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]- INTRODUÇÃO *

A classe Insecta ou Hexapoda apresenta o maior agrupa -

mento do Reino Animal que se conhece, contendo um número de espé

cies que representa 70% dos animais existentes, 73% dos inverte -

brados e 83% dos artrõpodes.

A natureza vem selecionando os insetos hã cerca de 3Q0

milhões de anos, e devido ao fato de possuírem algumas caracterís

ticas vantajosas, mantem-se na luta incessante pela sobrevivência.

A capacidade de vôo confere-lhes algumas vantagens em relação aos

animais presos a terra com relação a busca de alimentos e fuga dos

inimigos; a adaptabi 1idade lhes dá condições de vida em situações

extremas, além de um regime alimentar a base das mais variadas subs

tâncias; o exoesqueleto, apresenta-se como um escudo de proteção

e de grande resistência contra os fatores desfavoráveis do ambien

te; o tamanho reduzido é uma grande vantagem na sobrevivência em

relação ã pequena quantidade de alimentos consumidos e locais de

abrigo; a metamorfose é uma outra forma de garantir a sobrevivên

cia, pois durante as suas fases de desenvolvimento são capazes de

explorar diversas fontes de alimento; também apresentam vários ti



pos de reprodução, podendo chegar a situações em que não ocorre a

participação do macho na formação da progênie, MARANHÃO (43).

Existem cerca de 900.000 espécies de insetos conhecidos,

sendo que menos de 10% dessas espécies podem causar algum tipo de

dano econômico. Estes podem competir com o homem em alimentos,

destruindo suas plantações e produtos armazenados ou transmitindo

doenças a ele próprio e seus animais, PASCH0AL (56).

0 controle de pragas vem sendo uma das principais metas

do homem, na agricultura, desde que ele provocou o desequilíbrio

da natureza, derrubando as matas e cultivando plantas apropriadas

a sua subsistência. 0 homem, utilizando seus conhecimentos, pas

sou a controlar as populações de insetos pragas através de produ

tos orgânicos de origem vegetal como as piretrinas, nicotina, ro-

tenona, anabasina, etc, com aqueles de origem petrolífera como os

óleos minerais e os orgânicos sintéticos.

Outros métodos de controle além do quTmico, passaram a

ser estudados e utilizados, tais como os métodos culturais, resis

tencia de plantas a insetos, controle por comportamento, controle

físico, controle biológico e outros.

0 estudo do método de controle biológico recebeu um im

pulso com o progresso da Entomologia nos últimos 80 anos.

0 conhecimento que se tem do uso prático do controle bio

lógico é do século IX na China, onde os chineses criavam e vendi-



am formigas predadoras, que eram usadas para controlar insetos pra

gas de citros. Após esse período, desencadeou-se um crescimento

gradativo de estudos e observações sobre controle biológico que se

estendem até os nossos dias.

Apesar da grande vantagem no uso do controle biológico

de pragas, o número de experiências bem sucedidas com essa técni

ca é relativamente pequeno, devido especialmente aos recursos in

suficientes que lhe são destinados e sua aplicabilidade prática.

0 controle biológico é definido como a ação de insetos

parasitos, predadores e patôgenos na manutenção das populações de

outros organismos numa densidade mais baixa do que ocorreria em

suas ausências, VAN den BOSCH et aii i (68).

Os parasitos e predadores diferem caracteristicamente em

tamanho e hábitos alimentares. 0 parasito ê invariavelmente um in

seto entomõfago somente nos estágios imaturos e desenvolve-se so

bre ou dentro de um único hospedeiro. Está presente nas seguin

tes ordens: Hymenoptera, Diptera, Coleoptera, Strepsiptera e Le-

pidoptera.

Sob o ponto de vista do parasittsmo, a ordem Hymenopte

ra é amais evoluida, sendo que entre os insetos entomõfagos, a
sua dominincia se dá não só em número, como também pelos casos de

sucesso no controle biológico. Mais de Z/3 dos casos de controle

biológico bem sucedido foram conseguidos com insetos dessa ordem,

como por exemplo o uso de Apantzlaò no controle da broca da cana.



Os himenópteros podem parasitar todas as fases de seus

hospedeiros; ovo, larva, pupa, adulto. Nesta ordem, os parasitos

de ovos tem sido mais intensamente estudados nestes últimos 30 a-

nos, pois são eficientes agentes de controle biológico de pragas.

Dentre algumas vantagens deste parasito, pode-se enfatizar que con

trola o hospedeiro no primeiro estágio de desenvolvimento, evitan

do os estágios seguintes e o conseqüente prejuízo que poderá cau

sar nas culturas.

Estes parasitos são encontrados provavelmente em quase

todo o mundo e estão taxonomi camente distribuídos em três famíli

as: Trichogrammatidae , Mimaridae e Scelionidae, sendo que a pri

meira ê que parece possuir o maior número de espécies, além de es

tar sendo estudada a m.ais tempo e com maior ênfase. Nesta família,

o gênero T/ilckogiamma tem o maior destaque, pois é o que apresen

ta os melhores resultados em termos de criação em laboratório, ma

nipulação, liberação de campo, eficiência de parasitismo, etc. Co

nhece-se cerca de 70 espécies deste gênero dispostas em 15 gru

pos, sendo que o maior número destas espécies é encontrado nos con

tinentes Europeu e Asiático; já o continente Americano ocupa a se

gunda colocação; o continente Africano, com apenas três espécies

e a Oceania com apenas uma espécie, são os que possuem o menor nú

mero de representantes.

Segundo BRUN (10), os tricogramatídeos tem enorme im

portância como agentes de controle biológico, sendo estudado em

muitos países, especialmente na União Soviética, França, Estados



Unidos, China, Polônia, Alemanha, índia, Bulgária, Madagascar, In
glaterra, África do Sul, SuTça, Colômbia, Peru e Brasil.

Alguns países possuem a tecnologia apropriada para o u-
so deste parasito como agente de controle biológico. AUnião Sov±
ética, que ocupa oprimeiro lugar na sua criação, conta com 50 Ia
boratõrios de pesquisa e 300 de criação, é liberado para 11 mi -
lhões de hectares, atingindo níveis de 60 a95% de eficiência no
controle de algumas pragas da família Noctuidae, como 8a*aífca
blaaicae. L., AgiotU íegeíum Shif., PUiaaita. nubllaUi Hb.,
LuptyKuia. pomonilla L. .e da família Pieridae, como ?ivUi
b/iaa+cae. L., VlzKlt, fiapae., BRUN (10).

0 Brasil iniciou seus estudos com T^chogfiamma no ano de

1946, quando os pesquisadores Jalmirez Gomes eAmérico Gonçalves
importaram e iniciaram amultiplicação em laboratório de T. nümtm
para o controle da Broca da Cana. Após esse período, nenhum pro
gresso substancial foi obtido nos estudos deste parasito, pois hou

ve pouco interesse em estudã-lo. Atualmente, novas perspectivas
surgiram no estudo de TMchog^mma, com um número maior de pesqul
sadores trabalhando com esse parasito.

Com a intensificação nos estudos deste grupo de insetos,
varias espécies tornaram-se conhecidas no Brasil, onde seis delas
foram encontradas parasitando ovos de lepidõpteros desfolhadores
de eucaliptos, uma parasitando ovos de Alabama tuigUlacza em algo
dão, uma parasitando broca de cana euma parasitando Biínny* Mo



tUo em mandioca. 0 controle natural ocasionado por esse parasi
to sempre foi em níveis expressivos, como se verifica na região
de Curvelo - MG, onde o controle do mandarovà" da mandioca atinge
níveis acima de 70%. Devido a potencialidade destes insetos como
agente de controle biológico, a cada dia mais pesquisadores em nos

so país se empenham no estudo deste parasito.

Objetivou-se com este trabalho aumentar o conhecimento

relativo a seletividade do gênero TUc.hogn.amma com relação a hos
pedeiros inférteis mantidos sob refrigeração através de:

- índice de capacidade de busca de fêmeas e machos deste parasito
em duas temperaturas;

- índice de atratividade de fêmeas e machos deste parasito em duas
temperaturas;

- número de fêmeas e machos deste parasito coletados no primeiro,
segundo e terceiro dia de contagem, bem como do número total de

fêmeas e machos coletados nos três dias de contagem em duas tem
peraturas.



2- REVISÃO DE LITERATURA

0 gênero TfilckoQfiamma foi criado por Westood em 1833,

estudando espécimes coletados em folha de carvalho na floresta de

Epping na Inglaterra, parasitando pragas de essências, FLANDERS

(21).

0 número, bem como as espécies hospedeiras de TnÂ,ckogfiawma

são até hoje desconhecidas. Martin (1927), citado por MARQUES (44],

constatou um parasitismo de 150 espécies hospedeiras, pertencen

tes âs ordens Lepidoptera, Coleoptera, Hymenoptera, Neuroptera,

Diptera e Hemiptera. VAUGHAN (69), porém, afirmou que este núme

ro era superior a 200 espécies, sendo que somente T. cvancòctnò

parasita entre 100 a 125 espécies pertencentes a essas mesmas 6

ordens. Schead & Gorman (1953), citados por MARQUES (44), obser

varam que até esta data, existem catalogadas 215 espécies. Esses

autores também afirmaram que as espécies deste parasito tem sem -

pre uma maior preferência por hospedeiros da ordem Lepidoptera.

0 estudo sobre técnicas de criação massal e liberação

deste parasito é bastante estudado, e segundo De Bach (1954), ei-



tado por HOFFMAN et alii (27), os pesquisadores vêm trabalhando

a mais de 50 anos para criar massalmente algumas espécies de

Tn.lckogJiamma para liberá-los contra insetos pragas. Dysart (1972),

citado por MARQUES (44), afirma que as primeiras experiências de

criação em laboratório e liberação de campo foram feitas por Ra-

desky em 1911, para o controle da traça dos frutos, Laòpzynzòla

pomonzlla (Lep.: 01ethreutidae).

