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AVALIAÇÃO DA DISPERSÃO DO PARASITOIDE Telenomus remus NIXON
(HYMENOPTERA: PLATYGASTRIDAE) E ARMAZENAMENTO DO
HOSPEDEIRO PARA O CONTROLE DE Spodoptera frugiperda (J.E.
SMITH) (LEPIDOPTERA: NOCTUIDAE) EM MILHO

RESUMO – Este estudo teve como objetivos determinar a capacidade de
dispersão do parasitoide Telenomus remus Nixon (Hymenoptera:
Platygastridae) e armazenamento do hospedeiro visando o controle de
Spodoptera frugiperda (J.E. Smith) (Lepidoptera: Noctuidae) na cultura de
milho. Estabeleceram-se doze parcelas de 829,44 m2. Cada parcela continha
quatro quadrados concêntricos cuja distância desde o centro até o ponto médio
de cada lado foi de 3,6; 7,2; 10,8 e 14,4 m, marcando-se em cada quadrado 8,
16, 24 e 32 pontos (plantas). As plantas foram infestadas artificialmente com
massas de ovos de S. frugiperda. A infestação foi realizada com uma massa de
ovos/planta em 1,6% das plantas na parcela. Após isso, foram liberados
100.000, 150.000 e 200.000 parasitoides/ha em plantas de milho nos estádios
fenológicos V4-V5 e V8-V9. Houve ainda um tratamento no qual não houve
liberação de parasitoides. As massas de ovos foram recolhidas após 48 h e
levadas para laboratório para avaliação de parasitismo. Adotou-se o
delineamento experimental de blocos ao acaso com três repetições. Foi
determinado o porcentual de parasitismo em cada ponto onde houve
infestação. Avaliou-se também, a influência de diferentes temperaturas (5, 10,
15, 20°C) e períodos de armazenamento (0, 3, 6, 9, 12 e 15 dias) no
parasitismo de T. remus em ovos de S. frugiperda. Após esses períodos foram
colocadas fêmeas do parasitoide e mantidas em sala climatizada (25±1°C, UR
de 70±10% e fotofase de 12 horas) para posterior avaliação do porcentual de
parasitismo. O estádio fenológico do milho influenciou na dispersão de T.
remus, sendo a distância média percorrida de 11,4 m no estádio fenológico V4V5 e 9,8 m no V8-V9. Não houve diferença significativa entre as densidades de
parasitoides liberadas. Assim, sugere-se a liberação de 100.000 parasitoides
distribuídos em 68 pontos/ha no estádio fenológico V4-V5 do milho e 91 no
estádio V8-V9. Em relação ao armazenamento de ovos, houve diferença
significativa entre as temperaturas e períodos de armazenamento avaliados.
Portanto, o armazenamento de ovos do hospedeiro pode ser realizado até nove
dias a 15°C.
Palavras-chave: parasitismo, controle biológico aplicado, lagarta-do-cartucho,
densidades de liberação, estocagem de ovos.
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EVALUATION OF THE PARASITOID Telenomus remus NIXON
(HYMENOPTERA: PLATYGASTRIDAE) DISPERSAL AND HOST STORAGE
FOR Spodoptera frugiperda (J.E. SMITH) (LEPIDOPTERA: NOCTUIDAE)
BIOLOGICAL CONTROL IN MAIZE

ABSTRACT – The objective of this study was to know the dispersal capacity of
the parasitoid Telenomus remus Nixon (Hymenoptera: Platygastridae) and host
storage for the control of Spodoptera frugiperda (J.E. Smith) (Lepidoptera:
Noctuidae) in maize. Twelve plots of 829.44 m2 each were established. Each
plot contained four concentric squares whose distance from the center to the
midpoint of each side was 3.6; 7.2; 10.8 and 14.4 m, being each square with 8,
16, 24 and 32 sampling points (plants). The plants were artificially infested with
egg masses of S. frugiperda. The infestation was performed using one egg
mass /plant in 1.6% of the plants in a plot. After that, 100,000, 150,000 and
200,000 parasitoids/ha were released in maize at the V4-V5 and V8-V9
phenological stages. There was also a treatment in which there was no release
of parasitoids. The egg masses were collected after 48 h and taken to the
laboratory for parasitism evaluation. A randomized complete block design with
three replicates was used. The percentage of parasitism was determined at
each point where infestation occurred. The influence of different temperatures
(5, 10, 15, 20 °C) and storage periods (0, 3, 6, 9, 12 and 15 days) was also
evaluated on T. remus parasitism in S. frugiperda eggs. After these periods,
egg masses were offered to parasitoid female for oviposition and kept in an
acclimatized room (25±1°C, RH 70±10% and photo phase of 12 hours). The
phenological stage of maize influenced the dispersal of T. remus, with a mean
distance of 11.4 m and 9.8 m in the in the V4-V5 and V8-V9 phenological
stages, respectively. There was no significant difference between the densities
of released parasitoids. Thus, we suggest the release of 100,000 parasitoids
distributed in 68 points/ha in the V4-V5 phenological stage of maize and 91 in
the V8-V9 stage. Regarding egg storage, there was a significant difference
among the temperatures and storage periods evaluated. Therefore, storage of
the host can be carried out up to nine days at 15 °C.
Keywords: parasitism, inundative biological control, fall armyworm, release
densities, egg storage.
.
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1. Introdução
A lagarta-do-cartucho, Spodoptera frugiperda (J.E. Smith) (Lepidoptera:
Noctuidae), é um inseto polífago, cujas populações normalmente atingem o
nível de dano econômico (LUGINBILL, 1928). Além disso, é considerada como
uma das pragas mais importantes do milho, em função das injurias que
ocasiona nas partes aéreas durante os períodos vegetativo e reprodutivo do
cultivo (BUNTIN, 1986).
No Brasil, o controle dessa praga é realizado principalmente por meio do
uso de plantas Bt (CÉLERES, 2015). Embora essa tecnologia tenha sido
vantajosa no cultivo (OKUMURA et al., 2013; WAQUIL et al., 2013;
SORGATTO; BERNARDI; OMOTO, 2015), a expressão contínua destas
proteínas inseticidas somada com a baixa adoção de zonas de refúgio, impõem
uma forte seleção para a resistência (BERNARDI et al., 2015), comprometendo
a sustentabilidade dessa tecnologia no manejo de pragas.
Por outro lado, inseticidas ainda são utilizados para controlar S.
frugiperda (BELAY; HUCKABA; FOSTER, 2012); seja por produtores que não
utilizam milho Bt ou por aqueles cuja tecnologia não é mais eficiente (ex.: milho
que expressa a proteína Cry1F). Essas aplicações, em alguns casos, podem
ser

excessivas,

RODRIGUEZ;

provocando

OMOTO,

seleção

2001),

de

eliminação

insetos
dos

resistentes
inimigos

(DIEZnaturais,

desencadeando ressurgimento da praga chave e surtos de pragas secundárias
(OLIVEIRA et al., 2007).
Neste contexto, a utilização de inimigos naturais pode contribuir na
redução dos danos e minimizar tais desequilíbrios (GOUSSAIN et al., 2002;
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BUSATO et al., 2006). Entre esses agentes de controle biológico, os
parasitoides de ovos mostraram resultados promissores no controle (PARRA;
ZUCCHI, 2004), com a grande vantagem de atuar antes que o inseto ocasione
o dano no cultivo.
Diversos estudos feitos com o parasitoide Telenomus remus Nixon
(Hymenoptera: Platygastridae) mostram o enorme potencial no parasitismo de
ovos de S. frugiperda. Sua alta capacidade reprodutiva (CAVE, 2000) e o fato
de possuir a particularidade de parasitar todos os ovos, inclusive aqueles que
se encontram nas camadas internas das posturas (BUENO et al., 2008;
CARNEIRO; FERNANDES, 2012; POMARI et al., 2012), o colocam como um
agente promissor no controle biológico dessa praga.
Em condições brasileiras, Figueiredo, Cruz e Della-Lucia (1999)
consideraram viável a utilização deste parasitoide para o uso no manejo
integrado de S. frugiperda no milho. Estudos realizados na Colômbia e
Venezuela apresentaram altos índices de parasitismo mediante a liberação
deste parasitoide, sugerindo desta forma, redução das aplicações de
inseticidas (FERRER, 2001; GARCIA et al., 2002).
Não obstante, apesar dos numerosos estudos realizados com T. remus,
ainda não foi possível à utilização exitosa desse parasitoide em liberações
inundativas. Assim, aspectos relacionados ao desempenho desse parasitoide
em condições de campo precisam ser melhor esclarecidos visando a
implementação de programas de controle da lagarta-do-cartucho. Este estudo
visa conhecer a capacidade de dispersão de T. remus no parasitismo de S.
frugiperda no milho, um atributo de soma importância na determinação da
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quantidade de pontos a serem estabelecidos nas liberações, garantindo
distribuição

homogênea

e, consequentemente, o

parasitismo na área.

