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TABELA DE VIDA PARA Anticarsia gemmatalis Hübner, 1818 

(LEPIDOPTERA: NOCTUIDAE) EM CONDIÇ~S DE LABORATÓRIO 

RESUMO 

Autor: Eliana Aparecida Magrini 

Orientador: Prof. Dr. Sinval Silveira Neto 

Anticarsia gemmatalis Hübner, 1818, criada em 

dieta artificial, foi estudada em diferentes temperaturas. A 

influência da temperatura na capacidade reprodutiva do 

inseto foi avaliada através de tabelas de vida de 

fertilidade. Observou-se uma relaç~o inversa entre a duraç~o 

do desenvolvimento de A. gemmatalis e a elevaç~o da 

temperatura em todas as fases do ciclo de vida do inseto. A 

constante térmica 

térmico inferior 

foi de 538 GD, sendo 12,7c:>C o limite 

limite térmico superior. A 

temperatura de 27c:>C foi a mais adequada para a criaç~o de A. 

gemmatalis e a raz~o intrínseca de aumento da espécie foi de 

222 fêmeas/fêmea. 



xv 

LIFE TABLE FOR Anticarsia gemmatalis Hübner, 1818 

(LEPIDOPTERA: NOCTUIDAE) UNDER LABORATORY CONDITIONS 

SUMMARY 

Author: Eliana Aparecida Magrini 

Adviser: Prof. Dr. Sinval Silveira Neto 

Anticarsia gemmatalis Hübner, 1818, reared on 

artificial diet, was studied under different temperatures. 

The influence of temperature on the reproductive capacity of 

the insect was evaluated by using fertility life tabIes. It 

was observed an inverse relationship between A. gemmatalis 

development period and the increasing temperatures in alI the 

stages of the insect Iife cycle. The thermal constant was 538 

DD, being 12.7°C the Iower threshold and 36°C the upper one. 

The results 

temperature 

increasing 

female. 

have indicated that 27°C was the most suitable 

for the rearing of A. gemmatalis and the 

intrinsic rate of the species was 222 femalesl 
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1. INTRODUÇ~ 

o crescente aumento da populaç~o mundial e a 

conseqüente demanda por alimentos ricos em proteínas 

encontrou na soja Glycine max (L.) Merrill um dos principais 

alimentos para suprir, em parte, esta demanda, uma vez que 

essa leguminosa é reconhecidamente uma excelente fonte de 

nutrientes, além de ter importante aplicaç~o industrial. 

Segundo dados da FAO a produç~o mundial de soja em 1991 foi 

aproximadamente de 103 milhbes de toneladas e ocupou uma área 

superior a 55 milhbes de hectares. Dentro desse quadro o 

Brasil destacou-se como o segundo produtor mundial ficando 

atrás apenas dos EUA. Nesse ano a área cultivada com soja no 

Brasil foi pouco superior a 9,5 milhbes de hectares que 

proporcionaram uma produç~o aproximadamente de 15 milhOes de 

toneladas e um rendimento médio de 1.552kg por hectare, 

inferior à média mundial que foi de 1.861kg por hectare (FAO, 

1992). Assim a despeito do Brasil ser um grande produtor 

mundial de soja, o mesmo ressente-se ainda da baixa 

produtividade que alcança, em relaç~o a outros países. Além 

de outros problemas a cultura da soja está sujeita ao ataque 

de muitas espécies de pragas que, sem dúvida, contribuem com 

essa baixa produtividade. 

Dentre os insetos de importância 

lagarta-da-soja Anticarsia gemmataJis Hübner, 

agrícola a 

1818 é 

considerada uma das pragas chaves dessa cultura no Brasil, 

sendo responsável por sérios prejuízos desde o sul de Goiás 

até o Rio Grande do Sul (PANIZZI et aI., 1977). 
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4. gemmatalis é um inseto desfolhado~ que 

usualmente alimenta-se da metade supe~io~ ou do te~ço 

supe~io~ da planta de soja e excepcionalmente, quando em 

altas populaçbes, pode também se alimenta~ dos ramos e vagens 

pequenas. 

Existe uma bibliog~afia ~elativamente extensa 

sob~e 4. gemmatalis, abo~dando dive~sos aspectos desta 

espécie como: taxonomia; morfologia; dist~ibuiç~o; ecologia; 

biologia; compo~tamento alimenta~; danos; seleç~o de 

hospedei~os; cont~ole químico, biológico, cultu~al e aspectos 

toxicológicos (FORD et aI., 1975). Mesmo assim em alguns 

aspectos, faltam pesquisas básicas, principalmente no tocante 

a influência de fato~es físicos, sob~e a biologia do inseto. 

o objetivo da presente pesquisa foi estuda~ a 

tabela de vida estabilizada at~avés da biologia de 4. 

gemmatalis em seis dife~entes tempe~atu~as, em condiçôes de 

labo~ató~io. 
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2. REVIS~ DE LITERATURA 

2.1. Distribuiç~o 

A lagarta-da-soja Anticarsia gemmatalis 

Hübner, 1818 é considerada uma das principais pragas da soja 

no Hemisfério Ocidental (TURNIPSEED & KOGAN, 1976), sendo 

conhecida como uma espécie de clima tropical e subtropical, 

ocorrendo desde o Canadá até a Argentina (FORD et aI., 1975). 

Nos Estados Unidos A. gemmatalis aparentemente 

n~o sobrevive as estaçÔes de 

da Flórida, onde o clima 

inverno, exceto no extremo sul 

mais ameno e a presença de 

hospedeiros alternativos asseguram a sobrevivência e a 

reproduç~o desse inseto durante todo o ano (WATSON, 1916; 

BUSCHMAN et aI., 1977). Na Argentina, a maior incidência 

desta praga se dá na regi~o centro-sul do Estado de Santa Fé 

(GAMUNDI, 1985), sendo também encontrada na regi~o norte do 

pais (RIZZO, 1972; TRUJILLO, 1973). 

No Brasil, gemmatalis pode causar 

desfolhamentos severos na soja, desde o Rio Grande do Sul até 

os Estados da regi~o centro-oeste (PANIZZI et aI., 1977). Em 

geral, seus picos populacionais ocorrem em janeiro, nas áreas 

mais ao norte e em fevereiro, nas áreas mais ao sul (CORREA 

et aI., 1977), sendo que a captura de adultos através de 

armadilha luminosa atinge o acme nos meses de dezembro e 
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janei~o no estado de S~o Paulo (SILVEIRA NETO et aI., 1973 e 

LEITE & LARA, 1985). 

2.2. Plantas hospedeiras 

praga de 

A. gemmatalis é considerada prima~iamente uma 

leguminosas (FORO et aI., 1975), embo~a sejam 

~egistrados su~tos em algodoei~o (OOUGLAS, 1930; HINOS & 

OSTERBERGER, 1931), a~~oz (TARRAGÓ et aI., 1977), pastagens 

(WILLE, 1943) e trigo (MOSCAROI, 1979). 

Com poucas exceçOes n~o existe nenhuma 

pesquisa ap~ofundada com ~elaç~o aos efeitos de diferentes 

hospedei~os ~elatados sobre o ciclo de vida e dinâmica 

populacional de A. gemmatalis. HERZOG & TOOO (1980) 

referiram-se a estudos ecológicos intensos sobre essa p~aga 

nos Estados Unidos, com o objetivo de gerar subsidios pa~a a 

implantaç~o de programas de controle integrado, compilando 38 

espécies de leguminosas, citadas como hospedei~os larvais, e 

mais cinco outras espécies pertencentes as famílias 

Begoniaceae, Gramineae e Malvaceae. Outros autores, segundo 

OLIVEIRA (1981), ~eferem-se a presença de adultos de A. 

gemmatalis alimentando-se do néctar flo~al e extrafloral de 

Crotalaria spectabilis Roth e Cassia obsutifolia e nas 

espigas de Paspalum notatum Flugge. 

2.3. Aspectos biológicos em meio natural 

As primeiras observaçOes sobre a biologia de 

A. gemmatalis foram feitas por WATSON (1916). Esse auto~ 

observou que os ovos s~o depositados isoladamente, geralmente 

na face inferior das folhas de feij~o veludo (Stizolobium 

deeringianum Bart.) e, menos freqüente, nas hastes e 
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pecíolos. As observaçbes de ELLISOR & GRAHAM (1937) e de 

GREENE et aI. (1973) s~o semelhantes, embora estes últimos 

também tenham constatado a presença de ovos em todas as 

porçOes da planta de soja, sendo também usuais nas hastes e 

vagens. FERREIRA & PANIZZI (1978), através de infestaçbes 

artificiais em campo, observaram que os ovos foram colocados 

preferencialmente nos 2/3 inferiores da planta, sendo que as 

vagens foram os locais preferidos com 591. dos ovos, seguidos 

das hastes com 371. e das folhas com 41.. 

Em 

durante a noite, 

aproximadamente as 

condiç~es de campo 

desde meia hora após 

duas horas, com o 

a oviposiç~o ocorre 

o pôr do sol até 

pico de oviposiç~o 

ocorrendo entre as 21 e 23 horas, sendo maior a postura com o 

decréscimo da temperatura e aumento da umidade e diminuindo à 

medida que o orvalho acumula-se na planta (GREENE et aI., 

1973). GREGORY Jr. (1989) também observou o comportamento de 

adultos de A. gemmatalis relatando que o acasalamento ocorre 

predominantemente durante as quatro primeiras horas após o 

por do sol e a oviposiç~o concentra-se nas seis primeiras 

horas. 

Os ovos de A. gemmatalis s~o esbranquiçados 

até dois dias antes da eclos~o que ocorre em uma semana 

quando ent~o tornam-se rosados e s~o colocados na época mais 

fria do ano (WATSON, 1916). No entanto, segundo ELLISOR 

(1942) s~o palidamente verdes inicialmente, escurecendo 

gradualmente até a coloraç~o marrom avermelhado, obtida antes 

da eclos~o da lagarta que se dá em cerca de três dias no 

ver~o. 

As lagartas de primeiro e segundo instar 

danificam levemente o parênquima foliar, deixando as nervuras 

intactas. Após o segundo instar a lagarta se alimenta de toda 

a folha, com uma possível exceç~o da nervura central e de 
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nervuras laterais largas (WATSON, 1916). Segundo STRAYER & 

GREENE (1974) nos primeiros três ínstares larvais, A. 

gemmatalis alimenta-se muito pouco da folhagem, ao passo que 

o quarto, quinto e sexto ínstares infligem a maior parte do 

dano à soja. 

As lagartas pequenas de A. gemmatalis s~o de 

cor verde, mas após os primeiros ínstares os indivíduos 

variam do verde claro ao escuro (WATSON, 1916; GUYTON, 1940). 

