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ARMAZENAMENTO, EM BAIXAS TEMPERATURAS, DE OVOS DE 

Hnagasta kuehniella (ZELLER, 1879) E DE Corcyra cephalonica 

(STAINTON, 1865) VISANDO A PRODUÇÃO DE Trichogramma spp. 

Autor: Francisco Guilherme Vergolino Schmidt 

Orientador: Prof. Dr. José Roberto Postali Parra 

RESUMO 

A pesquisa teve por objetivo o desenvolvimen

to de uma técnica de armazenamento de ovos de Hnagasta kueh-

niella (Zeller, 1879) e de Corcyra cephalonica (Stainton, 

1865), parasitados ou não por Trichogramma galloi Zucchi, 

1988 e por Trichogramma pretiosum Riley, 1879, visando a 

produção massal e liberação de Trichogramma spp. Os tra-

balhos foram realizados em condições de laboratório, no De

partamento de Entomologia da Escola Superior de Agricultura 

"Luiz de Queiroz" (ESALQ), da Universidade de São Paulo. 

Foi estudado o armazenamento de ovos de C. 

cephalonica e H. kuehniella nas temperaturas corresponden-

tes aos limiares térmicos inferiores (temperaturas bases) , 

respectivamente 13,2 e Para H. kuehniella foi 

avaliado o armazenamento de ovos não parasitados nas tempe-

raturas de 3, -18 ("freezer fl
) e -196oC (nitrogênio liquido). 



xx 

Paralelamente, estudou-se o armazenamento de ovos de 

kuehniella parasitados por T. galloi e L pretiosum, e cuja 

diapausa foi induz ida; ver i.ficou-se também a possibi 1 idade 

de armazenamento de ovos parasitados por T. pretiosum, 

binando-se as temperaturas de 18 e 10oC. 

com-

O armazenamento de ovos de ambas as 'espécies 

de traças pelo periodo de 8 (A. kuehniella) e 10 (C. cepha-

lonica) dias, nas respectivas temperaturas bases, ocasionou 

um baixo parasitismo por T. pretiosum, demonstrando a inade

quação do armazenamento no limite térmico inferior. 

Embora a viabilidade de ovos de A. kuehniella 

tenha diminuido com 8 dias do armazenamento a 3 o C, a taxa de 

parasitismo por T. pretiosum foi elevada. Nestas condiç~s, 

com 45 dias de armazenamento, a emergência e o ritmo de pos

tura se mantiveram inalteradas. 

Ovos de A. kuehniel1a armazenados em "free-

18°C) e nitrogênio liquido (-196 0 C) tornam-se ina-

para a produção de L pretiosum. 

Para T. pretiosum, a manutenção do inseto em 

di~p4usa par até 34 dias após a indução, reduziu a emergên

cia do parasitóide, embora não tenha afetado o parasitismo. 

Por outro lado, T. galloi comportou-se de maneira diferente, 

ou seja, não afetou a emergência, mas alterou a capacidade 

de parasitismo. A emergência da descendência de ambas as es-

pécies, em cujos pais foi induzida a diapausa, foi compa-

rável à testemunha, mesmo após 95 dias de armazenamento. 
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É possivel o armazenamento de ovos de ~. 

kuehniella por até 40 dias, parasitados por T. pretiosum, 

ut-ilizando.,.-se combinações de p~riodos de armazenamento a 18 

e lOoe, com a manutenção de uma alta taxa de emergência. 



LOW TEMPERATURES STORAGE DF Anagasta kuehniella 

(ZELLER, 1879) Corcyra cephalonica (STAINTON, 1865) 

EGGS WITH THE AIM OF PRODUCING Trichogramma spp. 

xxii 

Author: Francisco Guilherme Vergolino Schmidt 

Adviser: Prof. Dr. José Roberto Postali Parra 

SUMMARY 

The objective of this study was to develop a 

technique for storing Anagasta kuehniella (Zeller, 1879) and 

Corcyra cephalonica (Stainton, 1865) eggs, parasitized or 

not by Tr i chogramma galloi Zucc hi, 1988 and by Trichogramma 

pretiosum Riley, 1879, aiming at the mass production and 

release of Trichogramma spp. The study was carried out 

under laboratory conditions, in the Departament of 

Entomology of the College of Agriculture (Escola Superior de 

Agricultura "Luiz de Queirbz") of the University of São 

Paulo. The storage of C. cephalonica and A. kuehniella eggs 

was studied at temperatures corresponding to the lower 

threshold of temperatures for development, respectively 

13.2"C and 10.4°C. ForA. kuehniella, the storage of non-

parasitized eggs was evaluated at 3, -18 (freezer) and 

-196°C (liquid nitrogen). At the same time, the storage of 

A. kuehniella eggs parasitized by T. galloi and T. 
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pretiosum, whose diapause was induced, was studied. The 

possibility of storing eggs parasitized by T. pretiosum by 

combining the t-emperatures of 18 0 C and was a1so 

verified. The storage of eggs of both moth species for the 

periods of 8 days (A. kuehniella) and 10 days (C. 

c:ephalonica;) at the respective threshold of temperatures 

rendered low parasitism by T. ,pretiosum, which demonstrated 

the inadequacy of storing under the threshold of 

-temperature. Even though the viability of 

eggs decreased with 8 days of storage at 3 o C, 

kuehniella 

the rate of 

parasitism by T. pretiosum was high. Under such conditions, 

with 45 days of storage, the emergence and egg-laying rates 

were unchanged. A. kuehniella eggs stored in a freezer 

(-18 c C) and liquid nitrogen (-196 0 C) become inadequade for 

T. pretiosum production. For T. pretiosum, the emergence of 

the parasitoid was reducedby maintaining the insect in 

diapause for up to 34 days after 

parasitism was not affected. On 

induction, 

the other 

although 

hand, the 

behavior of T. galloi was different, that is, emergence was 

not affected but the parasitism capacity changed; in whose 

parents diapause was induced, was comparable to that of 

control, even after 95 days of storage. The storage of 

kuehniel1 a eggs parasi ti zed by T. pretiosum for up to 40 

days is possible by utilizing combinations of storage 

periods at 18°C and 10°C with 

emergence rate. 

the maintenance of a high 
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1. INTRODUÇÃO 

~ crescente no mundo a utilização dos pa

rasit6ides de ovos do gênero Trichogramma, para controle de 

diversos lepid6pteros pragas. Países como E.U.A., U.R.S.S., 

Canadá, China, Alemanha, Holanda, França, Colómbia e Méxi-

co vêm utilizando, em liberações inundativas, estes parasi-

t6ides para o controle de pragas de florestas, 

hortaliças, mandioca, milho e cana-de-açúcar. 

algodoeiro, 

Em vários 

desses paises, as espécies de Trichogrammasão produzidas e 

comercializadas por empresas particulares (STEIN & PARRA, 

1987a) • 

No Brasi 1, as pesquisas com Tr ichogramma fo

rám iniciadas, em 1946, no Rio de Janeiro, e visavam ao con-

trole da broca-do-tomateiro Neoleucinodes elegantalis (Gue-

née) e pragas da cana-de-açúcar, programa este desativado 

na sua fase inicial (LOPES, 1988). Na Universidade Federal 

de Minas Gerais deu-se inicio, em 1975, a um projeto com o 

objetivo de controlar lepid6teros desfolhadores de Eucaly-

ptus com estes parasit6ides. o Departamento de Entomologia 
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da Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz" (ESALQ), 

vem desenvolvendo, desde 1984, um programa bastante amplo 

visando ao controle da broca-da-cana Diatraea saccharalis 

(F abr ., 1794), e das lagartas do algodoeiro Heliothis 

virescens (Fabr., 1781) e Alabama argillacea (Hueb., 1818) , 

através de espécies de Trichogramma coletadas em diferen-

tes locais do pais. Este programa engloba diferentes aspec-

tos, sendo uma das etapas básicas, a criação massal do para

sit6ide em hospedeiros alternativos ou de substituição (PAR

RA, 1989). 

