Fazenda Experimental do Gorutu-

ba-Porteirinha-MG e na Fazenda Experimental de Moc*mbinho-Man-

ga-MG -EPAMIG/CRNM.Foram instalados cinco armadilhas "Delta"

impregnada de cola "biotac" e alguns bastonetes de Nomate PBW

em cada local. As coletas e contagens dos insetos capturados fo-

ram realizadas diariamente pela manhZ. 0 feromônio foi trocado

a cada 14 dias e as armadilhas sempre que necessário.

No ano de 1988 na flutuação de P.gossypielIa,observamos três

picos nos meses de fevereiro, junho e novembro, para a regilo

de Nocambinho.Observamos ainda que houve a presença do inseto

durante todo ano. Para a regilo de Porteirinha,observou-se tam-

bém três picos, nos meses de março (o maior), maio e novembro,

contudo nâ"o foi constatado a presença de inseto no período de

junho a setembro Para o ano de 1989, na regiio de Porteirinha,

o nível populacional foi mais baixo, ocorrendo um picc em ja-

neiro e outro em maio/junho e a partir de setembro até dezembro

não houve mais captura da lagarta rosada. Observamos também que

a população de P. goaaypiella é muito influenciada por fator •

climáticos, principalmente a precipitação.

1/ Eng° Agr° , Pesquisador N. Sc. Entomologia - EPAMIG/CRNM

Cx Postal 12 - 39440 - Janaúba - MC.
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FLUTUAÇÃO POPULACIONAL DE Alabaaa argillacea (Hueb.1818)(Lepi-

doptera, Noctuidae) E 00 PREDADOR Calosnaa graaulatua ( Perty ,

1830) (Coleoptcra, Carabidae) NA REGIÃO NORTE DE NINAS.

Silva, R. A ' 4 Gonçalves, N. P.'

A Alabama argillacea (Hueb.1818)(Curuquerê).considerada uma

das principais pragas do aigodceirn nt regiio Norte de Ninas,cau

sam uma grande desfolha nas plantas,sendo que informações sobre

a populaçio deste inseto sio muito importantes quando se aabe

que a eficácia de um controle depende da oportunidade de tratamento.

0 trabalho foi conduzido na Faz.Exper do Corutuba-Porteirinha

NC.e na Faz Exper.de Mocambinho-Hanga-nG.- EPAMIG/CRNM. Foram

instaladas duas armadilhas luminosas,equipadas com limpadas ul-

tra-violeta(BLB) em cada local,permanecendo ligadas todas as

noites.A contagem diária dos insetos capturados foi correlacio-

nada com dado a climáticos: temperatura e precipitação.

Para o ano de 1987/88,observamos que o curuquerê estabelece

na lavoura cerca de 20 a 3o dias da semeadura,coincidindo com o

aparecimento nas armadilhas do predador calosoma.Os maiores picos

do curuquerê foram observados no período de janeiro a junho.Ve-

rificou-se ainda que a populaçio de C.granulatum (Perty,1830) au-

mentou,com aumento da precipitaçio,quando verificamos uma dimi-

muiçio do curuquerê Observamos também que as populações dos do-

is insetos foram maiores na regiio de Nocambinho em relação a

Por teirinha.Para 1989, na regiio de Porceirinha,observamos uma

populaçio baixa tanto do curuquerê como do inimigo natural, no-

tou-se ainda uma relaçio diretamente proporcional da precipita-

ção com a populaçio destes insetos.Para Mocambinho,a população

se manteve em nfveis baixos durante todo ano,atingindo o acme no

mês de dezembro,o mesmo ocorrendo com o predador calosoma,coin-

cidindo com o aumento na precipitação.

1/ Eng° Agr<? , Pesquisador M. Sc Entomologia- EPAMIG/CRNM Cx

Postal 12 - 39440 - Janaüba - MG



OCORRÊNCIA DE Lan^u* kumiil* (Drury, 1782) EM PLANTAS ORNAMEN-

TAIS E CULTURAS ECONÔMICAS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (HEM.,

LARGIDAE).

1 2 3
Racca Filho, F. ; Sampaio, H.N. & Cassino, P.C.R.

Durante os estudos bioecológicos sobre insetos, reali-

zados por docentes da UFRRJ e estagiários do CeCoBi (IB-UFRRJ),

foi observado em Miguel Pereira-RJ o percevejo Laipu-i humííí*

associado à ornamental amendoeira da praia tTe/uní.iaíia catappa),

durante os meses de fevereiro e março de 1990.

O referido percevejo também foi observado associado às

culturas do milho (Zea may.*) e do algodoeiro fÇottypium <sp. ) no

campus da UFRRJ, durante os meses de março a maio de 1990.

1/Docente da UFRRJ.

2/Discente da UFRRJ e estagiário do CeCoBi, IB-UFRRJ,

3/Docente da UFRRJ, bolsista do CNPq.
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Ninthenia bicrucis (Towsend, 1932) (DIPTERA, TACHINIDAE) PARASI

TOIDE DE Isognathus caricae (Linné, 1764) (LEPIDOPTERA, SPHINGI

DAE) .

Lima, A.F.1 t Racca Fxlho, F1

As lagartas de Iaognathns caricae - "mandarová da ala

manda", são bastante freqüentes como desfolhadoras de Allaaanda

catbartica (Apocynaceae) planta ornamental muita utilizada no

"Campus da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro". Estu

dando a biologia deste esfingideo, constatamos um alto in dice

de parasitismo promovido por Winthcaia bicrucis, cujo material

foi identificado pelo Dr. J.H. Guimarães. Esta espécie já foi

assinalada como parasitóide de Sibine nesea (Stoll-Craiüer, 1871)

(Lepidoptera, Eucleidae).

1/ Professores Adjunto da UFRRJ
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Soeloenopla bidens (FABR., 1792) (COLEOPTERA: CHRYSOMELIDAE), PRAGA DE FI-

LODEKDROS (Philodendron spp.)

Lourenclo, A.L. ; Stein, C.P.1* Matthes, L.A.F.

Os filodendros (Philodendron spp.) são utilizados COMO ornamentais,

constituindo-se excelente grupo de plantas para interior ou locais som-

breados, uma vez que muitas espécies sio de habitats de baixa intensidade

luminosa. Em diversas espécies desse gênero, vêm sendo observados desde

1981 a presença e danos de Soeloenopla bidens (Fabr.), crisomelídeo da

subfamília Hispinae, em Campinas e em outras localidades paulistas. 0 a-

dulto permanece na face inferior das folhas, onde se alimenta, causando in-

júrias características, representadas por estilas no sentido das nervuras.

As fêmeas ovipositam na face inferior, sendo os ovos colocados também no

sentido das nervuras. As larvas são minadoras foliares, formando na super-

fície da folha, extensas áreas pardas que correspondem ao tecido interno de

que se alimentaram e comprometendo também o aspecto ornamental da planta.

Empupam, em geral, na própria galeria onde se criaram. Em condições de la-

boratório, adultos mantidos em gaiolas com troca periódica de folhas, vi-

veram cerca de seis meses. Na coleção de filodendros do 1AC, verificou-

se comportamento diferenciado em relação ãs injúrias causadas pelo inseto:

duas espécies apresentaram folhas sem danos, adultos ou larvas, enquanto

outras, como P. renauxii, exibiram, além de muitos adultos, folhas alta-

mente danificadas. Não se observou alimentação nem presença do inseto em

outras epífitas dessa família (Araceae), como Monsteva deliciosa ou Anthu-

rium spp., localizadas próximas a filodendros infestados. Os autores agra-

decem ao Dr. Richard E. White, Systematic Entomology Laboratory, USDA,EUA,

e a Dra. Cleide Costa, Museu de Zoologia, USP, a identificação do inseto.

Instituto Agronômico (IAC), Caixa Postal 28, 13001 Campinas, SP
2
Seção de Floricultura e Plantas Ornamentais, IAC.

Bolsista do CNPq.
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COMPORTAMENTO DE FORRAGEAMENTO EM Formlcidae E DEFESA EM Apldac.

RIBEIRO, J.D.1; LORENZO*. M.C.A.1. MARTIN». M.R.2 4 FREIRE, J.A.H.2

No Brasil há escassas referências sobre os foniddeos que atacam

e afugentam colméias, bem cos» seu nível de dano econômico. Assim esta tra-

balho objetivou observar o comportamento de Cammoaotms sp. e Amis mellifera

braslliemsis. 0 experimento foi conduzido mo Insetário do Departamento de

Biologia Animal da Universidade Federal de Viçosa, Minas Gerais. Foram uti-

lizados uma colmei* de observação contendo Amis mellifera braslliemsis e

uma colmei* recém invadida e ocupada por Campommtms sp. Foram colocadas nu-

ma distância de 1,5 m, uma da outra em área descoberta. As observações fo-

ram por um período de 72 horas, initerruptamente de 04/08 a 07/08/89.

A atividade de forrageamento de CsamoamCms sp-só foi observadas após

as 19 horas, encerrando-a* por voltadas 2 horas da manhã. Não houve comporta-

mento de agressividade ã colmei* de Amis mellifera brmsllleasis. Constata-

ram-se Zacryptocerus sp.invadindo a colmeia de observação e as abelhas res-

poderam com agressividade afugentando os formicídeos.

Estudos posteriores ajudarão e dar maiores esclarecimentos a este

trabalho preliminar.

1. Estudantes a nível de mestrado da UFV/ CNPq

2. Prof. Titular - UFV/DBA
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ASPECTOS IKTEMO E EXTEWO DE RIMOS DE J n n j i w i (MOELLEKIUS) l a s d o l t l

balsam! (EHEXY, 1890) .

RIBEIBO. J . D . X * «OCOEMA, S . l -

A. lasdoltl bslisnl conhecida vulgarmente coso "rapa-rspa", "bico de

cisco", ocorre principalmente es área de pastagens, provocando sérios pre-

juízos. Segundo Gonçalves (19*1) seus ninhos são superficiais, contendo de

2 ã 4 cisara* superpostas, ligadas por canais verticais.

Os ninhos são caracterizados pela presença de oa tubo de palha ligado

a escrade, Medindo até 20 ca de conpriaento. Assis este trabalho objetivou

r.vallar os aspectos externo e interno de ninhos de A. lamdolti ^-ITCT*

Foran deaarcados 10 ninhos, localizados na fazenda São Geraldo, i 30 b

de Viçosa MC, e selecionados 4 pars seres escavados e 2 para serem aedldos.

Aabos estavas a asa distância aédla de 2 a, ca us solo coa decllvldade es

torno de 1SZ. Observas»* qoe os ninhos tinhas usa profundidade de 30 e 69

ca até a ultisa cisara, cujo núaero foi de 3 e 6 forasndo us zigue-zague.

Os canais estavas es direção oposta ao por do sol, e os tubos de palhas

con us aédia de 7 ca de cosprisento. Observamos terra solta ã 15 cs da en-

trada dos ninhos.

1. Estudante de Htstrads bolsista do CWPq - Viçosa - MC

2. Prof. Titular da ÜFV - Viçosa - MC.
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COMUNIDADE DE FORMIGAS QUE OCORREM NA CULTURA DO ALGODÃO: X. FORMIGAS DO GÊ

NERO Solenop8Í8 e Pheidole .

DIBELLI, W.1; FREITAS,S.2 6 SILVESTRE, R.3

O estudo foi realizado no Distrito de Lusitânia, Município de Jab£

ticábal, SP, em cultura de algodoeiro.

A amostragem foi semanal e consistia de 11 pontos distribuídos uni

formemente na cultura que recebeu tratos convencionais.

Em cada ponto, era deixada isca de pasta de sardinhas envolvido

em fita de papel com largura de 15,0cm. Esta fita era fixada em estacas pa_

ra evitar seu deslocamento através do vento. Foram feitas 12 coletas apaj:

tir do mês de novembro até o mis de fevereiro de 1989. Pode-se observar que

as formigas encontradas pertenciam aos gêneros Pheidole e Solenopsis nas

proporções de 80Z (1501 exemplares) e 20Z (423 exemplares). As Pheidole

estavam no plantio desde o início das amostragens e as Solenopsis come

çaram a aparecer apartir do florescimento do algodoeiro.

l/Técnico Agrícola - CEMIP/UNESP-Jaboticabal-SP.CEP:14870.

2/Prof.Assist.Doutor Dept.Entomologia e Nematologia-FCAV-UNESP-Jaboticabal

3/Académico Curso Biologia-Faculdade Barão de Mauá-Ribeirão Preto-SP.
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FLUTUAÇÃO POPULACIONAL DE FORMIGAS DOS GÊNEROS Solenopsia E Pheidole NA

CULTURA DO ALGODOEIRO.

1 2 3
SILVESTRE, R. ; FREITAS, S. ft DIBELLI, W.

O estudo foi realizado no Distrito de Lusitânia, Município de Ja

boticabal, SP, em cultura de algodoeiro. A amostragem foi semanal e con

sistia de 11 pontos distribuídos uniformemente na cultura que recebeu tra_

tos convencionais. Em cada ponto, era deixado isca de pasta de sardinha

envolvida em fita de papel com largura de 15,0cm. Esta fita era fixada

em estacas para evitar seu deslocamento através do vento. Foram feitas 12

coletas apartir do mês de novembro até o mês de fevereiro de 1989.

Pode-se constatar que houve aumento populacional de formigas no

período correspondente ao florescimento e início de frutificação do al_

godoeiro. Neste mesmo período observou-se aumento da população de pr£

gas (bicudo e lagarta da maça). Com estes resultados conclui-se que pode

haver interação entre a população de formigas predadoras e insetos pra

gas, confirmando assim a existência de controle biológico natural.

1/Acadêmico do Curso de Biologia-Faculdade Barão de Maúá-Ribeirão Preto-SP

2/Prof.Assist.Doutor Dept.Entomologia e Nematologia-FCAV-UNESP-Jaboticabal

3/Técnico Agrícola CEMIP/UNESP-Jaboticabal-SP. CEP: 14870.

200



O MOSAICO DE FORMIGAS ARBORlCOLAS NA REGIÃO CACAUEIRA DA BAHIA: ESTUDO POR

OLFATOMETRIA DAS RELAÇÕES ENTRE ESPÉCIES.

Medeiros, M.A. de1'2 & Delabie, J.H.C.1

O mosaico de formigas arborírolas típico de certos ecossistemase agro£

sistemas das regiões tropicais, foi sobretudo estudado nos cacauais da Ãfrí_

ca e da América do Sul. No entanto, os mecanismos pelos quais espécies do-

minantes competem e mantêm seus territórios foram pouco investigados.

0 presente trabalho avalia a função de componentes feromonais de Azte-

aa ehartifex spiriti (Dolichoderinae) nas suas relações com formigas domi -

nantes do agrossistema cacaueiro. Operárias de várias espécies, A. paraen-

sis bondarL; Camponotus aingulatus (Formicinae); Atta aephalotes e Cephalo-

tes atratus (Mynnicinae); e Eatatomma tuberaulatum (Ponerinae) são testa -

das utilizando-se um olfatômetro de 4 vias (2 testemunhas e 2 com extrato

equivalente a uma operária de A. ehartifex). Após evaporação do solvente,

as formigas sao depositadas no centro da arena circular de 5 cm de diâme -

tro, coberta com um papel filtro, para onde convergem os 4 fluxos de ar.As

atividades do indivíduo testado sao observadas durante, no máximo, 5 minu-

tos. A análise dos resultados é feita a partir de etogramas realizados com

as observações comportaroentais ou comparando diretamente algumas dessas.

Os resultados mostram uma atração espontânea do extrato para A. pa-

raensis, por ser uma espécie que possui possivelmente componentes feromonais

em comum com A. ahartifex. 0 extrato é altamente repelente para E. tuberau-

latum, e, com um grau menor, para A. aephalotes e C. aingulatus. Em ai -

guns casos, induz também um comportamento agressivo, como em A. aephalotes,

C. atratus e E. tuberaulatum. Assim componentes feromonais de A. aharti-

fex sao responsáveis pela exclusão territorial de algumas espécies dominan

tes ou de formigas desfolhadoras, no caso de A. aephalotes.

'/ Entomologia - CEPEC/CEPLAC - Itabuna-Ba.

2/ Bolsista do CNPq.



OCORRÊNCIA DE CUPINS (INSECTA, ISOPTERA) EM CULTIVARES DE

CANA-DE-AÇOCAR EM SANTA IZABEL DO PARA.

Macambira, M.L.J.

Os cupins estão incluídos atualmente entre as pragas

mais freqüentes de cana-de-açúcar, sendo responsáveis por da-

nos causados nas partes subterrâneas das plantas, principal-

mente na fase inicial da cultura.

0 objetivo deste trabalho foi constatar estragos em

cana-de-açúcar provocados por cupins e as espécies responsá-

veis pelos danos, em experimento desenvolvido numa área de ter_

ra firme no município de Santa Izabel do Pará.

No período de março a setembro de 1989 foram analisa-

das cerca de 120 plantas, escolhidas ao acaso, de seis dife-

rentes variedades de cana-de-açúcar, mediante a observação de

danos nos toletes e rizomas.

Foi comprovada somente a presença de Coptotzn.mz& tii-

íaceui, espécie de cupim subterrânea, provocando danos nos to-

letes de cana, que exibiam profundas perfurações e formação

de galerias em seu interior. As folhas não apresentavam qual-

quer sintoma de ataque por parte dos cupins. Nao se tem co-

nhecimento de estragos causados por cupins em plantações na

região, porém, em Benevides, município próximo ã Belém, esta

espécie de cupim foi encontrada, em menor escala, atacando uma

plantação de cana-de-açúcar.

1 Assistente de Pesquisa - Dept9 de Zoologia - Museu Paraense

Emílio Goeldí - Caixa Postal 399 - Belém - Pará - 66.040.
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INFLUÊNCIA DO FOTOPERÍODO SOBRE O TÉRMINO DA DIAPAUSA DOS OVOS DE Deois

flavopicta (Homoptera: Cercopidae)

1 1 1 2
Pires, C.S.S.; Fontes, E.M.G.; Lima, L.H.C. & Gomes, D.F.

Na região do Distrito Federal a cigarrinha-das-pastagens ocorre de

novembro a maio, dando origem a três picos populacionais. Entre maio e no-

vembro ela fica em diapausa na fase de ovo em resistência à estação seca.

Foi observado que estes ovos saem da diapausa no mês de julho, época em

que na região do DF são registradas as menores temperaturas do solo e do

ar e os dias mais curtos do ano.

Com o objetivo de estudar os sinais ambientais que regulam a dia-

pausa, grupos de ovos de fêmeas coletadas durante o 39 pico populacional

comprovadamente diapáusicos, foram incubados sob os seguintes fotoperio-

dos: escuro total, 12 h E./12 h L, IA h E./10 h L., 10 h E./14 h L. Eles

foram mantidos à ̂  25°C e 100X de UR. Como testemunha um quinto grupo foi

incubado sob as condições de luz e temperatura do ambiente. Os ovos foram

observados periodicamente até a eclosão. Durante a fase de incubação foram

periodicamente retiradas amostras de todos os tratamentos para análise

bioquímica a fim de acompanhar as transformações que estavam ocorrendo com

os ovos e comprovação das observações. 0 acompanhamento das eclosões de-

monstraram que o fotoperíodo não induz a quebra da diapausa. A continuação

das observações permitirá a comprovação da influência do fotoperíodo sobre

a duração da mesma.

1/ Pesquisadora - Área de Controle Biológico - CENARGEN/EMBRAPA

2/ Bolsista de Iniciação Científica - CNPq/CENARGEN/EMBRAPA
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RESULTADOS PRELIMINARES DA CAPTURA DE ADULTOS DE Díatraea SPP. EM ARMADI-

LHAS DE FEROMONIO COM FÊMEAS VIRGENS1.

Vilas Boas, A.M.2

Este trabalho teve por objetivo, observar a eficiência de fêmeas vir-

gens de Diatraea eaccharalisi?.,1794), na captura de machos,a fia de deter

minar o período em que essa atração ocorre com maior intensidade, para pro

jetar as liberações de parasitóides. As armadilhas foram instaladas em 2 II

sinas de Pernambuco,uma na Região Canavieira litoral Norte e outra na R.C.

1.Sul.Foram utilizadas no 19ano 6 e no 29ano 10 armadilhas, modelo Magro

adaptado pelo IAA/PLANALSUCAR/COONE. As armadilhas foram colocadas em cana

viais comerciais da variedade CB 45-3, com 6 meses de idade,findas tangen

ciando superiormente a cultura e distantes 50 m uma da outra, internamente

no canavial, Foram utilizadas 5 pupas fêmeas por armadilha,cuja emergência

do adulto era sequenciada, colocadas em paliteiros plásticos, onde foram

abertas 2 janelas de 3x3 cm e colada tela plástica, pendurando-as na parte

média da armadilha. A intervalos de 3 a 5 dias, os insetos capturados eram

contados e retirados, repondo-se o mesmo número de pupas em substituição

aos adultos mortos. Pelos resultados obtidos no período de maio de 1988 a

abril de 1990, observou-se que:

. Dos machos capturados cerca de 86Z na Usina Salgado e 80Z na Usina Sta

Tereza, eram da espécie Díatraea flavipemella (Box, 1931);

. Durante todos os meses do ano ocorrem adultos dos insetos;

. Na Usina Salgado (R.Cl.Sul) as maiores coletas ocorreram nos meses de

fevereiro, maio, junho e julho e na Usina Sta Tereza (R.Cl.Norte) nos

meses de janeiro, maio e junho, sendo que na R.Clitoral Sul a infesta-

ção da praga foi maior do que na R.C litoral Norte;

. As armadilhas utilizando fêmeas virgens, podem ser empregadas para de-

terminar as liberações de parasitóides com vista a torna-los mais efi-

cientes e também podem ser utilizadas como método de controle.

1 Pesquisa financiada pelo CNPq - Projeto Ref.n9 407916/87-3/AG/FV/PQ.
2 IAA/PLANALSUCAR/CONOR-Entomologia. 55.810 Carpína-PE.
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IMPLANTAÇÃO DA APICULTURA RACIONAL EH PARNAÍBA - PIAUf

Lima, I.C.A.R. de

Este trabalho se desenvolve «• Parnaíba, cidade litora

nea situada ã 350 km de Terezína-Piaul, que possui excelentes '

condições para a implantação da apicultura, como mais uma opção

de fonte de renda ao produtor. Sua vegetação nativa é predomi-

nantemente melifera e as abelhas sao encontradas alojadas prin-

cipalmente nos galhos das árvores.

Na Fazenda Olho D'Agua, situada ã 10 km de Parnaíba,

constituída de 2.500 ha, esta sendo implantado um Projeto de re

flores tamento com cajueiros A nCLCaUdiuMi occ-ide. ttale em 1.500 ha.

dos quais já estão frutificando 20.000 pés que foram plantados

em 10S da áre». Visando maximizar o aproveitamento o pasto apl-

cola existente e o reflorestamento, instalou-se 60 colméias do

tipo Langstroth para a produção de mel. As abelhas capturadas

sao as "africanizadas", oriundas dos cruzamentos entre kpii

tmíli^xa sp e kpiò me.llí£e.na adan&orUi (Hymenoptera- Apidae) .

Elas são plenamente adaptadas a essa região, conservando a alto

grau de agressividade e excelente índice de produtividade. Após

um ano de implantação dos apiários, as abelhas produziram em

média 12o kg de mel por colméia.

Pesquisadora - Secretaria da Agricultura/UFRPE - RECIFE - PE
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ATIVIDADES DE FORRAGEO DE UMA ESPÉCIE DE ABELHA SEM FERRÃO

(APIDAE: MELIPONINAE) DA AMAZONIA CENTRAL.

II. COLETA DE RESINAS E BARRO

AGUILERA-PERALTA, F. J.*

Embora que o estudo quantitativo das atividades

de coleta destes dois materiais tenha mostrado valores muito

pequenos representando somente 1.3% do total de operárias eir.

atividade no campo, estes dois elementos são de grande impor-

tância na manutençlo da integridade das colônias.
! No decorrer deste trabalho foram registrados vá-

rios tipos de resinas, gomas e latex sendo coletados por ope-

rárias de Melipona seminigra merrillae Cock., 1919 cada uma

das quais e utilizada em determinadas atividades dentro da col.

meia. Três tipos principais de resinas parecem ser as mais im-

portantes nas atividades da colônia: uma delas é misturada ã

cera produzida pelas operárias com a finalidade de obter o ce-

rume, material utilizado na construção dos favos de cria e po-

tes para estoque de alimento, outro tipo de resina é estocada

em determinados locais dentro da colméia sendo preferencial-

mente próximo â boca de entrada para utilização posterior em

atividades de defesa da colônia, e um terceiro tipo é coleta-

do juntamente com pequenas sementes para ser finamente mistu-

rado ao barro para a obtenção do geoprópolis material este, que

é utilizado em atividades de calafetagem das colméias.

Testes realizados em colméias para crião racio-

nal mostraram que minutos após a abertura das caixas ocorre um

subtancial aumento no fluxo de operárias em atividades de co-

leta destes dois elementos, independente das condições climá-

ticas imperantes no momento. Sendo assim a intensidade de co-

leta destes materiais parece entar ligada diretemente ã neces-

sidade de uso dentro da colméia e não a determinados valores

dos elementos do clima.

* M.Sc. Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia - CP 478
69.011 - Manaus - AM



ATIVIDADES DE FORRAGEO DE UMA ESPÉCIE DE ABELHA SEM FERRÃO

(APIDAE: MELIPONINAE) DA AMAZONIA CENTRAL.

I. COLETA DE PÕLEN E NECTAR

AGUILERA-PERALTA, F. J. *

O grau de importância que o põlen (fonte de pro-

teinas) e o nectar (fonte de carboidratos) representam para

as abelhas do resto do inundo, não parece ser diferente para as

espécies da Amazônia Central Brasileira. Observações de campo

realizadas com a espécie Melipona seminigra merrillae Cock.,

1919 mostraram que estes dois materiais representam 98.7% do

total de operárias em atividade externa, sendo 13.2% para o

pólen e 85.5% para o nectar. O inicio de coleta de põlen se dá

antes das 06:00 h. atingindo os valores máximos entre as 06:00

h e 08:30 h. finalizando esta atividade antes mesmo das 12:00

h. Já a coleta de nectar, embora que também se inicie antes

das 06:00 h. somente atinge o seu máximo entre 09:00 e as

13:30 h. finalizando geralmente apôs as 19:30.

Estas informações corroboram a hipótese sugerida

por alguns autores sobre a existência de inversão de oferta de

alimento pelas plantas melítofílicas com a finalidade de ga-

rantir a polinização cruzada de maneira eficiente.

Neste trabalho também foram realizados testes os

quais mostraram que os fatores climáticos: temperatura e umi-

dade relativa do ar parecem, não influenciar diretamente e sim

indiretamente as atividades de coleta de põlen e nectar, agin-

do em primeira instância sobre a flora a qual através da ofer-

ta de alimento determinará o padrão de atividade das operárias

no campo.

* M.Sc. Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia
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NOTA PRÉVIA SOBRE A OCORRÊNCIA DE Kegaaelia acalaris (LOEW,

1866) (DIPTERA, PHORIDAE) EM COLÔNIAS DE Partamona «p. (API-

DAE: MELIPONINAE) NA AMAZÔNIA CENTRAL.

LEITE, S. S. *

A família Phoridae é composta de insetos Cosmo-

politas na sua grande maioria de vida livre, porém, na atuali-

dade existem, já descritas um grande número de espécies para-

sitas de insetos, aracnídeos e mamíferos inclusive do próprio

homem.

Megaselia 8calarie é uma espécie conhecidamente

saprõfaga, a qual se alimenta exclusivamente de matéria orgâ-

nica em decomposição.

Até o presente momento, poucos registros se ti-

nham sobre o ataque desta espécie âs colônias de abelhas sem

ferrão. Salt (1929) cita um ataque maciço em ninhos de Melipo-

na favoea no Estado de Jalisco no México. Agora se registra um

ataque em ninhos de Partamona ep. (APIDAE: MELIPONINAE) na

Amazônia Central Brasileira.

* Estudante de Pós-graduação - INPA
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CRESCIMENTO DE COLÔNIAS DE Helipona seninigra merrillae COCKE -

RELL, 1919 (APIDAE - MELIPONINAE): MÉDIA DE POSTURA DIÁRIA EM

COLÔNIAS RECÉM- FORMADAS.

Machado, L. C.1

Atualmente na Amazônia, existem 3 espécies de abelhas sem

ferrão consideradas de grande importância para a "Meliponicultu-

ra" regional: M. semi.iigra merrillae, M. rufiventris e M. com-

pressipes. Destas, a primeira é amplamente criada pelos caboclos

por ser uma espécie rústica e de relativa docilidade. Estudos

realizados mostraram que chega a produzir o dobro da quantidade

de mel produzida por Apis nellifera na mesma região, além de a-

ceitar bem a "Meliponicultura migratória". Como o conhecimento

sobre a biologia e comportamento de M. seminigra é muito pouco,

este trabalho visa contribuir com algumas informações para a se-

leção de matrizes de boa produção de ovos, melhorando assim a

produtividade das colônias. Para isso foi feito o controle da

postura de 2 colônias recém- formadas, através do mapeamento Olá

rio das células em hexágonos impressos em papel. Foi observada

uma ampla variação com relação a média de postura entre elas. No

primeiro caso acompanhou- se a postura de uma rainha proveniente

da divisão de uma colônia considerada forte t da qual não se co-

nhecia a capacidade reprodutiva da rainha. Em oitenta dias de

observação, se deu a construção de 5 favos de cria com uma média

de 13 ovos/dia. No segundo caso, o mesmo procedimento foi adota-

do, só que a colônia- mãe possuia uma rainha conhecidamente de

boa produção de ovos. Nesta, a média de postura chegou a 53 ovos/

dia nos primeiros 10 dias de observação, enquanto que na primei-

ra este número não ultrapassou 8 ovos/dia.

Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA)- Dept8 de En-

tomologia- Manaus, AM.



ISOLAMENTO E CARACTERIZAÇÃO DO AGENTE ETIOLÕGICO DA DOENÇA CRIA PÚTRIDA EU-

ROPÉIA EM ABELHAS Apia mellifera (AFRICANIZADAS) DA REGIiO DE VIÇOSA/MG.

Souza, M.J.P.1 & Message, D.

A Cria Pútrida Européia é uma doença que ocorre em abelhas Apis

•ellifera, tendo coso agente etiolôgico a bactéria Mellissococcus plutoo .

Esta doença tem causado sérios prejuízos â apicultura em algumas regiões

brasileiras. Neste trabalho, pretendemos isolar e caracterizar a bactéria

M. pluton de diferentes regiões do país, determinar sua sensibilidade a di-

ferentes antibióticos, determinar as concentrações mínimas inibitórias e

adequar métodos de tratamento. Os resultados, ora apresentados, são prelimi^

nares e estão relacionados com o isolamento e patogenicidade das linhagens

isoladas. Para o isolamento da bactéria foi utilizado o meio de Bailey (ex-

trato de levedo Difco, 1Z; glicose, 1Z; KH.PO,, 1.35Z; amido solúvel 1 Z ).

As colônias isoladas apresentavam características semelhantes em relação às

descritas na literatura, apresentaram bom crescimento em anaerobiose e mi-

croaerofilia e mostraram uma maior tolerância ao 0_ e ao sódio em relação

as linhagens européias. Testes de patogenicidade foram realizados aplican-

do-se de 1 ul de suspensão da bactéria isolada, tendo sido feito 3 contro-

les distintos. Os resultados mostraram que a bactéria isolada era o agente

patogênico. Com o objetivo de diminuir a incidência de bactérias secundá-

rias, testou-se uma nova metodologia, onde extratos de larvas doentes eram

espalhados sobre uma lâmina estéril, a qual era mantida em temperatura am-

biente até ã secagem e depois guardada em geladeira. Resuspensões deste ma-

terial na 21 e 3S semana de incubação, mostraram uma redução drástica das

bactérias secundárias no meio de cultura, mostrando ser este um método in-

teressante para se obter colônias puras de M. pluton.

1/ Nestranda em Entomologia/Lab. Patologia Apícola/UFV.

2/ Professor Adjunto do Depto. Biologia Geral/Lab. Patologia Apícola/UFV.
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COMPORTAMENTO INDIVIDUAL E INTRAINDIVIDUAL DOS MACHOS DE Hili-

pona &cutttlaKÀ.4 (LATREILLE, 1811 - HYM.. APIDAE) .

Hadj-Idris, A.E1; Albuquerque. C.M.R1.

Nas abelhas, estudos sobre o comportamento dos machos, são
ainda muito escassos, embora esses indivíduos sejam fundamenta^,
mente importantes na formação das colônias. Objetivando ampliar
os conhecimentos em M. icuttllaiii, este trabalho se propôs a
observar o comportamento individual e intraindividual dos m£
chos no interior da colônia. Individualmente apresentam 4 tipos
básicos de comportamento: descanso, movimento, limpeza e ale£
ta. Quando em descanso ficam parados apresentando apenas movi_
mentos respiratórios, antenas abaixadas e asas usualmente exten
didas. Essa situação pode se modificar, por exemplo, pelo conta
to com operárias ou mudança de temperatura. Nessa ocasião com£
ça a movimentar-se, andando sobre os favos com antenas em posi_
ção de exploração. Freqüentemente abre e fecha as asas. Para
limpeza da cabeça utiliza o 1* e 2» pares de patas. Escova prin
cipalmente antenas e olhos compostos. Ao usar as patas diantei_
ras faz uso das duas ao mesmo tempo, porém quanto utiliza as pa
tas medianas o faz mais freqüentemente alternativamente. A lim
peza do tórax ê feita apenas com o 2« par de patas com movimen
tos de trás para frente. 0 abdomem é limpo com as patas trasei_
ras alternadamente. Para isso o macho eleva ligeiramente o abdo
mem passando a pata lateralmente. Durante a posição de alerta o
macho permanece parado, porém a cabeça apresenta um leve movi_
mento, e antenas elevadas. Intraindividualmente, sobressaem 2
tipos de comportamento: a trofalaxis e a expulsão da colméia pe
Ias operárias.

1. Professor Dept* de Biologia Geral/UFPE - Recife-PE
CNPq - Proc. n« 404022/87-1
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ACARI. PROSTIGMATA; TYDEIDAE EM COLÔNIAS DE UtUpona
icutctlaxU (HYM - MELIPONINAE)

Anjos.C.L1; Hadj-Idris.A.E.Q1 e Albuquerque.C.M.R2.

Os ícaros constituem-se em um dos maiores inimigos das abe
lhas. São capazes de afetar o inseto tanto durante seu desenvol_
vimento pós-embrionãrio quanto em sua fase adulta, podendo oca
sionar uma diminuição nas potencialidades das colônias ou ate
sua total destruição. Mesmo quando o grau de infestação não ê
elevado, pode-se tornar endêmico, causando prejuízos que. embo
ra pequenos, são constantes tornando os danos relevantes a n_í
veis mais amplos.

Em M. 6cute.lla.itiA ácaros do gênero Ntotydtotu.6 «p. foraa
observados andando sobre os favos e parasitando todas as fases
do desenvolvimento, desde ovo até adulto, sendo o maior grau de
infestação encontrado no estágio pupal. Nessa fase, foram obse£
vadas presas ã parede ou aderidas ao corpo do indivíduo, no in
terior do alvéolo. exúvias de três tamanhos diferentes, indican
do un mínimo de três mudas pós-embrionárias, sofridas pelo ãca
ro. Dessas exúvias, a menor é hexapoda e as duas maiores, octó
poda. Fixados ã parede do alvéolo foram encontrados ovos de for
ma oval e cor branco leitoso.Provavelmente devido a pouca rigî
dez do tegumento, as pupas são atacadas em qualquer parte do

corpo, tendo sido observado porém uma maior ocorrência na cabe
ça e base das asas. Nos adultos, além da base das asas foram '
vistos com freqüência nas patas. Embora o nível de infestação '
seja considerado alto até 204 ácaros/pupa, nenhuma alteração '
morfolõgica foi observada, exceto uma perda de peso. Esse dado
pode ser significativo, devido a redução na capacidade de traba
lho e consequentemente na produção da colônia.

1. Bolsista CNPq-UFPE-Recife-PE.
2. Prof do Dept» de Biologia Geral/UFPE-Recife-PE.

Auxílio CNPq - Proc. n» 409342/88-2.
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CONSTRUÇÃO DE ALVÉOLOS E OVIPOSIÇÂO DE OPERÁRIAS EM COLÔNIAS
ÕRFAS DE Mtlipona 6Cute.UaA.U (LATREILLE.1811 - HYM. , APIDAE
MELIPONINAE).

Albuquerque, CM.Ri ; Hadj-Idris, A.Ei; Anjos, CL?

Nas abelhas sem ferrão, o desaparecimento da rainha da co
lônia causa alterações na disposição, no tempo de construção e
na quantidade de alvéolos construídos. Diferenças comportamen
tais também são observadas no processo de postura. Após a reti
rada da rainha de colméias fortes de M. 0cute.lla.1i6 , as operã^
rias, inicialmente continuam a construção de alvéolos para po£
tura como se a rainha estivesse presente. Em colméias médias
pode ocorrer a suspensão ou redução no ritmo de construção por
2-3 dias. Vários alvéolos podem ser construídos simultaneamen
te e diferentes operárias realizam a postura. Nesta ocasião, '
outras operárias se comportam como se a poedeira fosse a rainha
(ficam ao redor do alvéolo e tocam-na com as antenas). A opera
ria poedeira é a mesma que fecha o alvéolo. Algumas vezes, ao
final do processo de fechamento, outra operária agride a po£
deira, empurrando-a com a cabeça e patas anteriores. Em segui^
da reabre o alvéolo, come o ovo e faz nova postura. Esse pro_
cesso pode ocorrer seguidamente por várias vezes no mesmo alvé
olo. Outro tipo de comportamento é a ingestão do alimento após
a oofagia seguida ou não da destruição total do alvéolo. As
operárias gastam em média 5,7 min. para o fechamento completo
do alvéolo após a postura. 0 número de operárias que depositam
alimento variou de 11 a 49. A quantidade de abelhas que visi_
tam o alvéolo é bem maior, contudo em muitas, não se observa a
constricção do abdomem, indicando a deposição de alimento. Fo
ram encontrados dois alvéolos com duas posturas de operárias '
em seu interior.

1. Professor Departamento de Biologia Geral/UFPE (Recife-PE).
2. Bolsista CNPq - UFPL - Recife-PE.

Auxílio CNPq - Proc. n» 404022/87-1.
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SINANTROPIA DE DlPTEROS MUSCÓIDES NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO

- RJ

SORDILLO, CM.O.1 & ALMEIDA, J.R. de2

Visando a contribuir com novos conhecimentos na área de

sinantropia de dípteros muscôides, este estudo tem como objeti-

vos determinar o índice de sinantropia das espécies de

Calliphoridae, Fanniidae, Muscidae e Sarcophagidae capturados

com maior abundância no Município do Rio de Janeiro durance o pe_

ríodo de setembro de 1988 a março de 1989, e verificar a varia-

ção desse índice ao se realizarem coletas em diferentes pontos

da zona urbana.

Estabeleram-se sete pontos de coleta: cinco na zona urba

na, um em zona de floresta e um em zona rural do Município. Co-

mo iscas foram utilizados fígado bovino, fezes humanas, moela de

galinha e peixe cru em armadilhas do tipo descrito por Ferreira

(1975).

De acordo com os resultados obtidos, põde-se concluir

que: as espécies mais sinantrópicas foram Bevcaea cruentata,

Liopygia ruficornis, Phoenicia ouprina (IS = +100,0) e Phaeniaia

eeviaata (IS • +87,5 a +97,1), enquanto as mais assintrópicas f£

ram Fannia sp.n. (IS = -100,0), Mesembrinella bellardiana (IS »

98,9), Biopyrellia bipuncta (IS - 98,3) e Hemilucilia semidiapha_

na (IS = -94,8); as espécies mais sinantrópicas apresentam dis-

tribuição cosmopolita e as mais assinantrópícas possuem distri-

buição Neotropical; as menores variações do índice de sinantro-

pia, de acordo com o ponto de coleta da zona urbana considerado

para o cálculo, foram observadas nas espécies mais assinantrópi-

cas e mais sinantrópicas.

1 /Estudante Põs-s>r.iduaçlo, LEAPA, Dept? Ecol., IB, CCS, ÜFBJ, bolsista CNPq.

2/Professor Adjunto, T.EAPA, Dept9 Ecol., IB, CCS, UFRJ,
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DIVERSIDADE E RIQUEZA DE ESPÉCIES DE DÍPTEROS MUSC0IDES EM

DIFERENTES AREAS ANTR0PICAS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO - RJ.

SORDILLO, CM.O.1 & ALMEIDA, J.R. de2.

O presente estudo tem como objetivo calcular o índice de

diversidade e a riqueza de espécies de dípteros muscóides calip-

tratos (Calliphoridae, Muscidae, Fanniidae e Sarcophagidae) em

locais onde se desenvolvem diferentes atividades antrópicas no

Município do Rio de Janeiro.

Para tanto, estabeleceram-se sete locais de coleta: cin-

co na zona urbana (cais do porto, terminal rodoviário, Morro do

Salgueiro, Flamengo e "campus" da UERJ), um na zona rural e um

terceiro em zona de floresta. Como iscas foram utilizados fíga-

do bovino, fezes humanas, moela de galinha e peixe cru em arma-

dilhas semelhantes ao tipo descrito por Ferreira (1975).

De acordo com os resultados obtidos, pôde-se concluir

que, de um modo geral, a zona urbana apresentou menor diversida-

de e menor riqueza de espécies de dípteros muscóides do que as

zonas rural e de floresta. No antanto, houve variação no índice

de diversidade e na riqueza de espécies entre os cinco pontos de

coleta da zona urbana, o que provavelmente seja explicado pela

maior variedade de microhabitats e recursos disponíveis para a

alimentação e reprodução das moscas em alguns dos locais estuda-

dos.

1/Estudante Pós-graduação, LEAPA, Dept9 Ecol., IB, CCS, UFRJ, bolsista CNPq.

2/Professor Adjunto, LEAPA, Dept9 Ecol., IB, CCS, ÜFRJ.
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ENTOMOFAUNA VISITANTE DE HuAKaija exotica (L.) (RUTACEAE) DURANTE

O SEL" PLRlODO DE FLORAÇÃO

Vitali, M.J.1 & Machado, V.L.L.2

0 objetivo desse levantamento foi verificar a diversidade e fre

quência dos insetos visitantes em diferentes horários e fases de flora

çao, visando o comportamento destes em relação ã polinizaçao de Murraya

exotica, planta ornamental bastante utilizada em vias públicas, praças e

jardins. Os insetos foram coletados em 6 plantas em diferentes fases de

floração (I, M, F) no período de visitas compreendido geralmente entre

8:00 ãs 18:00 horas, anotando-se ã cada hora os fatores abióticos. Obse_r

vou-se uma grande variedade de visitantes pertencentes a 7 ordens de inse_

tos (Hymenoptera 85%, Diptera 7Z, Lepidoptera 4Z, Coleoptera 3Z e demais

1%: Homoptera, Hemiptera e Odonata). As espécies mais freqüentes foram

Apis mellifera 51.9Z, Narmotrigona testaceicovnis 19.7Z, Tetragonisca an_

gustula 11.4%, Trigona spinipes 9.9Z e Plebéia schrottkyi 7.4Z . Apesar

de todos coletarem pólen e néctar, A. mellifera e T. spinipes foram cons^

derados os visitantes legítimos e as abelhas menores, os polinizadores

ocasionais. Essas abelhas apareceram em vários horários do dia, assim A.

mellifera apresentou picos de maior atividade das 9:00 ãs 11:00 horas e

das 15:00 às 16:00 horas, T. spinipes nas primeiras horas da manhã e fi

nal da tarde e T. angus tula e P. schrottkyi, ao contrário, apresentaram

preferências pelas horas mais quentes do dia. As análises estatísticas

revelaram existir somente interações significativas entre fases de flora

ção X espécies mais freqüentes podendo-se sugerir que as visitas dos ins£

tos foram mais freqüentes na fase inicial da floração com X « 395.5, se_

guindo-se as fases, média (X • 184) e final (X - 166). Os fatores abióti

cos influenciaram a freqüência em distribuição dos insetos. Pela grande

quantidade e diversidade de visitantes florais observados, pode-se dizer

que M. exotica é uma planta xenogâmica.

1/ Bolsista da FAPESP

2/ Profa. do Departamento de Zoologia - Instituto de Biociencias e Centro

de Estudos de Insetos Sociais (CEIS) - UNESP - Campus de Rio Claro, SP.
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FLUTUAÇÃO POPULACIONAL DOS PRINCIPAIS INSETOS-PRAGAS EM FEIJOEIRO E DE Bern

sia tabaci EM PLANTAS DANINHAS, NA REGIÃO DE ILHA SOLTEIRA, SP.

BOIÇA JR., A.L.1; TOMASO, CA.2; HIRATA.M.3; COSTA, M.C.3

Objetivando-se verificar a ocorrência e abundância de insetos-pragas em

feijoeiro, variedade Carioca e de Bemisia tabaci em plantas daninhas, o pre_

sente trabalho foi conduzido durante três anos consecutivos (1986, 1987 e

1988), na região de Ilha Solteira, SP. Para a observação em plantas de fe_i

jão, foram efetuados plantios sistematizados a cada 8 dias em parcelas de

12,5cm , retirando-se, após 20 dias da emergência, 50 folíolos. Foram ava

liados os números de ninfas de B. tabaci, de ninfas e adultos de Empoasca

spp. e ninfas de Thrips *abad. Em relação as plantas daninhas, foram obser_

vados quinzenaltnente 7 folhas de cada espécie, contando-se o número de nin

fas de B. tabaci. Pelos resultados concluiu-se que: a) nas plantas de fei_

jão o pico populacional de B.tabaci ocorreu no mês de novembro, de Empoas_

ca spp. em agosto e de T.tabaci em novembro; b) foram observados B. tabaci

em algumas plantas daninhas, juntamente com seu pico populacional, em: £u

phorbia pilulifera (junho), Malvastrum coramandelianum fmaio ); Euphorbia

heterophylla (dezembro ); Richarãia brasiliensis ( outubro ) ; Blainvillea

rhomboidea ( dezembro ); e, Cleome affinis (janeiro).

l/Docente Dept.Entomologia e Nematologia-FCAV/UNESP-Jaboticabal-SP.