FESCEMYER & HAMMOND (1986) e ANAZONWU & 
JOHNSON (1986) apresentaram evidências de que o tamanho da 

populaç~o influencia na predominância de formas verdes ou 

pretas da lagarta, aumentando as de forma escura à medida que 

há crescimento nos níveis populacionais. FESCEMYER & HAMMOND 

(1988b) também observaram que a pigmentaç~o e densidade de 

lagartas n~o afetam a quantidade relativa de carboidratos, 

lipidios 

peso seco 

ou proteínas encontradas 

e úmido de lipídeos e 

nos adultos, 

proteínas 

sendo que o 

nos adultos 

decresce com o aumento da pigmentaç~o, 

idade da planta de soja. 

densidade larval e da 

A. gemmatalis apresenta um número variável de 

instares larvais, entre cinco e dez, dependendo da 

temperatura, da idade e do hospedeiro (WATSON, 1916; REID, 

1975; CONTI & WAODILL, 1982 e WATERS & BARFIELD, 1989). 

WATSON (1916) constatou a ocorrência de seis instares, sendo 

que, no final da estaç~o climática favorável, alguns 

individuos apresentaram sete. A idade da folha de soja pode 

influenciar o número de eCdises, sendo menor em lagartas 

criadas em folhas "novas" e "velhas" em relaç~o àquelas 

criadas em folhas de idade "intermediária" (REIO, 1975). 

CONTI & WAODILL (1982) constataram que o número de instares 

variou de 5,3 a 7,8 em média, quando as lagartas de A. 

gemmatalis foram alimentadas com diferentes leguminosas 

registradas como possíveis hospedeiras de inverno. 
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A duraç~o do período larval foi determinada 

por WATSON (1916), como variável entre 20 e 38 dias em funç~o 

da estaç~o do ano, estabelecendo entre 21 e 28 dias no ver~o. 

ELLISOR (1942) observou para esta fase, um período de tr~s 

semanas de duraç~o em temperaturas típicas dos meses de 

julho, agosto e setembro. STRAYER & GREENE (1974) relataram 

que durante o ver~o os tr~s primeiros ínstares se 

desenvolveram em aproximadamente quatro dias e que os últimos 

em dez dias. CORSEUIL et aI. (1974) e LINK & CARVALHO (1974) 

encontraram valores de 21 e 22 dias, respectivamente, para o 

referido período. SALVADOR I & CORSEUIL (1982) referiram-se a 

uma duraç~o de 11 dias para o período larval. 

ANAZONWU & JOHNSON (1986) obtiveram um período 

larval de 13,6 dias para A. gemmatalis sobre Pueraria lobata 

(Wild.) Ohwi e de 15,4 dias em Robinia pseudoacacia L. 

Segundo alguns autores, a idade da folha tem 

influ~ncia na duraç~o dessa fase, sendo que folhas 

provenientes de plantas, ou parte de plantas, mais velhas 

podem determinar períodos de desenvolvimento maiores (REIO, 

1975; PETERS & BARBOSA, 1977; MOSCARDI et aI., 1981b; 

OLIVEIRA, 1981; FESCEMYER & HAMMONO, 1986). 

Essa influência está ligada à qualidade 

nutricional, já que quando a alimentaç~o foi feita com folhas 

jovens, a densidade populacional n~o afetou a duraç~o do 

período larval, mas quando se utilizaram folhas senescentes, 

a alta densidade resultou num alongamento desse período 

(FESCEMYER & HAMMOND, 1986). Posteriormente FESCEMYER & 

HAMMONO (1988a) também confirmaram a influ~ncia da densidade 

populacional na duraç~o do período larval. 
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GAMUNDI (1988) também comprovou a aç~o da 

qualidade nutricional do alimento na duraç~o da referida 

fase, que foi de 14,37 dias para lagartas alimentadas com 

folhas "jovens" da parte superior da planta de soja, 16,02 

dias para as alimentadas com folhas "velhas" da parte 

inferior e 

outro lado, 

19,69 dias para as alimentadas 

OLIVEIRA (1981) e ANAZONWU 

com vagens. Por 

& JOHNSON (1986) 

encontraram um aumento na duraç~o do período larval quando o 

inseto foi alimentado com folhas de cultivares resistentes. 

LAMBERT & KILEN (1984a,b) observaram, em laboratório, que o 

período larval foi influenciado por genótipos de soja, 

variando de 17,9 e 19,8 dias a 14,9 e 17,3 dias dependendo 

do genótipo, numa fotofase de 15 horas. 

"joga-se" 

No final do período larval a lagarta-da-soja 

ao solo, onde se transforma em pupa. Esta fica 

localizada pouco abaixo da superficie, sob detritos ou 

enterrada mais profundamente (HINOS, 1930). As pupas s~o do 

tipo obtecta e completam o desenvolvimento em sete dias, no 

mês de agosto e dez a onze dias, em setembro (WATSON, 1916). 

A duraç~o da fase pupal, originária de lagartas que se 

alimentaram de folhas de idade "intermediária" variou de 7,7 

a 19,4 dias, em laboratório, dependendo da temperatura (REID, 

1975) . 

SALVADOR I & CORSEUIL (1982) encontraram uma 

duraç~o média de 10,3 dias, para pupas provenientes de 

lagartas de A. gemmatalis que se alimentaram de folhas da 

cultivar Bragg. SILVA (1981) obteve o valor de dez dias, 

para lagartas que se alimentaram de dieta natural, enquanto 

que SILVA & PARRA (1986) observaram influência dos 

fotoperíodos 

duraç~o da 

13:11; 12:11 e 14:10 (horas de luz: escuro) na 

fase pupal, que foi de 7,75; 8,04 e 8,07 dias, 

respectivamente. 
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GAMUNDI (1988) obteve 10,70; 10,95 e 11,12 

dias de duraç~o da fase pupal de 4. gemmatalis, cujas 

lagartas foram alimentadas com folhas inferiores, vagens e 

folhas superiores de soja, respectivamente. 

As pupas mudam de coloraç~o em 24 horas, 

passando de verde claro inicial para marrom brilhante. Medem 

cerca de 18 a 20 mm de comprimento por 4 a 6 mm de diâmetro, 

sendo os segmentos abdominais densamente pontuados na metade 

anterior de cada segmento e possuem tr~s pares de espinhos, 

localizados na extremidade do abdome (WATSON, 1916). 

o adulto de 4. gemmatalis apresenta grande 

variaç~o na coloraç~o, indo desde marrom clara amarelada até 

cinza ou marrom escura avermelhada (WATSON, 1916). Esta 

variaç~o, junto com a variabilidade dos desenhos e das 

máculas, explica, em parte, o fato dessa espécie ter vários 

sinônimos referidos na literatura (FORD et aI., 1975). De 

acordo com WATSON (1915) a marca mais predominante na cor 

padr~o é uma linha que cruza ambas as asas diagonalmente, 

próximo ao meio. Esta linha é usualmente amarela, com as 

bordas escuras, marrom ou preta. 

As diferenças morfológicas em adultos de 4. 

gemmatalis foram relatadas por FORBES (1954) e GREENE (1974), 

com base no comprimento e formas das escamas localizadas nas 

pernas do macho e da f~mea. Escamas s~o longas e evidentes no 

fêmur da perna protorácica e tíbia das pernas metatorácicas 

do macho, enquanto que as escamas s~o curtas e esparsas sobre 

as tíbias das pernas da fêmea. 
~ 

A longevidade do adulto de 4. gemmatalis foi 

de aproximadamente cinco semanas, em condiçbes de campo, 

segundo WATSON (1916). 



Em laboratório, NANTES 

determinaram uma longevidade de 12,30 dias 

et aI. 

para os 

10 

(1978) 

adultos 

alimentados com uma soluç~o de sacarose a 51. e de cinco dias 

para os adultos mantidos sem alimento. 

SILVA (1981) observou uma longevidade de 26,93 

dias para adultos de A. gemmatalis, provenientes de lagartas 

alimentadas com folhas de soja, tendo sido fornecido para os 

mesmos uma soluç~o de mel a 101.. Enquanto que, OLIVEIRA 

(1981) observou que a longevidade dos adultos provenientes de 

lagartas alimentadas com diferentes genótipos de soja variou 

de 17,31 a 19,88 dias. 

MOSCAROI et aI. (1981a) observaram que a idade 

da planta teve influência na longevidade das fêmeas de A. 

gemmatal.is, sendo que as oriundas de lagartas alimentadas com 

folhas senescentes viveram, em média, 14,06 dias, em 

comparaç~o com a vida média de 17,39 e 17,55 dias, das 

oriundas de lagartas alimentadas com folhas de plantas em 

período vegetativo tardio e floraç~o, respectivamente. 

Segundo esses mesmos autores, as fêmeas provenientes de 

lagartas alimentadas com folhas "jovens" n~o foram 

significativamente mais longevas (16,91 dias) do que as 

oriundas das lagartas alimentadas com folhas senescentes 

(14,06 dias). 

GAMUNOI (1988) encontrou adultos menos 

longevos (13,00 dias), quando alimentados previamente em 

folhas superiores, mais novas, do que os provenientes da 

alimentaç~o com folhas inferiores (16,50 dias) ou vagens 

(16,40 dias). Tal comportamento, observado nas fêmeas, n~o 

foi consistente nos machos, sugerindo, 

correlaç~o da menor longevidade com o maior 

devido a maior fecundidade das fêmeas 

MOSCAROI et aI. (1981c) n~o encontraram 

o autor, uma 

gasto de energia 

menos longevas. 

diferenças de 
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longevidade entre fêmeas provenientes de lagartas alimentadas 

com folhas "jovens" e senescentes. Entretanto, SLANSKY & 

ROORIGUEZ (1987) afirmaram que, de modo geral, os insetos com 

menor fecundidade vivem mais. 

o maior tamanho dos machos, em relaç~o às 

fêmeas, foi constatado por FESCEMYER & HAMMONO (1986, 1988a) 

através do peso seco do corpo. 

ANAZONWU & JOHNSON (1986) indicaram que o peso 

dos adultos de A. gemmatalis foi influenciado pela densidade 

populacional, de tal forma que aqueles criados em alta 

populaç~o foram menores do que os criados individualmente. 

A fecundidade das fêmeas foi estudada em 

relaç~o aos genótipos usados como fonte de alimento, tendo-se 

constatado variaçbes da ordem de 517,66 a 126,71 ovos/fêmea 

(OLIVEIRA, 1981) e de 129,30 a 406,60 ovos/fêmea (MARQUES & 

CORSEUIL, 1984). MOSCAROI et aI. (1981a) também encontraram 

diferenças significativas, na faixa de 515,00 a 963,41 ovos 

por fêmea, para adultos provenientes de lagartas alimentadas 

com folhas de soja em diferentes estágios fenológicos. 

Em laboratório, GAMUNDI (1988) observou menor 

oviposiç~o de fêmeas oriundas da alimentaç~o prévia em vagens 

de soja (677,04 ovos/fêmea), do que provenientes da 

alimentaç~o com folhas inferiores ou superiores (877,71 e 

1000,29 ovos/fêmea, respectivamente), que n~o diferiram entre 

si. 