Entretanto, para que se tenha sucesso em uma 

criação massal é de fundamental importância que esta criação 

tenha continuidade durante todo o ano, pois se houver in

terrupção da mesma não se conseguirá, em curto prazo de tem

po, retornar aos níveis de uma produção massal. 

Desta forma, como as liberações de parasi-

t6ides são realizadas apenas em determinada(s) época(s) do 

ano, é importante dispor de técnicas para 

ovos, no periodo 

liberações (PARRA, 

em que 

1988) . 

não estejam 

armazenamento de 

sendo relizadas 

Assim, o objetivo da presente pesquisa foi 

desenvolver uma técnica que permita o armazenamento, por 

longos periodos de tempo, de ovos dos hospedeiros de substi-

tuição Anagasta kuehniella (Zeller, 1879 ) e Corcyra ce-

phalonica (Stainton, 1865), nao parasitados ou parasitados 

por Trichogramma galloi Zucchi 1988 e Trichograma 



pretiosum Riley, 1879, induzindo-se diapausa 

sitóides (no inter-ior- dos ovos das traças) ou 

3 

nos par-a

uti 1 izando-

se tratamentos tér-micos que per-mitam a inter-r-upção do 

desenvolvimento sem alterar- a "qualidade" do inseto 

zido. 

pr-odu-
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

2.1. Influência de alguns fatores bi6ticos e abióticos 

na biologia de Trichogramma spp. 

A r-epr-odução de Tr i c hogramma se dá por- par--

tenogênese ar-r-enótoca, te11toca ou deuter-ótoca, não sendo 

assim obrigat6r-io o acasalamento par-a que haja r-epr-odução 

(DOUTT, 1959). 

Das difer-entes fases desse inseto holometabó-

lico, apenas o adulto vive for-a do ovo do hospedeir-o (MOU-

TIA & COURTOIS, 1952). 

A razão sexual de Trichogramma depende de 

fatores como: tipo de hospedeiro, temperatura, umidade, su-

perparasitismo e idade das fêmeas. MICHELETTI (1987) 

verificou para uma população de Trichogramma galloi Zucchi, 

1988, coletada em ovos de Diatraea saccharalis (Fabr., 

1794), uma grande predominância de fêmeas, com uma relação 

sexual de 7,1 fêmeas para 1 macho. HARRISON et alii (1985) 
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observaram para Trichogramma pretiosum Riley, 1879, que a 

relação sexual pode ser alterada em função da variação 

t:érmica, pois nas temperatura-s mais elevadas há um aumento 

do número de machos. 

Recentemente, STOUTHAMER et alii (1990) veri-

ficaram que na r;ealidade, para algumas espécries de Tricho-

gramma, a baixa freqüência de machos é devida à ação de 

microrganismos (bactérias). Assim sendo, o número de machos 

pode ser aumentado, permitindo-se o desenvolvimento das 

larvas do parasitóide em temperaturas mais elevadas ou 

tratando-se as fêmeas telitocas com antibióticos, mesmo em 

temperaturas mais baixas. Este fenômeno foi observado no 

Brasil para T. pretiosum por PARRA et alii (1991) que trata

ram as fêmeas telitocas desta espécie com antibióticos e 

obtiveram descendentes machos. 

Fatores fisicos como umidade, luz e tempera-

tura influenciam o desenvolvimento de Trichogramma, sendo a 

temperatura o fator preponderante, pois pode afetar, além da 

duração do periodo de desenvolvimento, razão sexual, o 

parasitismo e a longevidade dos adultos (CALVIN et alii, 

1984) . 

BLEICHER & PARRA (1990a) observaram que as 

exigências térmicas das populações de Trichogramma spp. co

letadas em ovos de Alabama argillacea (Hüebner, 1818) varia-

ram em função da espécie, 

procedência da linhagem. 

hospedeiro-de-substituição e da 
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Resultados de estudos de diversos autores so

bre o efei to da ,temperatura no periodo de desenvolvimento de 

Trichogramma revelaram a sua diminuição com o aumento da 

temperatura, até um determinado limite (PETERSON, 1930; 

GOODNOUGH et alii, 1983; CALVIN et alií, 1984; HARRISON et 

alii, 1985; BLEICHER & PARRA, 1989 e 1990a). 

As emergências de T. pretio5um e Trichogramma 

,exiguum Pinto e Platner, observadas por HARRISON et alii 

(1985) não variaram significativamente na faixa de 15 a 

35°C. Resultado semelhante foi encontrado por BLEICHER & 

PARRA (1989) para 2 populações de T. pretio5um entre 18 e 

32 o C, em ovos de Anagasta kuehniella (Zeller, 1879). 

ALMEIDA & PARRA (1987) observaram que a emer

gência de T. galloi e T. pretio5um diminuiu em umidades re

lativas inferiores a 80%, quando criados em ovos de A. ar

gillacea e D. saccharalis. 

A capacidade de postura de Trichogramma de-

pende da espécie, do hospedeiro e da longevidade do adulto, 

pbdendo também variar com a alimentação, densidade do hospe

deiro, presença de cairomónios e temperatura (PARRA & ZUC-

CHI J 1986). ORPHAMIDES & GONZALES (1971) verificaram que na 

temperatura de 25 0 C e umidade relativa de 80%, cinco "clo-

nes" de T. pretiosum derivados de uma única fêmea, apresen-

taram uma significativa diferença na capacidade de parasi

tismo em relação aos parentais, que apresentaram uma ferti-
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lidade de 57,8 ovos contra 89,1 do clone mais fecundo. 

Nessas mesmas condições de ambiente BLEICHER & PARRA (1990a) 

obtiveram para 2 populações de T. pretiosum, fecundidades 

médias de 95,52 e 102,31 ovos/fêmea. LOPES (1988) observou 

que o parasitismo total de T. galloi em ovos de A. kuehniel-

la (114,81 ovos/fêmea) foi superior ao obtido em ovos de 

D. saccharalis (37,12 ovos/fêmea). Em geral, a fecundidade 

de Trichogramma diminui com o aumento da temperatura (CAL-

VIN et alii, 

1985) . 

1984; HARRISON et alii, 1985 e BLEICHER, 

A longevidade das espécies de Trichogramma 

também diminui com o aumento da temperatura. CALVIN et alii 

(1984) observaram que a longevidade das fêmeas de T. pre-

tiosum não alimentadas, decresceu de 7,67 para 0,60 dias com 

o aumento da temperatura de 17 para 35oC. BLEICHER & PARRA 

(1989) observaram esta mesma tendência para 2 populações de 

T. pretiosum alimentadas e não alimentadas, sendo que para 

os parasitóides alimentados foram maiores os valores máximos 

e minimos de longevidade. Estes autores observaram também 

que a fecundidade das fêmeas alimentadas foi maior em rela

ção às não alimentadas. 

Outro aspecto importante na relação parasi

tóide-hospedeiro é a idade deste último. Um gradual endure

cimento do córion que impeça a oviposição, ou alterações na 

qualidade do hospedeiro podem restringir a sua aceitação 

pelo parasitóide (MELLINI, 1986). MARSTON & ERTLE (1969) 
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observaram que a densidade do tecido embrionário de Tri-

chop1usia ni (Hübner), com 27h de idade provoca o rompimento 

dq c6rion dos ovos d~~,.-Trichogr<:a:mma minutum Ri ley nele intrb-'

duzidos. 