2/Estagiário do Dept.Entomologia e Nematologia-FCAV/UNESP-Jaboticabal-SP.

3/Estagiário do Dept.Biologia Aplicada ã Agropecuária-FEIS/UNESP-SP.

217



OCORRÊNCIA DE INIMIGOS NATURAIS EM Lusura altrix STOLL, 1782 (LEP.NOTODONTI

DAE) NA REGIÃO DE MANAUS-AM.

Ronchi-Teles, B.

No período de julho/agosto de 1988 e 1990 foi constatada a ocorrência de

epizootias de vírus da poliedrose nuclear (VPN), em lagartas de Lusura
altrix atacando folhas de ingazeiros, Inga sp. (Leguminoseae).

0 primeiro sintonia observado foi uma descoloração gradual do corpo das Ia
gartas e perda do apetite, morrendo dependuradas pelas pernas abdominais se

ralmente na parte superior das plantas, e apresentando uma coloração amare

Io esbranquiçada. Após a morte o corpo flácido, escurece e se rompe facH

oient? liberando líquido fétido.

Foi constatada também a presença de parasitoides de ovos (Tetrastichus sp.

Eulophidae) e de lagartas (Meteorus sp. Braconidae). Apresentando este ú_l

tinto um índice de parasitismo de 253.

A ocorrência de inimigos proporcionará estudos para um maneio de _L. altrix,

considerada uma praga em potencial dos ingazeiros da região de Manaus-AM.

1
Pesquisadora - Divisão de Entomologia - INPA-Manaus-AM.
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INSETOS ASSOCIADOS Ã GRAVIOLEIRA (Anona auricata) NA AMAZÔNIA CENTRAL.

HAMADA, N.1; COUTURIER, G.2; RONCHI-TELES, B.1

A graviola é muito apreciada, sendo utilizada em sucos, sorvetes e cremes.

A mesma sofie sérios problemas com ataques de insetos. As observações deste

estudo foram realizadas no Campo Experimental de Frutíferas do INPA (BR 174,

Km 40, ao norte de Manaus) e em algumas propriedades particulares, na área

de Manaus, onde foi constatado que os insetos mais prejudiciais sao: a) Cer-

conota anonela (Stenomatidade) - perfura os frutos, estragando a polpa, inu-

tilizando-os para comercialização e consumo; b) Cratosomus bombina (Curculio

nidade) - broca ramos e troncos, formando grande galeria impedindo a circu-

lação da seiva na planta, ocasionando redução na produção; c) Eephrateloides

pomorum (Erytomidae) - os imaturos deste hymenoptera se desenvolvem no inte-

rior das sementes da graviola, tornando-as inviáveis para a germinação. Os

adultos de B. pomorum emergem do fruto através de uma perfuração na casca,

prejudicando a comercialização do fruto e facilitando a entrada de microor -

ganismos. Outros insetos, também foram observados sobre a gravioleira, pro-

vocando danos menores. Da ordem Lepidoptera encontramos as seguintes famí -

lias: Sphingidae - onde até agora só foi verificada a espécie Cocytius

ancaeus; esta espécie sofre um controle natural muito grande, sendo que fo -

ram detectados parasitóides de ovos (Telenomus sp, Scelionidae), de lagartas

(Cotesia sp, Braconidae) e de pupas (Tachinidae); Hesperiídae - suas lagar-

tas se alimentam de folhas, dobrando-as sobre si para proteção; Noctuidae

(Gonodonta fulvangulata) e Limacodidae - as lagartas destas famílias também

se alimentam das folhas da gravioleira. Além destes, observamos três espé-

cies de Coccoidea, três espécies de Membracidae, uma espécie das seguintes

famílias - Pentatomidae, Coreidae e Tingidae, e algumas espécies de Formici-

dae, sendo que esta última, talvez, tenha uma ação importante no controle

natural dos insetos prejudiciais ã gravioleira.

1 Pesquisador da Divisão de Entornología, INPA, Cx.P. 478, Manaus, Amazonas.

2 Pesquisador da ORSTOM - Paris, França
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OCORkcuCIA DE HYLESIA ( LEPIDOPTERA -SATURNIIDAE) NO ESTADO

DO AMAPA

LarLosn.R.P. .Ca C,.; Rocriçuts Filho,I .R. ;Brasiliense,E.L. ca S. &

:.asci~e-nto, P..I:, do

Nos últimos oito anos vem aumentando a ocorrência de

lepiaopteros do gênero Hylesia, nos Municípios de Amapá,Sucu-

rijú e Pracuúba,acentuando o aparecimento da dermatite que

surge em conseqüência do contato com os pelos das mariposas,
tornando-se motivo de preocupação devido aos danos causados

e a dificuldade do seu controle.Assim sendo,a constatação da

ocorrência no ano de 1.990 na Vila do Sucurijú,deu-se no pe-

ríodo de 17/04 a 24/04/90,data em que as lagartas e pupas em

número de 69 e 17 respectivamente foram coletadas e acondici-

onadas em garrafas de água mineral de um litro e meio,corta -

das ao meio amarradas com filo e transportadas até o labora -

tório.Em virtude da falta de ar na sala onde elas se encontra^

vam, foram totalmente destruídas, coro excessão de 3 pupas que

emergiram seis dias apôs terem sido coletadas.Realizada nova

coleta no Município de Pracuúba,no dia 16/08/90,onde foram -

capturados 22 adultos,os mesmos foram transportados vivos em

caixa de madeira de 20 x 30 cm,tendo como tampa uma tela.Em -

laboratório aguardou-se a morte natural das mariposas,dada a

fragilidade de sua3 asas,assim como, o desprendimento do pelo.

0 trabalho aguarda a identificação da espécie ,para dar conti-

nuidade ao estudo.Os dados obtidos nestas duas coletas,não

são suficiente para darmos um resultado mais preciso,o que

observou-se é que as mariposas alteraram seu hábito alimen -

tar.Atualmente ela se alimenta das vegetações típica do man

que(Rizophora racenosa,R.mangle,Avicenia germinans, A. schaue,

niana),acrescentando na sua alimentação a mangueira(Mangifera

indica) e outras espécies de vegetais.

1/ i-useu Anctlo Moreira da Costa Liir.a - Kacapá

2/ Prof. L.FLLERAI, RURAL DO RIO DE JANEIRO

3/ .:sta;riãrio de. r.úclcc dt Euicação do Amapá - UFPa.
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INSETOS E ÃCAROS DE IMPORTÂNCIA AGRÍCOLA NO ESTADO DO AMAPÁ

Pequeno, M. R.

Levantamentos entomológicos realizados em fruteiras, culturas

de subsistência e olerleolas no Estado do Amapá revelaram a ocorrência de

insetos e ácaros de importância agrícola. As inspeções diretas foram pro-

cedidas nos municípios de Macapá, Mazagão, Calçoene e Oiapoque e nos Cam-

pos Experimentais da UEPAE de Macapá/EMBRAPA. Os insetos, coletados ma -

nualmente ou com o auxílio de uma rede entomolõgica, foram identificados

baseando-se na descrição encontrada na literatura e por especialistas do

Centro de Identificação de Insetos Fitófagos.

Foram encontradas em associação direta com as principais cultu-

ras as seguintes espécies, dentre outras:

a- Mandioca: mandarová Erinnyis ello (L.,1758)

ácaro Mononychelus tanajoa (Bondar, 1938)

b- Arroz: percevejo castanho Scaptocoris castanea Perty, 1830

percevejo dos grãos Oebalus poecillus (Dallas,1851)

c- Feijão-de-metro: vaquinhas Cerotoma spp.

abelha-cachorro Trigona rufricus (Latreille, 1804)

cigarrinha-verde Empoasca kraemeri Ross & Moore,1957

d- Pepino: brocas Diaphania nitidalis (Cramer, 1782) e P.hyalinata (L.,

1758)

vaquinha Diabrotica bivitula Kirsch 1883

e- Citros: cochonilha branca Plannacoccus citrí (Risso, 1813)

escama-vírgula Mytilococcus beckii

pulgão-preto Toxoptera citricidus (Kirk., 1907)

U CCA/UFC - Depto. Fitotecnia, Cx. Postal, 12168 - 60451 Fortaleza,CE
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ANTICABSIA GEMMATALIS COMO INSETO-TESTE PARA BACILLUS

THURING'ENSIS.

1 2 3
MORAES, R.O. ; MORAES, I.O. ; CAPALBO, D.M.F.

O CNPDA/EMBRAPA, com a colaboração da Faculdade de

Engenharia de Alimentos /UNICAMP, desenvolveu um processo

de produção do Bacillus thuringiensis por fermentação semi-

sólida visando o barateamento do meio de cultura associado

a diminuição do custo de produção. Para esse tipo de fer-

mentação foram testados resíduos agro-industriais como

farelos e tortas de oleaginosas, mal te de cervejarias e le-

veduras filtradas, entre outros, que são facilmente encon-

trados na região e de custo baixíssimo.

Para verificação da atividade do II. thur ingiens is.

foram realizados bioensaios com Anticarsia gemmatal is Hubner,

1918 (Lepidoptera, Noctuidae) que é considerada a principal

espécie desfolhadora da soja, Glycine max , sendo de ocor-

rência em todas as áreas desta cultura no Brasil. Outro ponto

para a escolha desta lagarta foi o fato de existir uma metodo-

logia para sua criação em laboratório.

Quando foi usada a dieta artificial sem anticonta-

minantes, o i. thuringiensis foi oferecido às lagartas colo-

cando-o sobre a dieta ou se misturando ã mesma, que foi colo-

cada em copos plásticos, tipo cafezinho,onde foram postas

duas lagartas por copo. 0 comportamento das lagartas foi ob-

servado diariamente até o sétimo dia. 0 parâmetro usado íoi a

mortalidade e a resposta do bioensaio é representada em % da

mortalidade no período.

1/ Cab - Secretaria da Agricultura e Abastecimento -SP

2/ DETA/IBILSE/UNESP - São josé do Rio Preto - SP

3/ CNPDA/EMBRAPA - Campinas - SP



INFLUÊNCIA DO BadltuÃ thuXing.ien6.io (BERLINER, 1915) NO DESENVOLVIMENTO £

COMPORTAMENTO DE ThyJu.nteA.na. OAnobia. (CRAMER, 1778) (LEPIDOPTERA, GEOME

TRIDAE) EM CONDIÇÕES DE LABORATÓRIO.

Gonçalves, L.1. Espíndola, C.B.2. Camilo, R.E.S.2. Santos, M.B.3
; Pereira ,

T.S.3 & Granha, J.R.D.O.3

O Presente estudo foi realizado coro i^rerial coletado nos plantios

de Eucalyptus da Fazenda Manga da Companhia White Martins S.A., localizada

no Município de João Pinheiro, no Estado de Minas Gerais - MG. Para o tes

te com o BaciltuA thu/uingiinili foram individualizadas da geração F2, 200

lagartas de ThynÀnteÃ.na. aAnobia. Estas foram acondicionadas em estufas de
o +

marca Fanem, reguladas para 20 í J C de temperatura, 65 - 3 7. de umidade

e 14 horas de fotoperIodo. Foram contaminadas 50 lagartas por estágio de

vida e cada lagarta estava com dois dias de permanência no estágio. Foram

oferecidas a cada grupo de 50 lagartas, folhas de eucalipto banhadas com

uma solução a 0,2 Z de formulado, com concentração de 5 mg de bacilo/g de

lagarta. Somente as folhas contaminadas foram mantidas por dois dias nos

potes de criação. As não contaminadas foram trocadas diariamente. Através

da observação diária, foi determinada para cada teste com o bacilo: a dura

ção de cada estágio larval e do período larval, o número de estágios lar

vais, a duração do período de pré-pupa e de pupa, a razão de sexos, a lon

gevidade, o ciclo de vida, a taxa de mortalidade, a fecundidade, a fert£

lidade, a taxa de fertilidade e o tempo médio letal (LT,Q)-

APOIO

. Cons. Nac. Desenv. Cient. Tectiol. - CNPq.

. Cia. White Martins S.A. através da Empr. Bras, de Reflorestamento e Agro

pecuária Ltda - EMBRAL.

1. Prof. Dept9 Ciências Ambientais/ Inst9 de Florestas/UFRRJ.

2. Bolsistas Cons. Nac. Desenv. Cient. Tecnol. - CNPq.

3. Estagiários Dept9 Ciências Ambientaís/Inst9 de Florestas/UFRR.J,
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EFICÁCIA DE Bacillus thuringiensis EM DIFERENTES DOSES NO CONTROLE DA LA-

GARTA DA SOJA Anticarsia gmmatalis Hflbner, 1818 (LEP., Noctutdae)

'» 1 3
Caetano, W. ; Bertoldo N. K. ; Carlessi, L.R.G.

Este trabalho teve por objetivo avaliar o efeito de doses de

Bacillus thuringiensis no controle da lagarta da soja. 0 experimento foi

conduzido na Estação Experimental Agronômica da UFRGS, localizada no muni-

cípio de Eldorado do Sul, RS, durante a safra de soja de 1989/90. A culti-

var utilizada foi a IPAGR0-21, que no momento da aplicação dos tratamentos

encontrava-se no estágio R-j de desenvolvimento. O delineamento utilizado

foi de blocos casualizados com quatro (4) reptiçoes enove (9) tratamentos,

sendo o tamanho de cada parcela de 60m. Foram utilizados os seguintes era

tamentos com as respectivas doses em gramas de ingrediente ativo por hecta

re: B. thuringiensis (BT 95); 125 e 250; B. thuringiensis (BT 96): 250 e

500; B. thuringiensis (BT 97): 125 e 250; B. thuringiensis (Dipel): 500;

Diflubenzuron (Dimilin): 15 e testemunha. Foram feitas amostragens do nume

ro de lagartas vivas (> 1,5cm), através do método do pano, nas fileira*

centrais de cada parcela, realizando-se duas amostragens aleatórias aos 4,

7 e 13 dias após a aplicação dos tratamentos. Conclui-se que ãT 95 (250 g

i.a./ha), BT 96 (500 g i.a./ha) BT 97 (125 e 250 g i.a./ha) e Diflubenzu-

ron foram os tratamentos que atingiram melhor porcentagem de controle da

lagarta da soja nas médias das duas primeiras avaliações.

1. Eng° Agr9, M.Sc., Pesquisador do IPAGRO, Bolsista do CNPq.

2. Eng9 Agr9, Pesquisador do IPAGRO, Seção de Entomologia, SAA/RS.

3. Bióloga, M.Sc., Colaboradora da Seção de Entomologia do IPAGRO.
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COKTROLE BIOLÓGICO DA LAGARTA DA SOJA Anticarsia grnmutalis (HUEBNER,1818)

COM Bacillus thuringiensis (BERLINER) E INFLUENCIA SOBRE OS INIMIGOS HAITI

RAIS.

BENEIOLI,!.1; DONAIRES.F.S.1; YAHMttTO.P.T.2; GBAVENA.S.3

0 propósito do presente ensaio foi avaliar o efeito do B.thuringiensis no

controle da lagarta da soja A.gemmatalis e a influência sobre os inimigos

naturais. 0 ensaio foi conduzido na região de Pitangueiras-SP, no ano agrí

cola de 1989/90, aos 80 dias após a semeadura. 0 pulverizador utilizado foi

um costal a gás C02 e o volwe de calda foi de 600 litros/ha. Os tratamen

tos avaliados foiaa: Bacillus thuringiensis (Bactospeine SC) nas dosagens

0,077, 0,110. 0,143, 0,176, 0,220, 0,264 e 0,308 kg i.a./ha; Bacillus thu

ringiensis (Dipel 3,2PM) 0,024kg i.a./ha; endosulfan (Thiodan 35OCE) 0,5

kg i.a./ha; testemunha. 0 delineamento estatístico utilizado foi o de bl<>

cos ao acaso, com 10 tratamentos e 3 repetições. As parcelas constara* de

6 linhas de 10 metros e *s avaliações foram realizadas previamente, 1,3,7 e

14 dias após a aplicação. Empregou-se o método do "pano de batedura", em 2

amostragens por parcela. Com os resultados obtidos observou-se que: a)S.tfa<

ringiensis (Bactospeine SC) em dosagens acima de 0,143kg i.a./ha mostrou-se

eficientes no controle de A.germatalis após 3 dias; b) B.tfauringiensis (Dî

pel 3,2PM) teve sua ação mais uiaa vez comprovada no controle da A. gemmata_

lis; c) endosulfan mostrou-se eficiente no controle da A.germatalis; d) B.

thuringiensis nos diferentes dosagens e endosulfan, de modo geral; não afe

taraa os artrópodos benéficos. Aos 14 dias após a aplicação ocorreu epizoo

tia do fungo Nomuraea rileyi (2 a 7 lagartas infectadas por parcela) não ha

vendo diferença estatística entre os diversos tratamentos de BT; soaente

nas parcelas com endosulfan não foram encontradas lagartas com o fungo devî

do certamente o efeito do produto com 1O0I de mortalidade ã lagarta.

1/Estagiários do Dept.Entomologia e Nematologia-FCAV/UNESP-Jaboticabal-SP.

2/Aluno Curso P.G.Entonologia Agrlcola-FCAV/UNESP-Campus de Jaboticabal-SP.

3/Prof,Titular Dept.Entomologia e Nematologia e Supervisor do CEMIP-FCAV-

ÜNESP-Jaboticabal-SP. CEP: 14870.

225



COMPARAÇÃO DA SUSCETIBILIDADE DE DOIS NOCTUIDEOS PRAGAS DA SOJA,

Anticarsia gernnatalia HÜBNER E Pseudoplusia includens (WALKER), A

Bacillus thuringieneis.

1 2 3 4
Morales C , L. ; Moscardi, F. ; Kastelic, J.C. ; Paro, F.E. & Soldorio, I
L.4

O trabalho foi realizado no Centro Nacional de Pesquisa de Soja

da EMBRAPA, Londrina, PR, com a finalidade de avaliar, conparativamente, a

suscetibilidade de A. gemnatalis e P. includens a üois isolados de

B. thuringiensis. Um isolado testado foi o HD-1, utilizado normalmente

na padronização de lotes de produção de bactéria, e o outro un isolado pro-

duzido pela Bactec Corporation, Houston, Texas (BC-1). Ambas as prepara-

ções continham 16.000 Ul/mg, sendo que cada uma foi testada em ambos os

insetos em cinco doses, variando de 0,016 a 0,090 mg/g de dieta, através

de sua incorporação na dieta artificial a 50-2 C, em becker, com subsequen-

te distribuição em copos plásticos de 50ml. Após o resfriamento da die-

ta, foram colocadas duas lagartas do 31 instar por copo, sendo mantidas a
+ o +

25-2 C, 70-10% UR e 14 h de fotofase. As avaliações de mortalidade foram

feitas diariamente, sendo os resultados avaliados mediante análise de pro-

bítes para cálculo da Concentração Letal Média ( C L ) dos isolados em cada

inseto teste.

Verificou-se que, para ambos os isolados, P. includens mostrou-se

muito menos suscetível a B. thuringiensis que A. gemmatalis. A CL foi de

0,014 e 0,015 mg/g de dieta em A. gemnatalis, respectivamente para os isola

dos HD-1 e BC-1, enquanto para p. includens a CL foi de 0,078 e 0,055

mg/g de dieta para os mesmos isolados. Observou-se também, grande diferen-

ça no desenvolvimento das lagartas sobreviventes, avaliadas no 12fi dia após

a infecção, sendo que o peso de A. gemnatalis variou, em função da dose u ü

lizada, de 3,19 mg a 7,02 mg para HD-1 e 5,25 a 17,46 mg para BC-1. Para P.

includene, os valores foram 15,86 a 69,26 e 4,61 a 36,61 com os isolados

HD-1 e BC-1 respectivamente.

1/ Engs Agrü, EMATER-PR, mestrando UNESP-PCAV, Jaboticabal, SP; 2/Enge Agrs,

Pesquisador, EMBRAPA-CNPSo, Londrina, PR; 3/ Bióloga, mestranda, UFPR, Cu-

ritiba, PR; 4/ Biólogo, CNPSo, LOndrina, PR (Convênio EMBRAPA/OCEPAR)
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BIOENSAIO COM Bac i l l u s t h u r i n g i e n s i s VAR. k u r s t a k i , VISANDO O

CONTROLE DO "CURUQUERE DO ALCODOEIRO" ,A lab ana a r ç i l l a c e a (HL'£

LNER, 1818)(LEPIDOPTERA, NOCTUIDAE)

VASCONCELOS, H.L. d e 1 ; RIOS, E.M.K.M.2; OLIVEIRA, J .V. de

CARDOSO, V.A.*

A pesquisa foi e fe tuada con o h_. t h u r i n ç i e n s is var . k u r s -

taki desenvolvido no Departamento de A n t i b i ó t i c o daUFPE er. tr.eio

ã base de far inha de ba ta t a -doce (amido suplementado com e x t r a

to de levedura e sa i s minerais) , cor pH 7 ,0 . 0 processo fermer.-

t a t i v o foi efetuado ã t anpe ra tu ra de 28 - 30< C e o bi o inse t ic_i_

da se]arado prr cen t r i fupaçao , l i o f i l i z a d o . Este r a t e r i a l usa-

do num bioensa io com l a g a r t a s de A. a r f i 1 l a c e a , no l a b o r a t ó r i o

de pa to log ia de inse tos do Tepartamento de Apronoir.ia da 1'FRI'E,

ã temperatura de 23,18 _+ 0.299C e umidade r e l a t i v a de 76,18 *_
8 o

1,102. l ' t i l i zaram-se as concentrações de 1,9 X 10 e 1,9 X 10

esporos/ml e uma testemunha, num de l ineanen to exper imental i n -

te i ramente ca sua l i zado , cor; 20 r e p e t i ç õ e s . Pedaços de folha de
- 2

alyodao moco de 3,5cm forar pu lver izados com p i s t o l a de p i n t u

ra marca $ teu la T S . l . u t i l i z a n d o - s e 6ml da suspensão / t ra tamen-

t o . A testemunha recebeu apenas ãfua d e s t i l a d a . As l a g a r t a s

cor. faixa e t á r i a de 6 a & dias foram i n d i v i d u a l i z a d a s em placa

de P e t r i , contendo papel de f i l t r o umedecido e pedaços de fo-

lha . Após 24 h o r a s , e d ia r i amente , o s u b s t r a t o a l imen ta r foi

s u b s t i t u í d o por s u b s t r a t o s sen t r a t a m e n t o .

De acordo com os r e su l t ados a mor ta l idade das l a g a r t a s

teve i n i c i o com 24 h o r a s , a t ing indo o pico com 48 ho ra s ; as

mor t a l idades acumuladas a té as 72 horas foram de 100%, 85Z e
9 8

0,0% nos t ra tamentos 1,9 X 10 , 1,9 X10 e tes temunha, respec-

tivamente .

1/Entomologi.sta do Dept9de A?renonia-üFr«PE/SEC . ACRIC .-RECITE-PE
2/Profa do Dept9 de Antibiótico - UFPE /RECIFE-PF.
3/PRof9 do Dept9 de Agronomia - UFRPE/RECIFE-PE
4/Estagiário do D*pt9 de Antibiótico - UFTE/RECIFE-PE
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EFEITO DE DIFERENTES DOSAGENS DO VIRUS VPN EM LAGARTAS DE Spodoptera

jruglperda DE DIFERENTES IDADES

Cruz, I. & Valicente, F.H.2/

Experimento realizado em Sete Lagoas, no Centro Nacional de Pesqui

sa de Milho e Sorgo - CNPMS, da EMBRAPA. Foram utilizadas lagartas de

Spodoptera frugiperda com idades variando de 4 a 12 dias. Cada lagarta rece

beu individualmente suspenções de virus VPN, em concentrações variáveis de

4,0 x 10 a 4,0 x 10 poliedros, colocadas em copo plástico de 50 ml. üs co

pos, acondicionados com tampa de acrílico foram mantidos em sala climatiza-

da a 25 + 1 C e fotofase de 12 horas. Vinte e quatro horas após o período

de alimentação com o vírus foi adicionado em cada copo, dieta artificial,

sem virus.

Os insetos testemunhas, receberam água destilada, ao invés da sus-

pensão virus. Os demais procedímetnos foram semelhantes. Os resultados mos-

traram que quanto mais velha for a larva mais resistente é ao vírus.

Em termos médios, larvas de 4 dias submetidas as diferentes concen

trações do vírus, morreram após 5,9 dias, sendo a percentagem de mortalida-

de de 76Z- A percentagem de mortalidade de larvas de 11 dias foi de 38,102,

com período letal médio de 7,4 dias. A percentagem média de mortalidade de

larvas de 4 a 7 dias foi de 72,8, 93,0, 98,9, 100,0 e 100Z, cota o incremen-

to de 4 x 10 para 4 x 10 poliedro/lagarta. Com esta última concentração,

mesmo larvas de 12 dias de idade submetidas ao vírus, apresentaram uma per-

centagem de mortalidade foi de 86,42.

1/ Ei.go. Agro. PhD. EMBRAPA/CNPMS - Caixa Postal 151

35700 - Sete Lagoas, MC

2/ Engo. Agro. EMBRAPA/CNPMS.
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AÇÃO DE BACULOVIRUS (VPN) SOBRE A LAGARTA DO TRIGO Pseudaletia sequax FRAN-

CKLEMONT, 1951 (LEP., NOCTUIDAE).

Tonet, G.L. & Fiúza, L.M.

As lagartas sao consideradas uma das principais pragas da cultura

do trigo. Sob condições ambientais favoráveis, atingem populações acima do

nível de dano econômico, reduzindo a produtividade da lavoura. Dentre os

agentes de controle biológico, os vírus de insetos são considerados como

de grande potencial para introdução e colonização em populações de pragas

isentas destes agentes ou mesmo para utilização como bioinseticida em dife_

rentes agroecossistemas.

A partir da identificação de um vírus de poliedrose nuclear sobre

P. sequax, estudou-se diferentes doses deste microorganismo sobre diferen-

tes estágios larvais do inseto hospedeiro, procurando determinar a concen-

tração letal e o tempo letal deste VPN nesta espécie. A infecção típica

por baculovírus em lepidõpteros, se inicia com a ingestão do alimento con-

taminado com poliedros, portanto, as diferentes concentrações foram forne-

cidas aos insetos, puiverizando-se os mesmos em segmentos de folhas de tri_

go posteriormente introduzidos em copos de plástico que continham 1 lagar-

ta individualizada, totalizando 50 repetições/tratamento. As observações

foram diárias, determinando-se a taxa de mortalidade e o tempo letal das

lagartas para cada tratamento. A maior mortalidade foi observada em la-

gartas do 29 instar de desenvolvimento, sendo que a concentração de 40 LE

atingiu uma taxa de 37,18% de insetos mortos. Até o 4? instar o vírus man-

teve nesta mesma concentração um índice de 73,81% de mortalidade, reduzin-

do drasticamente o seu efeito sobre as lagartas maiores (5? estágio larval).

0 tempo letal médio para lagartas de 29 e 39 estágio larval foi de 13,78

e 13,03 dias, respectivamente, sendo um pouco menor (9,00 dias) para as lâ

gartas maiores. Os dados obtidos, permitem antever a utilização futura de£

te VPN no controle a campo da lagarta do trigo.

1/ Pesquisador MSc., F.ntomologia, CNPT-EMBRAPA. Passo Fundo,RS. CP. 569.

\ 2/ Estagiário do O"JT-EMBRAPA, Bolsista do CNPq.

229



CONTROLE BIOLÓGICO DO MAMDAKOVÁ DA SERINGUEIRA Elinnyii lllo

(I.cp. Sphingidae) COM BaculovínuA

Ohashi, O.S.; Coutinho, J.C.B.; Queiroz, A.S.5. & Rodrigues, R.S.

0 presente trabalho tem como objetivo controlar biologicamente a lagar-

ta de E. zJULo através do B. exivmyiA, que já encontrado parasitando 50Z des_

sas lagartas nos seringais da região. 0 patogeno foi identificado pelos Drs.

Roberts Granados do Inst. Boyce Thompson (EUA) e G. Meytiadie1- do INRA (Fran

ça. Foram realizados os seguintes experimentos: a) Teste de patogenicidade;

b) Fase de lagarta mais suscetpivel ao vírus; c) Determinação da dosagem

efetivas no controle da lagarta do mandarovã. A pesquisa foi realizada ã

28° - 2°C e U.R - 80 - 10Z. As lagartas foram colocadas isoladamente em

frascos de vidro de boca larga (1.000 ml) e alimentadas com folhas de serin

gueira previamente desinfectadas com solução de formo 1 ã 1,85* de.i.a.

No teste de patogenicidade o vírus matou 1002 das 50 lagartas testadas,

demonstrando assim ser microorganismo altamente patogênico.

Quanto a fase da lagarta mais suscetível ao vírus, as lagartas do 19 ,

29 e 39 instares foram as suscetíveis, com cerca de 902 de mortalidade, en-

tretanto, o tempo médio da mortalidade foram respectivamente 4, 5 e 9 dias

após a inoculaçao do patógeno.

Na determinação de dosagens efetivas, em teste preliminar observou que

as doses de 1 EL/1.024 i HjO, 1 EL/102.400 i H-jO e 1 EL/1.024.000 l, mata-

ram respectivamente 88,57, 257. e 17,52 quandc corrigidos pela testemunha

que apresentou uma mortalidade de 7,5Z.

1/Prof. Dept9 Biologia Vegetal e Fitossanidade - FCAP

2/Bolsista do CNPq

230



COMPARAÇÃO DE ISOLADOS GEOGRÁFICOS DO VlRÜS DA POLIEDROSE NUCLEAR HOLTIPLA

DE Anticarsia ge—atalis HUBNER, ISIS ( LEPIDOPTERA, NOCTUIDAE )

1 2 2 3
Vasconcelos F°,S.D.de; Sihler.W.; Pinheiro.M.L.S. & Moscardi.F.

No Laboratório de Virologia de Insetos ( Ãrea de Cootr£

le Biológico ) do CENARGEN/EMBRAPA foram testados 4 isolados geográficos

do AgMNPV ( Anticarsia geamatalia Multiple Nuclear Polyhedrosis Virus )

provenientes de Londrina, Ibiporã, Argentina e Uruguai.

Os bioensaios foram conduzidos em biotrons regulados a

uma temperatura de 279C, Umidade Relativa de 70Z e fotoperíodo de 14 ho-

ras. Para cada tratamento, foram utilizadas 100 lagartas, com outras 100

representando o controle. Os poliedros foram purificados através de cen-

trifugação em gradiente de sacarose e aplicou-se lOOul da suspensão, em

diferentes concentrações, sobre a dieta. As lagartas, de 39-49 instar ,

foram mantidas em copos plásticos individuais de 50ml com tampa de acrí-

lico, monitorando-se a mortalidade a partir do 59 dia para todos os tra-

tamentos.

Paralelamente, foi observada a formação de partículas

virais dos 4 isolados em culturas de células de Spodoptera frugiperda e

A. genmatalis mantidas em laboratório, em frascos de 25cm , contendo mei_

o TC-1Q0 (Gibco) com soro bovino fetal. As células foram infectadas com

vírions extra-celulares extraídos a partir de hemolinfa de larvas de A.

gemmatalis e acompanhou-se o efeito citopãtico do vírus nas mesmas. Es -

tabeleceu-se, .-.ssim, um quadro comparativo entre as alterações celulares

induzidas pelo vírus com a taxa de mortalidade causada pelos diferentes

isolados geográficos.

1/Eng9 Agr9, bolsista do CNPq, CENARGEN-EMBRAPA; Brasília-DF

2/CENARGEN-EMBRAPA; Brasília-DF 3/CNPSo-EMBRAPA; Londrina-PR
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PERSISTÊNCIA DE QUATRO PREPARAÇÕES DO Baculovirus anticarsia

SOBRE FOLHAS DE SOJA DO CULTIVAR IAC-12

1 2 3 • 1
Batista Filho, A. ; Alves.S.B. ; Augusto, N.T. & Cruz, B.P.B.

A proteção contra a radiação solar, conferida por 4 foir

nulaçoes de B.anticarsia, foi avaliada em condições de campo,

em Campinas, SP. 0 vírus foi preparado nas formas de: a) pó-

Molhável-Leucita: b) Pô-Molhável-Leucita • Espalhante adesivo

(C,1Z): c) fileo Enulsionavel: d) Purificado.

Para o estudo foram marcadas 5 áreas (incluída a teste-

ciunha) com, cada uma, 6n>* de soja, cultivar IAC-12. Um pulverj.

zador costal foi utilizado na aplicação das formulações. A cor

centrarão do vírus nas formulações foi de 2,0 x IO9 políedros/

6 m*, veiculados em 0,5 1. de ãgua destilada. A testemunha re-

cebeu ãgu3. Após hora e meia da pulverização, folhas do terço

superior das plantas foram coletadas e fornecidas a lagartas -

òe A.getumajtal_i_s com 1,3 cm de comprimento. A operação foi repe

tida 1, 2, 7 e 14 dias após a pulverização.

Os resultados obtidos mostraram que as formulações do

patógero com Leucita mantiveram sua atividade em níveis supe-

riores às das demais. A presença do espalhante adesivo propor-

cionou ligeiro acréscimo de eficiência. A formulação óleo emul_

sionãvel apresentou entre o 19 e o 29 dias põs-aplicação, 917

de eficiência. 0 vírus purificado foi o tratamento mais sensí-

vel ã radiação solar, mostrando, jã no 2? dia, queda de 457.

Mo 79 dia a eficiência do patõgeno decresceu para 50,07

55,07; 40,57; 36,57 e 18,07, respectivamente, para (PM) - Leu-

cita; (PM) - Leucita • espalhante adesivo; OE; vírus purifica-

do e Testemunha. Decorridos 15 dias, as formulações (PM) apre-

sentavam 32% de atividade, e as demais 187.

1/Pesq.Científico, I.Biológico, CP.70, 13001 - Campinas - SP

2/Prof.Associado, ESALü/USP, CP.09, 13400 - Piracicaba - SP

3/resq.Científico, I.Biológico, CP.70 - 13001 - Campinas - SP
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AVALIAÇÃO DE FORMULAÇÕES DE Baculovirus anticarsia, DESTINADAS AO CONTROLE

DA LAGARTA DA SOJA, Anticarsia gemtatalis.

1 - 1 2 2
Moscardi, F. ; Sosa-Gomez, D.R. ; Soldorio, I.L. & Paro, F.E.

0 objetivo do trabalho foi o de avaliar formulações experimentais

ou comerciais do Baculovirus anticarsia, quanto sua atividade biológica em

lagartas de Anticarsia germatalis. Foram avaliados diferentes lotes de uma

formulação líquida, denominaria MULTIGEN, da Agroggen S.A., registrada r.o

SDSV/MA em 1989, duas formulações pó molhável produzidas experimentalmente

pela Herbitécnica, Londrina, PR, uma formulação pó molhável, denominada BI

OTIOON, obtida por liofilizaçao na Argentina pela empresa BIOFE S.A., a-

lém da formulação pó molhável produzida no CNPSo-EMBRAPA, utilizada como

padrão nos bioensaios, por esta já vir sendo empregada há quatro anos pelo

sojicultor. As formulações foram homogenizadas em água destilada e incor-

poradas a dieta artificial de A. germatalis, após seu preparo e resfriamen

to para 50-2 C, sendo fornecida a lagartas do 39 instar em copos de

50 ml. Foram utilizadas pelo menos cinco doses por formulação, visando a

determinação da Concentração Letal Media (CL ), mediante análise de probi

tes. Foi, ainda, instalado um experimento a campo, em delineamento de blo-

cos casualizados com 3 repetições, contemplando a aplicação do MULTIGEN,

do BIOTIOON e da formulação do CNPSo.

Os resultados obtidos em laboratório mostraram que tanto as formu-

lações da Herbitécnica e o BIOTIOON apresentaram atividade comparável a

formulação do CNPSo. No entanto, o produto MULTIGEN apresentou atividade

muito baixa em relação ao vírus formulado no CNPSo. Os resultados obti-

dos a campo mostraram baixa eficiência do MULTIGEN e do BIOTIOON, mesmo

quando estes produtos foram utilizados em doses duas vezes a recomendada .

Foram obser/ados problemas de atividade biológica e/ou formulação no caso

do MULTIGEN, e de formulação no caso do BIOTIOON.

1/ Pesquisador, EMBRAPA-CNPSo, caixa postal 1061, 86.001 Londrina, PR

2/ Biólogo, CNPSo, caixa postal 1061, 86.001 Lor/irina, PR (Convênio EMBRA-
PA/OCEPAR)
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AVALIAÇÃO DE DUAS METODOLOGIAS PARA CONDUÇÃO DE BIOENSAIOS COM BACULOVIHUS.

1 2 3 4
Morales C , L. ; Moscardi, F. ; K a s t e l i c , J.G. ; Paro, F.E. & Soldor io ,
I.L.4

O trabalho foi conduzido nos laboratórios do Centro Nacional de

Pesquisa de Soja da EMBRAPA, Londrina, PR, com o objetivo de comparar duas

metodologias para a condução rotineira de bioensaios com Baculovirus. Fo-

ram utilizados os VPNs de Anticarsia germatalis ífljbner e Pseuãopluaia in-

cludens (Walker), inoculados nos respectivos hospedeiros pelos seguintes

métodos: 1. Técnica do disco de dieta - neste caso, diluições virais são

pipetadas sobre discos de dieta, oferecidos individualmente a lagartas ,

que após consumirem todo o disco são transferidas para copos plásticos con

tendo dieta nao contaminada. 2. Técnica da incorporação do vírus a dieta

- neste caso a dieta é preparada, resfriada a 50 C, para incorporação de

concentrações pré determinadas do patógeno, sendo transferida, em seguida,

para copos plásticos onde são colocadas as lagartas. Os dados foram anali-

sados mediante análise de probites, calculando-se a Concentração Letal Me-

dia (CL ), para cada vírus, nas duas metodologias. A CL do VPN de A.

germatalis, pipetando em discos, foi 13,52 CPI/lagarta sendo de 208,56

CPI/ml de dieta, quando incorporado. Para P. includens, com o VPN pipe-

tado em discos, a CL foi 2583,6 CPI/lagarta, enquanto para o VPN incorpo

rado foi de 3630,8 CPI/ml de dieta. Os Coeficientes de Variação (CV), uti

lizandc—se o VPN de A. germatalis, foram próximos para as duas metodolo-

gias, entretanto houve grande diferença quando utilizou-se o VPN de P,

includenst sendo 7,9% com o vírus incorporado e 27,8% com a diluição vi-

ral pipetada em discos de dieta. Os resultados demonstram que as duas meto

dologias são adequadas para condução de bioensaios com Baculovirus. Entre

tanto, a menor manipulação dos insetos, menor tempo gasto e simplicidade na

condução dos bioensaios, com a técnica de incorporação, conferem maiores

vantagens a essa metodologia.

1/ Engs Agr?, EMATER-PR, mestrando UNESP-FCAV, Jaboticabal, SP; 2/ Eng«

Agr?, Pesquisador EMBRAPA-CNPSo, Londrina, PR; 3/ Bióloga, mestranda, UFPR,

Curitiba, PR; 4/ Biólogos, CNPSo, Londrina, PR (Convênio EMBRAPA-OCEPAR).
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EVENTOS NUCLEARES DURANTE A GERMINAÇÃO E FORMAÇÃO DE APRESSÕRIO PELO FUNGO

ENTOMOPATOGENICO loophthola. tiadicanò.

- 1 2 3 2
Magalhães, B.P. ; St. Leger, R.J. ; Humber, R.A. ; Allee, L. ; Shields, E.
J.4 a Roberts, D.W.2

Formação de apressõrio é um pré-requisito para infecção por muitos

fungos parasitas e tem sido conhecida como um fenômeno dependente de síntç_

se de DNA e divisão nuclear em algumas espécies. Entretanto, germinação,

formação de apressõrio e esporulaçao secundaria em loophthoxa fiadicanò

ocorrem independente de duplicação de DNA e divisão nuclear. A análise de

imagem em vídeo combinada com microscopia de fluorescência demonstrou que,

18 h após inoculação, 10% dos germins sofrem a primeira duplicação de DNA

e divisão nuclear, e 20Z dos germins formam apressórios. Hidroxiuréia, um

inibidor de síntese de DNA, inibe a duplicação de DNA e divisão nuclear,

muito embora permita a produção de tubos germinativos e apressórios. Actî

nomicina D, um inibidor de síntese de RN A, inibe a formação de tubos ger

minativos e apressórios proporcionalmente ã dose aplicada. Além disso, a£

tinomicina D inibe divisão nuclear em todas as concentrações testadas (1-

10 yg/ml) indicando que divisão nuclear requer a produção de novos RNA e/

ou proteína. A formação de conídios secundários também não depende de d_i

visão nuclear, mas é totalmente inibida por drogas que bloqueiam síntese

de RNA e proteína. Este é o primeiro estudo dentro dos Entomophthorales

a incluir o uso de inibidores para determinar a capacidade de desenvolvi

mento de esporos após ejeção pelas células conidiõgenas.

1 - 2
EMBRAPA-CNPAF, Goiânia, GO, Brasil; IPRS-Boyce Thompson Institute,NY-USA;

3U.S. Plant-Soil & Nutrition Lab.-USDA, NY-USA; 4Dept. Entomol. - Cornell

University, NY-USA.
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CCNIDIOGÊNESE DO FUNGO Zoophthora radicans SOBRE DIFERENTES

INSTARES DE Empoasca kraemeri

Leite, L.G. Wraight, S.P. • Alves, S.B. ; Wraight. G.S.A

Roberts, D.W. : Magalhães, B.P.

A possibilidade de utilização do funço Zoophthora radi-

55niL Fara ° controle de Empoasca sp. tem conduzido a intensifi

cação dos estudos epizootiolõjricos do patõpeno. O trabalho foi

desenvolvido no CNPAF/EMERAPA, com o objetivo de estudar o co-

nidiogênese de um isolado (ARS-1590) do fungo sobre insetos do

19 ao 59 instar e adultos, na temperatura de 20°C. Foram utili

zados um mínimo de 4 e um máximo de 21 cadáveres do inseto com

fungo para cada tratamento. Os cadáveres foram mantidos dentro

de câmara úmida, em contato com agar-ãgua, e acondicionados no

escuro, der.tro de incubadora. Foram avaliados o tempo para iní

cio da conidiogénese após a morte do inseto e a produção de co_

nídios ao longo do tempo. A produção de conídios do fungo, por

inseto, foi de 2,2 x IO-3 no 19 instar, aumentando ^radativamen

te com f? idade do inseto, para 2,6 x 10 no 59 instar. A produ

ção do fungo na fase adulta, de 2,0 x 10 conídios, foi infe-

rior ã do 59 instar. 0 tempo para iniciar a conidiogénese foi

de 6 horas no 19 instar, aumentando gradativamente com a idade

do inseto, para 13,49 horas na fase adulta. 0 tempo de duração

da conidiogénese variou de 40,04 I 47,93 horas, não apresentan

do correlação com a idade de E.kraemeri

1/Pesq.Científico, I.Biológico, CP.70, 13001, Campinas, SP

2/USDA/ARS/Plant Protection Research Unit. - Ithaca, NY, USA

3/Prof.Associado, ESALQ/USP, C.P.09, 13400, Piracicaba, SP

A/Institute Boyce Thompson, Univ. Cornell - USA

5/EMBRAPA/CNPAF, C.P.179, 74000 - Goiânia, GO
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KFLITO DA TEMPERATURA NA CONIDIOGÊNESE DO FUNGO Zoophthora ra-

dicans SOBRE Empoasca kraemeri

Leite, L.G.1: Kraisht, S.P.2; Alves, S.B.3: Wraight, G.S. ;
4 - 5Roberts, D.V. ; Magalhães, B.PT

O fungo Zoj?jpji.thoira radicans tem se apresentado como o -

principal inir.iigo natural de Empo tis ca sp. em algumas regiões

do Brasil. A progressão epizoótica do patópeno sobre a popula-

ção do hospedeiro, pode ser influenciada por diversos fatores,

dentre os quais, a temperatura. 0 trabalho foi desenvolvido no

CXPAF/F.MBRAPA, com o objetivo de estudar a conidionênese de um

isolado (ARS-1590) do fungo sobre insetos do 5o instar, nas

temperaturas de 5, 10, 15, 20 e 25 C. Foram utilizados um líni^

mo de 10 e um máximo de 21 cacãveres do inseto con funro, para

cada tratamento. Os cadáveres foram nanticos dertro de câmara

úrida, eiü contato com agar-ãpua. e acondicionados no escuro. -

dentro ce incubadoras reguladas para "^.s diferentes temperatu-

ras. Foram avaliados o tempo para início da cenidiorênese após

a morte do inseto e a produção de coníciios ao lonpo do tempo.

A produção ce conidíos do fun»o por inseto, foi de 1,3 x 10* ã

°5°C, aumentando jradativanente com a tenperatura, para 2,6 x
10* ã 20°C. A produção do funro à 25°C foi de 2,5 x 10 coní-

dios. 0 tempo para iniciar a conidiopénese foi de 9,14 horas ã

20°C, aumentando para 9,45 horas I 25 C, e para 39,07 na tempe_

ratura de 5°C. 0 ter.po de duração da coniciogênese aumentou de

34.41 para 171,78 horas conforme a temperatura foi reduzida de

25 para 5°C.

l/Peso.Cientif ico , I.Biológico , CP.70, 13001, Campinas, SP

2/USDA/ARS/Plant.Protection Research Unit. - Ithaca, NY, USA

3/Prof.Associado, ESALQ/USP, C.P.09, 13400, Piracicaba, SP

4/Institute Boyce Thompson, Univ. Cornell - USA

5/E.MBRAPA/CNPAF, C.P. 179, 74000. Goiânia, 00
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ATIVIDADE ENZIMÁTICA DO FUNGO ENTOMOPATOGENICO Somuiata
(FARLOW) SAMSON E SUA PATOGENICIDADE

FACCHIN.I* e BARROS.N.M?