Informações sobre esses aspectos frequentemente são escassos devido às
dificuldades na detecção do deslocamento desses pequenos organismos em
seus ambientes (GODFRAY, 1994). Além disso, este estudo visa determinar a
densidade de liberação ideal do parasitoide nos estádios fenológicos do cultivo
onde a praga comumente atinge picos populacionais elevados. Este aspecto é
de suma importância e muitas vezes negligenciado pelos pacotes tecnológicos
desenvolvidos (OVERHOLT et al., 1994).
Ainda, a comercialização de parasitoides em programas de controle
biológico aplicado inundativo usualmente tem demanda flutuante. Assim, em
determinadas ocasiões é necessário armazenar os hospedeiros visando a
produção de parasitoides. Por isso, outro objetivo deste estudo foi a avaliação
de temperatura e tempo de armazenamento de ovos de S. frugiperda visando a
produção de T. remus.
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2. Revisão bibliográfica
2.1. Importância fitossanitária de Spodoptera frugiperda
A espécie Spodoptera frugiperda (J.E. Smith) (Lepidoptera: Noctuidae),
conhecida como lagarta-do-cartucho, é uma espécie polífaga associada a mais
de 80 espécies hospedeiras, com destaque para as gramíneas (CAPINERA,
1999). Muitos desses hospedeiros apresentam importância econômica como
milho, algodoeiro, cana-de-açúcar, trigo, aveia, soja, amendoim, batata, arroz e
hortaliças (LUGINBILL, 1928).
Este inseto é nativo de regiões de clima quente do continente
americano, além das Antilhas (BERTELS, 1970). Embora seja uma espécie
própria de regiões mais quentes, S. frugiperda possui ampla distribuição por
países da América do Sul e Central, e mesmo América do Norte (MITCHELL,
1979; MAUND, 1995). No Brasil, esta espécie é encontrada em praticamente
todos os estados, gerando em muitos casos severas infestações que são
favorecidas pelas condições climáticas predominantes, a disponibilidade e
diversificação de plantas hospedeiras durante todo o ano (WAQUIL, 2017), as
múltiplas gerações por ano (FITT et al., 2006 FARIAS et al., 2014) e sua
elevada capacidade reprodutiva (NAGOSHI et al., 2007).
No milho, este inseto ocorre nos períodos vegetativo e reprodutivo do
cultivo e em todas as estruturas aéreas, preferencialmente nas folhas mais
novas do cartucho (BUNTIN, 1986). Assim, quando o ataque ocorre nos
primeiros estádios fenológicos da cultura, a lagarta-do-cartucho pode chegar a
provocar a morte das plantas; e em fases mais tardias, pode-se encontrar a
larva se alimentando do pendão e até mesmo das espigas em formação
(WAQUIL et al., 1982).
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Hruska e Gould (1997) observaram 73% de redução da produção no
milho na Nicarágua. Farinelli e Fornasieri-Filho (2006) mencionam que no
Brasil os danos podem ocasionar a redução de até 60% na produção desse
grão. Bahia Filho et al. (2008) indicam que as pragas da cultura do milho, com
destaque para a lagarta-do-cartucho, têm sido fator limitante ao aumento da
produtividade ou lucratividade do agricultor.
Visando reduzir os danos ocasionados por esse lepidóptero, o controle
por meio de inseticidas químicos pode chegar, em algumas ocasiões, a dez
aplicações durante a safra (BAHIA FILHO et al., 2008). A alta frequência
dessas aplicações pode provocar consequências indesejáveis como a seleção
de insetos resistentes (DIEZ-RODRIGUEZ; OMOTO, 2001) e a eliminação dos
inimigos naturais, desencadeando ressurgimento da praga chave e surtos de
pragas secundárias (OLIVEIRA et al., 2007). Não obstante, o controle é
realizado

principalmente

por meio

do

uso

de

plantas

geneticamente

modificadas que expressam proteínas inseticidas derivadas da bactéria Bacillus
thuringiensis (WAQUIL; VILLELA; FOSTER, 2002). Embora essa tecnologia
proporcione benefícios no milho (OKUMURA et al., 2013; WAQUIL et al., 2013;
SORGATTO; BERNARDI; OMOTO, 2015), a expressão continua destas
proteínas inseticidas somada com a baixa adoção de plantas refugio impõem
uma forte seleção para a resistência em populações de pragas alvo
(BERNARDI et al., 2015), comprometendo a sustentabilidade dessa tecnologia
no manejo de pragas.
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2.2. Aspectos bioecológicos de Spodoptera frugiperda
A fêmea coloca seus ovos em massas que são, geralmente, depositadas
na superfície abaxial das folhas de plantas com até seis folhas e na superfície
adaxial nas plantas que possuem mais de sete folhas (BESERRA; DIAS;
PARRA, 2002). Os ovos possuem 0,4 mm de diâmetro e 0,3 mm de altura e
são de coloração verde clara passando a alaranjado próximo a eclosão das
larvas. Cada fêmea coloca 1500 ovos, em média, distribuídos em posturas,
contendo cerca de 150 ovos cada (SPARKS, 1979). No momento da
oviposição, a fêmea deposita escamas sobre a postura provenientes da região
posterior do abdome (CAVE, 2000).
Após aproximadamente três dias eclodem as larvas, que, inicialmente,
se alimentam do córion de seus ovos e das folhas mais novas da planta. As
larvas recém-eclodidas são capazes de produzir fios de seda, que as auxilia na
dispersão e escape de inimigos naturais (WAQUIL et al., 1982). Nesta fase, os
insetos permanecem dentro do cartucho da planta alimentando-se das folhas
mais novas, consumindo grande parte do limbo foliar antes destas se
expandirem (LUGINBILL, 1928). Em virtude do comportamento canibal,
geralmente, encontra-se apenas uma larva desenvolvida em cada cartucho.
Em estádios mais adiantados, pode-se encontrar a larva se alimentando do
pendão e até mesmo das espigas em formação (WAQUIL et al., 1982).
No sexto instar, a larva pode ter coloração preta, pardo-escuro ou verde,
possui uma sutura adfrontal claramente visível (que se assemelha a um Y
invertido) na parte frontal da cabeça. Ao final desse estágio, a larva, que pode
atingir até 50 mm de comprimento, deixa a planta e penetra no solo para
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empupar. A fase pupal varia de nove a 27 dias (SPARKS, 1979; FERRAZ,
1991).
Os adultos possuem asas anteriores de coloração pardo-escuras e
posteriores branco-acinzentadas; medem cerca de 35 mm de envergadura e
têm hábito noturno. A longevidade do adulto é de, aproximadamente, 12 dias e
a oviposição ocorre a partir do terceiro dia após a emergência da fêmea. A alta
capacidade de dispersão da forma adulta contribui para a rápida distribuição
desse inseto em vastas áreas (SPARKS, 1979).

2.3. Parasitoides de Spodoptera frugiperda
Os parasitoides são organismos cujas larvas se desenvolvem dentro ou
sobre um hospedeiro, causando-lhes a morte como resultado direto ou indireto
do seu desenvolvimento (GAULD; BOLTON, 1988; EGGLETON; GASTON,
1990). Molina-Ochoa et al. (2003) relataram a ocorrência de oito parasitoides
de ovos e 45 de larvas dentre os insetos que parasitam S. frugiperda no Brasil.
Entre esses, destacam-se os himenópteros das famílias Ichneumonidae,
Braconidae, Thricogrammatidae e Platygastridae e os dípteros pertencentes à
família Tachinidae.
As espécies mais destacadas no parasitismo de S. frugiperda são
Chelonus insularis Cresson (Hymenoptera: Braconidae), Campoletis flavicinta,
(Ashmead) (Hymenoptera: Ichneumonidae), Trichogramma spp. (Hymenoptera:
Trichogrammatidae) e T. remus (Hymenoptera: Platygastridae) (CAVE, 2000;
BESERRA; DIAS; PARRA, 2002; DEQUECH; SILVA; FIUZA, 2004).
Knaak et al. (2017) mencionam Winthemia trinitatis Thompson e
Lespesia

archippivora

(Riley)

(Diptera:

Tachiniidae)

e

Euplectrus

sp.
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(Hymenoptera: Eulophidae) como importantes parasitoides larvais na cultura de
arroz. As espécies Aleiodes laphygmae Viereck, Cotesia marginiventris
(Cresson), Ophion flavidus Brullé e Pristomerus spinator (Fabricius), C.
insularis e Campoletis sonorensis (Cameron) são relatados como parasitoide
de larvas de S. frugiperda na América Central (WYCKHUYS; O’NEIL, 2006).
Os parasitoides de ovos constituem um grupo importante de inimigos
naturais com potencial para serem usados no controle biológico, pois eliminam
a praga antes que a injúria seja ocasionada na cultura (BLEICHER; PARRA
1989; BOTELHO et al., 1995). Dentre esses insetos Trichogramma atopovirilia
Oatman & Platner e Trichogramma pretiosum Riley, são parasitoides
frequentes dessa praga (RESENDE; CIOCIOLA, 1996), sendo que a primeira
tem maior capacidade de parasitismo em ovos de S. frugiperda (BESERRA;
PARRA, 2004).

2.3.1. Parasitoide de ovos Telenomus remus
O parasitoide T. remus (Hymenoptera: Platygastridae) destaca-se por
parasitar ovos principalmente de insetos pertencentes ao gênero Spodoptera
(DASS; PARSHAD, 1984; KUMAR; DIVAKAR; PAWAR, 1984) e tem
apresentado grande potencial de controle biológico para o manejo de S.
frugiperda (BUENO et al., 2008; CARNEIRO; FERNANDES, 2012). Este
parasitoide é originário de Sarawak e Nova Guiné (WADDILL; WHITCOMB,
1982; CAVE, 2000) sendo introduzido no Brasil visando o controle de S.
frugiperda em 1986 pelo Dr. F. D. Bennett (Commonwealth Institute of
Biological

