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OBSERVAÇÕES SOBRE O COMPORTAMENTO DE Liriomyza huidobrensis 

Blanchard, 1926 (DIPTERA-AGROMYZIDAE) EM CULTURA DE 

BATATINHA (Solanum tuberosum L.) 

RESUMO 

Autora: CELMA DE AZEVEDO DA CRUZ 

Orientador: Prof. Dr. OCTÂVIO NAKANO 

Este trabalho trata do estudo do. comportamen

to de Liriomyza huidobrensis Blanchard, 1926 (Diptera-Agro-

myzidae), em cultura de batatinha (Solanum tuberosum L. ) , 

bem corno de técnicas de avaliação de população e de controle 

da praga. Os experimentos de laboratório foram conduzidos 

no Departamento de Entomologia da ESALQ-USP, Piracicaba, SP, 

e os de campo, no município de Monte-Mór, SP. Os 

dos mostraram que: banana amassada com melaço de 

resulta

cana-de-

-açúcar 65 0 Brix a 20% apresentou a maior atratividade para 

os insetos; as cores amarela e verde foram as mais atrati-

vas aos adultos e as armadilhas colocadas a 42 em do solo (no 

nível da cultura) foram as que coletaram o maior número de 

adultos de L. huidobrensis. Foram observados dois parasitói 

des de pupário: Opius n.sp. (Ichneumonoidea, Braconidae) e 

Agrostocynips clavatus Díaz, 1976 (Cynipoidea, Eucoilidae), 
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que, em condições de laboratório, apresentaram percentual de 

parasitismo de 10,62% e 18,70%, respectivamente. 
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OBSERVATIONS ON THE BEHAVIOUR OF Liriomyza huidobrensis 

Blanchard, 1926 ((DIPTERA-AGROMYZIDAE) IN POTATO 

CROP (Solanum tuberosum L.) 

Author: CELMA DE AZEVEDO DA CRUZ 

Adviser: Prof. Dr. OCTÂVIO NAKANO 

SUMMARY 

This paper deals with the study on the 

behaviour of Liriomyza huidobrensis Blanchard, 1926 

(Diptera-Agromyzidae), in potato crop (Solanum tuberosum L.), 

as well as the techniques of population evaluation and 

controlo The laboratory experiments were set in the 

Department of Entomology of "Escola Superior de Agricultura 

Luiz de Queiroz", in Piracicaba, são Paulo, while the field 

experiments were set in the county of Monte-Mór, State of são 

Paulo, Braz il. The resul ts were as follows: smashed banana wi th 

o 20% molasses (65 Brix) presented the highest attractiveness 

to the insects; yellow and green colors were the most 

attractive ones to the insects: traps set at 42 centimeter 

high (at the level of the crop) were the ones that collect 

the highest number of adults. Two parasitoids were observed 

in this research: Opius n.sp. (Ichneumonoidea, Braconidae) 
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and Agrostocynips clavatus Díaz, 1976 (Cynipoidea, Eucoilidae), 

which in laboratory conditions presented percentage of 

parasitism of 10.62% and 18.70%, respectively. 



1. INTRODUçAo 

A batatinha (Solanum tuberosum L.), conhecida 

vulgarmente como batata-inglesa, é originária da região An

dina, na América do Sul (BOOCK, 1965). 

Por seu elevado teor de caloria, essa olerí

cola é considerada uma das principais fontes de alimento, 

desempenhando papel importante na alimentação humana e ocu

pando a quarta posição em tonelagem absoluta na produção 

mundial, superada apenas pelo trigo, arroz e milho (OLIVEIRA 

& MIRANDA, 1981). 

Para FILGUEIRA (1982), essa cultura é consi

derada como a terceira fonte de alimento para o homem, ape

nas superada pelo arroz e trigo. Por outro lado, esse mesmo 

autor cita o Paraná, são Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do 

Sul como os Estados responsáveis por mais de 95% da produção 

do Brasil. 

Na Europa, além de ser utilizada diretamente 

na alimentação humana, é também empregada em raçoes para 
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suínos, bovinos, confecção ae farinhas alimentícias e na in

dústria de álcool e glicose (HAJI, 1981). 

Segundo dados do Anuário Estatístico (1982), 

os principais Estados produtores do País são Paraná, 

Paulo e Minas Gerais. Pode-se ainda citar são Paulo, 

são 

Dis-

trito Federal e Minas Gerais como os responsáveis pelas maio

res produtividades. 

Dentre os fatores a que se pode atribuir a 

baixa produtividade da batatinha, as pragas figuram como um 

dos principais. Essa cultura é atacada por diversos 

tos, desde seu plantio até a colheita e armazenamento. 

inse-

Entre as pragas de maior importãncia econômi

ca, pode-se destacar a mosca Liriomyza huidobrensis Blan

chard, 1926 (Diptera: Agromyzidae), cujo estágio larval e 

conhecido vulgarmente como "larva minadora" ou "minador de 

folha". Esse inseto vem'aumentando gradativamente a cada 

ano, causando danos expressivos através de galerias prati

cadas pelas larvas nas folhas, diminuindo a área foliar e, 

conseqüentemente, a capacidade fotossintética, podendo oca

sionar a murcha e seca das folhas, bem como transmitir agen

tes fitopatogênicos bastante importantes nessa cultura. 

Outras espécies do mesmo genero (L. langei 

Frick, 1951 e L. sativae Blanchard, 1938) já foram constata-
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das como transmissores de virus por COSTA et alii (1958) e 

ZITTER & TSAI (1977), respectivamente, em plantas olericolas. 

Outra forma de dano é provocada pelos adultos 

que, ao voarem de planta em planta, disseminam principalmen

te o virus do mosaico do fumo e outros microorganismos que 

penetram na planta pelas perfurações feitas nas folhas atra

vés do ovipositor, seja para alimentação ou para oviposição 

(GROPPO, 1981). 