O comportamento de vôo diurno foi descrito 

como unidirecional, com as mariposas voando perturbadas, sem 

direç~o, formando ângulos agudos, enquanto que os movimentos 

noturnos se caracterizaram por vôos dirigidos, lentos e muito 

mais controlados (GREENE et aI., 1973). Esses autores também 
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sugeriram a liberaç~o de feromônio pela fªmea, como precursor 

da cópula, dividida em cinco fases~ liberaç~o de feromônio, 

atraç~o do macho, posiç~o de cópula assumida pelo macho, 

transferªncia de esperma e separaç~o. LEPPLA et aI. (1987) 

também estudaram o comportamento de acasalamento de ~. 

gemmatalis, em laboratório e o dividiram em sete partes 

distintas compostas pela aproximaç~o, exibiç~o, antenaç~o, 

ataque, envolvimento, monta e cópula, sendo que a elaboraç~o 

da seqüªncia de corte aparentemente o ataque é feito pela 

fªmea, culminando com a cópula, ou com o retorno do macho 

para outra tentativa. A prova da liberaç~o de feromônio pela 

fªmea de ~. gemmatalis foi obtida por JOHNSON (1977). 

2.4. Aspectos biológicos em meio artificial 

literatura 

artificial. 

S~o 

sobre 

poucos os 

a biologia de 

trabalhos existentes 

~. gemmatalis em 

na 

meio 

GREENE et aI. (1976) desenvolveram uma dieta 

semi-sintética a base de feij~o, germe de trigo e proteína de 

soja, na qual observaram alguns aspectos biológicos do 

inseto, comparando-os com os provenientes de uma dieta 

natural (folha de soja). Como desvantagem, eles mencionaram 

um aumento de 15% na duraç~o do ciclo e um pequeno aumento na 

mortalidade larval, embora as diferenças n~o tenham sido 

estatisticamente significativas. 

Estudando diversos aspectos biológicos de ~. 

gemmatalis em dieta artificial, sob diferentes temperaturas, 

LEPPLA et aI. (1977) observaram que o desenvolvimento larval 

ocorreu entre 13 a 36°C, sendo que a sobrevivªncia diária, 

por estágio, e o potencial biótico tiveram o seu ótimo a 

26,7°C. Verificaram ainda que a envergadura das asas, tanto 
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para os 

coletados 

insetos criados em laboratório, como para os 

no campo, foi inversamente proporporcional à 

temperatura. 

MOSCARDI et aI. (1981b) verificaram o efeito 

da temperatura 

longevidade de 

sobre a oviposiç~o, eclos~o de lagartas e 

A. gemmatalis e observaram que 

de "laboratório", criadas em 

fêmeas 

dieta originárias de larvas 

artificial, foram significativamente mais fecundas do que 

fª"meas de origem "selvagem", criadas sobre folhas de soja, 

nos diferentes regimes de temperatura estudados. MOSCARDI 

(1979) atribuiu essa diferença a duas hipóteses: (1) os 

insetos "selvagens" eram mais "sensíveis" do que os de 

"laboratório"; (2) a populaç~o particular de laboratório foi 

selecionada através de várias geraçÕes para apresentar maior 

fecundidade do que a populaç~o "selvagem". 

influenciou 

gemma ta 1 J." s. 

SILVA (1981) observou que a 

na duraç~o, peso e 

Os insetos criados em 

viabilidade 

dieta à 

fonte protéica 

larval de A. 

base de feij~o 

"Branco de Uberlândia" apresentaram maior peso e viabilidade 

larval. Houve reduç~o nessa fase, embora o meio tenha dado 

origem a quase totalidade de pupas anormais, enquanto que os 

insetos criados em dieta à base de feij~o "Rosinha" 

proporcionaram fêmeas mais fecundas. 

SLANSKY Jr. & WHEELER (1992) estudando a 

influência do alimento sobre populaç~es de A. gemmatalis de 

laboratório e de campo, verificaram que os indivíduos da 

linhagem de laboratório, criados em dieta artificial, tiveram 

seu tempo de desenvolvimento larval diminuído, quando 

comparado àqueles alimentados com folhas de Indigofera 

hirsuta L. 
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2.5. Influªncia da temperatura sobre a biologia 

Os efeitos da temperatura sobre o desenvol

vimento larval e pupal de A* gemmatalis foram estudados por 

REID (1975), em condiç~es de laboratório sobre folhas de 

soja, por NICKLE (1977) sobre folhas de amendoim, por LEPPLA 

et aI. (1977) em dieta artificial e por MOSCARDI (1979) e por 

SILVA (1981) em meio natural (folha de soja) e artificial 

(dieta). 

De acordo com REID (1975) o ciclo de ovo a 

adulto de A* gemmatalis foi estimado em 18; 23; 46 e 90 dias 

a 29,4; ~3,9; 18,3 e 15,6°C, respectivamente, quando as 

lagartas alimentaram-se sobre folhas de soja de idade 

"intermediária". O tempo de desenvolvimento larval médio 

nessas temperaturas foi de 10,70; 13,70; 26,80 e 53,00 dias, 

respectivamente. NICKLE (1977) encontrou que lagartas de A* 

gemmatalis desenvolvem-se a 21,1; 23,8; 26,7; 29,4; 32,2 e 

35,OcC requerendo 29,70; 25,70; 24,20; 22,50; 21,20 e 20,00 

dias, respectivamente, sendo que os desenvolvimentos pupais 

médios nessas temperaturas foram de 14,30; 12,50; 10,00; 

8,00; 8,40 e 6,70 dias, respectivamente. 

Estudando alguns aspectos da biologia de A. 

gemmatalis em temperaturas constantes, numa amplitude de 10,0 

a 37,8°C, LEPPLA et aI. (1977) observaram que a sobrevivªncia 

larval foi maior a 21,1; 26,7 e 32,2°C. A duraç~o média do 

período larval de machos e fªmeas, nessas temperaturas, foi 

de 30,76 e 29,80; 15,54 e 15,74; 12,53 e 12,38 dias, 

respectivamente. Um total de 45; 63 e 29% de lagartas 

sobreviveram até a emergªncia nas temperaturas de 32,2; 26,7 

e 21,lc C, respectivamente. As raz~es sexuais foram, pela 

ordem, de 0,88; 0,99 e 0,89, sendo que a freqüªncia de 

acasalamento foi semelhante nas trªs temperaturas, tendo sido 

observado uma média de 0,96 a 1,00 espermatóforo por fªmea. A 
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eclos~o de lagartas ocorreu a temperaturas entre 18 e 33°C, 

sendo que 851. eclodiram entre 26,7 e 32,2°C, mas praticamente 

nenhuma eclodiu a 21,1°C. a pico de eclos~o ocorreu entre o 

terceiro e sétimo dias apÓs a oviposiç~o nas temperaturas 

mais altas (26,7 e 32,2°C). A fecundidade foi maior a 26,7°C 

e menor Entretanto, os insetos sobreviveram e 

reproduziram-se a temperaturas entre 21,1 e 32,2°C. 

de 4. gemmatalis 

em condiçbes de 

atividade de 

o comportamento reprodutivo 

foi estudado por LEPPLA (1976) a 26,7°C 

laboratório. Ele observou que a maior 

acasalamento se verificou nas primeiras 48 horas apÓs a 

emergência do adulto, continuando num nível reduzido até o 

sexto e declinando até o 15Q dia. N~o foi observado 

oviposiç~o até o terceiro dia. a pico de oviposiç~o ocorreu 

no quinto dia, com uma constância do quinto ao décimo dia, 

declinando gradualmente até findar no 18Q dia, após a 

emergência do adulto. A porcentagem de acasalamento foi de 

94,901.. 

MaSCARDI et aI. (1981b) verificaram que a 

fecundidade de 4. gemmatalis variou substancialmente entre as 

temperaturas estudadas, sendo mais alta a 26,7°C. A faixa 

mais favorável foi entre 23,9 a 29,4°C. A fecundidade mais 

baixa ocorreu a 21,1 e a 32,2°C. Fêmeas, resultantes de 

lagartas criadas em laboratório e sujeitas a um quadro 

variável de temperatura (22 a 34°C), foram significativamente 

mais fecundas do que fêmeas resultantes de lagartas criadas 

com folhas de soja, em condiçbes de campo, e sujeitas a mesma 

variaç~o térmica. Essa diferença foi atribuída à grande 

sensibilidade dos insetos selvagens, às condiçbes de 

laboratório e, a diferença genética existente entre os 

insetos sob diferentes condiç~es de criaç~o. Esses 

ainda verificaram que os adultos, resultantes de 

oriundas de laboratório e criadas em gaiolas com 

autores 

lagartas 

soja, no 
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campo, apresentaram fecundidade similar às fêmeas 

exclusivamente de laboratório, sob o mesmo regime variável de 

temperatura. A eclos~o média foi significativamente menor a 

21,1°C em relaç~o às outras temperaturas, 

como variáveis. 

SILVA (1981) , 

gemmatalis em meio natural 

estudando a 

e artificial 

tanto constantes 

biologia de IL 

sob diferentes 

temperaturas e fotoperiodo, verificou que a duraç~o das fases 

de larva, pupa e adulto foi inversamente proporcional à 

temperatura. A viabilidade larval e pupal foi maior na faixa 

de temperatura entre 25 a 35°C, sendo que o regime térmico 

mais favorável para a postura e desenvolvimento do inseto foi 

de 25°C. Ele ainda determinou que as temperaturas bases foram 

10,1; 5,8; 11,6 e 12,9°C para as fases de ovo, lagarta, pré

pupa e pupa, sendo as constantes térmicas de 59,10; 340,12; 

31,94 e 148,43 GD, respectivamente, para os individuos 

criados em meio natural, em quatro temperaturas (20; 25; 30 e 

35°C) • 

2.6. Tabela de vida 

Atualmente é crescente o emprego da técnica de 

modelagem e simulaç~o em estudos entomológicos e em 

particular para a lagarta-da-soja A. gemmatalis (JOHNSON et 

aI., 1983; WILKERSON et aI., 1986; GREGORYet aI., 1990 e 

STIMAC, 1993). Para a construç~o de um modelo matemático, 

vários parâmetros s~o necessários, dos quais as taxas de 

mortalidade e natalidade s~o indispensáveis, por exercerem 

relevante papel no controle de populaçbes de insetos (HADDAD 

et aI., 1992). 

taxa liquida 

Assim, LEPPLA 

de reproduç~o 

et aI. 

(Ro), a 

(1977) determinaram a 

capacidade inata de 
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aumentar em número (rm) e a raz'ào finita de aumento da 

populaç'ào À) para diferentes temperaturas, verificando que 

os valores mais favoráveis para o inseto, foram obtidos a 

temperatura de 26,7°C, com exceç~o da duraç~o média de uma 

geraç'ào (T') que foi menor a 32,2°C (23,97 dias), quando 

comparada a 26,7°C (28,69 dias). 

MOSCARDI et aI. (1981b), também estudando os 

efeitos da temperatura sobre diversos aspectos biológicos de 

A. gemmatalis, determinaram que a taxa líquida de reproduç~o 

variou de 135,10 vezes a 32,2°C a 369,0 vezes a 26,7°C. 