Vários autores mostraram-se interessados em estudar o e

feito das liberações destes parasitos criados massalmente em labo

ratõrios, como OATMAN & PLATNER (52) e Jaimes & Binum (1941), ci

tados por MARQUES (44). Algumas técnicas de criação massal foram

desenvolvidas e são usadas com sucesso em todo o mundo para a sua

criação, como por exemplo aquelas desenvolvidas por FLANDERS (21),

SMITH (62), BRUN & MORAES (11), HASSAN (26), BURBÜTIS & GOLDSTEIN

(12), STINNER et alii (64), M0RISS0N & HOFFMAN (45), SALT (58) e

NAGARKATTI & NAGARAJA (49).

Um dos fatores que condicionam o sucesso da criação des

te parasito em laboratório é o hospedeiro. Existem algumas exi -

gências para que este possa ser considerado ideal e dentre estas,

cita-se: alta taxa de reprodução, capacidade de oviposição, faci

lidade na obtenção de gerações sucessivas, dieta de fácil manuseio

e baixo custo na criação.

Existem alguns hospedeiros onde o seu uso já é clássico

e são mundialmente utilizados por vários pesquisadores, como os



lepidõpteros Sltotioga ce.Jie.alle.lla (Lep.: Pyralidae) usado por

BOLDT (6), FLANDERS (21), SMITH (62), MORISON & HOFFMAN (45),

HASSAN (26); CoKcyJia cepkalonlca (Lep.: Pyralidae), usado por

NAGARKATTI (48), TORRES CALLEJAS & AZPIAZU (67), FAZALUDIN & NA -

GARKATTI (18); T/ilckopluòla nl (Lep.: Noctuidae), usado por TAYLOR

& STERN (66), PAK & OATMAN (54), BOLDT (6); OitKlnla nubllalU

(Lep.: Pyralidae), usado por CURL & BURBÜTIS (15), NEED & BURBUTTS

(50), BURBÜTIS & GOLDSTEIN (12), ERTLE & DAVIS (17); Ephe.4tía

kue.knle.lla (Lep.: Pyralidae), usado por BRUN & MORAES (11), FER -

REIRA et alii (19); HUíoth* zza (Lep.: Noctuidae), usado por LE-

WIS et alii (37).

0 uso destes hospedeiros na criação de JfilckogH.amma já

ê tradicional, porém nem todas as espécies destes parasitos tem

preferência pelos mesmos hospedeiros. Em laboratório, cada espé

cie possui um comportamento próprio de seleção do hospedeiro, co

mo pode ser visto nos trabalhos de BROWER (7, 9), GRANA & DIAZ

(25), KFIR (29), TAYLOR & STERN (64), BENOIT & VOEGELE (3), FER -

REIRA & PINTUREAU (20) e LEWIS et alii (38).

Alguns autores melhoraram as técnicas de criação massa!

destes parasitos introduzindo novas tecnologias com relação ao ho£

pedeiro. BROWER (8), GOLDSTEIN et alii (24), BRUN (10), LEWIS et

alii (37), passaram a utilizar em suas criações, ovos infêrteis a

través de radiação ultravioleta. Já NAGARKATTI & NAGAJARA (49),

preferiram utilizar o resfriamento a -4,0°C. Outros pesquisadores

desenvolveram novas tecnologias em suas criações, como é o caso de
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COHEN (14), que utilizou uma dieta artificial acondi ei onada em cã£

sulas de parafina para criação de TK.lckogh.amma.

A temperatura também exerce grande influência em cria

ções de laboratório, dentre as mais utilizadas para Tn.lckogn.amma,

cita-se a de 21 - 1°C, empregada por BRUN & MORAES (11) e MARQUES

(44); a de 25 a 27°C, por LOPES & MORISON (40, 41), ORPHANIDES &

GONZALEZ (53), ASHLEY et alii (1), PAK & OATMAN (54), BOLDT (6),

porém, a temperatura de 27°C ou próxima a esta, parece ser a mais

utilizada; como mostram SOUTHARD et alii (63), STINNER et alii

(65), HOFFMAN et alii (27), MORISON (46), TAYLOR & STERN (66) e

BROWER (9).

A umidade relativa é um dos fatores que menos afeta as

criações de Tn.lckogn.amma, podendo ser usada dentro de uma faixa

que varia de 50 a 90% como mostram SOUTHARD et alii (63), MORISON

& HOFFMAN (45), MARQUES (44), LOPES & MORISON (40), NAGARKATTI &

NAGARAJA (49), ORPHANIDES & GONZALEZ (53), PAK & OATMAN (55),

SCHMIDT (60), BOLDT (6), LUND (42), STINNER et alii (64).

As espécies deste gênero criadas em laboratório podem s_o

frer profundas alterações em sua longevidade, fertilidade, efici

ência de busca, bem como no tamanho dos espécimens. Muitas vezes

essas alterações são provocadas devido ao não conhecimento do re

lacionamento parasito-hospedeiro, como mostra LEWIS et alii (32,

36, 37), da metodologia de criação a ser utilizada, segundo as ob

servações de STINNER et alii (65), da influência do hospedeiro, co
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mo mostram LEWIS et alii (38), MARSTON & ERTLE (47), DAVIS & BUR

BÜTIS (16); do efeito da temperatura, mostrado por BIEVER (5) e

BOLDT (6); do número de cruzamento entre irmãos, como observaram

NAGARKATTI & NAGARAJA (49), ASHLEY et alii (1) e SOUTHARD et alii

(63); e da ocorrência de superparasitismo, mostrado por TORRE CAL

LEJAS & AZPIAZU (67), SALT (59) e KFIR (29).

A sistemática de busca e a seleção do hospedeiro pelo pa

rasito, de acordo com Salt (1935), Flanders (1953) e Doutt (1964),

citados por VINSON (70) e confirmado por LEWIS et alii (32), está

dividido em quatro etapas: a) localização do habitat do hospedej_

ro; b) localização do hospedeiro; c) aceitação do hospedeiro; d)

adequacidade do hospedeiro.

Muitos insetos parecem estar relacionados com seus hos

pedeiros através de uma série de fatores físicos e químicos. Es

ses fatores promovem nos parasitos e principalmente nas fêmeas,

uma série de respostas fazendo com que os mesmos sejam direciona

dos através de cada etapa dessa sistemática de busca e seleção,

objetivando com isso atingir o ponto chave que é o hospedeiro. Se

gundo SALT (57), LEWIS et alii (32) e VINSON (70), vários fatores

físicos, tais como fezes, som, produtos de decomposição, além da

visão, textura, forma, tamanho, movimentação e tato do hospedeiro,

estão presentes no processo de descobrimento e seleção do hospe -

deiro pelo parasito, porém, os fatores químicos parecem ser aque

les de maior importância neste processo, como é mostrado por LEWIS

et alii (33), VINSON (70), LEWIS & JONES (31), LEWIS et alii (35),
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WOOD (72), JONES et alii (28) e LEWIS et alii (37).

Segundo LEWIS et alii (32) e WOOD (72), os semioquími -

cos liberados por uma espécie e que induzem uma resposta fisioló

gica ou de comportamento em outra espécie derivando assim uma a -

daptação benéfica ao receptor, são denominados de cairomõnios.

Um grande número de substâncias que atuam como cairomõ

nios já foram isolados de suas fontes e identificados. Para

Tnickognamma, segundo JONES et alii (28), os compostos químicos de

nominados de docosano, tricosano, tetracosano e pentacosano agem

como cairomõnios, porém, o mais ativo e que provoca uma maior bus

ca do hospedeiro pelo parasito é o tricosano, o que foi confirma

do por LEWIS et alii (32). As fontes desses compostos químicos,

segundo LEWIS et alii (35), JONES et alii (28), LEWIS et alii (39)

e LEWIS et alii (32), são as escamas da mariposa. LEWIS et alii

(37), descobriram que os compostos químicos sintéticos, hexadeca-

nal (z)-7-hexadecanal , (z)-9-hexadecanal e (z)-ll-hexadecanal , i-

dentificados como feromonio sexual da mariposa He.llotklò ze.a e quí

micos voláteis emanados das primeiras fezes e da ponta do abdome

desta mariposa, atuam como cairomonio. FERREIRA et alii (19),des_

cobriram substâncias químicas que atuam como cairomonio para esse

mesmo parasito de ovos, nas glândulas coletericas e nas asas de seu

hospedeiro E. kue.knle.lla.

Segundo LEWIS & JONES (31) e LEWIS et alii (32), para o

parasito de espécies de He.liotkí& , Mlcnoplítíò cnoce.lpe.6 (Hym . :
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Braconidae), os compostos químicos identificados como 7,9, 11, 13

e 15 methilhentriacontano estimulam a busca do hospedeiro, porém

o isômero 13 methylIhentriacontano é o que induz a uma maior bus

ca. Segundo esses mesmos autores, para o parasito Candiockile.*

nlgnlce.pt> (Hym.: Braconidae), os isõmeros 11 methylhentriacontano,

16 methyldotriacontano e 13 methyltriacontano, são os que induzem

o parasito a uma maior busca do seu hospedeiro. As fontes destes

cairomõnios são as mais variadas possíveis. Para o parasito M.

cnoce.lpe.6, sua capacidade de busca é aumentada quando entra em

contato com as fezes, hemolinfa, secreção salivar, cutícula e ou

tros materiais fecais das larvas, hemolinfa da pupa, hemolinfa e

excreção do adulto de He.Uo£kU ze.a e tf. vlne.4>ce.n*.

As fontes de cairomonio para C. nignice.p*, segundo LEWIS

et alii (32) e VINSON (71), foram descobertas nas glândulas mandj^
bulares de tf. vlne.oce.nA. Já WOOD (72), demonstrou que espécies cte

coleõpteros dos gêneros Vendnoctonu* e Ipò ,que atacam pinheiros,

sao descobertos por seus predadores' através de compostos químicos

contidos nas fazes das fêmeas de Vcndnoctonuh, e machos de Ip4, em

componentes dos feromÔnios destes insetos, bem como pelo floema da

planta hospedeira.