Além destes danos devidos às lesões nas fo

lhas, o ataque da mosca minadora pode ocasionar maior inci

d~ncia de doenças ffingicas, como a "alternaria", principal-

mente nas culturas de tomate, batatinha, feijão 

(BARBOSA & FRANÇA, 1980). 

e pepino 

Os prejuizos caus~dos pela larva baixam a 

produtividade da cultura devido à população que se avoluma, 

talvez em conseqü~ncia da eliminação de seus inimigos natu

rais, provocada pelo uso intensivo de inseticidas, acarretan 

do, ainda, aumento nos custos de produção e, conseqüentemen

te, redução dos lucros. 

Tendo em vista a inexist~ncia de pesquisas 

locais sobre a praga em questão, sua importância econômica, 

a ampla distribuição pelo Brasil e os danos provocados na 

cultura em estudo, elaborou-se este projeto de pesquisa com 
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o objetivo de observar o comportamento de L. huidobrensis em 

condições de campo e laboratório, suas técncias de avaliação 

populacional e seu controle. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

Embora Liriomyza huidobrensis Blanchard, 1926 

tenha sido estudada por vários autores nas diversas culturas 

atacadas por esta praga, não existem praticamente pesquisas 

com esse inseto em cultura de batatinha (Solanum tuberosum 

L.) . 

2.1. Sinonímia 

A espécie Liriomyza huidobrensis Blanchard, 

1926 tem as seguintes sinonímias: Liriomyza cucumifoliae 

Blanchard, 1938; Liriomyza langei Frick, 1951; Liriomyza di

anthi Frick, 1958 (SPENCER, 1973 e 1981) e Liriomyza decora 

Blanchard, 1954 (SPENCER, 1973). 

SILVA & OLIVEIRA (1952) mostraram que o gene

ro Liriomyza Mik, 1894 distingue-se dos demais gêneros de A-

gromyzidae pelos seguintes caracteres: presença de quatro 

cercas escutelaresi nervura costal terminando em M1+2i escu-
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telo total ou parcialmente amarelo. No entanto, BLANCHARD 

(1954) e NAKANO & SETTEN (1982) citaram como principal carac 

terística do gênero Liriomyza, descrito por Mik em 1894, ter 

o segmento basal do ovipositor tão longo quanto o abdome. 

2.2. Distribuição geográfica e principais plantas hospe

deiras 

LIMA (1950) identificou dois agromizídeos: 

Agromyza caerulea Malloch, 1913, atacando caule do tomateiro 

na Colômbia e A. orchidearum, atacando raízes de 

no Estado de são Paulo. 

orquídeas 

COSTA ~t alii (1961) encontraram em Campinas, 

são Paulo, durante oito anos de pesquisa, o gênero Liriomyza 

causando danos expressivos em beterraba (Beta vulgaris L.), 

acelga (Beta vulgaris varo cicIa), couve chinesa (Brassica 

chinensis L.), nabo (Brassica rapa L.), pepino (Cucumis sa

tivus L.), batatinha (8. tuberosum L.), abóbora (Curcubita 

maxima Duches), alface (Lactuca sativa L.), tomateiro (Lyco

persicon esculentum Mill.) e feijoeiro (Phaseolus vulga

ris L.) . 

NAKANO et ali i (1967) encontraram em diversas 

regiôes do Estado de são Paulo a espécie L. guytona Freeman, 

1958 sobre folhas das crucíferas couve (Brassica oleracea 
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varo acephala), couve-flor (Brassica oleracea varo botrytis) 

e repolho (Brassica oleracea varo capitata). Os estragos na 

cultura da couve foram considerados significativos porque 

as folhas constituem a parte da planta a ser comercializada. 

No "IV Catãlogo dos insetos que vivem nas 

plantas do Brasil", SILVA et alii (1968) relataram a ocor 

rência de L. brasiliensis, cuja larva mina tubérculos de ba

tatinha (S. tuberosum), e L. commelinae, minadora das folhas 

de trapoeraba (Commelina nudiflora) . 

ROSSETO & MENDONÇA (1968) encontraram pela 

primeira vez no Brasil a espécie L. langei Frick, 1951 em 

melancia (Citrullus lanatus) e alface (L. sativa) na região 

de Campinas, SP, quando realizaram um trabalho experimental 

de controle e observação sobre o comportamento do 

inseto. 

referido 

SPENCER (1973), estudando a biologia de L. 

huidobrensis, verificou que as larvas comportam-se primaria

mente como minadoras detolhas, exceto em ervilha (Pisum sa-

tivum) , onde elas podem atacar superficialmente os legumes 

novos. As minis nas folhas ficam geralmente associadas com 

as nervuras, porém podem apresentar-se serpentiformes ou até 

mesmo expandidas, especialmente quando várias larvas 

presentes numa única folha. Finalizando, informou 

que as gerações se sucedem rapidamente, enquanto as 

estão 

também 

condi-



.8. 

çoes de cultivo dos hospedeiros proporcionarem alimentação 

adequada. Esse mesmo autor citou que a espécie L. sativae é 

encontrada na Argentina, Peru, Venezuela; América Central; 

Barbados e Bahamas: Andros e Jamaica; Estados Unidos: Cali

fórnia, Alabama, Texas, Flórida, Carolina do Sul, Ohio, Ha

waii; Guan, Tahiti. O autor comentou que não há relato de 

ocorrência dessa espécie no Brasil. 

L. sativae foi referida, com essa classifica

çao, pela primeira vez para o Brasil, por GONÇALVES et alii 

(1978). Essa espécie foi observada no Estado do Rio de Ja

neiro, municipios de Miguel Pereira e Vassouras, em folhas 

de tomateiro (L. esculentum Mill), causando sérios prejuizos 

à cultura, e, nas seguintes plantas silvestres: 

(Commelina sp.), ·picão (Bidens pilosa L.), caruru 

thus sp.) e serralha (Sonchus oleraceus L.). 

trapoeraba 

(Amaran-

RAMALHO & MOREIRA (1979) estudaram em algumas 

localidades do Nordeste do Brasil a ocorrência de moscas mi

nadoras e seus inimigos naturais. Em Petrolina, PE, e Jua

zeiro, BA, foi coletada a espécie L. sativae sobre melão (Cu 

cumis melo), melancia (C. lanatus), tomateiro (L. esculentum 

Mill) e cravo de defunto (Tagetes patula) e também foi encon 

trada a espécie L. trifolii (Burgess, 1879) sobre cebola (AI 

lium cepa) nos dois últimos municipios citados. Nesse tra

balho encontraram uma espécie não determinada do genero Li

riomyza em Campina Grande, PB, sobre couve (B. oleracea varo 
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acephala). Segundo os autores, a espécie L. trifolii foi re 

ferida pela primeira vez no País nesse trabalho. 