GAMUNDI (1988), numa análise comparativa das 

tabelas de vida elaboradas 

tipos de alimento (folhas 

soja, cultivar Bragg), 

tend~ncia de aumento 

para os insetos criados em tr~s 

inferiores, superiores e vagens de 

constatou que o ponto de maior 

populacional de A. gemmatalis, 

representado pela idade em que 

mx , ocorreu aos 34,50; 35,50 e 

se atinge o 

39,50 dias, 

valor máximo de 

nos indivíduos 

provenientes de folhas inferiores, superiores e vagens, 

respectivamente. Sendo assim, os índices populacionais 

elaborados com base nas citadas tabelas de vida mostraram que 

a taxa líquida de reproduç~o em cada geraç~o variou de 155,93 

vezes (em vagens) a 297,31 vezes (em folhas superiores). A 

duraç~o média de uma geraç~o foi mais longa nos indivíduos 

criados em vagens, em relaç'ào àqueles alimentados em folha de 

soja. A raz'ào finita de aumento foi menor para os insetos 

mantidos em vagens em relaç~o àqueles criados em folhas 

superiores e constituíram no 

comparado as folhas de soja. 

alimento menos favorável, 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

A pesquisa foi desenvolvida no Laboratório de 

Entomologia do Departamento de Biotecnologia Vegetal do 

Centro de Ciências Agrárias da Universidade Federal de S~o 

Carlos, 

1818) . 

em Araras, SP, com Anticarsia gemmatalis (Hübner, 

3.1. Colônia inicial de insetos 

Foram utilizados ovos de A. gemmatalis 

provenientes da criaç~o estoque do Laboratório de Biologia de 

Insetos do Departamento de Entomologia da Escola Superior de 

Agricultura "Luiz de Queiroz", em Piracicaba, SP. 

Esses ovos 

(10cm de diâmetro x 2,Ocm 

filtro umedecido com água 

foram mantidos em placas de Petri 

de altura) forradas com papel 

destilada; uniram-se tampa com 

tampa ou fundo com fundo destas placas com fita adesiva para 

vedar o conjunto, sendo, a seguir, colocadas em câmara 

climatizada modelo BOD 347G da FANEM, regulada a 25 ± 1°C, 

umidade relativa de 60 ± 101. e fotofase de 14 horas, até a 

eclos~o das lagartas. 
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3.2. Biologia em diferentes temperaturas 

A biologia de~. gemmatalis foi conduzida em 

câmaras climatizadas (idênticas àquelas descritas no item 

3.1), reguladas a 18; 21; 24; 27; 30 e 33°C, umidade relativa 

de 60 ± 101. e fotofase de 14 horas. 

Em cada temperatura, foram observados os 

seguintes parâmetros do ciclo biológico do inseto: 

a) Fase de ovo: 

período de incubaç~o 

· viabilidade 

b) Fase de larva: 

· duraç~o 

· viabilidade 

c) Fase de pupa: 

· duraç;ã'o 

· viabilidade 

raz;ã'o sexual, calculada através da fórmula: 

rs = 

relaç~o sexual (número de fêmeas 

machos) . 

d) Fase adulta: 

· período de pré-oviposiç~o 

· período de oviposiç~o 

· número de ovos por fêmea 

longevidade de fêmeas e de machos 

(acasalados ou n~o). 

número de 
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3.2.1. Técnica de criac~o de A. gemmatalis 

3.2.1.1. Fase de larva 

Em cada temperatura, lagartas recém-eclodidas, 

retiradas da colônia inicial, foram transferidas, individual

mente para tubos de vidro (2,5cm de diâmetro x 8,5cm de 

altura), vedados com algod~o hidrófugo previamente 

esterilizados (120°C por duas horas) contendo dieta 

artificial, desenvolvida por GREENE et aI. (1976). O preparo 

do meio artificial, transferência de 

assépticos foram feitos segundo PARRA 

lagartas e cuidados 

(1979). Os tubos de 

criaç~o em número de 150 foram mantidos em suporte de arame 

com a extremidade superior voltada para baixo, visando 

reduzir a possibilidade de contaminaç~o por microorganismos. 

As lagartas foram observadas diariamente e as mortas 

eliminadas, anotando-se a duraç~o dessa fase por indivíduo. 

3.2.1.2. Fase de pupa 

Após a transformaç~o, cada pupa, no dia 

seguinte, foi separada por sexo, segundo BUTT & CANTU (1962), 

e transferida individualmente para copo de polietieleno 

plástico descartável (250ml), o qual foi vedado, também com 

tampa plástica descartável. As mesmas foram mantidas nessas 

condiçbes, nas respectivas temperaturas, até a emergência do 

adulto. 

3.2.1.3. Fase adulta 

Para observaç~o da fase adulta, machos e 

fêmeas emergidos no mesmo dia, com idade entre 8 e 10 horas, 

foram colocados, na proporç~o mínima de 5 casais, em gaiolas 

circulares de pano tipo "filó", com base de 30cm de diâmetro 

e altura de 40cm, para acasalamento. Estas gaiolas, foram 
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mantidas por 72 horas em sala com temperatura controlada para 

26 ± 2°C e fotofase de 12 horas, com luz difusa à noite, 

visando assegurar o acasalamento. Como alimento foi oferecido 

soluç~o aquosa de mel segundo CAMPO et aI. (1985), colocada 

em recipientes de vidro (4,5 x 2,Ocm), com tampa plástica 

contendo um orifício central, onde, através deste, foi 

colocado algod~o do tipo rolo dental Johnson'sR que, uma vez 

umedecido pela soluç~o, propiciou a alimentaç~o do inseto 

adulto. 

Após este período, os casais de 4. gemmatalis 

foram individualmente transferidos para câmaras de postura, 

feitas com tubos de PVC de 10cm de diâmetro por 20cm de 

altura, os quais foram revestidos internamente com papel 

sul fite e fechados, na sua extremidade superior com pano tipo 

"filó", presos 

placa de Petri 

com elásticos e na 

(10cm de diâmetro), 

extremidade inferior, por 

forrada com papel filtro. 

Em cada câmara foi colocado um recipiente de vidro com 

alimento, conforme descrito acima, tendo este sido renovado a 

cada dois dias. Para cada temperatura, utilizaram-se 20 

casais, os quais foram observados até a morte. 

3.2.1.4. Fase de ovo 

Os ovos obtidos sobre o papel foram retirados 

diariamente da câmara e contados, sendo posteriormente 

agrupados, acondicionados em sacos plásticos e mantidos nas 

mesmas condiçbes térmicas dos respectivos adultos. Os ovos 

obtidos sobre o pano tipo "filó" ou sobre o vidro com 

alimento foram contados e eliminados. A determinaç~o do 

período de incubaç~o e viabilidade de ovos foi determinada 

através de contagens diárias de lagartas eclodidas. 
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3.3. Determinaç~ da constante térmica 

Os limiares de desenvolvimento (temperaturas 

bases) para as fases de ovo, larva, pupa e adulto de~. 

gemmatalis foram estimados pelo método do coeficiente de 

variaç~o (CV), proposto por ARNOLD (1959). Através deste 

método foi possível calcular-se a constante térmica para cada 

fase pela fórmula de Reaumur (1935) citada por SILVEIRA NETO 

et aI. (1976): 

K = y(T-Tb) 

Para determinaç~o da temperatura base superior 

utilizou-se a fórmula proposta por SAVESCU (1965) cuja 

equaç~o é: 

onde: 

Tb: = Tb +-r1< 

K = constante térmica, expressa em graus dia (GD); 

T = temperatura ambiente; 

Tb = temperatura do limiar de desenvolvimento; 

T-Tb = temperatura efetiva; 

y = tempo requerido para completar o desenvolvimento 

(dias) ; 

Tb: = temperatura base superior. 

3.4. Tabela de vida de fertilidade 

temperaturas, 

fertilidade, 

A partir dos resultados obtidos nas diferentes 

foram elaboradas tabelas de vida de 

sendo os valores das colunas (x, mN , IN) e os 

índices (Ro, T', r~ e À) calculados segundo SILVEIRA NETO et 

aI. (1976) como segue: 



índices: 

x = 

• m>( = 

I" = 

23 

intervalo de 

amostra; 

tempo no qual foi tomada a 

fertilidade específica número 

descendentes produzidos no estágio 

de 

por 

fí?mea e que dar~o fí?meas. Calculada em 

funç~o da raz~o sexual; 

taxa de sobreviví?ncia. 

Baseando-se nestes dados, foram calculados os 

Ro = 

T' = 

= 

taxa líquida de reproduç~o, onde 

Ro = Lm,c.lH 

duraç~o média de uma geraç~o, onde: 

Lm .. • 1 >c • X 

T' = 
Ro 

capacidade de aumentar em número, onde: 

LRo 
r m = 

T' 

raz~o finita de aumento, onde: 

À = e ..... m 
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3.5. Tabela de vida estabilizada 

A partir dos dados das tabelas de vida de 

fertilidade de ~, gemmatalis, aplicando-se a equaç~o: 

n 
E 

x=O 
(POOLE, 1974) 

foram calculadas as taxas de nascimento e 

instantâneas segundo HADDAD et aI. 

seguintes parâmetros: 

a = taxa finita de nascimento = 
da populaç~o 

(1992) , 

1 

n 

mortalidade 

através dos 

::E IN e- ....... (H ..... .1) 

x=O 

b = taxa instantânea de nascimento = ----, onde: 

À = taxa finita de aumento = e- rw 

d = taxa instantânea de mortalidade = b - r. 

y = taxa finita de mortalidade = 
r. 

3.6. Análise estatística 

Os dados obtidos relativos as fases de ovo, 

larva, pupa e larva-adulto foram submetidos à análise de 

variância, sendo as médias, entre tratamentos, comparadas 

pelo teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade. 
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Os dados de viabilidade das diversas fases do 

ciclo foram analisados através da estatistica n~o

paramétrica, utilizando-se o teste de Kruskal-Wallis (CAMPOS, 

1979), sendo as médias comparadas pelo teste n~o-paramétrico 

de Comparaç~es Múltiplas. 

As curvas de sobrevivência dos adultos de 4. 

gemmatalis foram estimadas através 

Weibull, segundo SGRILLO (1982). 

da distribuiç~o de 



26 

4. RESULTADOS E DISCUSS~ 

4.1. Biologia de Anticarsia gemmatalis Hübner, 1818 

em diferentes temperaturas 

4.1.1. Fase de ovo 

Na faixa de 24 a 33=C houve uma relaç~o 

inversa entre a duraç~o do período embrionário e aumento de 

temperatura, tendo sido estatisticamente diferentes com 

exceç~o das temperaturas 30 e 33=C. Os embriOes foram 

afetados pelas variaçbes térmicas, 

bastante diferentes, sendo igual 

nas temperaturas extremas de 21 

(Tabela 1). 

resultando em viabilidades 

a zero ou próximo de zero 

e 33=C respectivamente 

Estes dados de duraç~o e de viabilidade 

diferem dos obtidos por SILVA (1981) que encontrou resultados 

maiores em ambos os casos. Também MOSCARDI et aI. (1981b) 

encontraram dados de viabilidade superiores aos obtidos neste 

trabalho, mas LEPPLA et aI. (1977) somente observaram eclos~o 

de lagartas de A. 

sendo que 

gemmatalis 

nenhuma 

nas temperaturas entre 32,2 e 

eclos~o ocorreu a 21,1=C, a 

semelhança do observado nesta pesquisa. Estes autores também 

observaram que o pico de eclos~o de lagartas de A. gemmatalis 

ocorreu entre o terceiro e sétimo dias nas duas temperaturas 

mais altas (32,2 e 26,7=C), valores esses que se aproximam 

aos registrados nesta pesquisa (Tabela 1). 