Control),

através

do

Departamento

de

Entomologia

(atual

Departamento de Entomologia e Acarologia), da Escola Superior de Agricultura
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“Luiz de Queiroz” – Universidade de São Paulo, Piracicaba, SP (PEDRASI;
PARRA, 1986) e reintroduzido em 2012 procedente da Venezuela, de acordo
com as normas de importação e quarentena do Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento - MAPA (NARANJO-GUEVARA, 2013).
Telenomus remus se caracteriza por possuir alta capacidade reprodutiva
(CAVE, 2000) e por conseguir parasitar ovos de S. frugiperda, mesmo aqueles
que se encontram nas camadas internas das posturas (BUENO et al., 2008;
CARNEIRO; FERNANDES, 2012). Esse atributo é apenas observado nesta
espécie de parasitoide, o que lhe confere uma importante vantagem em relação
aos outros parasitoides de ovos no controle biológico (BUENO et al., 2008;
CARNEIRO; FERNANDES, 2012; POMARI et al., 2012).
O período de desenvolvimento de ovo a adulto varia de 7 (a 34°C) a 13,7
dias (23°C), sendo que a temperatura de 15°C reduz a emergência enquanto
que a 35°C não ocorre desenvolvimento (BUENO et al., 2008). Os ovos
parasitados se apresentam enegrecidos depois de, aproximadamente, quatro
dias, permanecendo essa coloração mesmo após a saída do parasitoide. Cada
fêmea realiza a oviposição de apenas um ovo por hospedeiro (CAVE, 2000;
CARNEIRO, 2005) e pode produzir até 270 descendentes (CAVE, 2000).
Em vários países existem casos de utilização de T. remus em programas
de controle biológico aplicado (van LENTEREN; BUENO, 2003). Na Índia,
Sankaran (1974) obteve altos níveis de parasitismo sobre ovos de Spodoptera
litura (Fabricius) (Lepidoptera: Noctuidae) depois de algumas liberações de T.
remus na cultura do fumo. Na Venezuela, a utilização desse parasitoide para
controle de S. frugiperda, em milho, reduziram as aplicações de inseticidas em
aproximadamente 80% (FERRER, 2001). Níveis similares de controle foram
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observados

na

Colômbia

após

a

liberação

de

33,000

até

100,000

parasitoides/ha (GARCIA et al., 2002).
No Brasil, Figueiredo, Della-Lucia e Cruz (2002) relatam que os valores
mais altos de parasitismo foram obtidos nas parcelas onde foram liberadas 9
ou 12 fêmeas de T. remus.m2. No entanto, Queiroz et al. (2016) verificaram que
a taxa máxima de parasitismo foi atingida em densidades entre 0.133 e 0.150
de fêmeas de T. remus por ovo de S.frugiperda no milho. Para avaliar a
eficiência da liberação de T. remus sozinho ou integrado a outra medida no
controle de S. frugiperda, Figueiredo, Cruz, Della-Lucia (1999), utilizaram
200.000 parasitoides.ha-1 em milho. Todavia, Pomari (2013) utilizou 150.000
parasitoides.ha-1 como quantidade fixa de liberação visando o estudo da
dispersão de T. remus no milho.
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3. Material e Métodos
3.1. Estudo da dispersão e parasitismo de Telenomus remus em ovos de
Spodoptera frugiperda
3.1.1. Área de estudo
Os trabalhos de campo foram realizados durante a 2ª. safra de milho
(2017), na área experimental da Fazenda de Ensino, Pesquisa e Extensão, na
Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias – FCAV/UNESP, Câmpus de
Jaboticabal/SP (latitude: 22º14'44"S, longitude: 48°17'10"W e 544 m de
altitude). Foi cultivado o milho híbrido Dow 2B688 (Dow AgroSciences, São
Paulo), na densidade de seis plantas por metro e espaçamento de 90 cm entre
linhas. O experimento foi conduzido durante os estádios fenológicos V4-V5 e
V8-V9 do milho e não houve aplicação de inseticidas e fungicidas na área. A
área total utilizada no experimento foi cerca de 2 ha.

3.1.2. Criação dos insetos
Os ovos de S. frugiperda e adultos de T. remus foram provenientes da
criação massal da empresa BUG Agentes Biológicos, localizada no município
de Charqueada, SP. A metodologia da criação foi baseada na descrição feita
por Oliveira et al. (2006). As massas de ovos de S. frugiperda foram obtidas
das folhas de papel sulfite colocadas no interior de gaiolas de PVC (policloreto
de vinilo) de 20 x 30 cm utilizadas para a criação de adultos. As folhas de papel
foram

recortadas

conforme

o

tamanho

da

massa

para

manter

aproximadamente 100 ovos (Figura 1a). Após isso, elas foram enviadas ao
Laboratório de Ecologia Aplicada na FCAV/UNESP para posteriormente serem
fixadas individualmente nas plantas.
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a

b

c

e

d

f

g

Figura 1. Fixação de massas no milho, liberação dos parasitoides e coleta de
massas. a) posturas de ovos de Spodoptera frugiperda provenientes da criação
massal da BUG; b) confecção de gaiolas de tela tule para cobrir as posturas; c)
visão geral da parcela; d) fixação das posturas com auxílio de um grampeador;
e) liberação de Telenomus remus; f) Coleta das posturas após período de
exposição, e g) colocação das posturas em BOD para emergência dos
parasitoides.
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A criação dos parasitoides foi feita a partir de cartelas contendo massas
de ovos de S. frugiperda parasitadas por T. remus. As cartelas contendo as
massas com idade de até 24 horas eram depositadas em copos de vidro de (7
x 15 cm) onde já havia outra cartela similar, porém previamente parasitada e
com emergência dos primeiros adultos de T. remus. Gotículas de mel foram
dispostas na parede interna dos copos para alimentação do parasitoide. Aos
nove dias após a exposição a oviposição pele parasitoide, as cartelas contendo
as posturas já parasitadas foram transferidas para copos de plástico de acordo
com a quantidade necessária para cada parcela do estudo (item 3.1.3.1.).

3.1.3. Avaliação da dispersão e parasitismo de Telenomus remus
3.1.3.1 Estabelecimento dos pontos de infestação
Estabeleceram-se doze parcelas, sendo cada uma delas de 28,8 x 28,8
m (829,44 m2), afastadas cerca de 10 m entre si, empregando-se o desenho
experimental de blocos casualizados com três repetições. Nestas parcelas
foram realizadas avaliações visuais da injúria causada por S. frugiperda
utilizando a escala proposta por Davis e Williams (1992) para assim conhecer o
nível de infestação da praga no momento da liberação.
Em cada parcela foram marcados quatro quadrados concêntricos cuja
distância desde o centro até o ponto médio de cada lado foi de 3,6; 7,2; 10,8 e
14,4 m (Figura 2). Em cada lado do quadrado foram estabelecidos os pontos
de forma equidistante a cada 3,6 m. Com isso, nos quatro quadrados de cada
parcela foram marcados 8, 16, 24 e 32 pontos, sendo que cada ponto
correspondeu a uma planta. Desta forma, a infestação em todas as parcelas foi
de 1,6% de plantas infestadas.
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Figura 2. Distribuição dos pontos de infestação de massas de ovos de
Spodoptera frugiperda para avaliação das densidades e dispersão do
parasitoide de ovos Telenomus remus.
= Plantas infestadas na linha de
plantio no primeiro quadrado concêntrico mais próximo do centro da parcela;
= Plantas infestadas na linha de plantio no segundo quadrado concêntrico; =
Plantas infestadas na linha de plantio no terceiro quadrado concêntrico;
=
Plantas infestadas na linha de plantio no quarto quadrado concêntrico, e
=
Ponto de liberação dos parasitoides.

As

massas

de ovos foram cobertas por uma pequena gaiola

confeccionada com tule para reduzir a ação de predadores (Figura 1b). Cada
planta (ponto de infestação) recebeu uma massa contendo cerca de 100 ovos
de S. frugiperda (<24 horas), que foi fixada utilizando um grampeador. As
massas foram colocadas próximas ao cartucho, na parte abaxial da folha no
estádio V4-V5 (Figura 1c) e na parte adaxial no V8-V9, conforme observado
por Beserra, Dias e Parra (2002). Assim, em cada parcela foram realizadas
duas infestações artificiais.
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3.1.3.2. Liberação dos parasitoides
Imediatamente após a infestação foi realizada a liberação dos
parasitoides (< 24 h, alimentados com mel e acasalados), os quais estavam em
copos descartáveis de 15 x 8 cm. O copo foi colocado dentro de uma armadilha
delta (Biocontrole) para proteção, mas sem o piso adesivo normalmente
utilizado para captura de insetos, e mantida no centro da parcela a cerca de
1,20 m acima do solo (Figuras 1d-e). Após isso, as tampas dos copos foram
removidas para liberação dos parasitoides. As liberações corresponderam aos
seguintes tratamentos: 0; 100.000; 150.000 e 200.000 parasitoides.ha-1
baseado nos estudos de resposta funcional (CARNEIRO et al., 2010) . As
liberações ocorreram em diferentes momentos durante o dia. Assim, os blocos
corresponderam aos distintos momentos de liberação.

3.1.3.3. Coleta das posturas
Após 48 horas, as posturas foram retiradas das plantas de milho,
individualizadas em sacos plásticos transparentes (22 x 4 cm), numerados
conforme a localização na parcela (Figura 1f) e transportadas para o
Laboratório

de

Ecologia

Aplicada,

Departamento

de

Fitossanidade

FCAV/UNESP, Jaboticabal - SP. No laboratório, as posturas contidas nos
sacos plásticos foram transferidas individualmente para tubos de vidro de fundo
chato (10 x 2 cm), fechados com filme de PVC transparente e mantidos em
câmara climatizada a 25±2 ºC; 70±10% U.R. e 12 h de fotofase (Figura 1g).
Observações diárias foram realizadas para remoção de lagartas de S.
frugiperda eclodidas. Após a emergência dos parasitoides, os insetos foram
identificados e contados sob microscópio estereoscópico.
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3.1.4. Análise da dispersão e parasitismo de Telenomus remus
Para avaliação da dispersão do parasitoide foi determinado o porcentual
de parasitismo em cada ponto onde houve infestação. Também, se determinou
a distância das plantas até o centro da parcela. Foi realizada análise de
variância dos dados de parasitismo alcançado. As médias de parasitismo foram
comparadas por meio do teste de Tukey (p<0,05) utilizando o PROC MIXED
(SAS Institute, 2009). Ainda, foram realizadas análises de regressão polinomial
a fim de se verificar a relação entre parasitismo e distância utilizando o P ROC
REG (SAS Institute, 2004).
Para determinar a distância média de dispersão (DM) e a área de
dispersão (S 2) recorrida pelo parasitoide. Assim, como a quantidade de pontos
por hectare a ser utilizados em uma liberação, utilizou-se uma adaptação do
modelo proposto por Dobzhansky e Wright (1943) conforme a fórmula.

S2 =

∑ ( r3 * i )
a

∑ ( r2 * i )
a
DM =

∑ ( r* i ) + Č
a
2π

∑(r*i)+ Č
a
2π

Onde:
S2 = área de dispersão (m2);
DM = distância média (metros) de dispersão;
r = distância (m) do centro aos pontos de avaliação;
a = numero de pontos de infestação por círculo;
Č = média de massas parasitadas nos pontos no círculo central;
i = número total de massas parasitadas em cada círculo.

