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RESUMO 

Com o objetivo de se desenvolver uma dieta artificial para a criação 

"in vitro" de B. hebetor, avaliou-se a influência de diferentes espécies de 

lagartas, hospedeiras ou não, para sua criação "in vivo", a fim de selecionar o 

mais adequado para extração dos hototecidos pupais, desde que este é o 

principal componente na confecção de uma dieta artificial para ectoparasitóides. 

Assim, realizou-se o estudo da biologia de B. hebetor, em condições 

controladas de temperatura (25±2°C), umidade relativa (60±10%) e fotoperíodo 

(fotofase de 14 horas), sobre sete lagartas de lepidópteros, Anagasta kuehniella 

(Zeller), Corcyra cepha/onica Stainton e Sitotroga cerealella (Olivier) 

(hospedeiros naturais) e Diatraea saccharalis (Fabricius), Heliofhis virescens 

(Fabricius), Anticarsia gemmatalis Hübner, Spodoptera frugiperda (J.E. Smith) 

(insetos criados rotineiramente no laboratório de Biologia de Insetos da 

ESALQ/USP e, portanto, de fácil obtenção). A duração do ciclo biológico (ovo

adulto) e respectiva viabilidade foram afetadas em função do hospedeiro 

utilizado. D. saccharalis foi o único hospedeiro não natural que proporcionou 

resultados semelhantes àqueles obtidos sobre A. kuehniella, C. cephalonica e 

S. cerealella; quanto a agressividade, D. saccharalis produziu insetos com 

capacidade de paralisação e parasitismo semelhantes àqueles criados sobre as 
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traças, sendo esta espécie selecionada, juntamente com o hospedeiro natural, 

A. kuehniella, para a extração dos holotecidos pupais. À partir destes 

holotecidos, foram elaboradas sete dietas artificiais com proporções variadas de 

holotecidos pupais, gema de ovo, leite semi-desnatado, hidrolisado de 

lactoalbumina, soro fetal bovino, solução de extrato de levedura água destilada 

e mistura de sais. A dieta contendo 60% de holotecidos pu pais de D. 

saccharalis, 12% de soro fetal bovino, 12% de hidrolisado de lactoalbumina, 

16% de gema de ovo, apresentou similaridade ao hospedeiro natural, sendo 

que a duração do ciclo (ovo-adulto) não diferiu estatisticamente e os adultos 

prontamente paralisaram e parasitaram a traça, embora numa proporção menor 

àquela encontrada para aqueles criados sobre A. kuehniella. Insetos criados "in 

vitro" apresentaram valores de longevidade de fêmeas estatisticamente 

semelhantes aos obtidos quando este foi criado sobre o hospedeiro natural; 

. entretanto, cerca de 60% das larvas desenvolvidas sobre as dietas não 

confeccionaram casulo protetivo na fase de pupa. Não foi verificada diferença 

morfológica nas glândulas salivares dos insetos que produziram ou não seda, 

b sendo esta deficiência, provavelmente devida à diferenças protéicas no 

conteúdo das glândulas, pois os valores de proteína foram menores nos insetos 

criados "in vitro". 
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SUMMARY 

With the goal of developing an artificial diet for "in vitro" rearing of B. 

hebetor, the influence of different lepidopteran species - either host or not - was 

evaluated for "in vivo" rearing in order to select the most suitable pupal 

holotissue extraction, since this is the main feature in the making of an artificial 

diet for ectoparasitoids. Thus, the biology of B. hebetor was studied under 

controlled temperature conditions (25±2°C), relative humidity (60±10%) and 

photoperiod (14-hour photophase) on seven lepidopteran larvae: Anagasta 

kuehniella (Zeller), Corcyra cephalonica Stainton and Sitotroga cerealella 

(Olivier) (natural hosts) and Diatraea saccharalis (Fabricius), Heliothis virescens 

(Fabricius), Anticarsia gemmatalis Hübner, and Spodoptera frugiperda (J.E. 

Smith) (insects regularly reared at the Insect Biology laboratory of ESALQ/USP, 

therefore easily obtained). The duration of the biological cycle (egg-adult) and 

respective viability was affected according to the host used. D. saccharalis was 

the only not-natural host providing results similar to those found on A. 

kuehniella, C. cephalonica and S. cerealella; regarding aggressiveness, D. 

saccharalis produced insects with paralyzing and parasitism capacities similar to 

those reared on grain stored moths, and this species was selected together with 
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the natural host, A. kuehniella, for pupal holotissues extraction. Through these 

holotissues, seven artificial diets were prepared with varied ratios of pupal 

holotissues, egg yolk, semi-skimmed milk, lactalbumin hydrolysate, bovine fetal 

serum, yeast extract solution, distilled water and salt mixture. The diet 

containing 60% pupal holotissues of D. saccharalis, 12% bovine fetal serum, 

12% lactalbumin hydrolysate, and 16% egg yolk showed similarity towards the 

natural host, and the life cycle (egg-adult) did not differ statistically, with adults 

readily paralyzing and parasitizing the larvae, although in a lower rate than that 

found for those reared on A. kuehniella. The "in vitro" -reared insects presented 

female longevity values statistically similar to those obtained when rearing was 

performed on the natural host; however, 60% larvae developed on the diets 

failed to spin the protective cocoon at the pupal stage. No morphological 

difference was observed in the salivary glands of the insects producing or not 

silk, which is probably due to the protein differences of the content of the glands, 

once the protein values were lower for the "in vitro"-reared insects. 



1. INTRODUÇÃO 

o controle de pragas de grãos armazenados, atualmente, é feito 

através expurgo com fosfina ou brometo de metila e de polvilhamento ou 

pulverizações com fosforados ou piretróides. Embora normalmente seja 

eficiente, a utilização contínua e indiscriminada de inseticidas pode acarretar 

sérios problemas, como a presença de resíduos tóxicos nos produtos (Schulz & 

Laborius, 1986) e a resistência de insetos a estes inseticidas (Guedes, 1991). 

Estes problemas têm despertado um crescente interesse pelo controle biológico 

destas pragas, seja ele isolado ou integrado a outras táticas de controle, dentro 

de uma filosofia de Manejo Integrado de Pragas (MIP). 

Em armazéns tem sido observada a atividade de Bracon hebetor 

Say, 1857 (Hym.: Braconidae) associado a muitas traças, sendo este 

ectoparasitóide considerado por muitos autores como um promissor agente de 

controle biológico destes insetos-praga, proporcionando, em alguns casos, 

melhores resultados do que o controle químico convencional (WolI et aI., 1987; 

Cline et aI., 1984). Inoue (1997) constatou redução na população da praga e 

nas perdas, quando associou Trichogramma pretiosum Riley e B. hebetor para 

o controle de Sitotroga cerealella (Olivier, 1789) (Lep.; Gelechiidae), em milho 

armazenado. 

Contudo, a produção massa I de inimigos naturais tem se revelado 

como um dos principais entraves para a utilização do controle biológico de 

insetos, especialmente em se tratando de liberações inundativas, pois sua 

produção depende da manutenção de criação massal de seu hospedeiro 
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(criação de parasitóides "in vivo"). Para simplificar a produção destes agentes 

de controle biológico, reduzindo os custos de produção, pesquisas têm sido 

conduzidas em vários laboratórios, com o objetivo de desenvolver técnicas que 

permitam sua criação em meios artificiais (produção "in vitro") (Parra & Cônsoli, 

1992; Grenier, 1997; Cônsoli & Parra, 1997a; 1999). Para tanto, é fundamental 

o conhecimento de características nutricionais e bioquímicas de ambos, 

hospedeiro e parasitóide (ou predador), e respectivas interações para assegurar 

o sucesso desta forma de controle (Thompson, 1986). 

O histórico da criação "in vitro" de insetos vem de longa data, sendo 

que o primeiro a criar um parasitóide em dieta artificial foi Prell em 19151 (citado 

por Cônsoli & Parra, 1997a); entretanto, foi à partir da década de 40, com os 

trabalhos de G. Fraenkel sobre exigências nutricionais de pragas de grãos 

armazenados que houve uma grande evolução na área de criação de insetos 

em meios artificiais, verificando-se maiores avanços nas últimas três décadas, o 

que facilitou a produção de inimigos naturais sobre hospedeiros criados nestas 

dietas (Parra, 1999). A produção "in vitro" tem avançado nos últimos anos e 

hoje já existem vários casos de sucesso de produção destes inimigos naturais 

em dietas artificiais (Cônsoli & Parra, 1997a; 1999). Destes trabalhos, 

entretanto, poucos são os relacionados com a criação "in vitro" de 

ectoparasitóides, como B. hebetor e espécies afins. 

Assim, o objetivo desta pesquisa foi, a partir do estudo biológico em 

sete hospedeiros (criação "in vivo"), definir o mais adequado, para servir como 

base para o desenvolvimento de uma dieta artificial e de um sistema para 

criação de B. hebetor "in vitro" , pois, dessa forma, além de se reduzirem os 

custos de produção, tal sistema poderá servir como modelo de produção "in 

vitro" para ectoparasitóides e para aprofundamento dos estudos das interações 

parasitóides e hospedeiros. 

1 PRELL, H. Zur biologie der tachinen Parasetigena segregata Rdi und Panzeria rudis FalI. Z. angew. 
EntomoL 3: 57-148, 1915. 



2. REVISÃO DE LITERATURA 

2.1. Hospedeiros de Bracon hebetor Say, 1857 e viabilidade de sua 

utilização para controle de pragas 

B. hebetor (Hym.; Braconidae) possui um grande número de 

hospedeiros, havendo referência de sua ocorrência em laboratório e em 

condições naturais. Quase todas as espécies de lepidópteros que atacam 

produtos armazenados são por ele parasitadas (Payne, 19342 citado por Serra, 

1992). Os hospedeiros mais freqüentes são: Anagasta kuheniella (Zeller) (Parra 

et aI., 1989; Shonouda & Nasr, 1998), Ephestia cautella (Walker) (WolI et ai., 

1987; Hagstrum, 1983), Cadra cautella (Walker) (Keever et ai., 1985, 1986; 

Cline & Press, 1990; Cline et aI., 1984; Brower & Press, 1990; Cline, 1989), 

Plodia interpunctella (Hueb.) (Keever et aI., 1985, 1986; Brower & Press, 1990; 

Reinert & King, 1971; Jervis et aI., 1994), Corcyra cepha/onica Stainton e 

Helicoverpa armigera Hbn. (Nikam & Pawar, 1993). 

O Controle Biológico por inimigos naturais em armazéns pode ser 

viável desde que haja modificações na forma de controle convencional e no 

ambiente de armazenamento, favorecendo os inimigos naturais presentes e 

aqueles liberados em grandes quantidades, sejam eles parasitóides ou 



4 

predadores (Hainess3
, 1984, citado por Inoue, 1997). Portanto, o 

desenvolvimento e sucesso de um programa de Controle Biológico exigem a 

cooperação entre institutos de pesquisa, serviços de extensão e produtores, 

além da disponibilidade dos inimigos naturais a serem liberados (Hassan, 

1993). 

Press4 et aI. (1982), citados por Cline et aI. (1984), verificaram que B. 

hebetor é eficiente no controle de traças de produtos armazenados, tais como 

Ephestia elutella (Hübner), Cadra fugiliella (Gregson), A. kuehniella e P. 

interpunctella, reduzindo a população de todas as espécies; WolI et aI. (1987) 

verificaram que este parasitóide controlou 100% da população de E. cautella. 

Cline et aI. (1984) constataram, ainda, que B. hebetor controlou também a 

traça-do-amendoim, C. cautella, ficando demonstrado o seu potencial como 

agente de controle biológico em armazéns. Prozell & Schõller (1998) verificaram 

a ocorrência natural de B. hebetor em armazéns de padarias, auxiliando no 

controle de A. kuehniella. 

Em alguns casos, como na criação de hospedeiros alternativos para 

obtenção de ovos para a multiplicação de Trichogramma, B. hebetor chega a 

dizimar tais sistemas de produção. Assim, a produção de ovos de A. kuehniella, 

para multiplicação de Trichogramma galloi Zucchi e T. pretiosum Riley, foi 

reduzido em 69% em Piracicaba/SP, devido à presença de B. hebetor. Este 

braconídeo é mais prejudicial em altas temperaturas (Parra et aI., 1989), sendo 

atraído pelo "frass" de A. kuehniella (Parra et aI., 1996). 

A liberação de predadores e parasitóides, os quais atacam diferentes 

fases do desenvolvimento da praga, pode melhorar a eficiência do controle 

2 PA YNE, N.M. The differential effect of environmental factors upon Microbracon hebetor Say 
(Hymenoptera: Braconidae) and its host, Ephestia kuehniella Zeller (Lepidoptera: Pyralidae). 11 
Ecological Monographs, Lawrence, 4 (1): 1-45, 1934. 

3 HAINESS, C. P. Biological methods for integrated control ofinsects and mites in tropical stored 
products. Tropical Stored Products Information, 48: 17-25, 1984. 

4 PRESS, J.W., CLINE, L.D. & FLAHERTY B.L. A comparison of two parasitoids, Bracon hebetor 
(Hym.: Braconidae) and Venturia canescens (Hym.: Ichneumonidae), and a predator Xylocoris 
flavipes (Hem.: Anthocoridae) in supressing residual populations of the almond moth, Ephestia 
cautella (Lep.: Pyralidae). J. Kans. EntomoL Soco 55: 725-728, 1982. 
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biológico e superar o complexo de pragas em produtos armazenados (Keever, 

et ai. 1986). Brower & Press (1990) citaram experiências positivas quanto à 

utilização da associação de parasitóides para Programas de Controle Biológico 

de lepidópteros-praga em grãos armazenados. Eles salientaram que o emprego 

de inimigos naturais, incluindo B. hebetor, proporcionou melhores resultados do 

que o controle convencional com Malathion em amendoim. Inoue (1997) 

encontrou perspectivas de controle de S. cerealella em milho armazenado, 

quando este parasitóide foi associado a T. pretiosum. 