Tabela 1. 

Temp. (""C) 

18 

21*** 

24 

27 

30 

33 

27 

Duraç'2:lo (dias) e viabilidade (1.), da fase de ovo de .4. 

gerrmatalis em seis temperaturas. LA: 60±10%; fotofase~ 14 

horas. 

Duraç'ào* 

(dias) 

4,27±O,Ola 

3,32±O,Olb 

2,09±0,Olc 

2,00±0,00c 

Intervalo 

de variaç'2:lo 

4-5 

2-4 

2-3 

2-2 

Viabilidade** 

( 1.) 

z::l , 62±6, 64ab 

57,08±5,98a 

24,72±6,15b 

2,41±o,36c 

n 

1.012 

5.200 

748 

4 

n = número de indivíduos. 

* Médias seguidas de mesma letra n~ diferem estatisticamente, entre 

si, pelo teste de "Tukey", ao nível de 51. de probabilidade. 

** Médias seguidas de mesma letra n~ diferem estatisticamente, entre 

si, pelo teste de "Kruskal-wallis", ao nível de 101. de probabi

lidade. 

*** Todos os ovos obtidos foram inviáveis. 
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4.1.2. Fase de larva 

A duraç~o da fase de larva de A. gemmatalis 

foi diferente para cada uma das temperaturas estudadas, tanto 

para os indivíduos que deram origem a fêmeas como para os 

machos, sendo também inversamente correlacionada com a 

temperatura. Essa duraç~o para todas as temperaturas foi 

maior nos machos, quando comparada a das fêmeas, embora, 

apenas a 21 e 24°C essa diferença tenha sido estatisticamente 

significativa (Tabela 2). 

larval com 

comprometida 

alimentar ou 

A comparaç~o do período de desenvolvimento 

os dados da literatura foi parcialmente 

pelas diferenças com respeito ao substrato 

quanto às temperaturas estudadas. Assim, o 

efeito da temperatura sobre lagartas de A. gemmatalis foi 

estudada em condiç~es de laboratório por REID (1975), 

MOSCARDI (1979), SILVA (1981), usando como alimento folhas de 

soja; por NICKLE (1977) usando folhas de amendoim e por 

LEPPLA et aI. (1977) utilizando dieta artificial. Esses 

autores também obtiveram correlaçOes inversas entre 

temperatura e tempo de desenvolvimento larval, além de maior 

duraç~o para os indivíduos que deram origem à machos, 

comparado às fêmeas, nas temperaturas de 21,1 e 32,2°C e o 

inverso a 26,7°C. 



Tabela 2. Du~aç~o (dias) e viabilidade ('l.) da fase de la~va de A. ge.mmatalis em seis 

tempe~atu~as. UR: 6Otl0%; fotofase: 14 ho~as. 

Du~aç~o (dias)* 

Temp. (OC) 

~ d 

18 38,57±0,24 a A 39,21tO,27 a A 
21 24,55±O,23 b B 25,62tO,20 b C 

24 17,10±0,20 c D 17,85±0,21 c E 

27 12,90±O,19 d F 13,19±O,19 d F 

30 10,87±0,19 e G 11,08±0,18 e G 

33 9,91±0,20 f H 10,14±0,19 f H 

n = núme~o de individuos. 

Inte~valo de va~iaçâo 

~ d 

34-50 34-48 

22-30 22-30 

15-25 15-23 

12-19 12-17 

10-12 10-14 

9-14 9-14 

'Viabilida-

dade ( 'l.) ** 
(~ e d) 

6O,00± 8,43 b 

70,OOt14,06 ab 

76,00±12,93 ab 

92,67± 4,42 a 

98,67± 2,00 a 

96,33± 2,67 a 

n 

78 

105 

114 

139 

148 

140 

* Médias seguidas de mesma let~a, minúscula na coluna ou maiúscula ent~e os sexos n~o 

dife~em estatisticamente ent~e si, pelo teste de "Tukey", ao nivel de 5% de 

p~obabilidade. 

** Médias seguidas de mesma let~a n~o dife~em estatisticamente ent~e si, pelo teste de 

"K~uskal--wallis", ao nivel de 101. de p~obabilídade. 

N 
-O 
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As viabilidades da fase de larva nas 

diferentes temperaturas foram semelhantes, ocorrendo maior 

mortalidade a 18°C (Tabela 2). Esses resultados sugerem que, 

para lagartas de A. gemmatalis, temperaturas iguais ou 

inferiores a 18°C exercem efeitos negativos sobre o 

desenvolvimento, aumentando a mortalidade. Resultados 

semelhantes foram obtidos por SILVA (1981) que obteve 

viabilidades de 76,59; 99,00; 92,00 e 95,551. respectivamente 

para as temperaturas de 20; 25; 30 e 35°C. Por outro lado 

LEPPLA et aI. (1977) encontraram viabilidades de 45, 63 e 291. 

respectivamente a 32,2; 26,7 e 21,1°C valores esses 

bastantes inferiores aos registrados nesta pesquisa. 

4.1.3. Fase de pupa 

A mesma tendªncia das fases de ovo e larva foi 

mantida, ou seja, encurtamento do período com o aumento de 

temperatura, ocorrendo diferença estatística entre todas as 

temperaturas tanto para as 

macho. Também neste caso a 

fªmeas foi inferior ao dos 

com exceç~o a 30°C, onde 

respectivamente). 

pupas fêmea como para as pupas 

duraç~o do período pupal das 

machos em todas 

houve igualdade 

as temperaturas 

(Tabelas 3 e 4, 

Estes dados est~o próximos aos encontrados por 

SILVA (1981) que obteve valores de 22,16; 10,00; 9,50 e 6,92 

dias respectivamente para as temperaturas de 20; 25; 30 e 

35°C. O mesmo pode ser dito com relaç~o aos resultados 

obtidos por NICKLE (1977) que encontrou para o 

desenvolvimento pupal médio os valores de 14,30; 12,50; 

10,00; 8,00; 8,40 e 6,70 dias respectivamente para as 

temperaturas de 21,1; 23,8; 26,7; 29,4; 32,2 e 35,0°C. 



Tabela 3. 

Temp. (OC) 

18 

21 

24 

27 

30 

33 

31 

Duraç~ (dias) e viabilidade ('lo), da fase de pupa-f~mea de A. 

gerrmatalis em seis temperaturas. LR: 60±10%; fotofase: 14 

horas. 

Duraç~* 

(dias) 

27,83±O,23 a 

19,23±O,19 b 

12,04±O,16 c 

8,31±O,14 d 

7,09±0,14 e 

5,66-+0,15 f 

Intervalo 

de variaç~ 

24-37 

16-23 

11-13 

7-9 

6-8 

5-7 

Viabilidade** 

('lo ) 

57,50±8,81 b 

71,11±8,89 ab 

94,00±3,Ob a 

93,85±2,66 a 

92,31±3,61 a 

9O,OO±4,61 a 

n 

23 

35 

50 

61 

64 

56 

n = número de indivíduos. 

* Médias seguidas de mesma letra n~o diferem estatisticamente, entre 

si, pelo teste de "Tukey", ao nível de 5'l. de probabilidade. 

** Médias seguidas de mesma letra n~o diferem estatisticamente entre 

si, pelo teste de "Kruskal-wallis", ao nivel de 5% de probabi

lidade. 



Tabela 4. 

Temp. (CC) 

18 

21 

24 

27 

30 

33 

32 

Duraç'ào (dias) e viabilidade (%), da fase de p..1pa-macho de 4. 

genmatal.i.s em seis temperaturas. LR: 60±10%; fotofase: 14 

horas. 

Duraç'ào* 

(dias) 

29 ,88±0,23 a 

2O,35±O,17 b 

12,68±O,17 c 

8,98±O,15 d 

7,09±0,14 e 

6,05±O,14 f 

Intervalo 

de variaç'ào 

25-42 

17-23 

10-14 

8-11 

7-9 

5-7 

ViabilidadeU 

('l. ) 

66,67±12,29 a 

82,00± 4,66 a 

86,67± 6,67 a 

83,08± 4,98 a 

85,71± 3,88 a 

81,43± 3,29 a 

n 

24 

43 

41 

55 

61 

n = número de indivíduos. 

* Médias seguidas de mesma letra n~o diferem estatisticamente, entre 

si, pelo teste de "Tukey", ao nível de 5% de probabilidade. 

** Médias seguidas de mesma letra n~ diferem estatisticamente entre 

si, pelo teste de "Kruskal-wallis", ao nível de 5% de probabi

lidade. 
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Quanto a viabilidade houve diferença 

estatística entre as temperaturas apenas para l8c C e as 

demais, com exceç~o de 2loC, no caso das pupas femea (Tabelas 

3 e 4, respectivamente). De modo geral as viabilidades de 

pupas femeas sempre foram superiores as obtidas para as pupas 

macho, com exceç~o a l8c C. 

Os valores de viabilidade pupal obtidos neste 

trabalho para machos foram inferiores aos de SILVA (1981) que 

encontrou viabilidades superiores a 931., excluindo a 20°C, 

onde esse autor obteve 46,151.. 

4.1.4. Período de larva a adulto 

Ocorreram diferenças na duraç~o do ciclo 

(larva-adulto) em todas as temperaturas estudadas, havendo 

uma relaç~o inversa entre duraç~o e elevaç~o térmica na faixa 

estudada, sendo este parâmetro biológico um somatório de duas 

fases do desenvolvimento do inseto (Tabela 5). 

A viabilidade total nestas duas fases do ciclo 

do inseto, nas seis temperaturas estudadas, ficou 

compreendida na faixa de 28,00 a 88,001.. Houve diferença 

estatística apenas entre as temperaturas de 18 e 30°C (Tabela 

5). 

Os dados de duraç~o destas duas fases do ciclo 

de vida de 4. gemmatalis, nas temperaturas estudadas, foram 

relativamente próximas aos obtidos por REID (1975), embora 

este autor também tenha incluído em sua observaç~o a fase de 

ovo. 



Tabela 5. Du~aç~o (dias) e viabilidade (1.), do pe~íodo la~va-adulto de A. gemmatalis em seis 

tempe~atu~as. UR: 6O±10l.; fotofase: 14 ho~as. 

Du~aç~o (dias)* 

Temp. (CC) 

i ti 

18 65,73±O,32 a 69,14±O,42 a 

21 43,97±O,28 b 45,60±O,29 b 

24 28,73±O,23 c 30,21±O,28 c 

27 21,10±0,21 d 22,24±0,25 d 

30 18,00±0,21 e 18,57±0,24 e 

33 16,51±0,22 f 17,13±0,28 f 

n = núme~o de individuos. 

