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Além disso. através de observa- oas em dUu(çOes de até 1/200, ent>l.o utll1z.'l.da na produçi!.o 

A eficiência das armadilhas para bicudo .;;-~ 

-------CLA YTON CAMPANHOLA e 
DIAL fRANKlIN MARTIN 

o bicudo do algodoeiro surgiu I\-OS 
' Ea~dospUnl'dos'~, próvavel m'êti't~'i-em' 
Hi92. vindo do México, O Departa
mento de AgT1cultul'a não deu mui
ta atenção a nova praga. Quando em 
1894, foi detectado ataque a cultura 
de alg-odão em Brownsvjlle, Texas. 
Mais tarde, em 1898. a praga disse
minou-se até 320 km a nordeste do 
ponto inicial. Somente em 1899 o po
der ,legislati vo do Texas, pressiona
do pela sociedade, aprovou um pro
jeto para estudo do bicudo. Apesar 
dos esforços, em 1920 o bicudo se lo
cal izava a 1.300 km para o norte e a 
2.100 km para o leste do ponto Ini
cial. Naquela época. os Estados Uni
dos nã.o contavam com uma arma 
valiosa para a detecção da presença 
do bicudo. Essa arma era O feromó
nlo sexual. que só foi Isolado. identi
ficado e sintetizado em 1969, 

O feromõni o, na natureza, é eXCre
tado pelos machos nas fezes, para 
atraçao das fêmeas, mas também 
apresenta um efel to de agregaçi!.Q de 
ambos os sexos. É chamado Hglan-
dlure". sendo constltuido de uma 
mistu ra de quatro substâncias, em 
proporçOes definidas: Isopropenll. 
metllclclobutano-etanol. dimetil e 
ciclohexanoacetaldeido, 

Até a obtençi!.o de uma formula
ção eficiente de "glandlure". como 
se conhece hoje, muitas pesquisas 
foram feitas. As unidades atrativas 
contendo "glandlure" sintetizado 
em laboratório, são formuladas de 
modo a promover a sua Uberaçào 
lenta e gradativa 'e aumentar sua 
persistência sob condiçOes de utili
zação Do campo. 

As armadilhas constam de uma 
base em forma de cilindro, oca e de 
coloração amarela-virescente, fixa
da a um cone de plástico Ou tela de 
arame, sobre o qual hã. um recipien
te para captura dos adultos. As uni
dades com feromônio são colocadas 
no, rec~piente superlor, juntamente 
Com outras contendo inseticida, pa-

ra evitar o escape e facilitar o ma- x O,licm (0,24 g) de coleira anti pulgas . houve diferença significativa entre 
nuseio dos adultos capturados, , ~!,,,.-epa~ral'a:t,Q.s'I1:ar,"ici!.~s,, ~;plaqlle.,,!, ;~,_ OS,,?0.l ,?:,t!P?S tipos-de.' inBeti<;ldils. " , 

,O, objetlv.o ,dq"prll.s_e,nte _~,sE,)ldo" f?I~ ,<;Ie l:ilástlc.~ ~om -2i5 x 2:5 em e O,amÜl'f ,:" inoB.dofs tlpos-de armadilhas, Em 
II,Qriflca'r,'&'N!' .. 1>lJjijMe·,<l~Be ' utlllzar;"'''lIê'"espessura, Para cada tipo de ar- Tu, na armad,lha Importada, as 
nas armadilhas, pedaços de coleira madilha, A e B, considerou-se três mortalidades foram semelhantes 
antipulg'as e carrapatos, para cã.es, situ.ações diferentes: (O) sem inseti- para as duas formulações de inseti -
que contêm O inseticida Propoxur, cída; (1) com Propoxur 10% formula- ' cidas; porém, elas foram maiores 
em substituição a plaquetas impor- dos em coleira e (2) com Propoxur que na armadilha nacional. Nos 
tadas dos EUA contendo o mesmo 10% formulado em plaqueta. orlgi- tempos T 15 e T", as formulações ti-
tnseticída. nando assim seis combinações. veram comportamen t.o diferente 