2.2. Biologia e Parasitismo de B. hebefor 

Serra (1992) estudando a bioecologia de B. hebetor e utilizando A. 

kuehniella como hospedeiro, constatou que houve uma relação inversa entre a 

duração do desenvolvimento deste braconídeo e a elevação da temperatura em 

todas as fases do seu ciclo, bem como na longevidade dos adultos. O limiar 

térmico inferior de desenvolvimento para este parasitóide foi de 13,9°C e a 

constante térmica de 150,8 GD. A temperatura mais adequada para a criação 

do parasitóide, segundo o mesmo autor, é a de 32°C, sendo constatado que B. 

hebetor promove a paralisação do hospedeiro em temperaturas superiores a 

8°C e oviposita quando a temperatura do ambiente estiver acima de 14°C. 

Quanto à idade do hospedeiro, Serra (1992) verificou que B. hebetor 

paralisa igualmente lagartas de quarto e quinto ínstares, mas o parasitismo foi 

significativamente maior naquelas de quinto ínstar. Hagstrum (1983) também 

observou que a freqüência de ataque de B. hebetor sobre E. cautella aumentou 

em lagartas de último ínstar. Estudando o efeito do tamanho de dois 

hospedeiros para o desenvolvimento de B. hebetor, Taylor (1988) observou que 
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ocorreu menor taxa de sobrevivência para insetos criados sobre hospedeiros 

menores, para as duas espécies hospedeiras testadas. 

A tabela de vida de fertilidade de B. hebetor sobre C. cephalonica, foi 

estudada por Nikam & Pawar (1993). Estes constataram que a duração da fase 

imatura e a longevidade deste ectoparasitóide foram de 13 e 37,5 dias, 

respectivamente, enquanto a relação macho: fêmea da descendência foi 1,9:1. 

Estes autores verificaram ainda que a capacidade inata de aumento foi de 

0,215 por fêmea por dia e que a população multiplicou-se 52,12 vezes em um 

período de 18,38 dias (uma geração). 

Serra (1992) observou, a 25°C, que a duração da fase larval foi de 

14,5 dias, com longevidade das fêmeas de 18,7 dias e razão sexual de 0,7, 

nesta condição térmica. Quanto à capacidade de parasitismo e ritmo de postura 

o mesmo autor constatou que, em média, uma fêmea de B. hebetor deposita 

231 ovos, com uma grande variação, oscilando entre 6 e 631 ovos por fêmea. A 

quantidade média de ovos colocada por dia também foi variável. Nikam & 

Pawar (1993) verificaram que o número médio da progênie deste parasitóide foi 

de 258,9, com uma pequena variação nos valores observados. 

2.3. Criação de parasitóides "in vitro" 

Para a ,consolidação de programas de controle biológico com 

inimigos naturais, é necessária a obtenção de grande quantidade de agentes de 

controle com qualidade e baixo custo de produção (Grenier et aI., 1994). Uma 

alternativa para este problema seria a criação "in vitro" desses inimigos 

naturais. 

Dos países que iniciaram as pesquisas de criação "in vitro" de 

Trichogramma na década de 70, apenas a China obteve o domínio dessa 



7 

técnica de produção em larga escala, o que permite a liberação desses insetos 

em áreas extensas, para o controle das mais diversas pragas (Cônsoli, 1997). 

Países como a França, EUA e, recentemente, o Brasil também buscam o 

desenvolvimento e aprimoramento dessa nova técnica de criação, que 

proporcionará grandes avanços no sistema atual de criação de parasitóides 

(Grenier, 1997). 

A importância destes insetos, especialmente parasitóides e 

predadores, como agentes de Controle tem estimulado o interesse em estudos 

dietéticos, visando a criação massal sobre meios sintéticos, como alternativa 

para redução dos custos de produção. O desenvolvimento de tais tecnologias 

"in vitro" requer conhecimentos de fisiologia e metabolismo de parasitóides e 

um entendimento da natureza das interações parasitóide/hospedeiro. 

Métodos de criação "in vitro" têm sido usados para examinar as 

exigências nutricionais quantitativas e qualitativas, bem como a bioquímica 

nutricional, sendo que o aperfeiçoamento destas técnicas depende de estudos 

e conhecimento de fisiologia do parasitóide, nutrição, genética e 

comportamento (Thompson, 1986). Apesar dessas limitações, tecnologias de 

criação estão disponíveis e muitos parasitóides/predadores podem ser criados 

continuamente sobre meios artificiais (Guerra et aI., 1993; Thompson, 1999). 

Cônsoli e Parra (1997a) citaram Prell5 (1915) como o primeiro autor a 

criar um parasitóide, Parasetigena agilis, em dieta artificial para estudos da sua 

biologia. Entretanto, o interesse pela utilização desta técnica de criação para 

produção de insetos para uso em programas de controle biológico começou a 

aumentar na década de 70. Os mesmos autores relataram que técnicas "in 

vitro" já permitiram a criação de 71 espécies de parasitóides, obtendo-se 

adultos em 53 delas. As pesquisas estão concentradas nas ordens Diptera e 

Hymenoptera, com 16 e 55 espécies estudadas, respectivamente. A ordem 

5 PRELL, H. 1915. Zur biologie der tachinen Parasetigena segregata Rdi und Panzeria rudis FalI. Z. 
Angew. Entomol. 3: 57-148. 
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Hymenoptera, no entanto, tem apresentado maior número de casos bem 

sucedidos. 

O primeiro relato de criação de Trichogramma pretiosum Riley, de 

ovo a adulto, em dieta artificial, sem adição de componentes de ovos do inseto 

hospedeiro foi feito por Hoffman et ai. (1974). Os autores verificaram que a 

porcentagem de pupação e emergência dos adultos foram semelhantes para os 

dois sistemas de criação ("in vivo" e "in vitro"). Os parasitóides criados sobre 

dieta artificial acasalaram e ovipositaram sem dificuldade; contudo, 

aproximadamente 60% dos adultos criados em meio artificial não expandiram 

completamente as asas. Na América do Sul, Parra e Cônsoli (1992) foram os 

primeiros a obter a criação de um parasitóide (T. pretiosum) "in vitro" embora 

com baixa viabilidade e grande deformação de abdômens e asas dos 

parasitóides produzidos. Cônsoli & Parra (1996) estudaram a biologia de T. 

pretiosum e T. galloi Zucchi criados sobre hospedeiro alternativo e sobre dieta 

artificial e verificaram que o desenvolvimento de ovo-adulto foi alongado para T. 

pretiosum criado em dieta artificial; por outro lado, não foram observadas 

diferenças para T. galloi produzido nos dois sistemas de criação ("in vivo" e "in 

vitro"). Embora tenha havido problemas de' má formação de abdômens e asas e 

redução na viabilidade dos parasitóides criados "in vitro", não foram observadas 

diferenças no tamanho dos adultos e na morfologia do aparelho genital, quando 

os parasitóides foram provenientes dos dois sistemas de criação. Em trabalho 

subseqüente, Cônsoli & Parra (1997b) verificaram que as duas espécies deste 

parasitóide mostraram diferenças nas exigências nutricionais para seu 

desenvolvimento, sendo entretanto essencial, para ambas, hemolinfa de inseto 

(70%) e gema de ovo (20%). Os autores concluíram que a má formação de asa 

estava relacionada com a alta umidade nos recipientes de criação, sendo esta 

característica observada em T. gal/oi, quando criado também sobre hospedeiro 

natural em condição de alta umidade relativa. 

Nordlund et ai. (1997) pesquisando a viabilidade de T. minutum, 

Riley, quando criado "in vitro" por 10 gerações consecutivas, constataram que 
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fêmeas criadas" in vitro" foram maiores, mais longevas e parasitaram mais ovos 

de Helicoverpa zea (Boddie), quando comparadas àquelas criadas "in vivo". A 

porcentagem de emergência dos adultos foi semelhante para os dois sistemas 

de criação; entretanto, houve maior índice de deformação de adultos naquela 

população criada "in vitro", para todas as gerações. 

A maioria das dietas utilizadas para a criação dos parasitóides 

apresenta na sua composição algum componente de inseto, normalmente 

hemolinfa, holotecidos pupais ou extrato dos ovos dos hospedeiros. Trabalho 

recente de Xie, et aI. (1997) mostrou a criação de T. minutum e T. brassicae 

Bezdenko, de ovo a adulto, em dietas sem componentes de insetos, sendo que 

a melhor dieta proporcionou viabilidade larval de 94% e pupal de 28% para T. 

minutum. Estes estudos representam um avanço no desenvolvimento da 

criação destes parasitóides "in vitro" , pois eliminam a necessidade de criação 

simultânea de outra espécie de inseto. 

Thompson (1975) utilizou dieta líquida dissolvida em pedaços de 

algodão, para o ectoparasitóide Exeristes robofator (Fabricius), transferindo 

larvas para dietas novas sempre que havia ressecamento; este autor obteve 

viabilidade total de 30% e os machos apresentaram tamanho semelhante 

àqueles criados em hospedeiro natural. O maior problema encontrado neste 

procedimento de criação foi que o líquido livre envolvia e matava larvas do 

parasitóide, particularmente nos primeiros ínstares. Contrastando com os 

endoparasitóides, E. roborator não apresenta adaptações respiratórias ou 

alterações essenciais para viver em meios líquidos. Por outro lado, quando se 

adicionou agente gelificante na dieta líquida, os parasitóides apresentaram 

crescimento e desenvolvimento comparáveis àqueles criados sobre duas 

espécies de hospedeiros naturais [Pectinophora gossypiella (Saunders) e 

Phthorimaea operculella (Zeller)]. A porcentagem de parasitóides obtidos foi 

superior a 80%, maior do que quando criados em hospedeiros naturais. Os 

parasitóides criados "in vitro" foram comparáveis, em tamanho, àqueles criados 

"in vivo" e, muitas vezes, com uma proporção maior de fêmeas. As fêmeas 
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criadas "in vitro" foram normais com relação a alimentação e prontamente 

ovipositaram, com uma produção adequada de ovos para a espécie. 

Bracon mellitor Say e Cato/accus grandis Burks, importantes 

ectoparasitóides de Anthonomus grandis Boheman, foram criados com 

comparável sucesso sobre dietas contendo hemolinfa de inseto de diferentes 

fontes; contudo, a porcentagem de pupação e emergência de adultos foram 

muito menores, para as duas espécies, quando comparados aos insetos 

criados sobre o hospedeiro natural (Guerra, 1992). No ano seguinte, Guerra et 

aI. (1993) trabalhando com os mesmos parasitóides em dietas artificiais 

desprovidas de componentes de insetos, observaram que o ciclo de vida de 

ambos foi reduzido significativamente quando comparado à criação "in vivo". A 

emergência de adultos foi maior para C. grandis criado "in vitro" e não diferiu 

estatisticamente do controle para B. mellitor criado em dieta artificial. 

Guerra & Martinez (1994) utilizaram a dieta previamente 

desenvolvida por Guerra et aI. (1993), para a criação de C. grandis e, neste 

caso, números significativamente superiores de ovos foram conseguidos 

quando utilizou-se o sistema de criação fechado "in vitro" , comparado àquele 

obtido no método de criação "in vivo", utilizando-se larvas do bicudo do 

algodoeiro como hospedeiro. O período larval e a duração do ciclo de vida (ovo

adulto) foram significativamente menores quando utilizou-se o método de 

criação "in vivo", embora a diferença numérica tenha sido menor do que um dia. 

Por outro lado, a produção de adultos foi significativamente maior (25%) quando 

criados "in vitro". Os resultados indicam que não houve efeito no 

comportamento geral do parasitóide, acasalamento, fecundidade e fertilidade 

quando comparado ao parasitóide criado "in vivo". 

C. grandis foi criado em cinco dietas artificiais por Rojas et aI. (1996), 

verificando-se que não houve diferença na razão sexual da progênie das 

fêmeas criadas tanto sobre o hospedeiro natural como em dieta artificial; apesar 

disto, o peso das pupas foi significativamente menor do que o controle e as 

fêmeas produzidas "in vitro" produziram menos ovos. Estes resultados 
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demonstraram haver uma correlação entre o peso das pupas e a fecundidade 

para este ectoparasitóide. 

Em trabalho subseqüente, Rojas et ai. (1997) descreveram a 

viabilidade do uso de dietas artificiais para a criação massa I de C. grandis, uma 

vez que os parasitóides foram prontamente aptos ao parasitismo e controle da 

praga e os custos de produção drasticamente reduzidos. Testes de campo 

demonstraram a potencialidade deste agente de controle biológico quando 

criado "in vitrol! (Morales-Ramos et ai., 1998). 

Registro da criação de B. hebetor sobre dieta artificial encapsulada 

em parafilme foi feito por Xie et ai., (1989). O parasitóide completou o 

desenvolvimento larval em 12-13 dias, na temperatura de 26-28°C e umidade 

relativa de 75-80%. As viabilidades das fases de ovo, larva e pupa foram 

respectivamente 72, 48 e 24%. Yazlovetsky et ai. (1992) estudaram a 

possibilidade de criação deste mesmo ectoparasitóide em meio oligidico, 

constatando o desenvolvimento do segundo instar até o estágio de pupa, com 

cerca de 80% de adultos normais. 

2.4. Necessidades nutricionais dos insetos e composição básica de dietas 

artificiais. 

O crescimento, desenvolvimento e reprodução de. insetos são 

diretamente correlacionados com a quantidade e a qualidade do alimento 

ingerido. Dessa forma, a quantidade e a qualidade do alimento consumido na 

fase larval afetam a taxa de crescimento, o tempo de desenvolvimento, peso do 

corpo, sobrevivência, bem como a longevidade, fecundidade, movimentação e 

capacidade de competição dos adultos (Parra, 1991). 
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Os insetos têm como exigências nutricionais básicas aminoácidos, 

vitaminas e sais minerais (nutrientes essenciais) e carboidratos, lipídios e 

esteróis (nutrientes não essenciais) (Parra, 1991). Scriber & Slansky (1981) 

salientam que a nutrição quantitativa considera que não é somente importante, 

para o inseto, as exigências nutricionais básicas, mas a proporção de alimento 

ingerido, digerido, assimilado e convertido em tecidos de crescimento. 