Inte~valo de va~iaç~o 

i ti 

59-77 62-83 

39-47 42-51 

27-34 27-35 

20-23 20-28 

17-20 17-22 

16-19 16-20 

Viabili-

dade(I.)U 

(i e ti) 

28,OO± 7,42 b 

60,OO±11 , 55 ab 

58,00±13,81 ab 

72,OO± 5,33 ab 

88,OO± 4,42 a 

74,OO± 3,06 ab 

n 

47 

78 

95 

119 

125 

117 

* Médias seguidas de mesma let~a minúscula na coluna ou maiúscula ent~e os sexos n~o 

dife~em estatisticamente ent~e si, pelo teste de "Tukey", ao nível de 51. de 

p~obabilidade. 

** Médias seguidas de mesma let~a n~o dife~go estatisticamente ent~e si, pelo teste de 

"K~uskal-wallis", ao nível de 51. de p~obabilidade. 

Vl 
~ 
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Com base nos ~esultados da p~esente pesquisa 

ao longo de uma ge~aç~o, pode-se conside~a~ a tempe~atu~a de 

27°C como a mais adequada pa~a c~iaç~o de 4, gemmatalis 1 a 

pa~ti~ da du~aç~o e da viabilidade (Tabela 5), ac~escido dos 

dados ~elativos a fase de ovo (Figu~a 1). 

120 

100 

80 

60 

40 

20 

O 
18 21 

VIABILIDADE(%) 

24 27 30 

TEMPERATURA( o C) 

33 

LARVA 

OVO 

Figu~a 1. Viabilidade (I.) total e das fases de ovo, la~va e 

pupa de A. gemmatalis em seis tempe~atu~as. UR: 

60±10%; fotofase: 14 ho~as. 
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encontrada por 

Esta constataç~o 

LEPPLA et aI. 

foi bastante semelhante 

(1977) que concluíram ser 

a 

a 

temperatura de 26,7°C a ideal para A. gemmatalis, criadas sob 

condiç~es de laboratório em meio artificial, embora eles 

tenham verificado que o desenvolvimento larval ocorreu na 

faixa entre 13 e 36c C. Também MOSCARDI et aI. (1981b) 

chegaram a mesma constataç~o trabalhando com folhas de soja e 

diferem dos resultados obtidos por SILVA (1981) que concluiu 

ser a temperatura de 25c C a mais favorável para a postura e 

desenvolvimento desse inseto. 

4.1.5. Longevidade do adulto de A. gemmatalis nao 

acasalado 

acasalados 

A longevidade dos adultos de A. gemmatalis n~o 

foi maior às temperaturas mais baixas e menor às 

temperaturas mais 

Este fenômeno é 

elevadas, para ambos os sexos (Tabela 6). 

comum entre insetos e foi também constatado 

para A. gemmatalis por SILVA (1981) e por MOSCARD! et aI. 

(1981b). A exceç~o ocorreu para machos na faixa entre 24 e 

30°C, onde se observou o inverso. 

As curvas de sobrevivência de A. gemmatalis 

obedeceram o modelo de Weibull (Figuras 2 e 3), para ambos os 

sexos. 
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Longevidade (dias) de fêmeas e machos, n~ acasalados, de A. 

genmatalis submetidos em diferentes temperaturas. LR: 60±10/.; 

fotofase: 14 horas. 

n = número de indivíduos. 

X2 = 11 ,07 (n~o significativo ao nível de :=,~,: de pr-obabi 1 idade ). 
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4.1.6. Longevidade do adulto de ~. gemmatalis 

acasalado 

A longevidade dos adultos de 4. gemmatalis 

acasalados, à semelhança dos n~o acasalados, foi maior nas 

temperaturas mais baixas e meno~ nas mais elevadas, para 

ambos os sexos, embora tenha ocorrido invers~o para fêmeas 

nas temperaturas de 24 e 27°C (Tabela 7). Pela comparaç~o dos 

dados existentes nas Tabelas 6 e 7 n~o ficou evidente a 

influência do acasalamento sobre a longevidade dos adultos. 

Entretanto, na conduç~o do trabalho pôde ser constatado, com 

diversas fêmeas n~o acasaladas, a realizaç~o de postura o que 

pode explicar o n~o aumento na longevidade dos indivíduos que 

estariam assim economizando energia e vivendo mais conforme 

sugerido por ENGELMANN (1970). Por outro lado, MOSCARDI et 

aI. (1981b) observaram que fêmeas n~o acasaladas viveram 

significativamente mais do que fêmeas acasaladas numa 

determinada temperatura, possivelmente em raz~o do fenômeno 

sugerido acima. 

gemmatalis, 

Quanto as 

estas também 

curvas de 

obedeceram 

sobrevivência de 4. 

o modelo de Weibull. 

Entretanto, n~o foi possível determinar a curva de 

sobrevivência para machos mantidos a 33°C, pois os dados n~o 

se ajustaram ao modelo matemático utilizado (Figuras 4 e 5). 

4.1.7. Raz~o sexual 

A raz~o sexual média de 4. gemmatalis nas seis 

temperaturas foi de 0,50, com uma relaç~o sexual de 1,02 

fêmeas para cada macho. A temperatura em termos médios afetou 

igualmente os sexos. 
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Tabela 7. Longevidade (dias) de fêmeas e machos, acasalados, de A. 

ge.mmatalis submetidos em diferentes temperaturas. 

6O±10%; fotofase: 14 horas. 

Temp. (CC) 

18 

21 

24 

27 

30 

33 

Longevidade (dias) 

i 

30,34±O,77 

14,43±O,61 

14,89±O,40 

11,12±O,30 

9,29±O,49 

n = nUmero de indivíduos. 

n 

21 

22 

22 

26 

23 

Longevidade (dias) 

ti 

22,59±0,85 

16,24±O,52 

11,62±0,38 

10, 58±0, 36 

7,31±O,37 

X2 = 9,49 (n~o significativo ao nível de 51. de probabilidade). 

LA: 

n 

21 

22 

22 

26 

23 
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Tabela 8. Raz~o sexual e relaç~o sexual de A. genmatalis obtidas em 

diferentes temperaturas. 

Temp. (CC) Raz~ sexual Relaç~o sexual n 

18 0,51 0,96 1 54 

21 0,38 1,62 1 84 

24 0,58 0,71 1 97 

27 0,54 0,86 1 114 

30 0,53 0,88 1 126 

33 0,47 1,12 1 131 

Geral 0,50 6,15 6 

n = número de indivíduos. 

Estes resultados diferem dos obtidos por 

LEPPLA et aI. (1977) que encontraram raz~es sexuais de 0,88; 

0,99 e 0,89 respectivamente, para as temperaturas de 32,2; 

26,1 e 21,1°C. Entretanto, SILVA (1981) obteve uma raz~o 

sexual média de 0,51 que se aproxima com a verificada nesta 

pesquisa. 
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4.1.8. Capacidade e ritmo de postura 

Verificou-se a ocorrência de postura de A. 

gemmatalis na faixa de 21 a 33°C com maior média de ovos por 

fêmea sendo obtida à temperatura de 27°C, com mínimo de zero 

e máximo de 975 ovos (Figura 6). Estes resultados est~o 

dentro de um intervalo bastante amplo obtido por diversos 

autores como SILVA (1981) que encontrou de 82,59 a 133,66 

ovos/fêmea; OLIVEIRA (1981) que encontrou de 126,71 a 517,66 

ovos/fêmea; MARQUES & CORSEUIL (1984) que encontraram de 

129,30 a 406,60 ovos/fêmea; MOSCARDI et aI. (1981b) que 

encontraram de 515,00 a 963,41 ovos/fêmea; por GAMUNDI (1988) 

que encontrou de 677,04 a 1000,29 ovos/fêmea e por HEINECK & 

CORSEUIL (1991) que encontraram de 350,80 a 811,00 

ovos/fêmea. 

o número máximo de ovos depositados no 

intervalo de cinco dias foi observado entre o 26Q e 30Q dia a 

21°C, entre o sexto e o décimo dia nas temperaturas de 24; 27 

e 30°C e entre o 11Q e 15Q dia a 33°C, sendo que a oviposiç~o 

ocorreu no período mínimo de 20 dias à temperatura de 33°C, e 

no máximo de 55 dias a 21°C (Figuras 6 e 7). 

Assim os dados obtidos nesta pesquisa, com 

respeito ao total de ovos obtidos 

estudadas, coincidem com os de 

nas diversas temperaturas 

LEPPLA et aI. (1977) e 

MOSCARDI et aI. (1981b) que também constataram à temperatura 

de 26,7°C a maior capacidade de postura de A. gemmatalis. 
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Figur-a 6. Ritmo diár-io de postur-a (númer-o médio de 
ovos/fêmea) de A. gemmatalis em 
UR: 60±10/.; fotofase: 14 hor-as. 

cinco temper-atur-as. 
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Figura 7. Ritmo diário de postura (%) de A. gemmatal~s em 
cinco temperaturas. UR: 60±10%; fotofase: 14 horas. 

4.2. Limites térmicos de desenvolvimento e constante 

térmica 

Pode-se constatar que o limite térmico 

inferior de desenvolvimento de A. gemmatal~s foi de 15,63; 

12,84; 14,90 e 12,76°C respectivamente para as fases de ovo, 

larva, pupa e ciclo total com exigências térmicas de 33,13; 

196,34; 108,03 e 538,13 graus-dia, respectivamente (Tabela 9 

e Figuras 8, 9, 10 e 11). 

Os dados do limiar de desenvolvimento térmico 

inferior (temperatura base) e da constante térmica para A. 

gemmatal is, obtidos neste estudo, foram superiores aos 

relatados por SILVA (1981), quanto a temperatura base, que 

encontrou valores de 10,10; 5,80 e 12,90°C respectivamente 

para as fases de ovo, larva e pupa. Com relaç~o a constante 

térmica o inverso foi verificado tendo obtido os valores de 

59,10; 340,12 e 148,43 graus-dia para as fases de ovo, larva 

e pupa, respectivamente. 



Tabela 9. 

48 

Limite termico inferior (Tb), superior (Tbs) (CC) e constante 
térmica (graus-dias) (GD) nas diferentes fases de 

desenvolvimento de 4. genrnatalis. LR: 60±10'l.; fotofase:14 
horas. 

Tb (CC) Constante térmica (GD) 

Fase do ciclo Tb.(CC) 
ri X i ri X 

Ovo 15,63 33,13 
Larva 12,86 12,81 12,84 191,70 201,03 196,34 
Pupa 14,93 14,88 14,90 104,15 111,77 108,03 

Ciclo total 15,30 10,82 12,76 35,96 344,82 625,04 538,13 

O l/O 
5._--------------------------------------------~ 

4 
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2 

Tb 
1+---~--_.--_.----,_--._--._--_r--_,----,_--._-L 

14 16 18 20 22 24 26 28 30 
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- OURAÇÃO(D) -e- VELOC.DESENV.(I/D) I 
34 

0,6 

0,5 

0,4 

0,3 

0,2 

0,1 

° 

Figura 8. Duraç~o (dias) e velocidade de desenvolvimento da 
fase de ovo de 4. gemmatalis em funç~o da 
temperatura. UR: 60±10'l.; fotofase: 14 horas. 