O presente trabalho foi realizado na Divisão de Con

trole Biológico do Instituto de Biotecnologia da Universidade

de Caxias do Sul, tendo como objetivo a determinação da exis-

tência de correlação entre atividade enzimatica e patogenici-

dade do fungo entomopatogenico Nomuiata iile.ij.-L.

As atividades enzimáticas para três linhagens de Ao

muiaea in^i (SR 86151,Va 8607 e Ca 87451) foram avaliadas

de acordo com o método de HANKIN e ANAGN0STAKI3(1975) . A pa-

togenicidade foi avaliada através de bioensaios, utilizando-
se 50 lagartas Ant-Lcait-La g.emmataJ.J.4 (3* instar), as quais f£

7
ram colocadas em contato con suspensões do fungo (10 con/nl),

sendo mantidas em dieta artificial à 269C e 655Ó de umidade re

lativa, sendo a mortalidade observada diariamente até o está-

gio de pupa.

Para a verificação da existência ou nao de correla-

ção entre atividade enzimatica e patogenicidade foi realizado

teste de correlação linear em microcomputador IBM/PC/XT. Atra

vês dos resultados verificou-se correlação entre atividade li_

politica e patogenicidade somente para a linhagem SR 86151;as

demais atividades não apresentaram correlação com a patogeni-

cidade. Verificou-se, entretanto , que a patogenicidade foi

influenciada pela elevada produção de duas ou mais enzimas.

l/Estagiária do Instituto de Biotecnologia/UCS-Caxias do Sul-RS

2/Prof* do Instituto de Biotecnologia e Departamento de Ciên-

cias Biológicas / ÚCS - Caxias do Sul - RS.
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INCIDÊNCIA NATURAL DO FUXGO ESü-fiOPATOCÊNICO Nen.rc.ea tucut(Far low)Sensor

SOBRE POPULAV&S DE Anttca-U-V. i,. emu tali 4 HCBSER, 1*18 e Sfidcptc-a.

.E.SMITH, "797)(LEPIDOPTEPi': NOCTUIDAE) NO DIS1F::7O FEDERAL

FARIA, H.R.de ; TIGANO, M.S.1; ARINA, E.Y2.; CUVELIER, H.M.

O fungo entomopatogênico N. rileyi tem sido frenquenteaente encon

trado infectando espécies de lepidóteros em várias regiões do mundo, muitas

das quais pragas de reconhecida importância econômica- 0 presente traba

lbo, realizado nos anos agrícolas 1988/1989 e 1989/1990, procurou deterai.

nar a incidência natural deste patógeno sobre populações de lagarta da so

ja {Anticarsi* gemmatalis) e lagarta do cartucho do milho < Spedoprcra

frugiperda) sob as condições do Distrito Federal.

Foram realizadas amostragens semanais das populações destas pragas

em duas lavouras de soja e urna lavoura de milho, localizadas em Planaltina-

DF, durante o período de ocorrência das mesmas. Em cada uma das lavouras cte

limitou-se uma área de 1.500 metros quadrados (30 X SO), onde os dados refe

rentes ao número de lagartas vivas e infectadas eram anotados.

A incidência de N. rileyi sobre a população da lagarta do cartucho

do milho atingiu 88,9% no início do mês de janeiro da safra 1989/1990. lá pa

ra a lagrrta da soja, a maior percentage» observada foi de 48,9? no final

do mesmo mês e no mesmo ano agrícola. A incidência deste patógeno sobre a

última praga teria sido certamente mais expressiva não fosse a aplicaçiode

inseticida nas lavouras em estudo no momento em que as taxas de infecçao pê

Io fungo vinham crescendo de forma significativa.

Os resultados obtidos demonstram o grande potencial de ocorrência

de epizootias provocadas por N. rileyi sobre populações ds lepidópteros pra

gas nas condições do DF, notadamente sobre Anticarsiã genunatal is e Sporioptpra

frugiperda. Se faz necessária a prática de medidas que visem a valorizjçio

da ação natural do patógeno, e sob este aspecto a adoção do manejo in regra

do de pragas torna-se impeiiosa, além do estudo dos mecanismos que

a ocorrência do fungo.

1/ Pesquisadores da EMBRAPA - CFNARGEN - CP. 10217? - Brasí1 ia,0F.

2/ Estudante de Agronomia/UnB. Bolsista do CNPq.

3/ Cooperante técnico. INRA/EMBRAPA.



FORMULAÇÃO E ARMAZENAMENTO DE Beauveria bassiana (BALS.) VUILL. ISOLADO

447

1 2 2
Alves, S.B. ; Stimac, J .L. ; Pereira , R.M.

Formulações em pó foram preparadas com conídios do f\jngo entorno

patogênico Beauveria bassiana o qual foi originalmente isolado de Solenop

s i s Invicta. Os iner tes u t i l izados foram: ta lco , Syloid, farinha de arroz

e amido de milho. Com cada iner te foram preparadas 2 formulações, sendo

uma com 4 partes de conídios por parte de iner te e outra , com iguais quan
tidades de iner te e conídios do fungo. Dois tratamentos serviram como tes

temunhas, sendo um representado por conídios do fungo sem o iner te e ou

t ro consistindo da moagem do meio de cul tura de arroz u t i l i zado na pnodu

ção mais conídios. As formulações foram colocadas em frascos de p lás t i co

de 300 ml sob 3 condições: a) temperatura ambiente variando de 159C a

382C durante o período do experimento; b) armazenamento em geladeira à 3+

29C. ca amRtmarmto em freezer a - 1&!C. A viabil idade dos conídios foi

avaliada todos os meses durante 3 anos consecutivos de armazenamento. Tam

bém bioensaios com adultos de operárias de Solenopsis saevisslma foram

realizados depois de 3 anos de armazenamento. As formulações armazenadas

sob as condições de temperatura ambiental, perderam completamente a viabí^

1 idade depois de 1 a 8 meses. As melhores formulações nestas condições fo

ram Beauveria bassiana + Syloid (1:1) e B.bassiana + meio de arroz moído.

As formulações armazenadas sob refr ígeraçlo em geladeira, mantiveram 100%

de viabil idade por um período de 3 anos. Após esse período, algumas formu

1 ações armazenadas em geladeira começaram apresentar um retardamento na

germinação dos esporos. Todas as formulações conservadas em freezer mantí_

veram viabil idade por 3 anos. De modo gera l , a vi rulência das formulações

armazenadas em freezer (-10?C) nao foi muito diferente da virulência das

formulações armazenadas sob refrigeração (3+2?C), porém, o fungo não arma

zenado foi mais virulento que o fungo armazenado.

1/ Dept« de Entomologia da ESALQ/USP - Piraciraba - SP

21 Dopt? of Entomology and Nrmatology, Univ.of Florida,Gainesvi1 Ir,Fl.-EUA.
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PERSISTÊNCIA NO SOLO DE LINHAGENS SELVAGENS E MUTANTES DE BeaiiVVtAa

na (BALS.)VUILL.. E SUA PATOGENICIDAOE SOBRE LAGARTAS DE VÃüXAORO.

lit> (F., 1794)1.

Vilas Boas, A.M.2 & Andrade. R.fi.3

A radiação UV, prejudica na estabilidade e viabilidade das conídios de

B. baAiiana., quando expostos diretamente a estes raios. Assim, linhagens

selvagens e mutantes das PL's 196 e 256, mais resistentes ã UV, foram

testadas de 3 maneiras distintas: A) campo com cana-de-açúcar recém emergi-

da incorporando a suspensão ao solo; B) campo com cana recém emergida, col£

cando a suspensão na superfície do solo, e C) campo com cana de 6 meses de

idade, aplicando-se também a suspensão na superfície do solo. Foram coleta-

das amostras do solo aos 0,25,50,75,100,125 e 150 dias após a aplicação,ef£

tuando-se a contagem dos conídios e avaliando-se sua viabilidade.Após estas

observações, foi efetuado teste de patogenicidade destas linhagens selva-

gens e mutantes, ajustando-se as suspensões para a concentração final de IO7

conídios/ml .Lagartas de V.ÒCLCchiVUlLÜi foram imersas nestas suspensões, colo

cando-as em caixas plásticas de 6x2,5 cm, com 1 cm de dieta para lagarta e

mantidas â temperatura de 25-2 C. Diariamente as caixas eram revisadas, r£

tirando-se as lagartas mortas que apresentavam sintomas de infecção pelo pa_

tógeno. Observou-se na 1? parte do trabalho que no campo C,as linhagens pe£

maneceram viáveis até os 125 dias,quando a curva de sobrevivência foi igual

as dos outros 2 campos. Quanto a estabilidade das linhagens selvagens e mu-

tantes, a PL 256Mi superou todas as outras no campo B e a PL 2561*12 no campo

C. Com relação a patogenicidade, as PL's 196 e 256 selvagens parasitaram

respectivamente 100 e 80% das lagartas. Quanto aos mutantes o 196Mi, 256M_

e M3 parasitaram 80% enquanto que o 196M2 e 256M2.60 e 40% respectivamente.

Assim, a linhagem mutante PL 256Mi foi selecionada como mais eficiente,devi

do a sua resistência à radiação UV e também sua virulência não deferir da

linhagem selvagem.

1 Pesquisa financiada pelo CNPq - Projeto Ref.n? 416011/B9-6'AG/FV/PQ.
2 IAA/PLANALSUCAR/CONOR. 55.810 Carpina-PE. Bolsista do CNPq.
3 IAA/PLANALSUCAR/CONOR. 55.810 Carpina-PE.
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ESTABILIDADE DOS FUNGOS ENTOMOPATOGENICOS Beauveria bassiana E Metarhizium

anisopliae EM DIFERENTES CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO.

1 2 2
Moscardi, F. ; Soldorio, I.L. & Paro, F.E.

Com o objetivo de avaliar a estabilidade dos fungos Beauveria bas-

siana e Metarhizium anisopliae em diferentes condições de armazenamento,

os seguintes métodos foram conparados: a) em meio de cultura, em tubo de

ensaio, a 6 C; b) suspensão aquosa de esporos, a 6 C; c) esporos secos em

tubo de vidro, a 6 C; d) esporos secos em tubo de vidro, a -18 C; e) mic£

lio em água destilada, a 6 C; f) esporos em silica gel, a 6 C; e g ) espo-

ros em silica gel, a -18 C. Ambos os fungos foram inicialmente multiplica-

dos em meio batata-dextrose-agar (BDA) + peptona + Nacl e armazenados nas

condições especificadas. A viabilidade inicial foi de 100% para ambos os

patógenos, estimada após 12 horas de incubação em meio de cultura, em mi-

croscópio com contraste de fase, sendo posteriormente determinada mensal-

mente, pelo mesmo método, em quatro campos de quatro placas/tratamento. No

caso dos métodos micélio em água e esporos em silica gel foram feitas ava-

liações qualitativas.

Os resultados mostraram que, independente do método de armazenamen

to, B. bassiana apresentou maior estabilidade que M. anisopliae, em avalia

ções realizadas até o 21s mês. 0 armazenamento em meio de cultura e como
~ o

suspensão de esporos a 6 C resultaram em estabilidade muito inferior a for

necida pelos demais métodos, com a viabilidade de esporos sendo nula a par

tir do IIs mês, para B. bassiana e a partir do Is - 8« mês para M. aniso_

plíae. No geral, os demais métodos permitiram preservação em níveis ade-

quados de B. bassiana por pelo menos 21 meses, destacando-se o de armazena

mento em silica gel (6 C ou -18 C). Ja para M. anisopliae, a viabilidade

se manteve adequadamente por pelo menos 20 meses em silica gel. 0 armazena

mento como micélio em água destilada mostrou-se adequado por 17 meses,

com a viabilidade decrescendo drasticamente a partir daí.

1/ Pesquisador, EMBRAPA-CNPSo, caixa postal 1061, 86.001 Londrina, PR

2/ Biólogo, CNPSo, caixa postal 1061, 86.001 Londrina, PR (Convênio EMBRA
PA/OCEPAR).
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CARACTERIZAÇÃO CITOLÜGICA E SOBREVIVÊNCIA DE Metarhizium

anisopliae (METSCH.) SOROKIN, EM FOLHAS DE CANA-DE-AÇÚCAR.

RIBEIRO, S. M. A.1; LUNA-ALVEG LIMA, E. A.'

O fungo entomopatogenico Metarhizium anisopliae, linha-

gem PL , foi isolado de Mahanarva posticata e crescido em MC e

DBA para estudo do comportamento e análise de estruturas vegeta

tivas e reprodutivas. A análise citológica foi efetuada com o

auxílio das técnicas de HCl-Giemsa e Membrana de Diálise.

Os resultados demonstraram que as hifas apresentaram - se

multinucleadas, mas, foram observados,com maior freqüência,seg-

mentos binucleados em BDA. Neste meio, foi verificado a forma -

ção de apressórios de condição multinucleada. Us conídios mos-

tram-se geralmente uninucleados, não apresentando diferença si-

gnificativa na forma e no tamanho nos dois meios estudados. 0

ciclo de vida, no inseto, foi complementado aos 8 dias de cres-

cimento e, em meio de cultura, aos 15 dias. No experimento era

campo, a viabilidade dos conídos nas folhas superiores, foi

observada, até aos 10 dias e, nas folhas inferiores, até aos 14

dias, mostrando a persistência do fungo nas folhas <̂  sua resis-

tência aos raios ultravioletas.

l/Pesquisadora MS do Departamento de Micologia - UFPE-PE

2/Professor Adjunto Dra. do Departamento de Micologia - UFPE-PE,
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PATOGENICIDADE DE VvitjLCÁJUUim líCanii (ZIMM.) A MOSCA BRANCA

ta.ba.CX (GENN.) (HOMOPTERA : ALEYRODIDAE).

1 2 3
Quintela, E.D. ; Sanchez, S.E.M. & Roberts, D.W.

A patogenicidade de VUíticMMm izcarUi (Zinm.) ã mosca branca,

Bem-cò-ta ta.ba.cJ. (Genn.) foi avaliada em condições de laboratório, no Cen

tro Nacional de Pesquisa de Arroz e Feijão, em Goiânia, GO.

Conídios dos isolados VL3, VL^, VL_, VL^ e VL? de V. izcanÂJ. f£

ram pulverizados na superfície inferior de folhas de feijão com 12 dias
7 8

de idade, em dosagem de 10 conídios/ml para o isolado VL_ e 10 coní.

dios/ml para os demais isolados. Cada planta foi acondicionada em gai£

Ias cilíndricas de acrílico de 8 cm de diâmetro x 15 cm de altura e, em

sepuida, infestada com 10 adultos de mosca branca. Cada tratamento foi

infestado com 50 insetos em 5 repetições, em delineamento inteiramente

ao acaso. As avaliações foram realizadas diariamente e os insetos mor

tos foram colocados em meio de cultura de batata, dextrose e agar para

confirmação da infecçao pelo tungo. Os isolados VLc, VL, e VL, mataram

26,5, 28,9 e 23,3% dos adultos de 8. tabaci, respectivamente, três dias

após aplicação do fungo. 0 isolado VL, mostrou-se mais virulento com

73,37. dos insetos mortos em apenas 6 dias.

Pesquisador EMBRAPA/CNPAF, Cx. Postal 179, 74001 - Goiânia, GO;

Bolsista Aperfeiçoamento CNPq/CNPAF; Pesquisador Instituto Boyce

Thompson. Universidade de Cornell, Ithaca, NY - USA.
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UTILIZAÇÃO DE ESTIRPES DO FUNGO Colletotrichum gloeosporioides no controle

de Orthezia praelonga.

Robbs, CF.1; Sá, L.A.N. de1; Lucchini, F.1; Cesnik, R.1 & Sadi, C.V.S.1.

A cochonilha Orthezia praelonga Douglas (Hon., Ortheziidae) se constitui

desde 1950 numa das maiores ameaças à citricultura brasileira. Além das

plantas cítricas, ataca vários hospedeiros cultivados e silvestres. Seu con.

trole vem sendo realizado com o uso de inseticidas altamente tóxicos ou pe-

la erradicação das árvores atacadas.

Investigando seus inimigos naturais na baixada carioca-fluminense, ROBBS

(1947) identificou um eficiente entomopatógeno que denominou "fungo verme-

lho" (Fusarium sp). Estudos posteriores realizados por outros autores reco-

nheceram tratar-se de Colletotrichum gloeosporioides Penz., identificação

recentemente confirmada pelo COMMONWEALTH MYCOLOGICAL INSTITUTE da Inglater

ra.

Pesquisas realizadas no CNPDA/EMBRAPA com o C. gloeosporioides de dife-

rentes procedências resultaram na seleção de duas cepas, que demonstraram

excelente colonização do inseto e exteriorização dos propágulos, em condi,

ções de laboratório e de campo. Inoculações procedidas em flores e folhas

de Citrus spp. e Coffea arábica L. não revelaram qualquer reação de patoge-

nicidade. 0 inóculo da estirpe de C. gloeosporioides isolada de 0. praelanga

vem se--"o aplicado por pulverizações em pomares para melhor avaliação das

épocas mais adequadas à sua introdução e disseminação. Foi utilizada uma

suspensão de aproximadamente 10" conídios/ml adicionando-se óleo mineral

emulsionável a IX v/v. 0 tratamento é realizado apenas em algumas árvores

das reboleiras afetadas, o suficiente para a disseminação do entomopatógeno.

A mortalidade verificada tem variado de 80 a 100% nos pomares trataâos, de

60 a 150 dias após a pulverização.

1/ EMBRAPA/CNDPA, C. Postal 69, 13820 - Jaguariúna, SP.
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AVALIAÇÃO DA PATOGENICIDADE DE FUNGOS ENTOMOPATOGÊNICOS AO PERCEVEJO DA

SOJA Nezara viridula (L.1758) (HEMIPTERA: PENTATOMIDAE).

FARIA,M.R.de1; TIGANO.M.S1; BORGES,M1; CARVALHO,R.S1.

A cultura da soja vem experimentando um acentuado crescimento de

área plantada e, sem dúvida alguma, é atualmente a principal responsável pe.

Io avanço da fronteira agrícola nos Cerrados brasileiros. Entretanto, a expait

são desta legutoinosa em forma de monocultura tem favorecido o aparecimento

de várias pragas que compormetem a produção. 0 complexo de percevejo, repre.

sentado principalmente pela espécie Nezara viridula, assume papel de destji.

que neste aspecto, seja pela grande capacidade de dano, seja pelo ainda inci

piente conhecimento sobre o seu controle biológico.

Neste trabalho, procurou-se avaliar a patogenicidade de isolados de

fungos entomopatogênicos sobre esta praga em condições de laboratório. Foram

testados 46 isolados ( 27 de Beauveria bassiana, 17 de Metarhizium anisopliae ,

1 de Beauveria brongniartii e 1 de Paecilomyces farinosus), obtidos de inse.

tos hospedeiro em diversas localidades do País e exterior. Os tratamentos con

sist iram em aplicações, através de câmara de pulverização acoplada a uma bom
a

ba de ar, de 0,3ml de suspensão com 10 conídios/ml sobre ninfas de terceiro

instar obtidas junto ao Laboratório de Criação de Insetos do Cenargen.Diarij]

mente fez-se a observação do número de ninfas nortas por tratamento, e as

mesmas eram então colocadas em câmaras úmidas para se destacar o agente caii

sal da mortalidade.

Os isolados apresentaram uma acentuada variação no parâmetro conside

rado, uma vez que dos 46 testados, 13 não se mostraram patogênicos às ninfas

de N. viridula, e apenas 6 proporcionaram una infecção confirmada igual ou

superior a 40%, sendo o maior valor, de 63,3X, provocado por um isolado do

fungo H. anisopliae. Os resultados demonstraram a baixa virulência dos isola,

dos analisados em relação a N. viridula, considerando-se que ao longo do ex.

perimento foram dadas condições ótimas para o desenvolvimento do patógeno.

1/ Pesquisadores da EMBRAPA - CENARGEK - CP. 102372 - Brasília,DF.
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FLUTUAÇÃO ESTACIONAL DO INÓCULO DE FUNGOS ENTOMOPATOGÊNICOS EM SOLOS DO PA

RANÁ SOB CONDIÇÕES DE SEMEADURA DIRETA E CONVENCIONAI, DE SOJA

1 1 2
Sosa-Gomez, D.R. ; Noscardi, F. & Soldorio, I.L.

Em levantamentos realizados pelo CNPSo-EMBRAPA, foi constatada maior

ocorrência de pragas do solo nas regiões onde predomina a semeadura dire-

ta da soja. Por tal motivo, foram pesquisadas as épocas de maior incidên-

cia e o efeito das condições de semeadura direta e convencional sobre as

populações dos fungos entomopatogênicos Beauveria spp, Metarhizim aniso-

pliae e Paecilomyces spp. Foram realizadas amostragens quinzenais em so-

"os da Warta, PR, sob duas condições de semeadura (direta e convencional),

e de Mauá, PR, sob semeadura direta. 0 método utilizado foi o de determina

ção de unidades formadoras de colônias (UFC)/g de solo, sobre meio CHASE

et ai. Na safra 1989/90, a densidade de inóculo de Beauveria foi maior

nos solos da Warta do que nos de Mauá, sendo M. anisopliae, predominante

nestes últimos. Nos solos da Warta (semeadura direta) foi determinada

maior densidade de Beauveria (200.000 UPC/g) no início de fevereiro

(02.02.90), entretanto, para M. anisopliae, a maior densidade (12.500 UFC/

g) foi registrada na data 17.01.90. Na região de Mauá, a densidade de M.

cnisopliae aumentou desde 21.11.89, atingindo a máxima densidade (44.750

UFC/g) na data 14.12.89. 0 fungos Beauveria spp. e Paeailomyaes ocor-

reram em níveis inferiores a 12.000 UFC/g de solo. Quando considerados os

três fungos, as densidades de inóculo foram maiores nos solos onde foi

feita a semeadura direta.

1/ Pesquisador, EMBRAPA-CNPSo, caixa postal 1061, 86.001 Londrina, PR

2/ Bióloga. CNPSo, caixa postal 1061, 86.001 Londrina, PR (Convênio EMBRA-
PA/OCEPAR).
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SUSCETIBILIDADE DIFERENCIAL DE INSETOS PRAGAS DA SOJA A FUNGOS ENTOMOPATO-
GÊNICOS

Sosa-GÓmez, D.R. & Moscardi, F.

Foi determinada a suscetibilidade comparativa de algunas pragas da

soja a fungos entomopatogenicos, visando verificar quais espécies desses

insetos são mais facilmente controladas. Foram realizados bioensaios com

Metarhizium anisopliae (isolado do solo, Ma 12) sobre adultos de Nezara

viridula e Piezodorus guildinii e com Paecilomycee sp. (isolado de pupas

de lepidoptero, P23), possivelmente P. tenuipes, sobre lagartas de Anticar_

sia gemmatalis e Pseudoplusia ineludens. As concentrações letais (CL

50), ao 79 dia da inoculação, para Ma 12 aplicado por polvilhamento, sobre

N. viridula e P. guildinii, foram de 2,1O?6 (mistura conídios e caolim) e

1,60%, respectivamente. Os tempos letais (TL 50) para a concentração de

1,25%, foram 7,7 dias para N. viridula e 6,9 dias para P. guildinii, mos-

trando ser esta espécie de maior suscetibilidade ao fungo que N. viridula.

A mortalidade de A. gematalis e P. ineludens, inoculadas cem Paecilomy-

ces no 39 instar, ocorreu principalmente na fase de pupa e foi significat£

vãmente maior para A. gewnatalis do que para P. ineludens. Nas dosagens

maiores, o fungo Paecilomyces provocou mortalidade no estágio larval.

1/ Pesquisador, EMBRAPA-CNPSo, caixa postal 1061, 86.001 Londrina, PR
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"L(-UIPAM-:NTC UE FÁCIL CONSTKUÇÃO, PARA A COLETA DE KSPCROS

DL FLNCOS LKTOMOPATOCE.MCOS PKODIZTDCS E»! NE IR UF. AEROZ CU

SIMILARES1".

1 2 3
N e v e s , P . M . ü . J . : Fernandez, F .E . : A l v e s , S . E .

Visando r a c i o n a l i z a r a c o l h e i t a de esporos de tun

i;os cntomoi>atci;êuicos IToi iui i i ics cr f.rãos tie r.rroz ou s i n i l £

res d e s e n v o l v e u - s e um equipamento c o n s t i t u í d o bas icamente

por tubos de F.C.C. en; forna de um t ê i n v e r t i d o , COR v a r i a s

reduções e dimensões v a r i á v e i s , de acordo com a quant idade

de m a t e r i a l . C c o l e t o r de e s f o r o s pode s e r de P .V.C. ou ou-

t e o s m a t e r i a i s , t a i s como: saquinhos p l á s t i c o s , r e c i p i e n t e s

de v i d r o , e t c . , en> d i f e r e n t e s tamanhos, <Ie acordo coir o v o -

lume da c a s s a de grãos de onde se e s t á c o l e t a n d o os e s p o r o * .

y.a produção de grandes quant idades de e s p e r e s , seu

Üur.c icnair.ento pede s e r r :ccãnico , i s t o é*, acionado por uri pe -

<[ueno r o t o r , a t ravés ce us.i c e r r e i a , v i sando a separação dos

esporos do seu r e s p e c t i v e s u b s t r a t - , para serem u t i l i z a d o s ,

incd iatar.fcntc, en c o n d i ç õ e s de canpp.

1/ Prof . A s s i s t e n t e úc I r.tcrso lof i a - FLEL/Lor.tr ina-PI?

2/ lii}-.'.1. A;:rôncit!f; - D . I . l. C . / / ( c s t a Rica

II Pfccf. Aojuntd He; tV dt Kr.tor o l o r i a - F.Si\i.t;/l SI'/p i r a i - . -SP
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FAVORECIMENTO DA POPULAÇÃO DE Trichogramma spp. COM A UTILIZAÇÃO DE

Baculovirus crinnyis EM CULTURA DE MANDIOCA.

TORREC1LLAS, S.

0 mandarova de mandioca (Erinnyis ello (L.)) e a principal praga poden

do tornar-se tator limitante para a cultura em certas regiões do Parana.

Com o intuito de se estabelecer um programa de manejo eficiente da praga,

em 1985 iniciaram-se estudos do levantamento da flutuação populacional do

mandarova e do parasitoide TrichoRramma spp. bem como a sua interação com o

patogeno Baculovirus erinnyis.

Amostragens semanais de 100 plantas por hectare em 15 lavouras de man

dioca, na região de Paranavai (noroeste do estado), permitiram a coleta e

individualizarão de ovos de E. eilo para avaliação do indice de paras itismo

natural propiciado por Trichogramrea spp. Paralelamente procedeu-se a intro

duçao, adaptação e validação de tecnologia de uso do Baculovirus erinnyis

para o controle da praga na fase de lagarta. A sua difusão procedeu-se atra

ves da ação integrada entre IAPAR, Secretaria da Agricultura, EMATER e em

presas particulares, com a elaboração de treinamentos (palestras, dias de

campo, distribuição de doses e folhetos, acompanhamento de lavouras e ou

tros) oferecidos a técnicos e agricultores de um modo geral.

Os resultados obtidos revelam um aumento no indice natural de paras_i

tismo sendo de 16%; 127.; 11?.; 417. e 65% as porcentagens observadas nas 5 sa_

trás a partir de 1985/86. Se considerarmos que o Baculovirus e agente esp£

citir) que nao afeta a fauna benéfica e a sua adoção pela maioria dos ag-

cultores, na ultima safra, poderemos atribuir-lhe grande parte da respotv

lidado do aparente restabelecimento populacional de Trichogramma spp.

1 Pesquisadora do IAPAR - Cx. Postal 1331 CEP 86.001-Londrína-PR.
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OCORRÊNCIA DE Trichogramma spp. PARASITANDO OVOS DE Erinnyis ello (L.) EM

ALGUMAS REGIÕES DO ESTADO DO PARANÁ, NA SAFRA 1989/90.

TORRECILLAS, S.

Erinnyis ello (L.) , o mandarova da mandioca, e a principal praga da

cultura não so pelos danos diretos, devido a desfolha, como pelos indirc

tos que favorecem a penetração e desenvolvimento de bactérias fitopatoge

nicas. Dependendo do estagio de desenvolvimento da cultura, esses danos

podem ser irreversíveis.

Considerando-se a potencialidade de Trichograrena spp. como agente re

gulador de populações de insetos, inclusive E_. ello, e a talta de infor

maçoes sobre a interação entre ambos procurou-se determinar a ocorrência

e importância desses parasitoides na redução do nivel populacional do man

darová da mandioca. Ovos de E. ello foram coletados semanalmente em 100

plantas, distribuídas casualmente, em áreas de 1 hectare em 12 proprieda

des agrícolas nas regiões de Londrina, Lupionopolis, Paranavai e Umuarama.

0 período de amostragem foi de outubro de 1989 a maio de 1990, época de

maior incidência da praga. Individualizando-se os ovos coletados observou
-se o índice de parasitismo.

A percentagem de parasitismo natural esteve em torno de 747. com um nú

nimo de 68,657. ocorrido em Paranavai e máximo de 83,28% em Lupionopolis.

Na região de Londrina esse índice foi de 71,56% enquanto que em Umuarama

72,71% dos ovos estavam parasitados. A analise das flutuações populacio

nais da praga e do parasitoide mostram certo sincronismo embora,este, din

da não seja perfeito. 0 parasitoide Trichogramma spp. mostrou-se eficiente

agente regulador de populações de E. ello sendo que sua eficiência podo

ser aumentada através de freqüentes liberações a nivel de lavoura.

Pesquisadora do 1APAR. Área de Proteção de Plantas-APP. Cx. Postal 1331,

86.001 - LONDRINA-PR.
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PERSPECTIVAS IS CONTROLE DA TRAÇA DO TOMATEIRO SO SUBMEDIO SÃO FRANCISCO.

COM Tm.chog/t.onma pne.ti.o4um.

1 2 3
Hiji, F.N.P. ; FREIRE, L.C.L. 4 DINIZ, R.S.

A traça do tomateiro Scn.0b4jXLlpu.ia ab4oJuta (Meyrick, 19l7)'Lepidoptera.

Celechiidae), e praga chave da cultura do tomate na região do submédio São

Francisco. Como uai dos componentes do controle desta praga, avaliou-se a eH

ciência de Itíchop/iauna pae.t4.o4um, liberado no estádio adulto, experimental

mene, em casa de vegetação e em areas de 0,1, 1,5 e 1.100 hectares de toma

te.

Em torno de 30-40 dias do plantio, iniciaram-se as liberações, em quan

tidades que variaram de 150 a 400 polegadas quadradas/hectare/semana. Avalia

ram-se semanalmente ovos, constatando-se os seguintes niveis médios de para-

sitismo: em casa de vegetação 68,22$; no campo, em areas de 0.1, 1,5 e i .100

ha, foi respectivamente 42.9OÍ, 19,5% e 4O.555&.
Com base nestes resultados, verifica-se a eficiência de J.

no conTole da traça do tomateiro.

I

Pesquisadora. IV a . Entorno Iogia. CPATSA-EMBRAPA-C.P. 2.1- 5 6 . . W . fttrvlim. PK.
2P»'squisador. PhD. Nutrição Animal. CPVTSA-EMBRAPV.



PARASITISMO DE PRAGAS DE hlLKO POR TticfogAOam pHvUiDòum Riley, 1879 EM COM

DIÇÕES Dt CAMPO1

2 4 ? 3 4
Sa, L.A.N. ; Monteiro, R.C. ; Zucchi, R.A. ; Parra, J.R.P. ; Franco, A.L.J. ;
Suzuki, C.T.*

Fora* feitas coletas de ovos de HttiottúA zea (Bod.) e SpodopttAa

tAda (J.E. Sai th) e avaliado o seu parasitismo por T\ichog\a*m(i ea

plantações de ailho ea sete auniclpios do Estado de São Paulo (Artur Noguei-

ra, Guaíra, Jaguariúna, Limeira, Santo Antonio da Posse, Santa Cruz das Pal-

•eiras e Taabaü). Durante o período de dezembro de 1989 a agosto de 1990,

ea Santo Antonio da Posse, fora* feitas coletas manuais de DVOS no campo a

cada três dias, ea áreas plantadas coa as cultivares de ailho C 555 e C 742.

Posteriormente, os ovos foras levados ao laboratório (26°C e fotofase de 14

h) para desenvolvimento do embrião da praga ou do parasitóide.

De todos os ovos parasitados nos seis municípios amostrados, foraa ob_

tidos apenas exemplares de Ttichogfumma. pivUobtm Riley, 1879. Ocorreu pa-

rasitisao ea ovos de H. zea coletados em todos os municípios, sendo o para-

sitismo variável de 2,2 a 89,2Z, ea Santo Antonio da Posse, única localida-

de ea que verificou-se parasitisao sobre ovos de S. ^lugipvida (variável de

2,6 a 20,62). Neste caso, por se tratarem de posturas em massa, apenas as

camadas externas foram parasitadas, dando uma indicação de que o parasitóide

tea um menor potencial de utilização para o controle desta praga.

As linhagens do parasitóide obtidas nessas localidades estão sendo

mantidas no laboratório de T\-Lchog>tamma da ESALQ-USP.

1. Pesquisa financiada pela FBB e pela Cia. Industrial de Conservas Aliment^

cias CICA.

2. EMBRAPn-CNPDA.

3. Deptv de Entomologia - ESALQ/USP - C P . 9 - 13400 - Piracicaba-SP.

U, Estagiários do Dep:9 de F.ntomolosía - ESAIQ/1'SP.
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AVALIAÇÕES BIOLÓGICAS DE Trichogvcama galloi PROVENIENTES DE OITO DIFEREN-

TES LOCAIS1

2 3 3
Botelho, P.S.M. ; Magrini, E.A. & Campos, M.B.S. de

Este experimento conduzido em laboratório do PLANALSUCAR em Araras-

SP, teve por objetivo estudar o número médio de ovos parasitados por fê-

mea diariamente, o tempo médio de vida da fêmea e o número total médio de

ovos parasitados por fêmea. Os estudos foram realizados em câmara de BOI1

nas temperaturas de 20, 25 e 309C e fotofase de 14 horas.

Ovos de Anagasta kuehniella com menos de um dia de idade colados a

cartões e esterilizados em luz ultra violeta foram oferecidos diariamente

a fêmeas individualizadas de Trióhogvatma galloi originalmente de ovos de

Diatraea sacchavális parasitados, provenientes dos seguintes locais: Ara-

ras, Maçatuba, Piracicaba, Pirassununga, Pradópolis, Valparaiso (Estado de

São Paulo), Porecatu (Estado do Paraná) e Rio Brilhante (Estado do Mato

Grosso do Sul). Quatro a seis dias após a retirada dos cartões contendo

ovos supostamente parasitados, estes foram examinados sob microscópio es-

tereoscópico e os ovos parasitados contados.

Após as análises, pôde-se concluir que o material proveniente do mu-

nicípio de Piracicaba (Estado de São Paulo) é o mais eficiente a luz dos

parâmetros observados.

Trabalho desenvolvido com suporte financeiro do CNPq.
2
Eng9 Agr9 pesquisador do PLANALSUCAR, 13.600, Araras-SP, bolsista do CNPq.

3 Biólogas do PLANALSUCAR, 13.600, Araras-SP.
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AÇÃO DE UM HORMÔNIO REGULADOR DE CRESCIMENTO DE INSETO SOBRE OVOS DE

Diatraea saccharalis EXPOSTOS AO PARASITISMO POR Trichogratma galloi

Magrini, E.A. ; Botelho, P.S.M. ; Macedo, N. & Campos, M.B.S. de

0 trabalho teve por objetivo avaliar a ação do inseticida Benzoil Fe-

nil Uréia sobre ovos de Diatraea aacoharalis expostos ao parasitismo por

Trichogramnx galloi.

0 produto foi aplicado sobre a variedade SP70-1406 com pulverizador

costal regulado para uma vazão de 115 litros da emulsão por hectare. Foram

adicionadas duas gotas do espalhante Agrai e a dosagem do hormônio regula-

dor de crescimento de inseto - IGR foi de 50 g i.a./ha.

As seguintes observações foram estudadas: 1. aplicação do IGR, obten-

ção dos ovos de D.aaccharalis e variação das datas (1 a 5 dias) para expo-

sição ao parasitismo por T.galloi; 2. aplicação do IGR, variação da data

para obtenção dos ovos (1 a 5 dias) de D.8aaaharalÍ3 e manutenção da idade

dos ovos para o início da exposição ao parasitismo por T.galloi (na manhã

seguinte após a obtenção); 3. obtenção dos ovos de D.saccharalia, aplica-

ção do IGR e variação da data para exposição ao-parasitismo por T. galloi

(0 a 4 dias); 4. obtenção dos ovos de D.8accharalie, variação das datas

para a aplicação do IGR (1 a 5 dias) e exposição destes ao parasitismo por

T.galloi logo após a aplicação do inseticida. Nas testemunhas foram ado-

tado b os mesmos procedimentos descritos, com exceção da aplicação do IGR.

0 T.galloi liberado foi obtido de criação massal sobre o hospedeiro

alternativo Anagaata kuehniella.

Os seguintes parâmetros foram observados: número total de ovos de

D.eaaaharalÍ8f ovos viáveis, ovos inviáveis e ovos parasitados por T.galloi.

Pelos resultados pôde-se concluir que o inseticida Benzoil Fenil

Uréia não afetou o parasitismo por T.galloi em nenhum dos casos estudados.

Trabalho desenvolvido com suporte financeiro do CNPq.
2 Biólogas do PLANALSUCAR, 13.600, Araras-SP.

Eng9s. Agr9s. pesquisadores do PLANALSUCAR, 13.600, Araras-SP, bolsistas do

CNPq.
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EFEITO DE FORMULAÇÕES DE UM REGULADOR DE CRESCIMENTO DE INSETO SOBRE O PA-

RASITISMO DE Trichograrma galloi EM OVOS DE Diatraea saccharalis - APLICA-

ÇÃO ANTES DA POSTURA1

Magrini, E.A.2; Botelho, P.S.M.3 & Macedo, N.

Esta pesquisa foi conduzida em área da Estação Central-Sul do PLANAL-

SUCAR, em Araras-SP, sobre a variedade RB72-454 com 12 meses de idade.

Foi avaliado o efeito de 3 formulações do hormônio regulador de cres-

cimento de inseto Benzoil Fenil Uréia (identificadas como EF-667, BF-219 e

DB-851-88-29) sobre ovos de Diatraea saccharalis expostos au parasitisco

por Trichogrcmma galloi.

As formulações foram aplicadas com equipamento costal, regulado para

uma vazão de 50 litros da emu1são e dosagem de 50 g i.a. do inseticida por

hectare.

Após a aplicação das diferentes formulações do inseticida, os ovos

de D.saccharalis foram obtidos a partir de 5 casais aprisionados na folha-

gem de uma planta de cana-de-açúcar, o que caracterizou como uma repetição.

No dia seguinte, após a colocação dos casais, pela manhã, os sacos de pano

foram retirados e os adultos eliminados. Foram realizadas 7 repetições por

tratamento.

A seguir foi efetuada a liberação do T.galloi criados sobre ovos de

Anagasta kuehniella. Quatro dias após a liberação dos parasitóides, os ovos

de D.saccharalis foram retirados do campo e levados ao laboratório, onde se

contou o número total existente, os viáveis, os inviáveis e os parasitados

por T.galloi.

Os resultados obtidos revelaram que as formulações estudadas do inse-

tida Benzoil Fenil Uréia quando aplicadas em cana-de-açúcar anteriormente a

obtenção dos ovos de D••. saccharalis e estes posteriormente expostos ao para-

sitismo não afetam a ação do T.galloi.

Trabalho desenvolvido com suporte financeiro do CNPq.

Bióloga do PLANALSUCAR, 13.600, Araras-SP.

Eng9s, Agr9s. pesquisadores do PLANALSUCAR, 13.600, Araras-SP, bolsistas

do CNPq.
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EFEITO DE FORMULAÇÕES DE UM REGULADOR DE CRESCIMENTO DE INSETO SOBRE O PA-

RASITISMO DE Trichogramma galloi EM OVOS DE Diatraea saaaharalis - APLICA-

ÇÃO APÓS A POSTURA1

Botelho, P.S.M.2; Magrini, E.A.3 & Macedo, N.2

O presente trabalho foi conduzido em área da Estação Central-Sul do

PLANALSUCAR, em Araras-SP, sobre a variedade RB72-454 com 11 meses de idade.

Estudou-se o efeito de 3 formulações do hormônio regulador de cresci-

mento de inseto Benzoil Fenil Uréia (identificadas como EF-667, BF-219 e

DB-851-88-29) sobre ovos de Diatraea saccharalis parasitados por Triaho-

grarma galloi.

Os ovos de D.sacahavalis foram obtidos a partir de 5 casais aprisio-

nados na folhagem de uma planta de cana-de-açúcar, caracterizado como uma

repetição. Após a obtenção dos ovos, as formulações foram aplicadas na do-

sagem de 50 g i.a./ha, com equipamento costal, regulado para uma vazão de

50 litros da emu1são por hectare. Foram realizadas 10 repetições por tra-

tamento.

A seguir as plantas de cana-de-açúcar contendo ovos de D.saccharalis

foram novamente cobertas com sacos de pano tipo "filo" e foram liberados

adultos de T.galloi na proporção de 1,57 parasitóides por ovo hospedeiro.

Quatro dias após a liberação do T.galloi os ovos de D.saccharalis fo-

ram levados ao laboratório onde se contou o número total existente, os viá-

veis, os inviáveis e os parasitados.

Pelo resultado obtido pôde-se constatar que não houve efeito das for-

mulações sobre o parasítísmo de ovos pelo T.galloi.

Trabalho desenvolvido com suporte financeiro do CNPq.

Eng9s. AgrÇs. pesquisadores do PLANALSUCAR, 13.600, Araras-SP, bolsistas

do CNPq.

" Bióloga do PLANALSUCAR, 13.600, Araras-SP.
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LEVANTAMENTO DE Triahogvarma SP NA DESTILARIA DEBRASA

Paro, M.A.S. ; Corbine, J.L. ; Chabioli, M.P. & Araújo, J.R.'

A Destilaria DEBRASA está localizada no município de Brasilãndia, Mato

Grosso do Sul. A Destilaria possui, assistida pelo PLANALSUCAR, um labora

tõrio de produção do parasitóide Apanteles flavipes usado pra controle da

Diatraea saccharaiis (broca da cana), praga esta responsável por danos sig-

nificativos na cultura da cana-de-açúcar que serve de matéria prima para

produção de álcool.

A equipe de campo da Destilaria observou que havia muita postura de br£

ca de cor escura, consultou os técnicos do PLANALSUCAR etn Araras-SP e cons-

tatou-se tratar do parasitóide Trichograrma sp. Foi proposto que se fizes-

se um levantamento a fim de quantificar a porcentagem de ovos parasitados.

0 levantamento foi realizado aproveitando-se as idas ao campo do pessoal da

coleta de broca e A.flavipes. De cada talhão foram coletados ao acaso, 300

palmitos de cana onde era examinado a existência de posturas da broca. Após

o exame dos palmitos da cana, contava-se o total de posturas encontradas,

posturas parasitadas e sadias, estas últimas eram colocadas em caixinhas

plásticas (2,5 x 6,0 cm) onde aguardava-se 7 dias para verificar se estavam

ou não parasitadas. Encerradas as observações de cada roleta, procedia-se

ao cálculo do parasitismo através da fórmula: posturas parasitadas x 100 di

vidido pelo total de posturas.

Após o período de observação (12 meses) onde foram coletadas 1062 postu

ras, verificou-se o parasitismo médio por Trichogramma de 76,45%, ovos viá-

veis 13,21% e embriões mortos 10,342. Durante o período o parasitismo mais

alto foi 100% e o mais baixo 45,28%.

Estes dados confirmam nossas observações de que o Trichogranvna ocorre

de maneira natural e em índices bastante elevados em todas as áreas culti-

vadas com cana-de-açúcar no Brasil.

Destilaria DEBRASA, Brasilãndia-MS
2
Biólogo pesquisador, IAA/PLANALSUCAR, 13.600 - Araras-SP
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LIBERAÇÃO E PARASITISMO MENSAL DE TlichOQiaima. qaJUoi Zucchi, 1988 E PREDA-

ÇÃO NATURAL DE QiaJÜUiML AacckaAaLLt* (Fabr., 1794) EM CONDIÇÕES DE CAMPO1

2 3 4 4 4
Serra, H.J.P. ; Parra, J.R.P. ; Alonso, O. ; Paggiaro, CM. ; Razero, S.F. ;

4
Albuquerque, F.C.

0 objetivo deste trabalho foi determinar a eficiência de Txickogiamma.

gattoi Zucchi, 1988, durante o ano, visando ao controle da broca da cana-de-

-açúcar, V-úrf/iaea. òacchaÂoLii (Fabr., 1794), assim como avaliar a predaçlo

mensal sobre os ovos da praga.