17

A influência da velocidade e direção eólica foi avaliada através da Escala
de Beaufort (SILVEIRA NETO et al., 1976) (Tabela 1). Os elementos
meteorológicos utilizados neste trabalho foram extraídos de um conjunto de
dados pertencentes ao acervo da área de Agrometeorologia do Departamento
de Ciências Exatas, UNESP/FCAV, Jaboticabal-SP.
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Tabela 1. Escala adotada para indicação do vento (SILVEIRA NETO et al.,
1976).
Número da
Escala

Designação em
terra

Velocidade
(m/s)

Dados para avaliar a velocidade

0

Calmo

0 a 0,5

Não se nota menor deslocamento nos mais leves
objetos. A fumaça eleva-se verticalmente

1

Quase
calmo

0,5 a 1,5

A direção do vento é indicada pelo desvio da
fumaça mas não pelo cata-ventos

2

Brisa leve

2,0 a 3,1

Sente-se vento nas faces; as folhas das árvores
são levemente agitadas; os cataventos comuns
são acionados

3

Brisa forte

3,6 a 5,1

As folhas e os pequenos arbustos ficam em
agitação contínua; as bandeiras leves começam
a se estender

4

Vento
moderado

5,6 a 8,2

Movem-se os pequenos galhos das árvores,
poeira e pedaços de papel são levantados

5

Vento
regular

6

Vento meio
forte

7

Vento forte

8

Vento muito
17,5 a 20,6
forte

As árvores pequenas com folhagem começam a
oscilar, aparecem ondas com cristas nas
superfícies dos rios e lagos
Galhos maiores das árvores agitados; ouve-se o
assobio produzido pelo vento ao passar pelos
11,3 a 13,9
fios telegráficos; torna-se difícil usar o guardachuva
8,7 a 10,8

14,5 a 17

Os troncos das árvores oscilam, torna-se difícil
andar contra o vento
Geralmente torna-se impossível andar contra o
vento. Quebram-se os galhos das árvores

9

Ventania

20,1 a 24,4

Ocorrem pequenos danos nas edificações (telhas
arrancadas, etc.)

10

Vendaval

24,8 a 28,3

As árvores são derrubadas e as edificações
sofrem danos materiais consideráveis

11

12

Tempestade 28,8 a 32,4

Furação

33,0 a 38,5

Resultam grandes destruições, as árvores são
arrancadas. Observado muito raramente

Produzem efeitos devastadores
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3.2. Armazenamento de ovos de S. frugiperda em diferentes temperaturas
O experimento foi realizado no Laboratório de Ecologia Aplicada do
Departamento de Fitossanidade da Faculdade de Ciências Agrarias e
Veterinárias, Universidade Estadual Paulista (FCAV/UNESP).

3.2.1. Criação dos insetos
Foi conduzida uma criação massal de S. frugiperda e T. remus seguindo
a metodologia descrita por Oliveira et al. (2006). Para a alimentação das larvas
de S. frugiperda foi adotada a dieta artificial adaptada de Kasten, Precetti e
Parra (1978), baseada em feijão, germe de trigo e levedura de cerveja. Devido
ao canibalismo que essa espécie apresenta, as lagartas foram individualizadas
em câmaras compostas de copos plásticos descartáveis (4 x 5 cm, 50 ml)
fechados com tampas do mesmo material. As câmaras foram mantidas em sala
climatizada (25±2 °C, 70±10% U.R e fotofase de 12 horas). Quando atingiram a
fase de pupa, os insetos foram transferidos para gaiolas confeccionadas em
tubos de PVC de 10 x 21 cm. Internamente foram revestidas por uma folha de
papel sulfite branco (30 x 21 cm) para oviposição dos adultos, facilitando a
coleta das posturas. As gaiolas foram fechadas com tampas plásticas forradas
por papel de jornal na parte inferior, e com tela tule preso com elástico de
borracha na parte superior. Os insetos, quando emergiram, foram alimentados
com uma solução de mel a 10%, oferecida em chumaços de algodão hidrófilo
protegidos por tampas de garrafa PET (polietileno tereftalado), mantidas sobre
o tecido que recobre as gaiolas, sendo trocados a cada 48 horas. A coleta das
posturas foi realizada cada dois dias com a retirada e troca das folhas de papel
sulfite de cada gaiola.
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A criação do parasitoide (em sala climatizada 25±2 °C, 70±10% U.R e
fotofase de 12 horas) foi feita a partir de cartelas contendo massas de ovos de
S. frugiperda parasitadas por T. remus. As cartelas contendo as massas com
idade de até 24 horas eram depositadas em copos de vidro de (2,5 x 5 cm)
onde já houve outra cartela similar, porém previamente parasitada e com
emergência dos primeiros adultos de T. remus. Gotículas de mel eram
dispostas na parede interna dos copos para alimentação do parasitoide.

3.2.2. Delineamento experimental
Os tratamentos utilizados foram as temperaturas constantes de 5, 10,
15, 20°C, nos períodos de armazenamento de 0, 3, 6, 9, 12 e 15 dias. Para
cada tratamento adotou-se quatro posturas contendo ovos (<24 horas de
desenvolvimento embrionário). Cada postura foi colocada individualmente em
um tubo de vidro. As posturas e com quatro réplicas. As posturas contendo
uma média de 180 ovos foram recortadas cuidadosamente das folhas das
gaiolas de criação de adultos e colocadas individualmente em tubos de vidro de
fundo chato (10 x 2 cm) com auxilio de uma pinça e vedados com filme de PVC
(Figura 3).
Após o período de exposição dos ovos nas diferentes temperaturas, com
auxilio de um pincel de cerdas macias e finas, foram colocados duas fêmeas de
T. remus (de 24-72 h de emergência) em cada tubo, para garantir a oviposição
no hospedeiro. As fêmeas foram mantidas nos tubos por 24 h. Os tubos foram
vedados com filme de PVC e mantidos em sala climatizada (25±1°C, UR de
70±10% e fotofase de 12 horas). Os tubos foram observados diariamente. Após
a emergência dos parasitoides as avaliações continuaram até a morte dos
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adultos, os quais foram avaliados conforme a suas características morfológicas
para distinção de machos e fêmeas. Houve também avaliação da quantidade
de ovos de S. frugiperda para determinação do porcentual de parasitismo.

Obtenção de posturas de ovos
das gaiolas de criação de adultos

Seleção de posturas

Colocação do parasitoide nos
tubos após o período de
armazenamento

Manutenção dos
insetos em diferentes
temperaturas

Inserção dos tubos em
suportes segundo
tratamentos

Avaliação da emergência do
parasitoide

Massa de ovos
após estocágem

Manutenção das posturas
em sala climatizada

Inserção de posturas em
tubos de ensaio

Figura 3. Sequência do procedimento para avaliação do armazenamento de
ovos de Spodoptera frugiperda em diferentes regimes de temperatura e tempo
de estocagem no parasitismo de Telenomus remus.

22

3.2.3. Análise de dados
Utilizou-se uma análise do tipo fatorial, calculando a matriz de correlação
entre variáveis. O efeito da temperatura, período de exposição e sua interação
sobre cada variável original e fator extraído foram testados pela análise de
variância (ANOVA). As diferenças significativas entre os níveis dos efeitos
principais (temperatura e período de exposição) foram comparados pelo teste
de Tukey.

As análises foram processadas utilizando PROC Mixed (SAS

Institute, 2009).
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4. Resultados e Discussão
4.1. Dispersão de Telenomus remus
Observou-se, em todos os tratamentos onde houve liberação de T.
remus, uma relação inversa do nível de parasitismo de T. remus sobre ovos de
S. frugiperda com o aumento da distância desde o ponto de liberação nos dois
estádios fenológicos do milho (Figuras 4 e 5). A redução do nível de
parasitismo em massas de ovos mais distantes do ponto de liberação é
normalmente verificada nos diversos estudos de dispersão em parasitoides de
ovos (BUENO et al., 2012; POMARI, 2013; GEREMIAS; PARRA, 2014). Esse
fato possivelmente ocorre pois a medida que o parasitoide se afasta do ponto
de liberação, a área a ser explorada aumenta. Consequentemente, os
parasitoides terão maior demanda de consumo de energia (BUENO et al.,
2012), assim como um incremento da exposição aos fatores de mortalidade
natural, conforme aumenta sua distância de busca hospedeira.
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Figura. 4. Relação entre a dispersão de Telenomus remus e o parasitismo de
ovos de Spodoptera frugiperda utilizando 100.000 (A), 150.000 (B), e 200.000
(C), parasitoides.ha-1 no milho em estádio fenológico V4-V5.
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Figura 5. Relação entre a dispersão de Telenomus remus e o parasitismo de
ovos de Spodoptera frugiperda utilizando 100.000 (A), 150.000 (B), e 200.000
(C), parasitoides.ha-1 no milho em estádio fenológico V8-V9.
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Em nosso estudo, no estádio V4-V5 do milho, T. remus conseguiu
parasitar as posturas localizadas até 18 m de distância do ponto de liberação; e
até 16,1 m no estádio V8-V9. Utilizando o modelo de Dobzhanski e Wright
(1943) foi observada uma maior distância de dispersão (DM) e área de alcance
(S2) no parasitismo de posturas de S. frugiperda quando as plantas do milho
ainda exibiam poucas folhas e altura baixa (V4-V5) (Tabela 2), mostrando
diferenças no parasitismo entre os dois estádios fenológicos do milho avaliados
(Figura 6). Esses resultados são semelhantes aos obtidos por Pomari (2013)
na safra 2012/2013, avaliando a dispersão de T. remus nos estádios V2-V3,
V4-V5 e V8-V9 do milho, onde a dispersão do parasitoide decresceu à medida
que o milho apresentava um maior desenvolvimento. Sá e Parra (1993)
mencionam que o estádio fenológico da cultura é um fator importante que pode
atuar na distribuição e consequentemente na ação dos inimigos naturais sobre
a praga. Este fato poderia ser devido ao maior tamanho das plantas e maior
área foliar do milho que poderiam atuar como uma barreira limitando a
dispersão e reduzindo a influencia que exerce o vento na locomoção do
parasitoide. Colombari e Battisti (2016) mencionam a importância do vento na
locomoção dos parasitoides.
Neste estudo, a média das velocidades eólicas nos estádios fenológicos
do milho V4-V5 e V8-V9 foi 1,12 e 0,74, respectivamente. De acordo com a
escala de Beaufort, essas velocidades do vento se referem à mesma categoria
(Tabela 1). Embora seja mais evidente uma maior dispersão dos parasitoides
no estádio V4-V5 do que no V8-V9, não foi possível observar uma correlação
entre o direcionamento eólico e o padrão de dispersão dos parasitoides, devido
às baixas velocidades do vento nos dias onde o parasitoide agia no campo.
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Contrariamente, Pomari (2013) verificou uma correlação direta entre a
dispersão de T. remus e a direção do vento em todos os períodos de avaliação
na safra 2012/2013 do milho. Este fato ocorreu devido provavelmente às
velocidades eólicas que foram maiores. Em algodão, Silva (2007) verificou um
alcance de aproximadamente 12,5 m deste parasitoide. Em comparação com
os resultados obtidos no milho, tal diferença deve ser devido às diferentes
arquiteturas que apresentam os diversos cultivos (GONTIJO et al., 2010) que
poderiam limitar ou favorecer a dispersão, assim como reduzir ou incrementar a
influencia dos fatores abióticos. No entanto, Pomari (2013) observou dispersão
de T. remus no milho em até 30 m do ponto de liberação, que resultou num raio
médio efetivo de 18 m e permitiu sugerir média de 30 pontos de liberação/ha.
Não foram evidenciadas diferenças estatísticas na dispersão de T.
remus entre as diferentes quantidades liberadas nos dois estádios fenológicos
do milho. Assim, uma maior utilização de parasitoides não implicaria numa
maior dispersão e consequentemente numa redução no número de pontos de
liberação; sendo recomendável a adoção de 68 pontos.ha -1 no estádio V4-V5 e
91 pontos.ha-1 no estádio V8-V9 de milho.
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Tabela 2. Distância média (DM), área de dispersão (s 2) e número de pontos de
liberação ha-1 de Telenomus remus em ovos de Spodoptera frugiperda no
milho V4-V5 e V8-V9.
Parasitoides liberados.ha
Parâmetros