Anastatus japonicum Ashmead, Te/enomus dendrolimusi Chu, 

Dibrachys cavus Walker, B.hebetor, B. greeni Ashmead e várias espécies do 

gênero Trichogramma foram criadas em dieta artificial composta basicamente 

J por hemolinfa, gema de ovo, mistura de sais, leite semi-desnatado e 
I 

anticontaminantes (em diferentes proporções para cada caso), tendo havido 

desenvolvimento completo de ovo (ou larvas neonatas) até adulto (trabalhos 

citados por Li, 1992). 

A hemolinfa tem numerosas funções nos insetos. As principais são 

transporte de nutrientes e de fatores hormonais e estocagem de diversos 

materiais (Mullins, 1985). Ela é, portanto, rica em compostos específicos aos 

insetos (aminoácidos e fatores de crescimento). Os constituintes da hemolinfa 

são proteínas e aminoácidos, glicídios, lipíçlios e minerais (Chapman, 1969). 

As proteínas ingeridas são degradadas enzimaticamente em 

aminoácidos, os quais são absorvidos na parede intestinal. Os aminoácidos 

asseguram, de uma parte, a manutenção do organismo (proteínas de estrutura, 

enzimas), e de outra parte, seu crescimento (produção de novas substâncias 

celulares, progênie). Do ponto de vista nutritivo, os aminoácidos são 

classificados em essenciais ou não essenciais. Todos os insetos que não 

apresentam simbiontes precisam dos L-isômeros de 10 aminoácidos 

indispensáveis: arginina, histidina, isoleucina, leucina, lisina, metionina,

fenilalanina, treonina, triptofano e valina (Dadd, 1985; Parra, 1999). House 

(1963), citando os trabalhos de Haidak (1937)6 e Butler (1943)7, descreveu os 

6 HAYDAK, M.H. 1937. The influence ofpure carbohydrate diet on newly emerged honeybees. Ano. 
Eotomol. S(K!. Am., 30, 258-262. 
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efeitos da falta de proteína na dieta de Apis mellifera, ocorrendo atraso em 

muitos processos fisiológicos podendo, inclusive, levar à morte. Em colméias 

privadas de polén por longos períodos, as abelhas ficaram paralisadas, os pêlos 

foram perdidos, as asas tornaram-se quebradiças e a mortalidade foi alta. 

Os açúcares (carboidratos) são necessários para a maioria dos 

insetos estudados até hoje, a fim de se obter um crescimento ótimo. O principal 

papel metabólico dos carboidratos é o suprimento de energia e, tem-se que sua 

deficiência causa baixa vitalidade (House, 1963). Os carboidratos podem ser 

convertidos em gorduras para o armazenamento e contribuir para a produção 

de aminoácidos; assim, os carboidratos, gorduras e proteínas são envolvidas 

em ciclos de reações produtoras de energia (Parra, 1999). Além do valor 

nutritivo e energético dos carboidratos, eles são fagoestimulantes. As enzimas 

digestivas disponíveis nos insetos hidrolisam este açúcar em monômeros 

(pequenas moléculas isoladas como os monossacarídeos) que são, então, 

absorvidas no do intestino (Dadd, 1985). A hemolinfa contém, essencialmente, 

a trealose. 

Os constituintes inorgânicos são úteis em graus diversos, de acordo 

com as espécies. Os carbonatos, os fosfatos, o potássio e o magnésio são os 

mais comuns na hemolinfa dos insetos; sendo os três últimos os mais 

freqüentemente necessários aos insetos (Dadd, 1985). Os sais minerais são 

importantes para o balanceamento iônico e a permeabilidade da membrana dos 

insetos (Parra, 1999). 

Do ponto de vista nutricional, para numerosas espécies, os lipídios 

são sobretudo importantes para as formas jovens (Dadd, 1985). Na hemolinfa, 

os diglicerídios predominam. Os insetos utilizam lipídios e podem sintetizá-los a 

partir de proteínas e carboidratos (Parra, 1991). 

A utilização de gema de ovos de galinha é uma forma de se fornecer 

ao meio, lipídios. Ela apresenta, também, o colesterol e outros elementos como 

7 BUTLER, C.G. Bee paralysis, may disease, etc. Bee World, 24,3-7. 
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a colina e as vitaminas lipossolúveis e hidrossolúveis; contém protídeos, pouco 

de glicídios e numerosos cátions (Grenier, 19868 citado por Volkoff, 1990). 

Entre os lipídios, somente os esteróis são sempre exigidos, pois os 

artrópodos, diferentemente dos vertebrados, não são capazes de sintetizá-los a 

partir dos acetatos. Os esteróis são utilizados pelos insetos como componentes 

da estrutura das células e eles contribuem na síntese reguladora do 

crescimento e na "muda" (Parra, 1991). Todos os insetos podem satisfazer suas 

necessidades de esteróis utilizando o colesterol presente na gema do ovo 

(Dadd, 1985). 

A gema do ovo apresenta, ainda, um grande número de fatores ditos 

"de crescimento". Os mais importantes, para os insetos em geral, são as 

vitaminas B (cofator de enzimas), os fatores lipogênicos (colina e mio-inositol) e 

ácido ascórbico. As vitaminas são substâncias orgânicas, exigidas em 

pequenas quantidades desde que não podem ser sintetizadas. Elas atuam nos 

processos metabólicos, fornecendo componentes estruturais das enzimas 

(Parra, 1999). Quanto ao leite de vaca, ele é utilizado pela presença de 

proteínas, glicídios e sais minerais (Volkoff, 1990). 

8 GRENIER, S. 1986. Biologie etphysiologie des relations hôtes parasitõides chez 3 Tachinaires (Diptera: 
Tachinidae) d'intêrét agronomique. Developpement en milieux artificiels. Lutte biologique. Thése 
Doeteur d'Etat es Sciences. Lyon. IDE 8604, 156p., 68 figo 



3. MATERIAL E MÉTODOS 

Os estudos biológicos de Bracon hebetor Say, 1857 (Hym.; 

Braconidae) foram realizados no Laboratório de Biologia de Insetos do 

Departamento de Entomologia, Fitopatologia e Zoologia Agrícola da Escola 

Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz" (ESALQ), da Universidade de São 

Paulo (USP), em Piracicaba/SP. Utilizaram-se câmaras climatizadas reguladas 

ã temperatura de 25±2°C, UR de 60±10% e fotofase de 14 horas para 

acondicionamento de todo material vivo e condução das pesquisas. 

3.1 Manutenção da população de parasitóide 

A criação estoque de B. hebetor foi iniciada com a coleta de adultos 

da população infestante da criação de Anagasta kuehniella (Zeller, 1879) (Lep.; 

Pyralidae) utilizada para a produção de Trichogramma spp., no Laboratório de 

Biologia de Insetos da ESALQ/USP. 

Casais do ectoparasitóide individualizados em frascos cilíndricos de 

vidro (2,Ocm de diâmetro x 4,5cm altura), providos de tampa de borracha, 

receberam diariamente uma lagarta de quinto ínstar de A. kuehniella, pois, 

segundo Serra (1992), é o ínstar preferido pelo parasitóide. Após 24 horas, as 

lagartas já paralisadas e parasitadas foram removidas dos frascos e 
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transferidas para placas de Petri (6,Ocm x 2,Ocm), sendo mantidas nas 

condições de ambiente descritas anteriormente até a emergência dos adultos 

(Figura 1). 

Figura 1. Frascos para individualização dos casais de Bracon hebetor para 
parasitismo (A) e placas de Petri para acondicionamento das lagartas 
parasitadas (8). 
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3.2 Criação dos lepidópteros destinados aos estudos biológicos. 

Os insetos utilizados para os estudos biológicos de B. hebetorforam: 

A. kuehniella; Sitotroga cerealella (Olivier, 1819) (Lep.; Gelechiidae), Corcyra 

cepha/onica (Stainton, 1865) (Lep.; Pyralidae), Oiatraea saccharalis (Fabricius, 

1794) (Lep.; Crambidae), Spodoptera frugiperda (J.E. Smith, 1797) (Lep.; 

Noctuidae), Anticarsia gemmatalis Hübner, 1818 (Lep.; Noctuidae) e Heliothis 

virescens (Fabricius, 1781) (Lep.; Noctuidae). 

As traças de produtos armazenados (A. kuehniella, S. cereale/la e C. 

cepha/onica) foram criadas segundo os métodos propostos por Parra (1997); 

Bleicher et aI., (1987) e Bernardi et aI. (2000), respectivamente. 

A lagarta-do-cartucho-do-milho (S. frugiperda) , da maçã-do

algodoeiro (H. virescens), a broca da cana-de-açúcar (O. saccharalis) e a 

lagarta da soja (A. gemmatalis) foram criadas em dietas artificiais conforme 

Nalim (1991), Moretti & Parra (1983), Parra e Mishfeldt (1992) e Greene et aI. 

(1976), respectivamente. As dietas foram oferecidas às lagartas recém

eclodidas em tubos de vidro cilíndricos (2,5cm de diâmetro x B,5cm de altura) 

tampados com chumaço de algodão hidrófugo, segundo a metodologia de Parra 

(1999). 

3.3 Determinação do instar em que ocorre maior paralisação e parasitismo 

por B. hebetor, dentre as espécies A. gemmatalis, D. saccharalis, H. 

virescens e S. frugiperda. 

Foram oferecidas a casais individualizados de B. hebetor, lagartas 

das espécies o. saccharalis, S. frugiperda, A. gemmatalis e H. virescens em 
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três ínstares (3º, 4º e 5º ínstares), sendo o período de exposição, das lagartas 

aos ectoparasitóides, de 24 horas. Após este periodo, as lagartas foram 

removidas dos frascos e avaliou-se a porcentagem de lagartas paralisadas e 

parasitadas 

Cada tratamento (instar/espécie) foi composto de 25 repetições, num 

delineamento inteiramente casualizado. 

Após a análise de variância, para comparação entre as médias, 

utilizou-se o teste de Tukey ao nivel de 5% de probabilidade, sendo as médias 

transformadas em arcsen ~(x + a) /100. 

3.4 Seleção do hospedeiro para o desenvolvimento do ectoparasitóide B. 

hebefor. 

Casais de B. hebetor individualizados receberam uma lagarta de 

último instar (quinto) das espécies A. kuehniella, S. cerealella e C. cephalonica, 

por ser este o instar preferido, segundo Hagstrum (1983) e Serra (1992); foram 

oferecidas também lagartas de terceiro ínstar de D. saccharalis e de quarto 

instar das espécies S. frugiperda, H. virescens e A. gemmatalis, a partir dos 

resultados do item 3.3 . 

As lagartas ficaram expostas ao parasitismo por 24 horas sendo, 

após este período, retiradas do frasco e colocadas, individualmente, em placas 

de Petri plásticas (6,Ocm x 2,Ocm). Em cada lagarta foi permitido o 

desenvolvimento de apenas um parasitóide, deixando-se apenas um ovo e 

removendo-se os excedentes. Totalizaram-se 50 repetições para cada 

tratamento. 
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As observações foram realizadas diariamente até a emergência dos 

adultos, anotando-se os períodos de incubação e tempo de desenvolvimento 

larval e pupal do parasitóide e respectivas viabilidades. Foi também observada 

a porcentagem de deformação de pupas e adultos e formação de casulo 

protetivo. 

Os parâmetros duração das fases e viabilidades foram submetidos à 

análise de variância e comparados pelo teste de Tukey ao nível de 1 % de 

probabilidade, num delineamento inteiramente casualizado, sendo os dados, 

em porcentagem, transformados em arcsen ~(x + a) /100. 

3.5 Capacidade de paralisação e de parasitismo por B. hebetor sobre o 

hospedeiro padrão, A. kuehniella, quando criado sobre diferentes 

hospedeiros (teste de agressividade) 

Adultos de B. hebetor com um dia de vida, emergidos de cada 

hospedeiro (item 3.4), foram avaliados quanto à agressividade (capacidade de 

paralisação e parasitismo) em relação à A. kuehniella. Para tanto, separaram-se 

40 lagartas de último ínstar desta traça em caixas gerbox (10cm x 10cm x 3cm), 

colocando-se a seguir um casal de B. hebetor que aí permaneceu por 72 horas, 

totalizando 10 repetições para cada tratamento, número este baseado em 

Ullyett9 (1945) citado por Serra (1992). Após este período, os adultos foram 

retirados, avaliando-se o número de lagartas paralisadas e parasitadas. 

Aguardou-se o desenvolvimento larval e pupal do ectoparasitóide para 

contagem dos adultos e avaliação da razão sexual da espécie. 

9 ULL YETT, C.G. Distribution of progeny by Microbracon hebetor Say. Journal of the Entomological 
Society ofSouthern Mrica, Pretoria, 8: 123-131, 1945. 
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Para análise, as porcentagens de paralisação e de parasitismo foram 

transformadas em arcsen~(x+a)/lOO, submetidas à análise de variância e 

comparadas pelo teste de Tukey, ao nível de 5% de probabilidade. O 

delineamento experimental utilizado foi inteiramente casualizado. Para a razão 

sexual, utilizou-se o teste não paramétrico de X2 (com correção de Vates, 5% 

de probabilidade e 1 GL.). 

Foram realizadas duas análises de agrupamento ("cluster analysis") 

e de componentes principais para a seleção do hospedeiro no qual o 

parasitóide apresentou melhor "desempenho" ("adaptação"). Para a primeira, foi 

preparada uma matriz T/C, com vetores padronizados a partir da média, sendo 

ajustados 12 caracteres referentes apenas ao ciclo biológico do parasitóide 

(período de incubação, duração das fases de larva e pupa e do ciclo total, e 

viabilidade dos mesmos; capacidade inicial de parasitismo, porcentagem de não 

formação de casulos, deformações de pupa elou adulto e número de adultos 

obtidos); para a segunda, foram ajustados 14 caracteres, sendo somados aos 

caracteres biológicos citados anteriormente, os parâmetros de agressividade 

(porcentagem de paralisação e parasitismo) e sete OTUs (Unidades 

Taxonômicas Operacionais) (tratamentos). Para a análise de agrupamento, 

utilizou-se como coeficiente de semelhança a distância euclidiana média e 

como algoritmo de agrupamento o método não ponderado de agrupamento aos 

pares por média aritmética (UPGMA), sendo os ajustes avaliados pelo grau de 

correlação cofenética (CCC), grau de encadeamento (C) e pela proporção de 

fusões a diferentes níveis (P). Para a análise de componentes principais, a 

partir dos dados das matrizes T/C, foram obtidos os autovalores, autovetores e 

os eixos ortogonais que permitiram a confecção dos gráficos tridimensionais 

(Silveira Neto, 1986). Foi utilizado o programa estatístico MOBAE - Modelos 

Bioestatísticos Aplicados a Entomologia do Departamento de Entomologia, 

Fitopatologia e Zoologia Agrícola da ESALQ; a análise - Módulo: Análise de 

Agrupamento foi baseada em Curi (1982). 
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3.6 Preparo das dietas artificias para criação de B. hebetor 

Para a confecção da dieta artificial para criação 'in vitrol de B. 

hebetor foram utilizados holotecidos pupais de D. saccharalis e A. kuehniella 

(insetos que proporcionaram o melhor desempenho de B. hebetor em 3.5), 

adicionados a diferentes quantidades de outros nutrientes que permitiram a 

elaboração de sete dietas utilizadas para avaliar o desenvolvimento deste 

ectoparasitóide (Tabela 1). Todo o procedimento de preparo das dietas foi 

realizado em capela de fluxo laminar, mantendo-se as condições assépticas do 

meio. 

