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Os cupins subterraneos sac um dos principais fatores
limitantes aos plantios de eucalipto nas regioes de cerrado, ilt'Kando
e destruindo 0 sistema radicular das mudas. Atualment,~ Ila uma
ausencia total de cupinicidas para uso florestal e a necessidade de
novos produtos e prememe. Este trabalho teve par objetivo verificar
a eficiencia do inseticida bifentrina no controle de cupins subterraneos
(Syntermes molestus e Cornitermes bequaerttl, em plantios de
eucalipto. 0 experimento foi instalado em area de plantio de
Eucalyptus urophyl/a, da Champion, Tres Lagoas - MS, em 12/5/95,
aplicando-se os produtos de diferentes formas. 0 delineamento
experimental foi em blocos casualizados, com 7 tratamentos e 4
repeti<;:oes. Cada parcela foi composta por 4 linhas de 20 plantas,
onde as duas linhas centrais receberam 0 tratamento e as laterais
foram deixadas como bordadura (nao tratadas). Os tratamentos
empregados foram: Bifentrinij (Talstar 100 CE) nas dosagens de
0,02 e 0,04 9 i.a.lplanta, em pulveriza<;:ao dirigida para a cola da
planta; Bifentrina em solu<;:aoa 0,05 e 0,1 % de i.a. para imersao de
mudas, Fipronil (Regent 800 WDG) em solu<;:aoa 0,4 % de i.a. para
imersao de mudas e Heptacloro (PM) em solu<;:aoa 1,0 % de i.a.
para imersao de mudas e testemunha. Foram avaliados aos 27, 61,
90, 133, 161 e 190 dias do plantio 0 n£ de plantas 1l1(,r+aspor
cupins e por outras causa's e a n~ de plantas com silltl\mas de
fitotoxicidade. Os resultados mostraram que 0 prod uta bifelltrina foi
eficiente no controle de cupins, quando aplicado em imersao de
mudas a 0,1 % de i.a. e em pulveriza<;:ao em cobertura a 0,4 % de
i.a./planta (ambos com 80 % de controle), durante todo 0 perfodo
de avalia<;:ao. Estes resultados foram comparaveis aos obtidos com
a fipronil em imersao de mudas (80 %) e superiores ao heptacloro
(40 %). Nao foram observados sintomas de fitotoxicidade nas plantas
tratadas.
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A lagarta parda, Thyrinteina arnobia, e considerada uma
das principais pragas das florestas de ~ucalipto no Brasil. /\) sar de
alguns estudos feitos, a cria<;:aomassal desta especie ailld;,) nao se
tornou uma realidade, 0 que impossibilita um maior numero de
pesquisas nas areas de comportamento e controle. Este trabalho
teve por objetivo avaliar 0 desenvolvimento de T. arnobia por 3
gera<;:oesem dieta artificial, comparando-o com a dieta natural (folhas
de Eucalyptus grandisl. As condi<;:oesambientais foram: temperatura
de 25..±.2 DC, UR de 70 ..±.10 % e fotofase de 14 horas. Foram
utilizadas 100 lagartas/tratamento, individualizadas em tubos de vidro
de fundo chato, contendo a dieta, e copos plasticos com tampa
para 0 tratamento com folhas de eucalipto. Os parilmetros biol6gicos
avaliados foram: durac;:ao e viabilidade das fases larval, pupal e do
cicio total, peso de pupas, longevidade dos adultos, razao sexual,
deforma<;:oes, numero de ovos/femea e dura<;:ao e viabilidade do
perfodo embrionario. Em term os gerais, verificou-se que, no cicio
total das gera<;:oesF,e F2 de T. arnobia mantidas na dieta artificial,
houve uma reduc;:ao de 6 dias, em media, para machos e femeas.
Entretanto, 0 peso de pupas e 0 numero de ovos/femea sofreram
uma reduc;:ao de aproximadamente 50 % na dieta artificial, em
comparac;:ao com os insetos obtidos na dieta natural. A vi<.JLilidade
media para 0 perfodo ovo-adulto nas 3 gerac;:oes (72,3 %i nao foi'
afetada pela dieta artificial. Estes resultados indicam que, com
pequenos ajustes na composic;:ao da dieta, sera possivel manter uma
criac;:ao massal de T. arnobia em laborat6rio, principalmente para
estudos com inseticidas, entomopat6genos, interac;:oes inseto-planta
e criac;:aode inimigos naturais.