A linhagem de T. gaJtlo-L utilizada foi a de n? 57 M} da coleção do De-

partamento de Entomologia da ESALQ/USP. Os ensaios foram realizados mensal-

mente, de agosto de 1988 a julho de 1989, em áreas de 20 x 20 m na Usina da

Barra, Barra Bonita, SP e as contagens foram feitas no Laboratório de Biolo

gia do Departamento de Entomologia da ESALQ/USP. A infestação foi variável,

mantendo-se o equivalente a 126.000-324.000 ovos por ha, sendo a metodolo-

gia de avaliação do parasitismo e da predaçao baseada em equações de regres-

são que relacionam áreas das posturas com número de ovos nas mesmas. Os pa-

rasitóides foram liberados em copos descartáveis em número de 400.000 por

ha, no estágio de pupas prestes a emergir. 0 parasitismo, nas áreas de li-

beração, variou de 7,1Z a 80,2X, enquanto que nas áreas testemunhas a varia-

ção foi de zero a 15,9Z; as maiores porcentagens de parasitismo foram obti-

das de agosto a janeiro. Diferenças significativas no parasitismo foram sem

pre observadas entre as áreas tratadas e as testemunhas, exceto em junho. A

predaçao variou de 22,8Z a 85,32, não havendo diferenças significativas na

predaçao em áreas tratadas e em áreas testemunhas, exceto em maio e junho.

Os baixos valores de parasitismo registrados em setembro e dezembro,

devido a problemas de sincronismo de emergência e viabilidade, sugerem a ne-

cessidade de se adotar outra técnica de liberação,provavelmente utilizando-

-se adultos recém emergidos, ao invés de pupas prestes ã emergência.

1. Pesquisa financiada pela FBB e FINEP.

2. Dept9 de Agronomia, C.C.A./FUFMT.

3. Dept9 de Entomologia - ESALQ/USP - CP. 9 - 13400 - Piracícaba-SP.

4. Usina da Barra, Barra Bonita-SP.
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ANTIBIÓTICOS UTILIZADOS PARA OBTENÇÃO DE MACHOS DE Tlichogiaima1

Parra, J.R.P. ; Schmidt, F.G.V. ; Zucchi, R.A.

O gênero TnÁ.dnúg>uuma apresenta uma complexidade muito grande com re-

lação â reprodução, que pode ser sexuada ou partenogenêtica (telítoca, ar-

renótoca e deuterótoca). Desde que a taxonomia das espécies de T\Ã.chogMjma

é baseada nos machos, até há bem pouco tempo, nas espécies com partenoeêne-

se telítoca, esses eram obtidos, através da elevação da temperatura. Recen-

temente, no entanto, alguns pesquisadores da Universidade da Califórnia, Ri-

verside, EUA, observaram que, na realidade o que ocorre é que em altas tem-

peraturas os microorganismos, que inibem o desenvolvimento de machos, não se

desenvolvem. Desta forma, com a utilização de antibióticos que inibem os mi_

croorganismos, mesmo em temperaturas mais baixas, i possível obter os machos

para identificação. A presente pesquisa teve por objetivo comprovar o fenô-

meno em Tlíchogia/ma pMltíüium Riley, 1879 e qual o tipo de antibiótico mais

adequado para a obtenção de machos. Utilizaram-se 3 antibióticos, mistura-

dos ao mel puro (alimento dos adultos), na base de 100 mg/l ml de mel, para

uma linhagem telítoca de T. pneAio&um. Foram testados: Tetrex 500 (tetraci-

clina), Eritrex 500 (eritromicina) e Bactrim (400 mg de sulfametoxazol + 80

mg de trímetropina). Houve variação da resposta do inseto em relação aos an

tibióticos estudados. No caso de tetraciclina, obtiveram—se machos na gera

çao F2, enquanto que para sulfametoxazol + trimetropina, esses foram obtidos

em F3. Por outro lado, com o antibiótico eritromicina não foram obtidos ma-

chos; embora a pesquisa tenha sido conduzida a 28°C, a nao obtenção de ma-

chos nesse tratamento, exclui o efeito temperatura nos demais. Nos casos em

que houve emergência de adultos, ocorreu diminuição do parasitismo em rela-

ção aquele que só produz fêmeas; a partir desses resultados, recomenda-se i-

niciar o tratamento das linhagens telítocas, para obtenção de machos, com um

grande número de insetos.

1. Pesquisa financiada pela FINEP, FBB e BID.

2. DeptÇ de Entomologia - ESALQ/USP - C P . 9 - 11400 - Piracicaba-SP.

3. EMBRAPA - CENARGEN.



EFEITO DA TEMPERATURA NA CAPACIDADE DE POSTURA DE Knagdita kudvUelta. (Zel-

ler, 1879)1

2 3 4 4
Bianchi, V. ; Parra, J.R.P. ; Franco, A.L.J. ; Ragassi, M.S. ; Pina, M.I.G.

Avaliou-se, na presente pesquisa, o efeito da temperatura na capaci-

dade de postura de A. kuzhnietta., hospedeiro alternativo utilizado para pro-

dução de 1'tÃ.chogfuuima. spp. A pesquisa foi conduzida em 2 etapas: na primeira

delas, A. kuihuíziZa. foi mantida da fase de ovo até a emergência a 25°C, seii

do os casais (em número de 20 por tratamento) observados, com relação ã fe-

cundidade, em câmaras climatizadas, reguladas a 18, 20, 22, 25, 30 e 32°C,

UR de 60 - 10Z e fotofase de 14 h. Na 2f etapa, desde ovo até adulto, A.

kuehniztta foi mantida nas 6 diferentes temperaturas e os adultos, provenien

tes de todas as temperaturas, mantidos a 25°C. A dieta das formas imaturas

constou de farinha de trigo integral (97Z) e levedura de cerveja (3Z). Foram

analisados: duração do período ovo-adulto; viabilidade desta fase; número de

ovos por fêmea e viabilidade da Ia postura. Na Ia etapa, os insetos viveram

mais nas temperaturas mais baixas, nao havendo efeito da temperatura nem na

capacidade da postura e nem na viabilidade da Ia postura. Nas temperaturas

em que o inseto viveu menos, houve uma maior concentração de postura nos 3

primeiros dias de vida do adulto. Na 2 a etapa, houve uma correlação inversa

entre duração do ciclo e temperatura, sendo que para adultos provenientes de

30 e 32°C, ocorreu um decréscimo da viabilidade da Ia postura, especialmente

a 12°C. 0 número de ovos por fêmea foi maior nos insetos oriundos de 22 e

25°C, sendo muito pequeno nas temperaturas extremas, especialmente nas supe-

riores, embora a viabilidade ovo-adulto tenha sido elevada a 30 e 32°C. Con-

siderando-se a facilidade de manutenção do inseto na mesma condição térmica

desde a fase de ovo ate a morte do adulto, e a boa performance reprodutiva

registrada a 25°C, recomenda-se esta temperatura como a mais adequada para

criação de A. kuehn<et(a visando a produção massal de TfiAchoqiamma.

1. Pesquisa financiada pela FBB e FINEP.

2. Universidade de Ijuí-RS.

3. Pept9 de Entomologia - ESALQ/USP - C P . 9 - 13400 - Piracicaba-SP.

4. Estagiários do DeprÇ de Entomologia - ESALQ/USP.
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TÉCNICA PARA OBTENÇÃO DE SINCRONISMO DE EMERGÊNCIA E ARMAZENAMENTO DE T/U-

chognxanma p/iztioòum Riley, 18791

2 2
Almeida, R.P. ft Parra, J.R.P.

Para um eficiente controle de pragas agrícolas, através do parasi-

tõide de ovos TrU.chogioama spp., é de fundamental importância que haja uma

rápida emergência do parasitóide, logo após a sua liberação, para evitar per_

das, devido ãs variações climáticas e, principalmente, ação de predadores.

Considerando-se que a produção diária de inimigos naturais em labora

tórios de pesquisa, é geralmente pequena, í necessário, para liberações em

campo, envolvendo grandes números de parasitóides, que sejam reunidas as

produções de vários dias para se conseguir o número de insetos necessário.

Desta forma, para que a emergência dos insetos de diferentes idades ocorra

na data desejada (da liberação) deve haver uma forma de se obter tal sincr£

nismo. Essa coincidência é conseguida, baseando-se nas exigências térmicas

do parasitóide. Assim, para T. prieALo&um, cuja constante térmica (K) é de

134 graus dias e o limite térmico inferior (temperatura base) é de 10°C, é

possível calcular o acúmulo diário de energia pelo parasitóide, mantido em

câmaras climatizadas reguladas para diferentes temperaturas constantes, até

atingir o completo desenvolvimento. Desta forma, é possível estabelecerem-

-se relações entre temperaturas, e definir-se o número de dias que os ovos

parasitados devem ser mantidos em cada temperatura para a obtenção de tal

sincronismo. Muitas vezes, a data da liberação tem que ser adiada, por moti_

vos vários, incluindo a não ocorrência da praga.

Neste caso, recorre-se ao armazenamento do parasitóide em baixas tem

peraturas. Assim, os ovos recém parasitados podem ser armazenados a 18°C

por um período de 20 dias e posteriormente transferidos para 10°C, por mais

20 dias, permitindo um armazenamento de até 40 dias dos ovos parasitados,

para posterior liberação no campo.

1. Pesquisa financiada pela FINEP e FBB.

2. Dept9 de Entomologia - ESALQ/USP - C P . 9 - 13400 - Piracicaba-SP.
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EFEITO DO FOTOPERÍODO NA LONGEVIDADE E FERTILIDADE DO TrichograMM pretiosM

Riley, 1879 (HYMENOPTERA, TRICHOGRAMUTIDAE)

1 2 2 2
Mesquita, CR. de ; Braga Sobrinho, R. ; Almeida, R.P. de ; Araújo, L.H.A ;

Silva, S.M3.

0 Ti II tmg,i a— spp. está entre os agentes de controle biológico de

pragas agrícolas sais utilizados e estudados. Com o objetivo de se cor.he

cer o fotoperiodo que melhor expressasse a longevidade e a fertilidade des

se Inimigo natural, conduziu-se o trabalho no Laboratório de Entornologia

do Centro Nacional de Pesquisa do Algodão - EMBRAPA, Campina Grande - Pb.,

nas condições de temperatura e umidade relativa do ar de 25 í 1°C e 70 t

51, respectivamente.

Foram individualizados em tubos de vidro de 2,5 cm x 8,5 cm, tampa

dos com algodão, ovos de Sitotroga cerealella parasitados pelo T. pretiosum.

Apôs a eclosão os adultos foram sexados, sendo escolhidas 15 fêteas avalia

das durante 14 dias da longevidade e distribuídas igualmente nos seguintes

tratamentos: A - fotoperiodo de 0 h; B - fotoperiodo de 12 h; e C - foto

período de 24 h. Diariamente, com exceção do primeiro die, foi oferecido

a cada fêmea um cartão com ovos de S. cerealella, trocado a cada 24 h

e tendo na sua extremidade uma pequena gota -de mel de abelha a 70Z para

alimentação.

De acordo com os dados obtidos os resultados foram os seguintes:

a) o fotoperiodo que propiciou a melhor longevidade foi o de 12 h, não

diferindo estatisticamente do de zero horas; b) o maior parasitismo foi

evidenciado quando se utilizou o fotoperiodo de 12 horas, também não dife_

rindo do de zero horas; c) o maior pico de parasitismo se deu no segundo

dia de observação para os 3 fotoperiodos estudados.

2,/EngS Agr2-Laboratorlsta-CNP-Algodâo-EMBRAPA-Cx.P. 174- 58100 C. Grande-PB

^/Pesquisador-CNP-Algodão-EMBRAPA-Cx.Postal 174- 58100 C. Grande-PB

3/Blóloga - Estagiária - CNP-Algodão-EMBRAPA -Cx.P. 174- 58100 C. Grande-PB.
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BIOLOGIA DE Chelonus (Chelonus)Insularis Cresson 1865. PARASITOIDE DE OVO/
LAGARTA DE Spodoptera frugiperda

Crur, I.1'; Resende, M.A.A.2/Í> Delia Lucia, T.N.S.

Chelonus (chelonus)Insularis parasltólde da família Braconidae Hyme-

noptera tea ocorrência cowa na região de Sete Lagoas, MG. A fêmea do pa-

rasitõide coloca seus ovos no interior dos ovos de Spodoptera frugiperda.

a principal praga do milho no Brasil. Uma das particularidades do parasitói

de é que penetra nos ovos da praga mas permite a eclosão de suas lagartas.

0 presente trabalho teve como objetivo estudar a biologia do inseto visan-

do o controle biológico de S. frugiperda. Os experimentos foram conduzidos

no Centro Nacional de Pesquisa de Milho e Sorgo da EHBRAPA. Posturas de S_̂

írugiperda foram oferecidas a casais do parasitóide por períodos de no má-

ximo 8 horas como sítio de postura. Findo cada período as posturas foram

transferidas para copos de 50ml, contendo dieta artificial ou folhas de mi

lho. Quatro dias após a eclosão, todas as lagartas foram individualizadas.

Daí em diante foi observado o dia em que a lagarta cessava a alimenta-

ção e penetrava na dieta, para se formar um casulo prococe, denominado "cé

lula da morte". Foi também observada a emergência do adulto parasitóide e

sua longevidade. Os resultados mostraram uma diminuição no crescimento e

um aumento no ciclo larval da praga. A lagarta parasitada inicia o proces-

so de pupação precoce ̂ tédia de 1,5 cm) entrando na dieta artificial, 23 mé-

dia com 19 dias após o parasitismo. 0 ciclo biológico do parasitóide (ovo-

adulto) variou de 21 a 40 dias de acordo com a temperatura. A longevidade

do adulto variou em média de 7 a 10 dias.

1/ ENG. AGR. PhD. EMBRAPA. C POSTAL 151 35700 SETE LAGOAS

2/ Biologia BS UFV/VIÇOSA

3/ ENG. AGR. PhD UFV/VIÇOSA
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POTENCIAL DO PARASITOIDE Chelonus (chclonus) insularls COMO AGENTE DE CON-

TROLE BIOLÓGICO DE Spodoptera frugiperda

Resende, M.A.A.!/; Cruz, l.21 & Delia Lúcia, T.M.S.3/

K pcc&ença deste parasitóide tea sido relativamente conn na região

de Sete Lagcas, MG. A fêmea coloc* os ovos dentro dos ovos da Spodoptera

frugiperda, permitindo que haja a eclosão. A lagarta parasitada diminui a

sua taxa de crescimento e alonga o seu ciclo. Depois de determinado perío-

do de tempo dependendo da temperatura, a larva do parasitóide perfura o

abdomem da lagarta e se transforma em pupa, fora do corpo da Isgarta morta.

0 objetivo deste trabalho foi estudar o potencial do parasitóide co

mo agente de controle biológico da principal praga da lavoura de milho no

Brasil.

Posturas de Spodoptera frugiperda foram submetidas a casais do para

sitóide, em gaiolas apropriadas. A alimentação do adulto parasitóide foi

uma solução de açúcar a 10Z, enriquecida com ácido ascórbico. Após o perío

do de parasitismo, cada postura foi transferida para copos de 50ml conten-

do dieta artificial. Quatro dias após a eclosão, as lagartas foram indivi-

dualizadas. Daí em diante foram observados aspectos biológicos do parasî

tóide e da praga. Os resultados mostraram que o parasitismo pode chegar,

em condições de laboratório a mais de 97Z. Foram observados sais de 15000

lagartas da praga. A percentagem média de parasitismo foi de 81,62. Foi

observado também que nas condições em que os experimentos foram conduzidos,

embora houvesse uma alta taxa de parasitismo, a viabilidade total, ou seja

a percentagem de emergência dos adultos do parasitóide, foi bem menor, em

média 60,2Z.

1' Bióloga; UFV/VIÇOSA - Aluna de Pós Gradução

2/ Eng. Agr. PhD EMbRAPA/CNPMS - C. Postal 151 35700 SETE LAGOAS - MG

3/ Eng. Agra. PhD UFV/VIÇOSA



DESENVOLVIMENTO NINFAL DO PREDADOR Foálaas commulwis BERGROTH. 1891

(HEMIPTERA: PENTATOHIDAE) ALIMENTADO EM DIFERENTES PROPORÇÕES DE LARVAS DE

MOSCA DOMESTICA E BICHO-DA-SEDA.

ALVES, J.B.2; ZANUHCIO, J.C.3; HAIA LEITE, J.E.4; SILVA, M.E.5.

Os percevejos do gênero Podia— tea sido, freqüentemente, encontrados asso-

ciados a ínsetos-pragas em povoamentos florestais, e são agentes importan-

tes de controle biológico.

Estudou-se o desenvolvimento ninfal de Podiam* 1 1 — il>»a (Hemiptera: Penta

toaidae) alimentados ea diversas proporções de larvas de Masca domestica

(Diptera: Muscidae) e lagartas de Bombrx aorl (Lepidoptera: Boabycidae).

Ninfas de Podisns i IWIHÍII»IH foraaseparados ea recipientes plásticos de SOO

ai c>n> taapa telada, >inde eraa colocados os hospedeiros. 0 experimento cons

titui-se de seis tratamentos coa 10 repetições, e 10 ninfas por recipientes:

Ti - larva de mosca; T2 - bicho-da-seda; T3 - 1 dia bicho-da-seda e 7 dias

larva de mosca; T4 - 1 dia bicho-da-seda e S dias larva de mosca; TS - 1

dia bicho-da-seda e 3 dias larva de mosca; T6 - 1 dia bicho-da-seda e 1 dia

larva de mosca. 0 total aédio ea dias para a fase jovea para os tratamentos,

TI, T2, T3, TA, T5 e T6 foi de: 24,2 t 0,41; 22,3 í 0,5; 22,0 ± 2,3;

23,7 ± 0,3; 22,5 ± 0,2 e 22,1 í 0,2, respectivamente.

A porcentagem média de sobrevivência para os tratamentos TI, T2, T3, T4, T5

e T6 foi de: 82,0 ± 5,1; 84,3 ± 4,3; 70,4 i 2,6; 76,0 ± 3,7; 68,8 í 7,1 e

78,0 í 3,3, respectivamente.

1 - Pesquisa Financiada pela FINEP/CNPq/BIOAGRO/UFV

2 - Eng. Florestal e Boi. Aperf. FINEP/CNPq/BIOAGRO/UFV

3 - Prof. Adj. IV e bolsista do CNPq. UFV/DBA - S6570 - VIÇOSA - MG

4 - Est. de Pós-Graduação - Entonologla - UFV - VIÇOSA - MG

5 - Estudante de Graduação em Eng. Florestal - UFV - VIÇOSA - MG
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EFEITO DO PARASITISMO POR EutoUchopodoplli nitínò Blanchard, 1966 NO NUMERO

DE INTRODUÇÕES ESTILETARES DE Mezarta vvUdula L., 1758 EM SOJA.

Costa, M.H.L.1; Parra, J.R.P.2

A presente pesquisa foi realizada com o objetivo de se avaliar a in-

fluência do parasitismo por E. niXznA (Diptera, Tachinidae) sobre a ativida-

de alimentar de M. vvUdula em grãos secos de soja, cultivar Paraná. A pes-

quisa foi realizada em laboratório mantido a 25 i 2°C; UR de 60 - 10Z e to-

tó fase de 14 h, utilizando-se adultos recém emergidos da criação estoque do

Departamento de Entomologia da ESALQ/USP, mantidos na fase imatura com grãos

secos de soja e amendoim. Os percevejos foram submetidos ao parasitismo por

6 h, sendo individualizados em caixas plásticas de 6,0 cm de diâmetro por

2,5 cm de altura, alimentados com um grão seco de soja e mantendo-se a úmida

de através de algodão umedecido. De forma análoga, foram mantidos os perce-

vejos não parasitados, sendo em ambas as condições, o alimento e o algodão

renovados diariamente. Avaliou-se a atividade alimentar tratando-se as se-

mentes com fucsina ácida, contando-se assim, os pontos avermelhados das pi-

cadas marcados pelo corante. Em 14 dias, os percevejos sadios realizaram,

em média, 62 picadas nos grãos de soja. Houve uma redução de 65Z na longe-

vidade dos percevejos parasitados, sendo 2,4 vezes menor o número de picadas

de alimentação nessas condições.

1. Pos-Graduação - Dept9 de EntomoloRÍa - ESALQ/USP - Bolsista da CAPES.

2. Professor Associado - Dept9 de Entomologia - ESALQ/USP - Bolsista do CNPq.
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AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE PREDATÓRIA DO REDUVIIDAE PREDADOR

Mont-tria conluia. (HEMIPTERA: REDUVIIDAE, ZELINAE) SOBRE LAGAR-

TAS DE GaltVUU.mltone.UA (LEPIDOPTERA: PYRALIDAE).

Rosa, M.P. ; Damasceno, A.G. ft Bueno, V.H.P.

Este trabalho tem o objetivo de avaliar a atividade preda

tória da Uontina con^u&a (Hemiptera: Reduviidae,Zelinae) sobre

lagartas de GailziLa. mtZonilla. (Lepidoptera :Pyrali dae) .

Para ninfas de 1? e 29 instar foram oferecidas lagartas

de ?.- e 39 instar, para ninfas de 39 e 49 instar, 1agartas âe 49

instar e para ninfas de 59 instar e adultos, lagartas de 59

instar..

0 número médio de lagartas predadas foi de: 1,81;2,72;3,54;

4,36; 6,09 e 44 para o 19, 29, 39, 49, 59 instar e adulto res-

pectivamente .

1. Estudantes - Engenharia Florestal - VSAL - Lavras. M.G.

2. Prof. ADJ. DEPTO. de Fitossanidade - ESAL- Lavras. M.G.
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DETERMINAÇÃO DA COMBINAÇÃO TÉRMICA IDEAL PARA FORMAS IMATURAS E ADULTOS DE

Coicyna cepfcaforuca (Stainton) (Lep.: Pyralidae) EM LABORATÓRIO1

Parra, J.R.P. ; Bianchi, V. ; Silveira Neto, S.

0 objetivo do presente trabalho foi avaliar a combinação térmica mais

adequada para a criação de C. Ctphaíonica, hospedeiro alternativo utilizado

para produção de TiÃ.chog>uamia.

A pesquisa constou de 3 etapas:

- na primeira delas, C. ctphaionica foi mantida, desde a fase de ovo

até a emergência dos adultos, em câmaras climatizadas reguladas a 20, 22, 25,

30 e 32°C, UR de 60 i 10Z e fotofase de 14 h; posteriormente, os casais (20

por tratamento) foram mantidos a 25°C;

- na segunda etapa, a traça foi mantida até a emergência a 2S°C e os

casais transferidos para 18, 20, 22, 25, 30 e 32°C, mantendo-se as mesmas

condições de umidade relativa e fotoperíodo;

- na terceira etapa, desde o ovo até a morte dos adultos, os insetos

i foram mantidos a 20, 25, 30 e 32°C, com UR de 60 ± 10Z e fotofase de 14 h.

I A dieta das formas imaturas constou de germe-de-trigo (97Z) e levedu-

' ra de cerveja (.31), mantida em caixas plásticas de 11 x 8 cm. Os adultos fo

< ram estudados em tubos de vidro de 8,0 x 2,5 cm de diâmetro, tampados com t£

Ia de náilon e invertidos em copos plásticos para a roleta de ovos.

Com os resultados obtidos, elaboraram-se tabelas de vida de fértilida

de.

? Pode-se concluir que as combinações lérmicas mais adequadas para a má

' xima produção de C. CZphatoníca, baseando-se nos valores de X, foram os se-

guintes: a) manutenção das formas imaturas a 32°C e adultos a 25°C ou b) ma

nutenção desde a fase de ovo até a morte do adulto a 32°C.

1. Pesquisa financiada pela FBB e FINEP.

2. nept° de Entomolofsia - ESALQ/USP - CP. 9 - 13400 - Piracicaba-SP.

1. Universidade de Tjuí-RS.
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EMERGÊNCIA DE PARASITÓIDES DE MÚMIAS DE Brevicoryne brassicae

(Linnaeus. 1758) ( H0MOPTBRA:APHIDIDAE) COLETADAS NO CAMPO* EM

CULTURAS DE COUVE. EM LAVRAS

SOUSA, B.

A pesquisa foi conduzida no Campus e no Laboratório de

Entomologia do Departamento de Fitossanidade da Escola Supe -

rior de Agricultura de Lavras. As amostragens foram feitas se

manalmente. numa área de 2oom2 contendo couve-manteiga e couve

portuguesa. As coletas de B. brassicae sadios e parasitados fo

ram realizadas em 15 plantas, aleatoriamente, de cada cultivar.

De cada planta, 3 folhas foram amostradas, através de um vaza-

dor foliar.

As amostras foram colocadas em sacos plásticos e leva -

dos ao Laboratório, onde foi feita a triagem e as múmias foram

colocadas em tubos de vidros (8cm altura X 2cm diâmetro) e ve

rifiçadas por um período de 30 dias, para a observação das e

mergências normais e eventuais, e os parasitóides que tinham e

mergidos da coleção de múmias foram retirados, contados e iden

tifiçados.

Através dos resultados, observou-se que a porcentagem

de emergência das múmias de B. brassicae coletadas no campo

foi de 79%, considerada alta, e que a porcentagem de emergên-

cia dos hiperparasitóides. nas duas cultivares de couve, foi

maior do que do parasitóide primário. Alloxvsta brassicae foi

o híperparasitóide mais comum, sendo considerado importante na

redução de Diaeretiella rapae. Além deste hiperparasitóide.fo

ram encontrados, em menor número, Syrphophaqus spp , Asaphes

spp e Pachyneuron aphidis.

1/ Estudante de Pós-graduação em Fitossanidade-ESAL/LAVRAS-MG
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OCORRÊNCIA DE Klebsiella aerogenes Dl LARVAS DE Plutella xylostella

(LEPIDOPTERA-PUITELLIDAE).

Rodrigues Netto.S.ltí; Ealdassi,L?; Calil.E.M.B? & 01iveira.J.M.

A traga das crucíferas, Plutella xylostella, por adaptar-se a diferen-

tes condições climáticas é considerada praga de grande importância em todo

•undo, inclusive no Brasil, acarretando perdas consideráveis a produção.

Larvas de Plutella xylostella coletadas em cultura comercial de couve

e levadas para laboratório, apresentara* falta de apetite, movimentos len-

tos, flacidez, diarréia e vômito, culminando com a morte.

Preparações a partir de espécimes mortos observadas á microscopia ele-

trônica, revelara* a presença de agentes bacteriano dotado de flagelo. Cul-

tivos dos mesmos meteriais em meio ágar sangue e ágar Mc Conkey incubados a

37 C por 24 horas em condições de aerobiose apresentaram-se positivos. Es -

fregaço das colônias corados pelo método de Gram, caracterizaram a cepa ba£

teriana em questão, como bastonete Cram-negativo e as provas bioquímicas de

identificação realizadas posteriormente permitiram classifica-la como

Klebsiella aerogenes.

Cultivo do agente, inoculado em folhas fornecidas como alimento para

larvas de 29 , 39 , e 49 "instar", reproduziram a mortalidade observada em

condições naturais. A Klebsiella aerogenes pôde ser re-isolada das lagartas

mortas, cumprindo assim os Postulados de Koch.

1/Eng9 AgrÇ, Centro de Pesquisa, Instituto Biológico, Bolsista CNPq.

2/Med.Vet.,M.Sc.,PqC,S, Bacteriologia Animal,Inst. Biológico,Bolsista CNCq.

3/Ked.Vet., PqC, Seção de Bacteriologia Animal,Instituto Bio'ogicn.

4/Biólogo, Seção de Micro.icopia Eletrônica, Instituto Biológico.
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OCORRÊNCIA DE Apaatelec spp. PARASITANDO Castnia icarus

(Cramer, 1774) (Lepidoptera Castniidae) EM ABACAXIZEIRO NO ES

TADO DE PERNAMBUCO.

Waruaby, J.F.1; Lyra Netto, A.M.C* * Ferreira Santt C.H.F2.

A broca do caule do abacaxizeiro Castaia icarus é uma pra_

ga de grande importância econômica nos municípios produtores

de abacaxi em Pernambuco.

Foi encontrado no campo larvas do parasitoide Apaateles

spp. atacando lagartas Castnia iearms nos últimos instares. Os

adultos parasitam um grande número de lagartas e empupam extre

mamente no corpo destas. Ao eclodirem no interior da lagarta,

as larvas do parasitoide passam a se alimentar dos tecidos de

reserva do hospedeiro, perfuram o teguuento fazendo pequenas

aberturas circulares por onde migram para fora do corpo da la_

garta.

As larvas, tecem um casulo branco ou creme, dentro do

qual se transformam em pupas. Dos casulos emergem os adultos

que são vespas pequenas com 4 a 5mm de comprimento e geralmen-

te apresentando coloração preta. As lagartas da Castnia icarus

por sua vez morrem sem conseguir completar o seu ciclo.

0 material foi enviado para especialista a fim de ser

identificado a nível de espécie.

U Pesquisadores do IPA-Cx. Postal 1O22-5O751-RECIFE/PE

2/ Estagiário e Bolsista do CNPq.
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LEVANTAMENTO DE PARASITÒIDES DE LAGARTAS DE Grapholíta Molesta

(BUSCK. 1916) EM PESSEGUEIRO NA REGIÃO DE PELOTAS. RS.

1 2 - 2
Loeck. A.E. ; Rosenthal. M. d'A. ; Gusmão, L.G. & Grellmann.
E.O.3

A G. aolesta se caracteriza por atacar diversas rosa -

oeas em todo o mundo. No Brasil, tem causado problemas na cultu

ra do pessegueiro, principalmente, PO que se refere a brotações

novas e Frutos. Com a finalidade de verificar quais os parasi -

tóides mais atuantes sobre as lagartas deste inseto, realizou-

-se um levantamento durante as safras de 1988/89 e 1989/90. As

lagartas foram coletadas em ponteiros e frutos atacados e leva

das para o laboratório, onde foram criadas sobre os mesmos subs

tratos no interior de caixas plásticas com tampa telada e em

dietas artificiais no interior de tubos de ensaio.

0 parasitóide mais abundante foi Macrocentrus oncylivo-

ros Rohver, 1923, sendo encontrado apenas mais quatro exemplares

de Brachonidae pertencentes a duas espécies ainda não identifica

das. No primeiro ano, devido a forte estiagem que assolou a re-

gião.a população de G. aolesta foi baixa erde 183 lagartas cole

tadas ate o final de dezembro apenastfoi obtido um parasitóide.

Entretanto, no mês de março, após a chuva, ocorreu uma infesta-

ção em plantas novas de um viveiro, de onde foram coletadas 97

lagartas das quais 35% estavam parasitadas. No segundo ano, con

siderado normal, as lagartas começaram a ser parasitadas no fi-

nal de dezembro o que extendeu-se até março. Nesse período, o

índice de parasitismo variou entre 11% e 20% num total de 704

•aqartds coletadas.

De acordo com os resultados, pode-se concluir que as Ia

y.jrtas s.'.o parasitadas basicamente por M. oncylivorus que ocor-

re Gomente na fase final do ciclo da cultura.

1 /Professor do Depcirtmaento de Fi tossaniddde-FAEM/UFPf-; i -RS .

rVBoisistdS do CNPq.

i/A uri, do Curso r\<>. PÓs-Grdduaç-jo err. AgronoTUa-FAEM/'JfF": -?'•'>•
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CRIACAO HASSAL DE JfciAca domtUÁJia L. (DIPTERA, HDSCIDAE).

C o s t a , V . A } ; Aagesen.T.L*; Itepan.R.M*; Mayeda.L.Y?; Zen, S.E* * Bert i

0 método de criação massa1 de mosca-doaéstica aqui descrito presta-

se para a multiplicação de seus parasitóides pupais em laboratório. As mos-

cas são nane idas em gaiolas teladas (moscarios). São empregados 5 moscários

e as moscas têm a mesma idade em cada um deles; entre os lotes, porém, há

uma diferença de 4 dias de idade. Para sua alimentação, recebem leite empo,

açúc&r e ovo em pó. Como meio de postura, é utilizado um recipiente conten-

do um saquinho de pano embebido com solução de leite em pó, levedura de cer-

veja, e bicarbonato de amõnio em água. Os ovos assin obtidos são quantifica-

dos e colocados em bandejas plásticas com dieta, a qual consiste de 1 litro

de ração de coelho, 2 1 de farelo de trigo e 3 1 de água. Cada bandeja re-

cebe 2,2ml de ovos. Quatro dias depois (a 29 C), as larvas são extraídas da

dieta com o uso de tela (abertura igual a 2tn). No dia seguinte, parte das

larvas terá se transformado em pupas e, para sua separação, utilizam-se pe-

neiras de aberturas igual a l,75mm. Uma porção de pupas é reservada para a

manutenção da colônia de moscas e o restante é fornecido aos seus parasitót-

des. Após o início da produção de ovos, a população de cada moscario é man-

tida por 9 dias, sendo então descartada.

1. Dept9 de Entomologia - ESALQ/USP - CP.9 - CEP. 13.400-Piracicaba-SP.
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ESPÉCIES DE COCCIMELLIDAE DA COLEÇÃO DO INSTITUTO AGRONÔMICO DE CAMPINAS

Chaves, L.E.L.1; Berti Fill», E. 2 * Lourcação, A.L.3

Foram catalogadas e revisadas as espécies de ccleópteros da família

Coccinellidae presentes na coleção do Instituto Agronômico de Campinas.

Espécies Exemplares tisminados

Subfamília Sticholotidinae

Vllpkt&tuó S p . 6

Vejntitia sp. 2

Subfamília Scymninae

Hypvm&pÁA úeAtiva. Mulsant 6

HyptAMpiò notata (Mulsant) 2

Hypvuupii sp. 2

Scymnui sp. 18

StvÜwnu& sp. 9

Subfamília Coccinellinae

CoccÁjieJUa. putcheJUa. Mulsant 1

Cycioneda conjugata (Mulsant) 1

CycZoneda AangiUnea. (L.) 41

EtiopiA connexa (Germar) 20

HippodanUa sp. 12

Oito. v-nigfium (Mulsant) 33

HioccdLvia ana&tomozanò Crotch 2

Pòyttoboia LvnXa. Mulsant 5

V&tfttoboia luctuoia Mulsant 26

?&yttobofia iubòúiútú Mulsant 2

Subfamília Coccidulinae

kzÁJX tuXeÃpu Mulsant 29

1. Aluno do CPG em Entomologia - ESALQ/ÜSP.

2. Dept9 de Entomologia - ESALQ/USP - C P . 9 - 13400 - Píracicaba-SP.

3. Instituto Agronômico (1AC), C P . 28 - 13001 - Campinas-SP - Bolsista CNPq
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PARASITÕIDES E PARASITISM) DA COCHONIUiA Parlatoria spp. (HEMinERA:DIASPIDI

DAE) EM CITROS NO ESTADO DE SÃO PAULO.

PAZim.l í .C. 1 * OuWEHA.S.2

A identificação de espécies de parasitõides nativos e a avaliação do para

sitismo em Parlatoria spp.(P.pergandii * P. cinerea) nas regiões infestadas

no Estado de Sao Paulo fora» os objetivos deste trabalho. Foram coletadas a

•ostras ea talhões módulo de - 2000 plantas de cada propriedade visitada nos

quais foras examinadas 15 plantas ao acaso. Foram coletadas partes da casca

dos ramos, tronco, raiz superficial e pedúnculo dos frutos. Para avaliação

do parasitismo de nada parte coletada, foi contado o numero de carapaças

de Parlatoria spp. e de carapaças com emergência de parasitóides. Para ve

rificar o nível de infestação de Parlatoria spp. foi contado o número de
2

ninfas moveis e fêmeas adultas em 4 cm de casca coletada. 0 material utiH

zado para cálculo da porcentagem de parasitismo assim como o restante do

material coletado no campo foram colocados em câmaras de emergência (10cm x

lOcmxScm). Os parasitóides observados sobre Parlatoria spp. foram identi

ficados por Harold W. Browning como sendo o himenóptero Aphytís hispanicus

(Mercet) (Hymenoptera:Aphelinidae) e constatado nos municípios de Vista Ale_

gre do Alto, Taquaritinga, Nova Europa, Bebedouro, Dobrada, Cândido Rodri

gues e Taiaçú. Foi no pedunculo dos frutos que se encontrou a maior porcen

tagetn média de parasitismo, 2,381 e o menor índice foi verificado no tronco,

1,0%. Dos 23 pomares visitados, em 8 deles foram encontrados parasitóides

perfazendo 34,82 dos campos visitados. Estes resultados estão acima dos en

contrados na provincia de Castellon na Espanha quando se constatou o nível

de 5,87.. A taxa média de parasitismo observada está abaixo daquelas relata-

das em Isr£?l onde a ocorrência foi de até 28,9Z das cochonilhas parasitadas.

Em todos os campos visitados foram encontrados formas vivas de Parlatoria

spp.

1/EngÇ Agr? do Centro de Manejo Integrado de Pragas-CEMIP,14870-Jabotícabal

2/Prof.Titular Dept.Entomología e Nematologia e Supervisor do CEMIP.FCAV /

UNESP-14870-Jaboticabal-SP.



PREDAÇÃO DE Parlatoria dnmrea (KMIPTERA:DIASPIDIDmE) POK Ckrysoperla «x

tema (NEUROPTERA:CHRYSOPIDAE)1

FERNANDES. O.D.2; CRAVENA,

A cochonilha Parlatoria cinerea apresenta-se, atualmente, como uma praga

de grande importância na citriculcura paulista. 0 presente trabalho teve

por objetivo avaliar a capacidade de. predação desta praga por ckrysoperla

externa. As larvas do predador (19, 29 e 39 Instar) foraai fornecidas pelo

CEHIP/FCAV. Para o teste da capacidade de predação, utilizou-se laranjas

verdes como substrato para a praga. Empregou-se o delineamento inteiramente

casualizado, nua esquema fatorial 3x4, com 10 repetições. Ovos e ninfas de

19 Instar do diaspidldeo foraai infestados em numero de 50 e 40, respectiva^

ciente, nos frutos. 0 29 instar e adultos foram criados a partir da infesta

ção de ninfas de 19 Instar. Para cada Instar de P. cinerea ttstou-se a capa

cidade de predação do crisopldeo (no 19, 29 ou 39 Instares), liberando - se

um predador/fruto. Posteriormente os frutos foram individualizados em gaio

Ias plásticas. Após 24 horas, da liberação, orocedeu-se a avaliação nos fru

tos, contando-se o número de ovos, ninfas ou adultos não predados. Os dados

obtidos foram transformados em arc sen fx e análise de variância (teste de

Duncan). Os resultados permitiram concluir que: 1) os três instares do cr^

sopldeo mostraram-se eficientes no controle biológico de ovos, 19 e29 Insta

res* f. cinerea-, 2) os consumos diários de ovos, 19 e 29 Instares e adul̂

to do diaspldideo por larvas de 19 Instar de C. externa foram: 36,0; 33,8 ;

16,2; 11,3; pelo 29 Instar: 37,2; 32,2; 15,9; 8,4 e pelo 39 Instar: 41,1 ;

34,2; 17,2; 11,1, respectivamente.

1/ Projeto financiado pela FAPESP.

2/ Eng9 Agr9, PÓs-Graduação em Entomologia Agrícola-FCAV-UNESP,Jaboticabal.

3/ Prof.Titular Dept.Entomologia e Nematologia-FCAV-UNESP-Jaboticabal-SP.
CF.P: 14870.
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LEVANTAMENTO CE ASILIDEOS NA REGIJC DE LAVRAS/H6

E A RELAÇXC CCM SUAS PRESAS

LAGOA.M.H.B1. ;M«TIhS,N\0H¥EIRA,A.Bl, i.BUENO, V.H.P?

A faaília Asilidae é UB dos grupos de Dipterá taxonoai-
caaente diverso e bastante abundante ea nuaero, sendo que os
aoultos e larvas exibea hábito predatório. Hesao diante de sua
iaportincia, não há uaa disponibilidade de aa dos sobre as di-
versas espécies desta faaília no Brasil.

Este trabalho tea por objetivo a identificação das espé
cies na regiio (Lavras-HG), bea coao deterainar a época de
ocorrência, constincia e relação coa suas presas.

Foraa realizadas coletas seaanais durante ua ano, ee á±
versas culturas, utilizando-se rede entoaolõçica por ua perío-
do de 30 ainutos. Aléa da captura de espéciaens, observou-se
os tipos de presas, habitat e alguns aspectos de couportaaen-
to.

As espécies aais freqüentemente encontradas fcraa:
Cingmites cof f aatus , Wachitnus sp . , Eicherax spr«» Onrratias

ruficauca. Wallophora sp. As presas aais associadas estão den-
tro da ordea Hoaoptera (Ciccadeüdae; Fiatídae) e Diptera
fCtitidae, muscidae).

1.Estudantes, Agronoaia/ESAL - Iniciação Científica
í. Prof- Adjunto -Departamento de Fitossan1dade/ESAl-Lavras/KG
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RESULTADO DO CONTROLE BIOLÓGICO DA Diatraea saccharalis NA USINA SÃO LUIZ

1 1 1 - 2
Siqueira, L.F.F. de ; Menegatti, C A . ; Bezerra, S.A. & Araújo, J.R.

A Usina São Luiz localizada no município de Pirassununga, estado de São

Paulo, possui uma área com 14.103 ha de cana-de-açúcar e produz anualmente

1.081.400 sacas de açúcar e 72,2 milhões de litros de álcool

Em 1977 com a orientação do lAA/PLANALSUCAR de Araras-SP foi montado um

laboratório de criação de parasitóides com a finalidade de controlar a D.

eaccharalis, que apresentava se com índice de intensidade de infestação bem

elevado, média de 12,9X em 1976.

Nesse período foram produzidos e liberados nos canaviais da Usina

372.271.655 milhões do parasitóide Apantelea flavipes (produção de 1977 ã

1989).

Graças a ótima adaptação deste parasitóide, o parasitismo médio esteve

sempre acima de 30%, com isto, a intensidade de infestação inicial que era

de 12,9% em 1976 veio decrescendo gradativãmente e na safra 89/90 apresen-

tou-se com índice de 0,992.

Apenas com o que a Usina deixou de perder em açúcar e álcool na safra

89/90, supera várias vezes os custos de todo o laboratório desde sua im-

plantação.

Usina São Luiz, Pirassununga - SP
2 Biólogo pesquisador, IAA/PLANALSUCAR, 13.600 - Araras - SP.
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LISTA DOS INSETOS PREDADORES DE PRAGAS AGRÍCOLAS NO RIO GRANDE DO SUL

Corseuil, E.1 * Pinent, S.M.J.2

O presente trabalho decorre do projeto de pesquisa desenvolvido junto

ao curso de Pós-Graduação em Biociências da PUCRS, em Porto Alegre, visando

relacionar insetos de interesse no controle biológico e organizar uma cole-

ção documentada, atualizando inventariamento anteriormente realizado na

Faculdade de Agronomia da UFRGS.

Realizou-se ampla revisão bibliográfica, com organização de fichários

sistemáticos e por autores. 0 ponto de partida foi o 49 Catálogo de SILVA

et alii (1968), complementado pelas informações contidas na lista, nao pu-

blicada, de trabalho apresentado no 29 Congresso Latinoamericano de Entomo-

logia, onde consta o respectivo resumo (CORSEUIL E SATT, 1976). São referi-

dos apenas os predadores com presença expressamente assinalada para o

Estado, e as presas referidas para o Brasil, com destaque aos registros

para o Rio Grande do Sul, dando ênfase para a existência de espécimes

em coleções locais.

Como resultado sao relacionadas as espécies de predadores, cujo núme-

ro indica-se a seguir para as famílias em cada ordem: COLEOPTERA: Garabi-

dae(5); Coccinellídae(38); Tenebrionidae(l); DIPTERA: Asilidae(l); Chatnae-

myiidae(l); Syrphidae(7); HEMIPTERA: Lygaeidae(l); Nabidae(2); Pentatomidae

(3); ReduviidaeO); NEUROPTERA: Chrysopidae(l); Hemerobiidae(l), toas acom-

panhadas das correspondentes presas e referências. Solicita-se a colabora-

ção de pesquisadores e instituições no sentido de obter informações e ma-

teriais que visem o aprimoramento da lista ora apresentada.

1/ Professor Titular, CPG-Biocíências, TJCRS.

2/ Aluna de Graduação em Ciências Biológicas, PUCRS.
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LISTA DOS INSETOS PARASITÕIDES DE PRAGAS AGRÍCOLAS NO RIO GRANDE DO SUL

Corseuil, E. & Franco, G.L.da S.

Com o propósito de relacionar os insetos de importância no controle bio

lógico e organizar uma coleção entomológica devidamente documentada, foi

desenvolvida pesquisa junto ao Curso de Pos-Graduaçao em Biociencias da

PUCRS listando os parasitóides de pragas agrícolas como atualização de tra-

balho já realizado anteriormente na Faculdade de Agronomia da PUCRS.

Foram organizados fichários por espécies e autores, com intensa revisão

bibliográfica, tendo como base o 49 Catálogo de SILVA et alii (1968), com-

plementado pelas informações contidas em lista, não publicada, de trabalho

apresentado no 29 Congresso Latinoamericano de Entomologia, em cujos resu-

mos está incluído (CORSEUIL & SATT, 1976). São referidos somente paras itõi_

des com presença expressamente indicada para o Estado e os hospedeiros as-

sinalados para o Brasil, com destaque para os registros no Rio Grande do

Sul. £ dada ênfase para a existência de espécimes em coleções locais.

Como resultado sao referidas espécies parasitóides e seus respectivos

hospedeiros. 0 número das mesmas está indicado a seguir nas corresponden-

tes ordens e famílias: DIPTERA:Bombyliidae(l), Phoridae(l), Sarcophagidae

(4), Tachinidae(15); HYMENOPTERA:Aphelinidae(10), Aphidiidae(lO), Bethyli-

dae(l), Braconidae(ll), Chalcididae(5), Encyrtidae(l), Eulophídae(ó), Eu-

pelmidae(l), Eurytomidae(l), Ichneumonidae(6), Pteromalidae(5), Scelioni-

dae(3), Thysanidae(2), Torymidae(2). Admite-se que deva existir um número

bem maior de espécies; sugere-se a publicação de todas as novas ocorrên-

cias e intercâmbio de dados; pede-se colaboração para obter informações e

materiais que resultem no aprimoramento da presente lista.