Para a extração dos holotecidos pu pais, pupas de 24 a 48 horas de 

A. kuehniella e D. saccharalis, criadas em dieta artificial segundo Parra (1997) e 

Parra & Mishfeldt (1992), respectivamente, foram submetidas a tratamento 

térmico (água aquecida a 60-62°C, durante 10 minutos), para evitar a 

melanização da hemolinfa pela ação das fenoloxidases. Em seguida, o material 

foi esterilizado superficialmente em solução de hipoclorito de sódio 2%, por 10 

minutos, sendo posteriormente lavado por duas vezes consecutivas em água 

destilada. 

Após este tratamento, as pupas foram colocadas dentro de uma 

seringa descartável de 15ml e comprimidas com o auxílio do êmbolo, sendo o 

líquido, oriundo do maceramento, coletado em recipiente adequado e 

centrifugado a 2.000 rpm por 3 minutos. 

O material precipitado foi descartado, sendo utilizado apenas o 

sobrenadante; este foi utilizado imediatamente ou armazenado a -18°C até o 

momento de preparo das dietas. 



Tabela 1. Composição (%) das dietas artificiais utilizadas para avaliar o desenvolvimento "in vitral! de 
Bracon hebetor. 

Dietas 

11 2 3 4 5 6 72 

Holotecidos pupais de D. saccharalis 60 50 50 40 

Holotecidos pu pais de A. kuehnie/la 60 50 50 

Soro fetal bovino 12 15 10 12 15 10 

Hidrolisado de lactoalbumina 12 15 10 12 15 10 

Solução de extrato de levedura 10 10 

Gema de ovo 16 20 20 16 20 20 20 

Leite semi desnatado 20 

Água destilada 10 

Mistura de sais de Neisenheimer3 10 

Anticontaminantes4 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 

1 Dieta para criação "in vitro" de Trichogramma galloi e T. pretiosum (Consoli, 1997) 
2 Dieta desenvolvida na França para criação "in vitro" de Trichogramma spp. (Gomes, com. pes.) 
3Formulação [(NaCI 7,5g; KCI 0,1g; NaHC03 0,2g)/litro de água destilada] 
4 Penicilina, Estreptomicina e Anfotericina (Antibiotic-Antimycotic GIBCO BRL) 

N 
N 
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3.7 Avaliação das dietas artificiais para a criação de B. hebetor 

As dietas foram oferecidas aos parasitóides em placas de Petri 

plásticas (2,0 x 1,0 em), sendo colocados 150 JlI do meio entre duas lâminas de 

parafilme (Parafilm®) distendido (Figura2). Os ovos de B. hebetor, obtidos do 

parasitismo sobre A. kuehniella, foram transferidos para o parafilme com o 

auxílio de um pincel, sendo em número de 20 para cada placa. O material foi 

acondicionado em câmara climatizada (temperatura: 25° ± 2° C; umidade 

relativa: 60 ± 10%; fotofase: 14 horas) para o acompanhamento diário do 

desenvolvimento do ectoparasitóide. 

Foram avaliados, para cada dieta, a duração das fases de ovo, larva, 

pupa e ciclo total e suas respectivas viabilidades, bem como a longevidade dos 

adultos e fecundidade das fêmeas. Procedeu-se à análise de variância, sendo 

as médias comparadas pelo teste de Tukey, ao nível de 5% de probabilidade. 

Apenas as médias de viabilidade foram transformadas em 

arcsen~(x+a)/ 100. 

Cada tratamento (dieta) constou de cinco repetições, e todos os 

parâmetros foram avaliados simultaneamente para parasitóides criados sobre o 

hospedeiro natural (A. kuehniella), servindo como fonte de comparação 

(testemunha). 

Avaliou-se o comportamento das diferentes dietas através da análise 

de agrupamento e de componentes principais. Foi preparada uma matriz T/C 

com vetores padronizados a partir da média. Foram ajustados 15 caracteres 

(período de incubação, duração das fases de larva, pupa, ciclo total e 

viabilidade das mesmas; porcentagem de não formação de casulo, número de 

adultos obtidos, porcentagem de paralisação e de parasitismo, longevidade de 

machos e fêmeas e número total de ovos colocados/fêmea) e oito OTUs 

(Unidades Taxonômicas Operacionais) (tratamentos). A análise foi semelhante 

àquela descrita no item 3.5. 
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Figura 2. Seqüência de preparo do sistema para criação "in vitro" de Bracon 
hebetor. A, B e C - distensão do parafilme formando uma fina película; 
D - parafilme acondicionado sobre placa de petri plástica (2,0 x 1,0 
cm); colocação da dieta sobre o filme (E); sobreposição da dieta com 
outro parafilme igualmente distendido (F); G e H- acondicionamento 
do sistema de criação em placa de petri plástica (6,0 x 2,0 cm). 
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3.7.1 Capacidade de paralisação e parasitismo por B. hebetor, criado nas 

diferentes dietas e sobre o hospedeiro naturalA. kuehniella (teste de 

agressividade) 

Para se testar a agressividade de B. hebetor criado sobre as 

diferentes dietas artificiais, bem como sobre o hospedeiro natural, separaram-se 

40 lagartas de último ínstar de A. kuehniella em caixas gerbox (10cm x 10cm x 

3cm) e introduziu-se um casal de B. hebetor recém emergido (de O a 24 horas), 

que aí permaneceu por 72 horas, totalizando 10 repetições para cada 

tratamento, número este baseado em Ullyett10 (1945), citado por Serra (1992). 

Findo o prazo de exposição, os adultos foram retirados sendo 

computado o número de lagartas paralisadas e parasitadas. Aguardou-se o 

desenvolvimento larval e pupal do ectoparasitóide para contagem dos adultos e 

para avaliação da razão sexual da espécie. As médias foram comparadas pelo 

teste de Tukey, ao nível de 5% de probabilidade, sendo os valores em 

porcentagem transformados em arcsen .J(x + 0.)/ 100. Para a razão sexual, 

utilizou-se o teste não paramétrico de X2 (com correção de Vates, 5% de 

probabilidade e 1 GL.) 

O ensaio foi mantido em condições controladas, com temperatura de 

25º ± 2º C, umidade relativa de 60 ± 10% e fotofase de 14 horas. 

3.7.2 Qualidade dos insetos produzidos 'in vivo' e 'in vitro' (teste de 

longevidade e de fecundidade) 

Para determinação da longevidade e ritmo de postura do 

ectoparasitóide, adultos recém emergidos de B. hebetor, obtidos das diferentes 

dietas e do hospedeiro natural foram separados em casais, colocados em 

10 ULL YETT, C.G. Distribution of progeny by Microbracon hebetor Say. Journal of the Entomologieal 
Soeiety ofSouthem Mrica, Pretoria, 8: 123-131, 1945. 
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frascos de vidro e receberam, diariamente, uma lagarta de último ínstar de A. 

kuehniella até a morte da fêmea. Para cada repetição foi avaliada a longevidade 

de machos e fêmeas, o número de ovos depositados sobre o hospedeiro, 

viabilidade total (porcentagem de adultos em relação ao número de ovos 

depositados/fêmea/dia) e razão sexual da geração F1. 

Os dados foram comparadas pelo teste de Tukey, ao nível de 5% de 

probabilidade, sendo as médias transformadas em arcsen~(x+a.)/ 100. 

3.8 Avaliação da morfologia externa da glândula salivar de B. hebetor e 

estudo de seu conteúdo protéico 

3.8.1 Extração das glândulas salivares de larvas de B. hebetor quando 

criadas sobre o hospedeiro natural e sobre dieta artificial 

A partir da metodologia descrita no item 3.1, foram obtidos ovos de 

B. hebetor com idade entre O e 4 horas; entretanto, foram utilizadas apenas 

fêmeas virgens, a fim de se obterem apenas indivíduos machos (partenogênese 

arrenótoca). As lagartas de A. kuehniella contendo os ovos do parasitóide, 

foram mantidas em câmara climatizada (temperatura de 25±2°C, umidade 

relativa de 60±10% e fotofase de 14 horas). O mesmo procedimento foi adotado 

para os insetos que foram criados 'in vitre', sendo, entretanto, os ovos 

removidos do corpo das lagartas logo após o parasitismo e transferidos para a 

dieta (item 3.7). 

Para extração das glândulas foram utilizadas larvas de B. hebetor 

com idade entre 96-100 horas e 120-124 horas, idades correspondentes ao 

início da fase de pré-pupa para os insetos criados sobre o hospedeiro natural 

(A. kuehniella) e sobre a dieta artificial 7 (menor produção de casulo, conforme 

o item 3.5), respectivamente. A glândula foi extraída do inseto vivo, imerso em 
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solução tampão tris-HCI [3,25g tris-HCI (O ,2M) e 0,87g NaCI (O, 15M)/1 DOm I de 

água destilada] pH 4,8, através de uma incisão na região anterior do corpo. As 

glândulas salivares coletadas, imersas em solução tampão, foram armazenadas 

em geladeira (temperatura de 10°C). 

3.8.2 Estudo da morfologia externa das glândulas salivares de larvas de 

B. hebetor 

Para estudo da morfologia externa, 15 glândulas de cada tratamento 

(dieta natural e artificial) foram analisadas em microscopia óptica, sendo 

observada sua estrutura geral externa. 

3.8.3 Quantificação de proteína 

Trinta glândulas de cada tratamento, armazenadas em 100 J.lI de 

solução tampão, foram maceradas e submetidas à quantificação de proteína, 

através do método de Bradford (1976), utilizando-se soro de albumina bovina 

(BSA) como padrão. 

3.8.4 Análise das proteínas através de eletroforese 

As proteínas das amostras (item 3.8.3) foram separadas por 

eletroforese em gel desnaturante de gradiente (de 8 a 12%) de poliacrilamida 

segundo Sambrook et alo (1989). Após a separação eletroforética, o gel foi 

submetido à coloração com prata, utilizando-se o kit Silver Stan Plus (Bio-Rad), 

de acordo com as especificações do fabricante. 



4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 Determinação do instar em que ocorre maior paralisação e parasitismo 

por Bracon hebetor Say,1857 (Hym.; Braconidae), dentre as espécies 

Anticarsia gemmatalis Hübner, 1818 (Lep.; Noctuidae); Diatraea 

saccharalis (Fabricius, 1794) (Lep.; Crambidae); Heliothis virescens 

(Fabricius, 1781) (Lep.; Noctuidae) e Spodoptera frugiperda (J.E. Smith, 

1797) (Lep.; Noctuidae). 

Pôde-se verificar que houve uma alta correlação positiva (R=0,8819) 

entre a atividade de paralisação e de parasitismo por B. hebetor para as quatro 

espécies de lepidópteros estudadas (Figura 3). 

Verificando-se isoladamente a capacidade de paralisação de B. 

hebetor sobre as quatro espécies, constatou-se que não houve diferença na 

preferência pelos ínstares para D. saccharalis e A. gemmatalis, tendo havido, 

no -entanto, uma paralisação diferencial entre as duas espécies, de 90 e 60% 

respectivamente. Portanto, para estes dois lepidópteros, B. hebetor paralisa 

indistintamente lagartas de terceiro, quarto ou quinto ínstares. Para H. virescens 

e S. frugiperda, não houve diferença estatística na paralisação entre o quarto e 

o quinto ínstares, embora tenha ocorrido uma tendência numérica de maior 
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paralisação no quarto ínstar (88 e 80% respectivamente, para as duas espécies 

citadas) (Tabela 2). 
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Figura 3. Correlação entre paralisação e parasitismo de Bracon hebetor sobre 
quatro espécies de lepidópteros: A. gemmatalis, S. frugiperda, H. 
virescens e D. saccharalis. Temperatura: 25°±2°C; Umidade relativa: 
60%± 10% e fotofase de 14 horas. 
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Por outro lado, considerando-se a capacidade de parasitismo de B. 

hebetorsobre as quatro espécies de lepidópteros, pôde-se verificar que, exceto 

para D. saccharalis, o quarto instar foi "preferido" pelo ectoparasitóide. Para D. 

saccharalis ocorreu maior parasitismo no terceiro instar (92%), diferindo 

significativamente do quarto e quinto instares com valores de 64% e 68%, 

respectivamente. Apesar de ter havido uma tendência numérica de 

"preferência" de B. hebetor pelo quarto instar, para H. virescens e S. frugiperda, 

não houve diferença estatistica entre este e o quinto instar, e para A. 

gemmatalis o parasitismo, em todos os instares, foi semelhante 

estatisticamente. 

Ficou claro que B. hebetor faz distinção quanto à idade do 

hospedeiro, "preferindo", de modo geral, lagartas maiores, como foi observado 

também por Serra (1992) e Taylor (1988). Evidenciou-se ainda a "preferência" 

do parasitóide por lagartas de D. saccharalis (independente do instar testado), 

apresentando uma média de 75% de parasitismo, estatisticamente superior às 

demais espécies, vindo a seguir H. virescens (56%); as lagartas de S. 

frugiperda e A. gemmatalis foram as menos parasitadas (Tabela 3). 