49 

D I/D 
40 

19 
0,12 

0,10 
30 

0,08 

20 0,06 

0,04 
10 

0,02 
Tb 

O O 

10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 
TEMPERATURA (OC ) 

D I/D 
50 0,12 

Ó 
40 0,10 

0,08 
30 

0,06 

20 
0,04 

10 
0,02 

Tb 
O O 

10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 
TEMPERATURA (OC) 

D l/D 
50 0,12 

-

f 0,10 
X 

40 

0,08 
30 

0,06 

20 
0,04 

10 0,02 
Tb 

O O 

10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 

TEMPERATURAlOC) 

[ - DURAÇÃO(D) -e- VELOC.DESENV.(I/D) I 
Figura 9. Duraç~o (dia) e velocidade de desenvolvimento da 

fase de larva de .,q~ gemmatalis (fêmea, macho e 
média) em funç~o da temperatura. UR: 60±101.; 
fotofase: 14 horas. 
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Figura 10. Duraç'ào (dias) e velocidade de desenvolvimento da 

fase de pupa de IL C]emmatalis (fêmea, macho e 
média) em funç'ào da temperatura (UR: 60±10%; 
fotofase: 14 horas) • 
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40 0,02 

Figura 11. Duraç~o (dias) e velocidade de desenvolvimento do 
período ovo-adulto 
e média) em funç~o 
fotofase: 14 horas. 

de 4. gemmatalis (fêmea, macho 
da temperatura. UR: 60±10%; 



larva 

Nesta pesquisa 

e de pupa, para 

as temperaturas base das 

ambos os sexos, foram 

52 

fases de 

bastante 

próximas, o 

onde os 

mesmo n~o ocorrendo com relaç~o ao ciclo total, 

valores obtidos foram 15,30 e 10,82°C, 

respectivamente, para fêmea e macho. Estes dados evidenciam 

ser as fêmeas mais exigentes com relaç~o a temperaturas 

baixas, comparativamente aos machos. Com relaç~o a 

térmica os machos necessitam de maior tempo para 

seu desenvolvimento, comparados as fêmeas em 

situaç~es estudadas. 

constante 

completar 

todas as 

Com relaç~o ao ciclo total médio a constante 

térmica obtida nesta pesquisa aproximou-se da relatada por 

SILVA (1981) que foi de 579,60 graus-dia. 

Entretanto, as diferenças encontradas entre esta 

pesquisa e a de SILVA (1981) podem ser atribuídas as 

metodologias empregadas, aos substratos alimentares e 

principalmente as populaç~es de insetos utilizadas, que no 

caso deste autor trabalhou com adultos de A. gemmatalis 

provenientes do campo, enquanto que nesta pesquisa foram 

utilizados insetos provenientes de criaç~o de laboratório, 

mantidos nestas condiç~es, por diversas geraçees. 

Observou-se nas diferentes fases do ciclo do 

inseto e ciclo total (Tabela 10 e 11, respectivamente), que 

os valores de duraç~o estimados pelas equaçees de velocidade 

de desenvolvimento, explicam de forma segura este parâmetro, 

evidenciado pelos coeficientes de determinaç~o (R2). 



Tabela 10. Equaç~ da velocidade de desenvolvimento 

~espectivo coeficiente de dete~minaç~ 

dife~entes fases do ciclo de ~. ge.mmatalis. 

Fase de 

desenvolvimento 

Ovo 

La~a 

Pupa 

Ciclo total 

Obse~açOes: 

l/D = -0,471862 + 0,0~~181X 

l/D = -0,067094 + 0,OO5216X 

l/D = -0,143324 + 0,009601X 

l/D = -0,044385 + O,OO2900X 

D = Desenvolvimento (dias) 

X = Tempe~atu~a (CC) 

pa~a 

(R2) 

53 

fê?lTlE'as e 

pa~a as 

R2 Cf.) 

94,04 

99,03 

99,04 

85,35 

Tabela 11. Equac~ da velocidade de desenvolvimento para macros e 

~espectivo coeficiente de dete~minaç~ (R2) para as 

diferentes fases do ciclo de ~. ge.mmatalis. 

Fase de 

desenvolvimento 

Ovo 

La~va 

Pupa 

Ciclo total 

l/D = -0~471862 + 0,030181X 

l/D = -0 1 063721 + O,OO4974X 

l/D = -0,133171 + O,008947X 

l/D = -0,017303 + O,OOl600X 

Obse~açOes: D = Desenvolvimento (dias) 

X = Tempe~atura (CC) 

94,04 

98,82 

99,21 

98,96 
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Com relaç~o a temperatura base superior (Tb.), 

calculada para o ciclo total (Tabela 9), verificou-se que os 

resultados obtidos est~o de acordo com os dados de LEPPLA et 

aI. (1977), quando esses autores observaram que n~o houve 

desenvolvimento acima de 36°C, evidenciando a possibilidade 

de uso das fórmulas propostas por SAVESCU (1965) para 

delimitaç~o das faixas de temperaturas para este inseto em 

trabalhos de zoneamentos ecológicos. 

4.3. Tabela de vida de fertilidade 

Os dados obtidos para elaboraç~o das tabelas 

de fertilidade nas temperaturas de 24; 27 e 30°C constam das 

Tabelas 12, 13 e 14. 

Como n~o se obteve número suficiente de 

adultos para acasalamento a 18=C ou ovos viáveis a 21 e 33°C 

n~o foi possível elaborar tabelas de vida de fertilidade 

nestas outras temperaturas. 

A duraç~o média de uma geraç~o (T'), isto é, o 

tempo que decorre da emergência dos pais ao aparecimento de 

seus descendentes, 

dias a 24°C, 33,7 

decresceu com a temperatura, sendo de 41,7 

dias a 27°C e 29,0 dias a 30°C, o que era 

esperado em decorrência da constante térmica. Todavia, os 

valores da raz~o finita de aumento foram de 1,1030 a 24°C; 

1,1651 a 27°C e 1,1141 a 30°C, indicando que cada fêmea dará 

respectivamente, por geraç~o 59; 171 e 23 fêmeas. 

Portanto, fica evidenciado que realmente a 

temperatura de 27°C é a mais favorável para a criaç~o de ~. 

gemmatalis, seguido pelas temperaturas de 24°C e de 30°C. Tal 

resultado está compreendido dentro da faixa citada por 

GAMUNDI (1988) que determinou os valores de 155,93 a 297,31 

vezes para a capacidade de aumento da populaç~o em cada 

geraç~o a 26°C, dependendo do alimento (vagens ou folhas 

superiores de soja). 



Tabela 12. Tabela de vida de fe~tilidade pa~a~. gemmatal~s à 
tempe~atu~a de 24OC. UR: 6O±10'l.; fotofase: 14 ho~as. 

X m" I" ffi,.{ .1,." m>< .1.,.(. x Fase 

0,5 1,0 

) 
ovo, la~va, 

p..1pa 

32,5 
33,5 } 34,5 p~é-oyiposiç'ào 

35,5 
36,5 
37,5 8,01 0,49 3,92 147,00 
38,5 13,89 0,70 9,72 374,22 
39,5 16,70 0,58 9,69 382,75 
40,5 13,54 0,60 8,12 328,86 
41,5 11,55 0,62 7,16 297,14 
42,5 8,45 0,40 3,38 143,65 
43,5 5,29 0,60 3,17 137,89 
44,5 5,30 0,62 3,29 146,40 
45,5 8,77 0,53 4,65 211,57 
46,5 5,95 0,52 3,09 143,68 adulto 
47,5 2,15 0,20 0,43 20,42 
48,5 4,02 0,14 0,56 27,16 
49,5 4,60 0,02 0,09 4,46 
50,5 5,51 0,04 0,22 11,11 
51,5 8,44 0,16 1,35 69,52 
52,5 4,43 0,07 0,32 16,27 
53,5 3,39 0,04 0,14 7,49 
54,5 0,73 0,00 0,00 0,00 
55,5 0,19 0,00 0,00 0,00 
56,5 0,58 0,00 0,00 0,00 
57,5 1,17 0,00 0,00 0,00 
58,5 1,75 0,00 0,00 0,00 
59,5 7,60 0,00 0,00 0,00 
60,5 2,34 0,00 0,00 0,00 
61,5 0,00 0,00 0,00 0,00 

E 59,29 2.469,59 

Ro = 59,29; T' = 41,66; ~<n = 0,0980; À = 1,1030 
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Tabela 13. Tabela de vida de fertilidade para~. gemmatalis à 
temperatura de 27""C. l..R: 6O±101.; fotofase: 14 tnras. 

X m., 1,., m,.c.1H m.,.l ... x Fase 

0,5 1,0 

} ovo, larva, 
J1lpa 

23,5 
24,5 

} 25,5 pré-oviposiç~o 
26,5 
27,5 
(1fi,~' 36,62 0,49 17,94 511,29 
29,5 40,80 0,66 26,93 794,43 
30,5 41,67 0,74 30,84 940,62 
31,5 29,60 0,61 18,06 568,89 
32,5 21,11 0,58 12,24 397,80 
33,5 18,01 0,81 14,59 488,76 
34,5 9,70 0,49 4,75 163,87 
35,5 14,72 0,63 9,27 329,08 
36,5 8,13 0,49 3,98 145,27 
37,5 5,52 0,76 4,19 157,12 
38,5 8,55 0,62 5,30 204,05 
39,5 3,44 0,89 3,06 120,87 
40,5 2,84 0,07 0,20 8,10 
41,5 9,68 0,21 2,03 84,24 adulto 
42,5 6,72 0,18 1,21 51,42 
43,5 6,85 0,00 0,00 0,00 
44,5 6,72 0,00 0,00 0,00 
45,5 2,42 0,00 0,00 0,00 
46,5 3,76 0,00 0,00 0,00 
47,5 20,70 0,46 9,52 452,20 
48,5 9,14 0,42 3,84 186,24 
49,5 4,30 0,57 2,45 121,27 
50,5 1,61 0,06 0,10 5,05 
51,5 2,15 0,17 0,36 18,54 
52,5 1,61 0,00 0,00 0,00 
53,5 3,76 0,00 0,00 0,00 
54,5 6,45 0,00 0,00 0,00 
55,5 7,53 0,00 0,00 0,00 
56,5 6,45 0,00 0,00 0,00 
57,5 5,91 0,00 0,00 0,00 

E 170,86 5.749,11 

Ro = 170,86; r' = 33,65; r m = 0,1528; À = 1,1651 
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Tabela 14. Tabela de vida de fertilidade para 4. gE?lTYTJi3talis à 

temperatura de 300C. UR: 6O±10'l.; fotofase: 14 horas. 