1/ Professor Titular, CPG-BLocíêncías, PUCRS.

2/ Aluno de Graduação no Curso de Ciências Biológicas, PUCRS.
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PARASITÕIDES DA BROCA PEQUENA DO TOMATEIRO NO ESTADO DO RIO
DE JANEIRO.

Cruz, C. de A. da1 & Braga, Neto M.

Na região do Médio Paraíba, a broca pequena do fruto
do tomateiro, Ntolzu.cinode.0 e.lzganta.li& , é uma das principais
pragas-chaves dessa cultura, causando na época da comerciali-
zação, depreciação dos frutos, que ficam imprestáveis para o
consumo. 0 objetivo deste trabalho foi realizar um levantamen
to dos inimigos naturais dessa praga, com vistas a aplicação
futura num programa de controle biológico.

Os levantamentos foram realizados em cultura de tom£
teiro estaqueado, cultivar Santo Antonio, conduzido sem apli-
cação de inseticidas, durante o primeiro semestre de 1990, no
Campo Experimental de Avelar da PESAGRO-RIO, e em lavouras co
merciais localizaddas no município de Paty do Alferes-RJ. As
observações foram mensais, por meio de coletas de folhas se -
cas contendo pupas da broca. As pupas foram individualizadas
e acondicionadas em tubos de ensaio para observação da emer -
gência de inimigos naturais em laboratório.

No período estudado, foram encontradas quatro espéci.
es de parasitõides, da ordem Hymenoptera, identificadas até
família: Ichneumonidae, Torymidae, Chalcididae e Eulophidae.

Portanto, concluiu-se que existe um potencial de p£
rasióides de N. tlzganta.li& , que poderá ser utilizado no con-
trole biológico, desde que as medidas de controle químico se
jam racionalizadas.

1. Pesquisador M.Sc. Entomologia, PESAGRO-RIO7EEI-RJ.
2. Extensionista da EMATER-RIO/Paty do Alferes-RJ.
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PARASITISHO EM COCHONILHA PARDINHA Selenaspidus sp. (HOMOPTERA,

DIASPIDIDAE) POR Aphytis sp. (HYMENOPTERA, APHELINIDAE).

Watanabe, H.A.1 & Yoshii, C.

Os pomares -de citrus das principais regiões do Estado de

São Paulo vem sendo prejudicados pela cochonilha pardinha

Selenaspidus sp. que suga a seiva das folhas e provoca a queda

dos frutos. 0 uso indiscriminado de defensivos químicos vem con.

tribuindo para a destruição dos inimigos naturais e conseqüente

proliferação da praga.

Com o objetivo de estudar a freqüência ou a porcentagem

de parasitismo dessa cochonilha, foram feitas coletas de folhas

de laranjeira Pera Valencia de um pomar de 500 alqueires loca-

lizado em Brotas - SP, em A épocas diferentes dos anos de 1989/

90. As folhas infestadas foram examinadas ao microscópio este-

reoscópico para contagem das carapaças com perfurações de saída

dos parasitóides. Foram colocadas algumas folhas em placas de

Petri para observação da emergência dos parasitóides.

As maiores porcentagens de parasitismo foram observadas

nos meses de abril/90 (21,91) e outubro/89 (21,AX) e a menor,

(2,111) em julho/89. Os parasitóides emergidos foram identifi-

cados preliminarmente por ROBBS como sendo Aphytis sp.

l/Bióloga, PhD Genética, CNPDA-EMBRAPA - Caixa Postal 69

CEP 13820 - Jaguariúna - SP

2/Engenheiro Agrônomo, M.S. Fitotêcnia, CNPDA-EMBRAPA.
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O C O R R Ê N C I A DE UM M I C R O H Y M E N Ó P T E R O P A R A S I T Ó 1 D E DE L A R V A S DE

Ce rconot a a n o n e l Ia (. áepp . 1 8 3 0 ) (Lep . : S t e n o m i d a e ) .

1 ' 3
L i m a , I . S . ; S a n t ' a n a , A . E . C l A S i l v a F i l h o , E . A .

R e a l i z o u - s e d u r a n t e o ano de 1 9 8 9 , v a r i a s c o l e t a s de

f r u t o s de a n o n á c e a s a t a c a d o s por C e r c o n o t a a n o n e l i a n o s m u n i c í -

pios de P a l m e i r a dos índios e Igací em A l a g o a s e no m u n i c í p i o

de Á g u a P r e t a em P e r n a m b u c o .

As l a g a r t a s o b t i d a s d o s f r u t o s a t a c a d o s f o r a m r e a l i m e n -

t a d a s e r. diet a a r t i f i c i a l . C o n s t a t o u - s e a p r e s e n ç a de um p a r a -

s i t o i d e de l a r v a s , p e r t e n c e n t e a o r d e m d o s H i m e n o p t e r o s com um

p e r c e n t u a l de p a r a s i t i s m o n a t u r a l de c e r c a de 10 a 1 5 % .

Para fins de i d e n t i f i c a ç ã o a l g u n s e x e m p l a r e s f o r a m e n v |

ados para o C e n t r o de I d e n t i f i c a ç ã o de I n s e t o s F i t o f a g o s , em

C u r i t i b a - P R em abril de 1989 e o u t r o s e x e m p l a r e s f o r a m r e m e t i -

d o s para o M u s e u B r i t â n i c o em L o n d r e s , em abril de 1 9 9 0 .

1/ P r o f 9 do D e p a r t a m e n t o de A g r o n o m i a - U F A L / M A C E I Ó - A L

II P r o f ? do D e p a r t a m e n t o de Q u í m i r a - líFAL/MACF. I(5-AL

3/ B i ó l o g o da U s i n a Puraatí - P a l m a r e s - P E



CAPACIDADE Of PARASITISM «ATURAI DE E r t r i t t « a i i « n i i l i t m (BLA::CHARD. 1966) (OIPTERA - TA-

CHUIDAE) SOBRE k i n v i r i f c l a L. IA REGIÃO SUL OC RIO GRANDE 00 SUL.

1 2
Ligo, I .C .3 . í Frjncl», L . 1 .

For» efetuadas coletas de percevejos Rezara víríaWa k- durante o período de noveabro

de 89 a aarço de 90 nos «unicipios gaúchos de reiotas. Cãu Lourenço do Sul, Jaguarão, Pedro

Osório, Capão do Leão, Piratini. Canguçu e Morro Redondo; pertencentes a regi;o sul do Rio

Grande do Sul coa o propósito de se verificar o percentual de parasiti*ao da aosca a nível

de caapo, sobre o percevejo verde d} soja.

Durante as 2i. coletas efetuadas ea culturas de fuso, toaate, feijão, soja, batatinha

e horticulas ei geral, capturou-se u« total de 678 percevejos. Destes, 71 esptciiens apre-

sentara* postura no corpo obtendo-se u« percentual de parasitisao natural de 10,4t. Salien

ta-se que, a partir do dia 70 de fevereiro ate o final de aarço, o nuaero de insetos captu-

rados (77 exeaplares) foi bea aenor do que nos aeses anteriores (601 exeaplares.1 entretan-

to, praticamente todos eles estavaa parasitados (59 exeaplares) deaonstrando ua alto percen

tual de parasitisao (83,58*) durante este período.

1/ Prof adjunto do Departaaento de F i tor.sanidade - UFPel/PELOTAS-RS.

2/ Aluna de Kestrauo ea Produção Vegetal U'Pel/PEI 0IAS-R5.



EXPLORAÇÃO DE INIMIGOS NATURAIS DE Cyperus rotundus NO BRASIL

1 1 2 2
Fontes, E.M.G.; Teixeira, CA.D.; Cabral, G.W.B. & Gomes, D.F.

Cyperus rotundus (tiririca) é considerada a mais agressiva erva dani-

nha do mundo. De origem Indiana, está hoje distribuída através das regiões

tropicais, subtropicais e temperadas. No Brasil a tiririca é problema em

cultivos como o milho, feijão, algodão e cana-de-açúcar, além de olerícolas

e ornamentais.

0 levantamento dos insetos fitófagos associados à tiririca foi ini-

ciado em 1988 no DF e se estendeu pelos estados de GO, MG, BA, SP, PR, SC e

RS. Plantas inteiras e partes da planta, incluindo raízes e tubérculos eram

coletadas e examinadas cuidadosamente em laboratório, inclusive os tecidos

internos. Insetos adultos eram preservados em alfinete ou álcool 70%, e os

imaturos eram criados até a fase adulta. Foram coletadas 78 espécies de in-

setos agrupadas em 39 famílias pertencentes à nove ordens. A Ordem

Coleoptera foi a mais bem representada, destacando-se o grande número de

crisomelídeos presentes. Noventa e dois por cento da fauna coletada são in-

setos das Ordens Coleoptera, Hemiptera, Homoptera e Orthoptera, cujas espé-

cies são reconhecidamente polífagas, em sua maioria. Apenas sete entre as

78 espécies passam a fase jovem se alimentando da tiririca: um Orthoptera

(Acrididae), três Lepidoptera (Pyralidae, Ctenuchidae e uma de família des-

conhecida, dois Homoptera (Coccidae) e um Coleoptera (Curculionidae). Estas

espécies estão sendo estudadas quanto ao seu potencial para agentes de con-

trole biológico de C. rotundus no Brasil.

1/ Pesquisador - Area de Controle Biológico - CENARGEN/EMBRAPA

2/ Bolsista de Iniciação Científica - CNPq/CENARGEN/EMBRAPA
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INSETOS PRÉ-SELECIONADOS PARA AGENTES DE CONTROLE BIOLÓGICO DO FEDEGOSO

(Senna obtusifolia - Leguminosae).

Teixeira, CA.D.; Sujii, E.R.; Pires, C.S.S. & Fontes, E.M.G. 1

Em programas de controle biológico de ervas daninhas a primeira pré-

seleção se faz pela comprovação da freqüência do ataque e pelo potencial de

dano causado à planta pela espécie coletada. Os insetos aqui indicados como

possíveis agentes de controle biológico de Senna obtusifolia (fedegoso ou

mata-pasto), importante invasora de pastagens, soja e feijão no Brasil, fo-

ram selecionados de acordo com estas características. Uma vez que a maioria

ainda não foi identificada a nível de espécie, nada se sabe sobre a especi-

ficidade das mesmas, característica esta fundamental para os agentes de

controle biológico de plantas daninhas.

Foram pré-selecionadas três espécies de Lepidoptera pertencentes às

famílias Pyeridae, Hesperidae e Pyralidae. Larvas das duas primeiras espé-

cies têm o hábito desfolhador, enquanto que a terceira se alimenta agressi-

vamente de folhas, região apical, flores e vagens, e se protegem dentro de

folhas enroladas ou atadas com sua própria seda. A Ordem Coleoptera está

representada por uma espécie de Buprestidae que broca caules e ramos, três

espécies de Bruchidae que brocam as sementes, um Curculionídeo que também

broca o caule e um Chrysomelideo de hábito desfolhador. Foram ainda pré-

selecionadas uma espécie de Diptera (Agromyizidae), minador de folhas, e

urna espécie de Thysanoptera.

Após a identificação taxonômica destas espécies será feita uma re-

visa) bibliográfica sobre as mesmas e um teste preliminar de especificidade

para selecionar aquelas que tenham distribuição restrita a espécies de

plartas do gênero Senna.

V Pesquisadores - Area de Controle Biológico - CENARGEN/EMBRAPA - Caixa

Postal, 10.2372 - 70770 - Brasília-DF.
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EPIZOOTIOLOGIA DE Neozygttes sp. (Zygomycetes: Entomophthorales) SOB O ACA

RO VERDE, Mononychellus tanajoa (Bondar), E DINÍMICA POPULACIONAL DE ACA

ROS PREDADORES (Acari: Phytoseiidae) NA BAHIA1.

2 3 4 2
Delalíbera Jr., I. ; Gomez, D.R.S. ; Moraes, G.J. de ; Araújo, W.F. ; Alen-

2
car, J.A. de .

Acaros predadores da família Phytoseiidae e o fungo Neozygites sp. são

os inimigos naturais mais abundantes do ãcaro verde em várias regiões do

Nordeste brasileiro. 0 presente trabalho teve o objetivo de conhecer a di-

nâmica destes organismos no período de junho/89 a julho/90 em 6 campos io-

calizados na região central da Bahia. Cinqüenta folhas da parte mediana da

planta foram coletadas quinzenalmente em cada campo. Em laboratório, eram

feitas as contagens de ácaros vivos, mortos e fitoseldeos. A quantificação

de ácaros infectados pelo patógeno foi realizada através da montagem em meio

de Hover's.

As epizootias do fungo foram acompanhadas de um rápido declínio popula-

cional do ácaro verde na estação úmida do ano. Em três dos seis campos ana-

lisados, a porcentagem de infecção nos ácaros verdes adultos ultrapassou o

nível de 85Z. Elevadas taxas de infecção parecem estar associadas a densida-

des elevadas do hospedeiro. Em quatro campos, Amblyseius idaeus (Denmark &

Muma) foi a principal espécie de ácaro predador encontrada, sendo que o in-

cremento em sua população também esteve associado a uma diminuição no número

de M. tanajoa. Nos outros dois campos, a espécie predominante foi A. liaonicus

Garmam e Mcgregor s.1..

Projeto financiado pelo Convênio EMBRAPA/IITA.

Pesquisador CPATSA/EMBRAPA-IITA, Petrolina-PE.

Pesquisador CNPSo/EMBRAPA, Londrina-PR.

^Pesquisador CNPDA/EMBRAPA, Jaguariúna-SP.
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BAYER

Tecnologia de ponta
em piretróide

BaytroidCE

inseticida piretróide. contendo
50 g/l de Cyfluthrin, em
formulação de concentrado
emulsionável.

CD

Baytroid
V - (CrFtuIM

* Vantagens

• Excelente ação inseticida
- Versatilidade
- Menores danos mecânicos

na lavoura
- Rápida ação inicial
- Quebra o ciclo das pragas
- Elimina os picos de

infestação
- Bom período de proteção
- Baixa dose

Se é Bayer, é bom.



OCORRÊNCIA DE FUNGOS ENTOMOPATOGÊNICOS PARASITAS DE INSETOS UA

REGIÃO NORTE.

1
QUEIROZ; E. R.; ASSUNÇÃO,V .T.G. & LUNA-ALVES LIMA, E. A.

O presente estudo teve como objetivo principal a ^

ficação da ocorrência de fungos entomopatogenicos, com vistas

ao Controle 3iológico de pragas na Região Norte do País.

Os insetos parasitados foram coletados aleatoriamente

em florestas, jardins e plantações de laranja, do Amazonas,Acre

Rondônia e Roraima. Os fungos assinalados r> isolados foram sub-

metidos aos estudos citologicos e histológicos para caracteriza -

ção taxonômica.

Os resultados permitiram constatar a ocorrência de

vários representantes dos gêneros Hirsutella, Metarhizium.

Beauveria, Isaria. Inseticola e Cordyceps sobre vários insetos.

Entre os fungos encontrados o gênero Cordyceps foi o

que apresentou maior insidência. Quando encontrado parasitando

mosca (üipterarSyrphidae) estava sempre localizado na região

dorsal das folhas, quando parasitavam formigas (Hymenoptera :

Formicidae) foram encontrados na parte ventral das folhas.

Esses resultados estimulam a efetuação de um levanta-

mento da micota entomológica, quando se tem o propósito de se

estudar fontes alternativas, para o Controle Biológico de inse-

tos de interesse econômico de um ecossistema.

1/Estagiário do INPA

2/Professor Adjunto IV do Dept» de Micologia/UFPE-Recife-PE
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PATOCENICIDADE DO FUHCO EMTOHÕCEIIO ttanvvU* b*&Uamti (BALS.) VUILL., SO-

BRE LAGARTAS DE SpodopttAA {ftug-ipCAlfa (J.E.SMITH, 1797) (LEriDOPTERA ,

MOCTUIDAE). UTILIZANDO-SE QUATRO ISOLADOS EH TRÊS CONCENTRAÇÕES.

FARIA, L. L. F. de1 ; OLIVEIRA, J. V. de2 I KARROS, R3.

O trabalho foi conduzido ao Laboratório de Patologia de Insetos da

Xrea de Fitossanidade do Departamento de Agronomia da Universidade Federal

Rural de Pernambuco. Teve como principal objetivo o estudo da patogenicida

de do fungo entomõgeno Beouve&ia (MUVcana sobre lagartas de SpodoptVta

frugiptAda • *«* condições de laboratório. Para tanto fora» utilizadas la-

gartas criadas em placas de Petri e alimentadas com folhas de milho, tro-

cadas diariamente e suspensões de esporos do patógeno obtida através da Ia

vagem de 20 placas de Petri com o fungo repicado em BOA.

Na primeira etapa da pesquisa o delineamento experimental foi in -

teiramente casualizado constando de quatro tratamentos (concentrados de
6 8 9

1,0 x 10 , 1,0 x 10 , e 1,0 x 10 conídios/ml e a testemunha) e 25 repeti-

ções para cada um dos isolados (IPA - 144, PL - 196, PL - 246 e PL - 252),

sendo a parcela constituída de uma placa de Petri com uma lagarta de 8

dias de idade, sob condições ambientais. Na segunda etapa foi observada a

eficiência dos quatro isolados na concentração de 1,0 x 10 conídios / ml

mais a testemunha em três repetições constituídas de 10 lagartas cada, ut£

lizando-se, também, delineamento inteiramente casualizado,sob temperatura

de 28,71 _• 0,519 C e umidade relativa do ar de 69,37 _• 2.45Z e mesma téc-

nica de inoculaçao, em face dos resultados obtidos.

De acordo com os resultados, a maior mortalidade foi obtida para o

isolado PL - 246 seguindo-se em ordea decrescente os isolados PL - 252,IPA

- 144 e PL - 196, nas três concentrações. Quando os quatro isolados foram

testados na concentração de 1,0 x 10 conídios/ml apresentaram uaa efi -

ciência superior a 70Z, não diferindo estatisticamente entre si, apenas da

testemunha.

1/ Secretaria de Agricultura de Pernambuco/UFRPE -Bolsista/CNPq - RfcCIFE-PE

2/ ProfV Adjunto - UFRPE - Pesquisador CNPq/RECIFE-PE

3/ Profv Assistente - UFRPE/RECIFE-PF.
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PATOGENICIDADE DO FUNGO ENTOMffcENO BíCmvVuA boAA-cana (BALS.) VUILL., «OBRE

LAGARTAS DE SpodoptZAO. illtgipVlda. (J.E. SVITH, 1797) (LEPIDOPTERA, NOCTÜI -

DAE), UTILIZANDO-SE DOIS MÉTODOS DE INOCULACÃO.

FARIA, L.L.F. de1 & OLIVEIRA, J.V. de2

A pesquisa foi conduzida no Laboratório de Patologia de Insetos da

Ãrea de Fitossanidade do Departamento de Agronomia da Universidade Federal

Rural de Pernambuco- Teve como principal objetivo o estudo da patogenicida-

de do fungo cntomõgeno üiauvtAia baiiiana sobre lagartas de SpodoptiAO. i>w-

gipeAda, em condições de laboratório. Foram utilizadas lagartas criadas em

placas de Petri e alimentadas com folhas de milho, trocadas diariamente e

uma suspensão de esporos do patõgeno obtida através da lavagem de 20 placas

de Petri com o fungo repicado em BDA.

Foi testado o isolado PL - 246 sob temperatura de 23,18 + 0.299C e
- ~ 9

umidade relativa do ar de 76,18 + 1,10%, na concentração de 1,0 x 10 coní-

dios/ml com delineamento experimental inteiramente casualizado e quatro re_

petições de 10 lagartas com nove dias de idade cada e os métodos de inocula

çao por imersão da praga na suspensão e pulverização das folhas de milho.

Para cada método foi utilizada uma testemunha.

De acordo com os resultados concluiu-se que o método de incculação

por imersao apresentou uma maior eficiência em relação ao método de pulve-

rização, cujos percentuais de mortalidade foram 60 e 20% para lagartas e

5 e 2,5% para adultos deformados. As mortalidades naturais na testemunha fo

ram de 5 e 2,57. nos métodos de inoculação por imersao e pulverização.

1/ Secretaria de Agricultura de Pernambuco/UFRPE - Bolsista CNPq/RECTFE-PE.

2/ Prof9 Adjunto/UFRPE - Pesquisador CNPq/RECIFE-PE
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Persistência de Metarfaixiim mlsoplla» (Metsch) Sorokin em solo

cultivado com cana-de-açúcar, e efeito da vinhaça na sua sobre-

vivência "in vitro" e no solo.

SILVEIRA, N. S. S1* MENEZES, M2.

A manutenção do potencial de infestação dos fungos ento-

mopatógenos nos ambientes em que são introduzidos está intima-

mente associada a capacidade de estabelecimento desses organijs

mos no solo. Para avaliação da persistência de M. anlaopll— foi

realizada inoculação do solo com uma suspensão na concentração
o

de 6,0 x 10 esporos/ml. O reisolamento foi efetuado inicialmen

te em intervalos de 5 a 10 dias e, posteriormente em intervalos

maiores, durante 417 dias.

O estudo do efeito da vinhaça na germinação de M.anlsopliae

constou da avaliação dos percentuais de germinação de esporos

deste fungo em intervalos de 4, 8, 16 e 24h apôs a inoculação

nos tratamentos: a) Vinhaça pH 3,5 b) Vinhaça pH 6,5 e c) Bata-

ta/Dextrose (controle) . A avaliação do efeito da vinhaça na per_

sistência de M. maiMOflimm no solo, em condições de campo, foi es

timada 15 e 45 dias após a inoculação no solo.

A sobrevivência de M. anixrpll— em solo inoculado artifi-

cialmente nas condições estudadas foi de no máximo 266 dias,con

siderando a análise de correlação (r=0,91) entre o número de co

lônias recuperadas e o período das avaliações efetuadas. Os re-

sultados indicaram também um efeito inibitório da vinhaça na

germinação de esporos, principalmente no pH 3,5. A aplicação de

Vinhaça no solo interferiu ne. sobrevivência de M. «nlaoplia», re-

duzindo significativamente o número de colônias recuperadas, ai.

terando qualitativamente a micoflora neste ambiente.

U Bióloga ASPLAN-PB Rua Rodrigues de Aquino, 267 - João Pessoa

2/ Profa do Departamento de Agronomia - UFRE/RECIFE - PE.
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DESENVOLVIMENTO NINFAL DE Podlsus nigroliabatus SPINOLA, 1852 (HEMIPTERA:

PENTATOMIDAE) EM LARVAS DE Tenebrio «oiitor (COLEOPTERA: TENEBRIONIDAE).

JUSSELINO-FILHO, P.2; ZANUNCIO, J.C.3; ALVES, J.B.4; LEITE, J.c.M.

Diversos predadores são encontrados associados a surtos de lagartas des-

folhadoras em culturas agrícolas e florestais, destacando-se os predadores

do gênero Podisus. Estes inimigos são agentes importantes para o controle

biológico natural.

Neste trabalho estudou-se o desenvolvimento ninfal de Podisus

nigroliabatus (Hetniptera: Pentatomidae), em larvas de Tenebrio molitor (Co-

leoptera: Tenebrionidae), sob condições controladas de temperatura, umidade

e luminosidade, que foram de: 252 1 2, 60 ± 5% e 12/12 horas (claro/escuro)

respectivamente.

Foram separadas 90 ninfas, as quais foram coletadas em grupos de 10 em

recipientes plásticos de 500 ml, com tampa telada, sobre a qual coloca-se

algodão embebido para o forneciemnto de água. As iarvas de T. aolltor eram

colocadas junto às ninfas.

0 período de incubação dos ovos foi de 6,0 ± 1.8 dias. A duração média

dos cinco ínstares (I - V) foi de: 3,67 ± 0,16; 4,06 + 0,037; 3,2 ± 0,17;

4,7 í 0,34 e 8,02 ± 0,92 respectivamente. A duração média do ciclo (ovo-

adulto) foi de 29,96.

A sobrevivência dos cinco ínstares (I - V) foi de: 100 ± 0,0; 94,4 +

2,84; 96,4 í 2,58; 89,9 ± 2,15; 41,6 ± 6,65, respectivamente.

1/ Pesquisa finan.-iada pela FINEP/CNPq/BIOAGRO/UFV

2/ Estudante de Pós-Graduação - Entomologia - UFV/DBA Pesq. EMEPA/SAIA - PB

3/ Prof. Adj. IV e bolsista do CNPq - 36570 - Viçosa MG

4/ Eng2 Flor. e bois. de Aperf. da FINEP/CNPq/BIOAGRO/UFV - Viçosa - MG
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FECUNDIDADE DAS FÊMEAS DO PREDADOR Podlms coumlviia, BERGROTH, 1891

(HEMIPTERA: PENTATOMIDAE) SEGUNDO AS DIFERENTES CARACTERÍSTICAS MORFOLOGICAS.

LEITE, J.E.M.2; ZANUNCIO, J.C.3; ALVES, J.B.4; JUSSELINO-FILHO, P.2

O trabalho foi conduzido no laboratório de Entomologia Florestal da

Universidade Federal de Viçosa, sob condições controladas de temperatura,

umidade e fotoperíodo: 25 ± 2,5°C, 70±5Ze 12/12:00 (luz/escuro), respecti-

vamente.

0 hospedeiro utilizado foi larvas de Musca domestica (Diptera: Musci-

dae) e teve como objetivo observar se havia diferenças em alguns aspectos

reprodutivos de fêmeas criadas em laboratório que conservavam característi-

cas morfológicas semelhantes às provenientes do campo (cor e tamanho) e fê-

meas que apresentavam características diferentes daquelas provindas do cam-

po.

As fêmeas que conservaram suas características tiveram período de pré

postura, longevidade; número de postura, média de ovos colocados, média de

ovos eclodidos; porcentagem média de eclosão; período de incubação de ovos

e período entre posturas, dej 8,3 ± 1,2; 30,5 ± 2,7; 7,2 ± 1,1; 110,4 t

15,8; 76,1 ± 11,7; 66,7 ± 4,0; 5,4 ± 0,1 e 4,9 ± 0,3, respectivamente.

As fêmeas que apresentaram características diferentes, tiveram: perío-

do de pré-postura, longevidade; número de posturas; média de ovos colocados,

média de ovos eclodidos; porcentagem de eclosão, período de incubação de

ovos e período entre posturas, de: 8,6 t 1,2; 25,6 t 2,8; 6,7 ± 0,8; 107,3

+ 16,6; 71,7 ± 12,3; 66,7 ± 4,9; 5,4 ± 0,1 e 4,9 ± 0,2, respectivamente.

Não houve diferença significativa pelo teste de Tuckey (5Z) em nenhum

dos parâmetros analisados.

1/ Pesquisa financiada pela FINEP/CNPq/BIOAGRO/UFV

2/ Est. Pós-Graduação - Entomologia - DBA/UFV Pesq. EMEPA/SAIA - PB

3/ Prof. Adjunto IV e Bois. do CNPq - 36570 - Viçosa - MG

4/ Eng2 Flor. e bois. de Aperf. da FINEP/CNPq/BIOAGRO/UFV - Viçosa - MG
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DESENVOLVIMENTO NINFAL DE Podisus ConnexiTUS BERGROTH, 1891 (HEMIPTERA:

PENTATOMIDAE), EM TRÊS HOSPEDEIROS

LEITE, J.E.M.2; ALVES, J.B.3; ZANÜNCIO, J.C.3 & JUSSELINO-FILHO, P.'

Este trabalho foi conduzido no laboratório de Entomologia Florestal da

UFV, sob, condições de: 25,0 í 2,0°C; 70,0 ± 5Z. UR e 12:00 horas de foto-

fase.

0 objetivo foi estudar o desenvolvimento do predador P. connexivus em

três hospedeiros segundo os tratamentos: (1) - larvas de Tenebrio aolltor

(Coleoptera: Tenebrionidae); (2) - larvas de Musca doaestica (Diptera:

Muscidae) e (3) - larvas de Boabyx aori (Leopidoptera: Bombycidae), com

cada parcela constituída de dez ninfas em quinze repetições. Os parâmetros

biológicos estudados foram: longevidade e sobrevivência por Instar, dura-

ção total da fase ninfal, porcentagem total de sobrevivência da fase nin-

fal.

Média em dias dos cinco ínstares (I - V) para os tratamentos 1, 2 e 3,

foram respectivamente: 4,0, 4,0 e 4,0; 4,3, 4,2 e 4,3; 4,0, 3,6 e 3,9; 3,9,

5,0 e 3,8; 5,5, 8,0 e 6,0. A duração total da fase ninfal foi de: 21,9,

25,2 e 22,1 dias, respectivamente.

A porcentagem de sobrevivência para os cinco fnstares (I - V), para os

tratamentos 1, 2 e 3, foi respectivamente de: 100, 100 e 100; 73, 91, 87;

86, 86, 98; 79, 84 e 88; 48, 80 e 68; 48, 80 e 68Z. A porcentagem total

de sobrevivência foi de: 35, 56 e 51Z respectivamente.

Conclui-se que larvas de M. doaestica e B. aori, foram os hospedeiros

mais adequados para desenvolvimento ninfal de P. connexivus.

1/ Pesquisa financiada pela FINEP/CNPq/BIOAGRO/UFV

2/ Est. Pòs-Graduaçâo - Entomologia - UFV/DBA - Pesq. EMEPA/SAIA - PB

3/ EngS Flor. e Bois. de Aperf. da FINEP/CNPq/BIOAGRO/UFV - Viçosa - MG

4/ Prof. Adjunto IV e Bois. do CNPq - 36570 - Viçosa - MG
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MANEJO AGRONÔMICO: ESTRATÉGIA PARA O DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA1

2 2 3 3
Cassino, P.C.R. , Racca F«, F ., Leite, W.W. , Perruso, J.C. ,

3 3
Cordeiro, L.M. e Sampaio, H.N.

Diversos segmentos agronômicos empenham-se em estudar temas que

influenciam no desenvolvimento agrícola.
Qaunto a ação de pragas em culturas econômicas, são inúmeros os

projetos de pesquisa que estudam a toxonomia, a bioecologia e o controle de

insetos e ácaros, mas a maioria, por diversas circunstâncias relacionam o

objeto principal de seus estudos, cem os fatores ambientais, e com um nu

outro segmento agronômico, sem entretanto relaciona-los cem um grupo bási-

co e fundamental de tecnologia agrícola, mesno havendo uma interação natu-

ral e lógica.

Assim sendo, estabeleceu-se um programa de estudos, a partir do

monitoramento de insetos, ácaros e patógenos prejudiciais à culturas econô

micas, obtendo-se o grau de infestação, e a flutuação populacional destes

fitoparasitos, registrando-se ainda a ocorrência de organismos bióticos re

guladores. (inimigos naturais). Entretanto, inclui-se: - o nível trófico

(análise de solo e foliar periódica); - a identificação de plantas nativas

e os fatores ambientais do agroecossistema. Obtem-se assim, a cada monito-

ramento, o "laudo agronômico", que traduz a situação do agroecossistema,

mais próxima da realidade.

Desta maneira, além de se obter subsídios concretos para a for-

mulação do controle de fitoparasitos,esta estratégia promoverá um desenvol.

vimento agrícola, objetivando a qualidade do produto final, além de preser

var o equilíbrio do agroecossistema.

1/ Conteúdo programático do Curso de Extensão sobre Manejo Integrado,
IB-UFRRJ.

2/ Docente da UFRRJ, bolsista do CNPq.

3/ Discentes da UFRRJ, estagiários do CeCoBi, IB-UFRRJ.
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EFICIÊNCIA DE ALGUNS INSETICIDAS NO CONTROLE DE Parlatoria cinerea HADDEN

(HEMIPTERA:DIASPIDIDAE) E EFEITO SOBRE ARTROPODOS PREDADORES.

FERNANDES,J.L.1; PAIVA.P.E.B.1; YAMAMOTO.P.T.^PINTO.A.S.1; GRAVENA.S.3

Este trabalho teve por objetivo avaliar o controle exercido por alguns

inseticidas sobre P.dnerea, bem como seu efeito sobre os artrópodos benéfî

cos, que são de grande importância para o NIP-Citros. 0 campo experimental

foi instalado em pomar de laranja, da variedade Pera sobre limão cravo, com

10 anos de idade, no dia 12/02/90, localizado no município de Jaboticabal -

SP. Utilizou-se o delineamento em blocos casualizados, com 10 tratamentos e

5 repetições, sendo cada parcela representada por uma planta. Os tratamen

tos (em g i.a./planta) foram: disulfoton 100 GR (15 e 20); disulfoton 50 GR

(15 e 20), ometoato (2,0); NTN (4,0); NTN 50 GR(7,5); vamidothion (4,0) ;

aldícarb (19,5); testemunha. Os inseticidas granulados foram aplicados em

dois sulcos na projeção da copa; os líquidos foram aplicados com um pulveri

zador costal manual, molhando-se o tronco e os ramos primários da planta. A

praga foi avaliada retirando-se 4 fragmentos de casca no tronco e 4 nos ra

raos primários de cada parcela, os quais eram trazidos ao laboratório para
2 ~

contagem do numero de adultos vivos em cada cm de amostra. A avaliação dos

predadores foi realizada no campo, contando-se o número de indivíduos visua

lizados no tronco e ramos primários das plantas. Foram realizadas avalia

ções previamente e aos 7,17,30,44,59,74,93,115,140 e 164 dies após a aplica

ção. Resultados:NTN(4,0) e NTN 50GR (7,5) mostraram-se bastante eficientes

no controle da praga; ometoato e aldicarb apresentaram uma eficiência media

na; disulfoton (15 e 20)e vamidothion praticamente não controlaram a praga,

sendo que o disulfoton apresentou uma pequena eficiência nos ramos prima

rios. A baixa eficiência desses produtos se deve, provavelmente, ao estado

deficitário em que se encontravam as plantas.Todos os líquidos foram prejii

díciais aos predadores, sendo que o NTN (4,ü) dizimou a população; vami do

tion causou uma redução acima de 70% e ometoato apresentou um menor efeito,

1/Estagiário Dept.Entomologia e Nematologia-FCAV/UNESP-Jaboticabal-SP. 14870

2/Aluno Curso P.G.Entomologia Agrícola do DEN, FCAV/UNESP-Jaboticabal-SP.

3/Prof.Titular Dept.Entomologia e Nematologia e Supervisor do CEMIP-FCAVJ/
UNESP, Jaboticabal, SP. CEP:14870.
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EFICIÊNCIA DE INSETICIDAS SOBRE Parlatória oinerea MADDEN (HEMIPTERA:DIASPI_

DIDAE) EM CITROS NO PERÍODO DE INVERNO E EFEITOS SOBRE ARTRÔPODOS PREDADORES

PAIVA,P.E.B.1; FERNANDES,J.L.SYAMAMOTO.P.T.^SANTOS.A.C.1; PINTO.A.S.1

GRAVENA.S.

A incidência da cochonilha parlatória ten aumentado e causado prejuízos

na cultura de citros. Esse trabalho foi conduzido de junho a dezembro de

1989 em pomar de laranja var.Valencia, de 17 anos, no município de Rincão ,

São Paulo, onde se estudou o efeito dos tratamentos; metidathion, diazinon,

phosphamidon, vamidothion, dimethoate e phosalone (pulverização) no tronco

e ramos primários e calda sulfocãlcica (pincelamento). Foi usado o delinea_

mento em blocos ao acaso com 10 tratamentos e 5 repetições e 2 plantas por

parcela. A avaliação do nível populacional da cochonilha foi feita através

da contagem das formas vivas contidas em lcm de casca no laboratório, e pa

ra predadores contando-se os indivíduos vivos na região do tronco e ramos

primários da planta. Os tratamentos (em g i.a./planta) metidation (2,4), me

tidathion (2,0), metidathion + óleo mineral (1,6 + 0.8Z) e diazinon (2,40)

foram os mais eficientes no controle da cochonilha no tronco e ramos prim£

rios. Os tratamentos phosphamidon (2,0), vamidothion (1,8), dimethoate(3,0),

phosalone (2,1) e a calda sulfocãlcica foram menos eficientes no controle

da cochonilha no tronco, e praticamente nao tiveram efeito nos ramos prima

rios. Todos os tratamentos reduziram a população de artrópodos predadores

até 2 semanas após aplicação, a partir daí as plantas tratadas com vamido

thion, phosalone ou calda sulfocãlcica foram recolonizadas mais cedo, meti

dathion e diazinon nas dosagens usadas mostraram-se eficientes no controle

da cochonilha parlatória no período de inverno em aplicação dirigida.

1/Estagiário Dept.Entotnologia e Nematologia-Jaboticabal-SP. FCAV/UNESP

2/Aluno Curso P.G. Entornologia Agrícola, DEN/UNESP-Jaboticabal-SP. 14870

3/Prof.Titular Dept.Entomologia e Nematologia-FCAV/UNESP-14870-Jaboticabal-
SP.

298



PLANO DE AMOSTRAGEM SEQÜENCIAL OE PRESENÇA-AUSENCIA PARA Panonychus ulmi

(KOCH, 1836) (ACARI: TETRANYCHIDAE) EM MACIEIRA.

Ribeiro, L. G.1; Huaeres, E.1 & Oliveira, L. P.2

O plano de amostragem numérico baseado na contagem do número de fê

meas adultas por folha, recomendado para monitorar o ãcaro vermelho europeu

Panonychus ulmi (Koch, 1836) em macieira, ê de difícil aplicação prática.

Com o objetivo de tornar mais fácil e rápido o monitoramento desta praga,

desenvolveu-se o plano de amostragem seqüencial de presença-ausência.

Adultos e fêmeas jovens do ácaro foram contados com intervalo se_

manai, a partir de nov/89 a abr/90, em um pomar de macieira na região de

São Joaquim. Utilizou-se 20 plantas da cultivar Fuji, com sete anos de ida

de, e amostrados cinco ramos de crescimento do ano anterior e cinco ramos

de crescimento do ano na altura média da planta. Observou-se um folíolo e

uma folha no terço basal e médio em cada ramo.

A folha observada no terço médio do ramo de crescimento do ano, foi

o local onde encontrou-se o maior número 'de ácaros, definindo esta como uni

dade de amostra. A distribuição do ácaro no pomar foi agregada segundo a lei

da potincia de Taylor (b « 1,44). Com base neste resultado e o uso de modelo

matemático, estabeleceu-se a relação entre o número médio de ácaros por fo-

lha e a proporção de folhas infestadas. A amostragem seqüencial foi desenvol

vida utilizando o nível de controle de 76Z das folhas infestadas com ácaro,

que corresponde a cinco formas móveis por folha, e o tamanho máximo de amos-

tra de 120 folhas.

1/ Estação Experimental de São Joaquim, C P . D-9, 88600, S. Joaquim, S.C.

2/ Estação de Avisos. Fltossanitários, CP. 75, 89580, Fralburgo, S.C
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EFEITO DE Bacillus thuringiensis VAR. KURSTAKI SOBRE Pseudaletia sequax

FRANCLEMONT, 1951 (LEP., NOCTUIDAE)

Fiúza, L.M.1 & Tonet, G.L.2

0 controle microbiano de insetos representa ura ramo do controle bio-

lógico, o qual não deve ser isolado, mas como oarte do maneio integrado de

pragas. Entre os agentes entomopatogenicos destacam-se as bactérias da fa-

mília Bacillaceae, principalmente o Bacillus thuringiensis var. Kurstaki,

que I específico nara o controle de lagartas.

Foi avaliado o efeito do produto comercial Dipel, sobre Fseudaletia

sequei?, lagarta do trigo, nas seguintes doses (g p.c./ha): 1000, 750 e 500.

As testemunhas foram: permetrina (25 g i.a./ha), sem inseticida com lagar-

cas e sem inseticida sem lagartas. Os produtos foram aplicados com pulveri^

zador costal (vasão de 200 l/ha) sobre plantas de trigo no estágio vegetati_

vo. Cada unidade experimental foi constituída por 1 vaso com 5 plantas e

10 lagartas. Após a infestação cada unidade foi isolada com um tubo de a-

crílico (13 cm de 0 x 50 cm de altura), e mantidos em condições controladas.

O delineamento experimental foi totalmente casualizado com 5 repetições. As

observações constaram do número de lagartas mortas no 19, 39, 79 e 149 dias

aoós a liberação dos insetos e da área foliar consumida neste período.

Os resultados mostraram que o Dipel na dose mais elevada teve o mai-

or efeito, com 58% de mortalidade e uma redução no consumo foliar na ordem

de 69,23% em relação a testemunha sem lagarta, enquanto que a dose mais bai

xa atingiu um índice de apenas 34% de mortalidade e uma redução de área fo-

liar de anenas 21,28%. A permetrina aoresentou um controle de 100% na 2-

avaliação, evidenciando o efeito de choque, enquanto o Dipel, por ser um

produto biológico teve uma ação mais lenta.

1/ Eng9 Agr9, estagiária do Setor de Entomolo^ia.CNPT-EMBUAPA,bolsista CNPq.

II Pesquisador, M.Sc., Entomologia, CNPT-EMBRADA. Caixa Postal 569, 99001.

Passo i'undo, RS.
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SELETIUIDADE DE ACARICIDAS A OVOS E LARVAS DE Ceraeochrysa

cubana (HAGEN, 1861) (NEIJROPTERAtCHRYSOPIDAE)-1

FERREIRA, M.N.2; CARVALHO, C F . 3 ; SALGADO, L.O.3

0 predador CeraBochrysa cubana (= Chrysopa cubana) ocorre

com freqüência em pomares de citros e contribui significativa-

mente no controle biológico de acaros,afideos, cochonilhas e 0-

vos de alguns lepidopteros. No presente trabalho objetivou-se

avaliar a seletividade de várias acaricidas aplicados através

de imersão e em pulverização para ovos e larvas de 19,2Q e 3õ

ínstares.

Os. ensaios foram conduzidos em laboratórios a Temp.de 25+_

2QC; UR de 70+_ 10% e fotofase de 12 horas. Os produtos e respe£

tivas dosagens testados foram: hexythiazox (0,015 g/l), fenpro-

pathrin (0,12 g/l), tetradifon (0,24 g/l),buprofezin (0,125g/l),

cihexatin (0,25 g/l) ,clofentezine(O,30 g/l) ,bif enthrin(0, 02g/l),

oxido de fenbutatina (0,30 g/l),abamectin(0,0072 g/1),bromopro-

pilato(0,325 g/l), triazophos (0,60 g/l) e dicofol(0,37 g/l).

Os ovos foram tratados através das técnicas de imersao durante

10 segundos e também por pulverização utilizando-se uma Torre

de Potter com tempo de aplicação de 20 segundos. Para larvas a-

dotou-se o mesmo sistema de pulverização utilizado para ovos.

Os resultados demonstraram que nenhum dos acaricidas test^

dos possue ação ovicida ou deletéria para ovos tratados em ime_r

são e/ou pulverização. Com base na escala de toxicidade para

larvas proposta por HASSAN et alii (1987), o acaricida triazo-

phos foi altamente tóxico para os três ínstares; fenpropathrin

e bifenthrin foram medianamente tóxicos e os demais produtos

podem ser considerados inócuos para larvas.

1- Parte da dissertação de M.Sc.executada pelo ie autor. 2-Engõ

Agre/HOKKO do Brasil,Aluno Pos-Graouação/ESAL,Lavras-MG.

3- Professor/Depts Fitossanidade-ESAL,Lavras-MG
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EFEITOS DE INSETICIDAS SOBRE A EMERGÊNCIA DE Trichogramma spp.

(HYMENOPTERA: TRICHOGRAMHATIDAE)

BROGLIO-MICHELETTI, S.M.F.1

Trichogramma spp. é um importante parasitôidc de ovos

que vem sendo utilizado em vários países nos programas de Mane-

jo Integrado de Pragas. A utilização indiscriminada de produtos

de largo espectro na agricultura, poderá levar ã eliminação àes_

tes inimigos naturais. Assim sendo, neste trabalho, estudou-se

a ação de diferentes inseticidas, nas maiores dosagens recomen-

dadas para as pragas do algodão, sobre a emergência de Tricho-

gramma spp. 0 experimento foi conduzido na EMBRAPA/CNPA(Centro

Nacional de Pesquisa do Algodão), localizado em Campina Grande,

Paraíba, Brasil, em março de 1989. 0 delineamento experimental

foi o inteiramente casualizado. Os ovos de Si Cot roga cerealelIa

(Oliv., 1818), hospedeiro de substituição de Trichograama spp.,

10 dias após terem sido parasitados pelos inimigos naturais,

foram contados e submetidos aos seguintes tratamentos (em g de

ingredientes ativos por hectare): cypermethrin 25 CE, 62,5; del_

tamethrin 2,5 CE, 10; endosulfan 35 CE, 700; demeton-s-methyl

250 CE, 200; parathion-methyl 600 CE, 600; carbaryl 850 PM,1700

malathion 1000 CE, 2000; diflubenzuron 25 PM, 15 e azinphos e-

thyl 400 CE, 800; repetidos cinco vezes. As aplicações dos inse_

ticidas foram feitas com um pulverizador costal manual. A ava-

liação foi baseada na contagem dos ovos com orifício de emergem

cia. Ela foi realizada 14 dias após os ovos terem sido parasita^

dos e 4 dias após serem tratados. Os produtos aplicados nestas

condições, não causaram efeito deletério a Trichogramma spp.

1/ Pesquisadora MSc. Entomologia, CNPq/UFAL. Maceió-AL.
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TOXICIDADE DE INSETICIDAS PAftA Aphidius spp. (HOM., APHIDIDAE).

Tooet, CL.; Fiúza, L.N.; Santana, J. A Silva, R.F.P.

Estudou-se o efeito toxicolõgico de alguns inseticidas recomendados pa

ra o controle de pulmões, na cultura do trigo, sobre adultos do parasitõide

Aphidius spp.