CRUZ et alii (1980) realizaram um levantamen

to das larvas minadoras Liriomyza spp. em plantas cultivadas 

e silvestres no Estado do Rio de Janeiro, conforme Tabela 1, 

constatando que a espécie da "larva minadora" ocorrente em 

tomateiro era L. sativae. Entretanto, no material coletado 

de outras plantas, há pelo menos outra espécie de Liriomyza. 

Estudo realizado por RACCA FILHO et alii 

(1981) mostrou que a espécie L. sativae se encontra dissemi

nada por todo o Estado do Rio de Janeiro, tendo chegado até 

o Espírito Santo, atacando diversas plantas invasoras e ou

tras olerícolas. Em são Paulo, causa severos prejuízos as 

culturas de feijão (P. vulgaris L.), batatinha (S. tubero

sum), tomateiro (L. esculentum), ervilha (P. sativum), repo

lho (B. oleracea varo capitata), melancia (C. lanatus), pe

pino (C. sativus L.), pimentão (Capsicum annuum L.) e espi

nafre (Spinacia oleracea L.). Essa espécie foi registrada 

também em plantas silvestres, corno picão preto (B. pilosa 

L.), caruru (Amaranthus-sp.), serralha (S. oleraceus L.), 

maria-pretinha (Solanum nigrum L.) e assa-peixe 

sp.) (GROPPO, 1981). 

(Vernonia 

SPENCER (1981) relatou que L. hidobrensis e 

considerada altamente polifaga, com registros confirmados 
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TABELA 1. Plantas hospedeiras da larva minadora das folhas 

spp.) - Estado do Rio de Janeiro, 1979/1980. 

(Liriomyza 

Larva minadora 

Liriomyza sp. 
Liriomyza sp. 
Liriomyza sp. 
Liriomyza sp. 

Liriomyza sp. 

Liriomyza sp. 
Liriomyza sp. 

Liriomyza sp. 
Liriomyza sp. 

Liriomyza sp. 

Liriomyza sp. 

Liriomyza sp. 

Liriomyza sp. 
Liriomyza sp. 
Liriomyza sp. 
Liriomyza sp. 
Liriomyza sp. 
Liriomyza sp. 
Liriomyza sp. 
Liriomyza sp. 

Liriomyza sp. 
Liriomyza sp. 
L. sativae 

Hospedeiras 

Alface (Lactuca sativa) 
Abobrinha (Cucurbita pepo) 
Batatinha (Solanum tuberosum) 
Batata doce (Ipomoea batatas) 

Crisântemo pompom (Chrysant~~ 
mum sp.) 
Crotalária (Crotalaria juncea) 
Couve (Brassica oleracea v. 
acephala) 
Ervilha (Pisum sativum) 
Feijão vagem (Phaseolus vul
garis) 

Feijão comum (Phaseolus vul
garis) 
Feijão caupi (Vigna unguicu
lata) 
Feijão porco (Canavalia ensi
formis) 
Jiló (Solanum gilo) 
Maracujá (Passiflora edulis) 
Maxixe (Cucumis anguria) 
Nabo (Brassica rapa) 
Pimentão (Capsicum annuum) 
Quiabo (Hibiscus esculentus) 
Rabanete (Raphanus sativus) 
Maria Pretinha (Solanum 
nigrum) 
Serralha (Sonchus oleraceus) 
Trapoeraba (Commelina sp.) 
Tomate (Lycopersicon esculen
tum) 

Fonte: PESAGRO-RIO/EEI 

Itaguaí 
Itaguaí 
Itaguaí 

Localídade 

Cachoeiras de Macacu e 
Itaguaí 
Friburgo 

Itaguai 
Campo Grande 

Avelar 
Itaguaí, Avelar, Tere
sópolis e Cachoeiras 
de Macacu 
Itaguaí 

Itaguaí 

Itaguaí 

Itaguai 
Cachoeiras de Macacu 
Cachoeiras de Macacu 
Itaguai 
Itaguaí 
Itaguaí 
Itaguaí 
Itaguaí 

Itaguaí 
Itaguaí 
Avelar, Itaguai, Tere
sópolis, Bom Jardim, 
Sumidouro, Friburgo 
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sobre dez famílias: Chenopodiaceae, Composita~, Violaceae, 

Curcubitaceae, Leguminosae, Liliaceae, Linaceae, Solanaceae, 

Tropaeolaceae e Umbelliferae. Dentre as plantas cultivadas, 

inclui: beterraba (B. vulgaris), espinafre (S. oleracea L.); 

alface (L. sativa); melão (C. melo); ervilha (P. sativum) , 

fava (Vicia faba); cebola (A. cepa); linho (Linum usitatissi 

mum); pimentão (C. annuum), tomateiro (L. esculentum), bata

tinha (S. tuberosum L.) e aipo (Apium graveolens varo dulce). 

Esse autor informou que a espécie em estudo é encontrada na 

Califórnia, Washington, Utah; Argentina e Chile. 

NAKANO & SETTEN (1982) relataram que a praga 

apareceu a partir de 1980 no Estado de são Paulo atacando ba 

tatinha, tomateiro, feijão, melão, melancia, maracujá e plan 

tas ornamentais, sendo a mesma caracterizada como inseto po

lífago e de ampla distribuição geográfica no País, causando 

danos na parte aérea das plantas e facilitando penetração 

de patógenos, comprometendo seriamente a produção. 

2.3. Danos 

Os danos ~ausados pelo genero Liriomyza nas 

diversas culturas não são tão expressivos, pois limitam - se 

às folhas. Apenas quando a população da praga é bastante 

elevada, produzindo queda de folhas, o agricultor deve tomar 

providências, desde que sejam considerados os limites tole-
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rados para cada tipo de cultura. Entretanto, para plantas 

muito sujeitas ao ataque de doenças, como o tomate e a bata

tinha, os cuidados devem ser maiores, pois existe possibili

dade da transmissão de microorganismos, uma vez que e comum 

a perfuração das folhas através do ovipositor, seja para ali 

mentação ou para oviposição. 

