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ABSTRACT 

Parasitism rates of Ur osigalphus aha Lcodermi Wilkinson on 
Chalaodermu s bimaaulatus Fiedler and of Celato ria bosqi 
Blanchard on Cerotoma a r>auata Olivier in Cowpea (Vigna 

unguiaulata (L.) Walp .), in Goiás, Brazil. 

The natural parasitism of Urosigalphus ahalaodermi Wil
kinson on Chalaodermu s bimaaulatus Fiedler, and of Celatoria 
bosqi Blanchard on Cerotoma arauata Olivier was evaluated in 
cowpea fields in Goiânia, Goiás, Brazil, indicating the pre
sence of U. ahalaodermi in 25,6 and 23,4% of U. ahalaodermi 
larvae in January and February of 1984, respectively. The 
tachinid C. bosqi showed its higher rate of parasitism (32.2%) 
on C. arauata in March of 1985. 

INTRODUÇÃO 

O manhoso, Chalaodermus bimaaulatus Fiedler (Coleoptera: 
Curculionidae) é uma das mais importantes pragas do caupi (Vig
na unguiau lata (L.) Walp.) na região Nordeste do Brasil (BAS 
TOS, 1973 ; SANTOS et al., 1977: DAOUST et al. , 1985). São pou 
cos os registros de parasitóides desta praga, sendo inexplora 
da a sua utilização como componente do sistema de manejo. ~ 
possível que o único registro de parasitóide, na literatura 
brasileira, seja aquele referente a Urosigalphus sp. (HymenoE 
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tera: Braconidae), no Estado do Ceará, onde apresentou um ín
dice de parasitismo sobre larvas de C. bimaculatus de, pelo 
menos, 13% (BASTOS , 1973). 

As vaquinhas, principalmente do gênero Cero t oma (Coleop
tera: Chrysornelidae), são consideradas corno fator limitante da 
cult ura do caupi na região Norte (CARNEIRO, 1983; FAZOLIN, 
1986), podendo destacar- se entre os fatores limitantes da cul 
tura do feijão na maioria das outras regiões. A espécie C. ar
cuata é parasitada naturalmente por Celatoria b o s qi Blanchard 
(Diptera: Toc:hinidae) em lavouras de caupi. 

A partir de 1984, foram iniciados levantamentos em caupi , 
em Goiãnia , Goiás, para verificar o índice de parasitismo de 
U. c ha lcodermi sobre C. bimac u latu s e de C. bo s qi sobre C. a r 
cuata. No caso do manhoso , vagens de caupi infestadas por lar 
vas foram coletadas e mantidas segundo método descrito por 
QUINTELA (1986), enquanto que adultos de C. arcuata foram co 
letados no campo e mantidos em laboratório à base de dieta nã 
tural (folhas de caupi), em gaiolas cilíndricas, d e vidro 
transparente, medindo 24cm de altuta por 14cm de diâmetro . F~ 
ram colocados, no máximo , 50 insetos por gaiola , separando- se 
diariamente os insetos parasitados. 

O braconídeo V. c haZcode rmi parasitou 25,6 e 23, 4 % das 
larvas de C. b imacuZatus, em janeiro e fevereiro de 1984 , res
pectivamente. Em abril do mesmo ano, quando a população do 
hospedeiro diminuiu, a porcentagem caiu para 5,4 . Em abril do 
ano seguinte (1985), verificou-se, novamente, um baixo nível 
de parasitismo - 8,3% (Quadro 1). De maneira geral, o s dados 
sugerem uma tendência de queda na porcentagem de parasi t i smo 
a partir de fevereiro de cada ano. Muito embora as causas des 
ta queda ainda não estejam esclarecidas, pode ser que a e fi= 
ciência do parasitóide esteja relacionada com a densidade po
pulacional do hospedeiro , normalmente em declínio no mesmo pe 
ríodo ou , ainda, com condições climáticas adversas. -

Fqram registrados índices consideráveis de parasitisrrode 
e. bosq i sobre e. arcuata no início de cada ano , com até 32,2~ 
dos adultos parasitados no mês de março de 1985 (Quadro 2). Em 
1972, no sul dos Estados Unidos, foi verificado que até 22% 
dos adultos de Ce r o t oma trifurcata são parasitados pelo tra
quinídeo Ce Zatoria diabroticae (HERZOG, 1977). t importante 
considerar a possibilidade de introdução e exploração de para 
sitóide corno estes em regiões onde eles não ocorrem. Com relã 
cão à exploração de U. chaZcod e rmi e C. bo sqi no Brasil, nãõ 
há dúvida de que estudos futuros são necessários , principal
mente aquel es relacionados com técnicas de criação rnassal 
em laboratório e avaliação da eficiência no campo. 
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QUADRO 1 - Paras iti smo de u. chatcodermi sobre larvas de e. bimacuiatus 
colet adas em lavouras de caupi, em Goiânia, Goi ãs . 

Númer o de insetos 
epoca Parasi tismo (%) 

e. bimacu fotus li. ahafoodermi 

1984 

Jan 500 128 25,6 
Fev 500 117 2.3 ,4 
Mar 500 81 16 , 2 
Ab r 500 27 5,4 

1985 

Mar 1000 158 15 ,8 
Abr 700 58 8,3 

1986 

Abr 2024 196 9 , 7 
Ma i 12 17 83 6,8 

QUADRO 2 - Par as iti smo de ceiatoria bosqi sobre adul tos de Cerotoma aroua 
ta col etados em l avoura de caupi , em Goi ânia , Goi ãs. 

Númer o de insetos 
epoca Par asitismo (%) 

e. arcuata e. bosqi 

1984 

Jan 480 53 11,0 
Fev 400 75 18 , 7 
Ma r 1000 234 23 , 4 
Ab r 500 94 18 , 8 

1985 

Mar 500 161 32,2 
Abr 500 91 18 , 2 
Mai 500 52 10,4 
J un 500 22 4 , 4 
Ago 950 6 0,6 
0ut 500 4 1 8 , 2 
Nov 600 14 2 ,3 

1986 

Jan 940 49 5 , 2 
Fev 300 35 11, 7 
Abr 400 9 2,2 
Jun 1000 135 13 , 5 
Dez 500 77 15 , 4 