100.000

150.000

-1

Média
200.000

V4-V5

V8-V9

V4-V5

V8-V9

V4-V5

V8-V9

V4-V5

V8-V9

s (m )

118,5

107,1

155,9

125,1

170,5

98,3

148,3

110,2

DM (m)

10,3

9,8

11,5

10,4

12,3

9,1

11,4

9,8

Pontos/hectare

84,4

93

64

79

58

101

68

91

2

2

A

B

Figura 6. Área de dispersão (A) e dispersão média (B) de Telenomus remus no
milho nos estádios fenológicos V4-V5 e V8-V9.
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4.2. Densidade ideal de Telenomus remus

Durante as liberações feitas nos períodos V4-V5 e V8-V9 no milho,
houve diferença significativa entre os tratamentos nas áreas onde houve
liberação e o controle (V4-V5: F3,6 = 8,50; p = 0,0140; V8-V9: F3,6 = 6,45; p =
0,0263). Todavia, não houve diferença entre os tratamentos nos quais houve
liberação de parasitoide (Tabela 3).

Tabela 3. Parasitismo de Spodoptera frugiperda após liberações de diferentes
densidades de Telenomus remus em milho.
Número de
parasitoides
liberados.ha-1
Controle
(sem liberação)
100.000
150.000
200.000
CV (%)

Massas parasitadas no
estádio V4-V5

Massas parasitadas no
estádio V8-V9

0,33± 0,33 b

0,00± 0,00 b

6,33±2,40 a
7,00±0,57 a
7,33±1,20 a
4,80

9,33±2,33 a
9,66±1,86 a
9,66±2,03 a
7,38

Médias seguidas pela mesma letra na coluna não se diferem significativamente
pelo teste de Tukey (p<0,05).

Nos tratamentos em que ocorreu liberação de 100.000; 150.000 e
200.000 parasitoides obtiveram-se 7,92; 8,75 e 9,17% de parasitismo de
massas de ovos na primeira liberação e 11,52, 11,89 e 12,03% na segunda
liberação, respetivamente (Tabela 4). Pode-se verificar que em as duas
liberações, o aumento de 1,5 e 2 vezes no número de insetos liberados não
resultou em aumento proporcional de parasitismo. Esses níveis poderiam ser
considerados baixos em comparação com outros estudos nos quais T. remus
alcançou parasitismo maior (FIGUEIREDO; CRUZ; DELLA-LUCIA, 1999;
POMARI et al., 2013; QUEIROZ et al., 2016).
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Não obstante, dentre os fatores que poderiam ter afetado a eficiência no
parasitismo foram os altos índices de predação. Os insetos predadores foram
responsáveis por 26,95 e 24,17% de massas de ovos danificadas nas parcelas
onde houve liberação (Tabela 4). Sá et al. (1993) evidenciaram alta predação
de ovos na região tropical, enquanto Yu e Byers (1994) destacaram que os
níveis de predação por insetos podem atingir até 50% em milho. Figueiredo,
Della-Lucia e Cruz (2002) e Varella et al. (2015) mencionaram ainda que a
predação é um fator chave de mortalidade de S. frugiperda em milho. Entre as
principais espécies de insetos encontradas neste estudo, destacam-se: Dorus
luteipes (Scudder) (Dermaptera: Forficulidae), Leptoglossus sp. (Hemiptera:
Coreidae) e Diabrotica sp. (Coleoptera: Chrysomelidae). Essas espécies foram
também destacadas por Menezes-Netto (2010), como as mais importantes na
predação de ovos de S. frugiperda em milho.
Além da predação de ovos, observou-se que nas áreas onde houve
liberação de parasitoides, 16,11 e 12,49% das massas de ovos sofreram
ressecamento possivelmente por causa das condições ambientais nas duas
liberações (Tabela 4). Nas liberações ocorridas no milho em estádio fenológico
V4-V5 registrou-se temperatura média máxima de 32,5 ºC e UR média de
66,4%. No entanto, no estádio V8-V9 verificou-se temperatura e umidade de
30,1 ºC e 69,5%, respectivamente, em média. Com isso, os ovos podem ter se
tornado inviáveis para a eclosão de lagartas ou emergência dos parasitoides.
Este fato poderia estar relacionado à perda da turgescência dos ovos causada
pela exposição à alta temperatura e baixa umidade registradas que são
características do outono na região do estudo e que poderiam afetar os ovos
(hospedeiros) e impedir a oviposição pelo parasitoide no momento que estes
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conseguiam localizá-los. De forma semelhante, Martins, Zapieron e Cruz
(2013) atribuíram ao ressecamento dos ovos de Diatraea saccharalis (Fabr.)
(Lepidoptera: Crambidae) colocadas em folhas de papel sulfite como um dos
possíveis fatores para não obter parasitismo por Trichogramma galloi Zucchi
(Hymenoptera: Trichogrammatidae) em cana-de-açúcar. Entanto, Geremias e
Parra (2014), em um estudo com estes insetos, não evidenciaram perda por
ressecamento das posturas, assumindo que possivelmente o período de
exposição ao parasitismo (24 h) foi curto e insuficiente para haver o
ressecamento. Assim, as altas taxas de ressecamento de ovos evidenciadas
no presente estudo, assim como a predação podem ter afetado negativamente
a eficiência de T. remus no parasitismo de S. frugiperda.
Foram verificadas infestações naturais de Trichogramma spp. nas
posturas de ovos fixadas nas plantas, sendo os níveis de parasitismo
alcançados por esses parasitoides muito próximos aos obtidos por T. remus
nas áreas onde houve liberação (Tabela 4). Figueiredo, Cruz e Della-Lucia
(1999) também relataram ocorrência natural isolada ou em conjunto de
espécies de Trichogramma spp. em liberações de T. remus sobre massas de
S. frugiperda. Por outro lado, Geremias e Parra (2014) não observaram
presença de parasitismo natural. Além disso, em nosso estudo foi evidenciado
que os índices de parasitismo de Trichogramma spp. foram maiores nas áreas
controle em relação aquelas em que houve liberação de T. remus (Tabela 3).
Goulart et al. (2011) & Carneiro e Fernandes (2012) observaram diferenças
comportamentais nos processos de busca e seleção entre T. remus e
Trichogramma pretiosum Riley, agindo sobre posturas de S. frugiperda . Isto
poderia indicar que a competição inter-específica poderia afetar o parasitismo
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Tabela 4. Massas de ovos de Spodoptera frugiperda após liberações de Telenomus remus no estádio fenológico V4-V5 e V8-V9
do milho.
Parasitismo por

No. de
parasitoides
liberados ha

Telenomus remus (%)

Parasitismo por

Eclosão de lagartas

Trichogramma spp.

Ressecamento (%)

(%)

Predação (%)

(%)

-1

V4-V5

V8-V9

V4-V5

V8-V9

V4-V5

V8-V9

V4-V5

V8-V9

V4-V5

V8-V9

0 (controle)

0,42

0,00

18,33

14,58

29,58

41,67

17,92

13,75

33,75

30,00

100

7,92

11,67

10,83

12,50

35,83

37,92

20,83

15,00

24,58

22,92

150

8,75

12,08

10,42

12,08

40,00

35,83

13,33

13,75

27,50

26,25

200

9,17

12,08

12,50

11,67

35,42

42,92

14,17

9,17

28,78

24,17

Média entre
liberações
(sem o controle)

8,61

11,81

11,25

11,95

37,08

39,57

16,11

12,49

26,95

24,17

Média Total

6,56

8,86

13,02

12,52

35,21

40,45

16,56

12,72

28,65

25,45
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provocando mudanças no comportamento desses parasitoides quando
atuam isolados ou em forma conjunta em uma área. Assim, sugere-se que
estes aspectos sejam mais bem esclarecidos em estudos futuros ou que
estudos de liberação conjunta desses parasitoides sejam realizados.
Diversos estudos mostram o potencial de T. remus no parasitismo de S.
frugiperda no laboratório, sendo considerado um agente promissor para sua
utilização em programas de manejo integrado (CAVE, 2000; BUENO et al.,
2008, CARNEIRO; FERNANDES 2012, POMARI et al., 2013). Alguns fatores
relatados neste trabalho poderiam ter favorecido para um baixo nível de
parasitismo. A esses fatores já mencionados se somam alguns problemas
logísticos relacionados ao avançado nível de desenvolvimento mostrado por
algumas massas de ovos que poderiam ter impedido a oviposição do
parasitoide, ainda quando eles conseguiram localizá-las. Portanto, sugere-se
realizar outros ensaios de liberação em períodos de alta umidade e tendo um
maior controle sobre esses aspectos ocorridos durante a presente pesquisa
que poderia ter influenciado em obter um menor parasitismo, podendo limitar a
capacidade de T. remus em parasitar posturas no campo.