HOUSEWEART et alii (1982) submeteram ao pa-

rasitismo por T.:""minutum ovos de Choriston~ra fumi feràna 

(Clem.) com idades variáveis de 1 a 8 dias. As taxas de 

parasitismo (a 21 e 27°C) dos ovos com até 3 dias de idade 

foram significativamente maiores do que dos ovos com idade 

de 6 a 8 dias. Tendência semelhante foi encontrada por 

JULIANO (1982) para Trichogramma spp. ao parasitar preferen-

cialmente ovos de Sepedon fuscipennis (Loew.) (Diptera: 

Sciomyzidae) em estágios iniciais de desenvolvimento. A 

influência da idade do ovo de hospedeiros naturais e alter

nativos no parasitismo de T. 9a110i e Trichogrammatoidea el

danae Vigiani, foi estudada por LOPES et alii (1987). NOLDUS 

(1989) revisou o efeito da temperatura, umidade relativa, 

fotoperiodo e intensidade de luz sobre diversos aspectos 

biol6gicos de Trichogramma spp. 

2.2. Efeito da ~emperatura e da umddade relativa no 

desenvolvimen~o embrionário de A. kuehniel1a e 

Corcyra cepha10nica (S~ain~on, 1665) 

O conhecimento de características do desen-
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volvimento embrionário de ~. kuehniel1a e C. cephalonica, é 

de fundamental importância, por serem seus ovos, ao lado de 

outros hospedeiros alternativos, utilizados na criaçSo de 

Trichogramma spp.(PARRA & ZUCCHI, 1986). 

KAMEL & HASSANEI (1967) verificaram que para 

C. cephalonica criada em farelo de milho, os ovos incubados 

a 24, 28 e 32 0 C e umidades relativas de 20 e 40%, apresen-

taram periodos de incubação de 4,8; 4,13; 3,44 e 4,73; 4,04, 

3,43 dias, <respectivamente, concluindo que o aumento da umi

dade diminuiu ligeiramente o periodo de incubação, sem apre-

sentar contudo, diferenças significativas. Resultados seme-

lhantes foram observados por MBATA (1989) para ovos de C. 

cephalonica incubados a 30°C e umidades relativas de 

70%. 

50 e 

ETMA et alii (1988) observaram que na tempe-

ratura de 28°C e 65% de umidade relativa o periodo de incu-

baçSo de 

90%. 

C. cephalonica foi 4,0 dias com uma viabilidade de 

KAMEL et a1ii (1977) criaram C. cephalonica 

em farinhas de trigo integral, peneirada e altamente penei

rada, e observaram que o periodo de incubaçSo e a viabili

dade, obtidos de ovos provenientes de adultos criados nestas 

dietas, não foram afetados. 

COX et a1ii (1981) verificaram não haver di-

ferença significativa entre os periodos de incubação dos 

ovos de três populaçBes de C. cephalonica, para as tempe-
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raturas entre 15 e 37,5°C nas umidades relativas de 20, 50 J 

70 e 801.; entretanto, nas temperaturas de 22,5 e 20°C os 

ovos da população de um dado local (Burma) necessitaram de 

0,5 dia a mais para eclodirem em relação às outras 

populações. Os períodos de incubação não foram afetados 

pela umidade; entretanto a viabilidade apresentou valores 

mais baixos a 201. de umidade relativa em todas as temperatu-

raso SHAIALI & SMITH (1986) registraram um decréscimo da 

viabilidade em umidades relativas abaixo de 401., para os 

ovos de C. cephalonica incubados a 25, 30 e 35°C. 

$. 
Voute (1935) , citado por DAVISON (1944), 

utilizando temperaturas variáveis de 13 a 33 o C, obteve para 

ovos de ~. kuehniella períodos de incubação inversamente 

proporcionais às temperaturas, sendo 3,1 e 21 dias para as 

temperaturas 32 e 13 o C, respectivamente. A viabilidade foi 

maior a 15,5 o C, e a partir desta temperatura, diminuiu à 

medida que a temperatura decrescia ou aumentava. As dife-

renças entre os periodos de incubação dos ovos de ~. kueh-

niella obtidos por outros autores, a uma mesma temperatura, 

foram justificadas por DAVISON (1944) pelo fato de terem 

sidos os adultos mantidos em diferentes temperaturas antes 

da postura. 

1 VOUTE, A.D., 1935. The egg development of flour moth, 

Ephestia kuehniel1a Z ell. at constant and fluctuating 

temperatures. z. angew. En~., 22: 1-25. 



11 

BELL (1975) obteve para as temperaturas de 

15, 20, 25 e 30°C, a 701. de umidade relativa, períodos de 

incu5ação de 16~6; 7,B; 5,8 e 4 dias, respectivamente, para 

os ovos de A. kuehniella. Segundo esse autor a resistência 

ao tempo de exposição ao frio aumenta com a idade do ovo. 

~ JACOB & COX (1977) mantiveram ovos de 

kuehniella armazenados às temperaturas de 12, 18, 25 e 31°C 

e 751. de umidade relativa e obtiveram, respectivamente, os 

seguintes periodos de incubação: 28, 9, 4,7 e 3 dias. Os 

autores observaram também, que a viabilidade de ovos de A. 

kuehniel1a armazenados por um período de 2 semanas a 7,5 e 

10 c C, variou de 20-301. e 89-901., respectivamente. O período 

de incubação s6 foi levemente alongado pela umidade relati

va, quando esta foi extremamente baixa. 

STEIN & PARRA (1987a) verificaram que para as 

temperaturas constantes de 18, 20, 22, 25, 30 e 32°C e umi

dade relativa de 70 ± 101., os períodos de incubação dos ovos 

de A. kuehniella foram respectivamente 10,17; 9,49; 6,67; 

5,02; 3,99 e 3,84 dias. Utilizando estes resultados, esses 

autores determinaram o limiar térmico inferior (temperatura 

base) como sendo através do método da 

hipérbole (HADDAD & PARRA, 1984). A partir dos valores dos 

períodos de incubação encontrados por DAVIDSON (1944), 

BELL (1975) e JACOS & COX (1977) para ovos de A. kuehniella, 

STEIN (1985) calculou as temperaturas bases, obtendo respec-



tivamente 10,14; 10,05 e 10,08 o C, valores 

obtidos em suas pesquisas. 

12 

próximos àqueles 

2.3. Resistência de insetos a baixas temperaturas 

Quanto à resistência ao congelamento, ASA-

HIMA (1969) classificou como resistentes os insetos que con-

seguem evitar o congelamento do corpo através do "super-

resfriamento" (redução drástica do ponto de congelamento) e 

como tolerantes aqueles que suportam as 

tes da formação de gelo em seus corpos. 

injúrias resultan

Essa resistência e 

tolerância, variam com o estágio de desenvolvimento do in-

seto, sendo menor durante os 

reprodução. 

períodos de crescimento e 

~ De acordo com SAL T (1958), o bai xo ponto de 

"super-resfriamento" (-47 o C) atingido por larvas do hime-

nóptero Bracon cephi Gahan, não pode ser creditado somente 

ao aumento da concentração de glicerol no corpo deste in-

seto, mas na interação do glicerol com outros solutos tais 

como açúcares, sais e aminoácidos. Esta interação acontece 

pela aglutinação do glicerol com porções de água do inseto, 

elevando conseqüentemente a concentração dos demais solutos 

e abaixando o ponto de congelamento. 

- .10 modo mais fácil de se iniciar o congela

mento de um inseto é através da penetração via cutícula, de 
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cristais de gelo formados a partir da umidade da superfície 

do corpo do inseto" (Salt, 19362 citado por ASAHIMA, 1961). 

