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Stolas sedecimpustulata (Fabricius) UM INSETO COM
POTENCIAL PARA 0 CONTROlE BIOlOGICO DA SALSA
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A "salsa da praia" Ipomoea pes-caprae Roth. e uma planta da familia
Convolvulaceae que segundo Braga (1960) e cosmopolita tropical, caracterlstica
das praias arenosas e maritimas. Embora seja algumas vezes pastejada pelo gada
bovino, essa planta e considerada pelos criadores uma erva daninha das pastagens.
Quando consumida murcha, provoca 0 meteorismo nos animais (Braga, 1960).

Na decada de 80, verificou-se nas microrregioes de Campo Maior e Teresina
a ocorrencia de um inseto que se alimentava e reproduzia-se nessa planta.
Exemplares enviados a especialista foram identificados como Stolas
sedecimpustulata (Fabricius, 1781) (Coleoptera; Chrysomelidae). Desde entao,
tem-se observado com freqOencia a incidencia desse inseto nessa planta, princi-
palmente nos perlodos de chuvas.

Trata-se de um besouro de formato arredondado de aproximadamente 10
mm de comprimento, elitros e pronotos de colora9ao verde amarelada com Iistras
longitudinais mais claras nos elitros. (Figura 1).
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Os ovos sao fusiformes de colora980 amarelo palha, 2,0 mm de comprimento e
1,0 mm de largura na parte mediana, sao postos em massa de aproximadamente 30
ovos, presos na folha e entre sf por uma substancia pegajosa mais escura que tambem
e depositada na parte superior dos mesmos (Figura 2).

As larvas de colora9ao amarelada sao gregarias nos primeiros fnstares e
depositam suas exuvias na parte dorsal, que ao acumular-se fomam uma especie de
cauda de escorpiao (Figura 3).

Figura 2. Posturas de Stolas sedecimpustulata
(Fabricius) em folba de salsa

Figura 3. Larvas de StoLas sedecimpustulata
(Fabricius) em foIba de salsa

Os adultos e as larvas de S. sedecimpustulata alimentam-se das folhas de salsa
e das 28 especies do genero Stolas citadas por Silva et al. (1968), apenas as especies
Stolas ruforeticulata (Boheman) e Stolas sanguinea (Spaeth) sao citadas alimentando-
se de salsa, as outras especies foram registradas alimentando-se em folhas de citros,
batata doce, algodao e ab6bora. A ocorrencia de S. sedecimpustulata e registrada por
Silva et al. (1968) apenas nos Estados da Bahia e Maranhao e nos Estados do Para,
Bahia, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Sao Paulo e Rio Grande do Sui por Cavalcante
(1983). Sendo essa, portanto, a primeira referencia sobre a ocorrencia dessa especie
no Estado do Piau!.
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