Os prejuizos provocados por L.huidobrensis em 

plantas cultivadas e silvestres ocorrem nas folhas. As lar

vas, ao se alimentarem, vão abrindo galerias no mesófilo fo

liar, causando redução na área fotossintética, murcha e se

camento das folhas (SHARMA et alii, 1980; CRUZ et alii, 

1980; BARBOSA & FRANÇA, 1980, 1981 e CAMPOS & TAKEMATSU, 

1982). As fêmeas adultas causam danos às folhas através de 

puncturas de alimentação, deixando-as necrosadas e, pela sua 

atividade de oviposição, introduzindo o ovipositor nas fo

lhas (OATMAN & MICHELBACHER, 1958; TRYON et alii, 1980; MO

RAES et alii, 1981; RACCA FILHO et alii, 1981; CAMPOS & TAKE 

MATSU, 1982 e NAKANO & SETTEN, 1982). 

LEVINS et alii (1975) concluiram que, apesar 

da população de L. sativae ter sido muito maior do que as 

normalmente toleradas pelos produtores, não houve redução na 

produção das plantas de tomateiro. 

Na região tomaticultora serrana do Estado do 

Rio de Janeiro, foi constatado que os danos causados por es-
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ta praga podem provocar redução de 30% a 70% na 

(BARBOSA & FRANÇA, 1980). 

produção 

Segundo GROPPO (1981), os adultos das larvas 

minadoras, ao voarem de planta em planta, disseminam prin

cipalmente o vírus do mosaico do fumo e outros microorganis

mos, que penetram na planta pelas perfurações feitas nas fo-

lhas através do ovipositor, seja para alimentação ou 

oviposição. 

para 

CAMPOS & TAKEMATSU (1982) publicaram a ocor

rência de L. huidobrensis sobre diversas culturas no Estado 

de são Paulo, chamando a atenção para os prejuízos que oca-

siona em cucurbitáceas,solanáceas, leguminosas e crucífe-

ras, como batatinha, ervilha, feijão, tomate, repolho, pi

mentão e pepino. Os autores sugeriram a realização de estu 

dos sobre a biologia e controle do inseto. 

2.4. Controle 

2.4.1. Substâncias atrativas 

são poucas as pesquisas referentes às subs-

tâncias atrativas no controle de adultos da "larva minadora". 
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GOMES (1937, 1942) testou vários atraentes em 

frascos "caça moscas" bomo auxiliares no controle ã "mosca 

das frutas": suco de laranja a 17,5%, vinagre a 25%, agua de 

macerado de farelo de trigo a 7,5%, soluções de açucar a 10 

e 20% e água de sabão a 1,5% mais querosene. Os resultados 

mostraram que a água de macerado de farelo de trigo a 7,5% 

foi o atrativo preferido pela mosca Ceratitis capitata. 

PUZZI & ORLANDO (1957), em experimento reali

zado no Estado de são Paulo com inseticida visando ao contro 

le da "mosca das frutas" C. capitata, utilizaram corno subs

tância atrativa solução de melaço a 5% incorporada ao defen

sivo. 

STEINER(1961) relata o trabalho de erradica

çao da C. capitata em sua segunda invasão na Flórida, Esta

dos Unidos, no ano de 1956. Para tanto, foram feitas pulve

rizações em extensas áreas, utilizando-se corno inseticida o 

Malathion e corno iscas a proteína hidrolizada de milho e de 

levedura de cerveja. Antes de se efetuarem as pulverizações, 

nos locais indicados eram colocadas armadilhas com iscas pa

ra detectar a presença da mosca. 

De acordo com os trabalhos de BALOCK & LOPES 

(1969), armadilhas com solução aquosa de hidrolizado de se

mente de algodão e bórax reduzem a infestação de Anastrepha 

ludens (Loew) na laranja Bahia de 68% e em manga de 98%. 
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SALGADO (1974) utilizou substâncias atrativas 

constituídas de proteínas hidrolizadas de peixe e de milho 

em diferentes concentrações na captura de C. capitata em Pi

racicaba (SP). A proteína de peixe a 0,1% apresentou maior 

capacidade de atraçâo. A mesma proteína a 0,2 e 0,3% e a 

proteína de milho a 0,2%, 0,4% e 0,8% nâo diferiram da tes

temunha. Já em Minas Gerais, as substâncias atrativas uti

lizadas foram vinagre de uva 25%, melaço de cana a 7% e pro

teína hidrolizada de milho a 1%. Dentre as substâncias atra 

tivas, o vinagre de uva a 25% foi a mais eficiente. 

NAKANO & SETTEN (1982) estudaram, em condi-

çoes de laboratório, em piracicaba (SP), o comportamento de 

Liriomyza spp., utilizando diferentes substâncias atrativas, 

como mostra a Tabela 2. Os autores concluíram que a mosca 

nâo é atraída por melaço ou açucar, preferindo os sucos ve

getais. 
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TABELA 2. Número de adultos de Liriomyza spp. atraídos por 

diferentes substãncias em observação de 60 minu

tos. Piracicaba, outubro de 1981. 

Melaço a 10% em água 

Açúcar a 5% em água 

Banana amassada 

Suco de laranja 

Suco de folha de feijão 

Fonte: NAKANO & SETTEN (1982). 

2.4.2. Cores e altura de voo 

Poucos trabalhos foram realizados com 

2 

3 

7 

5 

8 

refe-

rência a influência da cor e altura de vôo no comportamento 

de L. huidobrensis. 

KRING (1968) utilizou estacas pintadas nas 

cores azul, preto, amarelo, verde, alaranjado, vermelho e 

branco e cobertas com "sticky" para captura da mosca Hylemya 

spp. nas margens da cultura de fumo e concluiu que as esta-

cas amarelas e brancas foram as que mais capturaram 

machos como fêmeas das moscas. 

tanto 
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MAXWELL (1968), testando cores para a mosca 

Rhagoletis pomonella, utilizou cartões de papelão com "sti-

cky", medindo 25 cm x 30 cm pintados de verde, vermelho, 

branco, azul e amarelo, os quais foram colocados a uma altu 

ra de 1,65 metros acima do solo, em uma area com cinqüenta 

macieiras com grande infestação de larvas de R. pomonella. O 

amarelo e o verde foram as cores que mais atraíram, enquanto 

o vermelho e o azul foram as menos atrativas. 