A probabilidade de formaç~o de gelo intra-

celular depende de fatores que controlam a taxa de remoç~o 

de água das células, no inicio do processo de congelamento 

extracelular, envolvendo! taxa de resfriamento, proporç~o 

superficie /volume, permeabilidade da membrana à água e do 

coeficiente de temperatura da constante de permeabilidade 

(ASAHIMA, 1961). 

Pelo congelamento lento (O,4 o C/min.) a for-

maç~o de cristais de gelo externo é favorecida, ao contrário 

do congelamento rápido (32,7 o C/min) que favorece a formaç~o 

de gelo intracelular que destrói os tecidos (FRIEDLER et 

a 1 i i, 1988). As células destruídas desta forma apresentam-

se inchadas ou vacuolizadas (ASAHIMA, 1969). Este autor su-

geriu que a desidrataç~o que ocorre nas células do inseto 

durante o congelamento, provoca modificações na estrutura 

das proteinas contidas no protoplasma celular, ocorrendo 

ent~o uma interaç~o desfavorável entre essas proteinas modi-

f'icadas e a água que mantém o protoplasma organizado. 

Estudando a sobrevivência de insetos e nema-

tóides sob temperaturas extremamente baixas ASA-

HIMA (1959) obteve que o pré-congelamento a -30°C aumentou a 

2 
SAL T, R.W., 1936. 

insects. Tech. 
Studies on 

Minn. Agric. 
the freezing 

Exp. Stn.~ 116. 
process 

41pp. 
in 
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capacidade de sobrevivência dos mesmos. Esse aumento, se-

gundo este autor é devido ao fato de que este tratamento 

prévio provocaria um congelamento extracelular suficiente 

para impedir a formação de cristais de gelo intracelular 

indesejáveis. o pré-congelamento foi mais eficiente para os 

nematóides do gênero Aphelenchoides; provavelmente por estes 

possuirem uma estrutura corporal ideal para desidratar suas 

células, rapidamente, quando sofrem o congelamento extra-

celular. Segundo Vaske, 1991 3 diversas bactérias também 

morrem, quando submetidas à temperatura de -196°C. 

ADLER (1960) expôs ovos de Sitotroga cerea-

lella (Oliv.) e Plodia interpunctella (Hübn.), traças de 

farinhas, às temperaturas de 3,88 e -16,6°C, por periodos de 

1 a 8h e 1 a 5h, respectivamente. Na temperatura mais alta 

o autor observou uma inviabilização total dos ovos de ambas 

as traças, para os respectivos periodos máximos de exposi-

ção, porém, com apenas Ih de exposição, as viabilidades 

foram de 10 e 651., respectivamente para S. cerealella e P. 

interpunctel1a. Por outro lado, na temperatura mais baixa 

os ovos de ambas as traças foram inviabilizados após 4h; 

nesta temperatura, com apenas Ih de exposição, as viabili-

dades foram de 651. para S. cerealella e de 321. para P. in-

terpunctella. 

3VASKE, T.R. (EMBRAPA, Centro Nacional de Pesquisa 
cursos Genéticos e Biotecnologia, Brasilia). 
cação pessoal, 1991. 

em Re
Comuni-
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HEINRICHS & MATHENY (1969) submeteram ovos de 

Chrysoteuchia topiarie (Zeller), Crambus pascuellus flori-

dus (Zell.er), e Pediasia trisecta (Walker) à temperaturas 

entre -10 e 25 o C, e observaram que após 30 dias a 10°C não 

ocorreram eclos~es de nenhuma espécie, quando estes foram 

mantidos posteriormente a 25°C. Entretanto, após este 

mesmo periodo a 4°C, ocorreram eclos~es para P. trisecta. 

LOPES & MORRISON (1980b) expuseram diferen-

tes estágios de T. pretiosum, criados em ovos de 5 cerearle-

11a, às temperaturas de O (zero), -5,-15 e -20°C e obtiveram 

taxas de mortalidade similares para as larvas de 2, 3 e 4 

dias de idade em todas as temperaturas testadas. As larvas 

de um dia foram mais tolerantes do que as demais nas tempe

raturas de -5 e -10 o C e as de 6 e de 8 dias foram mais 

susceptiveis a-lO, -15 e -20 o C; larvas de 6 dias foram 

mais tolerantes a O°C. Esses dados permitiram esquemati-

zar um modelo para prever a mortalidade de formas imaturas 

de T. pretiosum em função das temperaturas e tempo de expo

sição. 

COX et alii (1981) submeteram às tempera tu-

ras de 10 e 15°C , ovos de C. cephalonica em periodos de de

senvolvimento embrionário variáveis (O, 48 e 72h) a 25°C e 

651. de umidade relativa. Após 7 dias de exposição a 10°C os 

ovos tornaram-se totalmente inviáveis, e as larvas que 

eclodiram de ovos expostos por 5 dias morreram ainda nesta 

fase. A temperatura de 15°C mostrou-se mais favorável à 
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manutenção da viabilidade dos ovos de C. cephalonica por um 

perlodo de até 7 dias, quando se observou também, que a 

r;esistência de ovos à baixas b!?mperaturas decresceu com o 

desenvolvimento embrionário. 

2.4. Diapausa 

o termo diapausa, foi primeiro utilizado por 

Wheeler, 1893
4 

citado por PIZZOL (1978), para denominar o 

estado de "anatrepsia" na embriogênese do ortóptero Xiphi-

dium ensiferum . Desde então, o significado da diapausa 

tem sido enfocado diferentemente por diversos autores. 

DOUTT (1959) definiu diapausa como um estado 

fisiológico de desenvolvimento e reprodução retardados, 

muitas vezes essencial para sincronizar o desenvolvimento 

entre hospedeiros e parasitóides, principalmente se o pri-

meiro for univoltino. 

MANSINGH (1971) conceituou diapausa como o 

sistema de dormência mais evoluido com o qual os insetos 

superam condiçÕés ambientais extremas, longas e ciclicas. 

Esta dormência, por sua vez, é induzida bem antes das adver-

sidades climáticas e mantida por algum tempo independente 

das condições do ambiente. 

4 WHEELER, W.M., 1893. 
J ourn. of Morph., 

A contribution to insect embryology. 
t. i v, p. 68. 
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CHAPMAN (1975) descreveu diapausa como uma 

adaptação que possibilita aos insetos sobreviverem em es-

tado de dormência em condições adversas. o controle desta 

adaptação é feito por hormônios, que regulam a morfogênese, 

retardando o desenvolvimento do inseto. 

SILVEIRA NETO (1976) utili~ou o termo diapau-

sa de uma maneira mais simples, englobando todos os casos de 

supressão de desenvolvimento que permitam aos insetos, mesmo 

em meio e condições desfavoráveis, 

adulto. 

atingirem o estágio 

nA diapausa é um atraso no desenvolvimento 

para facilitar a sobrevivência em períodos desfavoráveis, 

mas não é estritamente relacionada com condições climáticas 

adversas. portanto, um fenômeno adaptativo" (PARRA, 

1979) • 

Segundo BECK (1980), diapausa é um estado de 

supressão do desenvolvimento, determinado geneticamente, e a 

sua expressão pode ser controlada por fatores ambientais, 

constituindo-se em um importante mecanismo adaptativo de 

dormência, durante períodos de condições ambientais desfa-

voráveis, tais como temperaturas extremas, estiagem e 

de alimento adequado. 

falta 

De acordo com TAUBER et alli (1986) "diapau-

sa é um estado neuro-hormonal dinâmico intermediário de 

baixa atividade metabólica, associado a uma reduzida morfo

gênese, um aumento da resistência a fatores ambientais ex-
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tremos, e uma alterada ou reduzida atividade comportamental. 

