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DESENVOLVIMENTO DE UMA DIETA ARTIFICIAL E TÉCNICAS DE CRIAçÃO 

DE Helicoverpa zea (Boddie, 1850) EM LABORATÓRIO. 

RESUMO 

Autor: JOÃO JUSTI JUNIOR 

Orientador: PROF. DR. JOSÉ ROBERTO POSTALIPARRA 

A pesquisa teve por objetivo o desenvolvimento de uma dieta artificial 

que pemúta a manutenção continua de H. zea em laboratório, visando estudos com 

Trichogramma pretiosum Riley, 1879. Paralelamente, furam conduzidos estudos básicos, 

incluindo o efeito do fotoperlodo sobre 8S formas imaturas, efeito do alimento e do 

sincronismo de emergência na fertilidade, bem como alterações ocorridas nos órgãos 

genitais de H. zea. 

Foram comparadas seis dietas artificiais: A (à base de feijão, levedura 

de cerveja e genne de trigo); B (à base de farinha de milho, leite, farinha de soja e 

levedura de cerveja); C (à base de farinha de milho, germe de trigo e levedtml de cerveja); 

D (à base de feijão e levedura de cerveja); E (à base de genne de trigo e caseina); F (à 

base de genne de trigo, caseina e celulose). Baseando-se nas características biológicas, 

especialmente duração do período larva-adulto, viabilidade do período, peso de pupas e 

número de instares, furam selecionadas as dietas "A" e "B" como as mais adequadas à 

criação do inseto. 



xiv 

Nonnalmente o inseto apresentou seis instares; o aumento para sete 

in..,tares é uma indicação de inadequação nutricional. Para criação em laboratório, devem 

ser utilizados fotoperlodos de 14 : 10, evitando-se a escotofase de 24 horas, que alonga a 

duração das fases imaturas da lagarta da espiga. Não houve necessidade de se colocarem 

machos e fl!meas de mesma idade para a obtenção de ovos em laboratório. Solução de 

mel a 10% foi suficiente para a manutenção de alta capacidade de postura e longevidade 

de H. zea. Fontes suplementares de sais minerais e proteínas foram dispensáveis a este 

inseto. Ocorreram anomalias nas genitálias de inachos e flSmeas de H. zea, alteraçõeS 

estas que dificultaram o acoplamento das estruturas por ocasião da cópula. Tais 

anomalias em insetos provenientes da dieta artificial ou do campo, supõem-se que sejam 

de natureza nutricional ou genética. 
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DEVELOPMENT OF AN ARTIFICIAL DJET AND REARINO TECHNIQUES FOR 

Helicoverpa zea (Boddie, 1850) IN TIffi LABORATORY. 

SUMMARY 

Author: JOÃO JUSTI JUNIOR 

Adviser: JOSÉ ROBERTO POSTALIPARRA 

The objective of the research was to develop an artificial diet which 

would pennit keeping H. zea continuously in the laboratol)' in order to conduct studies 

with Trichogramma pretiosum Riley, 1870. At the same time, basic studies were 

conducted, including tbe effect of the photoperiod on tbe immature forms, effect of food 

and the emergency synchronism on fertility, as well as alterations occmring in tbe 

genitalia of H. zea. 

SiK artificial diets were compa.red: A) a combination of beans, beer 

yeast and wheat genn; B) a combination of com, mi1k, soybean germ and beer yeast; C) a 

combination of com meal, wheat germ and beer yeast; D) a combination of beans and 

beer yeast; E) a combination of wbeat germ and casein; F) a combination of wheat germ, 

casein and cellulose. Based on biological chatacteristics, specia1ly duration of tbe egg

adult period, viability of the period, weigth of female pupae and number of instara, diets 

"A" and "B" were selected as tbe most adequate for rea.ring tbe insect. 

Normally tbe insect presented six instara; tbe increasing to seven instara 

is an indication of nutritional inadequacy. For laboratOIY rea.ring, photoperiods of 14 : 10 
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should be utilized, avoid the 24 hour scotofase which lengtbens the duration of the 

immature phase of the com earworm. It was not necessm:y to place males and females of 

similar age to obtain eggs in the Jaboratoty. Honey solution at 10% was sufficient to 

maintain the bigh egg laying capacity and longevity of H. zea. Mineral salt and protein 

supplements were nol required for the insect. Oenitalia anomalies in H. zea males and 

femates occurred, wbich made the coupling of structures difficult at the time of 

copuJation. Such anomalies in insects fed on artificial diets or field diets supposedly are of 

a nutricional or genetic nature. 



1. INTRODUÇÃO 

Dentre os fatores que contribuem para diminuir a produtividade do 

milho, em nossas condições, estão as pragas e dentre elas, a lagarta da espiga, 

Helicoverpa zea (Boddie, 1850) (Lepidoptera : Noctuidae), ocupa lugar de destaque, 

por atacar os estilo-estigmas (impedindo a fertilizaçlo e acarretando falhas nas espigas), 

por alimentar-se dos grãos leitosos (destruindo-os) e por facilitar a penetração de 

microrganismos e pragas de grilos nos oriftcios, por ela deixados, quando se dirige ao 

solo para pupa.r (GALLO et alli, 1988). 

Para controle da lagarta da espIga recomendam-se basicamente 

inseticidas, e esse controle toma-se problemático em grandes áreas, devido à 

inexistência de equipamentos e mesmo produtos químicos que dêem um controle 

razoável em ftmção da época de ocorrência e tipo de ataque da praga. Considerando-se 

todas essas dificuldades para o controle quimico, deve-se recorrer a outros métodos de 

controle que constituem-se em alternativas para as modernas estratégias em Programas 

de Manejo de Pragas. 

Entretanto, uma das etapas básicas para implementação destas 

técnicas é a criação do inseto de uma forma continua durante todo o ano. para que 

possam ser realizadas pesquisas básicas e aplicadas em laboratório e no campo 

(KOGAN, 1980). 
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Isto tem sido facilitado nos últimos anos, especialmente para insetos 

das Ordens Coleoptera, Lepidoptera e Diptera, com o desenvolvimento de dietas 

artificiais para um grande número de espécies (SINGH, 1985). 

Embora existam em outros paises dietas artificiais para H. zea 

(SINGH, 1977; SINGH & MOORE, 1985) não se pesquisou a biologia deste inseto no 

Brasil nestes meios sintéticos, o que tem limitado o seu estudo ao período de ocorrência 

em condiçl5es de campo. 

Desta fonna, este estudo tem por objetivo o desenvolvimento de mna 

dieta artificial que permita a manutenção continua da lagarta da espiga, especialmente 

visando estudos com Trichogramma pretiosum Riley, 1879, dentro do programa global 

desenvolvido pelo Departamento de Entomologia da ESALQ, para controle de pragas 

de importância agrlcola através deste parasitóide (PARRA, 1989) (Figura 1). 

Objetivando a manutenção em laboratório de um inseto comparável àquele da natureza, 

foram também conduzidos outros e.studos básicos, incluindo o efeito do fotoperlodo 

sobre as formas imaturas, efeito do alimento e do sincronismo de emergência na 

fertilidade, bem como alterações ocorridas nas genitálias masculina e feminina. 



IdentifkaçIo de 
linbars 

Exi~ 
Ténnicas e Hidricas 

CONTROLE mOLOOlCO DE PRAGAS 

AnA VÉs DE Tnchogramma 

Ltõeraçlo de Tnchogramma 

Figura 1. Cronograma do Programa de Pesquisa sobre Trichogramma spp. do Dept0. de 

Entomologia da ESALQ/USP. 

3 
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2. REVISÃO DE LITERAruRA 

2.1. Dietas artificiais para Helicoverpa zea (Boddie, 1850). 

WALKER et alli (1966) consideram os seguintes critérios para que 

uma dieta artificial seja considerada adequada: 

1. Proporcionar alta sobrevivência do inseto; 

2. Produzir adultos vigorosos com alta capacidade reprodutiva; 

3. Prom.over desenvolvimento uniforme sem prolongar os estágios 

larvais' , 

4. Ser composta de ingredientes de baixo custo e disponiveis no 

mercado; 

5. Ser de fácil conservação. 

A dieta adequada deve ainda, segundo os autores, inibir o crescimento 

de patógeno8 (fungos, bactérias e virus) e manter o pH estável. 

A primeira publicação sobre criação da lagarta da espiga em dieta 

artificial foi de GEORGE et alli (1960), usando uma dieta semelhante à desenvolvida 

por Bottger (1942)1 e Beck et alli (1949)2 para Ostrinia nubilalis (Hnbner). Essa dieta 

t .BOTIGER, G.T. Deve10pment of syuthetic food media for use in m.Jtrition Btudi~ oftbe European com 
borer. Journal ui Agricultural Reaearch, ~: 493 • 500. 1942. 

2.BECK, s.n.; LILLY. J.H.; STAUFFER, J.F. Nutrition oftbe European com boIu. Pyrausta nubilalis 
(Hbo..). L nevelopment of a satisfactory purified diet for Wva1 growth. Annals of Entomological 
Society of America, College Pade, ~ (4): 483 ·96. 1949. 
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foi insuficiente para complementação do perlodo larva!, sendo necessária a utilização de 

estil.o-estigmas para alimentação no primeiro instar larval. V ANDERZANT et alii 

(1962) conseguiram criar a lagarta da espiga, de ovo a adulto, em dieta artificial à base 

de germe de trigo e caseína, utilizando como base mna dieta desenvolvida por 

ADKISSON et alli (1960) para Pectinophora gossypiel/a (Saunders), excluindo 

alginato de sódio e incluindo ácido ascórbico. 

SHOREY (1963) desenvolveu mna dieta baseada em feijAo-de-lima e 

levedura de cerveja para Trichoplusia n; (Hübner) e SHOREY & IW..,E (1965) 

modificaram esta dieta e criaram nove espécies de noctuideos, incluindo a lagarta da 

espiga. Essas mudanças incluiram a variedade do feijão, a adição de ácido ascórbico, 

formaldeido e um aumento na concentraçao de metil-pambidroxibenzoato (nipagin). 

A partir do desenvolvimento de mna dieta adequada, foram poss1veis 

investigações pam o estabelecimento das exigências nutricionais do inseto. 

V ANDERZANT (1968) determinou a necessidade de lip1deos e esteIóis pam a lagarta 

da espiga. 

:r...1odificando a dieta de SHOREY & HALE (1965), BURTON (1969) 

criou H. zea e H. virescens, acrescentando germe de trigo e substituindo levedura de 

cerveja por outro tipo de levedura (Torula). Segundo o autor, estas modificações 

reduziram o periodo larval, especialmente devido à adição de germe de trigo. 

RAULSTON &, LINGREN (1969) descreveram um método de 

criação massal de H. zea utilizando placas de papelão com várias células e 

modificando a dieta de SHOREY (1963), adicionando metil-parabidroxibenzoato 

(nipagin) em forma sólida e inOOIpOrando ácido acético glacial. PATANA (1969) 

também modificou a dieta de SHOREY (1963), trocando a variedade de feijão e 

usando gelcarin no lugar de ágar; nesta dieta, conseguiu criar seis espécies de 

Lepidoptem e duas de Coleoptera, pragas de algodoeiro. 
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o custo em criações massais é fundamental para o sucesso de 

qualquer programa de controle. Ass~ para reduçao dos custos, muitas modificações 

têm sido estudadas, partindo-se da substituição de alguns ingredientes por produtos 

alimenticios industrializados ou pela utilização de diferentes funtes de proteínas 

naturais. BURTON (1969) testou uma dieta para a lagarta da espiga. baseada em mn 

supletmmto alimentar infantil composto de milho, farinha de soja e leite. BURTON & 

PERK1NS (1972) descreveram uma dieta para H. zea e Spodoptera frugiperda 

(J.E.Smith) baseada em uma mi.<rtw:a pata alimentação humana, composta por trigo e 

farinha de soja. 

BREWER & TIDWELL (1975) avaliaram o efeito da redução do 

suplemento de vitamina B em dieta à base de germe de trigo e caseina 

(VANDERZANT, 1962) e encontraram que uma reduçao de 200/0 no suplemento 

vitam.úúco não prejudicou o desenvolvimento do inseto, uma vez que o germe de trigo 

desta dieta contém uma quantidade adequada de tiarnina e vitamina B13 para propiciar 

um desenvolvimento nonnal de H. zea. 

BREWER et alii (1975) concluiram que farinha de soja é m.eJhor que 

farinha de semente de algodão e farinha de germe de trigo, como fonte de proteinas, 

utilizando a dieta de Berger (1963)3 à base de germe de trigo e caseina. BREWER & 

:MARTIN (1976) descreveram um método econômico de redução da quantidade de ágar 

usado na dieta artificial (componente de maior custo na dieta) substituindo-o, em parte, 

por serragem e espiga de milho triturada. 

