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Nicotiana tabacum (L.). Os tratamentos 
N. tabacum N. 

tabacum
As soluções foram pulverizadas utilizando-se torre de Potter, sobre os insetos (ação direta) e no alimento (ação 

foram transferidos para placas de Petri. Na ação indireta, a aplicação de 1 mL foi efetuada sobre 5g de farelo de 

em ambas estratégias, e respectivas testemunha, foram preparadas 5 placas contendo 15 insetos, sendo cada 
placa considerada uma repetição. Em ambos os casos, os insetos foram mantidos em 26±1°C e fotofase de 14 
h, por 10 dias, sendo avaliados diariamente a mortalidade de A. diaperinus. O método de aplicação direta do 

N. tabacum A. diaperinus

N. tabacum apresentaram 
potencial para o controle de A. diaperinus

12-Respostas de Cosmopolites sordidus (Germ.) ao óleo essencial de eucalipto. (Responses of Cosmopolites 
sordidus (Germ.) to eucalyptus essential oil). CONCEIÇÃO, L.S.¹; FONSECA, S.S.1; FANCELLI, M.2; BORGES, A.L.2.1 

Mandioca e Fruticultura, C.P. 007, 44380-000, Cruz das Almas, BA, E-mail: marilene.fancelli@embrapa.br

A broca-do-rizoma, Cosmopolites sordidus, é a principal praga da cultura da bananeira. O estudo do comportamento 
do inseto pode auxiliar no desenvolvimento de alternativas para seu manejo. O presente trabalho teve como 

C. sordidus
foram utilizadas como arenas. Pedaços de esponja vegetal impregnados com os tratamentos foram dispostos 
nas extremidades opostas das arenas. No primeiro ensaio, utilizou-se o delineamento inteiramente casualizado, 

os experimentos, 20 adultos de C. sordidus

repeliu os adultos de C. sordidus 
C. sordidus

eucalipto varia em função da diluição e do tempo de avaliação.

13-Parasitismo de Fopius arisanus em ovos de Ceratitis capitata em diferentes idades. (Parasitism Fopius arisanus 
in Ceratitis capitata eggs at different ages). GROTH, M.Z.1; NORNBERG, D.S.1; BERNARDI, D.1; LOECK, A.E.1; 
PONCIO, S.1; NAVA. D.E.2. 1Universidade Federal de Pelotas, Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel, Programa de 

O parasitoide de ovos Fopius arisanus (Sonan, 1932) (Hymenoptera: Braconidae) apresenta um potencial como 
Ceratitis capitata (Wied. 1824) 

(Diptera: Tephritidae) por possuir potencial ao desenvolvimento de F. arisanus. Contudo, visando multiplicação 

a viabilidade do ciclo biológico do parasitoide. O objetivo do trabalho foi avaliar diferentes idades de ovos de C. 
capitata no parasitismo de F. arisanus. Ovos de C. capitata com idades de 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40 e 44 
horas, foram separados em grupos (50 ovos)

F. arisanus com 20 dias de idade para ocorrer 
o parasitismo. Decorrido cinco horas, os ovos foram retirados, transferidos para potes plásticos (80 mL) contendo 