Castilho et ai. (1987) estudaram o parasitismo de B. hebetorsobre D. 

saccharalis em condições de laboratório, sendo esta a única espécie, dentre as 

avaliadas na presente pesquisa, citada como hospedeiro deste parasitóide. 

Entretanto, as espécies utilizadas neste trabalho foram selecionadas para este 

estudo pelo fato do parasitóide apresentar possibilidade de desenvolvimento 

sobre elas e por serem rotineiramente criadas no laboratório de Biologia de 

Insetos da ESALQ/USP e, portanto, fáceis de serem manipuladas para extração 

de holotecidos, visando à criação do ectoparasitóide "in vitro". 
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Tabela 2. Capacidade de paralisação e parasitismo de Bracon hebetor sobre 
diferentes ínstares larvais das espécies: A. gemmatalis, D. 
saccharalis, H. virescens e S. frugiperda. Temperatura: 25°±2°C; 
Umidade relativa: 60%± 10% e fotofase de 14 horas. 

ínstares Anticarsia gemmatalis 

% Paralisação % Parasitismo 

48,00±8A 

60,00 ± 8.94 A 

68,00±8A 

96,00±4A 

88,00±4A 

92,00 ± 4,89 A 

54,00 ±4 B 

88,00 ± 4,89 A 

80,00 ± 6,32 AB 

24,00±4A 

44,00 ± 9,79 A 

28,00 ± 4,89 A 

Diatraea saccharalis 

92,00 ± 4,89 A 

64,00±4 B 

68,00 ± 4,89 B 

Heliothis virescens 

40,00 ± 6,32 B 

76,67 ± 9,89 A 

48,00 ± 10,19 AB 

Spodoptera frugiperda 

32,00 ± 4,89 B 16,00 ± 4 B 

80,00 ± 6,32 A 48,00 ± 8 A 

68,00 ± 8 A 32,00 ± 8 AB 

Médias seguidas pela mesma letra, na coluna, não diferem entre si pelo teste de Tukey, ao n(vel de 5% de 

probabilidade. Médias transformadas em arcsenJ(x + 0.)/100 
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Tabela 3. Porcentagem média de parasitismo de Bracon hebetor sobre quatro 
espécies de lepidópteros. Temperatura: 25° ± 2° C; Umidade relativa: 
60%± 10% e 14 horas de fotofase. 

Espécie 

Diatraea saccharalis 

Heliothis virescens 

Spodoptera frugiperda 

Anticarsia gemmatalis 

Parasitismo (%) 

74,67 ± 3,63 

56,00 ±4,00 

32,00 ±2,62 

32,00 ± 2.62 

a 

b 

c 
c 

Médias seguidas pela mesma letra, na coluna, não diferem entre si pelo teste de Tukey, ao nível de 5% de 

probabilidade. Médias transformadas em arcsenJ(x+u)/IOO. 

4.2 Seleção do hospedeiro para o desenvolvimento do ectoparasitóide B. 

hebetor. 

o hospedeiro afetou o tempo de desenvolvimento de B. hebetor, 

sendo o ciclo total (ovo-adulto) do parasitóide variável de 12 a 13,5 dias, 

dependendo do hospedeiro utilizado. Ciclos mais longos foram observados 

quando B. hebetor foi criado em lagartas de H. virescens e D. saccharalis, 

apresentando valores superiores a 13 dias; entretanto, estes valores não 

diferiram estatisticamente daqueles encontrados quando o inseto foi criado 

sobre seus hospedeiros naturais [Anagasta kuehniella (Zeller, 1879) e Corcyra 

cepha/onica (Stainton, 1865), ambos da família Pyralidae] e sobre lagartas de 

S. frugiperda (Tabela 4). Ciclos menores foram observados quando se 
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utilizaram como hospedeiros A. gemmata/is e Sitotroga cerea/ella (Oliver, 1789) 

(Lep.: Gelechiidae), com valores estatisticamente inferiores apenas àqueles 

obtidos nas criações sobre D. saccharalis e H. virescens. Ahmed et alo (1985) 

verificaram que a duração do ciclo total de B. hebetor quando criado sobre A. 

kuehniella foi de 13,3 dias, nas mesmas condições de temperatura do presente 

experimento. Valores superiores a estes foram verificados por Serra (1992), que 

constatou uma duração de 14,5 dias para o ciclo de ovo-adulto deste 

ectoparasitóide sobre A. kuehniella. 

Com relação à fase larval, o maior valor foi constatado no 

desenvolvimento do parasitóide sobre H. virescens, com 5,9 dias, sendo este 

valor estatisticamente superior àqueles obtidos nas outras espécies. Houve 

uma tendência de redução deste período quando os insetos foram criados 

sobre as três traças dos grãos armazenados (hospedeiros naturais) resultando 

na duração de 4,5 dias para a fase larval. A indicação de que D. saccharalis é 

um bom hospedeiro para a criação de B. hebetor ficou confirmada pelo valor da 

fase larval próximo àquele obtido nos hospedeiros naturais. O hospedeiro teve, 

em geral, pouca influência sobre o período de incubação e sobre a fase pupal 

de B. hebetor. 

A viabilidade total (ovo-adulto) do ectoparasitóide foi drasticamente 

afetada pelo hospedeiro (Tabela 5). A traça S. cerea/ella proporcionou o melhor 

resultado, com 92% de viabilidade total para a criação deste ectoparasitóide, 

sendo que, valores estatisticamente semelhantes foram obtidos quando se criou 

B. hebetor sobre A. kuehniella e C. cepha/onica (90 e 86% respectivamente). 

Mais uma vez, D. saccharalis se mostrou um hospedeiro adequado, com 

viabilidade de 76%, não diferindo dos resultados obtidos sobre as traças. Os 

demais hospedeiros apresentaram viabilidades totais estatisticamente 

inferiores, variáveis de 10 a 30%. Castilho et ai. (1987) verificaram viabilidade 

total para B. hebetor, criado sobre D. saccharalis, em torno de 45%, sendo que 

a viabilidade dos ovos foi de 55% e as de larva e pupa foram superiores a 85 e 

95% respectivamente; embora os referidos autores tenham estudado a biologia 
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a 28°C, os valores de viabilidade larval e pupal foram semelhantes aos 

observados neste trabalho. 

Os valores de viabilidade total foram influenciados pelos resultados 

da viabilidade larval, demonstrando a inadequação de certos alimentos 

(lagartas não hospedeiras naturais) para o desenvolvimento pré-imaginai deste 

parasitóide. Não houve variação na viabilidade pupal para todos os tratamentos. 

Entretanto, como houve grande mortalidade larval quando os insetos foram 

criados sobre A. gemmatalis, H. virescens e S. frugiperda, o número de 

indivíduos avaliado com relação à viabilidade pupal foi pequeno, com 

confiabilidade reduzida para a discussão dos resultados. 

O hospedeiro afetou também a porcentagem de pupas e adultos 

deformados. Dessa forma, ocorreu uma maior porcentagem de indivíduos com 

deformação na fase de pupa elou adulto quando os parasitóides se 

desenvolveram em A. gemmatalis e S. frugiperda, com 7 e 9%, 

respectivamente. Dos outros hospedeiros não se originaram insetos 

deformados, e os adultos prontamente parasitaram. Outro fator levado em 

consideração para a seleção de uma espécie para a criação de B. hebetor foi a 

capacidade de produção de seda e formação de casulos protetivos. Assim, 

insetos criados sobre S. frugiperda, A. gemmatalis, H. virescens e D. 

saccharalis resultaram respectivamente 75, 70, 57 e 22% de pupas sem a 

formação de casulo, observando-se apenas 12, 8 e 2% para insetos criados em 

S. cerealella, C. cephalonica e A. kuehniella, respectivamente. Mais uma vez 

ficou demonstrado, com estes valores, que o lepidóptero mais próximo aos 

hospedeiros naturais, em termos de qualidade, para a criação do parasitóide, foi 

D. saccharalis. 



Tabela 4. Duração de fases imaturas e ciclo total (ovo - adulto) de Bracon hebetor criado sobre sete espécies de 
lepidópteros. Temperatura: 25° ± 2° C; Umidade relativa: 60%± 10% e fotofase de 14 horas. 

Espécies 
Duração das fases (dias) 

Ovo Larva Pupa 

Heliothis virescens 1,40 ± 0,071 c 5,87 ± 0,285 a 6,55 ± 0,245 a 

Diatraea saccharalis 1,58 ± 0,072 bc 4,55 ± 0,113 b 6,74 ± 0,072 a 

Anagasta kuehniella 1,82 ± 0,054 ab 4,45 ± 0,094 b 6,65 ± 0,072 a 

Corcyra cepha/onica 2,00 ± O a 4,59 ± 0,072 b 6,67 ± 0,087 a 

Spodoptera frugiperda 1,52 ± 0,068 bc 4,94 ± 0,187 b 6,39 ± 0,203 ab 

Sitotroga cerea/ella 1,68 ± 0,069 abc 4,61 ± 0,070 b 6,20 ± 0,069 ab 

Anticarsia gemmatalis 1,49 ± 0,074 bc 5,05 ± 0,171 b 5,71 ±0,113 b 
Médias seguidas pela mesma letra, na coluna, não diferem entre si pelo teste de Tukey, ao nivel de 1% de probabilidade. 

Ciclo total 

13,44 ± 0,245 a 

13,24 ± 0,148 a 

12,87 ± 0,075 ab 

12,74 ± 0,096 abc 

12,52 ± 0,312 abc 

11,99 ± 0,073 bc 

12,28 ± 0,206 bc 

w 
(11 



Tabela 5. Viabilidade de fases imaturas e ciclo total (ovo - adulto) de Bracon hebetorcriado sobre sete lepidópteros. 
Temperatura: 25° ± 2° C; Umidade relativa: 60%± 10% e fotofase de 14 horas. 

Espécies 
Viabilidade (%) 

Ovo Larva Pupa Ciclo total 

Sitotroga cerealella 100,00 ± 0,00 a 98,00 ± 2,00 a 94,00 ± 2,45 a 92,00 ± 2,00 a 

Corcyra cephalonica 98,00 ± 2,00 a 94,00 ± 4,00 a 93,56 ± 2,64 a 86,00 ± 4,00 a 

Anagasfa kuehniella 100,00 ± 0,00 a 92,00 ± 4,89 a 98,00 ± 2,00 a 90,00 ± 4,47 a 

Diatraea saccharalis 100,00 ± 0,00 a 90,00 ± 5,47 a 84,92 ± 4,95 a 76,00 ± 5,10 a 

Anticarsia gemmatalis 94,00 ± 4,00 a 35,44 ± 9,32 b 77,14 ± 11,38 a 27,99 ± 9,69 b 

Spodoptera frugiperda 98,00 ± 2,00 a 32,88 ± 9,92 b 60,00 ± 21,60 a 21 ,99 ± 9,16 b 

Heliothis virescens 94,00 ± 2,45 a 15,33 ± 5,71 b 75,00 ± 25,00 a 9,99 ± 5,48 b 
Médias seguidas pela mesma letra, na coluna, não diferem entre si pelo teste de Tukey, ao nivel de 1% de probabilidade. Médias transformadas em 

arcsenJ(x+u)/lOO. 

w cn 
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4.2.1 Capacidade de paralisação e de parasitismo por B. hebetor sobre o 

hospedeiro padrão, A. kuehniella, quando criado sobre diferentes 

hospedeiros (teste de agressividade) 

Os testes de agressividade demonstraram que insetos que tiveram 

como hospedeiros lagartas de 30 ínstar de D. saccharalis paralisaram em torno 

de 80% as lagartas de último instar de A. kuehniella, não diferindo 

significativamente daqueles criados sobre as traças A. kuehniella, C. 

cephalonica e S. cerealella (Figura 4). Os parasitóides criados sobre a lagarta

da-maçã-do-algodoeiro, foram menos agressivos, paralisando apenas cerca de 

20% das lagartas oferecidas. Em relação ao parasitismo, insetos criados sobre 

A. kuehniella parasitaram mais, quando comparados àqueles criados sobre D. 

saccharalis. Entretanto, não houve diferença na capacidade de parasitismo 

entre os adultos produzidos sobre este último e aqueles criados sobre as outras 

traças. Novamente, insetos criados sobre H. virescens apresentaram uma 

menor capacidade de parasitismo, com apenas 2,4% do total de lagartas 

oferecidas sendo parasitadas. 

Os adultos oriundos dos diferentes hospedeiros (naturais elou 

alternativos) foram fecundos e prontamente parasitaram lagartas de último 

instar de A. kuehniella, embora numa proporção menor para os que tiveram D. 

saccharalis e H. virescens como hospedeiros. A razão sexual da primeira 

geração dos insetos criados sobre os diferentes hospedeiros foi de 0,68; 0,42; 

0,79; 0,68 e 0,64 respectivamente para A. kuehniella, D. saccharalis, C. 

cephalonica, S. cerealella e H. virescens. Pelo teste de X2 (com correção de 

Yates, 5% de probabilidade e 1 GL) constatou-se que não houve diferença 

entre a freqüência esperada de machos e fêmeas verificada na criação estoque 

do parasitóide sobre seu hospedeiro natural A. kuehniella, e aquela verificada 

nos diferentes tratamentos, indicando que a variação do hospedeiro não afetou 
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a proporção de machos e fêmeas da primeira geração. Serra (1992) encontrou 

uma razão sexual de 0,74 para este ectoparasitóide quando criado sobre 

lagartas de último ínstar de A. kuehniella, valor próximo àqueles verificados no 

presente trabalho; Castilho ef aI. (1987) observaram uma razão sexual em torno 

de 0,45 para B. hebefor criado sobre lagartas de D. saccharalis. 
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Figura 4. Relação entre paralisação (%) e parasitismo (%) de Bracon hebetor 
criado em cinco lepidópteros sobre o hospedeiro A. kuehniella. 
Temperatura: 25° ± 2° C; Umidade relativa: 60%± 10% e fotofase de 
14 horas. 
Colunas de mesma cor, seguidas pela mesma letra, não diferem entre si, pelo teste 
de Tukey, ao nível de 5% de probabilidade. 
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Os hospedeiros A. gemmatalis e S. frugiperda não foram avaliados 

pois não deram origem a adultos do parasitóide em número suficiente para 

serem comparados no presente experimento. 