Fora* avaliados os efeitos dos produtos nas seguintes doses (g í.a./

ha): Clornirifós (112,4); Deaetoa aetílico (125); Diaetoato (250); Fosfaai-

doa (300); Honocrotofõs (120) e Peraetrina (25). Os tratamentos foraa apli-

cados através de ua pulverizador costal (vazão 200 l/ha) sobre potes de a-

crílico (15 ca de diâmetro x 8 ca de altura), que foraa deixados ao ar li-

vre durante 2 horas, para evitar o efeito de fuaigação. Após este período,

liberou-se 20 parasítoldes, coa 3 a 4 dias de vida adulta, ea cada pote,

cobrindo-se os aesaos coa tela. Coao aliaento foi fornecido ael e plântula

de trigo, ea tubo de vidro coa solução nutritiva. 0 delineamento experiaen

tal foi totalaente casualizado, coa 4 repetições. As observações constara*

da contagem do número de insetos «ortos, 3, 6, 12 e 24 horas após a libera-

ção dos parasitoides. Os dados foraa transformados por V x • 0,5 e subae

tidos a análise de variância, sendo as médias comparadas pelo teste de Dun-

can a 5Z. O percentual de aortal idade foi calculado pela fõraula de Abbott.

Na 1- avaliação, os produtos Peraetripa e Monocrotofós apresentaraa o

aenor efeito, coa 6,25Z e 41,2Z respectivaaente, de Mortalidade. Na 2-, 6

horas após, Peraetrina aanteve o aenor efeito e Clorpirifós o maior (100Z).

Ea relação ã última avaliação, coa excessão da Peraetrina, todos os demais

inseticidas atingiram 100Z de mortalidade. Os resultados indicam que todos

os produtos testados são altamente tóxicos ao parasitóide, com excessão da

Peraetrina.

1/ EngÇ A<çr°, M.Sc., aluna do Curso de "ós-graduação, Fac.Agronomia-UFRGS.

2/ Eng9 Ae.r9, aluna do Curso de Pós-graduação, Fac. Agronomia-UFRGS.

3/ Biólogo, aluno do Curso de Pós-graduação, Fac.Agronomia-UFRGS.

4/ Professor Adjunto, Fac.Agronoaia-UFRGS. Cx. Postal 776. POA/RS. 915O0.

303



IMPACTO DE DIFERENTES INSETICIDAS SOBRE A ENTOHOFAUNA BENÉFICA EM SOJA.

1 2
Bertoldo, N.G. ; Caetano, W.

Este trabalho teve por objeto determinar o efeito de diferentes in

seticidas sobre predadores de insetos-pragas em soja, conduzido no ano agrí

cola de 1989/90, no município de Rio Pardo, RS. A cultivar utilizada foi a

Bragg, que na ocasião da aplciaçao dos tratamentos encontrava-se no estágio

fenolõgico de desenvolvimento R4, segundo a escala de Fehr et alii (1971).

0 delineamento experimental utilizado foi de blocos casualizados com quatro

(4) repetições e onze (11) tratamentos, sendo cada unidade experimental re-

presentada por uma área de 15m de comprimento por 10m de largura. Avaliou-

se o número de predadores vivos (aranhas, Geocoris sp, Lebia sp) através do

método do pano, nas fileiras centrais de cada parcela, realizando-se quatro

(4) amostragens aleatórias aos 1, 4 e 7 dias da aplicação dos produtos. Os

resultados mostraram que Alsystin, foi o tratamento mais seletivo para as

espécies em estudo, e Carbaril Defensa, Endossulfan Defensa e Curacron, fo-

ram os produtos que obtiveram nota (2), na análise conjunta do complexo de

predadores.

1. Engv Agrv, M.Sc., Pesquisador do IPAGRO, Bolsista do CNPq.

2. EngÇ Agr°, Pesquisador do IPAGRO, Seção de Entomologia, SAA/RS.
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SELETIVIDADE DE PIRETRÕIDES ACARICIDAS A CRISOPlDEOS Chntj&opa sp. (NEUROPTE-

RA, CHRYSOPIDAE) EM CONDIÇÕES DE LABORATÓRIO.

Alves José, L.A.1; Lima, M.P.P. * Nakano, O .

Os crisopídeos se incluem no grupo de predadores mais importantes pa-

ra uma série de culturas, dentre elas a cultura de citros. Isto se deve a sua

alta capacidade de dispersão, multiplicação e voracidade requisitos básicos

para um inseto predador ser considerado de alta importância. Sendo assim,ob-

jetivou-se estudar neste trabalho a seletividade de piretróides acaricidas a

adultos de Chtyiopa sp.

0 experimento foi conduzido em laboratório no Dept9 de Entomologia

da ESALQ-USP, com delineamento inteiramente ao acaso com 06 tratamentos e A

repetições. Cada tratamento foi aplicado em folhas de bananeira no campo

(var. Nanica) e as folhas utilizadas para as avaliações. Utilizou-se para

tal pulverizador costal manual, bico D-2 obedecendo um volume de calda de

200 l/ha. Os tratamentos constaram de Fenpropathrin (Meothrin 30CE) 15g.i.a./

100 1 Bifentrin (Talstar 100 CE) 2 g.i.a./100 1; Deltametrina (Decis 2,5 CE)

1 g.i.a./100 1; Dimetoato (Dimetoato 200GR) 30 g.i.a./100 1; Methida tion (Su-

pracid 400 CE) 80 g.i.a./100 1. As avaliações foram feitas 1 hora, 1 dia e

3 dias após a aplicação. Para tal, coletou-se folhas de bananeira aplicadas

com cada tratamento, recobriu-se um recipiente cilíndrico de vidro com estas

folhas ,sendo que utilizou-se S adultos por recipiente (20 adultos por tra-

tamento). Os insetos foram deixados durante 15 minutos sobre estas folhas e

em observações por 24 horas para verificação da mortalidade.

Os resultados mostraram que o Fenpropathrin (Meothrin 30 CE) eBifen-

trin (Talstar 100 CE) 1 hora após aplicação mostraram baixo efeito de morta-

lidade sobre crisopídeos adultos (152) caindo 0Z após 3 dias.

l.Pós-graduando do Dept9 de Entomologia-ESALQ/USP.

2.Estagiário do Dept9 de Entomologia-ESALQ/USP.

3.Prof.Titular do Dépt9 de Entomologia-ESALQ/USP.
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AÇÃO DE ALGUNS ACARICIDAS SOBRE OS INIMIGOS NATURAIS PRESENTES EM POMAR DE

CITROS.

Papa, G. ; Santos, M.C. ; Nakano, O.

O sucesso do controle integrado das pragas que ocorrem em citros, de-
pende de dados que possibilitem o conhecimento da ação dos diversos acari-

cidas sobre os inimigos naturais presentes nos pomares. 0 presente trabalho

teve por objetivo estudar a ação de choque e o tempo de ressurgência da fati

na predadora no pomar, após a aplicação de alguns acaricidas.

0 experimento foi instalado em faixas, em pomar localizado no municí-

pio de Limeira/SP, cultivar Natal, pulverizando-se os seguintes acaricidas:

Bifentrina (Talstar 100 CE) a 40 g I.A./ha; Fenpropatrina (Meotrin 300 CE)a

300 g I.A./ha; Carbosulfan (Marshal 250 CE) a 200 g I.A./ha; DicofoKKeltha

ne 18 CE) 740 g I.A./ha e Testemunha. Para a avaliação do efeito direto dos

acaricidas sobre os predadores foram colocados sob as plantas,antes da apl_i

cação, lençóis de pano que eram retirados 2 horas após a aplicação para

•contagem dos predadores caídos sobre os mesmos. Na testemunha foi aplicado

o inseticida com ação de choque NUVAN na dose de 1,5 1 p.c./ha. Para verifi_

car a ressurgência dos predadores nas plantas tratadas, executou-se o mesmo

procedimento aos 7, 14, 21, 30, 43 e 64 dias após a aplicação dos acarici-

das,utilizando-se o inseticida NUVAN para tratamento de choque. Os predado

res avaliados foram:Joaninha, aranhas, syrfídeos, percevejos, tesourinhas e

crisopideos.

Os dados obtidos permitiram constatar que a Bifentrina e a Fenpropa-

trina causaram mortalidade dos predadores no ato da aplicação e que as p£

pulações de Syrfídeos,tesourinhas e crisopideos foram restabelecidas aos 14

dias apôs a aplicação,enquanto que percevejos e joaninhas se restabeleceram

no pomar aos 30 dias após a aplicação.Apenas a população de aranhas,cuja im

portância no controle integrado é discutível, não se restabeleceu totalmen-

te até 64 dias apôs a aplicação.Os acaricidas carbosulfan e Dicofol tiveram

pouco efeito sobre os predadores avaliados.

l/Professor do Departamento de Biologia - UNESP - Ilha Soltsira-SP.

2/ Estagiário do Dept9 de Entomologia - ESALQ/USP - Piracicaba-SP.

3/Professor do DeptÇ de Entomologia - ESALQ/USP - Piracicaba-SP.
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EFEITO DO QUEBRA-VENTO (GREVILEA ROBUSTA) SOBRE OS DANOS DO ÁCARO DA FALSA

FERRUGEM Phyllocoptruta oleivora EM LARANJA 'PERA'.

SANTOS, W.J. & MENEGU1M, A.M.

A instalação de quebra-venLo ens pomares citrieos é uma medida compl£

mentar importante para prevenção do cancro cifrico. No entanto, poucas sao

as informações sobre a influencia dessa pratica sobre as populações de ar

tropodos na cultura. Assim, objetivando-se avaliar o efeito do quebra-ven

to sobre os danos do acaro da falsa ferrugem, Phyllocoptruta oleivora (Ash

med), foi instalado um ensaio em dois pomares de laranja 'Pera', com idade

de nove anos, sendo um com quobra-vento . Mensalmente, foram realizadas

contagens do numero de frutos com sintoma de dano do acaro, em 16 plantas

por pomar, durante o periodo de novembro de 1989 a julho de 1990.

Os resultados mostraram um efeito significativo do quebra-vento sobre

as populações do acaro e consequentemente nos danos destes. Na area com

grevilha os danos foram sensivelmente menores (ate 8 vezes), indicando que

o efeito dessa pratica sobre as principais pragas dos citrus deve ser estu

dado, podendo vir a ser um componente do manejo integrado de pragas.

Pesquisadores do Instituto Agronômico do Parana-IAPAR. Cx. Postal 1331,

86.001 - LONDRINA-PR.
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EFEITO DO FENPROPATHRIN, PROPARGITE E DIMETOATO SOBRE Pentilia egtena(COLEOP

TERA:COCCINELLIDAE) E CRISOPlDEOS EM CITROS.

SANTOS.A.C.1; FERNANDES,O.D.2; PINTO,A.S.1; PAIVA.P.E.1; GRAVENA.S.3

O uso exclusivo de inseticidas de largo expectro, embora tenha o obje^i

vo de maximizar a produção, muitas vezes leva a efeitos colaterais indese_

jáveis como o ressurgimento da praga, livre dos inimigos naturais, mortos

também pelo inseticida ou acaricida. Torna-se importante nc Manejo Integra

do de Pragas o uso de defensivos seletivos e sendo assim, o presente expe_

rimento teve por objetivo avaliar o efeito de alguns acaricidas sobre Penti_

lia egerux e Chrysõpa spp. a nivel de campo. 0 ensaio foi conduzido no pomar

experimental da Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias de Jabotica

bal.SP. A aplicação dos produtos foi feita com pulverizador costal motoriza

do Jacto em plantas cltricas até o ponto de escorrintento. Os tratamentos e£

tudados foram fenpropathrin (9;12 e 15g i.a./lOOÍ. água), propargite (72g

i.a./lOOÍ.), dicofol (96g i.a./lOOS.), dimetoato (75g i.a./100£) e testemunha.

Utilizou-se o delineamento de blocos ao acaso com 7 tratamentos e 5 repetî

ções, sendo cada parcela constituída de 1 planta. Foram feitas avaliações

do nível populacional previamente e a 1,3,5,7,15 e 30 dias após a aplicação

caminhando-se ao redor da planta durante 2 minutos. Observou-se que para F.

egena adulto, até os 15 dias todos os produtos com exceção do dicofol redij

zíram a população. Aos 30 dias os produtos nao diferiram da testemunha. Pa

ra P.egena larva notou-se um decréscimo na ação dos produtos até os 30 dias,

mostrando-se seletivos apenas a partir de 15 dias, o que não ocorreu com

fenpropathrin e dimetoato que também não mostraram-se seletivos para larvas

de Chryeopa spp. Dicofol e propargite apresentaram certa toxidade a larvas

de crisopídeos. De maneira geral, fenpropathrin mostrou-se tóxico e com

efeito residual sobre os inimigos naturais; os produtos dimetoato e propajr

gite foram nao seletivos; e somente dicofol não apresentou problemas.

l/Estagiários, Dept.Entomologia e Nematología,FCAV/UNESP,Jaboticabal-SP.

2/EngÇ AgrÇ,Põs-Graduação em Entomologia Agrícola, FCAV/UNESP,Jaboticabal.

3/Prof.Titular,Dept.Entomologia e Nematologia,FCAV/UNESP,Jaboticabal,SP,CEP

14870.
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EFEITO DO BÜPROFEZIN E ABAMECTIN SOBRE Pentilia egena (MULS.)(COLEOPTERA

COCCINELIDAE) E CRISOPlDEOS EM CITROS.

SANTOS,A.C.DOS1; FERNANDES,O.D.2; PINTO,A.S.1; PAIVA,P.E.S.1; GRAVENA.S.

Diaspidideos vem se destacando na citricultura paulista provavelmente p£

Ia aplicação de defensivos tradicionais e/ou produtos novos que acabam redu

zindo as densidades de inimigos naturais. COB O trabalho pretendeu-se anaH

sar o efeito de alguns produtos sobre P.egena adulto e larva, e crisopideos

em estágio larval. 0 ensaio foi conduzido no pomar citrícola da FCAV-UNESP,

de cultivar Natal sobre Limão Cravo com 22 anos. Utilizou-se o delineameii

to de blocos ao acaso com 5 repetições e os seguintes tratamentos e dos£

gens em lg i.a./100£ água; buprofezin (0,025 e 0,05; dimetoato (0,075); en

xofre (0,3); óleo mineral (0,001); abamectin (0,0027); 0,0054 e 0,0081) e a

cestemunha. Cada parcela constou de uma planta. Foram feitas avaliações da

densidade populacional previamente e a 1,3,5,7,15 e 30 dias após a aplica

ção caminhando-se ao redor da planta durante 2 minutos. Para aplicação dos

produtos utilizou-se pulverizador costal motorizado Jacto com bico marrom

(800 ml/min.), aspergindo-se sobre a copa até o ponto de esocorrimento. 0b

servou-se que, para adultos de P.egena ate os 15 dias somente dimetoato dî

feriu significativamente da testemunha, sendo que aos 30 dias todos os pro

dutos se igualaram, estatisticamente. Para as larvas de P. egena, dimetoato

e óleo mineral apresentaram-se bastante tóxicos, sendo que abamectin a

0,0054 quase não causou mortalidade. 0 produto buprofezin apesar de aumen_

tar seu efeito com o tempo continuou bem abaixo de dimetoato. No caso das

larvas de crisopideos, óleo mineral foi altamente prejudicial e dimetoato e

abamectin a 0,0081 apresentaram moderada toxidez. Concluiu-se que os novos

produtos buprofezin e abamectin foram de ação baixa a moderada a P.egena ,

larva e adulto e aos crisopideos. Enxofre e óleo mineral foram de baixa t£

xicidade, o que não aconteceu com dimetoato que apresentou efeito residual

até pelo menos 15 dias em condições de campo.

l/Estagiários Dept.Entomologia e Nematologia-FCAV/UNESP-14870-Jaboticabal-

2/Eng9 Agr9, P.G. Entomologia Agrícola, 14870-FCAV/UNESP-Jaboticabal - SP.

3/Prof.Titular Dept.Entomologia e Nematología,14870-FCAV/UNESP-Jaboticabal.
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INFLUÊNCIA DO MENTRASTO (Ageratum conizoides L.) NA DENSIDADE POPULACIONAL

E DANOS DOS ÁCAROS DA FALSA FERRUGEM E DA LEPROSE EM CITROS.

COLETTI.A.1; YAMAMOTO.P.T.2; GRAVENA.S.

O presente trabalho teve por meta avaliar o efeito da presença de mentras^

to, Agevatum conizoides L. (Compositae) em pomar cxtrico para verificar se

essa "invasora" favorece a manutenção dos ácaros predadores Euseius citrifo_

lius e Iphiseiodes zuluagai (DENMARK & MUMA) como agentes de controle biol£

gico dos ácaros da ferrugem Phyllocoptruta oleivora e da leprose Brevipal^

pus phoenici; ou reduz a incidência e danos das referidas pragas. 0 ensaio

foi instalado nas dependências do Departamento de Entomologia e Nematologia

da FCAV/UNESP, em um pequeno pomar cítrico (Citrus sinensis Osbeck) varieda

de Vera, com A anos, sobre porta-enxerto limao-cravo. 0 esquema experimental

utilizado foi de blocos pareados com 2 tratamentos e 10 repetições. Num dos

tratamentos foi semeado mentrasto enquanto que no outro nao houve presença

da referida "invasora", mantendo-se as entrelinhas capinadas manualmente. A

mostrou-se a cada quinze dias 1 folha e 1 fruto por planta aleatoriamente pa.

ra avaliação da densidade dos ãcaros predadores e dos ãcaros-pragas. No men

trasto também foi feito o mesmo tipo de avaliação para os ácaros predadores.

Efetuou-se também amostragens de 100 frutos em cada tratamento sendo 10 fru

tos por planta tomados ao acaso. No caso do ácaro da leprose, avaliou-se a

porcentagem de frutos que mostravam ou não sintomas de leprose. Para a ácaro

da ferrugem adotou-se o seguinte sistema de notas: 0-sem manchas; 1- levemen

te manchados; 2-tnoderadainente manchados; 3-severamente manchados. Com base

nos resultados obtidos verificou-se que o mentrasto favoreceu a manutenção

dos ácaros predadores e proporcionou de forma geral menores danos polos áca

ros da ferrugem e leprose nos frutos.

1/Estagiária do Dept.Entomologií1. e Netnatologia-FCAV/UNESP-Jaboticabal-SP.

2/Aluno P.C. do Dept.Entomologia e Nematologia-FCAV/UNESP-Jaboticabal-SP.

3/Prof.Titular Dept.Entomologia e Netnatologia-CEP:14870-Jaboticabal-SP.FCAV-
ÜNESP.
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EFEITO DE FENPROPATHRIN, DICOFOL E ETHION SOBRE Pentilia egena (MULSANT)

Coccidophilus aitricola (BRÈTHES) (COLEOPTERA:COCCINELIDAE) E Euseius

folius (DENMARK & MUMA) (ACARIrPHYTOSEIIDAE) NA CULTURA DE CITROS.

BENETOLI.I.1; PINTO.A.S.2; PAIVA.P.E.B.1; YAMAMOTO.P.T.2; GRAVENA, S.3

Pretendeu-se com este trabalho investigar os efeitos residuais de fenpro_

pathrin, dicofol e ethion sobre as joaninhas P.egena, C.oitrioola e sobre o

ãcaro predador E.citrifolius. Os ensaios foram conduzidos em condições de se_

mi-campo e laboratório constando de 6 tratamentos e 4 repetições. Os prodvj

tos fnram aplicados sobre folhas de plantas cítricas através da imersão de

galhos em "solução" dos seguintes produtos em g i.a./lOOÍ. de água; fenpro_

pathrin 6,0; 12,0 e 24,0; dicofol 37,0; ethion 60,0 e 120,0; testemunha. Os

inimigos naturais foram coletados no campo e utilizados 5 indivíduos por are_

na. Estas foram confeccionadas com folhas tratadas, sendo colocadas sobre al_

godão embebido em água em placa de petri e os bordos das folhas foram envol_

tos pelo mesmo material. As folhas tratadas foram coletadas as 24 horas após

a aplicação e depois, de 2 em 2 dias. As avaliações foram feitas 24 horas

após a colocação dos inimigos naturais nas arenas, repetindo-se ate obtenção

de 60% de sobrevivência. Para P.egena, fenpropathrin (6,0) e ethion (60,0 e

120,0) foram seletivos aos 3 dias após a aplicação; fenpropathrin (12,0 e

24,0) 5 dias após a aplicação apresentou-se seletivo e dicofol (37,0) não te

ve qualquer efeito. C.aitviaola, fenpropathrin (6,0) mostrou-se seletivo s£

mente a partir dos 9 dias e (12,0 e 24,0) aos 13 dias; ambas as dosagens de

ethion (60,0 e 120,0) foram seletivos após 3 e 7 dias respectivamente; dico

foi (37,0) não teve efeito sobre a mesma. Para E. citrifolius, somente

ethion (60,0) apresentou-se seletivo aos 3 dias após a aplicação; o efeito

residual do fenpropathrin foi igual ou superior a 15 dias.

l/Estagiários Dept.Entomologia e Nematologia-FCAV/UNESP-Jaboticabal-SP.

2/Aluno P.G.em Entomologia Agrícola,FCAV/UNESP-14870-Jaboticabal-SP.

3/Prof.Titular Dept.Entomologia e Nematologia-FCAV-UNESP-Jaboticabal-SP.
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EFEITO RESIDUAL DE PROPARGITE SOBRE Pentilia egena MULSANT E Cocciãaphilu8

aitrioola BRÈTHES(COLEOPTERA:COCCINELLIDAE) NA CULTURA DE CITROS.

PINTO,A.S.1; SANTOS,A.C.dos1; YAMAMOTO.P.T.2; PAIVA.P.E.B.1; GRAVENA.S.3.

Este trabalho teve por objetivo avaliar o efeito residual de propargi_

te sobre P.egena e C.aitrioola durante a exposição dos mesmos por 24 horas

sobre os resíduos do produto , a partir de uma única aplicação. Foi adota

do o delineamento inteiramente casualizado, com 5 tratamentos e 4 repetî

ções. Os tratamentos(g i.a./lOOÜ,) foram': propargite (72 e 144) para ambos

os coccinelídeos, dicofol (37) e ethion (113) para C.citricola, quinometio

nato (38) e dimetoato (80) para P.egena. A aplicação dos produtos foi feî

ta no campo através da imersão de galhas de plantas citricas em calda pre

parada nas referidas concentrações. As folhas tratadas foram colocadas em

arenas (parcelas) confeccionadas em placas de Petri (90xl5mn) que foram

previamente forradas com algodão hidrófilo umedecido. Em cada arena foram

confinados de 5 a 10 insetos. As avaliações foram feitas 48 e 72 horas após

a aplicação dos produtos, contando-se o número de insetos vivos, até que

se obtivesse 60% de sobrevivência. Pelos resultados obtidos observou -se

que, para C.citriaola, todos os produtos mostraram-se seletivos já a 48

horas após a aplicação, com exceção de propargite (144 g i. a./1002.), que

atingiu limite superior a 60% de sobrevivência somente ã 72 horas da apli-

cação. Para P.egena, 48 horas após a aplicação todos os produtos mostraram-

se seletivos, com exceção do dimetoato que após 72 horas de aplicação apre_

sentou sobrevivência de somente 5%, mostrando sua alta toxicidade S P. ege

na.

1/ Estagiários do Dept.Entomologia e Nematologia,FCAV-UNESP-Jaboticabal-SP

2/ Eng9 Agr9 P.G. em Entomologia Agrícola-FCAV/UNESP-Jaboticabal-SP.

3/ Prof.Titular Dept.Entomologia e Nematologia e Supervisor CEMIP-FCAV/UNESP

14870-Jaboticabal-SP.
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PRATICAS PARA O CONTROLE DA BROCA DOS CITROS, Diploschema ro-

tundicolle, (SERVILLE, 1834)(COLEOPTERA-CERAMBYCIDAE)

Machado, L.A. ; Cruz, B.P.B. ; Leite, L.G. , Batista Filho,A.

da Silva, E.M.1

Entre as coleobrocas que atacam as plantas cltricas a

espécie D.rotundicolle é a mais freqüente nos pomares do Esta-

do de Sao Paulo. Seu controle, até o presente momento, consis-

tia na integração de podas de ramos na época do inverno, e o -

uso de defensivo químico.

No presente trabalho, realizado no Município de Araras,

SP., no período de junho/88 a julho/90, procurou-se estudar o

comportamento da espécie para estabelecer medidas de controle,

associando a poaa dos ramos ao uso do patõgeno Metarhizium ani

sopliae. Esses estudos, alin de detectarem a época da oviposi-

çao (abril a agosto), permitiram observar que larvas réceir-

eclodioas, perfuram a epicerme do vegetal, atingem o lenho, -

descrevendo inicialmente, trajeto em espiral sobre o ramo no

sentioo ascendente, o que facilita a sua retirada da planta.

Face a isso, e a facilidade de visualização dos ramos atacados,

a primeira medida de controle adotada foi a catação manual dos

mesmos, obedecendo intervalos de 30-45 áias. Após esse período

nos galhos, cuja eliminação nao seria recomendável do ponto de

vista econômico, foi estudado, no mês de setembro, o controle

biológico usando o fun£',o M. anisopliae. Larvas de Galleria mel-

lonella, inoculadas com o patõgeno, foram utilizadas como vetjo

ras Cu fungo, senuo introduzidas err. orifícios feitos pelas bro_

cas. A avaliação final co ensaio, que foi efetuada no mes de -

outubro, mostrou uma efetividade entre 90 e 95% de controle do

inseto.

1/SCbP, I.Eiolõgico, CP.70, CEP 13001 - Campinas - SP
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pia<ilong.a", TOLERÂNCIA ZERO EM CITRICULTURA*

2 3
Cassino, P.CR. & Lima, A.F.

Atualmente, a Oithz^La p/iaelong.a Douglas, 1891 é um

dos mais importantes insetos associados a CLtuut spp. no Brasil,

ocorrendo em diversos Estados e causando sérios prejuizos a ci-

tricultura. LIMA (1981) em suas conclusões, determinou que a o£

tézia está registrada para 16 Estados, em 21 municípios do Esta

do de São Paulo e 14 municípios do Estado do Rio de Janeiro. R£

centemente, PRATES (1989) registra sua ocorrência em aproximada

mente 60 municípios do Estado de São Paulo.

Justifica-se o título "tolerância zero" considerando

que fêmeas de 0. piae.lonp.a podem produzir mais de 200 formas

jovens/ano/l* geração, com uma média de 160 fêmeas/ano (LIMA,

1981). Até o momento não foi identificado nenhum organismo bió-

tico regulador eficiente, a não ser alguns microorganismos que

influem, em condições naturais, ha população do orteziídeo, re-

duzindo consideravelmente nas colônias. Assim sugere-se as se-

guintes medidas: a) vigilância fitossanitária; b) tratamento de

caixaria (carrocerias); c) trânsito de ornamentais; d) monitora

mento periódico; e) aplicação de inseticidas em "focos ini-

ciais"; f) efeitos nutricionais (níveis tróficos) e g) observa-

ção e estudo dos organismos bióticos regularoes (ênfase para mî

croorganismos).

1/Resumo de Palestra apresentada na VI FESTA DA LARANJA, Limei-
ra-SP-1989.

2/Docente da UFRRJ. Bolsista do CNPq.

3/Docente da UFRRJ. Vice Diretor do Inst. de Biologia.
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MONITORAMENTO DE PRAGAS ASSOCIADAS AS PLANTAS CITRICAS NO ESTA-

DO DO RIO DE JANEIRO.

Cordeiro, L.M. .Perruso, J.C. , Leite, W.W. . Sampaio, H.N. e
3

Cassino, P.C.R.

Dando continuidade ao projeto de pesquisa sobre bioecologia de

fitoparasitos associados à CiÀnu* spp, rio Estado do Rio de Janeiro, o estu

do da flutuação populacional a par t i r do grau de infestação, utilizando-se o

monitoramento preconizado por Cassino et a l i i (1983), tem sido realizado no

campus da UFRRJ.
Foram observados os seguintes fitoparasitos: Toxopt&ia cJ.tAi.cl-

du<> (Kirk., 1907) (Horn., Aphididae); Ola-Letuiode^t CÀJXÂ.{J3<LLL (Morgan, 1893 ),

Paia.J.e.y./iodeA bondwü. Peracchi, 1971, Aiewwtn.ach.iijm coup. Cassino, 1979,

ALeunotívúxuA /UoccotU' ÍM">skell, 1896) (Horn., Aleyrodidae); Onthe.pJi pnae.-
•lonpa Douglas, 1891, (Horn., Ortheziidae), S&lenatpixki/i cuiticulatu* (Moi-gan,
1893) (Horn., Diaspididae); os ácaros "PhyLlocoptwita. oleÁ.voia (Asmead,1879)
(Acari, Eriophyidae), QievLpalpuui pho&iLoLi (Geijskes, 1939) (Acari, Tenui -

palpidae); e os inimigos naturais, Cy.cloneda janpiünea (L.,1763), "Pe/ttcLca

epena Mulsant, 1850 e A&a luteipe* Mulsant, 1850, (Col., Coccinellidae);

e Ctinj^iopa sp (Neur., Chrysopidae).

Paralelamente são realizada análises de solo, a identificação de

plantas nativas, o registro de fatores ambientais e a ocorrência de doenças.

Assim sendo, com a interação dessas observações obter-se-a à médio prazo

condições de formular um manejo agronômico, visando o maior desenvolvimento

agrícola, com o aumento da produtividade, preservando-se o agroecossistema.

(Conteúdo programático do Curso de Extensão sobre Manejo Integrado: Centro

de Controle Biológico, DBV-IB-UFRRJ, 90/91).

1/ Discentes da UFRRJ, e s t a g i á r i o s do CeCoBi, IB-UFRRJ.
2/ Discente da UFRRJ, b o l s i s t a do CNPq.
3 / Docente da UFRRJ, b o l s i s t a do CNPq.
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DANOS DE Selenaspiéus articulatus Morgan (Homopcera, Diaspid 1 u_-,

EM CITRUS E CONTROLE ATRAVÉS DE NOVAS FORMULAÇÕES DE ÕLEOS MINE

RAIS.

BUSOLI.A.C.1; DONADIO, L.C.2; VAZ F9, D.

0 presente projeto teve objetivos de estudar durante 02 anos agrícolas con_

secutivos os danos da cochonilha pardinha e a eficiência de controle de no_

vas formulações de óleo minerais eu citrus, cv. Valencia, da fazenda Capim

Verde da Sucocítricô Cutrale S.A., Bebedouro, S.P., durante os anos agrícolas

de 1988/89 e 1939/90. O delineamento experimental foi o DBC, com 10 tratamen

tos e 4 repetições, sendo cada parcela constituída de 48 plantas. Os trata-

mentos e respectivas concentrações foram: 1) Oppa (1Z); 2) Oppa • Parathion

(0,5Z + O,1Z); 3) Oppa • Oxicloreto de Cu (1Z • O.25Z); 4) Agricol (1Z); 5)

Agricol + Parathion (0,5Z • O,1Z); 6) Agricol + Oxicloreto de CU (1Z • O.25Z)

; 7) Sun Oil 9E (1Z); 8) Sen Oil 9E + Parathion (0,5Z • 0.1Z); 9) Sun Oil 9E

+ Oxicloreto de Cu (1Z + O,25Z); e 10) Testemunha. Em cada ano agrícola f£

ram aplicados2 vezes através de turbo-atomizador cerca de 40 1. de calda por

planta, quando a infestação da praga se desenvolvia. As amostragens da pra

ga foram baseadas na coleta de 50 folhas por parcela e sob microscõpio-este-

reoscópico, foram contados o n9 de cochonilhas vivas e mortas por folha. Na

época das colheitas, foram estimadas as produtividades dos tratamentos em r£

lação ã testemunha, assim como foram realizadas análises qualitativas dos fru

tos. Pelos resultados, observou-se que os melhores tratamentos foram o n? 2,

5 e 8, tanto no controle da praga como nos índices de produtividades, com cer_

ca de 12 a 13 caixas por planta. Na testemunha, a praga reduziu em cerca de

40Z a produtividade. A qualidade de frutos foi também influenciada pela pra

ga nos ,'áríos tratamentos, principalmente na testemunha.

1 - Depto. de Entomologia e Nematologia - CEMIP - FCAV Jaboticabal S.P.

2 - DeDto. de Horticultura - FCAV - Jaboticabal - S.P. Campus da UNESP

3 - Eng9 Agr9 Estação Experimental de Citricultura, Bebedouro - S.P.
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SELETIVIDADE DO PI RETROIDE ACARICIDA FENPROPATIiRIN A MÍMICOS NATURAIS DE

PRAÇAS DE CITROS (Ctftui ta£li,etia TANAKA).

Alves José, L.A. 4 Nakano, 0.2

A fauna e flora citrícola ê considerada muito importante na manuten-

ção do equilíbrio dentro de pomares de citros. Ai encontrados uma diversida-

de omito grande de insetos predadores, parasitas e parasitõides, ou ainda,

fungos.bactérias entomopatogênicos de pragas. Sendo assim, objetivou-se es-

tudar neste experimento o efeito do piretróide acaricida Fenpropatrin sobre

tais inimigos naturais de pragas.

0 experimento foi conduzido em pomar, no município de Artur Noguei-

ra (SP), com delineamento inteiramente casualizado com OS tratamentos e 04re-

petições. Foram apiiçadas 3 "ruas" contendo 16 plantas cada, isto para cada

tratamento, utilizando-se pulverizador atomizador tratorizado, obedecendo ao

volume de caldo de 4000 l/ha. Os tratamentos constaram de FenpropathriníMeo-

thrin 30 CE) 15 g.i.a./100 1; Buprofezin (Applaud 25 WP) 25 g.i.a./100 l;Di-

cofol (Kelthane CE) 37 g.i.a./l00 1 e Diethion (Ethion 500) 75 g.i.a./100 1.

As avaliações foram feitas semanalmente após a aplicação até 50 dias, utili-

zando-se um "choque" com o inseticida Dichlorvos (Nuvan 1000 CE) 200g.i.a. /

100 1 para coleta dos inimigos naturais presentes em cada tratamento. Para

tal colocou-se 2 panos de algodão cru medindo 1,8 x 2,0 por parcela (ouplan-

ta), em seguida contava-se os inimigos naturais em laboratório.

Os resultados mostraram que o Fenpropathrin (Heothrin 30 CE) apesar

de mostrar alto poder de choque sobre a maioria dos inimigos naturais encon-

trados na área, permitiu ã população de crisopídeos, coceinelídeos e perce-

vejos predadores voltarem a um nível normal após 18 a 25 dias da aplicação.

1. Pós-Graduando do Dept° de Entomologia - ESALQ/USP.

2. Prof. Titular do Dept° de Entomologia - ESALQ/USP.

317



REDUÇÃO DA CAPACIDADE BENÉFICA DE PREDADORES POR INSETICIDAS EM

SOJA

Belarmino, L.C.

São poucos os métodos usados no Brasil para avaliar o efeito

nocivo de inseticidas sobre os inimigos naturais dos insetos

pragas da agricultura. Entre os mais indicados, estão aqueles

realizados no campo, que fornecem resultados confiáveis e defi-

nitivos, pois resultados obtidos para um inseticida em laborató

rio ou em casa de vegetação podem ser diferentes no campo. A me>

lhor maneira de se avaliar o efeito nocivo de um inseticida e

medir a redução que ele causa no benefício que o inimigo natu -

ral proporciona. Este trabalho observou uma nova metodologia de

avaliação desse efeito, utilizando a variável Redução de CapacjL

dade Benéfica (RCB) de predadores. Para isso, ovos de criação

massal de An.tlcai4.ia g.e.mmatalÍ4 Hübner, 1818 ( Lep:Noctuidae )

foram colocados sobre plantas de soja numa lavoura e os inseti-

cidas aplicados logo em seguida. 0 tempo de exposição dos ovos

nas parcelas no campo foi de 24 e 48 horas, após o que foram re

colhidos para laboratório para avaliação do numero de ovos des-

truídos por predadores mastigadores . A exposição de 48 horas

proporciona maior predação de ovos e entre os produtos utiliza-

dos, paratiom metílico apresenta 25% de RCB em 24 horas de expo

sição; monocrotofos, carbaril. permetrina e endossulfam. apre -

sentam 27%, 22%, 19% e 14% de RCB, respectivamente, depois de

48 horas de exposição dos ovos.

_1/Eng« Agr8, pesquisador da EMBRAPA - CAPTB, Cx. Postal 553.

96.001. Pelotas, RS.
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EFEITO DE INSETICIDAS UTILIZADOS NA SOJA, SOBRE A INCIDÊNCIA

NATURAL DO FUNGO ENTOMOPATOGENI CO NomuAaza

Barbosa, F.R..1 & Moreira, W.A.1

No Brasil, o fungo NomuAãZa. nÀÂe.yi é um dos principais agentes de

controle natural da lagarta da soja, Anttccuviía gtmmataíÃJi, concorrendo

para a redução do uso de inseticidas. 0 estudo da compatibilida-te de

fungos entomopatogênicos com os pesticidas ê de grande importância, pois

esses produtos podem afetar os focos primários da doença. Assim, ava-

liou-se o efeito de nove inseticidas utilizados no controle de pragas da

soja, na incidência natural de W. lilzy-L.

0 experimento foi instalado na Estação Experimental de Goiânia, da

EHGOPA, em blocos ao acaso, com dez tratamentos e quatro repetições. As

coletas foram feitas pelo método do pano, com cinco amostras por parce-

la, realizadas aos 10, 20, 30 e kO dias após a aplicação dos insetici-

das. Durante sete dias, as lagartas coletadas no campo, foram observadas

no laboratório, em placas de Petri, sendo alimentadas com folhas de seja

desinfectadas, para verificação da ocorrência ou não, da infecção pelo

fungo.

Pela fórmula de Abbott, os maiores índices de redução na percen-

tagem de infecção natural de lagartas de A. germataJOò por N. 1Ã.íe.yí fo-

ram alcançados pelos inseticidas endossulfam (67, \^%) e metamidofós

(58,1**%), seguindo-se em ordem decrescente: BaculovVwò antiavuia

C»2,57%), paratiom metiiico (37.33%), tiodicarbe (22,75%), monocrotofós

(22,38%), diflubezurom (13,05%), triclorfom (3,99%) e elerpirifós etil

(- 12,76%).

'/Pesquisador da Empresa Goiana de Pesquisa Agropecuária (EMGOPA), Caixa

Fostal k3, 7U130 - Goiânia, GO.
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RESULTADOS DE EXPERIMENTOS VISANDO ESTUDAR O IMPACTO DO INSETICIDA TIFON

250 SC SOBRE O COMPLEXO DE PREDADORES DAS PRAGAS DA SOJA.

1 1 1 2
Leonel Junior, F.L. ;Almeida, T.O.M. de ;Schroter, R.A. ;Perez, C.A.

Procurando preservar os inimigos naturais das pragas na cultura da

soja, quando da necessidade do uso de controle químico, recomenda-se produ

tos com uma ação reduzida sobre os mesmos. Entre estes, encontra-se o Ti-

fon 250 SC, um inseticida piretróide em nova formulação. Desenvolveram-se

8 experimentos durante a safra 88/89 e 89/90 nos Municípios de Cruz Alta e

Pelotas, RS, com delineatnento experimental em blocos ao acaso, com 6 trata

mentos em cada ensaio, 4 repetições, parcela de no mínimo 100 m , sendo

que em 2 ensaios as parcelas foram isoladas entre si por uma distancia de

3 metros. As aplicações fcram realizadas com uma vazão minima de 110 l/ha

e com um nível mínimo de 4 predadores por tn . Os tratamentos e doses test£

das (g i.a./ha) foram: Tifon 250 SC-Permethrin-(10,0; 12,5; 15,0), Baculo-

v.'rus antiaarsia (50 LE); Thiodan 35C CE-Endosulfan-(87,5) e Testemunha.

As avaliações foram realizadas pelo método do pano, com no mínimo 4 amos-

tragens por parcela. Os levantamentos constaram de uma prévia, 2; 4/5 e

8/10 dias da aplicação. Foi analizado o complexo de predadores que era

constituído de: aranhas; Nabis sp, Geocoris sp, Orius sp e outros.

Os resultados mostraram que todos os tratamentos apresentaram algij

ma redução na população de predadores aos 2 DAT, com recuperação a partir

dos 4 DAT. Tifon 250 SC a 10 g i.a./ha registrou redução populacional en-

tre 12 e 28Z; a 12,5 g i.a./ha entre 14 e 277. e a 15 g i.a./ha as mídias

ficaram entre 15 e 38% . Para Thiodan verificou-se reduções populacionais

entre 6 e 26% e B. antiaavsia revelou reduções entre 0 e 24%.

Todos os tratamentos testados mostraram ser compatíveis com as atu

ais exigências de seletividade a predadores para o manejo de pragas em cul̂

tura de soja.

1 - Eng9 Agr9/Desenvolvimento/Químío

2 - Eng9 Agr9 - M.S./Desenvolvimento América Latina/Roussel Uclaf
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REDUÇÕES NAS POPULAÇÕES NATURAIS DE PREDADORES E TRICHOGRAMATÍ -

DEOS EM SOJA POR INSETICIDAS

1 2 3
Bela rmino , L.C. ; Moraes , R.R. & Leonel J r . , F . L .

0 e f e i t o de i n s e t i c i d a s s o b r e o rgan i smos não v i s a d o s tem s i d o

utilizado cada vez mais para se estruturar programas de controle

integrado de pragas agrícolas. Em entomologia de soja. a s e l e t i -

vidade dos produtos registrados tem sido investigada, buscando

identificar aqueles menos nocivos para indica-los em futuras re-

comendações de uso. Com este objetivo, foram conduzidos quatro

ensaios em lavouras de soja localizadas no Município de Pelotas

(RS), utilizando vários inseticidas químicos, fisiológicos (juv£

noides) e biológicos, aplicados com pulverizador costal com pro-

pulsão de COo, com vazão de 5 45 l i t ros/ha. Os inimigos naturais

foram amostrados pelo método do pano, com coletas antes (1) e de

pois (3) da aplicação. A redução populacional de predadores e

de parasitóides foram calculadas pelas fórmulas de Henderson

& Til ton e Abbott. Os resultados indicam que monocrotofós reduz

a população do complexo de predadores pela metade, a aual era

constituída basicamente por Nabit tpp. , ÇÍOCOILÓ 4p., aranhas e

O/iius) 4p . Todos os piretróides avaliados são mediamente tóxi -

cos para os predadores, com excessão da formulação suspensão con

centrada de permetrina, que é seletiva-e que não difere de endoj?

sulfam, carbaril , clorfluazurom, Bac-Ll-lu* thuiin.g.izn.<iL<i var.

kuittaki e ãaculovinu.4 antLcan.ói.a. Os resultados obtidos sobre a

população natural de trichogramatídeos também permite separar os

inseticidas em diferentes grupos.

\J Fng9 Agr«, nesnuisaíior da EMBRAPA - CPATB, Cx. Postal. 553. 96.001. Pelo-

tas. RS. 2/ Eng» Agr», pesquisadora - bolsista na EMBRAPA - CPATB. 3/

Eng9 Agre, curso de Mestrado em Entomologia.ESALQ-USP.Piracicaba. SP.
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TOXICIDADE DE ALGUNS ACARICIDAS PARA Apis mellifera L. ( Hyme-

noptera-Apidae).

Silva, A.C. ; Almeida, J.E.M. ; Ferreira, M.N. & Carvalho,

C F . 3

A utilização de acaricidas na agricultura para o contro

le de ácaros em muitas plantas cultivadas é nos dias de hoje

uma realidade. Assim, este ensaio teve por objetivo avaliar to

xicidade de alguns acaricidas para operárias de A. mellifera.

O experimento foi realizado em laboratório a 25- 2 C ;

UR de 70 - 10% e fotofase de 12 horas. O delineamento foi in-

teiramente casualizado com 11 tratamentos e 4 repetições e as

dosagens do p.a. calculadas para 1001 de água. Os tratamentos

e as respectivas dosagens foram: 1-hexythiazox l,5g; 2-bifen -

thrin 2,0g; 3-óxido de fenibutatina 30g; 4-clofentezine 30 g ;

5-Carbossulfan 10g: 6-fenpropatrin 12g: 7-bromopropilato 32,5g

8-tetradifon 24g: 9-triazophós 60g: 10-cihexatin 25g e 11-tes-

temunha. Cada produto foi pulverizado por 20 segundos em um

grupo de 10 abelhas previamente anestesiadas com C02, através

de uma "Torre de Potter", com vazão equivalente a 550 l/ha

Posteriormente foram confinadas em gaiolas de PVC de 15 x 10cm

e alimentadas com pasta Candi e água. As avaliações foram rea-

lizadas as 6, 12, 24 e 48 horas.

Os resultados submetidos ao teste de Tukey demonstraram

que o tratamento 9 foi o mais tóxico, seguido pelos tratamen -

tos 6, 5 e 2. Os tratamentos 10,4, 3, 1, 7 e 8 , foram bastan-

te seletivos, não sendo detectada diferença significativa, com

portando-se semelhantemente à testemunha.

1/ PÓs-graduando em Fitossanidade-Dept? Fitossanidade-ESAL

2j Acadêmico agronomia, estagiário-Dept? Fitossanidade-ESAL

3/ Professor Depte Fitossanidade-ESAL-LAVRAS-MG.
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EFEITOS DO HORMÔNIO JUVENÕIDE BENZOIL FENIL URÉIA SOBRE Paratheresia clari-

palpis

Macedo, N-'; Botelho, P.S.M.'; Salomão, R. i Campos, M.B.S. de

Tendo-se em vista a importância do parasitõide Paratheresia claripal-

pis como controlador natural da broca da cana-de-açúcar, Diatraea saachara-

lis, em estudos de controle desta praga devem ser considerados os possíveis

efeitos sobre as populações do referido parasitõide.