BREWER & KING (1979) referiram que a lagarta da espiga necessita 

de 3,4 g de farinha de soja, em dieta contendo espiga de milho triturnda, para completar 

a fase Iarval. 

3 BERGE~ R.a. Laboratory tecboiques for reario3 Heliothis spp. OI! artificial medium. WlUlbingtoo. 
USDA/Agricultural Research Se7Vice. 1963. 4p. (USDAI ARS. 33-84). 
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A lagarta da espiga e outros insetos têm sido criados com sucesso na 

dieta à base de germe de trigo e caseina de ADKISSON et alii (1960) e em muitas de 

suas modificações, tais como a de V ANDERZANT et a1ü (1962) e a de S1NGH (1985). 

Os resultados apresentados por MOORE (1986) podem explicar porque a dieta de 

caseina e germe de trigo tem sido bem sucedida na criação de H. zea e outras espécies, 

pois o germe de trigo é um estimu1ante da alimentação e a casefna (uma proteina de alta 

qualidade) proporciona uma alta digestibilidade e possibilita melhor ba1anço que outras 

proteinas. Dieta somente com caseina pode ser considerada uma dieta pobre, pois 

observa-se redução da alimentação do inseto. 

Apesar da utilização da dieta artificial para H. zea ser baseada na 

dieta de caserna e germe de trigo, muitos pesquisadores têm sido forçados, pelo alto 

custo, a desenvolverem novas dietas ou modificar as jà existentes. 

S1NGH (1983) considera que uma dieta ideal para criação IDassal de 

insetos deve ter as seguintes caracterlsticas: 

1. Deve fornecer todos os nutrientes para a produção de insetos 

comparàveis aos da natureza; 

2. Deve ser de baixo custo; 

3. Deve ser facilmente preparada, a partir de ingredientes de fàcil 

aquisição no mercado; 

4. Deve servir, de prefurência, para a criação de um grande número de 

espécies de insetos; 

5. Poder ser armazenada por longos periodos; 

6. Deve proporcionar uma viabilidade total de, pelo menos, 75%. 

Além disso, o tamanho e o indice de desenvolvimento do inseto 

devem ser similares àqueles da natureza; deve haver acasalamento e os ovos serem 
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viáveis:. com os adultos reproduzindo-se continuamente:. sem perder o vigor ou 

fecundidade. 

Segundo MOORE (1986), o desenvolvimento de dietas para insetos 

tem progredido a ponto de se poder dar atenção às mais sutis relações entre a dieta e a 

necessidade especifica nutricional dos insetos. Muitos avanços na nutrição animal 

foram desenvolvidos com dados de pesquisa da utilizaçilo de dietas; os métodos têm 

estado disponiveis aos entomologistas há muitos anos (W AWBAUER., 1968) e agora 

são aplicados mais freqüentemente li pesquisas com insetos. 

2.2. Dados biológicos de H zea em dietas artificial e natural. 

2.2.1. Fase de ovo 

o perlodo de incubação de H zea é variAvel. em dieta natural ou 

artificial, de 3 a 5 dias, apresentando wna média ao redor de 3 dias quando criada em 

dieta artificial (ELLISOR, 1935; VANDERZANT et a1ii, 1962; SHOREY & HALE, 

1965; BAlLEY & CIlADA, 1968; PATAN~ 1985; EILlNGTON & EL-SOKKAR.L 

1986) podendo variar na faixa mencionada por apresentar uma correlação inversa com o 

aumento da temperatura, sendo que a umidade relativa nlo lll.()$tJ:'a um efeito 

significativo na duração do perlodo de incubação (HARDWICK, 1965; ELllNGTON & 

EL-SOKKAR.L 1986). BAILEY & CHADA (1968) verificaram que à temperatura 
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constante de 26,60 C, o perlodo embrionArio da espécie é de 3 dias, independente do 

tipo de dieta (natmal ou artificial). 

FYE & SURBER (1971) não observaram efeitos adversos da 

temperatura sobre ovos de H zea, verificando apenas uma redução na taxa de eclosão 

quando os ovos foram expostos à uma baixa umidade relativa, obtendo-se maiores 

viabilidades nas temperaturas ao redor de 25° C. Segundo ELLlNGTON & EL

SOKKARI (1986), a dumçAo do perlodo de incubação não é totalmente controlado pela 

temperatum, mas a viabilidade é dependente da temperatura e da umidade relativa do 

ar. 

GUERRA & OUYE (1968) observaram que a exposição continua dos 

ovos a temperaturas elevadas (acima de 41,10 C) foi letal ao desenvolvimento 

embrionário, não ocorrendo tal fato, quando os ovos foram expostos por vários perlodos 

de tempo à tempemtura de 43,30 C. JONES et alii (1978) obtivemm oviposição e 

fertilidade maiores quando lagartas e pupas foram mantidas em baixas temperaturas. 

Observando a influência conjunta de temperatura e umidade relativa sobre ovos de H. 

zea, FYE & SURBER (1971) verificamm grande redução na viabilidade em 

temperaturas de 35 - 400 C e umidades relativas de 10-20%,40 e 600/0, quando expostos 

por longos perlodos. 

2.2.2. Fase larva! 

O número de instares larvais da lagarta da espiga do milho é, 

gerahnente 5, mas muitas vezes um sexto e ocasionAlmente um sétimo instar podem 

ocorrer (BARBER, 1936; MANGAT & APLE, 1966; BAILEY & CHADA, 1968; FYE 

& MeADA, 1972; COREM et alli, 1988 e DYAL & ADLER, 1990). A duração desses 
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instares foi de 3 dias para o primeiro; 2 dias para o segundo, terceiro e quarto; 3,2 dias 

para o quinto e 3.,7 dias para o sexto instar (FYE & MeADA, 1972), para lagartas 

criadas em dieta artificial. As medidas de cápsulas cefálicas fomm de 0,278 mm; OA56 

mm; 0,859 mm; 1,448 mm; 2,124 mm; 3,258 mm, IeSpeCtivamente, para o primeiro, 

segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto instares, não sendo verificadas diferenças na 

duração da fase larva!, comparando-se dietas natural e artificial (BAILEY & CHADA, 

1968). 

A viabilidade da fase Iarval varia com o substrato, temperatura, 

número de gemções e condições de sanidade da criação (SHOREY & HALE, 1965 e 

SHAVER&LUKEF~ 1969). 

Comparando o efeito de várias dietas naturais e artificiais na 

fecundidade e longevidade de três espécies de noctutdeos, LUKEFAFIR. & MARTIN 

(1964) observaram que parece existir uma influência da dieta larval na fecwdidade, 

apresentando grande diferença entre dieta artificial e natural. Quando as lagartas foram 

criadas em maçãs de algodoeiro, a produção de ovos foi menor. Fato semelhante foi 

observado por MORETI & PARRA (1983) criando H. virescens em folhas de 

algodoeiro. 

o fotopertodo também influi no desenvolvimento larval de H. zea, 

(SUlLN AN et a1ii, 1969), sendo as condições de 14 e 16 horas de fotofase 

nonnalmente utilizadas em criações de H. zea (BREWER & MARTIN, 1976; 

BREWER & KlNG, 1979; W ALDBAUER et alli, 1984 e ADLER, 1989). 

FYE & POOLE (1971) observaram que exposições de lagartas e 

pupas por pertodos de 16 horas a 350 C e perlodos acima de 4 horas a 400 C afetaram o 

número e viabilidade dos ovos. 

Segundo FYE & MeADA (1972), experimentos com temperaturas 

constantes e programadas mostraram um menor período de desenvolvimento de lagartas 
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submetidas a 30" C~ quando comparadas ao perlodo de desenvolvimento a 20 e 25° C. 

Estes dados concordam com JONES et alii (1978) cujos resultados indicam que o 

aumento da tempemtura até 30° C diminui o perlodo larvaI, sem. produzir efeitos 

adversos. Segundo os autores, podem. ser obtidos melhores resultados para emergência e 

fertilidade pelo uso de um regime de temperaturas variadas. Os dados obtidos por 

WISEMAN & ISENHOUR (1989), em cultivares de milho resistente e suscetivel a H. 

zea, relataram que a melhor temperatura pata o desenvolvimento larva! desta espécie é a 

de 25°C. 

2.2.3. Fase pupal 

BAILEY & CHADA (1968) não observaram diferenças na duração 

desse per1odo compa.nmdo dieta natural (sorgo) e dieta artificial à base de caseina e 

germe de trigo. 

Em dieta artificial, a fase pupal varia de 9 a 17 dias (V ANDERZANT 

et alli, 1962; CHAU1HANI & ADKISSON, 1965; BURTON, 1970; FYE & MeADA, 

1972; PATANA, 1985), valor semelhante ao resultado obtido em dieta natural (sorgo) 

(BAll.EY & CRADA, 1969). Resultados semelhantes foram obtidos por BREWER et 

alli (1975) que testaram 3 fontes de proteinas alternativas (cas~ farinha de soja e 

farinha de semente de algodão) na dieta à base de genne de trigo. Os autores não 

observaram ainda nenhuma diferença entre perlodo e viabilidade pupal e emergência de 

adultos criados na quinta e décima gerações de laboratório. 

O perlodo pupal é inversamente relacionado com o aumento da 

temperatura, independente da umidade relativa (FYE & MeADA, 1972; JONES et alii, 
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1978 e ELLINGTON & EL-SOKKAR1~ 1986). Por outro lado~ a fecundidade e 

longevidade das fêmeas foram drasticamente reduzidas quando pupa.'J foram expostas 

por 8 horas diárias a 40°C (FYE & McADAt 1972). 

BAILEY & CHADA (1968) nAo encontraram diferenças de peso 

entre pupas quando as lagartas foram criadas em dieta artificial à base de caseina e 

germe de trigo e dieta natural (sorgo). Em média, o peso de pupas foi maior em dieta 

artificial (LUKEFAHR & MARTIN, 1964; SHOREY & RALE, 1965). BREWER et 

alii., 1975) comparando três fontes protéicas (caseina, farinha de soja e farinha de 

semente de algodão) para. H zea em dieta de germe de trigo, obtiveram pesos de pupas 

diferentes para as diferentes fontes protéicas. WISEMAN & ISENHOUR (1989) 

obtiveram um alto peso de pupas utilizando estilo-estigmas de milho de variedades 

resistente (Zapalote Chico) e suscetivel (Stowell's Evergreen) em diferentes proporções, 

misturados à dieta artificial à base de feijão. 

Segundo os autores existe uma correlação inversa entre peso de pupa 

e tempemtura, quando são comparadas lagartas criadas a 300 C em relação à lagartas 

criadas a 20 ou 250 C. 

2.2.4. Fase adulta 

Uma dieta adequada em laboratório, deverá preservar a relação 

(razão) sexual do inseto selvagem. Qualquer desvio desta relação inicial poderá ser um 

indicio de uma inadequação nutricional. SHOREY & RALE (1965) obtiveram em dieta 

artificial à base de fei.ião e levedura de cerv~ia, uma proporção de 46% de temeas da 
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população total criada. Por outro lado, LINGREN et alli (1988) obtiveram uma 

proporção de fêmeas : machos de 1 : 1,5, baseando-se na coleta de pupas no solo. 

FYE & POOLE (1971) observaram que adultos viveram um tempo 

significativamente menor quando lagartas foram expostas à temperatura de 400 C por 8 

horas diárias. FYE & MeADA (1972) obtiveram longevidade máxima pata adultos à 

200 C. Segundo ELLlNGTON & EL-SOKKARI (1986), a temperatura tem efeito 

decisivo na longevidade de machos e fêmeas, sendo o inseto mais longevo a 21,1 0 C. 

YOUNG et alli (1976) concluiram. que altas temperaturas têm efeito esterilizante sobre 

H. zea, resultando em baixa viabilidade de ovos na geração seguinte. 

Segundo GUERRA et alii (1972), a proporção de machos e mmeas 

afeta a longevidade de H virescens, sendo esta menor quando a proporção é alta (9 

machos: 1 fêmea). 

A alimentação de adultos também influi na sua longevidade. Ass~ 

CALLAHAN (1961) mostrou que a água aumenta a longevidade e fertilidade de H. zea, 

e que açúcar (assim como mel) proporciona um aumento em ambos os parâmetros. 