A diapausa ocorre durante um estágio de metamorfose deter

minado geneticamente, que é expressa no modo de desenvolvi-

mento da espécie, normalmente em resposta a um número de 

estimulos que precedem uma condição desfavorável. Uma vez 

iniciada, a atividade metabólica é suprimida até que as 

condiç~es favoráveis de desenvolvimento prevaleçam". 

Portanto, o caráter de antecipação, a defini

ção de um estágio de ocorrência, a periodicidade e a duração 

da diapausa, permitem distingui-la de um outro tipo de dor-

mência ou seja a quiescência, definida por MANSINGH (1971) 

como uma resposta do inseto a fatores ambientais de caráter 

temporário, aos quais os insetos não se antecipam com modi

ficaç~es fisiológicas e que normalmente são de curta dura-

ção, podendo ocorrer em qualquer fase de sua vida, 

vendo a paralisação de crescimento ou da reprodução. 

envol-

De acordo com PARRA (1979), a diapausa em re-

gi~es temperadas é relacionada com a sobrevivência durante o 

inverno, quando o crescimento normal não é possivel; nos 

trópicos ela facilita a sobrevivência durante a 

seca, que se caracteriza pela escassez de umidade e 

to. 

A diapausa obrigatória, segundo BECK 

estação 

alimen-

(1980), 

é aquela sofrida por todos individuos de cada geração, como 

parte de sua vida, indiferente às condiç~es de ambiente que 

prevaleçam durante o seu desenvolvimento, e é caracterls-
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tica de insetos univoltinos. A diapausa facultativa, para o 

mesmo autor, é do tipo que pode ou não manifestar-se, depen-

dendo das condições ambientais prevalescentes durante um 

certo estágio crítico do desenvolvimento do inseto. 

característica de espécies multivoltinas. 

Ela é 

Os insetos em diapausa apresentam as seguin-

tes características: ausência ou baixo nível de alimentação, 

diminuição do metabolismo, decréscimo dos níveis de enzi-

mas oxidativas e do controle de água no corpo, aumento das 

reservas gordurosas e resistência à baixas temperaturas 

(PARRA, 1979). 

ASAHIMA (1969) observou nos tecidos de inse-

tos em diapausa, uma mudança na estrutura do protoplasma, 

com a qual as células se modificam quanto ao tamanho, au

mentam a permeabilidade à água, assim como a resistência à 

desidratação provocada por congelamento extracelular. Essa 

mudança pode permitir que uma substância de reserva como o 

glicerol, possa ser convertido em algumas substâncias de 

moléculas menores, aumentando a ação de proteção ao conge

la~ento. 

KHANSEM (1984) determinou o conteúdo de ami

noácidos livres em 22 espécies de insetos durante o inverno 

na Estónia, U.R.S.S., e obteve, da maioria dos insetos que 

atravessaram o inverno em diapausa (com pontos de super-

resfriamento muito baixos), quantidades relativamente altas 

de aminoácidos livres na hemolinfa. 
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2.4.1. Fatores determinantes da diapausa 

A incidência, manutenção e término da dor-

mência, dependem da sensibilidade do inseto à qualidade es

pectral da luz, fotoperlodo, temperatura (constante ou va-

riável) , substâncias qulmicas naturais, idade materna e 

interação destes fatores (MANSINGH, 1971). 

Resultados de pesquisas de diversos autores 

indicam que os principais fatores determinantes da diapausa 

em insetos do gênero Trichogramma são: temperatura, foto-

periodo, fisiologia da geração parental e do hospedeiro. 

2.4.1.1. Temperatura 

CUL & BURBUTIS (1977) submeteram ovos de Os

trinia nubilalis (Hübner), parasitados por Trichogramma nu-

bilalis Ertle & Davis, à temperatura de 25,6°C, por perlo-

dos que variaram de 1 a 9 dias, e sob as condições de dia 

longo (9h de escotofase) e dia curto (12h de escotofase), 

antes de serem armazenados a 1,7 o C por 40 dias, na 

de luz. Os autores observaram que a fase de pupa 

estágio inicial) é a mais adequada para resistir às 

ausência 

(no seu 

baixas 

temperaturas (1,7°C), pois, provavelmente, o parasitóide hi

berna nessa fase (o que lhe proporciona esta condição de 

"resistência"). 

PIZZOL (1978) observou para Trichogramma 
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evanescens Westw., que a duração da exposição a uma dada 

temperatura é o fator que determina a intensidade das mu-

danças fisio16gicas no insetos permitindo que tenha o 

seu desenvolvimento interrompido por maior ou menor perio-

do. Um retardamento do desenvolvimento foi obtido por um pe-

riodo de exposição curto, de, no máximo, 7 dias a 14 o C, 

seguido de armazenamento por 20-30 dias a 

uma verdadeira paralisação do desenvolvimento 

entretanto, 

(diapausa)J 

foi obtida por exposições mais longas (40 dias à tempera-

tura constante de 14 o C) ou submetendo-se as pré-pupas 

termoperiodo flutuante de 5 a 12 o C, durante 60 dias. 

o armazenamento dos parasit6ides em diapausa, estes 

a um 

Ap6s 

podem 

ser expostos diretamente à temperatura 6tima 

to. 

de crescimen-

LOPES & MORRISON (19BOb) estudaram a sobre-

vivência de T. pretiosum no inverno do Texas (EUA), e con-

cluiram que este parasit6ide sobrevive no estágio imaturo, 

com uma reduzida taxa de desenvolvimento, mas não em comple-

ta diapausa. Segundo os autores, o principal fator 

responsável por esta redução 

ratura. 

no desenvolvimento é a tempe-

ZASLAVSKI & UMAROVA (1990) observaram para 

seis espécies de Tr ichogramma, que a temperatura de 

exposição é o fator determinante da diapausa. 
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2.4.1.2. Fotoperiodo 

PIZZOL (1978) obteve para T. evanescens bons 

resultados de indução de diapausa, associando fotofase de 8h 

e temperaturas de exposição entre 12 e 15°C (próximas ao li

miar de desenvolvimento do inseto). 

ZASLAVSKI & UMAROVA (1990) observaram que a 

influência do fotoperiodo na 

determinada, indiretamente, 

diapausa de Trichogramma, é 

através da geração parental. 

Dependendo da fotofase em que esta geração se desenvolve 1 a 

temperatura limiar de desenvolvimento para indução de dia

pausa na progênie, pode diminuir de 2 a 3°C. 

Q.4.1.3. Fisiologia dos pais 

A fisiologia da geração parental, determina-

da pela temperatura e fotoperiodo em que se desenvolveu, 

determina o número de Trichogramma que entra em diapausa 

na progênie (ZASLAVSKI & UMAROVA, 1990). 

PIIIOL (1978) verificou que quando a geração 

parental foi criada a 20°C e em dias curtos (8 a 12h de 

fotofase) aumentou a proporção de T. evanescens em diapau-

sa na progênie. 

ZASLAVSKI & UMAROVA (1990) encontraram resul-

tados semelhantes para diversas espécies, quando a tempe-

ratura de exposição foi de 15 o C; porém, a 12,5°C, a progênie 
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de Trichogramma principium Sugojaev & Sorokina apresentou 

1001. de individuos em diapausa, independente da fisiologia 

dos pais. 

2.4.1.4. Fisiologia do hospedeiro 

PIZZOL (1978) observou, a 23 o C, que os ovos 

de A. kuehniella com 72h de desenvolvimento embrionário fo-

ram significativamente superiores àqueles com, no máximo, 

17h de desenvolvimento, na indução e manutenção da diapausa 

em T. evanescens. Resultados semelhantes foram encontrados 

por GOU (1985) para Trichogramma ostrineae Pang e Cheng. 