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Com a objetivo de relatar ocorrencias e possfveis danos
causados por insetos em plantas de Prosopis spp. (algarobeirasL
faram realizados levantamentos em um ensaio de competi<;:ao de
especies deste genero, em Petrolina-PE, no perfodo de fevereiro de
1984 a janeiro de 1993, em intervalos peri6dicos de 2-3 meses.
Ouando as insetos se apresentavam em niveis populacionais
considerados elevados, causando danos as plantas, eram amostr'l90s
para posterior identifica<;:ao e cataloga<;:ao no Laborat6rio de
Entomologia da EMBRAPA-CPA TSA. A identifica<;:ao daqueles nao
catalogados no CPATSA foi feita pelo Centro de Identifica<;:ao de
Insetos Fit6fagos-CIIF, em Curitiba-PR. Na analise dos dados, cad a
arvore foi considerada uma repeti<;:ao. Para as danos causados por
insetos serradores verificou-se 0 numero e a dimensao dos galhos
serrados. A estimativa da materia seca e da area foliar perdida foi
feita em 20 gal has retirados de 4 plantas, por especie de Prosopis,
simulando a ataque do inseto. A avalia<;:aodos danos causados pelos
desfoliadores foi baseada em uma escala de 4 notas para classifica<;:ao
visual (1 = nao desfolhada e 4 = muito desfolhadal. Melipotis
oehrodes e Stiphra robusta foram consider ados os principais insetos
desfoliadares. Altos indices de infesta<;:ao de M. oehrodes foram
observados em P. juliflora, P. alba e P. pal/ida. Os danos causados
par S. robusta foram considerados leves ([ndice 2). Quanto aos serra-
paus, foram identificados Oneides limpida em P. juliflora e P. pal/ida;
Oneideres alicei em P. chilensis e P. velutina; Nesozineus bucki em
P. pallida, P.alba e P. glandulosa; e Retraehydes thoracieus thoraeieus
em P. chilensis e P. velutina. Somente em P. juliflora e P. pal/ida
foram constatados danos em galhos com diametro superior a 2,5
cm na area seccionada, sendo 18 e 41%, respectivamente, a
porcentagem de arvores danificadas. Quanto a estimativa de perdas,
estimou-se para P. juliflora valores de 15,9 gel 0,3 9 da materia
seca lenhosa e foliar, respectivamente, para galhos serrados com
88 cm de comprimento e area foliar de 886 cm2• Com rela<;:aoas
vagens, frutos de P. juliflora e P. pal/ida foram danificados pela a<;:ao
de Trigona spinipes (abelhas irapua). No estadio inical do povoamento,
foi observada a presen<;:ade Enchenopa sp., sem contudo apresentar
danos as plantas, sendo maior numero de colonias deste inseto
encontrado em P. chilensis e P. juliflora. A presen<;:ade cupins foi
observada em galhos e troncos das algarobeiras, quando mortos.
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Com 0 objetivo de levantar e identificar os insetos
serradores em especies do genero Prosopis (algarobeirasL foram
coletados ao acaso, abaixo das copas das arvores, ramos e galhos
serrados em cad a uma das especies introduzidas nos Campos
Experimentais do Centro de Pesquisa Agropecuaria do Tr6pico Semi-
Arido-CPATSA, Petrolina-PE. 0 material coletado foi colocado em
gaiolas entomol6gicas com estrutura metalica, medindo 0,35 x 0,35
x 0,70 m, revestidas de tela de nylon com perfura<;:oes de 1 mm2•
Ap6s 0 terminG do cicio evolutivo dos insetos da fase ovosllarva
para adulto, cerca de 5 meses, os insetos emergentes foram enviados
ao Centro de Identificac;:ao de Insetos Fit6fagos-CIIF, em Curitiba-
PR, para identifica<;:ao. Danificando ramos de P. juliflora foram
identificados Oneideres limpida e Doreacerus barbatus; em P. pal/ida,
Nesozineus bucki e Oneideres limpida; em P. alba, Nesozineus bueki;
em P. ehilensis e P. velutina, Oneideres alieei, Brasilianus batus e
Retrachydes thoraeicus thoracicus; e em P.glandulosa, Nesozineus
bucki.
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