LUKEFAHR & MARTlN (1964) mostraram que adultos de H. zea estão aptos a 

acasalar e ovipositar sem terem se alimentado; entretanto, observa-se um aumento de 

50% na fertilidade e longevidade quando adultos foram alimentados com solução de 

sacarose. RAMASW AMY (1987) observou que H. vlrescens responde melhor à 

solução de sacarose do que à de frutose e glicose quando os adultos são estimulados por 

contato tarsa1 ou antenal. Segundo ADLER (1989), o tipo de açúcar afeta 

significativamente a taxa de alimentação, fertilidade ou longevidade da espécie. 

CALLAHAN (1958) observou um perlodo de pré-oviposição de um 

dia para adultos de H. zea em condições de campo. Em dieta artificial à base de feijlo e 

levedura de cerveja, FYE & McADA (1972) observaram a influência da temperatura 

nesse periodo, obtendo uma variação de 1 a 3 dias, confonne aumeniavam a 



14 

temperatura. SegWldo os autores, altas temperaturas podem afetar o pertodo de pré

oviposição, interferindo ou na atividade fisiológica das mmeas adultas ou no processo 

de acasalamento. Também PATANA (1985) obteve um perlodo de 3 a 4 dias usando 

dieta artificial com as mesmas fontes protéicas dos autores anteriores. Para 

ELLINGTON & EL-SOKKARI (1986), o perlodo de pré-oviposição é governado 

principalmente pela temperatura. Para os autores é necessário um perlodo médio de 

mais de 3 dias à 21,1 o C e de 1,5 dia à 26,7 ou 32,20 C. Segundo RAlNA (1986), o 

acasalamento das mmeas dessa espécie ocone na segunda ou terceira noite após sua 

emergência, ocasião que há alta liberação de feromônio sexual. 

A capacidade de postura é afetada pela alimentação 1arval, sendo que 

adultos provenientes de lagartas alimentadas com dieta artificial ovipositaram 2,2 vezes 

mais que os alimentados com milho. Adultos alimentados com açúcar ovipositaram 

também 2,2 vezes mais que adultos que receberam apenas água (LUKEF AHR & 

MARTIN,1964). 

BAILEY & CHADA (1968) nilo obtiveram diferenças na capacidade 

de postura e fertilidade de H zea quando compa.mram insetos criados em dieta natural 

(sorgo) e dieta artificial (à base de genne de trigo e caseina). 

Para FYE & POOLE (1971), a capacidade de postura foi 

drasticamente reduzida quando mmeas foram expostas por um per10d0 de 8 horas 

diária.'i à temperatura de 400 C. A viabilidade dos ovo.<; de ffimeas obtidas de lagartas 

expostas à 350 C, foi também reduzida e ovos de ffimeas expostas por 4 a 8 horas diárias 

a 400 C, não se desenvolveram na sua totalidade. 

Segundo GUERRA et aIii (1972), a fertilidade varia de acordo com a 

proporção de machos para fêmeas mantidos em gaiolas. Os autores obtiveram 

diferenças na fertilidade de H. virescens, em função desta proporção, sendo esta similar 

quando a proporção (macho : temea) foi de 1 : 1 e de 3 : 1, decrescendo nas proporções 
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de 6 : 1 e 9 : 1. Quando esta proporção decresceu abaixo de 1 : 1, a fecundidade 

amnentou. 

FYE & MeADA (1972) demostraram que a fertilidade de H. zea é 

altamente variável em função da tempera~ alcançando valores mais altos à 20° C. 

JONES et alli (1978) demostraram que à 300 C, H. zea tem seu mais rápido 

desenvolvimento, mas a oviposição e fertilidade foram. maiores quando lagartas e pupas 

foram mantidas a temperaturas mais baixas. Adultos mantidos à 22,2 e 25,5° C foram 

mais fecundos e mais férteis que aqueles mantidos à 18,9 e 28,9 ° C. ELLINGTON & 

EL-SOKKARI (I986) obtiveram à 26, 'J'> C a melhor produção de ovos, independente da 

umidade relativa. Segundo os autores, altas temperaturas prejudicam ou inibem a 

atividade de postura, sendo que nenhum ovo foi colocado à 37,8° C. 

Estudos de YOUNG et alli (1976) indicaram que as colônias de 

laboratório de H. zea foram "melhoradas" pelo acasalamento de machos selvagens com 

f!meas de laboratório e pela seleção de linhagens que resultaram em altas taxas de 

acasalamento, oviposição e fertilidade e produziram poucas pupas ou adultos 

defOIlIUldos. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

O trabalho foi desenvolvido no laboratório de Biologia do 

Departamento de Entomologia da Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz" ~ 

(ESALQ), <h.t Universidade de São Paulo (USP), campus de Piracica~ SP, mantido à 

25 ± 2° C, umidade relativa de 60 ± 10% e fotofase de 14 horas, com a espécie 

Helicoverpa zea {Boddie, 1850) Q.,epidoptera : Noctuidae). 

3.1. Procedimentos gerais 

3.1.1. População inicial 

A criação de H zea foi iniciada com lagartas coletadas em uma 

plantação de milho (variedade não identificada) na Fazenda Experimental da Agroceres 

no Municipio de Santa Cruz das Palmeiras. SP. 

As lagartas de diferentes idades foram individualizadas em placas 

plásticas (6,5 cm de diâmetro x 2,5 em de altura) e alimentadas com porções de milho 

verde, da mesma cultura onde foram coletadas. 

O alimento em trocado até a transfonnação em pupas. Estas foram 

separadas por sexo segundo BUIT & CANTU (1962) e colocadas em gaiolas 
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eilindricas de PVC de 10 em de diâmetro por 20 em de altura, revestidas internamente 

por papel jornal e fechadas na extremidade inferior por uma placa de Petri de 16 em de 

diâmetro forrada por papel filtro umedecido, e na extremidade superior, por tecido tipo 

filó. 

Os adultos recém-em.ergidos (10 casais) foram colocados em gaiolas 

de arame revestidas de tela de náilon (30 em de diâmetro x 40 em de altma) para 

acasalamento, ai permanecendo por 48 horas quando eram então transferidos para as 

gaiolas de PVC (anteriormente citadas) para oviposição. Estas gaiolas foram também 

revestidas internamente com papel jornal e cobertas com tecido tipo filó que serviam 

como substrato de postma. Era oferecida uma solução aquosa de mel a 100/0., como 

alimento, colocada em recipientes de vidro com um oriflcio na tampa através do qual 

era colocado um rolo dental Jolmson's ® que, umedecido pela solução (por 

capilaridade), permitia a alimentação do inseto. Essa solução era renovada diariamente, 

para que não houvesse problemas de contaminação e ou fermentação. 

As postmas obtidas no filó foram tratadas com hipoclorito de sódio a 

10 % por 3 minutos para controle de fungos durante o perlodo de incubação e colocadas 

em placas de Petri forradas com papel filtro também tratado com a mesma solução e 

umedecidos com água destilada. 

A placa era fechada com fita adesiva (fundo x fundo ou tampa x 

tampa), identificada e mantida à 25 o C ate a eclosão das lagartas. 

3.1.2. PreparaçAo das dietas artificiais 

As dietas artificiais foram preparadas segundo as técnicas descritas 

por PARRA (1979). Como recipientes para as dietas. foram usados tubos de vidro de 
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fundo chato, de 2,5 cm de diâmetro por 8,5 em de al~ tamponad08 com algodIlo 

hidrófugo e esterilizados previamente em estufa à 1500 C durante uma hora. 

A quantidade de dieta colocada em cada tubo era de 

aproximadamente metade da sua altura, o que possibilitava a complementação da fase 

larval. Após o resmamento de meio artificial, os tubos foram levados à câmara 

asséptica, provida de lâmpada germicida, pelo perlodo de sessenta minutos, para 

esterilização externa. Nesta mesma câmara procedeu-se à transferência ("inoculação") 

de uma lagarta recém-eclodida para cada tubo, com o auxilio de um pincel fino. 

Foram consideradas, para avaliação neste estudo, seis dietas básicas 

citadas na literatura para H. zea. 

As dietas utilizadas foram: 

A: BURTON (1969) à base de germe de trigo, feijão e levedura de 

cerveja (fabela 1); 

B: BURTON (1970) à base de levedura de cerveja, farinha de milho, 

leite e farinha de soja (fabela 2); 

C: MIHSFELDT (1985) à base de farinha de milho, germe de trigo e 

levedura de cerveja (Tabela 3); 

5). 

D: PATANA (1985) à base de feijão e levedura de cerveja (fabela 4); 

E: V ANDERZANT (1962) à base de germe de trigo e caseína (fabela 

F: aLINOIS à base de genne de trigo, caseína e celulose (Tabela 6) -

(Dieta artificial utilizada pelo Biological Control Laboratory - lllinoiB Natural History 

Survey -Universidade de lllinois). 



Tabela 1. Composição da dieta artificial de BURTON (1969). 

Componentes 

Feijão 

Levedura de cerveja 

Genne de trigo 

Metil-parabidróxibenzoato (nipagin) 

Ácido aórbico 

Fonnaldeido 10% 

Ácid<> ascórbico 

Ágar 

Água 
Oba.: Quantidade suficiente para 120 tubos 

Tabela 2. Composição da dieta artificial de BURTON (1970). 

Componentes 

Farinha de milho 

Farinha de soja 

Leite desnatado 

Levedura de cerveja 

Óleo de soja 

Ácido ascórbico 

Ácido sórbico 

Metil-parabidróxibenzoato (nipagin) 

Solução vitaminica 

Formaldeido 10% 

Ágar 

Água 
Oba.: Quantidade suficiente para 120 tubos. 
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Quantidade 

206,3 g 

63,2g 

99,Og 

3,9g 
2,1 g 

15,6mI 

3,8g 
25,6g 

1500,0m1 

Quantidade 

228.7g 

86,7g 
17,7 g 

19,2 g 

18,OmI 

6,7 g 
1,9 g 

3,8g 

7,OmI 

3,8m1 

25,Og 

1500,0m1 



Tabela 3. Composição da dieta artificial de MmSFELDT (1985). 

Componentes 

Farinha de milho 

Germe de trigo 

Levedura de cmveja 

Ácido ascórbico 

Ácido benzóico 

Metil-parahidróxibenzoato (nipagin) 

Ágar 

Água 
Obs.: Quantidade suficiente para 120 tubos 

Tabela 4. Composição da dieta artificial de PATANA (1985). 

Componentes 

Feijão 

Levedura de cerveja 

Ácido ascórbico 

Ácido sórbico 

Metil-parabidróxibenzoato (nipagin) 

Aureomicina 

Formaldeido 10% 

Agar 

Água 
Obs.: Quantidade suficiente para 120 tubos. 
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Quantidade 

197,8 g 

50,Og 

53,Og 

7,°8 
1,8 g 

1,4 g 

30,Og 

1550,Oml 

Quantidade 

293,5 g 

56,0 g 

6,9 g 

1,4 g 

5,7 g 

1,4 g 

2,0m! 

20,0 g 

1500,0 m! 



Tabela 5. Composição da dieta artificial de V ANDERZANT (1962). 

CO!DpQnentes 
Germe de trigo 
Caseina 
Sacarose 
Sais de Wesson 
Solução vitamínica 
Cloridrato de colina 
Ácido ascórbico 
Sorbato de po1ássio 
Metil-parabidróxibenzoato (nipagin) 
Ágar 
Água 
Solução vitamínica 

Obs.: Quantidade suficiente para 120 tubos. 

Tabela 6. Composição da dieta artificial de DIinois. 

Componentes 
Caseina 
Germe de trigo 
Sacarose 
Sais de Wesson 
Cloridrato de colina 
Metil-parabidróxibenzoato (nipagin) 
Celulose 
Ascorbato de sódio 
Ácido acético (20%) 
Ácido ascórbico 
Aureomicina 
Solução vitaminica 
Ágar 
Água 

Obs.: Quantidade suficiente para 120 tubos. 
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Quantidade 
56,5 g 
66,2 g 
66,2g 
18,9 g 

18,9ml 
1,9 g 
7,6g 
3,7g 
3,7 g 

24,Og 
1600,Om 

18,8 ml 

Quantidade 
62,9g 
78,6g 
62,9 g 
18,9 g 
2,Og 
3,1 g 

12,3 g 
39,3 g 

39,3 ml 
8,Og 
0,5 g 

18,8ml 
36,7 g 

1500,0 ml 

Após a "inoculação" das lagartas (uma por tubo), os recipientes foram 

mantidos em estantes de madeira, em posição inclinada, com a extremidade superior 

voltada para baixo (P ARRA, 1986). 
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3.2. Biologia comparada de H. zea em seis dietas artificiais. 

A partir de ovos obtidos da primeira postura das gaiolas da população 

inicial, foi iniciada a pesquisa. 