4.3. Armazenamento de ovos de Spodoptera frugiperda

Houve diferença significativa entre as temperaturas e períodos de
armazenamento avaliados (Temperatura: F = 11,22; p = 0,0008; Tempo: F =
11,11; p = 0,0001; Tempo x Temperatura: F = 2,20; p = 0,0163), sendo que
ovos de S. frugiperda armazenados a 15°C por até nove dias apresentaram a
maior viabilidade no parasitismo de T. remus. Nas demais temperaturas, a
viabilidade

foi

reduzida

drasticamente,

independente

do

tempo

de
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armazenamento (Figura 7). O desenvolvimento de ovos de S. frugiperda em
condições adversas de temperatura ocasionou baixa viabilidade para a
emergência do parasitoide T. remus. Baixas temperaturas podem afetar o
desenvolvimento do embrião e desta forma não ser um hospedeiro adequado
para o parasitoide. Poucos trabalhos têm sido realizados para avaliar o efeito
da temperatura e tempo de armazenamento na qualidade do hospedeiro. Por
outro, lado há diversos estudos nesta temática para armazenamento de
inimigos naturais com vistas ao controle biológico de pragas. Entre estes
estudos, Vacari, Otuka e De Bortoli (2006) verificaram que ovos de Podisus
nigrispinus

(Dallas)

(Hemiptera: Pentatomidae) foram inviáveis

quando

armazenados a 13°C por 17 dias.
Otuka (2011) menciona que o efeito da temperatura no armazenamento
de ovos de Plutella xyostella (Linnaeus) (Lepidoptera: Plutellidae) não foi
significativo, mas o tempo de estocagem sim. Foerster e Nakama (2002)
observaram dados semelhantes quando armazenaram ovos de Nezara viridula
Linnaeus, 1758 (Hemiptera: Pentatomidae) parasitado por Trissolcus basalis
(Wollaston) (Hymenoptera: Platygastridae).
Além disso, observou-se que a 20°C com o transcorrer dos dias se
obteve menor parasitismo, devido possivelmente ao maior desenvolvimento do
embrião que impossibilitaria o parasitismo de T. remus. Nesta temperatura
sugere-se o armazenamento até o terceiro dia.
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Figura 7. Níveis de parasitismo de Telenomus remus obtidos em diferentes
temperaturas e períodos de armazenamento de ovos de Spodoptera
frugiperda.
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5. Conclusões


A distância média de dispersão de T. remus varia de 9,8 a 11,4 m.



O estádio fenológico do milho influencia na dispersão de T. remus



A liberação de 100.000 parasitoides.ha -1 é adequada para o controle
biológico de S. frugiperda



O armazenamento de ovos de S. frugiperda pode ser realizado por até
nove dias a 15°C.

37

6. Referências

BAHIA FILHO, A.F.C.; GARCIA, J.C.; PARENTONI, S.N.; SANTANA, D.P.;
CRUZ, J.C.; SCHAFFERT, R.E. Impulsionando a produção e a produtividade
de milho e sorgo no Brasil. In: ALBUQUERQUE, A.C.S.; SILVA, A.G. (Ed.).
Agricultura Tropical: quatro décadas de inovações tecnológicas, institucionais e
políticas. Brasília, D.F: Embrapa Informação Tecnológica, v. 1, p. 125-162,
2008.
BELAY, D. K.; HUCKABA, R. M.; FOSTER, J. E. Susceptibility of the Fall
Armyworm, Spodoptera frugiperda (Lepidoptera: Noctuidae), at Santa Isabel,
Puerto Rico, to Different Insecticides. Florida Entomologist, v. 95, n.2, p.476478, 2012.
BERNARDI, D.; SALMERON, E.; HORIKOSHI, R.J.; BERNARDI, O.;
DOURADO, P.M; CARVALHO, R.,A.; MARTINELLI, S.; HEAD, G.P.; OMOTO,
C. Cross-resistance between Cry1 proteins in fall armyworm (Spodoptera
frugiperda) may affect the durability of current pyramided Bt maize hybrids in
Brazil. PloS One 10 (10), e0140130, 2015.
BERTELS, A. Estudos da influência da umidade sobre a dinâmica de
populações de lepidópteros pragas do milho. Pesquisa Agropecuária
Brasileira, v. 5, p. 67-79, 1970.
BESERRA, E.B.; DIAS, C.T.S.; PARRA, J.P. Distribution and natural parasitism
of Spodoptera frugiperda (Lepidoptera: Noctuidae) eggs at different
phonological stages of corn. Florida Entomologist, v. 85, n. 4, p. 588-593,
2002.
BESERRA, E.B.; PARRA, J.R.P. Biologia e parasitismo de Trichogramma
atopovirilia Oatman
and
Platner
e Trichogramma
pretiosum Riley
(Hymenoptera, Trichogrammatidae) em ovos de Spodoptera frugiperda (J.E.
Smith) (Lepidoptera, Noctuidae). Revista Brasileira de Entomologia; v. 48, n
1, p. 119-126, 2004.
BLEICHER, E.; PARRA, J.R.P. Espécies de Trichogramma parasitóides
de Alabama argillacea. Biologia de três populações. Pesquisa Agropecuária
Brasileira, v. 24, p. 929-940, 1989.
BOTELHO, P. S. M.; PARRA, J. R. P.; MAGRINI E. A.; HADDAD M. L.;
RESENDE, L. C. L. Parasitismo de ovos de Diatraea saccharalis (Fabr., 1794)
(Lep.:
Pyralidae)
por Trichogramma
galloi Zucchi,
1988
(Hym.:
Trichogrammatidae) em duas variedades de cana-de-açúcar conduzidas em
dois espaçamentos de plantio. Revista Brasileira de Entomologia v. 39, p.
591-595, 1995.

38

BUENO, R.C.O.F.; CARNEIRO, T.R.; PRATISSOLI, D.; BUENO, A.D.F.;
FERNANDES, O.A. Biology and thermal requirements of Telenomus remus
reared on fall armyworm Spodoptera frugiperda eggs. Ciência Rural, v. 38, p.
1–6, 2008.
BUENO, R.C.O.F.; PARRA, J.R.P.; BUENO, A.D.F. Trichogramma pretiosum
parasitism and dispersal capacity: a basis for developing biological control
programs for soybean caterpillars. Bulletin of entomological research, v. 102,
n. 1, p. 1-8, 2012.
BUNTIN, G.D. A review of plant response to fall armyworm, Spodoptera
frugiperda (J.E. Smith), injury to select field and forage crops. Florida
Entomologist, v.69, n.3, p. 549-559, 1986.
BUSATO, G.R.; GRUTZMACHER, A.D.; GARCIA, M.S.; ZOTTI, M.J.;
NORNBERG S.D.; MAGALHÃES, T.R.; MAGALHÃES, J.B. Susceptibilidade de
lagartas dos biótipos milho e arroz de Spodoptera frugiperda (J. E. Smith, 1797)
(Lepidoptera: Noctuidae) a inseticidas com diferentes modos de ação. Ciência
rural, v. 36, p. 15-20, 2006.
CAPINERA, J.L. Fall Armyworm, Spodoptera frugiperda (J.E. Smith)
(Insecta: Lepidoptera: Noctuidae), EENY-098. University of Florida, Institute
of Food and Agricultural Sciences, Florida, 1999.
CARNEIRO, T.R. Aspectos bioecológicos da interação Telenomus remus
Nixon (Hymenoptera: Scelionidae) e Spodoptera frugiperda (J.E. Smith)
(Lepidoptera: Noctuidae). 2005. 56 f. Dissertação (Mestrado em Agronomia –
Entomologia Agrícola) – Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias,
Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, Jaboticabal, 2005.
CARNEIRO, T.R.; FERNANDES, O.A.; CRUZ, I.; BUENO, R.C.O.F. Functional
response of Telenomus remus (Hymenoptera, Scelionidae) to Spodoptera
frugiperda (J.E. Smith) (Lepidoptera, Noctuidae) eggs: effect of female
egg. Revista Brasileira de Entomologia, v. 54, n. 4, p. 692-696, 2010.
CARNEIRO, T.R.; FERNANDES, O.A. Interspecific interaction between
Telenomus remus (Hymenoptera: Platygastridae) and Trichogramma pretiosum
(Hymenoptera: Trichogrammatidae) on Spodoptera frugiperda (Lepidoptera:
Noctuidae) eggs. Anais da Academia Brasileira de Ciências, v. 84, n. 4, p.
1127-1135, 2012.
CAVE, R.D. Biology, ecology and use in pest management of Telenomus
remus. Biocontrol News and Information, Dordrecht, v.21, p. 21-26, 2000.