SALGADO (1974) utilizou, num cafezal infesta

do pela mosca Ceratitis capitata, armadilhas com diferentes 

cores, formas e atrativos. As substâncias atrativas testa

das foram vinagre de uva 25%, melaço de cana a 7% e proteína 

hidrolizada de milho a 1%. As cores empregadas foram amare

lo, alaranjado, branco, verde, azul, vermelho e preto. Três 

formas de armadilhas foram usadas: cúbica, esférica e cilín

drica, cobertas com "sticky". Não foi possív~l identificar 

a cor e a forma de armadilha preferida pela mosca devido, 

provavelmente, à atratividade do vinagre de uva. Entretanto, 

foi constatada uma tendência acentuada para a forma cúbica e 

para as cores amarela e branca. 

TRYON et alii (1980) testaram na Flórida a 

atração de várias armadilhas coloridas para o monitoramen

to da dispersão da espécie Liriomyza sativae em campos comer 

cias d~ olerícolas e plantas ornamentais. As moscas adul-
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tas foram mais capturadas pelas armadilhas amarelas do que 

pelas das cores verde, amarelo-limão, laranja e azul. 

NAKANO & 8ETTEN (1982), visando ao controle 

de adultos de Liriomyza spp. em cultura de feijão implantada 

em Piracicaba, 8P, utilizaram uma armadilha atrativa. Esta 

constituía-se de uma tábua pintada de amarelo e untada em 

sua superfície com óleo lubrificante 8AE 140. Para facili

tar o manuseio da armadilha dentro da lavoura, foi adaptado 

um suporte, conforme se vê na Figura 1. O repasse imediato 

dessa armadilha para captura da mosca mostrou uma queda sig

nificativa na sua população em comparação com os locais nao 

tratados com esse método. Cada área constou de 2 m x 10 m 

(20 m2 ). Uma a duas passadas semanais do aparelho na lavou

ra, principalmente após a emergência das plantas, trouxeram 

resultados satisfatórios, conforme se vê na Tabela 3. 
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FIGURA 1. Modelo da armadilha utilizada para a captura de 

adultos da mosca minadora. 
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TABELA 3. Média do numero de adultos de Liriomyza spp. cap

turados em armadilha sobre a cultura de feijão em 

áreas previamente determinadas. Piracicaba, outu

bro de 1981. 

Âreas (20 m2 ) 

A, B, C 

D, E, F 

Primeira passada 

878 

Fonte: NAKANO & SETTEN (1982). 

2.4.3. Parasitismo 

Repasse imediato 

173 

913 

HILLS & TAYLOR (1951) encontraram dez espe

cies de Chalcididae e cinco de Braconidae do genero Opius 

parasitando pupários de Liriomyza sp. coletadas em alface e 

melão, na qual 78 a 92% de parasitismo foram atribuídos a 

três espécies de Calcidídeos. 

HARDING (1965) observou 21 espécies de hime

nópteros parasitóides de L. munda pertencentes a quatro fa

mílias. As espécies Halticoptera patellana, o. dimidiatus 

(Ashmead), Chrysocharis ainsliei (Crawford), Cothonaspis sp. 

e Chrysocharis sp. foram obtidas de pupários e folhas mina

das por L. munda. 
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DíAZ & VALLADARES (1970), na Argentina, rela

taram Agrostocynips clavatus descrita pelo primeiro autor a 

partir de exemplares emergidos de Melanagromyza cunctanoides. 

Também descreveram a ocorrência desse mesmo parasitóide ata

cando L. huidobrensis. 

GROPPO (1981) informou que foi encontrado um 

microhimenóptero da superfamilia Chalcidoidea parasitando 

pupários de L. sativae coletado em cultura de tomateiro em 

Paty do Alferes, no município de Vassouras- RJ. 

NAKANO & SETTEN (1982) mencionaram a ocorren

cia do parasitóide Opius sp. emergido de Liriomyza spp, em 

Piracicaba - SP. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

3.1. Espécie de RLarva Minadora R e classificação 

A espécie estudada foi o diptero Liriomyza 

huidobrensis B1anchard, 1926 (Diptera - Agromyzidae), a qual 

foi identificada pelo Dr. George C. Steykal do "Smithsonian 

Institute", em Washington, DC, e encontra-se sob o numero 

12479.da "Coleção Entomológica Costa Lima", da Universidade 

Federal Rurpl do Rio de Janeiro. 

Para composição do presente trabalho, 

realizados quatro experimentos: 

foram 

3.2. Experimento I - Ensaio com substãncias atrativas di

luídas, realizado em laboratório, visando ao compor

tamento de adultos de L. huidobrensis em cultura de 

batatinha 
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3.2.1. Local do experimento 

o experimento foi desenvolvido no laboratório 

de Entomologia Econômica do Departamento de Entomologia, da 

Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz", USP, em pi 

racicaba - são Paulo, sob condições nao controladas de temp~ 

ratura e umidade relativa. 

3.2.2. Delineamento experimental 

Foram utilizados blocos ao acaso, com sete 

tratamentos e três repetições (sendo cada teste considerado 

uma ~epetição). 

3.2.3. Tratamentos 

Foram utilizados os seguintes atrativos de 

acordo com SALGADO (1974) e NAKANO & SETTEN (1982): 

TI - melaço de cana 65 0
B . a 20%; rlX 

T2 - proteína hidrolizada de milho a 20%; 

T3 - vinagre de maça a 25%; 

T4 - vinagre de uva a 25%; 

T5 - banana amassada; 

T6 - banana amassada mais melaço de cana 

T7 - testemunha. 

o 20%; 65 B . a rlX 
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3.2.4. Instalação e condução do experimento 

o experimento foi iniciado em 15.08 e encer

rado em 17.08.83. 