Em cada dieta foram. observados 120 insetos~ tendo sido analisados 

para cada tratamento, os seguintes parâmetros biológicos: 

Fase larval: 

- duração do perlodo 

- viabilidade 

- número de instares 

- duração de cada instar 

Fase de pré-pupa: 

- duração do perlodo 

- viabilidade 

Fase pupal: 

- duração do perlodo 

- peso com 24 horas de idade 

- viabilidade 

- razão sexual 



Perfodo larva - adulto: 

- duração 

- viabilidade 

23 

Do total de insetos observados~ utilizaram-se 20 lagartas por 

tratamento para determinação do número de instares~ medindo-se diariamente a largura 

da cápsula cefálica dessas lagartas, por meio de uma ocular graduada acoplada a mn 

microscópio estereoscópico. 

O inicio da fase de pré-pupa era considerado quando as lagartas 

mudavam de comportamento, ficando imóveis e parando de se alimentar. 

As pupas obtidas foram retiradas dos tubos com dieta, transferidas 

para tubos limpos~ separadas por sexo e pesadas com 24 horas de idade. 

A avaliação da razão sexual foi feita pela fÓrmula: 

rs= remeas 

machos + fêmeas 

A partir da comparação das seis dietas artificiais (3.2.) escolheu-se a 

dieta A (à base de germe de trigo, feijão e levedura de cerveja) para a condução dos 

experimentos 3.3, 3.4, 3.5 e 3.6. 

3.3. Comportamento reprodutivo de H. ua. 

Foram separados 20 casais da dieta de melhor desempenho, de onde 

foram obtidos os dados relativos à fase adulta. 
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Esses casais foram submetidos aos mesmos procedimentos descritos 

para a população selvagem (3.1.). 

Os ovos obtidos nas gaiolas de postura eram contados diariamente. 

Para a determinação da viabilidade e perlodo de incubação, foi considerada a primeira 

postura do casal, num. total de 15 repetições e 100 ovos por repetição. Esses ovos foram 

tratados com bipoclorito de sódio 10% durante 3 minutos e distribuidos em 4 placas de 

Petri (25 ovos por placa), forradas oom papel filtro também tratado e umedecido com 

àgua destilada. As placas eram tampadas, vedadas oom fita adesiva e levadas à câmara 

climatizada mantida à 25° C. 

Foram observadas, diariamente, a eclosão das lagartas para a 

determinação da duração do periodo de ovo, viabilidade, capacidade de postum total e 

longevidade (macho e fêmea). 

3.4. Efeito da idade dos adultos de H. zea no comportamento reprodutivo. 

Durante a fase inicial do perlodo de emergência de H. zea hà 

preponderância de fêmeas. Como existe a necessidade de permanência por 48 horas dos 

adultos em gaiolas para o acasalamento (3.1.), testou-se a influência da idade de 

machos e fêmeas no comportamento reprodutivo. 

Foram instalados dois experimentos, um deles com 20 casais da 

oitava geração em dieta artificial com machos e :temeas de mesma idade e outro com 20 

casais com :ffimeas um dia mais velhas que os machos. O procedimento com esses 

casais foi igual ao da população inicial (3.1.). 
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Os ovos obtidos nas gaio1as de postura eram contados diariamente. 

Para detemrinação da viabilidade e pertodo de incubação, foi considerada a primeira 

postura por casal, num total de 15 repeticôes e 100 ovos por repetição. Esses ovos foram 

tratados com hipoclorito de sódio 10% durante 3 minutos e distribuídos em 4 placas de 

Petri (25 ovos/placa), forradas com papel filtro também tratado e umedecido com água 

destilada. As placas foram tampadas, vedadas com fita adesiva e levadas à câmaras 

climatizadas reguladas à 25° C. 

Foram observadas, diariamente, a eclosão das lagartas para a 

determinação da duração do per1ooo, viabilidade, capacidade de postura total e 

longevidade (machos e t!meas). 

3.5. Efeito do alimento sobre adultos de H. zea. 

Com a finalidade de se estudar a influência da alimentação sobre 

adultos de H. zea, foram comparados dois tipos de alimentos: 1) Solução aquosa de mel 

a 10% e 2) SoluçA0 composta de 10 mI de mel, 1 g de ácido sõrbico, 1 g de metil

parahidroxibenzoato e 60 g de sacarose. Essa mistura era diluída em 1000 ml de água 

destilada acrescentando-se cerveja (75% da soluça0 e 25% de cerveja). A cerveja era 

aberta e mantida por um dia no reftigerador para eliminação dos gases. O alimento era 

oferecido conforme descrito em 3.1. 

Os parâmetros analisados foram: capacidade de postura total e 

período de oviposiçAo; viabilidade do.'i ovos e duração do período e longevidade de 

adultos (machos e t!meas). 
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3.6. Influência do fotoperlodo no desenvolvimento larval e pupal de H. zea. 

Para avaliar o efeito do fotoperiodo no desenvolvimento de H. zea 

foram conduzidas observações em equipamento desenvolvido por P ARRA et alii (1977) 

em sala sem controle ambiental. 

Cada tratamento constou de 50 tubos de vidro (2,5 em x 8,5 em) 

contendo o meio artificial selecionado no item 3.2., tendo sido "inoculada" uma lagarta 

recém eclodida por tubo. 

Foram avaliados os seguintes tratamentos: 

LUZ 

O 

24 

10 

14 

12 

ESCURO 

24 

O 

14 

10 

12 

Foram analisados os padmetros: duraçlo e viabilidade da fase larva4 

duração e viabilidade da fase pupal, peso de pupas com 24 horas de idade e 

porcentagem de pupas deformadas. 
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3.7. Deformações nas genitálias masculina e feminina de H. zea criada em dieta 

artificial e coletada na natureza. 

Durante o desenvolvimento do trabalho, notou-se a ocorrência de 

alterações morfológicas nas genitálias de machos e temeas. Considerando-se que 

muitas vezes não foram conseguidos acasalamentos em laboratório, partiu-se da 

premissa que estas alterações dificultariam o acoplamento das peças na cópula. AssÍII4 

foram analisados adultos (machos e femeas) provenientes do campo e provenientes da 

criação em dieta artificial. 

Para a dissecação, os abdomes (individualizados) das manposas 

furam colocados em hidróxido de sódio a 10% e aquecido até a ebulição por poucos 

minutos. Em seguida, foram transferidos para um vidro de relógio contendo água 

destilada, onde eretuou-se a limpeza da genitália, sob microscópio estere0sc6pico, com 

auxilio de estiletes. 

Foi necessária mna técnica especial de coloração para que todas as 

estruturas pudessem ser visualizadás, pois as alterações impedem a correta 

determinação dos limites da genítália. A técnica de coloração utilizada foi baseada em 

HOLLOWA Y et aIii (1987). 

As genitálias assim obtidas furam comparadas com as dos exemplares 

pertencentes à coleção do Departamento de Entomologia da ESALQ/ USP, com a 

finalidade de se constatar os tipos de anomalias existentes. 

Após a comparação, as genitálias foram individualizadas em 

pequenos tubos plásticos contendo álcool 700/0 e devidamente etiquetadas. 

As anomalias constatadas foram desenhadas com auxilio de uma 

câmara clara acoplada a um microscópio estereoscópico com. aumento de 50 vezes. 
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Fomm examinados 150 exemplares de H. zea mantidos na dieta 

artificial A (76 machos e 74 ffimeas) e 56 exemplares selvagens (30 machos e 26 

ffimeas) provenientes de campos de milho do mesmo local de coleta da população 

inicial (3.1.1.). 

3.8. Análi.'ie estatistica 

Os dados biológicos obtidos foram submetidos à análise da variância 

e as médias comparadas pelo teste de 1'ukey, ao nivel de 5% de probabilidade. Para 

determinação da razão sexual utilizou-se o teste de Qui quadrado, ao nivel de 5% de 

probabilidade. 

Para a análise de viabilidade larval e pupal, os dados foram agrupados 

em lotes de 5 indivíduos proporcionando assÍII4 o número ideal de repetições. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1. Biologia comparada de Helicoverpa zea (Boddie, 1850) em seis dietas 

artificiais. 

4.1.1. Fase de lagarta 

4.1.1.1. Duração e viabilidade 

Houve difurenças estatisticas na duração da fase larval entre as seis 

dietas estudadas. As dietas A (à base de feijão, levedura de cerveja e germe de trigo), B 

(à base de farinha de milho, leite, farinha de soja e levedura de cerveja) e C (à base de 

farinha de milho, germe de trigo e levedura de cerveja) reduziram a duração média 

dessa fase em relação às dietas D (à base de feijão e levedura de cerveja), E (à base de 

germe de trigo e caseina) e F (à base de germe de trigo, caseina e celulose) (Tabela 7). 

Os valores observados no presente estudo estão dentro da faixa de 

resultados obtidos por FYE & POOLE (1971) e FYE & rvfcADA (1972) sendo porém, 

superiores aos obtidos por V ANDERZANT (1968) e BAll.rEY & CHADA (1968) 

provavelmente, devido ao fato desses autores terem trabalhado com substrato e 

condições de ambientes diferentes. 
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Tabela 7. Duração e viabilidade da fase larva1 de H. zea mantida em seis dietas 

artificiais. Temperatura: 25 ± 2° C; U.R.: 60 ± 10%; fotofase: 14 h. 

Dieta Duração da fase· Intervalo de Viabilidade· 

larval (dias) variação (%) 

A 25,22 ±0,62 c 22,0- 32,0 57,30± 5,20 

B 24,53 ±0,38 c 21,0-28,0 51,65±4,67 

C 24,80±0,91 c 20,0-33,0 19,15 ± 8,82 

D 29,64 ±0,64 ab 25,0- 35,0 49,15 ± 5,49 

E 28,25 ± 1,05 b 24,0- 33,0 67,60±3,51 

F 32,14 ±0,57 a 28.0- 37,0 64,90± 5,52 

A: dieta à base de feijão, levedura de cerveja e germe de trigo. 
B: dieta à base de farinha de milho, leite, farinha de soja e levedura de cerveja. 
C: dieta à base de farinha de milho, germe de trigo e levedura de cerveja. 
D: dieta à base de feijão e levedura de cerveja. 
E: dieta à base de germe de trigo e caseina. 
F: dieta à base de germe de trigo, casetna. e celulose. 

a 

a 

b 

a 

a 

a 

*' Médias seguidas da mesma letra não di.furem entre si pelo teste de Tukey ao nivel de 

1 % de probabilidade. 

Por outro lado, as viabilidades foram semelhantes em cinco dietas 

testadas (A, B, D, E e F). Na dieta contendo milho, levedma de cerveja e germe de trigo 

ocorreu uma alta mortalidade larva! (Tabela 7). Os dados das dietas A, B, D, E e F são 

baixos e semelhantes aos obtidos por CHAUTIIANI &, ADKISSON (1965), sendo 

inferiores aos obtidos por SHOREY &, RALE (1965), SHA VER &, LUK.EF AHR 

(1969), FYE & POOLE (1971) e BREWER et alii (1975). Os últimos autores 

obtiveram viabilidades bastante elevadas, entre 84,2 e 97% variando de acordo com 

outras fontes protéicas usadas na dieta artificial à ba.~e de germe de trigo. 

O alongamento do período larval e a baixa viabilidade larval obtida 

em comparação à outros autores podem ser explicadas pela falta de adaptação da 

espécie à dieta artificial, uma vez que os resultados apresentados são relativos à 
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primeira geração de laboratório, provenientes de uma população selvagem. A maioria 

dos autores não faz menção à geração da popuJaçao de laboratório criada em dietas 

artificiais. 

4.1.1.2. Número de instares e duração de cada instar 

Somente as lagartas de H zea mantidas na dieta artificial D (à base 

de feijão e levedura de cerveja) apresentaram 7 instares. Desde que esta dieta já 

provocara um alongamento da fase larva! (Tabela 7), este maior número de instares 

caracteriza uma inadequação nutricional deste meio tPARRA & HADDAD, 1989). No 

restante das dietas estudadas, as lagartas apresentaram 6 instares (Figuras 2 a 7). Esses 

dados concordam com BARBER (1936), MANGAT & APPLE (1966), BAlLEY & 

CHADA (1968) e FYE & MeADA (1972), tanto para insetos criados em dieta natmal 

quanto artificial. Segundo os último.CJ autores a espécie apresenta de 5 a 6 instares, 

sendo o sétimo instar ocasional. Na dieta C, a despeito de ter ocorrido uma alta 

mortalidade larval, o número de instares foi igual a 6 (Tabela 7 e Figura 3). 