O experimento foi condu zido DOS As armadilhas foram inst.aladas nos dois t.ipos de armadilhas,·com 
meses de janeiro e fevereiro de 1984, em estacas de 1 m de altura, em 10- o inseticida em plaqueta causando 
em quatro blocos ao acaso e parce~ cal de vege tação rasteira, sendo in- maior mortalidade. Após 31 dias, a 
las subdivididas. Foram usados dois troduzidos dez adultos em cada uma armadilha nacional com o inset.ici-
tipos de armadilhas: nacional CA) e logo após a colocação das unIdades da em coleira foi a que apresentou 
importada dos EUA, modelo Hardee com inseticida e após 11,15,21 ,31,36. menOr mortalidade, Por outro lado. 
(B), A armadllha nacional apresen- 42,49 e 58 dias, O orificio superior do ni!.o houve diferenças entre os ou -
taa base em forma de cilindro intei- cone das armadilhas fol obstruídQ tros tratamentos. Em T 36 , as duas 
ramen te oco e o cone confeccionado para evitar o escape dos adultos. Em formulações de inseticidas. na ar-
cam tela de arame, enquanto O mo- cada dia de teste foram feitas obser- madilha nacional, não diferiram, e 
dela Hal'dee uma base em forma de vações da mortalldade de uma, qua- ambas foram menos eficazes que na 
cilindro fechado em sua parte supe- tro e 24 horas após a introduçi!.Q dos armadilha importada, Aos 42 (lIas. a 
rlor, apresentando cinco furos de 10 adultos. .combinação armadilha importada e 
mm de diâmetro. e de um cone de A análise de variância dos dados inse ticida de adultos em relaçi!.o aos 
material plástico com 12 furos de 2 de mortalidade dos adultos revelou demais tratamentos, que não diferi-
mm de diâmetro em disposição cir- efeitos significativos do tipo de ar- ram entre si. No tempo T 49 , todos os 
cular, A armadilha nacional foi de- madllha. do tipo de inseticida e dos tratamentos diferiram estatistica-
senvolvlda por técnicos do lAC e do dias de utili zação. Considerou-se mente entre si. sendo a combinação 
Centro Nacional de Pésquisa de De- apenas o tempo de quatro boras de armadilha importada e inseticida 
fesa da Agricultura. da Embrapa. ação dos in'seticidas, pertodo sufi- em plaqueta a que promoveu maior 
baseada em diferentes tipos dlsponl- ciente para que grande parte dos mortalidade, Por sua vez. a armadi-
veis nos EUA. adultos morra. lha nacional e o mesmo inseticida 

O inseticida Propoxur 10% foi uti- Os valores médios de mortalidade em co leira originaram a menor 
lizado sob duas formas: pedaço de 1,4 de bicudos mostram que em To ni!.o mortalidade, Aos 58 dias, a armadi

Valores médios de mortalidade de bicudos pará as' duas , 
formulações de Pi'opoxur, nas duas armadilhas, apos4:horas 

. • I • . 
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Tempo Armadilha nacional Armadilha Importada 

(Dias) Coleira Plaquela Coleira Pla·quela 

O 9.95·11) 9,72 a 10.00 a 10,00 a 

11 5,31 a 7,04 b 9,25e 8,95 c 

15 4,50 a 6,75b a,ooe 8.50d 

21 4.25 a 6,25b 6,75e 8,50d 

31 8.25 a 10,00 b 10.00 b 10,00 b 

36 2.00 a 1,75a 2.75 b 5,50 e 

'2 3.50 a 3,25 a 3.33 a 6,75 b 

'9 5,75 a 5,OOb 7,75c 9,25d 

58 Da Da 0,25 a O.75b 

(1) ValOres seguidos .da meSm8 telra, em um mesmo dIa, não diferem 8Statisticamente (Tu/tev5%: dms "" O,4J) ./ 

- . . - - - - - - - . - . . - . _ ... ' .. . - . . .. - - .. .. --

lha importada e o inseticida em pla
queta aiuda foi a combinação em 
que se obteve maior mortalidade, 
enquanto as demais nã.o diferiram 
estatisticamente entre si. 

O Propoxur formulado em plaque
ta apresentou maior efeito residual 
Que o formulado em coleira, em am
bos os tipos de armadilhas, O pedaço 
de coleira com Propoxur 100/0 pOde 
ser utilizado na prát\ca, devendo ser 
subs tituído a cada 14 dias. tanto em 
armadilhas com cone telado como 
em armadilhas com cone de plásti 
co, 
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