A gaiola para observação do comportamento das 

moscas media 10 m3 • A parte anterior foi forrada com "Ny

lon", enquanto as laterais e a parte posterior foram cobertas 

com plástico preto, sendo o teto revestido com plástico trans

parente. 

Foi acoplada, em cada lateral da gaiola, urna 

manga de pano, a fim de facilitar a introdução das iscas. 

Para evitar sombreamento, a gaiola foi colo

cada embaixo de um conjunto de quatro lâmpadas fluorescentes 

tipo luz do dia, de 20 watts cada, a urna altura de aproxima

damente 1,50 m da gaiola. 

Foi colocado no centro do teto da gaiola um 

círculo de arame com diâmetro de 0,42 m, o qual tinha urna 

alça por fora da gaiola a fim de facilitar a rotação de 10 

em 10 minutos durante o tempo de observação de urna hora. 

A quantidade de atrativo utilizada por 

dental absorvente foi de 3 cm 3 • 

rolo 
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Na testemunha, colocou-se apenas agua destila-

da na mesma quantidade. Os rolos dentais com os atrativos 

foram pendurados por fios de arame e distribuídos ao acaso 

no círculo que permanecia preso no teto e mantido a uma al-

tura de aproximadamente 1,60 m do piso e 0,06 m uma da ou-

tra (segundo SALGADO, 1974). 

As moscas foram obtidas de folhas de batati-

nha - cultivar Achat, infestadas na sua forma larval, cole-

tadas e levadas para o laboratório, colocadas em sacos plás-

ticos, mantidas em sala escura ventilada e com temperatura 

ambiente. 

As larvas emergiam das folhas e empupavam so-

bre as mesmas. Diariamente, os pupários eram coletados com 

um pincel número zero, com cerdas macias, varrendo-se os mes-

mos das folhas para dentro de tubos de vidro, com dimensões 

de 2,5 em de diâmetro e 8,5 em de comprimento, previamente 

esterilizados, tampados com algodão e mantidos em grade de 

arame. Em cada tubo foram colocados 10 pupários e urna tira .de 

papel de filtro umedecido com água destilada. 

Em cada um dos três testes foram liberadas 

100 moscas no centro da gaiola, à tarde (para evitar urna 

possível influência dos raios solares). 



.26. 

3.2.5. Métodos de avaliação 

Para cada teste foi feita uma contagem do nu

mero de moscas que eram atraídas pelas substâncias atrativas 

durante 60 minutos, segundo NAKANO & SETTEN (1982). As ob

servações e as trocas de substâncias atrativas foram feitas 

diariamente, durante um período de três dias. Durante es

sa observaçâo, o círculo que sustentava as iscas era girado 

de 10 em 10 minutos. 

3.2.6. Análise estatistica 

Para a análise estatística, foi utilizado o 

numero total de moscas atraídas em cada isca (substâncias 

atrativas). Os dados foram transformados para Ix + 0,5 e 

analisados através do teste F, sendo as médias comparadas 

pelo teste de Tukey, ao nível de 5% de probabilidade. 

3.3. Experimento 11 - Teste de efeito de cores em condi

ções de campo 
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3.3.1. Local do experimento 

o experimento foi conduzido em propriedade 

pertencente aos Srs. Nelson Bruson e Benedito Hélio de Pau

la, no município de Monte-Mór (São Paulo). 

o batatal (cultivar Achat) tinha aproximada

mente 60 dias de plantio e não havia sido pulverizado para o 

controle de L. huidobrensis, sendo a infestação na cultura, 

portant~ alta. 

3.3.2. Delineamento experimental 

Foram utilizados blocos ao acaso, com 

tratamentos e cinco repetições. As parcelas e os 

distanciavam entre si de três metros. A área total do 

saio foi de 210 m2 • 

3.3.3. Tratamentos 

quatro 

blocos 

en-

Foram utilizadas quatro cores conforme SALGA

DO (1974), MUNSELL (1977) e NAKANO & SETTEN (1982): 



1 amarelo - 5Y 8/12 

2 - alaranjado - 7,5 YR 8/6 

3 - verde - 7,5 GY 6/8 

4 - vermelho - 5 R 5/10 
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A forma estudada para a armadilha foi a ci

líndrica. Foram utilizadas latas de óleo de um litro, com 

10 em de diãmetro e 15 de comprimento, forradas totalmente 

com plástico nas cores já mencionadas, sendo cobertas com 

uma fina camada de óleo SAE 140 (conforme NAKANO & SETTEN, 

1982) '. 

3.3.4. Instalação e condução do experimento 

o experimento foi iniciado em 22.09 e encer

rado em 23.09.83, perfazendo um total de 27 horas no campo. 

Antes da instalação, efetuou-se no dia 12.09. 

83, na mesma propriedade já citada, uma avaliação da popula

çao de adultos de L. huidobrensis existentes no batatal, bem 

como a seleção das quatro cores mais atrativas dentre as oi

to cores testadas: amarelo, alaranjado, verde, vermelho, ro

sa 5 RP 8/6, azul 2,5 B 7/6 (MUNSELL, 1977), preto 7,5 YR 2/ 

O (MUNSELL, 1974) e branco. 

Cada lata foi colocada invertida sobre uma 

estaca de bambu, de maneira que o seu bordo inferior ficasse 
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a uns 42 cm do solo e o seu extremo superior a 20 cm acima 

do nível da cultura. 

As vinte parcelas foram distribuídas ao acaso 

na cultura. 

3.3.5. Métodos de avaliação 

A avaliação foi realizada uma única vez, apos 

27 horas de exposição da armadilha no campo, através da con

tagem dos adultos nas armadilhas adesivas. 

3.3.6. Análise estatística 

Procedeu-se à análise estatística do numero 

total de moscas atraídas no decorrer do experimento. Os da

dos foram transformados para IX e analisados através do tes

te F, sendo as médias comparadas pelo teste de Tukey, ao ní

vel de 5% de probabilidade. 

3.4. Experimento III - Altura do voo da L. huidobrensis 
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A altura do voo dos insetos pode variar em 

função da espécie,de fatores climáticos e do tipo de vegeta

ção, conforme JOHNSON et alii (1980). A determinação desses 

parâmetros, no caso dos insetos pragas, tem importãncia no 

seu controle pela possibilidade de instalação de barreiras 

físicas que impeçam sua migração para dentro das lavouras, 

notadamente quando se trata de espécies vetores de viroses. 

