
volver trabalhos nessa área. Dessa maneira, obtiveram o fero-
mônio sexual de Spodoplera frugiperda, em duas formula-
ções: Z 9 DDA 10 mg e Z 9 TOA 9,7 mg + Z 7 DDA 0,3
mg.Essas formulações foram comparadas com uma formula-
ção comercial americana e fêmeas virgens com idade de 3
a 4 dias (3 por gaiola), alimentadas com uma solução de
água com açúcar a 10%.

o experimento foi instalado na EMBRAP NCNPMS,
em blocos ao acaso, com 8 repetições, sendo que o espaça-
mento entre armadilhas foi de 20 metros. As armadilhas fo-
ram do tipo Pherocon 1<, de coloração amarela, colocadas
a 1 m da superficie do solo.

Os resultados estão mostrados nas 1àbelas 94 e 95. O
número máximo de indivíduos coletados por tratamento foi
de 161 machos nas 8 armadilhas contendo ferômonio sexual
importado dos Estados Unidos, o que dá uma média aproxi-
mada de 20 adultos por armadilha, nos .seis primeiros dias
de coleta (1àbela 94). O número máximo coletado caiu à
metade nas armadilhas contendo fêmeas virgens ou o fero-
mônío Z9 DDA a 10 mg. O pico de coleta ocorreu no quar-
to dia de exposição das armardilhas (1àbela 95). Nesse dia,
em particular, foram coletados 202 adultos, nas 32 armadi-
lhas expostas, dando uma média geral de 6,3 adultos por ar-
madilha. Com o feromônio comercial. foram coletados 71
adultos, enquanto que para as fêmeas virgens e a formula-
ção Z9 TOA 9,7 mg + Z7 DDA 0,3 mg coletaram-se nesse
dia52 e 67 adultos, respectivamente. Esses resultados, embo-
ra preliminares, mostram a possibilidade de se usar a formu-
lação americana ou mesmo a brasileira ( Z9 TOA + Z7
DDA ), para observar a presença de adultos de Spoaopte-
Ia frugiperda em milho. - Ivan Cruz, Jerezinha. Maria Santa-
na DeIla Lúcia, WcllterJosé Rodrigues Metrsngoto.

TABElA 94. Número acumulado de adultos machos de Spodoptets Iru-
giperda capturados em armadilha de feromônios sexuais.
CNPMS, Sete Lagoas, MG, 1992 .

Número acumulado de adultos coletados em 8
Tratamentos armadilhas, em diferentes_d_~s d~sole!3 __

I" 2" 38 48 58 6" 7"

Fêmeas virgens 13 16 24 76 79 93 86
Feromônio comercial 28 44 68 139 154 161 16
lJ)DDA 10 mg 6 4 11 23 29 31 36
'lJ)TDA9,7mg +
7:T DOa 0,3 mg 2 2 11 78 88 94 %
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TABElA 95. Nümero de adultos machos de Spodoplera frugiperdacap-

turados em armadilhas de feromônios sexuais. CNPMS,
Sete Lagoas, MG, 1992

Número de adultos coletados em 8 armal!ilhl!ll
lhItamentos Coleta

18 28 3" 4" 5" 6" 7"

Fêmeas virgens 13 3 8 52 3 4 2
FeromOnio comercial 28 16 24 71 15 7 O
'Z!J OOA 10 mg 6 2 3 12 6 2 5
'Z!J TOA 9,7 mg +
z:7 DOa 0,3 mg 2 O 9 67 10 6 2

10tal 49 21 44 202 34 19 9

BIOLOGIA DE Chelonus (chelonus) insulsris,
PARASITÓIDE DE OVO E lAOARTA DA

Spodoptera frugiperda

Chelonus (chelonus) insularis, parasit6ide da farnflia
Braconidae Hymenoptera, tem ocorrência comum na região
de Sete Lagoas, MO. A fêmea do parasit6ide coloca seus
ovos no interior dos ovos da Spodoptera frugiperda, a princi-
pal praga do milho no Brasil Uma das particularidades do
parasítóide é que ele penetra nos ovos da praga, mas permi-
te a eclosão de suas lagartas. O presente trabalho teve co-
mo objetivo estudar a biologia do parasit6ide, visando o con-
trole biológico da S. irugipetds. Os experimentos foram con-
duzidos no CNPMS, em Sete Lagoas, MO. Posturas de S.
frugiperda foram oferecidas a casais do parasit6ide por pe-
ríodos de no máximo 8 horas, como sítio de postura. Findo
cada período, as posturas foram transferidas para copos de
sOmI, contendo dieta artificial ou folhas de milho. Quatro
dias ápos a eclosão, todas as lagartas foram individualizadas.
Daí em diante, foi observado o dia em que a lagarta cessa-
va a alimentação e penetrava na dieta, para formar um casu-
lo precoce, denominado "célula da morte". Foi também ob-
servada a emergência do adulto parasit6ide e sua longevida-
de. Os resultados mostraram uma diminuição no crescimen-
to e um aumento no ciclo larval da praga. A lagarta parasita-
da inicia o processo de população precoce (média de 1,5
em), entrando na dieta artificial, em média com 19 dias após
o parasitismo. O ciclo biol6gico do parasit6ide (ovo adulto)
variou de 21 a 40 dias, de acordo com a temperatura. A íon-
gevidade do adulto variou, em média, de 7 a 10 dias. - Ivan
Cruz, Maria Aparecida Alves Resende, Jerezinha Maria Sen-
tsn« DeIla Lúcia.

CAPTURA DE MACHOS DE Spodoptera frugiperda COM
FEROMÔNIOS E SUA RElAçÃO COM A COLETA

DE POSTURAS

Uma das vantagens do monitoramento de insetos atra-
vés da captura de machos em armadilha contendo feromô-
nio sexual é a possibilidade de previsão do ataque das lagar-