LEWIS et alii (36), observaram que as substâncias quínn

cas que atuam como cairomonio não são específicas, pois podem atu

ar nos insetos também como alomónio e feromónio, provocando várias

respostas de comportamento e também fisiológicas.
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Segundo LEWIS et alii (35) e NORDLUND et alii (51), as

substâncias que atuam como cairomonio estimulam não somente para

sitos bem como predadores. Esta conclusão foi obtida quando estes

autores observaram que as substâncias químicas deixadas no momen

to da oviposição e encontradas nas escamas da mariposa tf. zea in

duziram a um aumento na predação dos ovos deste inseto pelas lar

vas e adultos de Cknyòopa canne.a Stephens (Neur.: Crysopidae).

WOOD (72), mostrou que vários predadores de Ve.ndn.octonuò e Tpò,

responderam ao cairomonio liberado pelos machos e fêmeas. Já LEWIS

et alii (37), discutiram os resultados de experimentos realizados

por vários autores mostrando a ação de vários feromônios e compo

nentes de feromÔnio que atuam como cairomonio, tanto para parasi

tos como para predadores.

Os cairomõnios, quando liberados no ambiente, tem como

principal função induzir parasitos e predadores a uma maior busca

de seus hospedeiros e presas, como mostra LEWIS et alii (33, 34).

Este mecanismo de aumento de busca, segundo LEWIS et alii (32, 33,

34) e BEEVERS et alii (2), tem uma eficiência maior quanto melhor

for a distribuição do cairomonio no habitat do hospedeiro.

A eficiência do parasitismo tem como ponto primordial a

capacidade de busca do parasito, a qual é induzida através de fa

tores químicos e físicos. Segundo VINSON (70), a capacidade de

busca de vários himenÓpteros parasitos pode ser estudada através

de olfatometros ,que são aparelhos cujo objetivo é medir a capacj^

dade do parasito em descobrir seu hospedeiro principalmente atra-
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ves do olfato. De acordo com Jourdam (1976), citado por FERREIRA

et alii (19), existem dois tipos básicos de olfatômetro, sendo um

por escoamento, que utiliza a teoria de Clinocinesis, como pode

ser visto nos trabalhos de GERLING & SCHWARTZ (23) e LECOMTE &

THIBOUT (30) e o outro por difusão, que foi descrito nos traba -

lhos de FERREIRA et alii (19, 20).

0 olfatômetro por escoamento utiliza apenas os fatores

químicos (cairomonio) para medir a capacidade do parasito em sele
cionar o hospedeiro adequado. Já o olfatômetro por difusão utili

za não só os fatores químicos como os físicos, como por exemplo a
visão, para medir a capacidade do parasito em selecionar o hospe
deiro adequado. Este último tipo apresenta melhores resultados em

relação ao primeiro. Segundo FERREIRA et alii (19), através do

olfatômetro por difusão, pode-se medir o número de parasitos atra
idos bem como a rapidez com que a procura se efetua. Pode-se tam

bém, através deste tipo de olfatômetro, medir com auxílio de um

índice de mobilidade o efeito do substrato sobre os parasitos e
consequentemente as diferenças de mobilidade entre as espécies. A

lém disso, pode-se medir somente aatratividade da isca, podendo
ser esta os ovos do hospedeiro, parte do corpo do adulto, etc, a

través de um índice de atratividade.
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3- MATERIAL E MÉTODOS

0 presente trabalho foi conduzido nos laboratórios de En

tomologia do Departamento de Fitossanidade da Escola Superior de

Agricultura de Lavras, no período de maio de 1983 a agosto de 1984.

Foram utilizadas para este trabalho, três espécies de

parasito de ovos: Tnlckognamma pneUoòum; Tnlckognamma sp. e

Tnlckognamma de.monae.ol, sendo que para cada espécie, foram feitos

dois ensaios nas temperaturas de 23°C e 27°C. Em cada ensaio uti

lizou-se como tratamentos,' ovos de Spodoptena inuglpenda (Lep.:

Noctuidae), Vlatnae.a tacckanalU (Lep.: Pyralidae) e Gallenla

me.llone.lla (Lep.: Pyralidae). Realizou-se quatro repetições, sen

do que para cada uma utilizou-se um olfatômetro do tipo difusão,

onde em três de seus quatro tubos foram colocadas cartelas com o-

vos dos hospedeiros. 0 quarto tubo, continha apenas a carteia co
1orida .

3.1. Olfatômetro

0 olfatômetro utilizado nos testes é do tipo difusão

(Figura IA), semelhante ao proposto por FERREIRA et alii (19), com
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algumas modificações.

Este aparelho foi confeccionado em acrílico transparen

te, com formato de paralelepípedo nas dimensões: 10 x 10 x 6 cm,

perfazendo um volume de 600 cm3. 0 arejamento do olfatômetro foi

feito através de aberturas circulares de 3,5 cm de diâmetro cober

tas com organza, em três de suas faces.

Parte da face inferior do olfatômetro pode ser desloca

da tendo esta a função de comportar quatro tubos de vidro com 1,9 cm

de diâmetro e 3,5 cm de comprimento fechados por uma rolha, tendo

ém seu centro um pedaço de tubo do tipo hematocrito com 3 cm de
}
Comprimento e 1 mm de diâmetro com metade do seu comprimento vol

tado para o exterior do tubo e a outra metade para o interior (Fi

gura 1B). Estes tubos tem como função conter as iscas que irão a

trair ou não os parasitos. A face anterior do olfatômetro compor

ta uma pequena abertura com 2 cm de comprimento por 1 cm de altu

ra, denominada de "janela", por onde são introduzidos os parasi -

tos na fase de pupa.

Todas as faces do olfatômetro foram cobertas com papel

cartão preto, exceto a que comporta a janela, sendo esta ilumina

da. Desse modo, os parasitos introduzidos tiveram que se orien -

tar contra seu comportamento normal, isto é, geotropismo negativo

e fototropismo positivo, para atingir os ovos nas cartelas no in

terior dos tubos.
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3.2. Metodologia de criação dos hospedeiros

3.2.1. Spodoptena ^nuglpenda (J.E. Smith, 1797) - ia

garta do cartucho do milho

Adultos desta mariposa foram coletados em lavouras de

milho do campus da ESAL, e mantidos em gaiolas confeccionadas em

tubos de PVC com 20 cm de altura e 10 cm de diâmetro. Seu inteH

or foi recoberto com papel do tipo canson de cor branca, utiliza

do como substrato para as posturas, tendo a superfície superior co

berta com um filo e a inferior com uma placa de Petri . Uma solu

ção de mel + água a 10% foi fornecida como alimento para os adul

tos através de um frasco colocado no fundo da gaiola com um pavio

de algodão embebido nesta solução.

0 papel com as posturas, foi retirado todos os dias, de

onde as massas de ovos aderidos ao mesmo eram recortadas sendo pos

teriormente esterilizadas, imergindo-as em uma solução de formal-

deido a 0,1%, em seguida numa de álcool 70?= e por último lavadas

em água destilada, tendo como objetivo evitar a proliferação de
fungos. 0 tempo de permanência em cada etapa foi de 3 minutos. De

pois de tratadas, estas massas de ovos foram mantidas em placas de

Petri, onde se aguardou a eclosão das lagartas, as quais foram

transferidas para uma dieta preparada conforme as técnicas de

SH0REY & HALE (61), com a seguinte composição: feijão seco (lOOg);

levedura (15 g); ácido ascórbico (1,5 g); methyl-p-hidroxibenzoa-

to (1,0 g); ácido sõrbico (0,5 g); formaldeido 40% (1,0 cc); agar
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(9,0 g diluída em 250 ml de água); e água (375 ml), sendo após o
seu preparo e ainda quente, colocada em tubos de vidro esteriliza

dos, preenchendo um terço deste, e fechados com um chumaço de al
godão.

Por serem canibais, cada tubo recebeu apenas uma lagar

ta onde permaneceram até a fase de pupa. Estas foram retiradas e

colocadas em placas de Petri, onde permaneceram até a emergência

do adulto, onde foram confinados em gaiolas de postura contendo em
média 8 casais cada.

3.2.2. Vlatnaea òacckanailò (Fabricius, 1794) - broca

da cana-de-açúcar

Esta espécie foi trazida do laboratório de Entomologia

do Planalsucar de Campos na forma de ovos.

Os procedimentos de criação e manipulação dos adultos e

dos ovos foram idênticos aos utilizados para S. inaglpenda.

Após a eclosão das lagartas, estas foram transferidas pa

ra tubos esterilizados fechados com chumaço de algodão, contendo

uma dieta preparada conforme as técnicas de Hensley & Hammond

(1968), citados por GALLO et alii (22), com a seguinte composição:
água destilada (1558 ml); aureomicina (0,50 g); sais de Wesson

(18 g); caseina (54 g); sacarose (90 g); germe de trigo (54 g);

cloreto de colina (1,8 g); solução vitamínica (18 ml); ácido as -
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cõrbico (7,2 g); formaldeido 40% (0,9 ml); meti 1-p-hidroxibenzoa-

to (2,7 g) e agar (36 g). Em cada tubo colocou-se em torno de 6

(seis) lagartas, oor nao apresentarem um comportamento canibal co

mo S. inuglpe.nda. Estas permaneceram nos tubos até a fase de pu

pa, sendo posteriormente retiradas e transferidas para placas de

Petri onde permaneceram até a emergência dos adultos que foram coji

finados em gaiolas de PVC para postura, semelhantes as utilizadas

para S. ^nuglpenda, contendo em média 12 casais cada.

3.2.3. GatteAA.a melloneVLa (L., 1758) -traça das colme ias

Este hospedeiro foi obtido de colméias do Departamento

de Fitossanidade da ESAL, na fase de lagarta. Esta espécie é de

fácil criação e manuseio, sendo utilizada para a multiplicação de

vários inimigos naturais.

Adultos desta mariposa foram mantidos em gaiolas redon

das teladas de 14 cm de diâmetro, invertidas sobre uma placa de

Petri, em cujo interior foram colocadas tiras de papel cartão pre

to com 2,5 cm de largura e 18 cm de comprimento, grampeados de tal

forma que as fendas entre as tiras serviam para as fêmeas oviposj_

tarem.