X m., I., mH.l"" mH .1,.,.x Fase 

0,5 1,0 
ovo, larva 

PJpa 

19,5 
20,5 l 21,5 pré-ovip:3Siç~o 

22,5 j 
23,5 0,00 
24,5 3,72 0,25 0,93 22,78 
25,5 10,44 0,42 4,38 111,69 
26,5 8,57 0,36 3,08 81,62 
27,5 7,79 0,71 5,53 152,07 

28,5 5,39 0,33 1,78 50,73 
29,5 3,57 0,32 1,14 33,63 

30,5 4,63 0,31 1,43 43,61 
31,5 5,88 0,00 0,00 0,00 
32,5 4,89 0,50 2,44 79,30 adulto 

33,5 0,66 0,06 0,04 1,34 
34,5 0,09 0,00 0,00 0,00 
35,5 0,71 0,23 0,16 5,68 
36,5 0,71 0,00 0,00 0,00 
37,5 2,66 0,00 0,00 0,00 

38,5 0,00 0,08 0,00 0,00 
39,5 0,53 0,00 0,00 0,00 
40,5 3,19 0,67 2,14 86,67 

E 23,05 669,12 

Ro = 23,05; T' = 29,03; r m = 0,1081; À = 1,1141 
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Analisando-se a Figura 12, nota-se também que 

a temperatura mais adequada para o desenvolvimento 

de 4. gemmatalis e que o período mais favorável para o 

aumento populacional da espécie situou-se entre o 29º e 31º 

dias do ciclo porque se obteve um maior valor 

fertilidade específica (ANOREWARTHA & BIRCH, 1954). 

para a 

Como os valores da taxa líquida de reproduç~o 

a 27~C, obtidos neste trabalho, est~o próximos aos de LEPPLA 

et aI. (1977) que foi de 127,2 vezes a 26,7°C e discrepantes 

dos de MOSCAROI et aI. (1981b) que foi de 369,0 vezes, também 

a 26,7°C, apesar da diferença de apenas 0,4°C, indicando que 

estes dados se aplicam exatamente as geraçOes do inseto 

analisadas. Dessa forma, para se obter dados que representem 

as taxas de aumento de 4. gemmatalis é necessário recorrer a 

tabela de vida estabilizada, que possibilita obter valores 

médios que representem a característica da espécie, para 

aquelas condiç~es ecológicas, independente de geraçefes, 

valores esses próximos a taxa real do 

das condiçOes experimentais. 

inseto, independente 

4.4. Tabela de vida estabilizada 

Os dados de distribuiç~o de idade estável de 

4. gemmatalis para as três 

das Tabelas 15, 16 e 17. 

temperaturas estudadas, constam 

estável 

A partir dos dados de distribuiç~o de idade 

foram obtidos os valores das taxas finitas de 

nascimento ( f3 ) , intrínseca de aumento (R) , finita de 

mortalidade (y), intrínseca de nascimento (b) e intrínseca de 

mortalidade (d) para as três condiçOes térmicas estudadas. 
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Tabela 15. Distr-ibuiç~ de idade estável par-a A. gerrmatalis à 

temper-atur-a de 24OC. LR: 6O±101.; fotofase: 14 hor-as. 

Distr-ibuiç',;\o Distr-ibuiç~ 

Idade L (x) de idade Idade L (x) de idade 

estável estável 

° 1,00 9,5873 27 1,00 0,6601 
1 1,00 8,6828 28 1,00 0,5979 

2 1,00 7,8636 29 1,00 0,5415 
3 1,00 7,1217 30 1,00 0,4904 
4 1,00 6,4497 31 1,00 0,4441 
5 1,00 5,8412 32 1,00 0,4022 
6 1,00 5,2901 33 1,00 0,3643 

7 1,00 4,7910 34 1,00 0,3299 
8 1,00 4,3390 35 1,00 0,29El8 
9 1,00 3,9296 36 1,00 0,2706 

10 1,00 3,5589 37 0,49 0,1201 
11 1,00 3,2231 38 0,70 0,1554 

12 1,00 2,9190 39 0,58 0,1166 
13 1,00 2,6436 40 0,60 0,1092 

14 1,00 2,3942 41 0,62 0,1022 
15 1,00 2,1681 42 0,40 0,0597 

16 1,00 1,9637 43 0,60 0,0811 

17 1,00 1,7784 44 0,62 0,0759 
18 1,00 1,6107 45 0,53 0,0588 
19 1,00 1,4581 46 0,52 0,0522 

20 1,00 1,3211 47 0,20 0,0182 
21 1,00 1,1964 48 0,14 0,0115 

22 1,00 1,0835 49 0,02 0,0015 
23 1,00 0,9813 50 0,04 0,0027 
24 1,00 0,8887 51 0,16 0,0098 

25 1,00 0,8041 52 0,07 0,0039 
26 1,00 0,7289 53 0,04 0,0020 

Taxa finita de nascimento B = 0,1059 

Taxa intr-ínseca de aumento R = 0,0991 

Taxa finita de mor-talidade Y = 0,0017 
Taxa intr-ínseca de nascimento b = 0,1007 

Taxa intr-ínseca de mor-talidade d = 0,0016 
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Tabela 16. Distril::uiç~o de idade estável para .4. getTJf'lJi3talis à 

temperatura de 27CC. UR: 60±10/.; fotofase: 14 horas. 

Distril::uiç~ Distril::uiç~o 

Idade L (x) de idade Idade L (x) de idade 

estável estável 

° 1,00 14,9010 24 1,00 0,3165 

1 1,00 12,6915 25 1,00 0,2695 

2 1,00 10,8096 26 1,00 0,2296 

3 1,00 9,2067 27 1,00 0,1955 
4 1,00 7,8415 28 0,49 0,0816 

5 1,00 6,6787 29 0,66 0,0936 

6 1,00 5,6884 30 0,74 0,0894 

7 1,00 4,8449 31 0,61 0,0628 

8 1,00 4,1265 32 0,58 0,0508 

9 1,00 3,5146 33 0,81 0,0605 

10 1,00 2,9935 34 0,49 0,0312 

11 1,00 2,5496 35 0,63 0,0341 

12 1,00 2,1715 36 0,49 0,0226 

13 1,00 1,8495 37 0,76 0,0299 

14 1,00 1,5753 38 0,62 0,0207 

15 1,00 1,3417 39 0,89 0,0254 

16 1,00 1,1427 40 0,07 0,0017 

17 1,00 0,9733 41 0,21 0,0043 

18 1,00 0,8290 42 0,18 0,0032 

19 1,00 0,7060 43 0,46 0,0069 

20 1,00 0,6014 44 0,42 0,0054 

21 1,00 0,5122 45 0,57 0,0062 

22 1,00 0,4362 46 0,06 0,0006 

23 1,00 0,3716 47 0,17 0,0013 

Taxa finita de nascimento B = 0,1750 
Taxa intrínseca de aumento R = 0,1605 

Taxa finita de mortalidade y = 0,0086 
Taxa intrínseca de nascimento b = 0,1613 
Taxa intrínseca de mortalidade d = 0,0008 
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Tabela 17. Distribuiç~o de idade estável para A~ gemmatalis à 

temperatura de 3O'='C. lfh 6O±10%; fotofase: 14 horas. 

Distribuiç~o Distribuiç~o 

Idade L (x) de idade Idade L (x) de idade 
estável estável 

° 1,00 11,1641 21 1,00 1,0897 
1 1,00 9,9932 22 1,00 0,9754 
2 1,00 8,9451 23 1,00 0,9754 
3 1,00 8,0069 24 1,00 0,1954 
4 1,00 7,1671 25 0,42 0,2938 
5 1,00 6,4154 26 0,36 0,2254 
6 1,00 5,7426 27 0,71 0,398) 
7 1,00 5,1401 28 0,33 0,1656 
8 1,00 4,6012 29 0,32 0,1437 
9 1,00 4,1181 30 0,31 0,1244 

10 1,00 3,6866 31 0,31 0,1244 

11 1,00 3,2981 32 0,:50 0,1610 
12 1,00 2,9538 33 0,06 0,0173 
13 1,00 2,6440 34 0,06 0,0173 
14 1,00 2,3667 35 0,23 0,0531 
15 1,00 2,1181 36 0,23 0,0531 

16 1,00 1,8963 37 0,23 0,0531 
17 1,00 1,6974 38 0,08 0,0133 
18 1,00 1,5194 39 0,08 0,0133 
19 1,00 1,3600 40 0,67 0,0889 
20 1,00 1,2174 

Taxa finita de nascimento B = 0,1247 
Taxa intrínseca de aumento R = 0,1108 
Taxa finita de mortalidade y = 0,0076 
Taxa intrínseca de nascimento b = 0,1179 
Taxa intrínseca de mortalidade d = 0,0071 
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Assim as taxas intrínsecas de aumento (R) 

foram de 0,0991; 0,1605 e 0,1108 para as temperaturas de 24; 

27 e 30°C, mostrando que houve grande variaç~o entre estes 

dados e os obtidos para as taxas infinitesimais de aumento 

(r~) nas mesmas temperaturas (Tabelas 12, 13 e 14), pois com 

estes valores cada f~mea dará após a duraç~o de uma geraç~o 

62; 222 e 25 f~meas, respectivamente, que correspondem a 

raz~o intrínseca de aumento. Esses valores resultam da 

diferença da taxa intrínseca de nascimento (b), da taxa 

intrínseca de mortalidade (d), fornecendo, assim, também o 

parâmetro de mortalidade da espécie que n~o era conhecido 

pela tabela de fertilidade. 

A tabela estabilizada possibilita obter 

parâmetros inerentes à espécie em condiçôes de laboratório. 

Entretanto, como a populaç~o de 4. gemmatalis em condiçbes de 

campo apresenta maior variabilidade genética, além de ser 

atacada por uma série de inimigos naturais, como predadores, 

parasitóides e patógenos (FORD et aI., 1975), sofrendo 

influ~ncia também de fatores climáticos e das fontes de 

alimento (diferentes cultivares de soja) (ROSALES, 1990; 

HEINECK & CORSEUIL, 1991; PINHEIRO et aI., 1993), ser~o 

necessários estudos, em condiçôes naturais, para elaboraç~o 

de tabelas de vida ecológicas, as quais s~o de grande valia 

para a compreens~o de sua dinâmica populacional em programas 

de manejo integrado de pragas. 
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5. CONCLUSnES 

1) A temperatura de 27=C é a mais adequada 

para o desenvolvimento de ~nticarsia gemmatalis Hübner, 1818; 

2) O desenvolvimento embrionário é nulo ou 

praticamente nulo nas temperaturas de 21 e de 33=C, respec

tivamente; 

3) Existe uma relaç~o inversa entre a longevi

dade de adultos à temperatura na faixa térmica de 18 a 33°C 

para machos e f~meas acasalados ou n~o; 

4) A temperatura, em termos médios, afeta 

igualmente os sexos; 

5) A 27c C uma fêmea coloca em média 416 ovos, 

sendo o ritmo de postura maior do quinto ao décimo dia; 

6) A viabilidade total (ovo - adulto) é maior 

7) O limite térmico inferior de desenvolvi-

mento é de 12,7°C e o superior de 36°C, com uma constante 

térmica de 538 graus-dia; 

8) Baseando-se em tabelas de vida, a tempe

ratura de 27°C é a mais adequada à multiplicaç~o, vindo a 

seguir a de 24 e de 30o C; 
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9) Pela tabela de vida de fertilidade a 27a C, 

a taxa líquida de reproduç~o é de 171 vezes e a duraç~o média 

de uma geraç~o de 34 dias, correspondente a uma adiçâo de 171 

fêmeas/fêmea na populaç~o estudada; 

10) Pela tabela de vida estabilizada a 27°C, a 

raz~o intrínseca de aumento é de 222 fêmeas/fêmea. 
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