A largura da cápsula cefálica, em geral, não apresentou grandes 

variações dentro do mesmo instar, coD.'iide.rando-se as dietas estudadas. A dieta A 

apreaentou dados (médias e intervalos de variação) ligeiramente maiores que as demais 

dietas, caracterizando uma adequação da lagarta ao alimento (Tabelas 8 a 13). Os dados 

equivalem aos obtidos por BAlLEY & CHADA (1968) tanto pata dieta natmal (sorgo) 

quanto para dieta artificial (à base de germe de trigo e caserna). 
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As larguras da cápsula cefálica, em todas as dietas (Tabelas 8 a 13) 

crescem em progressão geométrica, aumentando em largura a cada ecdise, numa razão 

constante para uma dada espécie e em média 1,4 (IV: (1,1 : 1,9)1 (DYAR, 1890). Os 

altos valores de R2 e o número estimado para a média do primeiro instar (0,30 mm) em 

relação ao valor observado (0,27 mm) confumam que o crescimento deste inseto segue 

a regra de Dyar (Tabelas 8 a 13). 

Tabela 8. Largura média da cápsula cefálica, razão de crescimento e duraçao dos 

imtaJ;es larvais de H. zea com 6 instares mantida em dieta artificial à base 

de feijão: levedura de cerveja e germe de trigo (Dieta A). Temperatura: 25 ± 

2° C; U.R.: 60 ± 100/0; fotofase: 14h. 

LargÚm da cápsula cetãlica (mm) 
Média Intervalo de 

variação 

1 0).7 ± 0,01 0)5 - 0)9 

2 

3 

4 

0.51 ±0.01 

1.02 ±0.02 

1,76 ± 0,04 

0,47 -0.57 

0,85 -1.17 

1,35 -2.17 

5 2,36 ± 0,02 2,25 - 2,49 

6 3,18 ± 0,03 2,29 - 3.54 -
Constante de Dyar (K) = 1,56 

Coeficiente de deteprinação (R 2) = 99 2% 

Duração Intervalo de 
(dias) variaçao 

3,10 ±0,07 3,0-4,0 

2.15 ±O.O8 2,0-3.0 

3,00 ±0,13 2,0- 5,0 

3,42 ±0,,21 2,0-6,0 

4,70±O,72 2,0-9,0 

4.60 ±0,39 2.0 -9,0 
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Tabela 9. Largura média da cApsula ceflili~ razAo de crescimento e duração dos 
instares larvais de H. zea com 6 instares mantida em dieta artificial à base 
de farinha de milho, leite, farinha de soja e levedura de cerveja (Dieta B). 
Temperatura: 25 ± 2° C; U. R.: 60 ± 100/0; fotofase: 14 h. 

Largura da cápsula cefãlica (nun) Duração Intervalo de 
Média Intervalo de 

variação (dias) variação 

1 0;1.7 ±O,OI 0;1.4 -0,,29 3,63 ±0,,14 3,0-5,0 

2 0,47 ±0,01 0,41-0,53 2,58±O,16 2,0-4,0 

3 0,83±0,02 0,62 -1,04 2,68± 0,,22 2,0-6,0 

4 1,42±O,02 1,26 -1,57 3,00 ± 0,59 2,0-6,0 

5 2,12 ±0,03 1,81-2,41 3,74±0,31 2,0-7,0 

6 . 3,15±O,03 2,79-3,55 5.05 ± 0;1.6 2,0-7,0 

Constante de Dyar (K) = 1,60 

Coeficiente de determinação (R2) = 99,9".4 

Tabela 10. Largura média da cápsula cefáli~ razIlo de crescimento e dmação dos 
instares larvais de H. zea com 6 instares mantida em dieta artificial à base 
de farinha de milho, genne de trigo e levedura de cerveja (Dieta C). 
Temperatura: 25 ± 2° C; U.R.: 60 ± 10010; fotofase: 14 h. 

instar 
Largura da cápsula cefãlica (mm) Duração Intervalo de 

Média Intervalõ de (dias) variação 
variação 

1 0,27 ±0,01 0,,24-0,29 3,20 ± 0,,16 3,0-6,0 

2 0,49±0,01 0,42 -0,57 2,40±O,11 2,0-3,0 

3 0,87 ±0,02 0,71-1,03 2,70±0,13 2,0-4,0 

4 1,40 ± 0,02 1,24 -1,54 3,11 ±0,18 2,0-4,0 

5 2.18± 0,04 1,79-2,78 3,95 ± 0,30 2,0-7.0 

6 3,23±0,02 3,01-3,46 5,30±0,32 2,0-8,0 

Constante de Dyar (K) = 1.60 

Coeftciente de de~ (R2) = 99,9"1. 



40 

Tabela U. LaIgura média da cápsula cefálica, razAo de crescimento e dumçfto dos 
instares latvais de H. zea com 7 instares mantida em dieta artificial à base 
de feijAo e levedura de cerveja (Dieta D). Temperatura: 25 ± 2° C; U.R.: 
60 ± 10%; fotofase: 14 h. 

instar 
Largura da cápsula ce1ãlica (mm) 

Intervalo de variaç!o 
Média Intervalo de Duração (dias) 

varia~o 

1 0;17 ::1:0,01 0;14-0,29 3,13::1:0,09 3,0-4,0 

2 0,49::1:0,01 OA5-0,53 3;17 ::1:0,15 2,0 -4,0 

3 0,87 ::1:0,02 0,69-1,04 4,00::1:0,24 2,0-6,0 

4 1,51 ::1:0,03 1.17 -1.87 6,33::1:0,92 3.0-14,0 

5 2;10::1:0,02 1,98-2,41 5,20::1:0,49 3,0-8,0 

6 2.68::1:0.03 2.49-2;J9 6,00::1:0,38 5.0 -8.0 

7 3;19::1:0,03 3,05- 3,99 4,69::1:0,31 2,0-6,0 

Constante de Dyar (K) = 1.45 

Coeficiente de determinação !!2~ = 99,9010 

Tabela 12. Largura média da cápsula cefálica, razão de crescimento e duração dos 
instares larvais de H. zea com 6 instares, mantida em dieta artificial à base 
de genne de trigo e caserna (Dieta E). Temperatura: 25 ± 2° C; U.R.: 60 ± 
10 %; fotofase: 14 h. 

instar 
Largura da câpsula cefàJica (mm) 

Duração Intervalo de 
Média Intervalo de (dias) variação 

variação 

1 0;17 ::1:0,01 0,24-0,29 3,58::1:0,18 3,0-6,0 

2 0,48::1:0,01 0,42-0,55 2.89±0 11 2,0 -4,0 

3 0,87 ::1:0,02 0,68-1,03 2,89±0,07 2,0-3,0 

4 1.44±0.02 1;18-1,62 2,94 ± 0.16 2,0-4.0 

5 2,15::1: 0,03 1,83-2,45 4,11 ± 0,25 3,0-6,0 

6 3.19±O,03 2.70-3.55 6.16±0.27 3.0-8.0 

Constante de Dyar (K) = 1,61 

Coeficiente de determinação m?) = 99,9% 
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Tabela 13. Largura da cápsula cefálica, razão de crescimento e duração dos instares 

Iarvais de H. zea com 6 instares, mantida em dieta artificial à base de 

germe de trigo, caseina e celulose (Dieta F). Temperatura: 25 ± 2° C; 

U.R.: 60 ± 10%; fotofase: 14h. 

instar 
Largura da cApsula cefãIica (mm) 

Dura.çAo Intetvalo de 
Média Intervalo de (dias) variação 

variação 

1 0,30±O,01 0,28-0,32 3.68:1:0,15 3,0 -5.0 

2 0,47 :1:0,01 0,40-0,56 2,79 ± 0,14 2.0-4,0 

3 0,82 :1:0.02 0.63 -1,03 3,68 ± 0,25 2,0-7,0 

4 1,43±0,03 1,11-1,87 5,21 :1:0,62 2,0-11,0 

5 2,29:1:0,03 1,95 -2,62 5,79 :1:0,57 3,0-14,0 

6 3,21 :1:0,32 2.99-3,46 7,53 :1:0.52 4,0 -14,0 

Constante de Dyar (K) = 1,61 

Coeficiente de detenninação (R2) = 99,90/0 

A inadequação nutricional da dieta D ficou demonstrada, se for 

considerado que, nas demais dietas, os últimos instares larvais foram mais longos. Na 

dieta D, houve grande oscilação destas durações. 

4.1.2. Fase de pré-pupa 

4.1.2.1. Duração e viabilidade 

A duração da fase de pré-pupa, curta para noctuideos, (FERRAZ, 

1982) não foi afetada pelas seis dietas utilizadas (fabeJa 14). O alongamento do perlodo 

no presente trabalho, pode ser creditado à falta de adaptação da população à dieta 
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artificial (os dados referem-se à primeira geração). Dados da sexta geração dessa 

mesma população criada em dieta artificial à base de feijão, levedura de cerveja e germe 

de trigo mostraram uma duração de 2,3 dias para esse perlodo (Tabela 14). 

Tabela 14. Duração e viabilidade da fase de pré-pupa de H. zea mantida em seis dietas 

artificiais e da sexta geração do inseto mantido na dieta artificial A 

Temperatura: 25 ± 2° C; U.R.: 60 ± 10%; fotofase: l4h. 

1 

Dieta 1 DuraçAo pré-pupa * Intervalo de Viabilidade * 
~diasl variai!0 ~%l 

A 5,59 ± 0,80 a 2,0-13,0 89,47 ± 7,23 a 

B 5,OO± 0,55 a 3,0-10,0 78,95 ± 9,61 a 

C 4A3 ±0,30 a 4,0-6,0 38,89 ± 11,82 b 

D 4,71 ± 0,45 a 2,0-9,0 93,33 ± 6,67 a 

E 4,29 ±0,48 a 2,0-9,0 89,47 ± 7,23 a 

F 3,63 ±0,37 a 2,0-8,0 100,0 a 

~Ger. 2,33 ±0,17 a 2,0-3,0 9O,OO± 10 a 

A: dieta à base de feijão, levedura de cerveja e germe de trigo. 
B: dieta à base de farinha de milho, leite, farinha de soja e levedura de cerveja. 
C: dieta à base de farinha de milho, genne de trigo e levedura de cerveja. 
D: dieta à base de feijAo e levedura de cerveja. 
E: dieta à base de germe de trigo e casema. 
F: dieta à base de genne de trigo, caseina e celulose. 

* Médias seguidas da mesma letra não diferem entre si pelo teste de Tukey, ao nivel de 
1 % de probabilidade. 

Não foram encontrados na literatura dados refurentes à duração da 

fase de pré-pupa, pois aparentemente esta fase é incluida na fase 1arva1 pela maioria dos 

autores. Pelos resultados obtidos, apenas a dieta à base de farinha de milho, germe de 

trigo e levedum de cerveja (dieta C), foi prejudicial à esta fase do desenvolvimento 

desse inseto. Nas demais dietas o inseto apresentou altas viabilidades, demonstrando 

não ser esta uma fase critica pata avaliação das dietas artificiais. 
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4.1.3. Fase pupal 

4.1.3.1. Duração, peso e viabilidade 

A duração do periodo pupal independente de sexo (média dos machos 

e fflmea.IJ) foi afetada pelo alimento fornecido às lagartas de H. zea, tendo-se encontrado 

o menor perlodo para as dietas E e F (Tabela 15). A redução do periodo pupal nessas 

dietas ~e ser devido à presença de germe de trigo, que é extremamente rico em 

nutrientes, (contendo 18 aminoácidos, açúcares, triglicer1deos, fosfolipideos, vitaminas 

do complexo B, tocoferol, caroteno, 21 elementos minerais e mais de 50 enzimas), além 

de ser fagoestimulante (PARRA, 1979), associado à caseina (uma prote1na de alta 

qualidade) que proporciona uma alta digestibilidade e possibilita maior balanço do que 

outras proteinas (MOORE, 1986). 

Os periodos pupais observados na presente pesquisa são semelhantes 

aos obtidos por CHAU'IHANI & ADIOSSON (1965), BURTON (1969), BREWER & 

TIDWELL (1975) e PATANA (1985) em dietas artificiais. Por outro laoo, vários 

autores obtiveram periodos menores tanto em dieta natural quanto artificial 

(VANDERZANT, 1962; LUKEFABR. & MARTIN, 1964; BAlLEY & CHADA, 1968 

e WALDBAUERet alli, 1984). 