As massas de ovos foram recortadas das tiras de papel e

colocadas sobre pequenos pedaços de favos previamente esteriliza

dos a 48°C por 80 minutos, contendo em média 12QQ ovos. A parte

inferior do favo foi preenchida com dieta artificial em estado pas
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toso para a alimentação das lagartas recém-eclodidas. Esta dieta,

foi elaborada segundo as técnicas de Guerra (1973), citado por

GALLO et alii (22), com a seguinte composição: fubá (192,6 g);so

jinha (80,2 g); leite desnatado em pÓ (48,2 g); levedo de cerveja

(94,0 g); favo esterilizado (47,0 g); mel (236,0 g); glicerina

(208,0 g); água destilada (94,0 g).

Os pedaços de favos foram colocados em uma caixa plastji

ca e levados a estufa a uma temperatura de 32°C para a incubação

dos ovos, aí permanecendo durante 10 dias. Findo este período, as

lagartas que jã estavam em adiantado estágio de desenvolvimento,

foram transferidas para um recipiente tipo forma de pizza com uma

tampa de tela metálica, contendo uma dieta artificial seca. Esta,

foi elaborada segundo as técnicas de Haydak, citado por BERTI FI

LHO (4) com a seguinte composição: fubá (4 partes); farinha de

trigo integral (2 partes); leite em pó desnatado (2 partes); fare

Io de trigo (2 partes); levedura seca (1 parte); mel (1 parte) e

glicerina (1 parte).

Neste recipiente a "traça das colméias" permaneceu ate

a emergência dos adultos, sendo posteriormente retirados em média

15 casais e transferidos para cada gaiola de postura.

3.3. Metodologia de criação dos parasitos

Utilizou-se para o presente trabalho, três espécies de

Tnlckogn,amma. A primeira, T. pnctloòum, foi obtida de ovos de
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Mabama an.glllace,a (Lep.: Noctuidae) em cultura de algodão prove

niente de Cachoeira Dourada no Estado de Goiás. A segunda, T.

dzmonazòl, proveniente da criação mantida no Instituto de Ciênci

as Biológicas da UFMG, sendo obtida de ovos de Gle.na blpe.nnanla

(Lep.: Geometridae) , cujas lagartas são desfoihadoras de eucalip

to. A terceira espécie, Tnlckognamma sp. ainda não identificada

e proveniente do IAA/PLANALSUCAR de Campos no Estado do Rio de J£

neiro, foi obtida de ovos de Vlatnata òacckanallò (Lep.: Pyralidae),

em condições d^ campo.

As criações destes parasitos foram mantidas no laboratõ

rio de Entomologia do Departamento de Fitossanidade da ESAL a uma

temperatura de 25 í 1°C, com uma umidade relativa de 60 - 10% e um

fotoperíodo de 14 horas.

A técnica utilizada na criação, foi semelhante a usada

no Instituto de Ciências Biológicas da UFMG, sendo que algumas aj

teraçoes foram feitas na metodologia de criação.

Esses parasitos foram criados em frascos cilíndricos de

vidro com capacidade de 250 ml, cobertos com parafilme para evi -

tar a fuga, sendo furados com um alfinete entomolõgico número 0

para que houvesse oxigenação.

A manutenção destes parasitos foi feita com ovos infér-

teis de Epkcòtla (= Anagasta) kue.knle.lla (Zeller, 1879) (Lep.:

Pyralidae), mantidos sob refrigeração. Este hospedeiro, denomina^

do de "hospedeiro base", foi obtido parte no ICB da UFMG e parte
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no Departamento de Entomologia da ESALQ , na fase de ovo e multi -

plicado nos laboratórios do Departamento de Fitossanidade da ESAL,

sendo utilizado para a criação e manutenção das espécies de

Tnlckogn.amma.

Os adultos deste hospedeiro foram mantidos em recipien

tes de plástico de dimensões: 12,0 x 10,5 x 7,0 cm e fechados com

filo de 1 mm de malha. Estes recipientes foram colocados inverti

dos em uma placa de Petri de 20 cm de diâmetro e através do filo

ocorreu a oviposiçao. A coleta dos ovos depositados na placa de

Petri e aqueles aderidos ao filo, foi feita todos os dias, promo-

vendo-se também a separação destes das escamas das mariposas, utj^

lizando-se pincéis com pelos macios para evitar danos. Parte áes

tes foram colocados sobre farinha de trigo integral dentro de cu

bas de vidro numa proporção de 3000 ovos para 300 gramas de fari

nha. Decorridos 15 dias, foi colocado sobre a farinha uma fita de

2 cm de largura de papelão corrugado enrolado em forma de bobina,

onde as lagartas passaram a fase de pupa. Após a emergência dos

adultos, estes foram coletados e colocados nos recipientes para

postura.

Para tornar os ovos inférteis, utilizou-se o frio. A ojj

tra parte dos ovos deste hospedeiro base, após ser coletada, foi

levada a um congelador a uma temperatura de -10 - 2°C por 24 ho -

ras. Após esse período foram armazenados a uma temperatura de

-5 - 1°C ate serem utilizados. 0 processo de infertilização teve

como objetivo evitar a eclosão das lagartas do hospedeiro, que se
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dá em 3 dias, sendo que as recém-ecl odidas passam a devorar os de

mais ovos, inclusive os já parasitados.

0 oferecimento desses ovos as espécies de Tnlckognamma,

foi feito utilizando-se cartelas de cartolina branca de 2,0 cm de

largura por 9,0 cm de comprimento, onde os ovos foram fixados com

uma solução aquosa de goma arábica a 5%. Cada frasco da criação

de Tnlckognamma recebeu uma carteia com ovos uniformemente distri

buídos, sendo suficiente para a manutenção destes parasitos em la_

boratÓri o.

0 oferecimento das cartelas foi feito sempre um dia an

tes, ou no dia da emergência dos adultos deste parasito. 0 está

gio pupal ocorreu sempre quatro dias apôs a postura, tendo como ca

racterística marcante a mudança de coloração do branco gelo para

o marron escuro e posteriormente para o preto. Sete dias após o

escurecimento dos ovos parasitados ocorreu a emergência dos adul

tos dos parasitos, perfazendo um ciclo de 11 dias, da postura até

a emergência dos adultos.

3.4. Determinação da cor padrão

Na determinação da capacidade de busca bem como da atra

tividade dos ovos dos hospedeiros, utilizou-se uma superfície cons

tante de 4 cm2 (2 x 2 cm) de um papel do tipo colorset fabricado

pela Lumicart, utilizado como substrato para colar os ovos.
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Em concordância com FERREIRA et alii (19) a cor do subjs,

trato exerce uma ação sobre esses parasitos podendo ser sobre as

fêmeas, machos ou ambos da mesma espécie ou de espécies diferen

tes. Diante das circunstâncias decidiu-se testar o efeito das co

res verde, vermelho, amarelo e azul, sobre esses parasitos. Para

este teste, escolheu-se T. pnztloòum entre as três espécies.

Os cálculos para este teste foram feitos através de mo

delo para índice de capacidade de busca (Icb) proposto por FERRE^

RA et alii (19) , onde:

Icb = Z(3ndi + 2nd2 + nd3)
10

onde: n - representa o número de parasitos machos ou fêmeas

que entram em um tubo nos 3 dias de contagem, ou se

ja di, d2 e d3. Em decorrência, para cada tubo e

cada sexo a fórmula representa:

ndi - número de indivíduos (machos ou fêmeas) presentes

no primeiro dia;

nd2 - número de indivíduos (machos ou fêmeas) presentes

no segundo dia, menos os coletados no primeiro dia;

nd3 - número de indivíduos (machos ou fêmeas) presentes

no terceiro dia, menos os coletados no primeiro e se

gundo di as .

Este experimento foi realizado utilizando-se uma câmara

climática FANEM a uma temperatura de 25 - 1°C, umidade relativa de
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55 - 10% e fotoperíodo de 14 horas. A umidade da câmara foi man

tida utilizando-se bandejas com água, colocadas na sua parte in

feri or.

Utilizando-se este equipamento nestas condições, foram

realizados dois testes, com quatro olfatômetros cada, totalizando

oito repetições.

Em cada tubo do olfatômetro, foi colocado uma carteia de

4 cm2 de cada cor, sendo que a disposição dos tubos, dentro de ca

da olfatômetro foi feita ao acaso.

Foram colocados em cada olfatômetro, 100 ovos do hospe

deiro base parasitados próximos a eclosão. Cada teste teve uma* du

ração mínima de três dias, sendo feita em cada olfatômetro, três

contagens do número de parasitos machos e fêmeas atraídos em cada

uma das quatro cores. A primeira contagem foi realizada 24 horas

apôs o início da emergência dos adultos, sendo este intervalo man

tido até a última contagem.

A analise estatística dos dados para determinação da cor

padrão, foi feita através do teste de Kruskall-Wal1is , ao nível de

significancia de 5% de probabilidade.

3.5. Parâmetros avaliados

Foram avaliados em duas temperaturas sets parâmetros-pa

ra cada espécie de Tnlckognamma nas três espécies hospedeiras.
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3.5.1. índice de capacidade de busca

Este índice, testado para machos e fêmeas das três espe

cies de Tnlckognamma em duas temperaturas, teve como finalidade me

dir a rapidez com a qual o parasito encontra o hospedeiro.

Em cada experimento, as massas de ovos das espécies ho£

pedeiras armazenadas por 14 dias, foram retiradas da geladeira e

separadas de seus substratos e coladas uniformemente em cartelas

de 4 cm2 de cor padrão, com uma solução aquosa de goma arábica a

5%. Para cada hospedeiro, uma carteia da cor padrão contendo o-

vos foi introduzida nos tubos do olfatômetro, exceto um que contj^

nha apenas a carteia. Com os tubos preparados e introduzidos no

olfatômetro, cerca de 100 ovos do "hospedeiro base" parasitados e

prestes a emergência do parasito foram colocados no olfatômetro &

traves da janela. Para alimento dos imagos utilizou-se um fio

de organza branco embebido em mel puro, colocado sobre os ovos pa

rasitados. Os olfatÔmetros assim preparados, foram levados â câ

mara climática, onde permaneceram por um período de 3 dias. As coji

dições de umidade relativa e fotoperíodo na câmara durante a rea

lização dos trabalhos, foram de 55 - 5% e 14 horas respectivamente e

a temperatura foi de 23°C num ensaio e 27°C no outro.