3.4.1. Local do experimento 

o experimento foi conduzido em propriedade 

pertencente aos Srs. Nelson Bruson e Benedito Hélio de Pau

la, no município de Monte-Mór, SP. 

o batata1 (cultivar Achat) tinha aproximad~

mente 62 dias de plantio e não havia sido pulverizado para o 

controle da praga em estudo, apresentando alta infestação. 

3.4.2. Delineamento experimental 

Foram utilizados blocos ao acaso,com três tra

tamentos (alturas de coletas) e sete repetições. A distân

cia entre parcelas foi de 10 m e entre blocos de 15 m. Cada 

bloco foi constituído de urna estaca com três armadilhas,sen-

do cada uma delas uma parcela, colocadas na estaca a altu-
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ras correspondentes aos tratamentos. 

3.4.3. Tratamentos 

Os tratamentos constaram de: 

1. armadilha a 42 cm do solo (ao nível da cultura); 

2. armadilha a 60 cm do solo (18 cm acima do nível da cultu

ra) i 

3. armadilha a 87 cm do solo (45 cm acima do nível da cultu

ra) . 

3.4.4. Armadilha utilizada 

A forma utilizada para a armadilha foi a ci

líndrica. Foram utilizadas latas de óleo de um litro, com 

10 cm de diâmetro e 15 de comprimento, forradas totalmente 

com plástico na cor amarela 5Y 8/12. As latas assim reves

tidas foram cobertas com uma fina camada de óleo SAE 140. 

3.4.5. Instalação e condução do experimento 

O experimento foi iniciado em 25.09 e finali-
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zado em 26.09.83, perfazéndo um total de 24 horas. 

Numa mesma estaca (bloco) foram distribuidas 

as armadilhas nas respectivas alturas. 

Após 24 horas de exposição no campo, foi fei

ta a avaliação pela contagem dos adultos capturados nas ar

madilhas. 

3.4.6. Análise estatistica 

Procedeu-se a análise estatistica do numero 

total de moscas capturadas no decorrer do experimento. Os 

dados foram transformados para IX e analisados através do 

teste F, sendo as médias comparadas pelo teste de Tukey, ao 

nivel de 5% de probabilidade. 

3.5. Experimento IV - Observações sobre parasitismo· 
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3.5.1. Local 

o ensaio foi desenvolvido no laboratório de 

Entomologia Econômica do Departamento de Entomologia, da Es

cola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz", USP, em Pira 

cicaba - SP, sob condiçôes não controladas de temperatura e 

umidade relativa. 

3.5.2. Instalação e condução do experimento 

o trabalho foi iniciado em 01.10 e finalizado 

em 30.10.83. 

Foram coletadas ao acaso 80 folhas minadas de 

batatinha (S. tuberosum L.), cultivar Achat, por L. huido

brensis, no município de Monte-Mór {SP}, em propried"ade dos 

Srs. Nelson Bruson e Benedito Hélio de Paula, isentas de in

seticidas. 

As folhas foram acondicionadas em sacos plás

ticos de 40 em x 22 em, previamente furados para proporcio

nar a renovação do ar. 

Foram individualizados 160 pupários vivos de 

L. huidobrensis, com um pincel número zero, com cerdas ma

cias, varrendo-se os mesmos das folhas para dentro de tubos 

de vidro, com dimensões de 2,5 em de diâmetro e 8,5 em de 

comprimento, previamente esterilizados, tampados com algo-
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dão para permitir a aeraçao e mantidos em grade de arame, 

numerados e datados. Em cada tudo foi colocado 0,5 cm de 

espessura de areia esterilizada umedecida com agua destila

da, mantendo-a assim até a emergência dos parasitóides. Os 

tubos permaneceram em uma sala escura, ventilada e com tem

peratura ambiente. 

3.5.3. Métodos de avaliação 

As observações foram realizadas diariamente, 

pela manhã, para se obter o percentual de parasitismo e iden 

tificação das espécies. 

3.5.4. Parasitóides 

As espécies de parasitóides isoladas de pupa

rios de L. huidobrensis foram enviadas para identificação aos 

Drs. Luiz de Santis e Norma Beatriz Díaz. Os taxonomistas 

mencionados pertencem a "Facultad de Ciencias Naturales y Mu 

seo Universidad Nacional de La Plata" - Argentina. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1. Experimento com atrativos diluidos 

Os resultados da análise da variância para o 

numero de moscas atraidas estão apresentados na Tabela 4 e 

Figura 2. O teste F apresentou valor altamente significati

vo, indicando haver diferença entre os atrativos estudados. 

Comparando a testemunha com os demais tratamentos, o teste F 

foi significativo ao nivel de 5% de probabilidade. 

Conforme observado, a banana amassada com me-

laço de cana 65 0 Brix a 20% foi o atrativo mais eficien-

te em todos os três testes realizados, sendo responsável 

pela atração de cerca de 32,12% do total de moscas captura

das. Os demais tratamentos nao diferiram entre si, somente 

diferindo da testemunha. 

Embora PUZZI et alii (1955) tenham ob-

servado em C. capitata uma boa atratividade por mela-

ço de cana,os dados aqui apresentados mostram que L. hui-
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TABELA 4. Número médio de adultos de L. huidobrensis atraí-

das nos diversos tratamentos. Piracicaba, SP, 15. 

08 a 17.08.83. 

Tratamento Teste Teste Teste Média 
1 2 3 

TI - Melaço de cana 65 0 Brix 
a 20% 8 5 4 5,67 bc 

T2 - Proteína hidrolizada 
de milho a 20% 6 7 5 6,00 bc 

T3 - Vinagre de maça a 25% 4 4 5 4,33 bc 

T4 - Vinagre de uva a 25% 7 3 6 5,33 bc 

T5 - Banana amassada 9 8 7 8,00 b 

T
6 - Banana amassada mais 

melaço de cana 65 0 Brix 
a 20% 18 15 11 14,67 a 

. 
T7 - Testemunha 2 2 1 1,67 c 

Total de moscas atraídas 54 44 39 

Total de moscas liberadas 100 100 100 

% de moscas atraídas 54 44 39 

c.V. = 10,92% 
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dobrensis exige,além do melaço, outros componentes para me-

lhor atratividade. 