Quando considerados isoladamente, ambos os sexos mostraram 

variaçllo na duração do perlodo pupal, com as médias diferindo estatisticamente em 

função das dietas estudadas (Tabelas 16 e 17). 
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Tabela lS. Duração e viabilidade da fuse pupal e razão sexual de H. zea (machos e 

mmeas) mantida em seis dietas artificiais. Temperatura: 25 ± 20 C; U.R.: 

60 ± 10%; fotofase: 14h. 

Dieta 1 Duração da fase pupal • Intervalo de Viabilidade • Razão • (machos e mmeas) (dias) variação (%) sexual 

A 15,5±0,1 cd 14,0-17,0 95,95 ± 2,27 a 0,51 a 
B 16,4 ± 0,1 ab 15,0-17,0 88,15 ± 3,82 a 0,57 a 
e 17,2 ± 0,1 a 17,0 - 18,0 72,73 ±7,78 a 0,57 a 

1 

D 16,0±0,1 bc 14,0 - 17,0 93,10± 3,26 a 
E 15,I±O,1 d 14,0 -16,0 93,75± 3,07 a 
F 14,8±0,1 d 13,0 - 18,0 86,84± 3,62 a 

A:. dieta à base de feijão, levedura de cerveja e germe de trigo. 
B: dieta à base de fàrinha de milho, leite,. farinha de soja e levedura de cerveja. 
C: dieta à base de fàrinha de milho, germe de trigo e levedura de cerveja. 
D: dieta à base de teijão e levedura de cerveja. 
E: dieta à base de germe de trigo e casefna. 
F: dieta à base de genne de trigo, casclna e celulose. 

0,54 a 
0,57 a 
0,50 a 

• Médias seguidas da mesma letra não diferem entre si pelo teste de Tuk.ey, ao nivel de 1% de 
probabilidade. 

Tabela 16. Duração e viabilidade da fase de pupa (ffimea) de H. zea mantida em seis 

dietas artificiais. Temperatura: 25 ± 2°e; U. R.: 60 ± 10%; fotofase: 14h. 

Dieta 1 Duração da fase * Intervalo de Viabilidade * 
de pupa (dias) variação (%) 

A 14,90 ± 0,15 b 14,0- 16,0 100 
B 15,70 ± 0,21 ab 14,0- 17,0 91,67 ± 4,52 
e 16,6O±0,22 a 16,0-18,0 75,00 ± 11,18 
D 15,45 ±0,27 ab 13,0 - 19,0 90,63 ± 5,04 
E 14,62 ±O,15 b 14,0 - 16,0 93,33 ± 4,84 
F 14,60 ± 0,39 b 12,0 - 21,0 89,47 ± 4,80 

1 
A:. dieta à base de feijão, levedura de cerveja e germe de trigo. 
B: dieta à. base de tàrinha de milho, leite, fiuinba de soja e levedura de cerveja. 
C: dieta à. base de farinha de milho, germe de trigo e levedura de cerveja. 
D: dieta à base de feijão e levedura de cerveja. 
E: dieta à base de genne de trigo e caseina. 
F: dieta à base de germe de trigo, caseina e celulose. 

a 
a 
a 
a 
a 
a 

• Médias seguidas da mesma letra nllo diferem entre si pelo teste de Tukey, ao nivel de 1% de 
probabilidade. 
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Tabela 17. Duração e viabilidade da fase de pupa (macho) de H. zea, mantida em seis 
dietas artificiais. Temperatma: 25 ± 2°C; U.R.: 60 ± 100/0; fotofase: 14 h. 

1 

Dieta 1 Duração da fase * Intervalo de Viabilidade * 
de pupa (dias) variação (%) 

A 16,13 ±0,21 bc 15,0-19,0 91,18± 4,71 

B 17,00 ± 0,13 ab 16,0- 18,0 84,62 ± 6,66 

C 18,14 ± 0,14 a 18,0- 19,0 70,00 ± 12,25 

D 16,53 ±0,31 bc 14,0-19,0 96,15± 3,85 

E 15,50±0,20 cd 13,0-17,0 94,12 ± 4,03 

F 14,93 ± 0,24 d 13,0-11,0 84,21 ± 5,48 

A: dieta à base de feijão, levedura de cerveja e germe de trigo. 
B: dieta à base de farinha de milho, leite, 1àrinba de soja e levedura de cerveja 
C: dieta à base farinha de milho, germe de trigo e levedura de cerveja. 
D: dieta à base de feijão e levedura de cerveja. 
E: dieta à base de geIllle de trigo e caserna. 
F: dieta à base de genne de trigo, case:l.na e celulose. 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

* Médias seguidas da mesma letra não diferem entre si pelo teste de Tukey, ao nivel de 
1 % de probabilidade. 

A mortalidade para ambos os sexos foi semelhante nas seis dietas 

estudadas (Tabelas 16 e 17). 

O peso das pupas (macho e temea) foi afetado significativamente 

pelas dietas estudadas (Tabela 18). Os dados em geral, são superiores aos obtidos por 

outros autores, tanto em dietas artificiais à base de feijão e levedura de cerveja; germe 

de trigo e casefna; farinha de alfafa, quanto em dietas naturais (milho, maçã do 

algodoeiro e sépalas do algodoeiro). Também na presente pesquisa as temeas em geral 

foram mais pesadas que os machos, coincidindo com os resultados de V ANDERZANT 

et alli (1962), LUKEF AHR & MARTIN (1964), CHAUTHANI & ADKISSON (1%3), 

BREWER & MARTIN (1916) e PATANA (1985) (fabela 19). 
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Tabela 18. Peso médio de pupas (machos e fêmeas) de H. zea mantida em seis dietas 
artificiais. Temperatura: 25 ± 2° C; U. R.: 60 ± 100/0; fotofase: 14 h. 

Dieta 1 Peso médio de * Intervalo de 
pupa(mg) variação 

A 530,5±0,01 ab 442,9 - 604,2 
B 560,6±O,OI 8 483,1 - 637,2 
C 487,1 ±0,02 b 432,1- 620,0 
D 521,3 ±O,OI ab 459,7 - 643,5 
E 488,0 ± 0,01 b 406,7 - 561,5 
F 386,6 ±O,OI c 336,5 - 430,8 

1 
A: dieta à base de feijão, levedura de cerveja e genne de trigo. 
B: dieta à base de farinha de milho, leite, farinha de soja e levedura de cerveja. 
C: dieta à base de farinha de milho, germe de trigo e levedura de cerveja. 
D: dieta à base feijão e levedura de cerveja. 
E: dieta'à base de germe de trigo e caseina. 
F: dieta à base de germe de trigo, caseina e celulose. 

* Médias seguidas da mesma letra não diferem entre si pelo teste de Tukey, ao nivel de 
1 % de probabilidade. 

Tabela 19. Peso médio de pupas por sexo de H zea, mantida em seis dietas artificiais. 

1 

Temperatura: 25 ± 2° C; U. R.: 60 ± 10%; fotofase: 14 h. 

Dieta I Peso médio * Intervalo de Pesomédio· Intervalo de 
machos(mg) variação fêmeas(mg) variação 

A 534,1 ± 16,0 a 425,4 - 667f l 526,9 ± 12,9 a 459,5 - 671,1 

B 542,5 ± 16,7 a 446,5 -714,1 558,7 ± 15,1 a 473,4 -690,7 

C 447,4± 23,8 bc 327,5 - 577,5 501,0 ± 28,7 a 389,5 -708,1 

D 510,1 ± 17,4 ab 430,3 -754,7 534,5 ± 15,0 a 425,5 - 651,6 

E 497,1 ± 10,2 ab 411,3 - 569,7 475,9 ± 14,7 a 367,7 - 584,0 

F 374,7 ± 8A c 320,5 - 449,1 398,4± 8,2 a 321,9 - 473,2 

A: dieta à base de feijão, levedura de cerveja e genne de trigo. 
B: dieta à base de farinha de milho, leite, farinha de soja e levedura de cerveja. 
C: dieta à base de farinba de milho, germe de trigo e levedura de cerveja. 
D: dieta à base de feijão e levedura de cerveja. 
E: dieta à base de genne de trigo e caseina. 
F: dieta à base de germe de trigo, caseina e celulose. 

* Médias seguidas de mesma letra não diferem entre si pelo teste de Tukey, ao nivel de 
1% de probabilidade. 
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Independente do sexo, a viabilidade pupal não foi afetada pelas dietas 

(Tabelas 16 e 17). Os dados obtidos são equivalentes aos de BURTON (1979) em dieta 

contendo feijão e germe de trigo e superiores aos obtidos por PATANA (1985) em dieta 

com feijão e levedura de cerveja. Em geral as dietas que proporcionaram. mn 

encurtamento do período larva! (A, B e C) (fabela 7) deram origem a pup8S (mmeas) 

mais pesadas. Este é mn parâmetro importante) pois existe uma estreita correlação 

positiva entre pe-so de pupas e número de ovos colocados. 

4.1.3.2. Razão sexual 

As dietas artificiais não afetaram a lll7Ao sexual, pois sua relação foi 

de I macho: I fêmea em todos os substratos aUmentares pesquisados (Tabela 15), ou 

seja, os sexos furam igualmente afetados. Os resultados obtidos concordaram com 

WALDBAUER et a1ii (1984) para dieta artificial à base de germe de trigo e caseina e 

comLINGREN et a1ii (1988) para uma população natural. 

4.1.3.3. Perlodo larva·adulto 

As dietas afetaram a duração do período larva-adulto, como mn 

reflexo das variações observadas nas fases larval, pré-pupal e pupal (4.1.1.~ 4.1.2. ; 

4.1.3.) As mais adequadas neste caso, foram as dietas A (à base de feijão, levedura de 

cerveja e germe de trigo) e B (à base de farinha de milho, leite, farinha de soja e 

levedura de cerveja), sendo que a última delas deve ser descartada pela baixa 

viabilidade apresentada (Tabela 20). Embora as viabilidades tenham sido aquém dos 
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75% preconizados por SINOH (1983), como um valorminimo pata que uma dieta seja 

utilizada para criação em laboratório, é conveniente salientar que estes baixos valores se 

devem ao fato de tratarem-se de resul1ado.'1 obtidos com população recém coletada de 

campo (lA geração). Estes valores de viabilidade aumentaram ao longo das gerações e 

foi possivel manter a população por mais de 15 geraçôe.t; em laboratório (na dieta A) 

sem necessidade de se introduzirem populações selvagen.'i. Estes resultados indicam as 

dietas A e B como as mais adequadas para criações de laboratório, pois reduziram o 

período larva-adulto, apresentaram uma viabilidade média, pupas fêmeas com peso 

superior ao obtido nas demais dietas e um número de instares compativel com alimento 

adequado à espécie ( 6 instares) (Tabelas 8 e 9). As fêmeas provenientes da dieta A, 

apresentaram uma capacidade de postura bem superior aos valores registrados na 

literatura (Tabela 22). 

Tabebt 20. Duração do perlodo larva-adulto e viabilidade larval-pupal de H. zea, mantida em 
seis dietas artificiais. Temperatura: 25 ± 2 0 C~ U. R.: 60 ± 1 O%~ fotofase: 14 h. 

1 

Duração do perlodo .. Intervalo de Viabilidade .. Dieta 1 larva-adulto (dias) variação larval-pupal (%) 

A 48.69±O,54 bcd 44,0- 53,0 49,85 ± 5,00 

B 47,99 ± OA2 d 45,0-51,0 42.40± 3,73 

C 47,29±0.87 cd 43,0-55,0 13,40 ± 3,32 

D 51,66± 1,10 ab 33,0- 59,0 37.45 ±4,68 

E 51,17 ±O,39 abc 48.0- 55,0 56,65 ± 5.02 

F 52.84± 0,72 a 48.0 - 59,0 51,70± 5.12 

A: dieta à base de feijAo, levedura de cerveja e germe de trigo. 
B: dieta à base de farinha de milho. leite. farinha de soja e levedura de cerveja. 
C: dieta à base de fà.rinha de milho, germe de trigo e levedura de cerveja. 
D: dieta à base de feijão e levedura de cerveja. 
E: dieta à base de germe de trigo e caseina. 
F: dieta à base de germe de trigo, casefna e celulose. 

a 

a 

b 

a 

a 

a 

• Médias seguidas da mesma letra não diferem entre si pelo teste de Tuk.ey. ao nivel de 1% de 
probabilidade. 
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Embora não tenha sido avaliada a capacidade de postura nas 

diferentes dietas, o perlodo de incubação, baseando-se em observações de laboratório, 

foi sempre de 3 dias com viabilidades variáveis dependendo da geração (vide 4.5.). 