Para cada olfatômetro, foram feitas três contagens de p_a

rasitos machos e fêmeas coletados em cada tubo, sendo que a pri -

meira foi feita 24 horas apôs a emergência dos adultos, e as de

mais a cada 24 horas.
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Em cada contagem, os olfatômetros foram retirados da câ

mara climática e os tubos removidos de seu interior de modo a per

mitir a contagem do número de machos e fêmeas coletados. Essa coji

tagem foi realizada sob um microscópio estereoscÓpico após a colo

cação dos parasitos mediante um pincel molhado em água em uma lâ

mina cÔncava contendo líquido de Hoyer's.

Os cálculos para o índice de capacidade de busca foram

feitos através da formula proposta por FERREIRA et alii (19).

3.5.2. índice de atratividade

Este índice mostra somente a atratividade da isca, que

neste experimento foram os ovos inférteis dos hospedeiros mantidos

sob refrigeração.

A atratividade foi testada para machos e fêmeas das três

espécies de Tnlckogn.amma, verificando-se se os ovos das espécies

hospedeiras quando tornados inférteis a -10 - 2°C e armazenados a

uma temperatura de -5 - 1°C por um período de 14 dias, conseguiam

ser distinguidos ou mesmo atrair esses parasitos, e se esse com -

portamento do parasito era alterado nas temperaturas de 23 e 27°C.

0 calculo deste índice foi feito através do modelo pro

posto por FERREIRA et alii (19) que é: Iat = Icb - Imo, onde Icb

e o índice de capacidade de busca, e Imo é o índice de mobilidade.

0 índice de atratividade e uma conseqüência do índice de
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capacidade de busca e do índice de mobilidade, onde este indica o

efeito do substrato, que são as cartelas de cor padrão, na sele

ção e localização dos ovos dos hospedeiros e sobretudo as diferejn

ças existentes entre mobilidade de machos e fêmeas das espécies

de Tnlckognamma através do substrato. A determinação do índice de

mobilidade utilizada para os cálculos da atratividade é feita a-

traves do modelo do índice de capacidade de busca, onde seus val£

res são obtidos através do número de machos e fêmeas coletados no

tubo de cada olfatômetro contendo somente a carteia de cor padrão.

3.5.3. Número de parasitos coletados no 19, 29 e 39

dias de contagem

Foi avaliado o número de parasitos machos e fêmeas colei

tados no primeiro, segundo e terceiro dias de contagem para cada

uma das três espécies hospedeiras em cada olfatômetro e em cada u

ma das temperaturas do ensaio.

Com essa determinação, visou-se verificar se os ovos dos

hospedeiros apôs o armazenamento sob refrigeração ainda poderiam

ser diferenciados pelas espécies do parasito.

A metodologia de coleta das espécies desses parasitos,

bem como a de contagem foi semelhante a usada para o índice de ca

pacidade de busca.
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3.5.4. Número total de parasitos coletados

Para cada uma das três espécies de hospedeiros determi

nou-se o número total de machos e fêmeas do parasito coletados a-

pÓs três dias de contagem nas duas temperaturas, onde se observou

se os ovos desses hospedeiros eram diferenciados pelos parasitos.

3.6. Analise estatística dos dados

Os. dados do índice de capacidade de busca, de atrativi

dade, do número de insetos coletados em cada um dos três dias de

contagem e do número total de parasitos coletados nos três dias de

contagem, foram analisados através do teste de Kruskal 1-Wall is, seji

do as ordens médias confrontadas através de comparações múltiplas,

ao nível de 4,5% de probabilidade, CAMPOS (.131.
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4- RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1. Determinação da cor padrão

A análise estatística dos dados para determinação da cor

padrão em relação as cores amarelo, azul, verde e vermelho mostrou

haver significância ao nível de 5% de probabilidade tanto para ma

chos quanto para fêmeas de T. pnetloòum que foram selecionados pa_

ra este teste.

Procedendo-se as comparações múltiplas entre as ordens

médias atribuídas as quatro cores, observa-se na Tabela 1 que não

houve diferença significativa ao nível de 5% de probabilidade pa

ra as fêmeas, porém, para os machos, na comparação entre a cor a-

marela e vermelha houve significância indicando que o amarelo a-

presentou uma preferência maior que a vermelha.

Observando-se os dados das Tabelas 1 e 2, verifica-se u

ma maior preferência tanto de machos como de fêmeas pela cor ama

relo, o que coincide com os dados de FERREIRA et alii (19), que es^

tudaram essas mesmas cores em relação a ausência de cor. Diante

disso, decidiu-se usar o amarelo como cor padrão.
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Tabela 1 - Comparações múltiplas entre as ordens médias atribuí -

das ãs cores amarelo (A), azul (Az), verde (Vd), verme

lho (Vr), para fêmeas e machos de Tnlckognamma pneXloòum-

ESAL, Lavras - MG, 1984

i " J I Fêmea |Ri - Rj| Machos |Ri - Rj

«A " RAzI 8,28

RA " Rvdl 1,85

RA " RVrl 10,71

RAz" RVdl 6,43
RAz- RVr| 2,43

RVd" RVrl 8>86

|Ri - Rj |= diferença entre médias das ordens.
DMS = 11,30.

* Significativo ao nível de 5% de probabilidade,

9 ,00

5 ,93

12 ,22*

3 ,07

3 ,22

6 ,29

Tabela 2 - Valores médios da capacidade de busca de Tnlckognamma

pne.tloòum com relação a determinação da cor padrão

ESAL, Lavras - MG, 1984

Sexo
Cores

Amarelo Azul Verde Verme!ho

Macho

Fêmea

0,67

1,89

0,20

1,10

0,57

1,76

0,00

0,89*
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4.2. índice de capacidade de busca (Icb)

Os resultados do teste de Kruskal1-Wal1is na determina

ção da capacidade de busca dos machos e fêmeas das três espécies

estudadas em duas temperaturas com relação aos hospedeiros, sâo

mostrados na Tabela 3. Analisando-se estes resultados constatou-

se que houve diferenças significativas para fêmeas de T. pmtlo&um

a 27°C, bem como para Tnlckognamma sp. e T. de.monae.bl a 23°C.

Tabela 3 - Valores de H do teste de Kruskall-Wallis na determina

ção da capacidade de busca de três espécies de

Tnlckognamma em duas temperaturas - ESAL, Lavras - MG,

1984

Temperatura Sexo T. pnctloòurn Tnlckognamma sp. T. dzmonae,&l

23°C

27°C

Fêmea 2,63 5,72* 7,47*

Macho 0,13 1,10 1,38

Fêmea 5,59* 2,62 2,54

Macho 2,08 0,14 2,38

h = 5,115

* Significativo ao nível de 7,4% de probabilidade.

Procedendo-se as comparações múltiplas das capacidades

de busca entre os tratamentos para T. pne.tlo&um (Tabela 4) e
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Tnlckognamma sp. (Tabela 5), não foram detectadas diferenças sig

nificativas entre S. ínuglpznda, V. Aacckanallò e G. mellonclla,

porem, T. de.monae.Al (Tabela 6), mostrou uma capacidade de busca

significativamente maior para G. me.llone.tZa, quando comparado com

V. òacckanallò.

Tabela 4 - Comparações múltiplas entre as ordens médias da capaci

dade de busca atribuídas aos tratamentos para fêmeas de

T. pnctloòum a 27°C - ESAL, Lavras - MG, 1984

!I " JI |Ri - Rj

I1 - 2| 8,00

I1 - 3| 15 ,50

2 - 3| 23,50

DMS: 24

1 = Hospedeiro S. finuglpeAda

2 = V. òacckanaLLi*

3 = " G. mcllonella.

A 23°C (Tabela 7), houve uma tendência de S. ^nag^penda

induzir uma menor capacidade de busca para T. demonaeòl e Tnlckognamma

sp.; V. òacckanallò ocupa uma posição intermediária e G. metíoyiella

mostrou-se melhor neste aspecto. Observou-se também que T.

pnetloòum eTnlckognamma sp. comportaram-se de maneira semelhante
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Tabela 5 - Comparações múltiplas entre as ordens médias da capaci

dade de busca atribuídas aos tratamentos para fêmeas de

Tnlckognamma sp. a 23°C - ESAL, Lavras - MG, 1984

1 - Jl |Ri - Rj

1 " 2| 6,50
1 ~ 3| 23,50
2 - 3| 17,00

DMS: 24

1 = Hospedeiros, ^nuglpenda

2 = " V. Aacckanatu

3 = " G. meJUoneJUa.

Tabela 6 - Comparações múltiplas entre as ordens médias da capacj_

dade de busca atribuídas aos tratamentos para fêmeas de

T. de.monae.6l a 23°C - ESAL, Lavras - MG, 1984

|i - j| | Ri - RJ|

| 1 - 2| 2,00

M - 3| 23,00

I2 - 3| 25,00*

DMS: 24

* Significativo ao nível de 4,5% de probabilidade.

1 = Hospedeiro S. ^nuglpenda

2 = " V. òacckanatu

3 = " G. meXZoneVüa.



37

a T. de.monae.Al em relação a G. me.llonella, embora tenha havido si£

nificância apenas para T. de.monae.Al.

Tabela 7 - Valores médios da capacidade de busca de machos e fê -

meas de três espécies de Tnlckognamma com relação a o-

vos resfriados de três espécies de hospedeiros em duas

temperaturas - ESAL, Lavras - MG, 1984

T. pnetioAum Tnlckognamma sp. T. demonaeMl
Temperatura Sexo

23°C

27°C

12 3 12 3 1

Fêmea 1,20 1,30 1,73 1,10 1,35 2,03 0,93 0,88 2,15

Macho 0,68 0,63 0,63 0,03 0,03 0,00 0,05 0,00 0,13

Fêmea 1,88 1,48 2,58 1,25 1,68 1,63 0,58 0,85 1,03

Macho 0,25 0,13 0,20 0,10 0,05 0,10 0,10 0,20 0,28

1 = Hospedeiro 5. ^nuglpexda

2 = " V. AacckanaLu

3 = " G. meJUoneJUa.