No presente trabalho, conduzido nos laboratórios do IAA/PLANALSUCAR,

Araras SP (1990) estudaram-se os efeitos do Benzoil Fenil Uréia (formula-

ção BF-219) (produto que vem sendo testado con sucesso no controle da bro-

ca) sob drásticas condições de ocorrência, ou seja, as pupas de P.claripal-

pis foram atingidas diretamente por pulverizações em dosagens dez vezes a

recomendada (500 g i.a./ha). Cento e vinte pupários, divididos em quatro Io

tes de trinta indivíduos receberam os tratamentos: água, óleo de soja, águí

• BF-219 e óleo de soja + BF-219.

As emergências de adultos nos tratamentos água e água + BF-219 foram

60 e 50Z, respectivamente, enquanto que em ambos os tratamentos com óleo foi

26,1Z, e as fêmeas do óleo + BF-219 não atingiram a maturidade no tempo nor_

mal.

Na geração subseqüente, desenvolvida sobre larvas de D.saccharalis, as

emergências dos adultos do parasitõide foram: 35,1Z no tratamento água;

16,1Z no óleo; 9,3Z no água + BF-219 e 0Z no óleo + BF-219, indicando que

na dosagem estudada, quando atinge diretamente os pupários, há um efeito d£

letérico do hormônio sobre a população do parasitóide e este efeito é acen-

tuado quando associado ao óleo.

1 Eng9s. Agr9s. Drs. do IAA/PLANALSUCAR, bolsistas do CNPq, 13.600 - Araras-SP.

2 Biólogas ào IAA/PLANALSUCAR, 13.600 - Araras-SP.

Hexafluron + solvente aromatico
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EFEITO DE INSETICIDAS SOBRE SuuivVUa. boA&iana. (BALS.) VUILLEMIN

Hvuvthiziim anUopLiae. (METSH.) SOROKIN.

1 2 3
Oliveira, I.S.R. de ; Quintela, E.D. ; Bleicher, E. ; Roberts, D.W.

O efeito de inseticidas sobre ZZCUMQAÁJX baÁ&iana e MeXa,\lfU.zÁum

anÍAopLia.1 foi avaliado no Laboratório de Patologia de Insetos do Centro

Nacional de Pesquisa de Arroz e Feijão. Foram testadas duas dosagens, a me

nor dose recomendada do produto comercial e a metade desta em meio de cul

tura (batata, dextrose e agar), em quantidade equivalente a 200 litros/ha,

dos produtos: cypermethrin, deltanethrin, diflubenzuron, trichlorfon, pa

rathion methyl, demeton-s-tnethyl, fenvarelate e endosulfan. Os defensivos

foram misturados quando o meio de cultura apresentava temperatura de 50 -

2°C. Foram inoculados 1,34 x 10 e 1,10 x 10 esporos de 8. ba&iiana e M.

, respectivamente, por ponto de inoculaçào, num total de três

pontos por placa de Petri. Após 12 dias avaliaram-se o diâmetro das colo

nias dos fungos, o número e viabilidade dos esporos. Cada tratamento teve

10 repetições ou placas de Petri, em delíneamento inteiramente casualiza

do. A patogeníciòade de 8. bcL&iianOL e M. cunL&OptMie. foi avaliada sobre

adultos de Ce/iotoma (UiCuata e larvas do 59 instar de Chalcodeimui

bÁma.CuJLaX.ai>, respectivamente, na dosagem de 10 conídios/ml em 40 insetos/

tratamento em 4 repetições. Na dose mais alta de parathion methyl não hou

ve crescimento dos fungos e para endosulfan o diâmetro das colônias foi de

0,7 e 0,2 cm e na testemunha de 3,7 e 3,6 cm para 5. tXL&iiana. e M.

atvc&opLiae, respectivamente. Em relação a patogenicidade de B. b&b&íana

a C. ancuata não houve diferença na mortalidade dos adultos entre os produ

tos e a testemunha com fungo não tratada. Para M. anJAúpCiae, tricnlorfon

e demeton methyl na metade da dose e diflubenzuron na dose normal, mataram

95,822 e 922 das larvas de C. bimacuiatui, respectivamente, e a testemunha

com fungo não tratada, somente 50Z.

1 2
Bolsista Convênio EMBRAPA/Instituto Boyce Thompson; Pesquisadora EMBRAPA-

3 4
CNPAF, Goiânia,GO; Pesquisador EMBRAPA-CNPA/EPACE, Fortaleza, CE: Pesqui
sador do Instituto Boyce Thompson-Univ. de Cornell - Ithaca, NY - USA.
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TOXICIDADE "IN VITRO" DE ACARICIDAS SOBRE Stethorus histrio CHAZEAU, 1974

(COLFOPTERA: COCCINELIDAE) PREDADOR DO ÃCARO VERMELHO EUROPEU.

Ribeiro, L. G. & Humeres, E.

Com o objetivo de avaliar a toxicidade de acaricidas sobre

Stethorus histrio, desenvolveu-se um ensaio de laboratório na Estação Expe-

rimental de São Joaquim.

0 delineamento experimental foi inteiramente casualizado com qua-

tro repetições e os seguintes tratamentos (dosagem do produto comercial pa-

ra 100 litros de água): ACARISTOP 500 SC 40 ml (Clofentezina); CASCADE

100 CE 130 ml (Flufenoxuron); DESTAC 200 CE 200 ml (Amitraz); TORQUE 500 SC

100 ml (Oxido de fenbutatin); NEOR0N 500 CE 75 ml (Bromopropylate); VERTI-

MEC 18 CE 100 ml (Abamectin); OMITE 720 CE 100 ml (Propargite); DANIMEN

300 CE 50 ml (Fenpropathrin) e TESTEMUNHA (água).

O ensaio foi conduzido em câmara climatizada regulada a 20-12C,

70-10% U.R. e fotofase de 14 horas. Utilizou-se placas de Petri de 9,5 cm

de diâmetro com papel de filtro no interior. Para cada tratamento aplicou-

se 1 ml da solução sobre o papel de filtro e em seguida foram transferidos

dez insetos em cada placa.

A mortalidade foi avaliada 24 e 48 horas após o tratamento e a

classificação de cada produto de acordo com a tabela dos Annais do Serviço

de Proteção Vegetal da França: Neutro - 0-10%, Ligeiramente Tóxico 11-40%,

Moderadamente Tóxico 41-60%, Tóxico 61-80% e Muito Tóxico 81-100%.

Nas condições em que foi realizado o ensaio, verificou-se que após

24 horas o ACARISTOP 500 SC, CASCADE 100 CE, DESTAC 200 CE e TORQUE 500 SC

classificaram-se como Neutros, enquanto que NEORON 500 CE, VERTIMEC 18 CE

e OMITE 720 CE foram Ligeiramente tóxicos. Somente o DANIMEN 300 CE foi

classificado como Muito tóxico. Após 48 horas, mudou de classificação so-

mente o TORQUE 500 SC para Ligeiramente tóxico. Os demais tratamentos per-

maneceram iguais.

1/ Estação Experimental de São Joaquim, CP. D-9, 88600 - São Joaquim, SC.
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TOXICIDADE DO HEXYTHIAZOX PARA OPERÁRIAS DE Apis m e l l i f e r a L . ,

1758 (Hymenoptera-Apididae) EM LABORATÓRIO.

Almeida, J.E.M*; Silva, A.C. & Carvalho, C P .

O emprego de acaricidas específicos na citricultura mo-

derna é na atualidade uma prática comum e bastante recomendada.

Entretanto não se conhece com profundidade a ação destes produ

tos a muitos insetos benéficos e especialmente aqueles polini-

zadores. Deste modo, este trabalho foi desenvolvido para conhe

cer a toxicidade do Hexythiazox a operárias de abelhas em labo

ratório.

Os ensaios foram conduzidos em condições de laboratório

a 25Í 2°C, 70- 10% de U.R. e fotofase de 12 horas. Os tratamen

tos foram: 1-testemunha, 2-Acetona pura, 3-Hexythiazox 0,3 mg,

4-idem a 3,0 mg, 5-idem a 30,0 mg, 6-idem a 300 mg e 7-idem a

3000 mg i.a. /100 ml de acetona. Delineamento inteiramente ca-

sualizado e cada tratamento repetido 4 vezes, sendo o produto '

diluído em acetona. Cada parcela composta por 10 abelhas e a -

nestesiados com CO2 receberam 2 11I de cada solução ativos de

uma microseringa. Posteriormente foram confinadas em gaiolas •

de PVC de 15 cm x 10 cm e alimentados com pasta Candi e água .

As avaliações foram às 6, 12, 24 e 48 horas após a montagem do

ensaio.

Após a análise de variância, constatou-se que não houve

diferença significativa entre os tratamentos e mesmo o n? 7 em

que a dose utilizada representa 2000 vezes aquela recomendada,

o Hexythiazox foi atóxico para A. mellifera.

1/ Acadêmico Agronomia, Estagiário Depts Fitossanidade-ESAL

2_/ Pos-graduando em Fitossanidade Depte de Fitossanidade-ESAL

2/ Professor Depte Fitossanidade - ESAL - LAVRAS-MG.

326



EFEITO DA ÉPOCA DE PLANTIO, CULTIVATES E CONTROLE QUÍMCO DA MOSCA

BRANCA, NA INCIDÊNCIA DO MOSAICO DOURADO DO FEIJOEIRO

Barbosa, F.R1.; Guimarães, L.B.1 & Del Peloso, M.J.:

O mosaico dourado do feijoeiro-VMDF, é dentre as viroses que atacam

essa cultura no Brasil, a mais importante. Pode ocasionar elevadas perdas

na produção, principalmente no plantio da "seca", que coincide com alto ní̂

vel populacional da mosca branca, BCm-t-S-Úl tabcici., inseto transmissor desse

vírus.

O experimento foi instalado no campo experimental da EMGOPA em Rio

Verde, GO, no plantio da seca. Utilizou-se o delineamento de blocos ao ãca^

so, em parcelas subdivididas, com três repetições. As épocas de plantio fo

ran: 15 de janeiro; 01 de fevereiro ; 15 de fevereiro. Testaram-se os inse_

ticidas: aldicarb 150 (1,0 kg de i.a./ha), abamectin 18 CE (0,61 de p.c./

ha), carbofuran 5 G (20 kg de p.c./ha), furathiocarb 400 CS (0,8£ de p.c./

100 kg de semente) e triflumuron 250 PM (0,4 kg de p.c./ha). As cultivares

utilizadas foram Carioca, EMGOPA 202-Rubi e a linhagem LM 30630. Os parâ-v

tros avaliados foram: percentage™ de plantas com viroses (aos 30, 45 e 55

dias) e produção (g).

Os inseticidas aldicarb 150 e carbofuran 5 G, proporcionaram uma

redução na percentagem de infecção e retardaram o início da epidemia, nas

três épocas de plantio. Somente na primeira época obteve-se dados de produ^

ção, enquanto nas segunda e terceira as produções foram nulas. A cv. Carioca

produziu 40% a mais que a linhagem LM 30630 e, 933% a mais que a cv. Rubi.

Em relação as parcelas não tratadas, os inseticidas aldicarb e carbofuran

proporcionaram aumentos na produção que variaram de 157% a 2.166% t

vãmente, contudo, ainda houve comprometimento da produção.

^Pesquisadora da Empresa Goiana de Pesquisa Agropecuária (EMGOPA). Caixa

Postal 49, 74)30 - Goiânia, GO.

^/Pesquisadora da EMBRAPA/CNPAF, Caixa Postal 179, 74001 - Goiânia, GO.
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INFLUÊNCIA DO SISTEMA DE CULTIVO NA OCORRÊNCIA DE Empoaica

kna.ime.tii ROSS & MOORE, 1957 E Viabnotica òpicioòa. GERM., 1824

EM FEIJÃO MACASSAR NO SEMI-ARIDO DE PERNAMBUCO.

Maranhão, E.A. de A.1; Maranhão, E.H. de A,1 & França,

Com o objetivo de estudar o efeito do sistema de cultivo

sobre a incidência de Empoaica kn.&e.m&ii e Viaknótica ipzcioia

no feijão macassar (Vigna unguiculata (L.) Walp. ) , foi conduzi_

do um experimento nos anos de 1987 e 1988, na Unidade de Execu-

ção de Pesquisa de Serra Talhada, pertencente a Empresa Pernam-

bucana de Pesquisa Agropecuária - IPA. O delineamento experimen

tal utilizado foi o de blocos ao acaso com três repetições e ca

torze tratamentos, incluindo parcelas tratadas e não tratadas

com inseticidas. Os sistemas de cultivo adotados envolveram as

culturas do milho, sorgo e feijão macassar assim distribuídos:

Feijão isolado; milho isolado; sorgo isolado; feijão x milho;

feijão x sorgo; sorgo x milho e feijão x milho x sorgo.

As amostragens para levantamento de pragas foram feitas

nas parcelas não tratadas em dez plantas ao acaso na área útil.

Para a E. knaemeii, contou-se o número de ninfas tomando-se 2

folíolos por planta da parte apical da folha, aos 15, 21, 28 ,

35 e 43 dias do ciclo da cultura. No caso de V. ipecioòa consi-

derou-se o número de furos nas folhas fazendo-se as amostragens

aos 21, 28 e 35 dias.

Os resultados obtidos neste trabalho mostraram que a

população de ninfas de E. kna.emen.-i sofreu uma redução quando o

feijoeiro era consorciado com o milho e/ou sorgo, comparando-se

ao cultivo solteiro. 0 número de furos nas folhas causados por

V. ipecÁ.oia, assim como o número de plantas com virose transmi-

tida por este inseto, foram menores no consórcio feijão x mi -

lho.

VPesquisadores do IPA, Cx. Postal 1022, 50.751 - Recife-PE.
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TRATAMENTO DE SEMENTE COM INSETICIDA E ZINCO INFLUINDO SOBRE NUTRIENTES DO

MILHO (Zca may* L.) E CONTROLE DA SpodopteAa CnuqipzAda. (J.E. SMITH,1797)

Fachini.A.C. , Ramos,C.K. , Miranda,P.V. ,Barbosa,L.J. ,Calafiori.M.H.
2

Teixeira,N.T. .

O milhe ê uma cultura que normalmente responde a aplicação de zin-

co e também tem como problema a lagarta do cartucho,SpodopteAa. faug-LpeAda..

Existe no mercado inseticida formulado com esse elemento para atingir esses

dois fatores.

Nos laboratórios da Faculdade de Agronomia e Zootecnia "Manoel Car_

los Gonçalves"- Esp. St£ do Pinhal-SP foram instalados ensaios para observar

a sobrevivência dos insetos e nutrientes da planta após tratamento com esses

produtos.

0 delineamento experimental foi inteiramente casualizado com 8 re-

petições no terceiro ensaio.

Os tratamentos foram: A- testemunha; B- carbofuram + oxido de zin-

co(Furazin 310 TS- 2,25L/1OOKg de semente); C- carbofuram (Furadan 350-2,0L/

lOOKg); D- tiodicarbe + oxido de zinco (Semevin 350 + oxido de zinco- 2,66L/

100Kg + 6,4 Kg de Zn/ha); E- tiodicarbe (Semevin 350- 2,OL/100Kg); F- carbo-

furam + oxido de zinco + NPK; G- carbofuram + NPK; H- tiodicarbe + oxido de

zinco + NPK; I- tiodicarbe + NPK; J- NPK; K- NPK • oxido de zinco.

0 NPK foi aplicado em função da análise de solo.

Foi avaliada a sobrevivência de T^çartas e os nutrientes da plan-

ta.

Pelos resultados pode-se concluir que: a) com relação ao controle

do inseto, os tratamentos de inseticida com zinco foram mais eficientes e o

produto que mais se destacou foi o tiodicarbe; b) a análise foliar aos 30

dias mostrou que houve aumento de N-P-K em todos os tratamentos, principal-

mente onde havia tiodicarbe e zinco.

1 Acadêmicos da Faculdade de Agronomia e Zootecnia"Manoel C. Gonçalves".

2 Prof, da F.A.Z.M.C.G. Espírito Santo do Pinhal-SP.
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EFEITO DE FÓSFORO NO MILHO (Zea tKXJò L.) SOBRE SpvdüptVUi $-\ii$

SMITH, t797)

* 2 2
Tanzini.M.R.', Calafíori,M.H. e Teixeira,N.T.

Vários trabalhos foram realizados mostrando a influência da aduba-

ção sobre o desenvolvimento de alguns insetos.Essa modalidade de controle

auxilia no manejo integrado de pragas e diminui custos principalmente para

pequenos agricultores.

Com a finalidade de testar o fósforo, um elemento deficiente nos

solos brasileiros, foi instalado um ensaio em casa de vegetação da Faculdade

de Agronomia e Zootecnia "Manoel Carlos Gonçalves"-Esp.St<j do Pinhal - S.P.

com milho da variedade AG6601 em 27/6/1990.

0 delineamento experimental foi inteiramente casualizado com 8 re-

petições. Os tratamentos foram:A- testemunha; B- NPK; C- NK+ dosagem dupla

de fósforo; D- NK+ dosagem tripla de fósforo; E- dosagem quádrupla de fósfo-

ro; F- NK; G- estéreo de coelho.

A adubação foi feita baseada na análise de solo.

As avaliações foram realizadas para comprimento e peso de lagar-

tas, comprimento e peso de pupas, períodos larval e pupal.

Pelos resultados obtidos, aplicando testes F, Tukey e calculando

porcentagem de aumento pela fórmula de Abbott, pode-se concluir que: a) as

lagartas tiveram maior desenvolvimento e peso nos tratamentos com excesso

de fósforo; b) o comprimento de pupas foi maior nos tratamentos com NPK e

excesso de fósforo enquanto o peso foi maior com NPK somente; c) os períodos

larval e pupal foram maiores em NPK e NK.

1 Acadêmico da Faculdade de Agronomia e Zootecnia"Manoel Carlos Gonçalves".

2 Prof, da F.A.Z.M.C.G.- Espírito Santo do Pinhal-SP.
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POTENCIAL DE COXTROLK DE iügd^i^i $1ysr.j± (VESTVOOO. IS61) (COL.: CERAMBYCl-

DAE) ATRAVÉS DE ARMADILHA DE FERSMONIO SEXUAL.

Pizano, M.A.

O Migdolus fryanus é una das pragas mais importantes da cana-de-açúcar

na região centro-sul do Brasil , principalmente devido a dificuldade no seu

controle. Em algumas unidades produtoras onde esta praga ocorre, «ramie*

áreas estão deixando de ser exploradas em v i s ta dos danos ocasionados ã plan

ta e a falta de aécodo de controle economicamente viável. Assim, o presente

trabalho objetivou observar o número de machos coletados em araadilhas com

ferouõnio sexual, bem como a hora da revoada deste inseto.

C estudo foi conduzido ea área da Usina Araálij, Santa Rosa de Viterbo -

SP. nos meses de outubro e novembro de 1985. Observou-se a hora de início

das revoadas e também o número de machos coletados através de an&adilhas con

feccionadas com baldes de metal com capacidade de 20 l i t r o s , cortados ao

meio e enterrados no solo. Desta forma, os machos eram capturados quando da

procura da fêmea, a qual ficava aprisionada em gaiola suspensa no centre da

armadilha. Utilizou-se duas armadilhas, sendo as mesmas instaladas em 10 re

voadas.

0 número médio de insetos capturados por armadilha foi 30, variando de

8 a 83 indivíduos. Com relação ao horário das revoadas, verificou-se que elas

ocorreram em 18 ocasiões das 9 ãs 13 horas, com maior freqüência às 13 ho

ras.

Depto. de Ecologia/13 - UNESP "Campus" de Rio Claro - Rio Cl aro/SP.
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INFLUÊNCIA DA RADIAÇÃO GAMA DO COBALTO-60 EM PUPAS DE Musca do_

•resti:1,! L., 1758 (Diptera: Muscidae)

1 2 3 4
SILVA, A.C. ; ITEPAN, N.M. ; ARTHUR, V. ; DIAS, M.C.R.

O presente trabalho teve como objetivo determinar a d£

se letal para pupas de 'luscn domestica com idade de 72 horas

em diferentes distancias da fonte.

As pupas foram irradiadas em uma fonte de Cobalto-60,

CENA/USP. Cada tratamento constou de 4 repetições com 50 pupas

cada, irradiadas com as seguintes doses: 0 (testemunha), 25,

50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250, 275, 300, 325, 350

Gy sob uma taxa de dose de 2,99 kGy/h, a distancia de 19, 30,

44 cm de diâmetro da fonte. Após irradiação essas pupas foram

mantidas em sala climatizada com temperatura de 27-1 C e 70-5%

de Umidade Relativa.

Com os resultados obtidos conclui-se que com a distan-

cia de 19 cm a dose de 250 Gy foi eficiente na letalidade to-

tal das pupas, e com as distancias de 30 e 44 cm essa dose foi

de 300 Gy para ambas as distancias.

1/ Acadêmico de Biologia da UNIMEP - Píraci ha. SP

2/ Al um. do CPr,KNA/l'SP - Bolsista CNPq

1/ Prof. Dr./Pesquisador Entomologia - CENA/USP. C.s . 96. Piracicaba. SP

Bulsist,) CNPq

4 / A l u n a d e P<"> s - (; r ,i <l u ,i ç <i <> d a F . F . C . I, . R . P . / l-SP .
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INFLUÊNCIA DA RADIAÇÃO GAMA DO COBALTO-60 NA VIABILIDADE DE OVOS DE

ta kuzfalinlla (ZELLER, 1879).

Silva, A.C. da1; Arthur, V.2; Walder, J.M.M. ; Domarco, R.E.

O presente trabalho teve como objetivo determinar os efeitos da ra

diação gama na viabilidade dos ovos de bnagcLbta kuzlnnieLta. com diferentes

idades.

0 trabalho foi realizado em 3 ensaios com 7 tratamentos cada um cons

tando de 5 repetições com 10 ovos cada, e foram irradiados com as seguintes

doses: 0 (test.), 10, 20, 30, 40, 50, 60, 65, 70, 75 e 80 Gy sob uma taxa

de dose de 266,7 Gy/h e mantidos em sala climatízada com temperatura de

27 ±1°C e 70 ±5% após a irradiação.

Com os resultados obtidos concluiu-se que as doses letais para ovos

com 24 e 48 horas foram de 65 Gy, já ovos com 72 horas foi de 90 Gy.

1/ Acadêmico de Biologia da UNIMEP, Piracicaba, SP.

2/ Prof.Ass.Dr. Pesq.Entomologia-CENA/USP,CP. 96,Piracicaba. Bolsista CNPq.
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EFICIÊNCIA DE CANA-DE-ACITA* + MELADO E

NO CONTROLE DO Rhynchophorus palmarum (T..)

Voura, J.I.LÍ ; Resende, V.L.V.1 : Sgrillo, P.1 : í?ascimento,

L.A. & Romano, R.

O presente trabalho foi desenvolvido nas plantações de

dendê da Oldesa, em Nazaré, estado da Bahia, cuja área t£

tal é de 3600 hectares. Foran os seguintes os objetivos des_

te estudo: 1) comparar a eficiência e*e toletes de cana-de-a

cucar • melado com as tradicionais iscas de pedaços de tron_

co de palmeira, II) comparar a eficiência de isca de cana •

melado com entalhes feitos no tronco de palmeiras doentes

(ãrvores-armadilhas), TTI) comparar as armadilhas do tipo

alçapão com as armadilhas ào tipo tanque na captura do J>.

palmarum.

As iscas a base de cana • melado forai" superiores a

pedaços de tronco de dendezeiro tanto no número de *_. pal_

w a r u r' coletados quanto no tempo de atratividade. As iscas

a base de cana + melado coletaram 208 R. palmam»" e fic£

ram atrativas 16 dias. Iscas de tronco de dendezeiro cole_

taram V) R_. palma rum e ficaram atrativas p dins sniente.

Xrvores-armadilhas coletaram 561 insetos, enquanto que ,

cana • melado em armadilhas tipo alçapão coletaram 1075

insetos.- Quando comparada armadilha ào tipo tanque com ar_

madilha do tipo alçapão, houve una superioridade da primei^

ra etn relação a segunda na coleta de R_. palmarum, diferen-

ça esta significativa pelo teste Oui-Ouadrado a 1? de

probabilidade.

Pesquisadores do Centro de Pesquisa do Cacau - Rod. Itabuna/

Ilhéus - Cx. Postal 007 - 45.690 - Itabuna-BA
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PREJUÍZOS CAUSADOS POR LESMA EM FEIJÃO, Vh.aAt.olat, vulgcvUi L.

Monteiro.M. das D ; Calafiori.M.H. & Pereira,M.C.CF.

A lesma, pouco conhecida como praga, vem causando danos ao feijo-

eiro, principalmente em áreas de pequenos agricultores, em culturas de sub-

sistência.

Para determinar esse dano foram instalados dois ensaios em casa

de vegetação na Faculdade de Agronomia e Zootecnia "Manoel Carlos Gonçalves"

em delineamento inteiramente casualizado com A repetições e feijão da varie-

dade Carioca 80. No primeiro ensaio foram utilizadas lesmas adultas e no se-

gundo jovens, sendo introduzidas na planta por um período determinado.

Os tratamentos foram: A-sem lesma; B-1 lesma/planta; C-2 lesmas/

planta; D-3 lesmas/planta; E-4 lesmas/planta.

Foi feita a avaliação de produção, pesando-se as vagens.

Pode-se concluir pelos resultados obtidos que somente a partir de

3 lesmas adultas/planta a produção é afetada e as lesmas jovens não interfe-

rem.

1 Técnica Agrícola do Departamento de Fitotecnia-F.A.Z.M.C.G. E.S.Pinhal-SP

2 Prof, do Departamento de Fitotecnia-F.A.Z.M.C.G. Esp. Sto do Pinhal-SP

3 Engenheiro Agrônomo
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MONITORAMENTO DE INSETOS ASSOCIADOS ÀS PASTAGENS, NO ESTADO DO

RIO DE JANEIRO.

L e i t e , W.W.1, Sampaio, H .N. 1 , Marques, S.M.B. , O l i v e i r a , J . A . 1

e Cass ino , P .C.R. 2

Com a finalidade de atender as reivindicações de técnicos e pecua

r i s tas , realiza-se no campus da UFRRJ (Inst. Zootecnia) monitoramento de pra

gas em pastagens (granineas) desde abril de 1990.

Após a identificação dos insetos associados às pastagens,obtem-se

a flutuação populacional, através a determinação semanal do grau de infesta
ção, utilizando-se o monitoramento de parcelas com m* , onde com auxílio de

rede entomológica, armadilhas de solo e observações visuais, o n9 de inse-

tos mais freqüentes são registrados em planilhas de campo.

Dentre os insetos destacam-se\D<LOLA fJ.avopi.ata (Sta l . , 1854) fie.oiy>

Ackah (Fabri., 1787) e Zulia entn.eju.ana (Berg., 1879). Homoptera,, Cercopi-

dae; An.tonin.agn.an.inL4 (Maskell, 1897) (Horn., Coccidae); Spodoptejw. piug^peM.

da (J.E. Smith, 1797), PieudcUetia jequax Franc., 1951, Meeis latipes (Guen.
1852), Lepidoptera, Noctuidae e três acridídeos em processo de determinação.

Paralelamente são realizadas análises de solo, a identificação de
plantas nativas, o registro de fatores ambientais e a ocorrência de doenças.

Assim sendo, com a interação dessas observações obter-se-a à médio prazo

condições de formular um manejo agronômico, visando o maior desenvolvimento

agricola, com o aumento da produtividade, preservando-se o agroecossiste -

ma. (Conteúdo programátlco do Curso de Extensão sobre Manejo Integrado: Cen
tro de Controle Biológico, DBV-IB-UFRRJ, 90/91).

l /D i scen t e s da UFRRJ, e s t a g i á r i o s do CeCoBi, IB-UFRRJ,
2/Docente da UFRRJ, b o l s i s t a do CNPq
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MONITORAMENTO DE INSETOS ASSOCIADOS À CULTURA DO ALGODOEIRO NO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO.

Sampaio, H.N.1, Cordeiro, L.M.1 Sudré, C P . , Nascimento, F.N.1

Cassino, P.C.R.

Mesmo não sendo uma cultura de importância econômica

para o Estado do Pio de Janeiro, tem-se realizado o monitoramen

to em plantas arbóreas de algodão, localizadas no campo experi-

mental do Instituto de Agronomia da UFRRJ, desde abril de 1990.

O objetivo principal é identificar e determinar a flu-

tuação populacional dos insetos mais freqüentes, através o cál-

culo do grau de infestação semanal, obtido utilizando-se o moni_

toramento. Além dos insetos prejudiciais, os inimigos naturais

sao registrados e a flutuação e eficiência dos mesmos são obse£

vados.

Dentre os insetos, destacam-se: An.thon.onu4 aiandi.4 (Col.

Curculionidae) ; Alabama anailacia (Lept., Noctuidae); Pe.ci.noph.o_

ia ao4oy.pJLe.lla (Lept. ,Ç,e.líchÁJudae.); 0x.Lcan.enu4 hjfailn4.penn.l4

Hem.,Ly.aaeuiae ) ; Oij.ode.icu4 spp, {Hem. ,1>i^iAhoco/üjdae);Lan.au4 kumi.J.i.4

(Hem., Largidae) e alguns acaros em identificação e os inimigos

naturais: Ch/iu4opa sp. (Neur., Ch/iy.4opi.dae) ; Ci.cione.da 4anaui. -

nea (Col..Coccinellidae) e outros organismos em processo de de-

terminação.

Paralelamente são realizadas análises de solo, a iden-

tificação de plantas nativas, o registro de fatores ambientais,

e a ocorrência de doenças. Assim sendo, com a interação dessas

observações, obter-se-a à médio prazo condições de formular um

manejo agronômico, visando o maior desenvolvimento agrícola,

com um aumento da produtividade, preservando-se o agroecossiste_

ma. (Conteúdo Programático do Curso de Extensão sobre Manejo In

tegrado: Centro de Controle Biológico, DBV, IB, UFRRJ, 90/91).

1/Discentes da UFRRJ, estagiários do CeCoBi, IB-UFRRJ,

2/docente da UFRRJ, bolsista do CNPq.
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MONITORAMENTO DE INSETOS ASSOCIADOS A CULTURA DO CAFEEIRO, NO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO.

Cordeiro, L.M. , Perruso, J.C. , Franco, D.A.S. , Silva, S.O. e
2

Cassino, P.C.R.

Durante muitas décadas o café representou a principal

fonte da economia agrícola do Estado do Rio de Janeiro, hoje

entretanto, mesmo nao sendo uma das principais culturas, ainda

é representativo o tseu cultivo em regiões serranas do Estado.

Assim sendo, está sendo realizado um estudo sobre a

flutuação populacional, a partir do grau de infestação semanal,

onde insetos associados são identificados e os mais freqüentes

são monitorados, no campus da UFRRJ, desde abril de 1990.

Os insetos encontrados com mais freqüência foram:Pe/ii-

le.ucopte.ia cofLt-ne.Ha (Guerin-Men., 1842) (Lept. .Lyonetiidae) e

Ce.iati.ti.-i capítata (Wied.,1824) (Dipt. , tephritidae ) .

Paralelamente são realizadas análises de solo, a iden-

tificação de plantas nativas, o registro de fatores ambientaise

a ocorrência de doenças. Assim sendo, com a interação dessas ob

servações, obter-se-a à médio prazo condições de formular um ma

nejo agronômico, visando o maior desenvolvimento agrícola, com

o aumento da produtividade, preservando-se o agroecossistema

(Conteúdo programático do Curso de Extensão sobre Manejo Inte-

grado: Centro de Controle Biológico, DBV-IB-UFRRJ, 90/91).

l/Discentes da UFRRJ, estagiários do CeCoBi, IB-UFRRJ

2/Docente da UFRRJ, bolsista do CNPq
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AVALIAÇÃO DE MÉTODOS DE ARMAZENAMENTO DE ARROZ, VISANDO O CONTROLE !>E PRA-

GAS, NO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO (AC).

Mesquita, J. E. de L.1 & Fazolin, M.2

O experimento foi conduzido em um paiol de madeira roliça com cobertura

de palha, situado na Fazenda Experimental da EMBRAPA UEPAE de Rio Branco

(AC). Foram testados como métodos de armazenamento de grãos de arroz da

cultivar IAC-47, os seguintes tratamentos: A-Tambores metálicos; B-Sacos

de polietileno abertos; C-Sacos de polietileno fechados; D-Caixas de madel.

ra aberta; E-Caixas de madeira fechadas e F-Sobreposiçâo de cachos. Foram

comparados grãos não tratados com os submetidos a um tratamento preventivo

ã base de expurgo com fosfeto de alumínio (2 pastilhas/ 750 Kg de grãos)

mais aplicação de malathion 2Z (1,5 Kg de grãos). Estes tratamentos foram

submetidos a infestações naturais de Sitopkilixi zzamcÚA Mots., 1865 e

SitotKogKa cVitcJLuZJLa. (Oliv., 1819), de ocorrência generalizada na região.

Amostras de lOOg de cada tratamento foram retiradas mensalmente, determi-

nando-se as porcentagens de: A-Perda de peso; B-Infestação; C-Umidade e

D-Germinação dos grãos.

0 delineamento experimental foi o inteiramente casualizado, no esquema

fatorial 2 , com três repetições.

Os resultados mostraram que os tambores metálicos foram os mais eficien-

tes na proteção dos grãos de arroz contra as referidas pragas, dispensando

o tratamento químico. 0 armazenamento na forma de cachos sobrepostos apre

sentou-se como o segundo melhor método de estocagem do produto nas referi-

das condições, quando submetido ao tratamento químico preventivo.

1/ Engenheiro Agrônomo do BANACRE - Rio Branco (AC).

2/ Pesquisador da EMBRAPA UEPAE de Rio Branco (AC).
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NIVLL DE DANO BE rtu.te.tla Xttcttetta EN RFPOLHC

Villas Boas, G.L. & Castelo Branco, M.

A traça das cruclferas (Plutella xylostella) (Lepidoptera:

Y ponomeutidae) perfura as folhas do repolho, danificando-as e

diminuindo o valor comercial do produto. Para o controle da pra

ga os agricultores realizam, via de regra, pulverizações indi£

criminadas de produtos químicos.

Visando racionalizar o uso de inseticidas na cultura, nc

período de julho a setembro/87 e setembro a nov2mbro/88, foram

realizados dois experimentos com o objetivo de se determinar o

nível de dano econômico de P_̂  xylostella em repolho. Adotou-se

o delineamento de blocos ao acaso com 7 tratamentos e 4 repet_i

ções, sendo cada parcela constituída de 5 linhas com 10 plan -

tas. No primeiro experimento os níveis fixados para as aplica-

ções foram: 2,4 e 8 furos/planta e 2 e 4 lavras/planta. No se

gundo os níveis foram 2, 4 e 6 furos/planta e 0,5 e 1 larva/

planta. Em cada experimento havia ainda uma parcela com pulve^i

zação semanal (com Bacillus thuringiensis) e a testemunha sem

pulverização. Ao final do experimento foram colhidas, ao acaso,

10 plantas das 3 linhas centrais de cada parcela e no laborató-

rio atribuiu-se notas de 1 (sem dano) a 4 (totalmente danifica-

das) e realizou-se a contagem do número total de furos causados

pela praga.

Os resultados mostraram que quando o nível adotado foi o

de número de furos, os resultados foram tão eficientes quanto

a pulverização semanal. Para o nível de 8 furos/planta ocorreu

uma redução de mais de 50% no número de pulverizações, sem com

promoter a produção. Quando o nível fixado se baseou apenas na

contagem do número de larvas presentes, os resultados não foram

satisfatórios.

Enga Agra, CNPH/EMBRAPA. Caixa Postal 07.0218 - 70.359

Brasília-DF.
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AVALIAÇÃO DE DANOS DE Thxipò tabaci (THYSANOPTERA: THRYPIDAE) NA CULTURA DA

CEBOLA

Lorini, I.1 & Schraitt, L.F.2

O experimento foi realizado na Ãrea Experimental da Faculdade de A-

gronomia, Universidade de Passo Fundo, Passo Fundo-RS, em 1989, com o obje-

tivo de avaliar os danos dos tripes nas plantas de cebola e seu efeito no

rendimento. Foi conduzido em delineamento experimental de blocos ao acaso

com 5 tratamentos e 4 repetições. As mudas de cebola, cultivar Baia Perifor-

me, foram transplantadas na segunda quinzena de julho, no espaçamento de

0,10 m x 0,50 m. A adubação foi 600 kg/ha da fórmula 5-25-25, mais 100 kg/ha

de uréia aplicados quarenta dias após o transplante.

Os tratamentos foram: TI - aplicação de inseticida a cada 3 dias, T2

- aplicação de inseticida a cada 7 dias, T3 - aplicação de inseticida a cada

14 dias, T4 - aplicação de inseticida a cada 21 dias, T5 - sem aplicação de

inseticida (testemunha). 0 inseticida utilizado para o controle dos tripes

foi fenitrothion a 750 g i.a./ha. As avaliações foram semanais, coletando-se

10 plantas por parcela e contando-se o numero de tripes por planta. 0 rendi-

mento foi obtido pela colheita de bulbos de 2,5 m2 de área por parcela, con-

vertidos em kg/ha.

Houve variação na densidade populacional de tripes entre os tratamen-

tos, existindo um gradiente crescente de população em função do aumento do

intervalo de aplicação do inseticida. A densidade populacional no tratamento

testemunha, sempre se manteve significativamente superior aos demais trata-

mentos. Porém, essa diferença entre os tratamentos, não ocasionou diferenças

significativas no rendimento da cultura, possivelmente devido ao fato do

ataque da praga ter ocorrido quando as plantas já estavam com os bulbos pra-

ticamente formados, pouco contribuindo para o rendimento, naquele período, a

parte aérea das planta?.

'/ Eng.-Agr. M.Sc. - EMBRAPA-CNPT. C P . 569, Passo Fundo-RS. Bolsista do

CNPq.

/ Acadêmico dft Faculdade de Agronomia - UPF. Passo Fundo-RS.
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DANOS E PERDAS PROVOCADOS PELA LAGARTA DO CARTUCHO,SpOÓOptíIa

(J.E. SMITH, 1797) EM MILHO.

Oliveira, J.V. & Barros, R.

A pesquisa foi conduzida na Estação Experimental de

Parnamirim, em Pernambuco, com o milho, cultivar Centralmex

sob condições de irrigação por aspersao,durante o segundo semes

tre de 1988.Constou dos seguintes tratamentos,num delineamento

experimental de blocos ao acaso com quatro repetiçoes:A ~ pro-

teção total com inseticidas; B - proteção a partir de 20 dias

apôs o plantio; C - proteção a partir de 35 dias apcs o plan-

tio; D - proteção a partir de 50 dias apôs o plantio; E - sem

proteção- A proteção foi efetuada com o inseticida de 1 temetri-

na (Decis 25 CE) na dosagem de 0,5 litros p.C./ha.Nas observa-

ções efetuadas antes das pulverizações, tomaram-se 4o plantas

ao acaso da área útil de cada parceIa,atribuindo-se notas indi

vidualmente,segundo a escala de CRUZ & TURPIN (1982):1 - plan-

ta sem danos; 2 - planta com folhas raspadas; 3 - planta com

folhas furadas; 4 - planta com folhas rasgadas e algum dano no

cartucho; 5 - planta com o cartucho destruído. Os resultados '

mostraram que, ã medida em que se atrasou o período de prote-

ção das plantas, os danos foram se acentuando, cujas médias a-

presentaram os valores de 1,85; 1,97; 2,54; 3,23; e 3,74; para

os tratamentos A, B, C, D e E, respectivamente.De acordo com

os valores da produção de grãos,nao houve diferenças significa

tivas entre os diferentes tratamentos, indicando que até o ní

vel da nota 3,74 nao s" detectaram reduções no rendimento do

milho-

1/ Prof. Adjunto. Bolsista do CNPq. UFRPE/RECIFE-PE.

2/ Pcof. Assistente. UFRPE/RECIFE-PE.
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DETERMINAÇÃO DA IDADE CRITICA DA PLAIITA, NlVEL DE DANOS E TRATAMENTO QUÍMI-

CO PARA CONTROLE DE Vzoíi &tavopicta (HOMOPTERA, CERCOPIDAE) NA CULTl-RA DO

MILHO (Zea may*,).

Carneiro, M.F. . & Coelho, L.M. .

Foi observado, a partir de 1979/80 atarue de V. ^iavopicta, uma im-

portante praga de BfiaciuAAAJi sp., em culturas de arroz e milho, rt̂ s t—^ados

de Goiás, Minas Gerais e Mato Grosso. Atribuiu-se esta migração da cigar-

rinha-das-pastagens por estas culturas serem conduzidas em áreas contí-

guas e/ou próximas de pastos formados com gramíneas que constituíam a dieta

preferencial desta praga.

Esta pesquisa foi desenvolvida na EMCOPA, Estação Experimental deGoiâ

nia, Goiás, tendo-se adotado o delineamento experimental de blocos casuali-

zados, com Fatorial 5 x 4 x 3 , com quatro repetições, onde o primeiro fa-

tor refere-se ao tratamento de sementes com Carbofuran 350 F, (525 g e750 g

i.a./100 kg), Thiodicarb 35OF, (5C0g e 700g i.a./100kg)e testenunhnjo stgunc.-

fator determina a época de desenvolvimento da planta de milho (7, 14, 21 e

28 dias após a germinação); o terceiro fator identifica os níveis de infes-

tação da praga (zero, 3 e 6 adultos de V. ^lavopicta por planta). As infes-

tações foram feitas em plantas protegidas por gaiolas teladas, consideran-

do-se os níveis e épocas determinadas. A avaliação consistiu da atribuição

de notas de danos (na escala de zero a nove) e peso de grãos.

Carbofuran 350 F, na maior dosagem, proporcionou melhor proteção ãs

plantas, tendo sido atribuídas a estas as menores notas de danos (2, 15 cm

média), no entanto a análise de peso de grãos não evidenciou difcerça sig-

nificativa entre os tratamentos químicos e a testemunha.

As plantas de milho, quando infestadas com a idade de 28 dias, foram

as que tiveram menor prudutividade, tendo sido observado qua tanto 3 ou 6

cigarrinhas, por planta causaram igualmente, perdas consideráveis na produ-

ção de grãos, diferindo estatisticamente da testemunha.

1/ Pesquisadora da EMGOPA - Cx. Postal 49 -CEP 74.130 - Goiânia,GO.
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DANOS E CONTROLE DA *»SCA Euxeitz sp (DIPTERA: OTITIDA*:) EM MILHO DOCE.

1 2 ~> ~*
Carvalho, R.P.L. ; Andrade, R.L. ; Corrêa Neto, J.S.~; Bergamaschi,M.C.M.;
Martinelli, N.M.1

A industrialização do milho doce cresceu muito e atualmente ocupa o

29 lugar no volume de atividades da indústria de conservas no estado de Sao

Paulo. Para suprir a demanda da industria ocorreu um apreciável incremento

no plantio do milho doce. Nas áreas com irrigação artificial o plantio é

feito sucessivamente para permitir um escalonamento nas atividades da co

lheica e industrialização.

As larvas de Euxeita. sp constituem-se no mais serio problema de pra

gas do milho doce, porque localizam-se nas espigas previamente danificadas

por -iztictílLò zea. e Spodopteta ^ijxqLpzxdCL e também aparecem nas espigas setn

danos de outras pragas. As larvas de moscas não danificam os grãos de :rii_

lho, mas afetam a qualidade final do produto enlatado, nao sendo eliminadas

no processo industrial, e aparecem nas latas de conserva boiando. Foram con

duz,idos no ano agrícola 1988/89 6 experimentos no município de Guaira - SP

(área com irrigação) e Jaboticabal - SP para avaliar danos das pragas Je es_

piga, especialmente da EuxClía sp, e definir mérodo e momento de aplicação,

inseticidas mais efetivos, número e intervalo entre aplicações, e mistura

de inseticidas. 0 milho doce utilizado nos experimentos foi o híbrido Agr£

cica super doce.

Os resultados cblidos indicam que nas áreas irrigadas as culturas sn

cessivas facilitam a multiplicação de Euxeifa sp nos tecidos vegetais em dc_

composição do milho, confirmam a importância econômica da Euxe.s ti\ sp p-ira

milho doce, sua ocorrência nas espigas sem danos primários de ourra prapa

e da inviabilidade econômica de efetuar seu controle químico.

_l/ Profs. Drv . ,\o Depto de Defesa Fitnssani tária da KCAV.J/rNKSP. bolsis

t.is d" CNPq.

2/ Acadêmicos de Agronomia da FCAV.I/1'NF.SH.
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Kír ÍTOS XA PRODI ÇÂ<> t CONTROLE DE Lliii-muza ip XA BATATA [Scianum tubi-

-.•j;w /... PELA ADCBAÇÃO E INSETICIDA SISTÊMICO

! 7 2 3
Zaiabon.S. ; Calafiori,M.H.~; Teixeira,*; .T. & Cirelli.E.A.

A batata •? uma cultura de alto custo de produção influenciado pe-

e controle de pragas e doenças.

Com a finalidade de se observar c eteico, na produção e no con-

trole de L'.iLcmuza Sr, por adubo e inseticida, foi instalado um ensaio peia

Faculdade de Agronomia e Zootecnia "Manoel Carlos Gonçalves"-Espírito Sanm

Jo Pinhal-SP com batata da cultivar Achat, em 20/5/1989-

0 delinearaento estatístico foi blocos casualizados com 4 repeti-

ções.Os tratamentos foram: l-aldicarbe(Temik 150-13,5K$s/ha)no plantio; 2-

aIdicarbe(Te:r.ik 150-t3,5Kg/ha) na amontoa; 3- estéreo de curral-60ton/ha;4-

adubação NPK-4ton de 4-14-8 e 40OKg de 20-5-20(adubação do lavrador);5-adu-

bação NPK-2ton de 4-14-8 e 20OKg de 45-0-0(adubação com análise de solo);6-

aldicarbe nu plantio+esterco; 7-aldicarbe no plantio+adubação do lavrador ;

8-aldicarbe no plantio+adubagão com análise; 9-aldícarbe na amontoa* ester-

C0; 10-aldicarbe na amontoa+adubação do lavrador; Il-aldícarbe na amontoa-*-

adubação com análise; I2-testemunha.