2.4.1.5. Estágio de Trichogramma em que 

ocorre a diapausa 

PIZZOL (1978) acompanhou e descreveu o de

senvolvimento das fases imaturas de T. evanescens durante os 

periodos de indução e manutenção da diapausa, comprovando a 

observação de outros autores (PETERSON, 1930; CURL & CURBU

TIS, 1977; PARGAMIN et alii, 1978 e GRIGORENCO et alii, 

1979), de que é no estágio de pré-pupa que o Trichogramma 

entra em diapausa, garantindo assim, a sobrevivência no 

inverno. O parasitóide atinge o estágio de pré-pupa em 28 

dias à temperatura de 14°C e após a indução da diapausa 

permanece "dormente" mesmo após 1 ano de armazenamento a 

A autora relatou não ser possivel distinguir, morfolo-
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gicamente, uma pré-pupa em diapausa de outra com desenvolvi-

mento normal. Entretanto, submetendo ambas à eletroforese, 

pode-se distingui-las, pois apresentam diferentes bandas 

enzimáticas decorrentes de seus diferentes estados 

fisiológicos (PIZZOL, 1978). Nas demais espécies de Tricho-

gramma é também na pré-pupa, que ocorre a diapausa. 

2.5. Armazenamento de ovos de insetos para criação 

de Trichogramma 

Ovos de insetos podem ser armazenados em 

baixas temperaturas, visando manter a qualidade de seus nu

trientes ou a fim de preservar a vida de parasitóides neles 

contidos. 

2.5.1. Armazenamento de ovos não parasitados 

FLANDERS (1938) relatou que a temperatura 

adequada para o armazenamento de insetos, situa-se logo 

abaixo do seu limiar inferior de desenvolvimento. 

HANNA (1935) observou que os adultos de Eu-

chalcidia caryobori Hanna (Hymenoptera, Chalcidinae) , 

duziram a progênie com razão sexual normal quando as 

foram expostas a baixas temperaturas (16°C), porém, 

pro-

larvas 

quando 

as larvas foram expostas a temperaturas inferiores a este 



25 

valor, produziram uma progênie composta na maioria por ma-

chos. Visto que E. caryobori apresenta partenogênese arre

nótoca, isto indica que os machos na fase de pupa são este-

rilizados, pelo menos temporariamente, demonstrando que a 

ovogênese foi menos afetada do que a espermatogênese. 

SALMERON et ali i (1986) armazenaram ovos de 

D. saccharaJis nas temperaturas de 5 e 9°C e concluiram que 

5°C foi a temperatura mais indicada, permitindo armazena-

mento por até 6 dias, com uma viabilid2de de 77,27~. 

VOEGELÉ et alii (1974) verificaram que ovos 

de A. kuehniella irradiados sob luz ultravioleta por 45 mi

nutos, quando conservados entre - 1 e 4 o C, possuem qualidade 

igualou ligeiramente superior a de ovos recém colocados, 

não alterando a taxa de multiplicação de T. evanescens e de 

T. brasiliensis criados, com esses ovos, por até 6 gerações. 

O tempo de armazenamento nestas condições, pode ser estendi-

do até 60 dias sem que haja prejuizo na taxa de 

multiplicação dos parasitóides. Esta taxa só diminuiu sig-

nificativamente na segunda geração, criada em ovos armazena

dos por 60 dias; a volta da taxa a niveis normais, requer a 

criação dos parasitóides novamente em ovos frescos. 

CALLEJAS & ASPIASU (s.d.) armazenaram a 3 o C, 

ovos frescos de C. cephalonica por diversos periodos entre 2 

e 30 dias, e após cada periodo, os ovos foram parasitados 

por Trichogramma oatmani (Torre). Após 10 dias de armaze-

namento não houve diferença significativa na fecundidade 
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média, porém, a partir de 15 dias, ocorreram flutuações sig-

nificativas no parasitismo, motivadas pela perda das ca-

racteristicas normais dos o·~s. A fertilidade bem como a 

longevidade das fêmeas de T. oatmani não foram afetadas. O 

parasitismo médio diário foi maior durante os 3 primeiros 

dias, com destaque para o primeiro, 

até a morte dos parasitóide. 

e decaiu gradualmente 

WYSOKI & RENNEH (1985) armazenaram ovos de 

Ephestia cautella (Walker) em "freezer" à temperatura de 

-20°C por 2 meses. Após este periodo, os ovos foram des-

congelados a 4 c C por 2h e em seguida submetidos ao parasi-

tismo por Trichogramma platneri Nagarkatti. Esses ovos 

foram incubados a 27°C e 65/. de UR 2 apresentaram uma 

de parasitismo de 68,5/., enquanto que na 

trou-se um parasitismo de 70,31.. 

testemunha 

MORRISON (1988) armazenou ovos de s. 

taxa 

regis-

cerea-

lella em recipientes de vidro, tendo os ovos recebido um 

pré-congelamento (10°C) por 24 horas, antes de serem imer-

sos em nitrogênio liquido onde permaneceram por 21 dias. 

Após este periodo, os ovos foram retirados e colocados para 

serem parasitados por T. pretiosum; a emergência variou de 

68,1 a 92,01. e a razão sexual de 0,78 a 1,20. 

HUAI-YI (1988) também obteve bons resultados 

no congelamento de ovos de ~ntheraea pernyi(Guérin) (bi-

cho-da-seda), em temperaturas extremas, congelando direta-

mente os ovos contidos em bolsas de gase e descongelando-
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os em água a 30oC. Após 9 meses J os ovos apresentaram poucos 

danos e quando oferecidos a Trichogramma dendrolimi Walker, 

apresentaram taxas de parasitismo e emergência da ordem de 

64,6 e 48,9%, respectivamente. 

CHENG-LUNG et alii (1988) constataram que a 

conservação de ovos em nitrogênio liquido durante 2,5 anos é 

viável. Foram usados sacos duplos de plástico para conge-

lar e armazenar os ovos de ~. pernyi, evitando-se assim a 

"rachadura" dos mesmos durante o congelamento e desconge-

lamento. Análises feitas com os ovos armazenados ao longo e 

após 2,5 anos demonstraram que a qualidade e quantidade de 

aminoácidos não diferiram das dos ovos recém colocados. 

BEGLYAROV et alii (1982) armazenaram ovos de 

C. cephalonica, acondicionados em tubos plásticos em con-

tato direto com o nitrogênio liquido. Os ovos armazenados 

em contato direto com o nitrogênio liquido foram desconge-

lados, por imersão direta em água aquecida a 35-37°C. Para 

evitar a formação indesejável de massa de ovos aderidos, os 

autores adicionaram talco à água. Esses ovos foram aceitos 

cOmo a I imento por Chrysoper 1 a carnea (Steph.), 

uma redução de 25% na viabilidade larval. 

porém houve 

ZHENWEY & QIYAO (1988) testaram o congelamen-

to de ovos em nitrogênio liquido e em forma de gás, e con-

cluiram que para ovos de C. cephalonica, o melhor método é o 

gás. Quanto ao invólucro para congelamento de ovos, o que 

propiciou a melhor taxa de parasitismo foi o tubo fino de 
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plástico. Constataram ainda que os melhores resultados para 

C. cephalonica foram obtidos com armazenamento de ovos de 1 

dia. Os ovos de traça-de-arroz foram previamente resfriados 

a 4°C por 30 minutos e em seguida congelados e armazenados 

em nitrogênio liquido por 8 meses. Ap6s a retirada do ma-

terial, a melhor forma de descongelamento foi a imersão dos 

ovos em água a 60°C. A porcentagem de parasitismo dos ovos 

ap6s o descongelamento chegou a 65,63%, com uma emergência 

de 89,4%. As caracteristicas biol6gicas dos individuas não 

foram alteradas. 