A 27°C, a capacidade de busca das fêmeas de T. pnctloAum

e T. de.monae.Al foi maior para G. me.llone.lla, sendo que os menores

valores obtidos foram para V. AacckanallA e S. ^nuglpcnda, respe£

tivamente, para o primeiro e segundo parasitos mencionados. No ca

so de Tnlckognamma sp., observou-se maior valor para V. Aacckanatíò

e menor valor para 5. {nuglpcnda.
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É necessário lembrar que de acordo com os trabalhos de

BEEVERS et alii (2), LEWIS et alii (32), LEWIS et alii (33), SALT

(57), TAYLOR & STERN (64) e VINSON (71), que a seleção de hospe -

deiros por Tnlckognamma é feita principalmente por meios químicos,

embora outros meios também sejam utilizados, tais como, textura e

forma de ovos, visão, busca ao acaso, etc.

Para os machos, observou-se uma tendência de S. {nuglpmda

e G. mcllonella propiciarem uma melhor capacidade de busca para T.

pnetloAum e T. de.monae.Al tanto a 23°C como a 27°C. No caso de

Tnlckognamma sp., essa tendência se deu com relação a S. ^nuglpeAda

e V. AacckanallA a 23°C, enquanto que a 27°C os melhores resulta

dos foram obtidos com S. ^nuglpenda e G. me.llone.lla.

Comparando-se os dados da Tabela 7, verifica-se que me£

mo não tendo sido feita uma análise estatística para as compara -

ções entre as duas temperaturas indicadas, para as fêmeas houve u

ma melhor capacidade de busca para a temperatura mais elevada com

relação a T. pne.tloAum nos três hospedeiros; Tnlckognamma sp. pa

ra S. {^nuglptnda e V. AacckanallA, ocorrendo o inverso para este

mesmo parasito em relação a G. me.llone.lla (Figura 2) e para T.

de.monae.Al com relação aos três hospedeiros.

Com relação aos machos, a temperatura mais elevada per

mitiu uma maior capacidade de busca para Tnlckognamma sp. e T.

de.monae.Al com relação aos três hospedeiros, enquanto que o inver

so foi observado para T. pnetloAum também nos três hospedeiros.
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Icb

2,6 27°
r»

2,4

2,2 23°C

9 0
?3°C

- ,u

1,8 23°C

27°C
1,6

1,4

1,2

1,0
t

27°C

T. pnetloAum Tnlckognamma sp. T. demonae^l Espécies

Figura 2 - Variação da capacidade de busca das fêmeas de três es

pécies de Tnlckognamma com relação a G. me.llone.lla a

23 e 27°C
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0 fato de Tnlckognamma sp. e T. de.monae.Al terem apreseji

tado uma maior capacidade de busca para os três hospedeiros a 27°C

pode ter sido influenciado pela proximidade da temperatura mínima

na qual estes ocorrem na população (30°C).

4.3. índice de atratividade (Iat)

Os testes de Kruskal1-Wal1is bem como as comparações mú2

tiplas não mostraram diferenças significativas na determinação da

atratividade dos machos e fêmeas das espécies do parasito com re

lação aos hospedeiros em duas temperaturas.

Apesar de não ter sido detectada nenhuma diferença siçj_

nificativa, observa-se na Tabela 8, que a atratividade de fêmeas

das três espécies de parasitos foi maior para G. me.llone.lla a 23°C

(Figura 3). Em segundo lugar, verifica-se uma igualdade de prefe

rencia de T. pnztloAum e Tnlckognamma sp. por S. $nuglpe.nda e V.

AacckanallA, ao passo que para T. de.monae.Al o menor valor encon -

trado foi para V. AacckanallA.

A 27°C a atratividade foi maior para G. me.llone.lla em re

lação a T. pne.tloAum e T. de.monae.Al, diferindo de Tnlckognamma sp.

cuja atratividade maior foi por V. AacckanallA,

Os resultados obtidos para machos tanto a 23°C como a

27°C demonstraram uma maior diversidade. A maior atratividade pa_

ra cada espécie de parasito foi obtida em hospedeiros diferentes
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(Tabela 8).

Tabela 8 - Valores médios de atratividade de machos e fêmeas de

três espécies de TtLsLckogiamma com relação a ovos res -

friados de três espécies de hospedeiros em duas tempe

raturas - ESAL, Lavras - MG, 1984

T. pi&tLoòum TnÃ.c.koQhjotmmoL sp. T. demoia.&i>Z
Temperatura Sexo 1 __

23°C

27°C

12 3 12 3 1

Fêmea 0,28 0,28 0,45 0,20 0,20 0,58 0,15 0,08 0,53

Macho 0,35 0,23 0,28 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,08

Fêmea 0,00 0,05 0,23 0,10 0,20 0,00 0,00 0,08 0,28

Macho 0,18 0,13 0,05 0,10 0,03 0,08 0,05 0,13 0,20

1 = Hospedeiro S. faugÁpeAda
2 = " V. Aaccka/LCiLiA

3 = " G. maJULonOla.

A atratividade para fêmeas das três espécies de parasi-

tos praticamente diminuiu para os três hospedeiros q.uja.nd.o se com

parou os resultados obtidos nas duas temperaturas (Figura 4), ao

passo que no caso dos machos, isto foi observado apenas para T.

ptiatioàum. 0 inverso ocorreu com as demais espécies.
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Figura 3 - Atratividade das fêmeas de três espécies de TnÃ.chog/iamma.

com relação aos hospedeiros a 23°C
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E interessante notar que a atratividade de machos e fê

meas T. dzmon.ao.Al foi maior para G. mzllono.Ha nas duas temperatu

ras e que houve semelhança no comportamento de machos das três es

pécies de parasitos com relação ao Tndice de capacidade de busca

(Tabelas 7 e 8).

Ao se analisar os valores médios da capacidade de busca

(Tabela 7), bem como da atratividade (Tabela 8) para fêmeas e ma

chos de três espécies de Tn.lckogn.amma, não foi possível determi -

nar se a seleção de hospedeiro é feita por meios quTmicos, físi -

cos ou os dois, porém observa-se de um modo geral uma nTtida pre

ferência das fêmeas por G. mzllonzlla, possivelmente por apresen

tarem melhores características quanto a textura, forma do ovo, mur

chamento, ruptura do corio, etc.

4.4. Número de insetos coletados no primeiro dia

0 teste de Kruskal1-Wal1is demonstrou que apenas os re

sultados das análises para fêmeas de Tn.lckogn.amma sp. foram signi

ficativos a 23°C (Tabela 9).

Procedendo-se as comparações múltiplas do número de fê

meas de Tn.ickogn.amma sp. coletadas no primeiro dia de contagem en

tre os três hospedeiros (Tabela 10), pode-se verificar que G.

mzllonzlla foi mais preferida quando comparada com as demais.
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Tabela 9 - Valores de H do teste de Kruskal1-Wal1is na determina

ção do número de machos e fêmeas de três espécies de

Tn.ickogn.amma coletados no primeiro dia, em duas tempe

raturas - ESAL, Lavras - MG, 1984

Temperat ura Sexo

Fêmea

T. pn.ztioòum

1,91

Tn.ick ogn.amma

8,59*

sp. T. dzmon.azòi

23°C
4,00

Macho 2,05 0,00 0,00

27°C
Fêmea

Macho

2,46

0,43

3,33

1,10

1 ,51

2,06

h = 5,115

* Significativo ao nível de 7,4% de probabilidade.

Tabela 10 - Comparações múltiplas entre as ordens médias do núme

ro de fêmeas coletadas no primeiro dia, atribuídas aos

tratamentos para Tn.ickogn.amma sp. a 23°C - ESAL, La -

vras - MG, 1984

i - J

1 - 2

1 - 3

2 - 3

DMS = 24

* Significativo ao nível de 4,5% de probabilidade.
1 = Hospedeiro S. in.ugipznda
2 = " V. Aacckan.atu
3 = " G. mzUonzlía.

Ri - Rj

0,00

24,00*

24,00*
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Uma análise da Tabela 11 revela que G. mzllonzlla origjj_

nou os maiores valores médios para fêmeas das três espécies de pa

rasitos nas duas temperaturas.

Tabela 11 - Valores médios do número de machos e fêmeas de três es

pécies de Tnickogn.amma coletadas no primeiro dia

com relação a ovos resfriados de três espécies de hos

pedeiros em duas temperaturas - ESAL, Lavras - MG,

1984

T. pn.Qtioòum Tnickogn,amma sp. T. dzmon.az&i
Temperatura Sexo

23°C

27°C

12 3 12 3 1

Fêmea 2,75 3,00 3,75 1,25 1,25 3,25 1,25 2,00 3,75

Macho 1,75 1,00 1,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Fêmea 3,00 3,25 4,75 1,75 2,75 3,50 1,25 1,75 2,25

Macho 0,50 0,25 0,50 0,25 0,00 0,25 0,00 0,50 0,50

1 = Hospedeiro 5. in.ugipzn.da

2 = " V. òacckaAatU

3 = " G. mzUtonzlla.

A 23°C, apenas machos de T. pn.ztioou.rn foram coletados

nos três hospedeiros, não havendo predominância entre S. inu.gipzn.da

e G. mzllonzlla. As observações a 27°C entretanto demonstraram

que Tn.ickogn.amma sp. e T. pn.ztioòum obtiveram resultados iguais p_a

ra S. in.u.gipzn,da e G. mzllonzlla o mesmo ocorrendo entre V.



47

òacckanaliò e G. mzllonzlla para T. dzmon.azòi.