4.2. Efeito da idade dos adultos de H. zea no comportamento reprodutivo. 

Não houve efeito da idade dos casais de H. zea na dwação e 

viabilidade dos ovos colocados pelas $mess em ambos os tratamentos. A capacidade de 

postura diária, o perlodo de oviposição e a longevidade de machos e fêmeas também 

não foram afetadas nas duas combinações estudadas (Tabelas 21 a 23). 

Tabela 21. Duração e viabilidade de ovos de H. zea mantida em dieta artificial à base 

de feijão, levedura de cerveja e germe de trigo, obtidos de adultos com 

diferentes idades. Temperatura: 25 ± 2° C; U.R.: 60 ± 100/0; fotofase: 14 h. 

Viabilidade*' Intervalo de Duração da *' Idade 1 
de ovos (%) variação fase de ovo (dias) 

A 88,56± 1,43 77,0- 97,0 3,0±0,0 

B 87,59 ± 1,57 72,0- 98,0 3,0 ± 0,0 
1 
A: adultos de mesma idade. 
B: fêmeas um dia mais velhas que machos. 

• Não houve diferenças estatisticas entre as médias. 

Tabela 22. Número médio de ovos por fêmea por dia, número total de ovos por fêmea e 

perlodo de oviposição obtidos de adultos de diferentes idades de H. zea 
mantida em dieta artificial à base de feijão, levedura de cerveja e genne de 

trigo. Temperatura: 25 ± 2° C; U.R.: 60 ± 10%; fotofase: 14 h. 

Idade1 Média de ovos!* 
t!mea/ dia 

Número total 
de ovos! amea 

A 229,49 ± 10,62 2.245,95 

B 240,02 ± 15,02 2.222,15 
1 A: adultos de mesma idade. 

B: temeas um dia mais velhas que machos. 
• Não houve diferenças estatísticas entre as médias. 

Perlodo de 
oviJ>?Sição (dias) 

9,85±OA3 

9,05 ± 0,53 

Intervalo de 
variação 

6,0 - 14,0 

5,0- 14,0 
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Tabela 23. Longevidade de machos e ffimeas obtidos de adultos de diferentes idades de 

H. zea mantida em dieta artificial à base de feijão, levedura de cerveja e 

germe de trigo. Tempera1ma: 25 ± 2° C; U.R.: 60 ± 10%; fotofase: 14 h. 

Idade 1 Longevidade de * Intervalo de Longevidade de * Intervalo de 
machos (dias) variação ffimeas (dias) variação 

A 11,30± 0,71 4,0-17,0 1l,85 ±O,43 4,0-17,0 

B 1I,15 ± 0,75 4,0- 16,0 12,85 ±0,56 8,0 - 18,0 

1 
A: Adultos de mesma idade. 
B: Fêmeas um dia mais velhas que machos. 

t Não houve diferenças estatisticas entre as médias. 

Os resultados sugerem que para criações de laboratório de H zea não 

há necessidade de se colocarem, na mesma gaiola, machos e temeas do mesmo dia. A 

literatura é pobre em referências sobre o assunto. Como para Heliothis virescens 

(GUERRA et alii, 1972), a proporção de machos e fêmeas pode afetar a capacidade de 

postura da espécie, segerem-se estudos neste sentido para H zea. 

4.3. Efeito do alimento sobre adultos de H. zea. 

Os dois alimentos testados não afetaram nenhum dos parâmetros 

analisados: capacidade de postura e perlodo de oviposição (Tabela 24), duração e 

viabilidade da fase de ovo (Tabela 25) e longevidade de adultos (Tabelas 26 e 27). 
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Tabela 24. Capacidade de postura, número total de ovos por mmea e período de 

oviposição de H. zea mantida em dieta artificial à base de feijão, levedura 

de cerveja e germe de trigo, submetida à dois tipos de alimentos. 
Temperatura: 25 ± 2° C; U.R.: 60 ± 100/0; fotofase: 14 b. 

Alimento I Capacidade de· Número total de· Perlodode· Intervalo de 
postura-fimea/dia ovos/temea oviposição variação 

A 143,4 ± 17,0 1.149,61 7,44 ±0,38 4,0 -10,0 

B 145,6± 16,2 1.342,74 9,42 ±0,50 6,0-14,0 
I 
A:. soluçA0 de mel a 10'%. 
B: solução de cerveja, 8llticontaminantes. carboidratos e mel. 

• Não houve diferenças estatisticas entre as médias 

Tabela 25. Duração e viabilidade da fase de ovo de H. zea mantida em dieta artificial à 

base de feijão, levedma de cerveja e germe de trigo, submetida à dois tipos 

de alimentos. Temperatura: 25 ± 2° C; U.R.: 60 ± 10%; fotofase: 14 h. 

Alimento} Duração da fase* Intervalo de 
de ovo (dias) variação 

A 3,20 ± 0,11 3,0-4,0 

B 3,06 ±0,06 3,0-4,0 
1 
A: solução de mel a 100/0. 
B: solução de cerveja, anticontaminantes, carboidratos e mel . 
.. Não houve diferenças estatisticas entre as médias. 

Viabilidade .. 
(%) 

87,41 ± 2,25 

88,67 ± 1,46 

Tabela 26. Longevidade de fimeas e machos de H. zea mantida em dieta artificial à 

base de feijão, levedura de cerveja e germe de trigo, submetida à dois tipos 

de alimentos. Temperatura: 25 ± 2° C.; U.R.: 60± 10%; fotofase: 14 h. 

Alimentol Longevidade de* Intervalo de Longevidade de* 
remeas ~ dias l varia2ão machos ~diasl 

A 10,1 ± 0,37 7,0 - 12,0 9,20±0,65 

B 11,5 ±Oz47 9~0 - 16z0 10zS ±0,72 

1 
A: solução de mel a 100/0 
B: solução de cerveja, anticontaminantes, carboidratos e mel. 
.. Não houve diferenças estatísticas entre as médias. 

Intervalo de 
varia2!0 

4,0 -12,0 

5,0 - 17,0 
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Tabela 27. Longevidade de adultos (machos e temeas) de H zea mantida em dieta 

artificial à base de feijão, levedura de cerveja e germe de trigo, submetida 

à dois tipos de alimentos. Temperatura: 25 ± 20 C.; U.R.: 60 ± 10%; 

fotofase: 14 h. 

Alimento} Longevidade * 
(machos e ffimeas) (dias) 

A 9,60 ± 0,31 

B 11,2 ±0,.46 

1 
A: solução de mel a 10%. 
B:solução de cerveja, anticontaminantes, carboidratos e mel. 
* Não houve diferenças estatisticas entre as médias. 

Intervalo de 
variação 

7,0 - 12,0 

7,0 - 16,0 

Os resultados sugerem que pode ser usada para criações de H. zea a 

solução de mel a 10% por ser mais barata e fácil de preparar em relação à solução que 

contém anticontaminantes, outros carboidratos na sua composição e cerveja, além do 

mel. Tais resultados são coincidentes àqueles obtidos por SIMMONS & L YNCH 

(1990). 

4.4. Influência do fotoperíodo no desenvolvimento larval e pupal de H. zea. 

Excetuando o tratamento com 24 horas de escuro, o desenvolvimento 

larval e pupal de H. zea não sofreu grandes influências do fotoperiodo. O período larval 

(Tabela 28), em todos os tratamentos, foi maior que os obtidos por BREWER & 

MARTIN (1976) que usaram mn único tratamento de 14 horas de luz e 10 horas de 

escuro. Os dados concordam com WALDBAUER et alii (1984) que estudaram a 

espécie em uma fotofase de 16 horas. Para todas as combinações de fotofase : 

escotofase, as viabilidades foram baixas e semelhantes aos valores obtidos em 4.1.1. O 

periodo pupal (Tabelas 29, 30 e 31) obtido em todos os tratamentos foi igual ao obtido 
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por BREWER & rvIARTIN (1976) (fotoperlodo 14 : 10), sendo menor que os resultados 

reportados por WALDBAUER et alii (1984) (fotopeIiodo 16 : 8). O peso das pupas 

{Tabelas 32 e 33) foi superior ao obtido por autores como: BREWER & MARTlN 

(1976); BREWER & KINO (1979) e ADLER (1989). Os resultados obtidos sugerem 

que o fotoperlodo afeta igualmente machos e fêmeas de H. zea {Tabelas 29 a 33). 

Tabela 28. Duração e viabilidade da fase larva1 de H. zea mantida em dieta artificial à 

base de feijão, levedura de cerveja e germe de trigo, criada em cinco 

fotoperlodos. Temperatma: 25 ± 2° C.; U.R.: 60 ± 10%. 

Fotopertodo Duração • Intervalo de Viabilidade • 
(diasl variação (%) 

0:24 19,2±0,56 16,0 - 24,0 68,88± 5,69 

24 :0 16,2 ± 0,63 12,0 - 23,0 45,75 ± 4,25 

10 :14 17,2 ± 0,52 13,0 - 23,0 64,50±7,78 

14 :10 17,6 ± 1,06 13,0 - 32,0 58,31 ± 6,50 

12: 12 17,3 ±0,49 15,0 - 24,0 56,13 ± 7,32 
• Não houve diferenças estatlsücas entre as médias. 

Tabela 19. Duração e viabilidade da fase pupal e razão sexual de H. zea mantida em 

dieta artificial à base de feijão, levedura de cerveja e germe de trigo, criada 

em cinco fotopertodos. Temperatura: 25 ± 2° C; V.R.: 60 ± 10%. 

Fotoperlodo Duraçãoda* Intervalo de Viabilidade * Razão * 
fase eupal ~diasl variafilo ~%l sexual 

0:24 13,10 ± 0,18 a 11,0-14,0 85,29 ± 5,70 a 0,43 a 

24: O 10,45 ± 0,41 b 8,0 -12,0 95,45 ±4,55 b 0,45 a 

10: 14 11,47 ± 0,16 b 10,0-12,0 93,75 ± 4,27 a 0,48 a 

14:10 10,95±0,14 b 10,0-11,0 82,14±6,64 ab 0,46 a 

12 : 12 11,42 ± 0,28 b 1010 -13,0 90,91 ± 6,20 ab 0,37 a 
* Médias seguidas de mesma letra não diferem entre si pelo teste de Tukey ao nivel de 

1% de probabilidade. 
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Tabela 30. Dmação e viabilidade da fase pupal (ffimea) de H. zea mantida em dieta 

artificial à base de feijão, levedura de cerveja e germe de trigo, criada em 

cinco fotoperlodos. Temperatura: 25 ± 2° C.; U.R.: 60 ± 10%. 

Fotoperlodo Duração da fase· Intervalo de Viabilidade • 

pupal (dias) variação (%) 
0:24 12,00 ± 0,77 a 11,0 - 14,0 80,00 ± 6,55 a 

24 :0 9,89±O,63 b 8,0- 13,0 90,00 ± 6,67 a 

10: 14 11,00 ± 0,17 b 9,0 - 12,0 93,75 ± 4,27 a 

14: 10 10,50 ± 0,17 b 10,0 - 11,0 84,62 ± 6,66 a 

12; 12 10,89 ± 0,26 b 9,0 - 12,0 90,00 ± 6,67 a 
• Médias seguidas de mesma letra não diferem entre si pelo teste de Tukey ao nivel de 

1 % de probabilidade. 

Tabela 31. Duração e viabilidade da fase pupal (macho) de H. zea mantida em dieta 

artificial à base de feijão, levedura de cerveja e germe de 1rigo, criada em 

cinco fotoperiodos. Temperatura: 25 ± 2° c.; U.R.: 60 ± 10%. 

Fotopertodo Duração da fase· InteIValode Viabilidade· 
puel (dias) variação (%) 

0:24 13,50±0,23 a 11,0 -15,0 9O,0±4,59 a 

24:0 11,08 ±0,34 b 9,0 -13,0 100 a 

10: 14 11,81 ±0,23 b 10,0 -13,0 94,12±4,03 a 

14: 10 11,33 ±0,26 b 10,0 -13,0 80,0 ± 6,55 a 

12 :12 11,75 ± 0,32 b 10,0 -14,0 94,12± 4,03 a 
• Médias seguidas de mesma letra não diferem entre si pelo teste de Tukey ao nivel de 

1% de probabilidade. 
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Tabela 32. Peso médio de pupas por sexo de H zea~ mantida em dieta artificial à base 

de feijão, levedura de cerveja e germe de trigo, criada em cinco 

fotoperlodos. Temperatura: 25 ± 2° C.; U.R.: 60 ± 10%. 