A técnica de congelamento de ovos em nitro

gênio liquido permitiu em 1984, que os camponeses das pro-

vincias de Feng Cheng Village e Harlum County, na China, 

suprissem 4.667 ha com Trichogramma criados em ovos 

zenados (HUAI-YI, 1988). 

2.5.2. Armazenamento de ovos parasitados 

por Trichogramma 

arma-

Este artifício vem sendo utilizado em pro

gramas de controle bio16gico como forma de armazenamento de 

Trichogramma. Assim, IACOB & IACOB (1975) investigaram os 

efeitos de diversas temperaturas por vários períodos, sobre 

T. evanescens e concluiram que a condição mais favorável 

para o armazenamento deste parasit6ide foi sob a forma de 
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ovo ou larva (dentro do ovo do hospedeiro) na faixa de 9 a 

12 Q C. 

Os periodos de armazenamento podem ser cur-

tos (CURL & BURBUTIS J 1977 e PARGAMIN et alii, 1978), ou 

longos (8 meses) incluindo, no caso, o periodo de indução 

(GRIGORENCO, 1979). 

Segundo PIZZOL (1978) a taxa de emergência de 

T. evanescens em diapausa aumenta a partir do segundo mês de 

armazenamento chegando ao máximo com 4 meses, 

cresce e permanece em torno de 60% até 12 meses. 

quando de

Esta au-

tora também observou uma ligeira diminuição na capacidade de 

postura e na longevidade de T. 

diapausa a 3°C. 

evanescens armazenado em 

MEDINA & CADAPAM (1983) relataram que o ar-

mazenamento à baixas temperaturas de pupas de Trichogramma 

australicum Girault e Trichogramma chilotrae Nagaraja e 

Nagarkatti é a única forma de atrasar a emergência do para

sitóide. 

GOU (1987) submeteu T. ostriniae às tempera-

turas de 8 e 25°C alternadamente, e o armazenou a 8°C por 90 

dias. Obteve ap6s este periodo, 87,5 o C de emergência, com 

capacidade de postura de 55,8 ovos/fêmea. 

~Estas técnicas são fundamentais para o su-

cesso de qualquer programa de controle biológico, e, pode-

rão permitir um grande avanço nesta área, possibilitando, 

além do aumento de áreas a serem tratadas em liberações 
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atuem na área. 

entre 
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laboratórios que 
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3. MATERIAL E METODOS 

o trabalho foi desenvolvido no Laboratório de 

Biologia do Departamento de Entomologia da Escola Superior 

de Agricultura "Luiz de Queiroz" (ESALQ) da Universidade de 

São Paulo (USP), Piracicaba, Estado de São Paulo. 

3.1. Insetos estudados 

Neste trabalho utilizaram-se duas linhagens 

de Trichogramma pretiosum Riley, 1879 e uma de Trichogramma 

galloi Zucchi, 1988, mantidas na coleção estoque do Departa-

mento de Entomologia da ESALQ. As linhagens foram coleta-

d~s em diferentes locais, sendo que T. pretiosum foi cole

tado em ovos de Heliothis virescens (Fabr., 1781) e de Ala-

bama argillacea (Hüeb., 1818) e galloi coletada sobre 

Diatraea saccharalis (Fabr., 1794) (Tabela 1). 

As linhagens foram criadas em laboratório, 

sobre Anagasta kuehniella (Zeller, 1879), com fotofase de 

14h e sem controle de temperatura e umidade relativa, sendo 
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mantidas individualizadas em tubo de vidro (10 x 1,0 cm) 

fechados com algodão hidrófilo. Os adultos do parasitóide 

eram alimentado~ por umag,oticula de mel puro, depositada na 

superfície interna do tubo. 

Tabela 1. Numeração, local de coleta e hospedeiro natural de 

N° da 

I inhagens de 1. pretiosum e 

na presente pesquisa. 

Espécie 
Local 

T. ga110i utilizadas 

de Hospedeiro 

linhagem 1 
coleta natural 

01 T. pretiosum Piracicaba-SP li. argi11acea 

87 T. pretiosum Jaboticabal-SP H. virescens 

57 1. ga110i I racemápol is-SP D. saccharalis 

1 Numeração da coleção de linhagens do Depto. de Entomolo-

gia da ESALQ. 

A identificação taxonÓmica das espécies de 

Trichogramma foi realizada pelo Prof. Dr. Roberto Antônio 

Zucchi, do Departamento de Entomologia da ESALQ, baseando-se 

em caracteres morfológicos da genitália do macho. 

o hospedeiro-de-substituição, A. kuehniella, 

foi criado em dieta seca, composta de farinha de trigo in

tegral (971.) e levedura de cerveja (31.), utilizando-se meto-

dologia descrita por PARRA et alii (1989). Paralelamente, 

foram desenvolvidos estudos com outro hospedeiro de subs-
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tituição, Corcyra cephalonica (Stainton, 1865), o qual foi 

c~iado em dieta seca constituida de ge~me de t~igo (971.) e 

levedu~a de ce~veja (3%~, baseando-se na metodologia de 

BERNARDI et alii (1989). 

3.2. Armazenarnent.o de ovos não parasi t.ados de i1. 

kuehniella e C. cephalonica em baixas temperaturas 

3.2.1. Det.erminação dos limiares t.érmicos inferiores 

(temperaturas bases) 

Neste expe~imento utiliza~am-se placas de 

Pet~i de 15 cm de diâmetro, com a parte de baixo for~ada por 

um circulo de papel de filtro umedecido com água destilada e 

previamente tratado com solução de formaldeido a 10i. por 5 

minutos, para evitar contaminação por mic~organismos. Os 

ovos foram colocados com o auxilio de um pincel em 

área reticulada no papel de filtro (feito à lapis para faci-

l1tar a visualização). Após a colocação dos ovos, as 

foram fechadas, colocando-se tampa contra tampa ou 

contra fundo e vedando-as com fita adesiva. 

Cada placa representou uma repetição, 

posta de 50 ovos do dia (entre 0-12h de idade) 

placas 

fundo 

com-
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Os tratamentos foram constituidos por 5 repe

tições e representados pelas temperaturas: 16, 18, 20, 22, 

25 e 30°C para A. kuehniella e 18, 20, 22, 25, 30 e 32°C 

para C. cephalonica, mantidas em câmaras climatizadas 

80D 3478 reguladas para fotofase de 14h e UR de 60±10'l.. 

tipo 

Através de observações diárias foram avalia-

das a duração e a viabilidade da fase de ovo. 

A temperatura base (tb) e o valor da cons-

tante térmica ( K ) , foram determinados pelo método da 

hipérbole (HADDAD & PARRA, 1984). 

3.2.2. Armazenamento dos ovos das traças na 

temperatura correspondente ao limiar térmico 

i ní'eri or 

Foram armazenados, nas respectivas condições 

correspondentes às temperaturas bases (3.2.1), ovos do dia 

de C. cephalonica, enquanto que para A. kuehniella além de 

ovos do dia, também foram armazenados ovos com 24, 48 e 72h 

de idade. O desenvolvimento do embrião, nesse caso, ocorreu 

em laboratório mantido a 25 o C, UR de 60±10'l. e fotofase de 

14h. 

Os ovos foram acondicionados em tubos de en-

saio de 7,5 x 1,0 cm, tampados com algodão hidrófilo, e ar-

mazenados por 10, 16 e 25 dias no caso de C. cephalonica e 
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por 8, 10, 16 e 24 dias no caso de kuehni ell a, sendo 

retirados após este periodo, determinando-se a respectiva 

viabilidade e submetendo-os ao parasitismo. 