Ao se comparar as duas temperaturas, observa-se na Tabe

Ia 11 que machos e fêmeas de Tnickogn.amma sp. mostraram um desem

penho de um modo geral, semelhante para os três hospedeiros. No

caso de T. pn.ztiooLx.rn, houve uma elevação do número de fêmeas e uma

diminuição para machos em todos os hospedeiros , ocorrendo o inver

so para T. dzmon.azòi nos dois testes. Neste caso não houve altera

ção alguma nos valores para S. in.ugipzn.da.

4.5. Número de insetos coletados no segundo dia

Analisando os resultados do número de machos e fêmeas

coletados no segundo dia pelo teste de Kruskall-Wal1is com rela -

ção as espécies de hospedeiros em duas temperaturas, pode-se veri

ficar na Tabela 12, que a única significância observada foi para

o número de fêmeas de T. pnztioòum a 27°C.

Ao se processar as comparações múltiplas entre os hospe

deiros, verificou-se que houve significância apenas para a compa

ração entre G. mzllonzlla e V. òacckan.aliò (Tabela 13).

Os resultados obtidos no segundo dia demonstraram que

houve uma maior variabilidade na preferência dos parasitos. Ainda

assim, observa-se de um modo geral, na Tabela 14 que, a 23°C, G.

mzllonzlla foi mais procurada pelas fêmeas das três espécies de

Tnickogn.amma. Isto foi verdadeiro a 27°C apenas para T. pn.zcioòum
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Tabela 12 - Valores de H do teste de Kruskal1-Wallis na determina

ção do número de machos e fêmeas de três espécies de

Tn.ickognamma coletadas no segundo dia em duas tempera

turas - ESAL, Lavras - MG, 1984

Temperatura Sexo T. pn.ztioòum Tn.ickogn.amma sp. T. dzmon,azòi

23°C

27°C

Fêmea 3,97 1,15

Macho 3,06 0,00

Fêmea 7,58* 0,04

Macho 0,69 0,00

h = 5,115

* Significativo ao nível de 7,4% de probabilidade.

3:,79

1 ,11

z,,19

o,,63

Tabela 13 - Comparações múltiplas entre as ordens médias do núme

ro de fêmeas coletadas no segundo dia, atribuídas aos tratamen

tos para T. pn.ztio*um a 27°C - ESAL, Lavras - MG, 1984

1 ' Jl |Ri - Rj

1 - 2

1 - 3

2 - 3

DMS = 24

* Significativo ao nTvel de 4,5% de probabilidade.
1 = Hospedeiro S. inugipznda

2 = " V. Aacckan.aLÍ6

3 = " G. mzUtonzlla.

18,50

8,00

26,50*
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e T. dzmon.az4>i, sendo que nesta última espécie os valores obtidos

foram iguais aos de V. òacckaxaliò.

Tabela 14 - Valores médios do número de machos e fêmeas de três es

pecies de Tn.ickogn.amma coletados no segundo dia com

relação aos ovos resfriados de três espécies de hospe

deiros em duas temperaturas - ESAL, Lavras -MG, 1984

T. pn.ztioòum Tnickognwrtma sp. T. dzmonxizòi
Temperatura Sexo : —

23°C

27° C

12 3 12 3 1

Fêmea 1,50 1,50 2,50 3,00 4,00 4,00 2,75 0,75 4,75

Macho 0,75 1,50 0,50 0,00 0,00 0,00 0,25 0,00 0,50

Fêmea 4,00 2,25 5,00 2,50 2,75 2,25 0,75 1,50 1,50

Macho 0,50 0,25 0,25 0,00 0,00 0,00 0,50 0,25 0,50

1 = Hospedeiro S. in.ugipznda
2 = " P. òacckan.atíò

3 = " G. mzUonzlla.

Para os machos a 23°C, G. mzllonzlla continuou a ser pre

ferido somente por T. dzmon.azòi; T. pn.ztioòum por sua vez foi mais

encontrado em V. òacckan,alU. Não se coletou nenhum macho de

Tn.ickogn.amma sp. em quaisquer dos hospedeiros nas duas temperatu

ras.

Comparando-se as duas temperaturas, verifica-se que fê-
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meas de T. pn.ztioòum apresentaram-se em maior número a 27°C para

os três hospedeiros, o mesmo acontecendo com T. dzmon.azòi em rela

çao a V. 6acckan.aH*. Nos demais casos houve sempre uma diminui

ção do número de fêmeas quando estas foram submetidas a temperatu

ra mais elevada. Os machos de T. pn.ztioòum comportaram-se de ma

neira inversa as fêmeas, enquanto T. dzmon.azòi mostrou uma igual

dade com as fêmeas em relação a V, òacckan.aliò e um comportamento

inverso nos demais hospedeiros, porém Tn.ickogn.amma sp. não sofreu

alteração ao se comparar as duas temperaturas.

Ao se confrontar os valores obtidos nos dois primeiros

dias, verifica-se que, de um modo geral, G. mzllonzlla continuou

a ser o hospedeiro mais preferido por fêmeas das três espécies de

parasitos nas duas temperaturas, enquanto que para os machos não

houve de um modo geral, predominância por qualquer hospedeiro (Ta

belas 11 e 14). Quando se comparou os resultados obtidos nas duas

temperaturas entre os dois primeiros dias de estudo, observou - se

que tanto fêmeas como machos de T. pnztioium mantiveram o mesmo pa

drão de comportamento em relação aos três hospedeiros.

No segundo dia, fêmeas de Tn.ickognamma sp. comportaram-

se de maneira inversa ao observado no dia anterior, enquanto que

T. dzmon.azòi manteve de um modo geral, o mesmo padrão de variabi-

lidade no comportamento de machos e fêmeas.
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4.6. Número de insetos coletados no terceiro dia

Os dados obtidos nas coletas de machos e fêmeas das três

espécies de Tnickogn.amma no terceiro dia de contagem em rela

ção a todos os hospedeiros nas duas temperaturas mostraram que não

houve significancia quando analisados pelo teste de Kruskal1-Wallis

(Tabela 15), bem como por comparações múltiplas.

Tabela 15 - Valores de H do teste de Kruskal1-Wal1is na determina

ção do número de machos e fêmeas de três espécies de

Tn.ickogn.amma coletados no terceiro dia em duas tempe

raturas - ESAL, Lavras - MG, 1984

Temperatura Sexo T. pn.ztioòum Tn.ickogn.amma sp. T. dzmon.azòi

4,07

1 ,10

4,28

0,69

23°C
Fêmea 2,00

Macho 2,00

27°C
Fêmea 4,57

Macho 0,00

h = 5,115

3 ,43

2 ,00

0:,43

2 ,00

Apesar de não se ter detectado significancia, o tercei

ro dia de observações (Tabela 16), confirmou a tendência pela pre

ferência das fêmeas de T. pn.ztioòum e Tn.ickogn.amma sp. por G.

mzllonzlla a 23°C, enquanto que a 27°C apenas Tn.ickogn.amma sp. man
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teve sua preferência. Os machos de T. dzmon.azòi continuaram a pre

ferir G. mzllonzlla nas duas temperaturas, enquanto que V.

òacckan,ali& predominou para T. pn.ztio*um a 23°C e Tn.ickogn.amma

sp. nas duas temperaturas.

Tabela 16 - Valores médios do número de machos e fêmeas de três es

pecies de Tn.ickogn.amma coletados no terceiro dia com

relação a ovos resfriados de três espécies de hospe -

deiros em duas temperaturas - ESAL, Lavras -MG, 1984

T. pn.ztioòum Tnickognjxmma sp. T. duzmonaizdi
Temperatura Sexo

23°C

27° C

12 3 12 3 1

Fêmea 0,75 1,00 1,00 1,25 1,75 2,50 0,50 1,25 0,75

Macho 0,00 0,25 0,00 0,25 0,25 0,00 0,00 0,00 0,25

Fêmea 1,75 0,50 1,50 2,25 2,25 3,00 1,25 0,50 0,50

Macho 0,00 0,00 0,00 6,25 0,50 0,25 0,00 0,00 0,25

1 = Hospedeiro S. inugipoAda

2 = " P. òaccka/iaJLU

3 = " G. mzJUonztZa.

Ao se comparar os resultados do terceiro dia de contagem com

os dias anteriores, observa-se na Tabela 16, que houve uma tendêji

da das fêmeas de T. pn.ztio&um e Tn.ickogn.amma sp. de manterem sua

preferencia por G. mzllonzlla a 23°C, o mesmo não acontecendo pa

ra T. do.mon,az*i% porim a 27°C esta tendência sõ foi verificada pa
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ra Tn.ickogn.amma sp. Para os machos, apenas T. dzmon.azòi manteve

um comportamento de preferência semelhante aos dias anteriores, en

quanto que para os demais verificou-se uma variabi lidade no com -

portamento.

Os dados contidos na Tabela 16, quando comparados nas

duas temperaturas, revelam que fêmeas de T. pn.ztioòum mudaram muj[

to pouco seu comportamento em relação aos dias anteriores; já

Tnickogn.amma sp. tendeu a reproduzir o comportamento verificado no

primeiro dia e T. dzmon.azòi permaneceu com um alto grau de varia-

bilidade.

No caso dos machos, T. pKztioòum praticamente não foi

constatado no terceiro dia, embora estivesse presente nos dias an

teriores. Para Tn.ickogn.amma sp. o terceiro dia foi mais favora -

vel, uma vez que poucos especimens foram observados no primeiro e

segundo dias, enquanto que T. dzmonazài tendeu a reproduzir o o-

corrido no primeiro dia.

4.7. Número total de insetos coletados nos três dias

Os resultados do teste de Kruskall-Wallis revelaram si£

nificãncia apenas para fêmeas de T. pn.ztioòum a 27°C e T. dzmon.azòi

a 23°C (Tabela 17).

Ao se proceder as comparações múltiplas do número total

de fêmeas obtidas, verificou-se que a significancia ocorreu única



54

mente ao se comparar G. mzllonzlla e V. òacckan.aliò tanto para fê

meas de T. pn.ztiohum a 27°C (Tabela 18) como para fêmeas de T.

dzmonazAi a 23°C (Tabela 19).