Os dados apresentados concordam com o traba-

lho de NAKANO & SETTEN (1982), quando provaram melhor 

atratividade pela banana amassada em teste realizado sem 

mistura, quando comparado com melaço a 10% em agua e açucar 

a 5% em água. 

4.2. Teste de efeito de cores em condições de campo 

O resultado da análise da variância para o 

numero de moscas coletadas encontra-se na Tabela 5 e Figura 

3. O teste F apresentou valor altamente significativo,indi-

cando haver diferença entre as cores estudadas, ao nível de 

5% de probabilidade. 

Esses resultados mostram que as armadilhas 

nas cores amarela e verde atraíram mais os adultos de L. 

huidobrensis do que as de cor alaranjada ou vermelha, o que 

concorda em parte com o trabalho de KRING (1968), quando de-, , 

monstrou para Hylemya spp. que as cores amarela e branca fo

ram as mais atrativas, considerando tratar-se de outra espé-

cie. Por sua vez, SALGADO (1974) verificou que C. capitata 

também prefere as cores amarela e branca. 
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TABELA 5. Número médio de moscas coletadas, nas diversas co

res de armadilha. Monte-Mór, 8P, 22.09 a 23.09.83. 

Cor Blocos Média 

I 11 111 IV V 

Amarelo 253 337 120 395 210 263,00 a 

Alaranjado 87 55 71 59 42 62,80 b 

Verde 165 144 135 210 340 198,80 a 

Vermelho 32 52 29 46 46 41,00 b 

C.V. = 21,07% 

Por outro lado, MAXWELL (1968) mencionou que 

R. pomonella prefere o amarelo e o verde o que concorda com 

o comportamento de L. huidobrensis. 

Os resultados concordam,em parte,com TRYON et 

alii (1980) quando verificaram que L. sativae foi 

capturada em armadilha amarela do que nas de cores 

amarelo-limão, laranja e azul. 

melhor 

verde, 

A preferência pela cor amarela parece justi

ficar o trabalho de NAKANO & 8ETTEN (1982), quando utiliza

ram uma armadilha ambulante adesiva pintada com essa cor. 
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4.3. Alt~ra de voo da L. huidobrensis 

o resultado da análise da variância para o 

numero de moscas capturadas em diferentes alturas consta da 

Tabela 6. O teste F apresentou valor altamente significati-

vo, indicando haver diferença entre as alturas testadas, ao 

nivel de 5% de probabilidade. 

TABELA 6. Número médio de moscas capturadas em três niveis 

de altura. Monte-Mór, SP, 25.09 a 26.09.83. 

Altura da armadilha Blocos Média 

I II III IV V VI VII 

42 em do solo (nIvel da 
cultura) 204 194 119 118 226 271 147 182,71 a 

60 em do solo (18 em da 
cultura) 102 80 109 143 115 115 95 108,43 b 

87 em do sólo (45 em da 
cultur~) 42 43 35 45 45 36 37 40,43 c 

C.V. = 14,00% 

De acordo com o resultado apresentado, a L. 

huidobrensis tem preferência para voar tangenciando a cultu-

ra. Pode-se observar que à medida que a armadilha se afasta 

do solo diminui a eficiência de captura. Entretanto, esses 
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dados nao podem ser considerados absolutos, pois indicam a

penas o comportamento da praga junto à lavoura e não explica 

o processo de translocação dos adultos de uma lavoura 

outra. 

4.4. Parasitismo 

para 

Os parasitõides de pupários encontrados (em 

condições de laboratório) foram: Opius n. sp. (Ichneumonoi-

dea, Braconidae) e Agrostocynips clavatus Díaz, 1976 (Cyni-

poidea,Eucoilidae). Os mencionados insetos encontram-se sob 

os números 12481 e 12480 da "Coleção Entomológica Costa Li

ma" da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, respec

.ti vame:ote. 

Dos 160 pupários de L. huidobrensis isolados, 

emergiram 17 parasitóides Opius n.sp. e 31 A. clavatus, com 

um percentual de parasitismo de 10,62% e 18,70%, respectiva

mente. 

Nas duas esp~cies de parasitóides encontradas 

nao se observou hiperparasitismo. 

Outros trabalhos com diferentes esp~cies de 

parasitóides têm apresentado percentuais de parasitismo mais 

altos. LEMA & POE (1979) verificaram um parasitismo de até 

47% com Opius dimidiatus Asmed e uma preferência desta es-
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pécie e de Chrysonotomya formosa por diferentes idades de 

larvas de hospedeiro. SARMIENTO (1980) encontrou níveis de 

parasitismo da ordem de 40 a 50% pelas espécies Halticoptera 

patellana e Ganaspidium sp., sobre L. huidobrensis. 

Ê possível que, em condições diferentes da e~ 

tudada, os percentuais dos parasitõides encontrados possam 

ser iguais aos citados pelos autores acima, mesmo reconhe-

cendo tratar-se de espécies diferentes, sendo assim necessa

ria urna coleta sazonal mais ampla das espécies em questão. 
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5. CONCLUSÕES 

Com base nos resultados obtidos na presente 

pesquisa, um manejo pode ser preconizado, partindo das se

guintes conclusões: 

- dentre as substâncias atrativas testadas, a banana amassa

da com melaço de cana 65 0 Brix a 20% apresenta maior atra

tividadei 

- as cores amarela e verde sao as que mais atraem os adultos 

da "larva minadora"; 

- a armadilha adesiva amarela colocada a 42 cm do solo (no 

nível da cultura) é a que mais captura os adultos, supera~ 

do, assim, aquelas colocadas a 18 e 45 cm acima do nível 

da lavoura; 

- Opius n.sp. (Ichneumonoidea, Braconidae) e Agrostocynips 

clavatus Díaz, 1976 (Cynipoidea, Eucoilidae) são parasitói 

des de pupário de L. huidobrensis, apresentando um percen

tual de parasitismo de 10,62% e 18,70%, respectivamente. 
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