Embora D. saccharalis tenha se mostrado, dentre os lepidópteros, o 

mais adequado para desenvolvimento de B. hebetor, ainda assim, com relação 

ao parasitismo, foi inferior a A. kuehniella, considerado hospedeiro padrão para 

este parasitóide (Figura 4). 

Diante dos dados anteriormente discutidos e mediante a análise de 

agrupamento, pôde-se verificar que quando são avaliados apenas os aspectos 

biológicos para criação do ectoparasitóide (duração das fases de ovo, larva e 

pupa e do ciclo total, bem como suas respectivas viabilidades, formação de 

casulo protetivo, deformação, aceitação do hospedeiro e número de adultos 

obtidos) D. saccharalis destacou-se como hospedeiro adequado, apresentando 

resultados semelhantes aos obtidos quando o inseto foi criado sobre as traças 

dos grãos armazenados, principalmente A. kuehniella. Constatou-se alta 

similaridade entre as lagartas de D. saccharalis e A. kuehniella para a criação 

do ectoparasitóide B. hebetor, com uma confiabilidade de 89% (Figura 5a). A 

análise de componentes principais confirmou esta hipótese, pois agrupou em 

um mesmo quadrante A. kuehniella, D. saccharalis e C. cephalonica com cerca 

de 93% de acerto, considerando-se os eixos x, y e z que são influenciados pela 

viabilidade e duração das fases (Figura 5b). 

Pode-se dizer que D. saccharalis possui características nutricionais 

para a criação de B. hebetor semelhantes às encontradas nos hospedeiros 

naturais. Castilho et ai. (1987) encontraram valores elevados de viabilidade total 

(ovo-adulto) e duração de ciclo de 8 dias em condições de laboratório, 

coincidindo com os valores obtidos neste trabalho; entretanto, quando os 

insetos foram liberados em campo buscando-se o controle da broca-da-cana

de-açúcar, não houve recuperação deste ectoparasitóide. Provavelmente, isso 

tenha ocorrido devido à diferença no habitat e pelo hábito alimentar da referida 

broca, uma vez que B. hebetor ocorre principalmente em armazéns, como 
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agente controlador de pragas dos grãos armazenados (Keever et a/., 1985; 

1986). 

A qualidade do inseto produzido em laboratório é de fundamental 

importância para programas de controle biológico, uma vez que espera-se a 

produção de insetos semelhantes àqueles obtidos na natureza. Dessa forma, 

além dos parâmetros da criação de B. hebetor, somaram-se, para análise, os 

valores do desempenho dos insetos produzidos (capacidade de paralisação e 

parasitismo) e foi obtido um novo agrupamento de hospedeiros, desta vez 

descartando-se as lagartas de S. frugiperda e A. gemmata/is, uma vez que tais 

hospedeiros não proporcionaram bom desenvolvimento do ectoparasitóide. 

Dessa forma, pela análise verificou-se um agrupamento, com 82% de 

acerto, das traças A. kuehniella e C. cepha/onica, sendo estes os hospedeiros 

que deram origem aos insetos com maior proximidade de duração das fases, 

viabilidade e padrões de agressividade. Os demais hospedeiros uniram-se 

depois, mas com baixa confiabilidade (inferiores a 70%) (Figura 6a). Pela 

análise de componentes principais (Figura 6b) confirma-se esta hipótese, 

agrupando-se as referidas traças, sendo que o fator que mais influenciou (com 

56,18%) foi a capacidade de parasitismo, através do eixo x. 

S. cerea/ella, embora seja hospedeiro e tenha proporcionado elevada 

viabilidade total e insetos que paralisaram e parasitaram com a mesma 

eficiência daqueles insetos criados sobre C. cepha/onica, permaneceu 

destacado neste grupo, pois os insetos criados sobre ela apresentaram duração 

de ciclo menor, provavelmente pelo diminuto tamanho do hospedeiro. 

Poderia discutir-se ter havido um condicionamento pré-imaginai dos 

parasitóides, pois todo o processo de criação e manutenção da colônia foi em 

lagartas de A. kuehniella e isso pode explicar o bom desempenho de B. hebetor 

sobre este hospedeiro; entretanto, os bons resultados de parasitismo 

registrados para as outras espécies de traças, diminuem a importância desta 

hipótese. 
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Em termos gerais, os insetos que se mostraram adequados para a 

criação de B. hebetor foram A. kuehniella e C. cephalonica. Além do valor 

nutricional dos mesmos, outros fatores como hábito alimentar e local de ataque, 

tamanho, características comportamentais e até filogenia poderiam explicar tais 

diferenças no desenvolvimento biológico de B. hebetor. Em trabalhos de 

produção 'in vitra' deste ectoparasitóide, que serão baseados nesta pesquisa, 

há necessidade de hemolinfa ou holotecidos pupais; neste caso o tamanho do 

inseto, para se conseguir uma quantidade adequada destes componentes, é de 

grande importância. Assim, D. saccharalis poderá ser utilizada, pelos resultados 

obtidos na presente pesquisa e pelo seu maior tamanho em relação às traças 

dos cereais, bem como pelo fato de já ter se conseguido bons resultados com 

seus holotecidos pupais e hemolinfa para criação de espécies de Trichogramma 

"in vitra" (Cônsoli, 1997; Cônsoli & Parra, 1996; Cônsoli & Parra, 1997b); e por 

já ter proporcionado desenvolvimento deste ectoparasitóide em trabalho 

preliminar realizado por Magro et ai. (1998). 
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Figura 5. Fenograma UPGMA por Distância Euclidiana Média (A) e distribuição 
tridimensional dos hospedeiros pela análise de componentes 
principais (8) para avaliação do efeito do hospedeiro no 
desenvolvimento (duração e viabilidade das fases, formação de 
casulo e deformação de pupas e/ou adultos) de Bracon hebetor. 
Hospedeiros: 1 A. kuehniella; 2 A. gemmatalis; 3 D. saccharalis; 4 C. cepha/onica; 
5 S. frugiperda; 6 S. cerealella; 7 H. virescens. (CCC=O,944 e C=O,333 para o 
gráfico A). 
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Figura 6. Fenograma UPGMA por Distância Euclidiana Média (A) e distribuição 
tridimensional dos hospedeiros pela análise de componentes 
principais (8) para avaliação do efeito do hospedeiro no 
desenvolvimento e no parasitismo de Bracon hebefor. Hospedeiros: 1 A. 
kuehniella; 3 D. saccharalis; 4 C. cephalonica; 6 S. cerealella; 7 H. virescens. 
(CCC=0,903 e C=1,0 para o gráfico A). 



4.3 Avaliação das dietas artificiais para a criação de B. hebetor 

o desenvolvimento pré-imaginai de B. hebetor foi influenciado pela 

dieta utilizada, nas diferentes fases de desenvolvimento. De modo geral, as 

dietas que continham em sua formulação suspensão de holotecidos pupais 

(HTP) de A. kuehniella (dietas 4, 5 e 6) levaram a um desenvolvimento mais 

longo das fases imaturas, com duração de aproximadamente 17 dias para o 

ciclo total (ovo-adulto), valor significativamente superior ao obtido quando os 

parasitóides foram criados sobre o hospedeiro natural, A. kuehniella (15,5 dias) 

(Tabela 6). Valores intermediários foram observados nas dietas 7 e 3 (que 

tinham em comum holotecidos pupais de D. saccharafis e gema de ovo), sendo 

que estes não diferiram dos valores obtidos sobre o hospedeiro natural. As 

dietas 1 e 2, que continham em sua formulação suspensão de holotecidos 

pupais de D. saccharalis nas proporções de 60 e 50%, respectivamente, 

proporcionaram duração do ciclo total dos parasitóides, semelhante àqueles 

criados sobre A. kuehniella (Tabela 6). Guerra (1992) também verificou que 

houve diferença na duração do ciclo de Catolaccus grandis Burks e Bracon 

melfitor Say criados "in vitrol! quando utilizou hemolinfas de diferentes insetos 

como componente principal da dieta, sendo que o tempo de desenvolvimento 

variou, dependente do hospedeiro utilizado, entre 11 e 12,5 dias para estes 

braconídeos. 

Não houve variação na duração do período de incubação de B. 

hebetor para os diferentes tratamentos, sendo este valor próximo a um dia e 

meio (Tabela 6). 

A duração da fase larval foi a mais afetada pelos diferentes 

alimentos. Valores de duração desta fase, observados nos diferentes meios, 

foram sempre numericamente superiores àquele obtido sobre o hospedeiro 

natural. As dietas 2, 4, 5, 6 e 7 apresentaram duração da fase larval superior a 

7 dias comparados aos 5,8 dias obtidos sobre hospedeiro natural, que foi 
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significativamente inferior. As dietas 1 (60% de HTP de D. saccharalis) e 3 (50% 

de HTP de D.saccharalis acrescida de mais uma fonte de proteína - extrato de 

levedura) foram semelhantes estatisticamente ao hospedeiro A. kuehnie/la. 

Por outro lado, a duração da fase pu pai foi pouco influenciada pelas 

dietas; houve até um alongamento desta fase na dieta natural, embora diferindo 

apenas da dieta 2 (HTP de D. saccharalis) (Tabela 6). 

Com estes dados verifica-se que as dietas que apresentaram em sua 

composição holotecidos pupais de D. saccharalis, nas diferentes concentrações 

(dietas 1, 2, 3 e 7), proporcionaram uma duração de ciclo total (ovo-adulto) 

semelhante àquela verificada nos insetos desenvolvidos sobre o hospedeiro 

natural (A. kuehniella) (Tabela 6). Contudo, dessas quatro, as dietas 1 e 3 foram 

as que se destacaram por não apresentarem diferença significativa em nenhum 

dos parâmetros avaliados relativos à duração do ciclo, quando comparadas aos 

insetos criados sobre A. kuehnie/la. 

Todas as dietas apresentaram características nutricionais que 

proporcionaram o desenvolvimento total do parasitóide, em maior ou menor 

escala, sugerindo a potencialidade de criação deste inseto sobre meios 

sintéticos e mostraram que o sistema utilizado apresentou-se adequado, 

possibilitando às larvas a aquisição do alimento e posteriormente 

desenvolvimento até a fase adulta. 

A quantidade de dieta oferecida aos parasitóides (150J-l1/20 ovos) foi 

suficiente para o desenvolvimento de até 14 insetos (número máximo obtido por 

repetição), tendo havido ainda sobra de alimento. 

A viabilidade dos ovos foi maior no hospedeiro natural. Isto é 

facilmente explicado, pois nos testes das dietas, os ovos foram transferidos 

para as placas com o auxílio de um pincel, e este procedimento pode ter 

danificado o córion de alguns, inviabilizando-os. Maiores prejuízos ocorreram 

nas dietas 5 e 6 com 56 e 64% de viabilidade de ovos, respectivamente (Tabela 

7); as demais dietas apresentaram variação entre 66 e 78% para tal viabilidade 

e não diferiram daquele valor obtido sobre A. kuehniella (88%). 



Tabela 6. Duração de fases e total (ovo-adulto) de Bracon hebetor criado sobre sete dietas artificiais e sobre A. 
kuehniella. Temperatura: 25° ± 2° C; Umidade relativa: 60%± 10% e 14 horas de fotofase. 

Tratamentos 
Duração das fases (dias) 

Ovo Larva Pupa 

Dieta 1 (Os) 1,58 ±0,121 a 6,27 ± 0,231 bc 7,46 ± 0,206 ab 

Dieta 2 (Os) 1,30 ± 0,122 a 7,11 ± 0,323 ab 7,04 ± 0,088 b 

Dieta 3 (Os) 1,61 ± 0,149 a 6,81 ± 0,165 abc 7,88 ± 0,220 ab 

Dieta 4 (Ak) 1,79 ± 0,096 a 7,56 ± 0,208 a 7,65 ± 0,242 ab 

Dieta 5 (Ak) 1,75±0,147a 7,62 ± 0,197 a 7,65 ± 0,187 ab 

Dieta 6 (Ak) 1,76 ± 0,080 a 7,43 ± 0,137 a 8,05 0,354 ab 

Dieta 7 (Os) 1,64 ± 0,107 a 7,41 ± 0,161 a 7,60 ± 0,235 ab 

A. kuehniella 1,58 ± 0,133 a 5,84 ± 0,350 c 8,18 ± 0,138 a 

Médias seguidas pela mesma letra, na coluna, não diferem entre si pelo teste de Tukey ao nlvel de 5% de probabilidade. 
(Ds ou Ak - representam dietas à base de holotecidos pupais de D. saccharalis e A. kuehniella, respectivamente) 

Ciclo total 

15,30 ± 0,200 c 

15,45 ± 0,244 c 

16,30 ± 0,371 abc 

17,00 ± 0,129 a 

17,02 ± 0,327 a 

17,24 ± 0,261 a 

16,66 ± 0,209 ab 

15,59 ± 0,221 bc 

~ 



Tabela 7. Viabilidade de fases e do ciclo total (ovo-adulto) de Bracon hebetor criado sobre sete dietas artificiais e 
sobre A. kuehnie/la como hospedeiro natural. Temperatura: 25° ± 2° C; Umidade relativa: 60%± 10% e 14 
horas de fotofase. 

Tratamentos 
Viabilidade (%) 

Ovo Larva Pupa 

Dieta 1 (Os) 73,00 ± 4,64 ab 50,63 ± 8,81 bc 100,00 ± 0,00 a 

Dieta 2 (Os) 66,00 ± 5,34 ab 26,69 ± 5,46 c 100,00 ± O,OOa 

Dieta 3 (Os) 75,20 ± 7,48 ab 36,03 ± 5,03 bc 100,00 ± O,OOa 

Dieta 4 (Ak) 78,00 ± 4,06 ab 33,89 ± 4,61 bc 91,66 ± 5,27 a 

Dieta 5 (Ak) 56,00 ± 8,57 b 34,21 ± 1,62 bc 95,00 ± 5,00 a 

Dieta 6 (Ak) 64,00 ± 4,85 b 23,53 ± 6,84 c 96,67 ± 3,33 a 

Dieta 7 (Ds) 76,00 ± 6,96 ab 59,13 ± 7,35 b 98,57 ± 1,43 a 

A. kuehnie/la 88,00 ± 5,83 a 92,25 ± 4,75 a 91,25 ± 3,91 a 

Médias seguidas pela mesma letra. na coluna. não diferem entre si pelo teste de Tukey ao nivel de 5% de probabilidade. 
(Os ou Ak - representam dietas à base de holotecidos pupais de O. saccharalis e A. kuehniella, respectivamente) 

Ciclo total 

36,00 ± 6,00 bc 

17,00 ± 3,39 cd 

27,00 ± 4,64 bcd 

24,42 ± 3,74 bcd 

18,25 ± 3,25 cd 

13,17±2,15cd 

43,07 ± 4,70 b 

74,01 ± 6,89 a 

.,.. 