39

CÉLERES. 3º levantamento de adoção da biotecnologia agrícola no Brasil,
safra
2014/15.
In:
Informativo
Biotecnologia.
Disponível
em:
<http://www.celeres.com.br/docs/biotecnologia/IB1501_150611.pdf >. Acesso
em: 13 Set. 2017.
COLOMBARI, F.; BATTISTI, A. Spread of the introduced biocontrol agent
Torymus sinensis in north-eastern Italy: dispersal through active flight or
assisted by wind? BioControl, v. 61, n. 2, p. 127-139, 2016.
DASS, R.; PARSHAD, B. Rearing of important lepidopterous pests on known
artificial diet and screening for preferred hosts of the parasite, Telenomus
remus Nixon
(Hymenoptera:
Scelionidae). Journal of Entomological
Research, New Delhi, v.8, n.1, p.89-92, 1984.
DAVIS, F.M.; NG, S.S.; WILLIAMS, W.P. Visual rating scales for screening
whorl-stage corn for resistance to fall armyworm. Technical bulletinMississippi Agricultural and Forestry. Experiment Station (USA), 1992.
DEQUECH, S.T.B.; SILVA, R.F.P.; FIUZA, L.M. Ocorrência de parasitoides de
Spodoptera frugiperda (J.E. Smith) (Lep, Noctuidae) em lavouras de milho de
Cachoeirinha, RS. Ciência Rural, v. 34, n.4, p.1235-1237. 2004.
DIEZ-RODRIGUEZ, G.I; OMOTO, C. Herança da resistência de Spodoptera
frugiperda (J.E. Smith) (Lepidoptera: Noctuidae) a lambda-cialotrina.
Neotropical Entomology, v. 30, p. 311-316, 2001.
DOBZHANSKY, T.; WRIGHT, S. Genetics of natural populations x Dispersion
rates in Drosophila pseudoobscura. Genetics, v. 28, p. 304-340, 1943.
EGGLETON, P.; GASTON, K.J. Parasitoid species and assemblages;
convenient definitions or misleading compromises? Oikos v. 59, p. 417-421.
1990.
FARIAS, J.R.; ANDOW, D.A.; HORIKOSHI, R.J.; SORGATTO, R.J.; FRESIA,
P.; SANTOS, A.C.; OMOTO, C. Field-evolved resistance to Cry1F maize by
Spodoptera frugiperda (Lepidoptera: Noctuidae) in Brazil. Crop Protection,
Guildford, v. 64, p. 150-158, 2014.
FARINELLI, R.; FORNASIERI-FILHO, D. Avaliação de dano de Spodoptera
frugiperda (J. E. Smith, 1797) (Lepidoptera: Noctuidae) em cultivares de milho.
Científica, v.34, n.2, p.197-202, 2006.
FERRAZ, J.M.G. Estudos bioecológicos de Spodoptera frugiperda (Abbot
e Smith, 1797) (Lepidoptera: Noctuidae) como subsídio ao manejo
integrado de pragas na cultura do milho. 1991. 167 f. Tese (Doutorado em
Ciências Biológicas - Ecologia) - Universidade Estadual de Campinas,
Campinas, 1991.

40

FERRER, F. Biological control of agricultural insect pests in Venezuela:
advances, achievements and future perspectives. Biocontrol News and
Information, v.22, n.3, p. 67-74, 2001.
FIGUEIREDO, M.L.C.; CRUZ, I.; DELLA-LUCIA, T.M.C. Controle integrado de
Spodoptera frugiperda (Smith & Abbott) utilizando-se o parasitóide Telenomus
remus Nixon. Pesquisa Agropecuária Brasileira, v.34, n.11, p. 1975-1982,
1999.
FIGUEIREDO, M.L.C.; DELLA-LUCIA, T.M.C.; CRUZ, I. Effect of Telenomus
remus Nixon (Hymenoptera: Scelionidae) density on control of Spodoptera
frugiperda (Smith) (Lepidoptera: Noctuidae) egg masses upon release in a
maize field. Revista Brasileira de Milho e Sorgo, v. 1, n. 2, p. 12-19, 2002.
FITT, G.; OMOTO, C.; MAIA, A,H.; WAQUIL, J.M.; CAPRIO, M.; OKECH, M.A.;
HUAN, N.H.; ANDOW, D.A. Resistance risks of Bt cotton and their
management in Brazil. In: HILBECK, A.; ANDOW, D.A.; FONTES, E.M.G.
(Ed.).Environmental Risk Assessment of Genetically Modified Organisms:
Methodologies for Assessing Bt Cotton in Brazil. Cambridge: CABI
Publishing, pp. 300-345, 2006.
FOERSTER, L. A.; NAKAMA, P. A. Efeito da estocagem em baixa temperatura
na capacidade reprodutiva e longevidade de Trissolcus basalis (Wollaston) e
Telenomus podisi Ashmead (Hymenoptera: Scelionidae). Neotropical
Entomology, Londrina, v. 31, n. 2, p. 115-120, 2002.
GARCIA, F.R.; MOSQUERA, M.T.; VARGAS, C.A.; ROJAS, L.A. Control
biológico, microbiológico y físico de Spodoptera frugiperda (Lepidoptera:
Noctuidae), plaga del maíz y otros cultivos en Colombia. Revista Colombiana
de Entomologia, v.28, n.1, p. 53-60, 2002.
GAULD, I.D.; BOLTON, B. (1988). The Hymenoptera. Oxford: Oxford University
Press and The Natural History Museum. pp. 1-332. ISSN 0198585217. 1988.
GEREMIAS, L.D.; PARRA, J.R.P. Dispersal of Trichogramma galloi in corn for
the control of Diatraea saccharalis. Biocontrol Science and Technologic, v.
24, p. 751-762, 2014.
GODFRAY, H.C.J. Parasitoids, Behavioural
Princeton University Press, New Jersey. 1994.

and

Evolutionary

Ecology.

GONTIJO, L.M.; MARGOLIES, D.C.; NECHOLS, J.R.; CLOYD, R.A. Plant
architecture, prey distribution and predator release strategy interact to affect
foraging efficiency of the predatory mite Phytoseiulus persimilis (Acari:
Phytoseiidae) on cucumber. Biological Control v. 53, p. 136-141, 2010.

41

GOULART, M.M.P.; BUENO, A.D.F.; BUENO, R.C.O.D.F.; VIEIRA, S.S.
Interaction between Telenomus remus and Trichogramma pretiosum in the
management of Spodoptera spp. Revista Brasileira de Entomologia, v. 55, n.
1, p. 121-124, 2011.
GOUSSAIN, M.M.; MORAES, J.C.; CARVALHO, J.G.; NOGUEIRA N.L.; ROSSI
M.L. Efeito da aplicação de silício em plantas de milho no desenvolvimento
biológico da lagarta-do-cartucho Spodoptera frugiperda (J. E. Smith)
(Lepidoptera: Noctuidae). Neotropical Entomology, v. 31, n. 2, p. 305-310.
2002.
HRUSKA, A.J.; GOULD, F. Fall armyworm (Lepidoptera: Noctuidae) and
Diatraea lineolata (Lepidoptera: Pyralidae): Impact of larval population level and
temporal occurrence on maize yield in Nicaragua. Journal of Economic
Entomology, v. 90, n. 2, p. 611-622, 1997.
KASTEN J.P.; PRECETTI, A.A.C.M.; PARRA, J.R.P. Dados biológicos
comparativos de Spodoptera frugiperda (J.E. Smith, 1797) em duas dietas
artificiais e substrato natural. Revista Engenharia Agrícola, v. 53, p. 6878, 1978.
KNAAK, N.; OLIVEIRA, J.V.; CEREZA, T.V.; BARBOSA, R.R.; FIUZA, L.M.
Ocorrência de inimigos naturais de Spodoptera frugiperda (Lepidoptera:
Noctuidae) em lavoura de arroz irrigado, Eldorado do Sul, RS. In: X
CONGRESSO BRASILEIRO DE ARROZ IRRIGADO, 2017, Gramado. Anais
eletrônicos...
Gramado.
Disponível
em:
<file:///C:/Users/Usu%C3%A0rio/Downloads/2017_CBAI_Eldorado%20(2).pdf>.
Acesso em: 20 set. 2017.
KUMAR, D.A.; DIVAKAR, B.J.; PAWAR, A.D. Observation on the storage of life
stages of Telenomus remus Nixon (Hymenoptera: Scelionidae) under low
temperature. Plant Protection Bulletin, India, v.36, n.4, p.13-14,1984.
LENTEREN, J.C.; BUENO, V.H.P. Augmentative biological
arthropods in Latin America. BioControl, v. 48, p. 123–139, 2003.

control

of

LUGINBILL, P. The fall armyworm. Technical Bulletin, United States
Department of Agriculture, Washington, n. 34, p. 1-91, 1928.
MARTINS, A.L.; ZAMPIERON, S.L.M.; CRUZ, I. Eficiência de Trichogramma
galloi no combate à Diatraea saccharalis na cana-de-açúcar em Passos – MGBrasil. Revista Verde de Agroecologia e Desenvolvimento Sustentável, v.6,
p. 190-195, 2013.
MAUND, C.M. Pheromone trap results (1995) for sweet corn insect pests: corn
earworm, Helicoverpa zea, (Bodie); fall armyworm, Spodoptera frugiperda (J. E.

42

Smith). Adaptative Research Report, New Noveau Brunswick, v. 17, p. 203212, 1995.
MENEZES-NETTO A.C. Fatores naturais e Telenomus remus Nixon
(Hymenoptera: Scelionidae) na mortalidade de Spodoptera frugiperda (J.
E. Smith) (Lepidoptera: Noctuidae) em milho. 2010. 71 f. Dissertação
(Mestrado em Agronomia-Entomologia Agrícola) - Faculdade de Ciências
Agrárias e Veterinárias, Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita
Filho", Jaboticabal, 2010.
MITCHELL, E.R. 1979. Migration by Spodoptera exígua and S. frugiperda,
North America style, p. 386-393. In R.L. Rabb & GG Kennedy (eds.), Movement
of highly mobile insects: concepts and methodology in research. University
Graphics. North Carolina State University, Raleigh, N. Carolina. 456p.
MOLINA-OCHOA, J.; CARPENTER, J.E.; HEINRICHS, E.A.; FOSTER, J.E.
Parasitoids and Parasites of Spodoptera frugiperda (Lepidoptera: Noctuidae) in
theAmericas and Caribbean Basin: an Inventory. Florida Entomologist, v. 86,
n. 3, p. 254-289, 2003.
NAGOSHI, R.N.; SILVIE, P.; MEAGHER, R.L.; LOPEZ, J.; MACHADO, V.
Identification and comparison of fall armyworm (Lepidoptera : Noctuidae) host
strains in Brazil, Texas, and Florida. Annals of the Entomological Society of
America, College Park, v. 100, n. 3, p. 394-402, 2007.
NARANJO-GUEVARA, N. Bioecologia comparada de duas linhagens de
Telenomus remus Nixon (Hymenoptera: Platygastridae) parasitando ovos
de Spodoptera frugiperda (J.E. Smith) (Lepidoptera: Noctuidae). 2013. 86 f.
Dissertação (Mestrado em Agronomia - Entomologia Agrícola). Universidade
Estadual Paulista, "Júlio de Mesquita Filho", Jaboticabal, 2013.
OKUMURA, R.S.; MARIANO, D.C.; DALLACORT, R.; ZORZENONI, T.O.;
ZACCHEO, P.V.C.; NETO, C.F.O.; CONCEIÇÃO, H.E.O.; LOBATO, A.K.S.
Agronomic efficiency of Bacillus thuringiensis (Bt) maize hybrids in pests control
on Lucas do Rio Verde city, State of Mato Grosso, Brazil. African Journal of
Agricultural, Pretoria, v. 8, n. 19, p. 2232-2239. 2013.
OLIVEIRA, R.C.; CARNEIRO, T.R.; FERNANDES, O.A. Criação de Telenomus
remus Nixon (Hymenoptera: Scelionidae) para o controle da lagarta-docartucho, Spodoptera frugiperda (J.E. Smith) (Lepidoptera: Noctuidae). In: DE
BORTOLI, S.A.; BOIÇA Jr., A.L.; OLIVEIRA, J.E.M. (Ed.). Agentes de controle
biológico: metodologias de criação, multiplicação e uso. Jaboticabal: Funep,
p.151-166. 2006.
OLIVEIRA, M.S.S.; ROEL, A.R; ARRUDA, E.J; MARQUES, A.S. Eficiência de
produtos vegetais no controle da lagarta-docartucho-do-milho Spodoptera