Tabela 17 - Valores de H do teste de Kruskal1-Wallis na determina

ção do número total de machos e fêmeas de três espê -

cies de Tn.ickogn.amma coletados em três dias em duas

temperaturas - ESAL, Lavras - MG, 1984

Temperatura Sexo T. pn.ztioòum Tn.ickogn.amma sp. T. dzmon.azòi

23°C

27°C

Fêmea 3,89

Macho 0,37

Fêmea 8,73*

Macho 2,33

4,78 8,10*

1,10 2,62

1,02 2,75

0,00 1,14

h = 5,115

* Significativo ao nível de 7,4% de probabilidade.

Pela Tabela 20 verifica-se que de um modo geral fêmeas

das três espécies de Tn.ickogn.amma preferiram G. mzllonzlla nas duas

temperaturas, confirmando a tendência verificaaa durante os três

dias. Os dados referentes aos machos demonstram que apenas T.

dzmonazòi manteve uma predominância por G. mzllonzlla nas duas tem

peraturas, refletindo assim a tendência dos dias de contagem.
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Tabela 18 - Comparações múltiplas entre as ordens médias do núme

ro total de fêmeas coletadas em três dias, atribuídas

aos tratamentos para T. pnztioòum a 27°C - ESAL, La

vras - MG, 1984

i - J| |Ri - Rj

M " 2| 19,00
I1 - 3| 6,00
|2 - 3| 25,00*

DMS = 24

* Significativo ao nível de 4,5% de probabilidade,
1 = Hospedeiro S. in.ugipznda
2 = " V. òacckan.atU
3 = " G. mzllonzlla.

Tabela 19 - Comparações múltiplas entre as ordens médias do núme

ro total de fêmeas coletadas em três dias, atribuídas

aos tratamentos para T. dzmon.az*i a 23°C - ESAL, La

vras - MG, 1984

i - j| IRi - Rj

1 " 2| 6,00
1 - 3| 21,00
2 - 3| 27,00*

DMS = 24

* Significativo ao nível de 4,5% de probabilidade.
1 = Hospedeiro S. inugipznda
Z = " V. *acckan.atu
3 = " G. mzllonzUja.
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Tabela 20 - Valores médios do número total de machos e fêmeas de

três espécies de Tn.ickognamma coletados em três dias

com relação a ovos resfriados de três espécies de hos

pedeiros em duas temperaturas - ESAL, Lavras -MG, 1984

T. pn.ztiobum TnX.ckogn.amma sp. T. dzmonazòi
Temperatura Sexo

23°C

27°C

12 3 12 3 1

Fêmea 5,00 5,50 7,25 5,50 7,00 9,75 4,50 4,00 9,25

Macho 2,50 2,75 2,25 0,25 0,25 0,00 0,25 0,00 0,75

Fêmea 8,75 6,00 11,25 6,50 8,50 7,00 2,50 3,50 5,25

Macho 1,00 0,50 0,75 0,50 0,50 0,50 0,50 0,75 1,25

1 = Hospedeiro S. inuugipznda

2 = " V. 6acckan.aLLò

3 = " G. mzllonzlla.

Comparando-se ainda na Tabela 20 os resultados obtidos

para 23°C e 27°C, nota-se que houve um aumento dos valores para fe

meas de T. pn.ztioòum e Tn.ickogn.amma sp., exceção a G. mzllonzlla

nesta última espécie de parasito. 0 inverso ocorreu com T.

dzmon.azòi. Quanto aos machos sõ" não houve aumento nos valores ob

tidos no caso de T. pn.ztioòum, onde observou-se uma redução dos va

lores para os três hospedeiros.

Os estudos efetuados indicam que, quando G. mzllonzlla

está presente hã uma nítida preferência por fêmeas de T. pn.ztio6um
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a 27°C e T. dzmonazò* a 23°C por este hospedeiro, ocasião em que

V. òacckan.aliò torna-se significativamente inferior (Tabelas 18 e

19).

E preciso lembrar que o comportamento dos parasitos po

de-se alterar com o passar do tempo, admitindo-se que os valores

obtidos em dias diferentes possam estar influenciados tanto por fa

tores químicos como físicos, e que a maneira de tornar os ovos iji

férteis poderá influir nos resultados.
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5. CONCLUSÕES

Nas condições em que esta pesquisa foi desenvolvida e

com base na interpretação dos resultados, as seguintes conclusões

podem ser estabelecidas:

1) A capacidade de busca dos machos e fêmeas das três espécies

do gênero Tn.ickogn.amma com relação aos ovos estéreis de

três espécies de hospedeiros mantidos sob refrigeração por un

período de 14 dias, no processo de seletividade de hospedei

ros foi aquém da esperada.

2) Os ovos estéreis destes hospedeiros quando mantidos sob re -

frigeração não mostraram em momento algum, nenhuma atrativi

dade tanto para machos como para fêmeas destas três espécies

de Tn.ickogn.amma.

3) Não foi possível determinar para estas espécies de parasitos

se os fatores químicos ou físicos predominaram na seleção dos

hospedeiros.



4) O comportamento normal de seleção do hospedeiro analisado

través do número de machos e fêmeas coletados no primeiro,

segundo, terceiro e no total dos três dias de contagens para

estas três espécies de Tnickognamma foi afetado quando

na presença de ovos estéreis destes hospedeiros mantidos sob

refrigeração.

5) 0 hospedeiro Gallzn.ia mzllonzlla foi o que apresentou uma me

lhor preferência pelas fêmeas das espécies de Tn.ickogn.amma
visto que seus ovos foram os que apresentaram as melhores ca

racterlsticas físicas.

6) Os machos destas espécies de Tnickogn.amma com relação aos

ovos estéreis mantidos sob refrigeração foram os que mais de

monstraram variabi lidade no processo de seletividade de hos

pedeiros.

7) A variação da temperatura de 23 para 27°C não alterou o pro

cesso.de seleção dos machos e fêmeas com relação a ovos dos

hospedeiros mantidos sob refrigeração, porém as fêmeas de T.

pn.ztioi>um mostraram-se melhor adaptadas a 27°C e de T.

dzmoKazòi a 23°C.

8) Com base nas análises feitas através da capacidade de busca,

da atratividade, do número de machos e fêmeas coletados no

primeiro, segundo e terceiro dias de contagem, bem como do nú

mero total desses insetos coletados nos três dias de conta -

gem, pode-se dizer que criações destas espécies de Tnickogn.amma

59

a-
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sobre ovos esterilizados a frio e mantidos sob refrigeração

(-5° - 1°C) por um período de 14 dias sofrerão uma degenera -

ção mais rápida do que aquelas criadas através de outras téc

nicas. Em caso de usar a esterilização a frio, sugere-se que

estes ovos sejam utilizados apôs um menor tempo de armazena -

mento, seguindo as técnicas de NAGARKATTI & NAGARAJA (49).
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6- RESUMO

Este trabalho foi realizado nos laboratórios de Entorno

logia do Departamento de Fitossanidade da Escola Superior de A -

gricultura de Lavras.

As condições climáticas na realização deste trabalho fo

ram um fotoperlodo de 14 horas, umidade relativa de 55 - 5% e tem

peratura em função dos dois ensaios (23°C e 27°C], onde utilizou

se para a determinação dos parâmetros citados, olfatometros do

tipo difusão.

\ Objetivou-se com este trabalho estudar a seletividade

de T. pn.z£io&um, Tn.ickogn.amma sp. e T. dzmosiaz&i, nas temperatu

ras de 23°C e 27°C, com relação aos ovos infêrteis de três espé

cies de hospedeiros G. mzllonzlla, V. *acckan.alià e S. in.ugipzn.da,

mantidos sob refrigeração por um período de 14 dias, através de

índice de capacidade de busca (Icb), do índice de atratividade

(Iat), do numero de machos e fêmeas coletados no primeiro, segun

do e terceiro dias de contagem, bem como do número total de ma -

chos e fêmeas nos três dias de contagem.
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Os dados dos parâmetros anteriormente citados, foram a

nalisados através do teste de Kruskall-Wallis e confrontados a-

través de comparações múltiplas.

Constatou-se que no processo de seletividade ocorreram

alterações na capacidade de busca, na atratividade e. no comporta

mento de seleção do hospedeiro, tanto para machos como para fêmeas

das três espécies de Tn.ickogn.amma com relação aos ovos inférteis

das três espécies de hospedeiros, mantidos sob refrigeração por 14

dias.

Pode-se também verificar que as fêmeas das espécies de

Tn.ickogn.amma apresentaram uma melhor preferência com relação

a G. mzllonzlla, bem como a variação da temperatura não afetou o

processo de seletividade dos machos e fêmeas destes parasitos.
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7- SUMMARY

This work was carried out in the Entorno! ogy Laboratories

of the Crop Protection Department, Escola Superior de Agricultu

ra de Lavras.

The climatic condi ti ons used in this work were a

photoperiod of 14 hours, relative humidity of 55 ± 5% and

temperature in function-of the two tests (23QC and 27°C).

Olphatometers. of the diffusion type were used for determi nati on

of the parameters employed.in this study.

The objective of this work was to study the s.electivity

of T. pn.ztioòum, Tn.ickogn.amma sp. and T. dzmon.azòi at the

temperatures 23°C and 27°C in relation to the infertile eggs of

the three host species, G. mzllonzlla, V. òacckan.alU and S.

iungipzn.da, maintained under ref rigerati on for a period of 14

days, by means of the index of the search ability, and index of

attraction, the number of males and females collected on the

first, second and third days of counting as well as the total

number of males and females on the three days of counting.
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The data for the above parameters were analysed using

the Kruskall-Wal1is test and compared using muitip le comparisons.

It was verified that, in the selectivity process,

alterations occurred in the search ability in attraction and in

behaviour of host selection, both for males and females of the

three species of Tn.ickogn.amma in relation to the infertile eggs

of the three host species maintained under refrigeration for 14

days.

It was also verified that the females of the

Tn.ickogn.amma spp showed a greater preference for the host G.

mzllonzlla, and the variation in temperature did not affect the

selectivity process of the males and females of these parasites.
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