...... 
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A viabilidade larval foi significativamente diferente entre os 

tratamentos. Todas as dietas proporcionaram valores de viabilidade inferiores 

àquela obtida no hospedeiro natural (92%) (Tabela 7). As maiores viabilidades 

foram obtidas nos meios artificiais 7 e 1, com 59 e 50% de viabilidade larval, 

respectivamente. Estes valores foram estatisticamente iguais aos obtidos nas 

dietas 3, 4 e 5, que apresentaram viabilidade em torno de 30%. Embora não 

tenha havido diferença estatística entre estes valores, as dietas 7 e 1 indicam, 

numericamente, maior adequação nutricional para o desenvolvimento deste 

ectoparasitóide. 

A viabilidade pupal foi alta em todos os tratamentos, não havendo 

diferença entre eles; entretanto, a viabilidade do ciclo total foi variável, 

dependendo do substrato de criação. Indubitavelmente, a maior viabilidade 

ocorreu sobre o hospedeiro natural (74%), valor este próximo ao verificado por 

Serra (1992), que encontrou uma viabilidade total, para B. hebetor sobre A. 

kuehniella, de 60,1%. Dentre as dietas, a de número 7 superou numericamente 

as demais, com 43% de viabilidade total, embora sem diferir significativamente 

daqueles observados sobre as dietas 1, 3 e 4, que proporcionaram 36, 27 e 

24% de viabilidade, respectivamente. As dietas 2, 5 e 6 foram estatisticamente 

menos viáveis de que a 7, mas semelhantes a 1, com índices inferiores a 20%. 

Há necessidade de adaptações e aperfeiçoamentos, visando 

melhorar este sistema de criação, especialmente no que diz respeito à 

transferência de ovos do parasitóide, pois a inviabilidade dos ovos, 

comprovadamente ocasionada pelo manuseio, foi um dos grandes 

responsáveis pela baixa viabilidade total. 

Um outro parâmetro utilizado em busca de uma dieta com 

características nutricionais adequadas para a criação de B. hebetor foi a 

formação de casulo protetivo. Apenas cerca de 2% das pupas oriundas de 

larvas que se desenvolveram sobre o hospedeiro natural não formaram casulo 

(Figuras 7, 8 e 9). O mesmo não ocorreu nos insetos criados nas dietas 

artificiais, pois foram encontrados nas dietas 1 e 3, 20 e 30% de pupas sem 
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casulo, respectivamente. Nas demais dietas, foram registrados de 60 a 70% de 

pupas sem casulo, valores significativamente superiores aos encontrados para 

insetos criados sobre A. kuehniella. 

Mais uma vez verifica-se a superioridade da dieta 1 em relação às 

demais, pois esta além de proporcionar uma duração de ciclo do parasitóide 

semelhante àquela verificada sobre o hospedeiro natural (Tabela 6) e também 

uma alta viabilidade (Tabela 7), levou ao desenvolvimento de maior número de 

pupas com casulo (apenas 20% sem produção de seda) (Figura 7), sendo 

dentre as dietas aquela que mais se aproximou do hospedeiro natural. 
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Figura 7. Médias de pupas de Bracon hebetor, que não formaram casulo 
quando criadas em diferentes dietas artificiais e sobre A. kuehniella 
(hospedeiro) . Letras iguais nas colunas indicam que não houve diferença significativa, 
ao nível de 1 % de probabilidade, pelo teste de Tukey. Médias transformadas em 

arcsen ~ (x + a) /1 00. (Os ou Ak - representam dietas à base de holotecidos pupais de o. 
saccharalis e A. kuehniella, respectivamente) 
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Figura 8. Desenvolvimento de Bracon hebetor sobre o hospedeiro natural, A. 
kuehniella. Detalhe em A- ovos de B. hebefor, B- formação de casulo 
(larvas com 96-100 horas); C- casulo e mecônio; D- adultos (aumento 
10X). 

----- -----
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Figura 9. Desenvolvimento de Bracon hebetor sobre a dieta artificial. Detalhe 
em A- ovos sobre a dieta; B- larvas em 'início' da formação do casulo 
(120-124 horas); C- pupas sem casulo (aumento 21X) (m-mecônio) e 
D- adultos (aumento 11 X). 
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A ausência de casulo protetivo, para parasitóides criados em dieta 

artificial também foi relatada por Guerra (1992) para B. mellitor Say. Este autor 

verificou que aproximadamente 65% das pupas não formaram casulo. 

Entretanto, naquele caso, esta forma atípica de pupação não afetou a 

sobrevivência pupal ou a emergência dos adultos. 

Prudhomme et ai. (1985) descreveram que a alimentação por um 

certo período obrigatório em cada ínstar é fundamental para sobrevivência e 

ecdise bem sucedida; a falta de alimento reduziu o peso do corpo de B. mori e 

também afetou drasticamente a glândula de seda. A falta de alimento durante 

os períodos de alimentação apresenta efeito similar; contudo, esses processos 

são reversíveis e a produção de seda é retomada quando as larvas são 

realimentadas; aquelas que ficam sem se alimentar produzem casulos pouco 

fibrosos, utilizando apenas a seda que havia sido depositada antes do período 

de inanição (Sehnal & Akai, 1990). Os mesmos autores relataram que em 

condições semelhantes, o conteúdo das glândulas de seda de Galleria 

mellonella L. foi, provavelmente, utilizado como nutriente, uma vez que o peso 

da glândula foi reduzido e a seda gradativamente exaurida. 

Pelas análises em microscopia óptica, não foi observada diferença 

na morfologia externa das glândulas salivares dos insetos criados "in vivo" e "in 

vitro". De modo geral, pode-se dizer que cada inseto possui um par de 

glândulas localizadas lateralmente ao corpo do inseto, cada uma apresenta 

uma bifurcação, dando origem a dois 'braços', e, delas, podem se distinguir 

apenas duas regiões: um dueto comum (onde haveria a junção do par de 

glândulas) e uma região secretora (Figura 10). Há necessidade de um estudo 

aprofundado, através de análise de ultraestrutura da glândula para 

caracterização das regiões e de suas funções. 

A quantificação de proteína (Bradford, 1976) das amostras de 

glândulas dos insetos que se alimentaram sobre o hospedeiro natural (A. 

kuehniella) e aqueles que se alimentaram na dieta 7, indicou que houve mais 

proteína no primeiro caso, sendo encontrados 3,196 microgramas de proteína 
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por microlitro de amostra, comparados aos 0,849 microgramas observados nas 

glândulas coletadas dos insetos criados sobre a dieta 7 (a repetição desta 

análise confirmou estes dados - dados não mostrados). A separação das 

proteínas por eletroforese indicou que, aparentemente, não houve diferença 

qualitativa entre as amostras (bandas próximas a 30 kilodaltons). Porém, há um 

indício de que as glândulas dos insetos criados sobre a dieta artificial continham 

menor quantidade de proteínas, evidenciada pela menor intensidade de 

coloração dessas bandas. 

Este trabalho sugere que possivelmente haja diferença na 

concentração de proteína, do conteúdo das glândulas dos insetos criados sobre 

a traça (hospedeiro natural) e sobre dieta artificial; entretanto, este estudo deve 

ainda ser aprimorado. Inicialmente, deverá ser aumentado o gradiente do gel de 

poliacrilamida de 10 a 17%, pois assim se fará possível uma melhor 

visualização e caracterização das bandas e, conseqüentemente, maior precisão 

nas semelhanças e diferenças dos conteúdos das amostras. Outra análise que 

complementaria este trabalho seria o seqüenciamento da proteína obtida na 

banda, possibilitando, com uma margem pequena de erro, o reconhecimento da 

proteína componente da seda desse braconídeo. 

4.3.1 Capacidade de paralisação e parasitismo por Bracon hebetor criado 

nas diferentes dietas e sobre o hospedeiro natural A. kuehniella (teste de 

agressividade) 

A capacidade de paralisação foi semelhante para praticamente todos 

os tratamentos, exceto para os insetos criados na dieta 3, na qual B. hebefor 

paralisou menos de 50% dos hospedeiros. As demais dietas apresentaram 

porcentagens de paralisação semelhantes àquelas observadas nos insetos 

criados sobre hospedeiro natural (75%), sendo que os parasitóides criados 

sobre a dieta 7 foram aqueles com valor numérico mais próximo do valor obtido 

em A. kuehniella (Tabela 8). 
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Figura 10. Glândula salivar de Bracon hebefor (dc- dueto comum; b- bifurcação 
e rg- região secretora). Aumento 46X. 
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Tabela 8. Capacidade de paralisação e de parasitismo, durante 72 horas, de 
Bracon hebetor criado sobre sete dietas artificiais e hospedeiro 
natural (A. kuehniella). Temperatura: 25°±2°C, Umidade relativa: 
60±10% e de 14 horas de fotofase. 

Porcentagem (média) 
Tratamentos 

Paralisação Parasitismo 1 

A. kuehniella 75,10 ± 3,6 a 22,86± 2,9 a 

Dieta 7 (Os) 71,49 ± 8,6 ab 13,28 ± 3,2 ab 

Dieta 6 (Ak) 67,13±6,1 ab 12,11 ± 1,7 ab 

Dieta 5 (Ak) 66,13 ± 3,8 ab 9,86 ± 1,0 b 

Dieta 1 (Os) 60,72 ± 4,4 ab 5,8 ±8,9 bc 

Dieta 4 (Ak) 55,81 ±4,3 ab 5,16 ± 1,3 bc 

Dieta 2 (Os) 54,46 ± 6,2 ab 3,89 ± 1,3 c 

Dieta 3 (Os) 48,68 ± 8,7 b 11 ,18 ± 1 ,7 ab 

1 Porcentagem de parasitismo sobre o número total de lagartas oferecidas; 
Colunas seguidas por letras iguais não diferem entre si, pelo teste Tukey, ao nível de 5% de 
probabilidade. 
(Ds ou Ak - representam dietas à base de holotecidos pupais de D. saccharalis e A. kuehniella, 

respectivamente) 

A dieta 1 que se destacou por apresentar ciclo biológico do 

parasitóide com valores próximos àqueles obtidos quando o inseto foi criado 

sobre o hospedeiro natural, elevada viabilidade e baixa proporção de indivíduos 

sem formação de casulo, apresentou ainda alta capacidade de paralisação 

(Tabela 8), apresentando-se como bom substrato para desenvolvimento deste 

esctoparasitóide, tendo, como único aspecto negativo proporcionar baixo 

percentual de parasitismo; as dieta 7 e 6 também apresentaram índice elevados 

de paralisação e parasitismo, comparáveis aos verificados quando o inseto foi 

criado na dieta 1 e sobre A. kuehniella (hospedeiro natural). 
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Embora na dieta 3 tenha havido baixa paralisação de lagartas, esse 

valor foi revertido quando se verificou a porcentagem total de lagartas 

parasitadas (11%), tornando-se estatisticamente igual aos insetos criados sobre 

o hospedeiro natural. Adultos oriundos da dieta 2 apresentaram a menor 

capacidade de parasitismo, inferior estatisticamente àqueles criados sobre as 

dietas 1 e 7 e sobre o hospedeiro natural. 

Segundo Morrill (1942) as fêmeas de B. hebetor começam a 

introduzir o ovipositor em lagartas hospedeiras logo após a sua emergência, 

com o objetivo de paralisá-Ias, antes de iniciarem a oviposição. Este 

procedimento possibilita ao parasitóide alimentar-se da hemolinfa que exsuda 

do corpo do hospedeiro, resultando na sua paralisação motora e, 

conseqüentemente, facilitando a oviposição (Beard, 1972); a morte do 

hospedeiro, contudo, demora a acontecer. Doutt (1959) verificou que as fêmeas 

desse parasitóide, antes de ovipositarem, procuram paralisar todos os 

hospedeiros que houver na proximidade. Segundo Soliman 11 (1940), citado por 

Serra (1992), o número de indivíduos que uma fêmea paralisa em 24 horas 

varia em função da temperatura e do hospedeiro; para cada 20 lagartas de A. 

kuehniella oferecidas por fêmea, em média foram paralisadas 7, 9 e 14 lagartas 

respectivamente para as temperaturas de 20, 24 e 32°C. Aparentemente, as 

dietas artificiais não afetaram esse comportamento biológico de B. hebetor. 

A razão sexual observada para os insetos provenientes das dietas de 

1 a 7 e para o hospedeiro natural foram de 0,54; 0,69; 0,33; 0,70; 0,76; 0,65; 

0,52 e 0,68, respectivamente, sendo que apenas o valor obtido na dieta 3 diferiu 

do esperado pelo teste de X2 (corrigido de Yates), ao nível de 5% de 

probabilidade e 1 GL. Exceto por este valor, os demais correspondem àqueles 

observados por Serra (1992). 

11 SOLINAN, H. S. Studies in the biology of Microbracon hebetor Say (Hymenoptera: Braconidae). 
Bulletinde la Société Fouad:rr d'Entomologie, Le Caire, 24: 215-247, 1940. 
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4.3.2. Qualidade dos insetos produzidos "in vivo" e "in vitro" (teste de 

longevidade e fecundidade). 