Fotoperlodo Peso médio· Intervalo de Pesomédio· Intervalo de 
- machos !!!!Bl variaX!o -mmeas!~l variaX!0 

0:24 539,8 ± 0,02 379,8 - 776,6 5%,0±0,02 4%,2 -768,1 

24 : ° 545,0±0,02 485,5 - 652,8 549,3 ±0,02 421,4 -721,0 

10: 14 559,0 ± 0,02 363,4 - 706,3 555,1 ± 0,01 416,7 -631~9 

14: 10 515,2 ±0,02 394,5 -709,1 520,1 ±0,02 352,0 - 641,1 

12: 12 573,4±0,02 420,9 - 675,0 570,7 ±0,02 494,4 -743,5 
• Não houve diferenças estatisticas entre as médias. 

Tabela 33. Peso médio de pupas (média de machos e temeas) de H zea mantida em 

dieta artificial à base de feijão, levedura de cerveja e genne de trigo, criada 

em cinco fotoperiodos. Temperatma média: 27° C; U.R. média 77%. 

Fotoperlodo Peso médio de pupa '* Intervalo de 
(macho e temea) (mg) variação 

O: 24 563,5 ± 0,01 468,8 - 683,5 

24 :0 547,0± 0,01 495,4 - 610,3 

10: 14 559,0 ±0'01 426,1 - 622,0 

14: 10 517,5 ± 0,01 434,8 - 627,2 

12: 12 573,7 ±0,01 501,3 - 624,6 
'* Não houve diferenças esiatisticas entre as médias. 

Houve um alto percentual de pupas deformadas (Tabela 34). Mais 

uma vez, insetos criados na escotofase de 24 h apresentaram defonnação acima da 

média (23,3%), sendo suplantados apenas pelo tratamento 10 : 14. Considerando-se os 

resultados de um modo geral e a deformação em particular, deve-se recomendar o 

fotoperlodo de 14 L : 10 E para criação de H. zea em laboratório. 
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Tabela 34. Deformação de pupas de H. zea mantida em dieta artificial à base de feijão~ 
levedura de cerveja e germe de trigo, criada em cinco fotoperlodos. 
Tempemtum: 25 ± 2° C.; D.R.: 60 ± 10%. 

Média 

Fotoperlodo 

0:24 
24: O 
10: 14 
14: 10 
12: 12 

Deformação* 
(%) 
23,3 
18,2 
32,4 
14,3 
20,8 
21,8 

4.5. Observação de deformações nas genitAlias masculina e fem.ínina de H. zea. 

Durante o desenvolvimento dos experimentos, observou-se a 

ocorrência de defOImações nas genitAlias de machos e fêmeas de H. zea em relação às 

genitAlias normais. 

A genitAlia normal do macho é caracterizada por valvae longas, 

largas, com bordos paralelos e levemente expandidas na região apicaI; corona fonnada 

por espinhos dispostos em três fileiras; aedeagus longo, robusto na porção basal e 

afilado apicalmente, formando uma projeção aguda dorsaImente; vesica muito longa, 

helicoidal com espinhos em grupos dispostos ao longo do comprimento, porção basal da 

vesica constituída por diverticulos na funna de pequenos sacos desprovidos de 

espinhos (Figuras 8 a 10). 
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~egumen--------________ ~~ 

vinc.uium 

1 mm 
I I 

Figura 8. Vista lateral da genitáJia perfeita do macho de H. zea. 

I 1 rym 

v.i..n c. u.f.um 

Figura 9. Vista ventral da genitália perfeita do macho de H. zea com as valvae abertas. 
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A genitália da ffimea é caracterizada por ter o ostlum bursae com a 

forma de mn copo; ductus bursae membranoso posteriormente, e com escIerotização 

restrita à junção do ductus bursae com o appendix bursae; bursa copulatrix globosa, 

com quatro signo, mn pequeno e três alongados; appendix bursae longo e helicoidal, 

aproximadamente duas vezes o comprimento da bursa copulatrix e de consistência 

quitinizada (Figura 11). 

o.ppe.ndü. b({lL4o.e.-----,-';{?' 

d({C.t04 HmÚIll.!.ü 

1 mm 
I I 

1l7r-lj-----d({C.t({4 b({1L4o.e. 

Figura 11. Vista ventral da genitália perfeita da fflmea de H. zea. 
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De mna maneira mais prâti~ a genitália do macho de H zea pode ser 

prontamente reconhecida pela presença da vesica helicoidal fonnada por 9 a 10 voltas 

(Figura lO)t enquanto que na genitália da ffimea a presença do appendix bursae longo 

de consistência quitinizada caracteriza a espécie (Figura 11). 

As deformações são caracterizadas nos machos por valvae pouco 

desenvolvidas, afiladas apicalmente e com margem costal nitidamente sinuosa; corona 

ausente (Figuras 12 e 13); aedeagus com ápice atilado e desprovido de projeção aguda; 

vesica formada por dois pequenos sacos membranosos e transparentes, completamente 

desprovida de espinhos (Figura 14). 

1 mm 
r 

Figura 12. Vista lateral da genitália do macho de H. zea apresentando deformação. 
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-\---- vatvae 

7'-------j ux.ta 

Figura 13. Vista. ventral da genitália do macho de H. zea apresentando deformação, 

com as valvae abertas. 

aedeagu.6 veóic.a 

Figura 14. Vista lateral da genitália do macho de H. zea apresentando defoI1l189!o, 

com a vesica extrovertida. 
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A genitália da ffimea aparece com sinus vaginalis amplo e profundo; 

ostium bursae indefinido; ductus bUTsae ausente, ou quando presente~ pouco 

desenvolvido (Figuras 15 e 16); bUTsa copulatrix como um saco disforme de 

consistência quitinizada unida posteriormente ao oviduto; medianamente à bursa 

copulatrix e próximo à entrada do ductus bUTsae na bUTsa copulatrix, destaca-se uma 

região parcialmente esclerotizada de fonnato bem definido. 

1 mm 

Figura 15. Vista ventral da genitália da mmea de H. zea apresentando deform.açJlo, 

com o ductus bursae ausente. 



63 

oótium bu/tóa.e 

---\'r---- du eto ó b u/tó a.e 

1 mm 

Figura 16. Vista ventral da genitália da f!mea de H. zea apresentando deformação, 

com o ductus bursae presente. 

De uma maneira mais prática, as defonnações do macho podem ser 

facilmente identificadas pela ausência de corona nas valvae e pela vesica inconspicua 

desprovida de espinhos (comuú) (Figuras 12 a 14). Na genitália da f!mea, a presença 

de sinus vaginalts. bursa copulatrix indefinidas e ausência de signum ca.racterizam a 

deformação (Figuras 15 e 16). 
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Considerando-se a genitália do macho, outros detalhes distinguem a 

defoImação. Ocorre um menor desenvolvimento das valvae com nitida sinuosidade da 

margem costal e a conformação dajuxta e do vinculum. Ajuxta na genitália deformada 

apresenta-se muito mais comprida do que larga, enquanto que na genitália perfeita essa 

diferença não é tão nitida. O vinculum mostra-se triangular na genitália deformada e 

com forma de U na genitália perfeita. No entanto, essas difenm.ças são de dificil 

visualização, podendo resultar em dúvidas no momento da separação das genitálias 

deformadas e perfeitas. 

Quanto à genitália feminina" a porção parcialmente esclerotizada de 

formato ~ definido, localizada ~te à bursa copu/atrix foi denominada por 

HARDWICK (1970) de fundus bursae. Essa denominação não foi utilizada aqui por 

considenumos que o tipo de defonnação não fornece subsídios suficientes para a correta 

determinação dessa região. 

Ressalta-se que não ocorrem difurenças morfológicas externas nesses 

exemplares, não sendo possivel a separação entre os adultos aberrantes e os normais 

sem o exame das genitálias. Segundo a literatura, é provável que a origem dessas 

deformações seja fisiológica (efeito nutricional ou de tempenltura) ou genética pois as 

deformações são sempre as mesmas. 

JONES et alli (1978) observaram que existia uma variação na 

fertilidade de H. zea criada em dieta artificial em laboratório, sendo esta variação 

cíclica, ocorrendo baixa fertilidade de tempo em tempo. Segundo os autores este padrão 

indicaria uma base genética para a baixa fertilidade. Ao contrário dos autores 

anteriormente mencionados, FYE & POOLE (1971) mostmmm alguns efeitos da alta 

temperatura nesta variação reprodutiva. Altas temperaturas podem induzir a espécie à 

esterilidade parcial, moderada ou alta. HARDWICK (1970) também observou a 

ocorrência de aberrações nas genitálias de H. zea. Segundo o autor a condição 
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aberrante da genitAlia parece ser geneticamente controlada e não ser ligada à fisiologia. 

Se fosse uma condição puramente fisiológica, seria esperada uma grande variaçJlo na 

estrutura da genitália anonnal, o que não ocorre, desde que as variações são constantes. 

Um segtuldo fator que poderia sugerir mn controle genético da condição aberrante, 

seria sua aparente ausência da maioria das criações de lagartas em laboratório e a alta 

incidência de deformação nos poucos laboratórios em que se registraram tal fenômeno. 

Segtuldo o autor, o aparecimento de tais mutantes em lagartas de laboratório era mro, 

mas indivíduos com genitálias abemantes já tinham sido reconhecidos entre mariposas 

selvagens fato também observado no presente trabalho (Tabela 35). 

Tabela 35: Número total de adultos análisados e porcentagem de deformação em 
genitálias masculina e feminina de H. zea encontrado em laboratório 
(dieta artificial) e no campo (selvagem). 

Procedência Macho Fêmea 

NonnaI Deformado NonnaI Defotmada 

% Total % Total % Total % Total 

Laboratório 73,7 56 26,3 20 60,8 45 39,2 29 

Cam1?2 96!7 30 3z3 1 100 26 O O 

Nesta pe8qulsa registraram-se durante as várias gerações de 

laboratório, problemas de acasalamento, nlo se obtendo, de muitas gaiolas, ovos de H 

zea, fenômeno que ocorreu de forma mais ou menos ciclica, concordando com as 

observações de JONES et alli (1978). A despeito de se manterem durante 48 horas os 

casais em gaiolas maiores para que houvesse possibilidade de vôo e acasalamento, e 

depois transferindo-os para gaiolas menores para observações (3.1.1.), mesmo assim 

houve inúmeros problemas com a obtenção de ovos. Em alguns casos, a dificuldade de 

acoplamento das estruturas era visível, pois machos e remeas motriam presos pelas 
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estruturas de cópula. Em outros casos~ provavelmente, as defonnações OCOIridas 

impossibilitavam. o acoplamento e não havia postura. Como a temperatura de estudo era 

adequada para a espécie, restam. duas possibilidades para tais defonnações: nutricional 

e genética. Sugerem-se pesquisas neste sentido, embora existam. indicações de que deva 

ser nutricional, pois a dieta, a despeito de permitir a criação de H. zea não é uma dieta 

ideal, desde que acarretou uma alta mortalidade 1arval (Tabela 7) e uma alta 

porcentagem de pupas deformadas (Tabela 34), necessitando ainda de alguns ajustes 

para se tomar ideal. 

Esta hipótese na presente pesquisa, foi reforçada pelo fato de apenas 

um macho selvagem apresentar deformações na genitália e nenhuma fêmea apresentou 

tais alterações. Por outro lado, insetos criados em laboratório, apresentaram altas 

deformações de genitália, ou seja, 26,3 e 39,2% de machos e fêmeas, respectivamente 

tTabela 35). O único fator que pode inviabilizar tal hipótese, é o fato de que as 

deformações, do material de campo ou de laboratório, foram sempre as mesmas. 
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5. CONCLUSÕES 

Com base nos resultados obtidos na presente pesqutsa com 

Helicoverpa zea (Boddie, 1850) pode-se concluir: 

1. As dietas â base de feijão, levedura de cerveja e germe de trigo (dieta A) e aquela à 

base de farinha de milho, leite, farinha de soja e levedura de cerveja (dieta B) são 

adequadas para manutenção da população de H. zea em laboratório; 

2. O aumento do número de instares de 6 para 7, é uma indicação de inadequação 

nutricional de uma dieta artificial para H. zea; 

3. Não é necessário que sejam colocados em gaiolas de acasalamento, indivíduos que 

tenham emergido no mesmo dia para criação de H. zea; 

4. A duração das formas imaturas de H. zea é alongada em escotofase de 24 horas; 

5. A solução de mel a 10% é adequada para alimentação de adultos de H. zea; 
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6. Ocorrem anomalias nas genitálias de machos e mmeas de H. zea, alterações estas 

que dificultam o acoplamento das estruturas por ocasião da cópula. Tais anomalias em 

insetos provenientes da dieta artificial ou do campo, são de natureza nutricional ou 

genética. 
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