A avaliação foi feita para: pupas emergidas em 10 folhas/parcela,

minas de mosca mínadora e pru/.jção.

Pelos resultados obtidos pode-se concluir que: a) na adubação,

principalmente .i excessiva, houve aumento dã praga; b) o inseticida foi

mais eticiente no controle da praga sem e com adubaçáo baseada na análise

de solo; c) a produção foi maior onde havia inseticida com adubação baseada

na análise cie solo; d) nos tratarnentos sem aldicarbo, o estéreo apresentou

m.ii.T prmi'K.ie d.> que roír. NPK.

1 Kiwnheiro Aj'.r.'numo d.i Rhodi.i Agro S/A.

1 Prof, da F;inildad*' de Agronomia e Zootecnia "Mnnoel Carlos Gonçalves".



EFEITO DO DANO DA BROCA GIGANTE, Castnia licus DRURY, 1770 (LEP., CASTNII-

DAE) NO RENDIMENTO AGRÍCOLA E NA QUALIDADE TECNOLÓGICA DA CANA-DE-AÇÜCAR

1 2 1
Viveiros, A.J.A. ; Oliveira, J.V. & Barbosa, G.V. de S.

O trabalho foi conduzido em 15 campos de ressoca, variedade CB45-3,

em idade de corte, localizados na região litoral centro-sul da área cana -

vieira do Estado de Alagoas. O delineamento experimental adotado foi o de

blocos ao acaso, com cada campo constituindo um bloco. As amostras foram

agrupadas nos níveis de 0,00 a 100,00% de colmos atacados, com intervalos

de 10,00%, sendo cada amostra constituída por dez colmos. Foram realizadas

análises de regressão linear simples e correlação simples, considerando co

mo variável independente a percentagem de colmos atacados e como variável

dependente, cada uma das seguintes características: peso (kg) da amostra,

brix % caldo, fibra % cana, pol % cana, pureza do caldo, açúcares reduto -

res % cana e produção de álcool (l/t cana).

Através dos resultados obtidos, para cada 1,00% de colmos atacados,

evidenciaram-se reduções de 0,37% para peso (kg) da amostra, 0,07% para

brix % caldo, 0,22% para pol % cana, 0,12% para pureza do caldo e 0,18%

para produção de álcool (l/t cana) e, acréscimos de 0,21% para fibra % ca-'

na e 0,75% para açúcares redutores % cana.

U Engenheiros Agrônomos - IAA/PLANALSUCAR - ALAGOAS

2/ Prof? do Departamento de Agronomia - UFRPE/RECIFE-PE
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RELAÇÃO ENTRE AS PERCENTAGES DE COLMOS ATACADOS E ENTRENÕS PERFURADOS POR

Castnia lieus DRURY, 1770 (LEP., CASTNIIDAE), BROCA GIGANTE DA CANA-DE-AÇ£

CAR

1 2 1
Viveiros, A.J.A. ; Oliveira, J.V. & Barbosa, G.V. de S.

O trabalho foi conduzido em 15 campos experimentais de ressoca, va-

riedade CB45-3, em idade de corte, localizados na região litoral centro -

sul da área canavieira do Estado de Alagoas. 0 delineamento experimental

adotado foi o de blocos ao acaso, com cada campo constituindo um bloco. As

amostras foram agrupadas nos níveis de 0,00 a 100,00/1 de colmos atacados,

com intervalos de 10,002, sendo cada amostra constituída por dez colmos.

Efetuou-se análise de regressão linear simples e correlação simples, con -

siderando como variável independente a percentagem de colmos atacados e

como variável dependente a percentagem de entrenós perfurados.

Os resultados mostraram uma alta correlação positiva (r-0,9984) en-

tre os percentuais de colmos atacados e entrenós perfurados, com cada au -

mento de l,00Z de colmos atacados acarretando um aumento de 0,17% de entre_

nós perfurados, possibilitando a utilização do primeiro índice, que evita

o trabalho extra de abertura longitudinal dos colmos para exame dos entre-

nos perfurados, na determinação das perdas provocadas pela broca gigante à

cana-de-açúcar.

1/ Engenheiro Agrônomo - IAA/PLANALSUCAR - ALAGOAS

1J Prof° do Departamento de Agronomia - UFRPE/RECIFE-PE
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CONTROLE DE LAGARTA ELASMO, ECamepatpui, tigmidtuA (ZELLER, 1848) (l.F.P.: P;v

RAI.IDAF.)EM CANA-DE-AÇÚCAR ATRAVÉS DE IRRIGAÇÃO E APLICAÇÃO DE INSETICIDAS.

1 2 3
Pizano, M.A. ; Mazza, J.A. & Ojima, N.

O presente trabalho foi realizado na Destilaria Vale-do-Verdao, Maurî

lândia-GO em área de cana-de-açúcar, variedade NA 5679, 1. soca, sendo que

a cana-planta foi cortada em Julho de 1988. Constou de 3 experimentos, em

delineamento de blocos ao acaso com 4 repetições e 5 tratamentos, os quais

foram instalados lc dias ;>põs o corte e tiveram os mesmos tratamentos. O que

diferenciou os experimentos íii a quantidade de irrigações (0; 1 e 2 irriga
~ 3

çoes), utiliiando-se uma lamina d'agua de 53 mm por irrigação (530 m de

Igua/ha). Para o experimento que recebeu 2 irrigações, estas foram espaçados

de 30 dias. Foi utilizado o inseticida clorpirifos etil na formulação CE e

dosagem de 1000 g i.a./ha, fazendo-se 1 aplicação para o tratamento 1; 2

aplicações espaçadas de 15 dias para o T- 2 e 3 aplicações com o mesmo inter

valo para o T- 3. No tratamento A utilizou-se 2000 g i.a./ha de clorpirifos

etil na formulação granulada. A aplicação dos produtos foi dirigida ã base

das touceiras de cana. Realizou-se contagem de perfílhos (mortos e totais )

em todos os tratamentos imediatamente antes de cada operação e 15 dias apôs

a última aplicação de inseticida. Na colheita (Julho de 1989), avaliou-se a

produtividade agrícola e o stand final.

Os resultados evidenciaram que, nas condições do trabalho, a aplicação

de inseticida nao foi eficiente no controle da lagarta elasmo em nenhum dos

3 experimentos. Por outro lado. o efeito benéfico J.i irrigação foi principal

mente devido ãs condições favoráveis oferecidas a cultura. Na avaliação da

produtividade verificou-se que, nos 3 experimentos, nao houve diferença esta

tística entre os tratamentos. No entanto, a análise conjunta dos experimen

tos revelou diferença significativa entre os mesmos, independente dos trata

mentos, com valores médios de 45,9; 60,9 e 73,9 tlha, respectivamente para

0; 1 e 2 irrigações.

1 Depto. de Ecologia/IB - UNKSP "Campus" de Rio Claro - Rio Claro/SP.

2 Depto. de Solos, Geologia e Fert í 1 í zantes-HSAI.Q, l'SP - Piracicaba/SP.

3 Valo ào Verdao, Açúcar v Álcool - Mauri lânclia/GO.
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REDUÇÃO DAS APLICAÇÕES DE PESTICIDAS NA CULTURA DO TOMATE {Lyoopérsiaum es

.••AÍenzici MILL), NA REGIÃO DE ILHA SOLTEIRA-SP.i'

CARVALHO, F.T. & LARA, F.M.

O trabalho foi conduzido na área irrigado da Fazenda de Ensino e ^

sa da Faculdade de Engenharia de Ilha Solteira-UNESP, cujo solo fora ante_

riormente ocupado por vegetação de cerrado com o objetive de estudar dimi_

nuiçoes do número de aplicações de defensivos agrícolas.

0 experimento foi dividido em três fases.Nos dois primeiros anos(1987 e

1988) foi investigado reduções do número de pulverizações (a partir de 15)

e, no terceiro ano,após a detecção dos melhores tratamentos,tentou-se ofi

ter um numero mais preciso dentro daquele intervalo obtido nos primeiros

inoa, variandc de:15,14,13,12,11 e 10 aplicações. Apesar de ter sido ava.

liado pragas e doenças.destacaram-se os dados de pragas para fins de apre

sentaçao neste congresso.A praga que se destacou nas três fases foi a.

Fntrwrimaea opei>(juLella(.Zeller)-traqa da batata,que foi avaliada através

de um critério de notas.visual.variando de 0 a 5,através de observações

nos sintomas de ataque em folhas e brotos.

0 tratamento que melhor controlou a praga e que teve a maior renda lí_

quida (RI.) foi com 15 aplicações. No estado de SP a produtividade gira em

torno de 40 t/ha com 22 pulverizações. Nesse trabalho com 15 aplicações ols

teve-se uma produtividade de 35875 kg/ha, que pode ser considerada boa

pois o trabalho foi conduzido em região de cerrado.

Uma observação importante é que colocando-se num grafico o número de pul_

verizaçoes em função da RL,obtidos nesse trabalho pode-se verificar que a

RL aumenta significamente até 14 aplicações e depois passa a aumentar muito

pouco ate 22 aplicaçoes .colocando em duvida a viabilidade de um uso excess^

vc de controle químico em função dos problemas de contaminação e riscos em

geral.

i /Tmba lho ri-.-ilizado com auxílio do CNFrj; 2/Profpssor do Dept. Biologia Apli

oid.i íi Agropecuária da FKIS-fNF.SP; 3/Professor do Dept. Lntomolog ia da KCAV/

1'N'KSC.
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BIOECOLOGIA DE LLn.^om^a -laiívae. Blanchard,1938 (DIPT., AGROMY-

ZIDAE) EM TOMATEIRO NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO1.

*• 2 3 3 3

Rego Filho, M.L. ; Perruso, J.C. ; Leite, W.W. ; Sampaio, H.N. ;
3 4

Cordeiro, L.C. & Cassino, P.C.R.

O plantio de olericolas no Estado do Rio de Janeiro representa

una atividade significativa na economia do Estado, incluindo os municípios

de Friburgo, Miguel Pereira, Paty de Alferes, Teresópolis e Vassouras, tota

lizando aproximadamente 60 milhões de plantas de tomate/ano.

Os maiores prejuízos causados ao plantio de tomate são oriundos

da presença de "minador das folhas", o díptero agromizídeo Lisiíomyja -iativae.

Blanchard, 1938.

Assim sendo, desde abril de 1990 desenvolve-se em plantios de to-

mate, localizados no município de Paty de Alferes-RJ, um estudo sobre a bio-

ecologia de L. tatLvae. visando, a médio prazo, estabelecer um programa de

controle integrado.

Utiliza-se o monitoramento semanal que consiste em observar um vP
determinado de plantas baseado na seguinte estratégia: o n 8 de plantas estu
dadas é encontrado a par t i r da raiz quadrada do total de plantas sobre dois;
o intervalo de contagem (compasso) é determinado dividindo-se o n« total de
plantas pelo n9 de plantas as serem estudadas.

Assim sendo, em um talhão de 3600 plantas serão estudadas 30 plan

tas, com um intervalo de 120 plantas, onde 4 folíolos (superiores) com "pon-

tuações" (postura e alimento) são registrados, em 4 folhas completas (2 in-

feriores, 1 mediana e 1 superior) são observadas "minas" ou galerias com

mais de 10 mm ou menos.

Estes resultados estão sendo comparados com os graus de infes ta-

ção de outros insetos, patogenos, niveis troficos, ocorrência de plantas

nativas e fatores ambientais, propiciando assim condições racionais para a

elaboração, a médio prazo, do manejo integrado da cultura do tomate.

1/Trabalho f inanciado pe la FAPERJ,
2/Eng2 Agrs Discente PG F i t o t e c n i a , B o l s i s t a do CNPq.
3 / E s t a g i á r i o s do CeCoBi-IB-UFRRJ.
4/Docente da UFRRJ, B o l s i s t a do CNPq.
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MONITORAMENTO DE FITOPARASITOS ASSOCIADOS A CULTURA DO TOMATEI-

RO NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO1

Sampaio, H.N. , Leite, W.W.2, Cordeiro, L.M. , Perruso, J.C.2 e

Cassino, P.C.R.3

Entre os projetos de pesquisa desenvolvidos no Centro

de Controle Biológico do IB-UFRRJ, destaca-se o estudo da bioe-

cologia de fitoparasitos da cultura do tomateiro.

Na região serrana do Estado do Rio de Janeiro, encon -

tra-se uma grande concentração de plantio de tomate, apresentan

do entretanto inúmeros problemas fitossanitários.

Visando esclarecer algumas duvidas, foi implantado um

programa de estudos, baseado no monitoramento semanal da cultu-

ra, no município de Paty de Alferes-RJ.

Aplicando-se esta estratégia, o grau de infestação de

insetos e patogenos são registrados incluindo, a fitotoxicidade,

o nivel trofico, o registro da ocorrência de plantas nativas e

dos fatores ambientais.
Dentre os organismos observados destacam-se: INSETOS -

LLiíomy.%a jat-Lvae. Blanchard, 1938 (Dipt., Agromyzidae) ; .VeoZeu-

ci.node.4 e.le.g.an.tallA Guen., 1854 (Lepidop., Pyralidae) ;Sciob-i.pal

pula absoluta Meir., 1917 (Lepidop., Gelechiidae) e DOENÇAS:

"Pinta preta" (rilte/tnajolani), "Talo oco" (£. caaotovoia),"Can

cro bacteriano" (0. nn.ch.Lg.amn.yie), "Murchadeira" 19. -tolanacea -

lum) e outras.

Assim sendo, em médio prazo, pretende-se determinar a

flutuação populacional destes organismos e verificar a interre-

lação com os demais fatores, a fim de que um programa de Manejo

Integrado objetivo e racional possa ser oferecido aos produto -

res, visando o aumento da produtividade, com o agroecossistema

preservado.

l/Trabalho financiado pela FAPERJ

2/ Discentes da UFRRJ, estagiáfios do CeCoBi, IB-UFRRJ.

3/ Docente da UFRRJ, bolsista do CNPq.
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AVALIAÇÃO DO POTENCIAL DE EXTRATOS VEGETAIS NO CONTROLE DE PRA-

GAS.

FERRAZ, J.M.G.1, FERRACINI, V.L.1, BIANCO, B.M.2, SANTOS, N.D.2.

Os bioensaios foram conduzidos no Laboratório de Entomologia do CNP Defe-

sa da Agricultura - EMBRAPA, com extratos vegetais de diversas plantas, em

diferentes solventes, visando avaliar o efeito antifeedant, usando como ins£

to teste o Noctuídeo Spodoptera frugiperda. Para a avaliação de cada extrato,

discos de folhas de milho de 1 cm de diâmetro, imersos no extrato, e imer-

sos apenas no solventes, foram dispostos alternadamente em placas de Pctri

de 10 cm rfe diâmetro, com vinte repetições. Larvas de ]>. frugiperda de 5-

instar, deixados em jejum durante 6 horas, foram colocadas em cada placa ,

(1 larva por placa) por um período de 2 horas.

A porcentagem da área foliar consumida foi determinada em um aparelho me-

didor de área marca LI-COP mod. LI 3100 com precisão de 0,01 mm. A avaliação

foi feita pela medida de consumo da área foliar dos discos tratados com o

extrato vegetal (T), e a área foliar consumida dos discos foliares testemu-

nhas (C) através da seguinte fórmula: C - 7 =• I Q S extratos que apresenta

ram um índice (I) de 0,75 ou mais foram considerados como apresentando efei-

to antifeedant. Dos 24 extratos avaliados, três apresentam» efeito anti-

feedant, dois da família Simarubaceae, Simaba cedron (folhas) I = 0,87 em

diclorometano e Simaruba amara (raiz) I = 0,81 em acetona, e o extrato eta-

nólico de Chenopodiuip ambrosioides, família chenopodiaceae ( parte aérea)

I = 0,83.

1/ Pesquisadores C.N.P. Defesa da Agricultura/EMBRAPA, .laguariúna, SP.

2/ Técnicos de Laboratório CNPDA.



SEIVA FERMEOTADA OOMD ISCA ATRATIVA PARA INSETOS

BOTIGNOL, C A . 1

A coleta dos insetos é o passo inicial para seu estudo. 0 emprego de

m5todos que maximizem este esforço e que forneçam grande quantidade de exem

plares perfeitamente íntegros de vários taxa sãc de grande valia neste pro

cesso. Para tal finalidade pode ser empregado com sucesso a planta Solanum

inaequale Veil., 1825 (Magnoliatae: Solonaceae) (canema, canemeira). Esta

espécie apresenta ampla distribuição na região meridional do Brasil (M3,RJ,

SP, PR, SC, RS) com grande ocorrência em clareiras e vegetação secundária,

sendo que esta última é mais ocorrente na atualidade.

A partir do anelamento da casca, especialmente quando o diâmetro for

inferior a 10 cm, a partir de dois meses ocorre o surgimento de infecção

bacteriana causada por Pseudcmonas solanacearum, que também pode ser inocu

lada para apressar o processo. A exudação resultante é atrativa para inse

tos, estaòelecendo-se uma comunidade complexa e diversificada, especialmen

te dos taxa Diptera (Drosophilidae, Syrphidae), Coleoptera (Scarabeidae, Ge

rambycidae, Staphylinidae), Lepidoptera (Nymphalidae: Prepona, Historis,

Hamadrias, Diaethriae, Oolobura, Callicore, Anaea; Brassolidae: Caligo,

Brassolis, Opsiphanes).

A duração da planta infectada é em tomo de uma ano e após morre, no

entanto a regeneração natural desta espécie a fácil (sementes, raizes poda

das). Além deste processo permitir facilidade na coleta por longo espaço de

terpo de espécies incomuns e de grande impacto visual, também pode ser usa

<JO como método relativo para amostragem das espécies ocorrer.tes.

1/ Professor do ttepartamento de Fitotecnia, Centro de Ciências Aqrárias/UFSC

C. Postal 476, 88049 - Florianópolis - SC, Brasil.
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ATRAÇÃO DO CLORETO DE SÓDIO AOS PERCEVEJOS-PRAGAS DA SOJA

Oliveira, N. & Panizzi, A.R.

O cloreto de sódio (NaCl) tem sido utilizado em mistura com in

seticidas, aumentando a eficiência desses produtos no controle aos perceve-

jos-pragas da soja. Embora existam informações sobre a atratividade do NaCl

aos percevejos, foi conduzido um experimento a campo para testar esta atra-

tividade e adicionar maiores informações sobre um possível efeito desse pro

duto no comportamento dos percevejos.

O experimento foi realizado na fazenda do CNPSo-Víarta, Lon-

drina, PR na safra 1989/1990. Foram selecionadas nove estações (cem área

de 224 nf cada, exceção de uma área com 180 m 1 ) , semeadas com a cultivar

Paraná. Cada área foi dividida ao meio, sendo aplicada uma solução de NaCl

a 0,5%, em uma metade, e na outra somente água (testemunha). Foram feitas

seis aplicações da solução salina e os percevejos [Nezara viridula (L.),
Eusckistus heros (F.) e Piezodorus guildinii (West.)] foram amostrados com
o "pano-de-batida" [10 batidas em cada área (cinco na área tratada e cinco
na área testemunha), duas vezes por semana, durante 15 semanas].

O número médio de ninfas e adultos de N. viridula, E. heros e

P. guildinii foi superior na área tratada que na área testemunha, o que foi

observado para cada uma das estações. 0 número total de percevejos captura-

dos foi de 8364 (média de 929,3), nas áreas tratadas, e 6335 (média de 703,9),

nas áreas testemunhas (32,021 de insetos atraídos a mais na área tratada).

Aparentemente, as três espécies foram igualmente atraídas pela solução de

NaCl.

1 Estagiária, EMBRAPA-CNPSo, bolsista do CNPq.

2 Pesquisador, EMBRAPA - Centro Naciona, de Pesquisa de Soja, Caixa Postal
1061, 86001 - Londrina, PR.
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EFEITOS DO EXTRATO ACETONICO DE Cladonía boinalU (LIQUfcN) SO

BRE O DESENVOLVIMENTO EMBRIONÁRIO DE Vyidiicao mauiuò (HEMIPTE

RA. PYRRHOCORIDAE)

Costa Filho, L.O1.; Oliveira, A.F.M1.; Brasileiro, V.L.F1.;

Pereira, E.C.G2.; Silva, N.H2. 6 Marcai, Q.P3.

V. mauiu.6 ê um inseto comumente encontrado, atacando o a_l
godão arbóreo Goi&ypium &p, causando prejuízos significativos

ã agricultura. Os experimentos foram conduzidos, objetivando

conhecer a ação ovicida e as conseqüências sobre o desenvolvi_

mento embrionário das substâncias liquênicas contidas no extra

to acetõnico de C. botzalíò.

Foram utilizados extratos nas concentrações de 8, 1, 0,1

e 0,01mg/m£, aplicados topicamente em grupos de 21 ovos, para

cada concentração. Foram também constituídos dois grupos con

trole. um com acetona e outro sem tratamento, ambos com igual

número de ovos.

Os resultados obtidos até o momento sugerem acentuada re

dução da taxa de eclosão (381) para a concentração 8mg/m£. Ve

rificou-se também redução do período embrionário para as três

primeiras concentrações - 5 a 5,5 dias contra 6 dias dos gru

pos controle. Prosseguem os experimentos no sentido de verifi

car se ocorre ação inseticida sobre os estádios ninfais.

1. Estagiários Depths Zoologia e Botânica/UFPE, Recife,PE.

Z. Profs. Centro de Ciências Biológicas/DFPE, Recife,PE.

3. Prof. Laboratório Tecnologia Farmacêutica/UFPb.

355



CONTROLE DA TRAÇA DO TOMATEIRO, Scrobipalpula absoluta. UTILIZANDO EXTRA-

TOS VEGETAIS.

Ferracini, V.L.1, Watanabe, M.A.1, Frighetto, R.T.S.1, Siloto, R.C.2

Extratos vegetais de diversas plantas, con conhecida ação inseticida, es-

tão sendo testados como uma alternativa aos produtos químicos no controle da

traça do tomateiro (Scrobipalpula absoluta).

Extratos bruto de Quassia sp-, Simaba cedron. Simaruba amara. Helia aze-

darach e Chenipodium ambrosioides, em solventes acetônicos, aquosos, etanó-

licos e metanolicos foram testados in vitro contra larvas (6* dia larval)

de Scrobipalpula. Os ensaios foram feitos utilizando folhas de tomate total-

mente pulverizadas com os referidos extratos, colocadas no centro de placas

de Petri, com 03 repetições para cada extrato e, utilizando 05 larvas/placa.

0 comportamento larval foi observado em relação ao período em que ficaram

sem se alimentar, a repelência após 24 horas e a mortalidade após 96 horas

da pulverização. 0 controle foi feito com folhis pulverizadas apenas com o

õdlvente e a testemunha apenas com água. Os extratos de Simaruba/MeOH e

Sii/iafca/MeOH provocaram mortalidade maior do que 80X, o extrato de Quassia/

EtCH provocou 1001 de mortalidade e os extratos de Mel ia tarto acetônico co

mo metanolíco provocarem mortalidade em torno de 88X.

De icordo com os resultados conclui-se que a alta X de mortalidade para

Quássia, Simaba e simaruba foi devido ao efeito repelente dos extratos em

relação 4s larvas. Baspando nestes resultados iniciaram-se bioensaios em con

dições de telado.

1. Pesquisadores - C.N.P. Defesa da Agricultura, F.MBRAPA, Jaguariúna, SP.

2. Técnico - CNPDA/F.MBRAPA.
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AVALIAÇÃO DE MÉTODOS DE ARMAZENAMENTO DE CAUPI, VISANDO O CONTROLE DE

labtotu 4ub{O6CÍatlL6 (Boh., 1833) (COLEOPTERA: BRUCHIDAE), MO MUNICÍPIO

DE RIO BRANCO (AC).

Fazolin, M.l 6 Mesquita, J. E. de L.2

0 experimento foi conduzido ea ua paiol de aadeira roliça coa cobertura

de palha, situado na Fazenda Experlsental da EMBRAPA UEPAE de Rio Bran-

co (AC). Foraa testados coao método de armazenamento de grãos de cupi da

cultivar BR 4, os seguintes tratamentos: A-Caixas de madeira abertas; B-C»i

xas de madeira fechadas; C-Sacos de polietileno; D-Tambores metálicos e

E-Silos plásticos subterríneos. Foras comparados grãos não tratados coa

os submetidos a ua tratamento preventivo a base de expurgo com fosfeto de

alumínio (2 pastilhas/750 Kg de grãos) aais aplicação de Malathion 2Z

(l,5g/ Kg de grãos). Estes trataaentos foraa subnetidos ã infestações na-

turais de Zabto-teã AubjaACÚUteâ (Boh., 1833) que se constitui na principal

praga do caupl armazenado na Região de Rio Branco. Amostras ds lOOg de

cada tratamento foram retiradas mensalmente, determinando-se as porcenta-

gens de: A-Perda de peso; B-Infestação; C-Uaidade e D-Gerainação de grãos.

0 delineamento experlaental foi o inteiraaente casualizado, no esqueaa

fatorial 2 , coa três repetições.

Os resultados mostraram que os tambores metálicos e os silos plásticos

subterrâneos foram os mais eficientes na proteção dos grãos de caupi con-

tra o Z. iub^aidaXai, dispensando o tratamento quíaico preventivo. 0 ar-

aazenamento ea caixas de aadelra fechadas apresentou-se coao o segundo ae-

lhor método de estocagea do produto, quando este sofreu trataaento químico

preventivo, e submetido ar condições experimentais descritas anteriormen-

te.

1/ Pesquisador da EMBRAPA UEPAE de Rio Branco (AC).

2/ Engenheiro Agrõr.oao do BANACRE - Rio Branco (AC).
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EFEITO DE Mel ia azedarach E Tephrosia cândida NA SOBREVIVEKCIA DC CAFIINCHO

DO FEI JOEIRO Zabrotes subfasc iatus .

Carvalho, S. M.

As espécies Melta aaedarach (Meliaceae) e Tephrosia cândida (Leguaino-

sa«?) são plantas ricas ea tetranoreriterpenoides e rotenoides, respectiva^

aente, que possuea propriedades tóxicas a insetos.

Seu efeito foi avaliado sobre Zabrotes subfasciatus (Boheaann, 1833)

(Coleoptera, Bruchidae) ea feijoeiro. Os trataaentos foraa: 1-folhas de H.

azedarach picadas(8g); 2-polpas de frutos de M.azedarach trituradas (8g);

3-folhas de M.azedarach trituradas ea água (50g/I00al)-(10al); 4-polpas de

frutos de M. azedarach trituradas em água (3Gg/100mI)-(5ml); 5-extratc de

raiz de T. cândida de um ano de idade obtido pOr prensagem (l,5nl); 6- extra

to de raiz de T.cândida de dois anos de idade obtido por prensagem'1,5ml) ;

7-idem ao 6, adicionado de Imi de óleo de soja; 8-oleo de soja (1,1); Ç-mu

nha (20g); 10-testemunha.

Cada parcela consistiucm um frasco de vidro fechado, contendo 200g de

teijao preto "Porrilo Sintético', onde tórax misturadas as quantidades ind^

cadas dos extratos e colocados 14 casais de adultos. Oi frascos, apôs o tra_

tamento, foram mantidos em caixas plásticas cobertas com tecido preto, a

temperatura de 25*2?C. As parcelas foram dispostas em blocos casualizados. O

numero de insetos vivos e mortostde grãos inteiros, atacados e o total de

grãos foram avaliados aos 6, 40 e 80 dias.

As maiores cficicncias de controle foram obtidas com os tratamentos com

T. cândida (5,6) e óleo de soja (8), observando-se efeito sinergisCico na

associação dos dois tratamentos (7), o que promoveu 100% de mortalidade ja

d partir da primeira observação. Dos tratamentos com M. azedarach,apenas o

tratamento 2 apresentou redução na população da praga e nos danos causados,

porem, a semelhança do tratamento 9, a níveis não satisfatórios.

Bióloga, M.Sc. pesquisadora da Área de Proteção de Plantas. Fundação

tuf.o Agronômico do Pdrand. Cx. Postal 1331. 86.001 - _,ondrina-PR.
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COITKOLB ALTERNATIVO DO CARURCBO DO CAUPI, CaltoAobKuchui

macutatui (Coleoptera Bruchidae).

Figueira, C. L. M* Ohashi, 0. sf Silva, A.W. A- da & Pereira, R. A.

Cattoiobtachui macutatui é considerada a principal praga do caupi du-

rante o armazenamento, quando pode reduzir em até 802 o valor comercial do

produto, bem como afetar seu peso e o poder germinativo das sementes. Por

isso, este trabalho teve como objetivo testar os seguintes métodos de con-

trole: a) Testemunha, b) Biológico ( t7x.no/unui bà&aJLLb tíym. Pteromalidae) ,

c) Químico (0.02Z de Malathion), d) Óleo de soja a 0.3Z, e) Extrato alcoóli

co de pimenta do reino (10g/100 ml/l kg grãos), f) Extrato alcoólico do tim

bó (2g de raiz/100 ml/l kg grãos), g) Slcool (100ml/l kg grãos). 0 delinea-

mento foi inteiramente ao acaso, onde cada parcela constitui-se de um fras-

co de vidro com lOOg de caupi infestado com 10 casais recém-emergidos do ca_

runcho. Os tratamentos foram aplicados antes da infestação pela praga, exce

to no controle biológico, que recebeu 10 casais do parasitoide 10 dias de-

pois da praga. As avaliações foram realizadas sobre o número de carunchos

emergidos nas gerações G, e G-. Na segunda geração adicionou-se feijão na

proporção do crescimento da praga na G,.

Os resultados foram transformados em / x para analise estatística, a

qual demonstrou que na G,, o álcool foi o único tratamento que não diferiu

da testemunha, e que os demais tratamentos não diferiram entre si. Na G, ,

os melhores tratamentos foram o titnbó e o controle biológico, os quais apre_

sentaram as populações finais menores que as iniciais.

1.Bolsistas Inc. Cient. CNPq

2. Prof. D.B.V.F. - Fac. Ciências Agrárias do Pará - Belém-Pa CEP 66.000
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AVALIAÇÃO DE MÉTODOS DE ARMAZENAMENTO DE MILHO, VISANDO O CONTROLE DE PRA

GAS, NO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO (AC).

Mesquita, J. E. de L. & Fazolin, M.2

O experimento foi conduzido cm um paiol de madeira roliça com cobertura

de palha, situado na Fazenda Experimental da EMBRAPA UEPAE de Rio Branco

(AC). Foram testados como métodos de armazenamento de grãos de milho da

cultivar Maya 15, os seguintes tratamentos: A-Tambores metálicos; B-Sa-

cos de polietileno; C-Caixas de madeira abertas; D-Caixas de madeira fe-

chadas e E-Espigas com palha. Foram comparados grãos não tratados com us

submetidos a um tratamento preventivo ã base de expurgo com fosfeto de

alumínio (2 pastilhas/750 Kg de grãos) mais aplicação de malathion 22

(1,5&/ Kg de grãos). Estes tratamentos foram submetidos à infestações na

turais de Sltophitaò zzamcúi Mots., 1865 e SitoVioqa. czfULtxluJULa. (Oliv.,

1819), de ocorrência generalizada na região. Amostras de 100 g de cada

tratamento foram retiradas mensalmente, determinando-se as porcentagens

de: A-Perda de peso; B-Infestação; C-Umidade e D-Germínação dos grãos.

O delineamento experimental foi o inteiramente casualizado, no esquema

fatorial 2 , com três repetições.

Os resultados mostraram que os tambores metálicos foram os mais eficien

tes na proteção dos grãos de milho contra as referidas pragas, dispensan-

do o tratamento químico. 0 armazenamento de espigas com palha submetidas

ao tratamento químico preventivo, apresentou-se como o segundo melhor mé-

todo de estocagem do produto nas condições experimentais descritas ante-

riormente.

1/ Engenheiro Agrônomo do BANACRE - Rio Branco (AC),

2/ Pesquisador da EMbRAPA UEPAE de Rio Branco (AC).
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AVALIAÇÃO DA AÇÃO TÕXICA DO EXTRATO ACETÕNICO DE PIMENTA-DO-RE_I

NO, Piper nigrumt SOBRE O CARUNCHO DO MILHO, Sitophilus zeamais.

(COLEOPTERA.CURCULIONIDAE).

Musetti, L.1 & Almeida, A.A.2

0 trabalho foi realizado para avaliar o potencial do extrato

acetõnico de P.nigrum no controle de S.zeamais em grãos de milho

armazenado. Os ensaios foram conduzidos em sala climatizada com

T de 26+29C e UR de 70M0Z. Foram testadas 6 concentrações do ejç

trato (1,56; 3,13; 6,25; 12,5; 25 e 50%), com 4 repetições cada,

obtidas a partir da soluçao-estoque (100g/100ml). Em cada repet^

çao foram utilizados 15 insetos (O-72h), colocados em frascos de

acrílico contendo 30g de grãos de milho tratado. As testemunhas

foram tratadas com acetona. A mortalidade foi avaliada diariameri

te durante 28 dias. A DL 5 o determinada foi de 7,32%. 0 efeito S£

bre a Fl foi avaliado pela contagem do número de adultos resul-

tantes de 4 repetições com 5 casais cada, para os tratamentos an_

teriores. Os casais foram deixados sobre os grãos durante 28

dias, sendo os mortos retirados a cada 7 dias. A partir da data

de emergência da Fl, e nos 60 dias seguintes, foram feitas conta

gens diárias dos adultos. O tempo médio para o aparecimento da

Fl foi de 23,6 dias na testemunha, variando de 23,6 dias em

1,56% até 54,3 dias em 12,5%. 0 número de indivíduos da Fl foi

de 489, 418, 174, 92 e 15,para testemunha, 1,56, 3,13, 6,25 e

12,5%, respectivamente. 0 efeito residual foi avaliado apenas p£

ra 50 e 25%, com grãos tratados 15, 30, 60 e 90 dias antes da áa

ta determinada para infestação. A maior concentração apresentou

95% de mortalidade em grãos infestados 90 dias após o tratamen-

to. A equação de regressão tempo/mortalidade foi y*98,7-0,03x

para 50% e y = 86 , 38-0 ,04x para 25%.

1/ Estudante de Põs-graduaçao em Entomo 1ogia-UFPR/Curitiba-PR,

Bolsista CNPq

2/ Professor i)epto Zoo 1 ogi a-UFPR/Curi t i ba-PR , Bolsista CNPq
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SISP3AGAS: SISTEMA OE IDENTIFICAÇÃO E CONTROLE OE PRAGAS.

. P.(11; Martins. J.F. da S.[2); Gebaili. V.P1. (11; Santos. J. de ri. CDs

Cardoso. n. de O. (1): Belarmino. L.C. (2) l Locck. A.E. f2).

0 SISPRAGAS consiste em um sistema computadorizado de informações fito£

sanitárias, desenvolvido conjuntamente por entomologistas do Centro de Pes-

quisa Agropecuária de Terras Baixas de Clima Temperado (CPATB/EFf3RAPA] e da

Universidade Federal de Pelotas (UFPel) e analistas de sistemas do Oeparta-'

mento de Informática fDIN/EMBRAPAl. com colaboração do "Institut Français de

Recherche Scientifique pour le Oéveloppement en Cooperation" (ORSTOII).

0 SISPRAGAS ê um conjunto de ferramentas computacionais apropriadas à

captação, armazenamento e divulgação de informações sobre danos causados pe_

los insetos em agrossistemas e sobre metodologias de controle.

0 versão inicial do sistema, ora em implementação, visa atender os se

guintes objetivos: 11 catalogar insetos de importância eccnõmica e caracter!

zá-los através de aspectos gerais de morfologia; 21 gerenciar dados de sinto

matologia de ataque e informações do comportamento de insetos, incluindo in

fluência de fatores ambientais bióticos e abióticos s 3) manter informações '

de cultivares envolvidas na relação planta-inseto; 4) armazenar informações '

sobre a eficiência de inseticidas no controle de insetos e também sobre OJJ

r.ros métodos de controle, automatizando a indicação de métodos preferenciais.

Com a versão atual parcialmente implementada em microcomputador, apreser»

ta-sp o tipo de "software" que pretende-se colocar a disposição de diferentes

tipos de usuários (pesquisadores, extensionistas e produtores), sem necessid£

de de maiores conhecimentos em informática.

• 1) ORSTOd e OIN/EPIBRAPA - Brasília, OF

(2) CPATR/F.MBRAPA e UFPel - Pelotas, RS.
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BACTÉRIAS SIMBIONTES DE AnaòtKtpka t>pp

Solferini .V.H.'; Matioli,S.K.2e Morgante.J.S.3

A simbiose bacteriana em tefritfdeos vem sendo foco de diversos estu-

dos, principalmente nos gêneros de interesse econômico. Com objetivo de

carecterizar esta interaçlo em espécies do gfnero Anastrepha, foram iso-

lados linhagens de bactérias de adultos, larvas e frutos hospedeiros de A.

fraterculus (vied.), A. obliqua Macq., A. pickeli Lima e A. bistrigata Bez-

zi . Uma linhagem de Escberichia coli e uma de Klebsiella oxitoca foram i-

noculadas em diversos frutos, hospedeiros ou nio, verificando-se depois de

5 dias a resposta a inoculaçSo. Para controle, injetou-se também água des-

tilada estéril.

Das linhagens bacterianas isoladas, foram identificadas apenas espé-

cies da família Enterobacteriaceae. Os gêneros mais constantes foram Kleb-

siella e Enterobacter. Os frutos apresentaram respostas variadas à infec-

ç3o independente de infestação. Esta resistência pôde ser verificada tam-

bém pela resposta a injúria provocadas nos tratamentos controle, onde a-

penas água destilada estéril foi inoculada.

Os resultados sugerem que a infecçio por Enterobacteriaceae nos frutos

hospedeiros está associada a presença de larvas de tefritidios.

1- Doutor; 2- Prof. Doutor; 3- Prof. Titular

1,2 e 3 Depto de Biologia-IBUSP-Cx. Postal 11461-05499-Sao Paulo- SP
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FLUTUAÇÃO POPULACIONAL DA MOSCA DAS FRUTAS DO GÊNERO Anastrepha (DIPTERA ;

TEPMUTIDAE) E SINTOMATOLOGIA DE PRAGAS SECUNDÁRIAS EM POMARES DE GOIABA EM

TAQUARITINGA-SP.

GALLI, J.C.1, CORRÊA, C.J.2

A mosca em questão é a principal praga da goiaba por destruir frutos

destinados ao consumo, reduzir o rendimento do processamento industrial e

por impedir a exportação de frutos "in natura".O presente trabalho foi cott

duzido em pomares comerciais de goiaba da Região de Taquaritinga,SP,e em po

mares experimentais da FCAVJ-UNESP em Jaboticabal-SP(cultivares Rica e Palu

ma de 6-10 anos de idade) e teve como objetivo principal estudar a flutua

ção populacional da mosca das frutas do gênero Anastrepha usando-se armadi.

lhas tipo caça-mosca elaboradas a partir de frascos de polietileno, visando

determinar o maior índice populacional antes e apôs a produção comercial,C£

lhendo-se subsldeos para um programa de MIP. Nos pomares (comerciais e expe

rimentais) foram instalados 8 frascos em cada talhão, empregando-se como is_

ca atrativa suco de goiaba açucarado padronizado. 0 ensaio foi instalado em

outuBro de 1989 visando cronograma de produção 1989/90.As iscas foram reno

vadas periodicamente para a coleta do material sendo que o conteúdo foi re_

gistrado conforme o numero de moscas coletadas por frasco por mês de modo

padrão. Outras pragas foram pesquisadas durante o período onde procurou- se

registrar mensalmente:a) Percentagem de área lesionada por Costalimaíta fer_

rugínea vu£<?ata (Coleoptera-Chrysomelidae) e outros insetos desfolhadores;b)

Número de folhas com sintomas de psilídeos; c) Número de larvas de gorgii

lhos por fruto(Conotrackelus psidii,Coleoptera, Curculionidae); d) Número

de frutos com sintomas de percevejos.Também procurou-se avaliar o número de

larvas de moscas das frutas/fruto(objetivando determinar a real importância

desta com relação ao ecossistema). Os resultados mostraram a presença da

mosca durante quase todo o período, com um pico populacional de adultos em

maio,após a colheita,confirmando grande eficiência da isca formulada com o

próprio fruto e indicaram a importância do gênero Anastrepha como praga châ

ve nos pomares.

1/ Dept.Entomologia e Nematologia da FCAV/UNESP,14870 -Jaboticabal-SP.

2/ Posto CEMIP de Taquaritinga.SP, Convênio DEN/CEMIP/FCAVJ/UNESP, 14870 -

Jaboticabal, SP.
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DINÂMICA DE PULVERIZAÇÃO EM DOIS PROCESSOS OE APLICAÇÃO DE INSETICIDAS EM

UBV EM CULTIVOS DE FEIJÃO E DE TOMATE RASTEIRO

CALLI, J.C.1

O trabalho foi conduzido no Departamento de Entomologia e Nematologia

da FCAV/UNESP,Campus de Jaboticabal.SP, durante 1987/88 e teve o objetivo

de estudar a viabilidade do emprego de dois processos de aplicação em UBV -

CDA em cultivos de feijão(Cultivar 'Carioca' com espaçamento de 40cm entre

linhas com 2 plantas a cada 20cm) e tomate rasteiro(com espaçamento de lm

entre linhas e 0,25 a entre covas,irrigado por sulco) cultivados segundo me

todologia considerada padrão na região. Foram estudadas as performances dos

aplicadores eletrostáticos e rotativos(LVC-CDA ma-uais)para comparação com

aplicação convencional hidráulica (Jacto JD 14-2,manual), em diversos está

gios de desenvolvimento dos cultivos, enpregando-se diferentes metodologias

e velocidades na simulação de tratamento fitossanitãrio. A dinâmica de pul_

verização foi estudada com técnica de corante (fosforescente para ED e não

fosforescente para disco rotativo ULVA), considerando-se o espectro de g£

tas e a relação VMD/NMD. A análise e a interpretação dos resultados permitJ_

ram as seguintes conclusões principaisra) Em cultivo de feijão os dois pro

cessos CDA não mostraram eficíência;b) A performance da pulverização ele_

trostática é bastante dependente da velocidade de aplicação,que no caso do

tomate rasteiro deve ser inferior a lm/segundo a partir da 3- fase do culti_

vo; c)0 método de disco rotativo ULVA-CDA foi praticãvel apenas para a pa£

te mediana e parte superior da planta do tomateiro, para duas fileiras de

plantas,quando se usou velocidade de aplicação de 0,5m/segundo,com um vento

a favor de 5-10kn/ha. Considerando o fator rendimento operacional(Faixa de

Deposição Útil), a questão velocidade de aplicação deve ser objeto de esttj

do de novos experimentos de campo.

1/Prof.Ass.Dr.-Dept. de Entomologia e Nematologia/CEMIP/FCAV/UNESP, CEP

14870 - .laboticabal - SP.
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PREFERENCIA DE ALIMENTAÇÃO t uviruaigitu ut — 1 sorte* sp (LEPIDOPTERA: GCOHE-

TRIDAE) E SUA INTERAÇÃO COM DIFERENTES HOSPEDEIROS.

ALVES, J.B.1; VILELA, E.F.2; ZANUNCIO, J.C.2; OLIVEIRA, M.M.3; FREITAS,

M.F. de 4.

Estudos do comportamento e da interação de insetos em processo pri-

mário de adaptação as plantas de eucalipto são necessários para fornecer

subsídios as práticas de manejo integrado de pragas. Neste trabalho, procu

rou-se estudar a preferência de oviposição e alimentação de âwlwiilf sp ea

cinco hospedeiros: A - Psiditmi gnajavm, B - Eucaliptos grmmdlm, C - E.

cloeziana, D - E. tereticornis e E - E. torellaas.

Os testes de preferência de alimentação e de oviposição foras feitos

de três maneiras: 12 - Alimentou-se lagartas com folhas de E. gramdls e a

geração seguinte foi submetida a testes. 22 - Alimentou-se lagartas com fo-

lhas de P. guajava e a geração seguinte foi também submetida aos mesmos te£

tes. Em uma terceira etapa, fez-se a extração, em vapor, de folhas de P.

goajava e o extrato foi pulverizado em folhas de papel cartão, que foram

empregados nos testes.

No priaeiro teste, o número de ovos colocados foram os seguintes,por

espécies: A - 1372, B * 315, C » 247, D - 342, E - 1233. Após 48 horas obte

ve os seguintes resultados nos testes de alimentação em percentages de la-

gartas que estavam alimentando-se nas espécies A - 21,8, B - 22,6; C - 20,9;

D - 1,7 e E - 32,5Z.

No segundo teste, o número de ovos colocados foram os seguintes<»por

espécies: A - 1310, B * 507, C - 511, D - 542 e E • 230. Após 48 horas, obte

ve-se os seguintes resultados para a alimentação: 45,8; 14,5; 13,3; 0,00 e

22,9% nas espécies A, B, C. D e E, respectivamente.

No terceiro teste, foram colocados 1003 ovos nas folhas pulveririza

das con o extrato e 222 na testemunha (branco). Assim houve influência na

preferência por alimentação, mas não por oviposição.

1 - Eng.Flor. e Bolsista de Aperfeiçoamento do CNPq/BIOAGRO/UFV/DBA

2 - Prof. Adj. IV e Bolsista do CNPq, DBA/UFV. 36570 - Viçosa - MG

3 - Eng. Agrônoma e bolsista do CNPq/BIOAGRO/UFV/DBA

4 - Prof. Assistente I - DEF/CAMPUS VII - 58700 - PATOS - PB
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