43

frugiperda (J.E.Smith, 1797) (Lepidoptera:
Agrotecnologia, v. 31, n. 2, p. 326-330. 2007.

Noctuidae).

Ciência

e

OTUKA, A.K. Temperatura como parâmetro para armazenamento de
Plutella xylostella (L., 1758) (Lepidoptera: Plutellidae) em criação de
laboratório. 2011. 136 f. Dissertação (Mestrado em Agronomia - Entomologia
Agrícola) - Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias - Universidade
Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho", Jaboticabal, 2011.
OVERHOLT, W.A.; OCHIENG, J.O.; LAMMERS, P.M.; OGEDAH, K. Rearing
and field release methods for Cotesia flavipes Cameron (Hymenoptera:
Braconidae) a parasitoid of tropical gramineous stemborers. Insect Science
and its Application, Cambridge, v. 15, p. 253-259, 1994.
PARRA, J.R.P.; ZUCCHI, R.A. Trichogramma in Brazil; feasibility of use after
twenty years of research. Neotropical Entomology, v. 33, n. 3, p. 27I-28l.
2004.
PEDRASI T. C.; PARRA J. R. P. Técnica de criação e determinação das
exigências térmicas de Telenomus remus Nixon (Hymenoptera, Scelionidae).
In: X Congresso Brasileiro de Entomologia, Rio de Janeiro. Anais da
Sociedade Entomológica do Brasil. Rio de Janeiro: SEB, 1986. p. 227.
POMARI, A.F.; BUENO, A.D.F.; BUENO, R.C.O.F.; MENEZES, A.D.O.
Biological characteristics and thermal requirements of the biological control
agent Telenomus remus (Hymenoptera: Platygastridae) reared on eggs of
different species of the genus Spodoptera (Lepidoptera: Noctuidae). Annals of
Entomological Society of America, v. 105, p. 72–81. 2012.
POMARI, A.F. Características biológicas de Telenomus remus Nixon em
ovos de Corcyra cephalonica (Stainton) e Spodoptera frugiperda (J.E.
Smith): bases para o desenvolvimento de programas de controle
biológico aplicado para as culturas da soja e milho. 2013. 121 f. Tese
(Doutorado em Ciências - Entomologia) - Faculdade de Filosofia, Ciências e
Letras de Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2013.
POMARI, A.F.; BUENO, A.D.F.; BUENO, R.C.O.F.; OLIVEIRAS, J.M.A.;
FONSECA, A.C.P.F. Releasing number of Telenomus remus (Nixon)
(Hymenoptera: Platygastridae) against Spodoptera frugiperda Smith
(Lepidoptera: Noctuidae) incorn, cotton and soybean. Ciência Rural, v. 43, p.
377–382. 2013.
QUEIROZ, A.P.; BUENO, A.F.; POMARI, A.F.; BORTOLOTTO, O.C.; MIKAMI,
A.Y.; OLIVE, L. Influence of host preference, mating, and release density on the
parasitismo of Telenomus remus (Nixon) (Hymenoptera: Platygastridae)
Revista Brasileira de Entomologia, v. 61, p. 86-90. 2016.

44

RESENDE, D. L. M. C. & A. I. CIOCIOLA. 1996. Capacidade de parasitismo
de Trichogramma atopovirilia Oatman & Platner, 1983 (Hymenoptera:
Trichogrammatidae) em ovos de Helicoverpa zea (Boddie) (Lepidoptera:
Noctuidae) em diferentes temperaturas. Ciência e Agrotecnologia, v. 20, p.
421-424. 1996.
REZENDE, K.S.; LOBOSCHI, D.L; ALEXANDRE, N. de O.; CARNEIRO, R.P;
ARROYO, B.M; PINTO, A. de S. Quantidade liberada de Telenomus remus no
controle de ovos de Spodoptera frugiperda em milho de segunda safra. In:
CONGRESSO NACIONAL DE MILHO E SORGO, 31, 2016. Resumo
expandido... Rio Grande do Sul: ABMS, 2016. CD-ROM.
SÁ, L.A.; PARRA, J.R.P.; SILVEIRA-NETTO, S. Capacidade de dispersão de
Trichogramma pretiosum Riley, 1879 para controle de Anticarsia gemmatalis
Hübner, 1818 em milho. Scientia Agricola, v. 50, p. 226–231. 1993.
SANKARAN, T. Natural enemies introduced in recent years for biological
control of agricultural pests in India. Indian Journal of Agricultural Sciences.
v. 44, n. 7, p. 425-433, 1974.
SAS Institute. SAS/STAT user’s guide, release 9.1 ed. SAS Institute, Cary, NC,
2004.
SILVA, C.S.B. Dispersão do parasitoide de ovos Telenomus remus
(Hymenoptera: Scelionidae) e sua interação com algumas variáveis
ambientais em agroecossistemas de algodoeiro (Gossypium hirsutum L.).
2007. 139 f. Dissertação (Mestrado em Agronomia – Entomologia Agrícola) –
Faculdade de Ciências Agrarias e Veterinárias, Universidade Estadual Paulista
"Júlio de Mesquita Filho", Jaboticabal, 2007.
SILVEIRA NETO, S.; NAKANO, O.; BARBIN, D.; NOVA, N.A.V. Manual de
ecologia dos insetos. Piracicaba: Ceres, 419p. 1976.
SORGATTO, R. J.; BERNARDI, O.; OMOTO, C. Survival and development of
Spodoptera frugiperda and Chrysodeixis includens (Lepidoptera: Noctuidae) on
Bt cotton and implications for resistance management strategies in Brazil.
Environmental Entomology, College Park, v. 44, n.1, p. 186-192, 2015.
SPARKS, A.N. A review of the biology of the fall armyworm. Florida
Entomologist, v.62, n.2, p. 82-87, 1979.
VACARI, A. M.; OTUKA, A. K.; DE BORTOLI, S. A. Efeito da temperatura no
armazenamento de ovos de Podisus nigrispinus (Dallas, 1851) (Hemiptera:
Pentatomidae). O Biológico, São Paulo, v. 68, n. 2 (supl.), 223/094, 2006.
VARELLA, A.C. MENEZES-NETTO, A. C.; ALONSO, S, J. D.; CAIXETA, D. F.;
PETERSON, R. K., & FERNANDES, O. A. Mortality dynamics of Spodoptera

45

frugiperda (Lepidoptera: Noctuidae) immatures in maize. PloS one, v. 10, n. 6,
p. e0130437, 2015.
WADDILL, V.H; WHITCOMB, W.H. Release of Telenomus Remus (Hym.:
Scelionidae) against Spodoptera frugiperda (Lep.: Noctuidae) in Florida, U.S.A.
Entomophaga, v. 27, n.2, p. 159-162,1982.
WAQUIL, J. M.; VIANA, P.A.; LORDELLO, A.I.; CRUZ, I.; OLIVEIRA, A.C.
Controle da lagarta-do-cartucho em milho com inseticidas químicos e
biológicos. Pesquisa Agropecuária Brasileira, v.17, n.2, p.163-166, 1982.
WAQUIL, J. M.; VILLELA, F. M. F.; FOSTER, J. E. Resistência do milho (Zea
mays l.) transgênico (bt) à lagarta-do-cartucho, Spodoptera frugiperda (Smith)
(lepidoptera: noctuidae). Revista Brasileira de Milho e Sorgo, v.1, p. 1-11,
2002.
WAQUIL, J. M.; DOURADO, P.M.; CARVALHO, R.A.D.; OLIVEIRA, W.S.;
BERGER, G.U.; HEAD, G.P.; MARTINELLI, S. Management of Lepidopteran
pests in maize crop using the Bt pyramided event Cry1A. 105 and Cry2Ab2.
Pesquisa Agropecuária Brasileira, Rio de Janeiro, v. 48, n. 12, p. 1529-1537,
2013.
WAQUIL, J.M. Manejo Fitossanitário e Ambiental: Milho transgênico Bt e
resistência das plantas ao ataque da lagarta-do-cartucho. 2007. Artigo e
Hypertexto.
Disponível
em:
<http://www.infobibos.com/Artigos/2007_1/manfito/index.htm>. Acesso em: 22
de set. 2017.
WYCKHUYS, K. A. G.; O’NEIL, R.J. Population dynamics of Spodoptera
frugiperda Smith (Lepidoptera: Noctuidae) and associated arthropod natural
enemies in Honduran subsistence maize. Crop Protection, v.25, p.1180-1190,
2006.
YU D.S.; BYERS, J.R. Inundative release of Trichogramma brassicae
Bezdenko (Hymenoptera: Trichogrammatidae) for control of European corn
borer in sweet corn. The Canad Entomologist, v. 126, n. 2, p. 291-301. 1994.

