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RESPOSTA FUNCIONAL DE DORU LUTEIPES (DERMAPTERA: FORFICULIDAE) SOBRE 
SPODOPTERA FRUGIPERDA (LEPIDOPTERA: NOCTUIDAE) EM ALIMENTADAS COM 
MILHO BT E NÃO BT 
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O predador Doru luteipes Scudder (Dermaptera: Forficulidae) tem-se mostrado um inseto com grande 
potencial para o controle biológico de duas das principais pragas do milho no Brasil, Spodoptera 
frugiperda (Smith) (Lepidoptera: Noctuidae) e Helicoverpa zea (Boddie) (Lepidoptera: Noctuidae). O 
objetivo do presente estudo foi avaliar os impactos da utilização do milho geneticamente modificado com 
o gene bt em D. luteipes como organismo não alvo e como agente de controle biológico, através do tempo 
de busca (resposta funcional) de D. luteipes sobre S. frugiperda (lagarta-do-cartucho do milho) 
alimentada com milho Bt e não Bt. Para determinação do tempo de busca, utilizaram-se larvas recém 
eclodidas de S. frugiperda alimentadas por dois dias em folhas de milho Bt (Cry 1Ab) e não Bt. As larvas 
foram dispostas em placa de Petri (diâmetro de 10 cm), liberadas juntamente com o predador, sendo 
cronometrado o tempo em que o predador gastou para encontrar sua presa. O teste foi realizado com 
ninfas de 1º, 3º ínstar e adultos do predador. O delineamento foi inteiramente casualizado, com dois 
tratamentos e 20 repetições. O tempo de busca variou somente para o primeiro ínstar, sendo menor em 
larvas alimentadas com milho não Bt (139,10 minutos), que em larvas alimentadas com milho Bt (166,50 
minutos). Para o terceiro ínstar não houve variação, sendo em média 91,8 minutos, bem como para os 
adultos, com média de 55,92 minutos. Indicando que a alimentação desse predador, é facilitada em larvas 
que se alimentaram de milho Bt. Isso em função da dificuldade da resposta ao ataque oferecido por larvas 
que se alimentaram de milho não Bt.  
 
Palavras-chaves: organismos não alvo, insecta, predador 
. 

12º SICONBIOL, Simpósio de Controle Biológico - 18 a 21 de julho de 2011
“Mudanças climáticas e sustentabilidade: quebra de paradigmas”

140