Em geral, as fêmeas de B. hebetor foram mais longevas do que os 

machos. A longevidade de machos de B. hebetor foi, em média, de 8 dias 

quando criados sobre o hospedeiro natural (A. kuehniella); este valor foi 

estatisticamente superior aos obtidos quando os parasitóides foram criados 

sobre as diversas dietas artificiais. Machos oriundos das diferentes dietas 

apresentaram longevidades variáveis entre 4 e 6 dias. No entanto, as fêmeas 

do parasitóide criadas sobre as dietas foram tão longevas quanto aquelas 

criadas sobre o hospedeiro natural, que proporcionou uma longevidade média 

de 39 dias (Figura 11). Houve, todavia, uma grande variação na duração do 

período de vida adulta das fêmeas quando compararam-se os tratamentos. 

Valores em torno de 30 dias foram observados nos insetos provenientes das 

dietas 2, 7, 5, 4 e 6 sendo observado um valor próximo a 35 dias para a dieta 3 

e de aproximadamente 40 dias para a dieta 1; este valor foi o mais próximo, em 

termos numéricos, àqueles observados quando os parasitóides foram criados 

sobre a traça, A. kuehniella. Nikan & Pawar (1993) verificaram que a 

longevidade deste ectoparasitóide, quando criado sobre seu hospedeiro natural 

foi de 37,5 dias para as fêmeas e o período de oviposição de aproximadamente 

34 dias, dados coincidentes àqueles observados na presente pesquisa. A 

longevidade das fêmeas, segundo os resultados obtidos por Serra (1992) foi de 

cerca de 19 dias, valor inferior ao verificado no presente estudo. 



50 

45 

_ 40 
ti) 

.!!! 
"O -Q) 

"O 
CU 

"O 

'> 
Q) 
C) 
C 
O 

..J 

35 

30 

25 

20 

15 

10 

5 

O 

58 

A 
A A 

Hosp. Dieta 2 Dieta 7 Dieta 5 Dieta 4 Dieta 1 Dieta 6 Dieta 3 
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• macho O fêmea 
Tratamento 

Figura 11. Valores médios de longevidade para adultos de 8racon hebetor 
criados sobre A. kuehniella (hospedeiro) e sete dietas artificiais. 
Temperatura: 25°±2°C, Umidade relativa: 60±10% e fotofase de 14 
horas. (Colunas de mesma cor, seguidas pela mesma letra, não diferem entre si, 
pelo teste Tukey, ao nível de 5% de probabilidade). (Os ou Ak - representam 
dietas à base de holotecidos pupais de O. saccharalis e A. kuehniella, 
respectivamente) 

A oviposição de 8. hebetor foi distribuída durante toda a vida das 

fêmeas (Figura 12), tendo havido correlação negativa, para todos os 

tratamentos, entre número de ovos colocados por dia e a idade das fêmeas . Os 

valores variaram de - 0,40 a - 0,79 (exceto para a dieta 4), indicando que quanto 

mais velhas as fêmeas, menor é o número de ovos por elas colocados. 
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Figura 12. Ritmo de postura de Bracon hebetor quando criado sobre A. 
kuehniella (hospedeiro) e em sete dietas artificiais. Temperatura: 
25±2°C, Umidade relativa: 60±10% e fotofase de 14 horas. (Os ou Ak -
representam dietas à base de holotecidos pupais de O. saccharalis e A. kuehniella, 
respectivam ente). 
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o número total médio de ovos colocados pelas fêmeas, durante toda 

a vida, foi 506,576,414,489,514,393,429 e 408 para insetos criados sobre o 

hospedeiro natural (A. kuehniella) e dietas de 1 a 7, respectivamente. Estes 

valores são superiores àqueles observados por Serra (1992) que registrou uma 

média de 231 ovos por fêmea, com uma variação de 6 a 631 ovos, também em 

A. kuehniella. 

Os valores de longevidade (fêmeas), parasitismo, ritmo de postura e 

número total de ovos depositados demonstram a potencialidade da criação 'in 

vitro' deste ectoparasitóide, bem como salientam que, para a primeira geração 

criada sobre o substrato artificial, a não formação de casulo não afetou a 

performance dos adultos. Há possibilidade, no entanto, que pela criação 

sucessiva sobre meios sintéticos, possa ocorrer alguma deficiência nutricional, 

especialmente protéica, uma vez que conhece-se que a seda é formada de 

proteína (Craig, 1997). 

Pôde-se constatar também que a progênie (geração F1) foi 

igualmente viável para todos os tratamentos testados, apresentando 

viabilidades de ciclo total (ovo-adulto) em torno de 80% (Figura 13). Entretanto, 

apesar da grande quantidade de ovos do parasitóide colocados sobre A. 

kuehniella quando criado sobre os diferentes tratamentos e da alta viabilidade 

de F1, constatou-se neste experimento que, após aproximadamente o 30º dia 

de vida adulta da geração maternal (criadas sobre as dietas e sobre o 

hospedeiro natural), a razão sexual da F1 caiu a zero (Figura 14), indicando que 

houve colocação de ovos não fecundados, que originaram apenas machos. 

Pelo acompanhamento dos casais, sabe-se que as fêmeas foram copuladas, 

pois comprovadamente as primeiras posturas originaram machos e fêmeas. 

Considera-se, neste caso, a possibilidade de, pelo fato dos machos terem 

longevidade menor (morreram antes), houve esgotamento dos espermatozóides 

e então as fêmeas passaram a depositar ovos haplóides, dando origem apenas 

a machos, pois este inseto apresenta partenogênese arrenótoca. Calculando-se 

a razão sexual da primeira geração, considerando-se apenas os indivíduos 



61 

desenvolvidos e emergidos até o trigésimo dia, ela foi de 0,47 e 0,44 para os 

insetos criados sobre o hospedeiro natural e dieta (média das dietas 1 e 7), 

respectivamente. Considerando-se o período total de vida e colocação total de 

ovos, estes valores caíram respectivamente para 0,28 e 0,31. Estes valores 

foram substancialmente menores aos verificados por Serra (1992), que 

constatou uma razão sexual de 0,70 para este ectoparasitóide criado sobre A. 

kuehniella; entretanto, Nikam & Pawar (1993) verificaram razão sexual 

semelhante à do presente trabalho, com um valor de 0,34. 
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Figura 13. Viabilidade média do ciclo total da progênie (F1) dos insetos criados 
sobre as sete dietas artificias, comparada aos criados sobre o 
hospedeiro natural (A. kuehniella) . Temperatura: 25±2°C, Umidade 
relativa: 60±10% e fotofase de 14 horas. (Colunas seguidas pela mesma 
letra não diferem entre si, pelo teste de Tukey, ao nível de 5% de probabilidade). 
(Os ou Ak - representam dietas à base de holotecidos pupais de O. saccharalis e 
A. kuehniella, respectivamente) 
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A queda na razão sexual da progênie de parasitóides de ovos após 

longa duração de vida adulta também foi observada por Corrêa Ferreira & 

Zamataro (1989), que verificaram que a produção de machos de Trissolcus 

basalis (Woll.) foi superior para fêmeas mais velhas. Em parasitóides do gênero 

Bracon, espécie próxima a hebetor, ovos não fertilizados desenvolveram 

machos haplóides, mas ovos fertilizados, e portanto diplóides, podem dar 

origem a machos e fêmeas (Holloway et aI., 1999). Ode et aI. (1997) verificaram 

o efeito da produção de apenas machos por fêmeas de B. hebetor não 

acasaladas ou daquelas em que foram removidos os espermatozóides. 
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Figura 14. Influência da idade das fêmeas de Bracon hebetor criadas em A. 
kuehniella (hospedeiro) e duas dietas artificiais (1 e 7), na razão 
sexual (valores médios) da primeira geração. Temperatura: 25±2°C, 
Umidade relativa: 60±10% e fotofase de 14 horas. 
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Pela análise de agrupamento, constatou-se similaridade entre as . 

dietas 4 e 5, com 72% de aproximação, e da dieta 1 com o hospedeiro natural, 

a uma probabilidade de 65% de acerto. As demais encontram-se, em diferentes 

níveis associadas a um ou outro grupo (Figura 15). 
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Figura 15. Fenograma obtido da análise de agrupamento para sete dietas e 
hospedeiro natural testados para Bracon hebetor. Fenograma 
UPGMA por Distância Euclidiana Média. Grau de correlação fenética 
(CCC): 0,847; Grau de Encademento (C): 0,667; P(35%) = O,5n. (números de 1 a 
7 correspondem às dietas; 8 corresponde ao hospedeiro natural, A. kuehniel/a) 
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Pelos resultados já discutidos observa-se que a dieta 1, a mais 

adequada também para a criação "in vitro" de Trichogramma pretiosum Riley e 

T. galloi Zucchi (Cônsoli & Parra, 1997b), foi a dieta que proporcionou 

condições mais próximas àquelas do hospedeiro natural para a criação de B. 

hebetor. 

As dietas 4 e 5 apresentaram elevada proximidade e formaram um 

grupo bem distinto do descrito anteriormente, sendo, entretanto, menos 

apropriadas para o desenvolvimento deste ectoparasitóide, provavelmente pela 

baixa viabilidade encontradas e elevada porcentagem de pupas sem casulo. A 

este grupo junta-se, com um grau menor de acerto, a dieta 6, sendo 

demonstrado que holotecidos pupais de A. kuehniella, nas diferentes 

concentrações, foram menos favoráveis ao desenvolvimento de B. hebetor do 

que o de D. saccharalis numa concentração de 60% (dieta 1). 

A análise de Componentes Principais (Análise de Moure) 

proporcionou a identificação dos caracteres que mais influenciaram na 

formação dos agrupamentos. A significância desta análise foi superior a 70%, 

considerando-se os eixos X, Ye Z (Figura 16). 

A viabilidade larval foi o componente que mais influenciou a 

distribuição das dietas em grupos distintos através dos eixos X, com 

aproximadamente 40% de acerto. Dessa forma comprova-se a aproximação da 

dieta 1 e 7 com o hospedeiro natural. Este mesmo componente agrupa as 

dietas 3 e 2 com baixa viabilidade, que demonstraram proximidade estatística 

(Tabela 7). Embora a dieta 7 tenha demonstrado altos índices de viabilidade 

(semelhante estatisticamente à dieta 1), se distingue do grupo hospedeiro/dieta 

1 pois apresentou elevada duração do ciclo (elemento de agrupamento para o 

eixo Z) influenciando com cerca de 16% na distribuição dos agrupamentos. O 

terceiro componente que influenciou, com aproximadamente 18%, foi a 

capacidade de paralisação (eixo V). Neste caso a dieta 1 colocou-se em 

quadrante distinto da dieta 7 e do hospedeiro natural; entretanto, observando-se 

as análises estatísticas apresentadas anteriormente (Tabela 8) pôde-se 
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constatar que não houve diferença significativa entre os valores obtidos nesta 

dieta (1) e aqueles observados nos insetos originários do hospedeiro natural e 

da dieta 7. 

Com isso, concluí-se que a dieta 1, considerando-se os parâmetros 

biológicos: duração do ciclo, viabilidade larval e pupal, longevidade das fêmeas, 

fecundidade e agressividade, é, dentre as dietas testadas, a mais adequada 

para a criação de B. hebefor. 
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Figura 16. Distribuição tridimensional das dietas e hospedeiro natural pela 
análise de componentes principais, para avaliação do 
comportamento de diferentes dietas no desenvolvimento de Bracon 
hebefor (números de 1 a 7 correspondem às dietas; 8 corresponde ao hospedeiro 
natural, A. kuehniella) 



4. CONCLUSÕES 

1. Independente do hospedeiro de criação "in vivo" de Bracon hebetor Say, 

1857, há correlação positiva entre paralisação e parasitismo; 

2. Dentre as espécies não hospedeiras, B. hebetor tem preferência por 

parasitar lagartas de Diatraea saccharalis (Fabricius, 1794); 

3. O parasitismo pode ser maior no terceiro, quarto ou quinto instares, 

dependendo da espécie hospedeira e do porte da lagarta; 

4. O desenvolvimento biológico (duração e viabilidade) de B. hebetor é 

influenciado pela qualidade do hospedeiro; 

5. Lagartas de D. saccharalis proporcionam viabilidade total do parasitóide 

semelhante àquelas obtidas nos hospedeiros naturais; 

6. B. hebetor criado sobre Anticarsia gemmatalis Hübner, 1818 e Spodoptera 

frugiperda (J.E. Smith, 1797) apresenta de 7 a 9% de deformação de pupas 

e/ou adultos; 

7. A formação de casulos protetivos de pupas de B. hebetor é um indicativo da 

adequação nutricional do hospedeiro de criação deste ectoparasitóide; 

8. Baixo percentual de não formação de casulos em pupas é verificado quando 

o parasitóide é criado sobre os hospedeiros naturais (traças) e sobre D. 

saccharalis; 

9. Dentre os hospedeiros alternativos, D. saccharalis é o mais adequado, 

produzindo insetos aptos a paralisar e parasitar lagartas de 5º instar de 
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Anagasta kuehniella (Zeller, 1879), sendo comparável às traças Sitotroga 

cerea/ella (Olivier, 1819) e Corcyra cepha/onica (Stainton, 1865), 

hospedeiros naturais de parasitóide; 

10.He/iothis vierescens (Fabricius, 1781) é um hospedeiro inadequado para B. 

hebetor; 

11.A. kuehniella e C. cepha/onica são hospedeiros similares para a criação de 

B. hebetor"in vivo"; 

12.É possível criar B. hebetorem dieta artificial ("in vitro"); 

13. Holotecidos pupais de D. saccharalis são mais adequados para a criação de 

B. hebetor"in vitro", em relação a A. kuehniella (hospedeiro natural); 

14. Insetos criados sobre dietas artificiais apresentam elevada porcentagem de 

pupas sem casulo; 

15. Não há diferença na morfologia externa das glândulas salivares de insetos 

criados "in vivo" ou "in vitro", diferindo, no entanto, sob o ponto de vista 

protéico; 

16.lnsetos criados "in vitrol! são aptos à paralisação e ao parasitismo numa 

proporção menor, comparado àqueles criados "in vivo"; 

17. Fêmeas criadas "in vitrol! são tão longevas quanto aquelas criadas "in vivo"; 

18.A melhor dieta para a criação de B. hebetor contém 60% de holotecidos 

pupais de D. sacchara/is, 12% de soro fetal bovino, 12% de hidrolisado de 

lactoalbumina, 16% de gema de ovo e anticontaminantes. 
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