3.2.2.1. Viabilidade dos ovos armazenados 

Os ovos destinados ao estudo da viabilidade 

foram, após cada periodo de armazenamento, retirados dos re-

cipientes e distribuídos, em pedaços de cartolina amarela 

medindo 3,0 x 2,5 cm, sobre uma fina e estreita camada de 

goma arábica diluida em água a 50%, aplicada com um pincel 

no O. Em seguida, os cart~es foram introduzidos em tubos 

de ensaio de 7,5 x 1,0 cm, contendo 0,70g de farinha de 

milho branco doce. Os tubos foram tampados com algodão 

hidrófilo e encaixados em um suporte de isopor na posição 

vertical de modo que o cartão ficasse em contacto com a 

farinha, para que as lagartas delas se alimentassem e não 

atacassem os ovos cujas lagartas ainda não haviam eclodido 

(canibalismo) . 

Os ovos foram incubados em câmaras do tipo 

B.O.D. 3478, à temperatura de 25 ± 1,OoC, UR de 60 ± 101. e 

fotofase de 14h. 

Com o auxilio de um microscópio estereoscó-

pico, observou-se diariamente o número de lagartas eclodi-

das; após a contagem, as lagartas recém eclodidas e seus 

córions eram retirados, utilizando-se uma pinça e um esti-



lete, registrando-se assim a viabilidade e duração da 

de ovo. 
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fase 

Foram utilizados 50 ovos por repetição e 5 

repetições por tratamento, sendo considerados padrão 

temunha) ovos do dia. 

(tes-

3.2.2.2. Parasitismo em ovos armazenados na 

temperatura correspondente à tb 

Os ovos destinados ao parasitismo por Tri-

chogramma spp. foram inviabilizados em luz ultra-violeta, 

fornecida por uma lâmpada germicida General Eletric G15 T8. 

Os embriões foram inviabilizados, colocando-os a 

da fonte de luz por 30 minutos (STEIN & PARRA, 

15 em 

1987b), 

antes de serem armazenados na condição térmica correspon-

dente à temperatura base, em câmaras climatizadas do tipo 

B.O.D. 347G. Estes ovos foram distribuidos em retângulos de 

cartolina amarela de 3,0 x 0,5 em, de maneira análoga a 

3.2.2.1. e submetidas ao parasitismo por T. pretiosum (li-

nhagem 01 (Tabela 1). Após 5 dias de desenvolvimento, já 

enegrecidos, os ovos eram contados e separados dos demais, 

recortando-se (com tesoura) o cartão com o número desejado 

de ovos. 

A fim de se manter a proporção de 1 fêmea de 

Trichogramma para 10 ovos do hospedeiro alternativo, o núme-

ro de ovos parasitados era determinado em função da razão 
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sexual da linhagem utilizada. Como T. pretiosum (linhagem 

01) se reproduz por partenogênese telítoca, utilizou-se a 

proporção q~ um ovo parasitado para cada 10 não parasitados. 

Após cada período de armazenamento, os ovos 

eram retirados dos tubos' de ensaio e distribuídos em cartões 

como em. 3.2.2.1. Estes eram, em seguida, introduzidos em 

um recipiente de acrílico de 7,5 x 4,0 x 3,5 cm, contendo 

gotículas de mel para a alimentação dos adultos de Tricho

gramma, sendo fechado com plástico aderente (Magipack®). 

Cada tratamento foi constituído por 5 repetições, que 

constaram de 80 ovos. 

O parasitismo foi permitido por 24h, sendo os 

parasit6ides retirados em seguida com um pincel, 

, croscópio estereoscópico. 

sob mi-

Os testes de parasitismo dos ovos armazenados 

foram realizados a 25 ± 1 o C, UR de 60 ± 10% e fotofase de 

14h, em câmara do tipo B.O.D. 3476. 

Após o desenvolvimento e emergência dos pa

rasitóides, foram feitas as contagens do número de ovos 

pàrasitados e dos ovos com orifício de emergência. 

3.2.3. Armazenamento dos ovos de A. kuehniella a 3°C 

Ovos do dia de A. kuehniella, inviabilizados 

segundo metodologia citada em 3.2.2.2, foram introduzidos em 
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"paillettes" (tubos plásticos finos de 13 x 0,3 cm) utili-

zados no congelamento e armazenamento de sêmen e de embriões 

bovinos (Figura 1). Em seguida, as " pa illettes" foram tam-

padas com algodão hidrófilo em uma extremidade, e álcool 

polivinilico na outra, e armazenados em dessecadores com 

U.R. de 801., mantida por solução de HZS04 (6,75 N). 

o armazenamento foi feito em câmara do tipo 

BOD Mod 100G, regulada a 3 ± OJ5°C e 24h de escotofase. 

Utilizou-se uma "paillette", contendo 0,270g 

de ovos (em torno de 9720 ovos), por tratamento; os trata-

mentos corresponderam aos periodos de armazenamento de O, 

15, 38, 45, 65 e 90 dias. 

3.2.3.1. Parasitismo sobre ovos armazenados 

a 3°C 

Ao término de cada periodo de armazenamento, 

as "paillettes" eram retiradas da câmara de armazenamento, e 

os ovos distribuidos em cartolina, de forma análoga a 

3:2.2.1, sendo em seguida submetidos ao parasitismo por T. 

pretiosum (linhagem 01) e tendo os resultados avaliados de 

maneira análoga a 3.2.2.2. Foram utilizadas 5 repetições por 

tratamento, sendo cada uma delas constituida de 130 ovos. 



emergidas 

3.2.3.2. Capacidade de parasitismo de T. 

pretiosum (linhagem 01) criado em 

ovos de F}. kuehniellaa armaz'enados 

por 45 dias a 3°C 
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Fêmeas de T. pretiosum (linhagem 01) recém-

(0-12h) , foram coletadas, individualizadas em 

tubos de ensaio de 7,5 x 1,0 cm e alimentadas com mel puro. 

Em seguida, foram oferecidos, diariamente até 

a morte, para cada fêmea cerca de 70 ovos do dia (0-12h) de 

F}. kuehniella, inviabilizados conforme método descrito em 

3.2.2.2 e distribuidos sobre cartões segundo 

crita em 3.2.2.1. 

técnica des-

Os cartões, já submetidos ao parasitismo, 

foram colocados dentro dos tubos de ensaio e individuali-

zados após 8 dias, correspondente a 2 ou 3 dias antes da 

emergência, na condiç~o estudada. 

As condições de ambiente, bem como as câmaras 

utilizadas, foram as mesmas de 3.2.2.2. 

Foram avaliados os seguintes parâmetros: 

a) Longevidade das fêmeas; 

b) No de ovos parasitados por fêmea; 

c) /. de emergência da geraç~o Fi. 
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3.2.4. Armazenamento dos ovos de ~. kuehniella 

em "f'reezer" 

Ovos do dia, inviabilizados de forma seme-

1 hante a 3.2.2.2, foram acondicionados em "paillettes", 

refrigerados por 30 minutos a 3 ± 1° C (ZHENWEI & OIYAO, 

1988) e, em seguida, armazenados em "freezer" do tipo hori

zontal, à temperatura de -18 ± 3°C. 

Os tratamentos corresponderam aos períodos de 

0, 7, 15, 61 e 101 dias de armazenamento, sendo cada um 

constituído 

9.720 ovos. 

por uma "paillette" contendo aproximadamente 

3.2.4.1. Descongelamento dos ovos armazenados 

em "freezer" 

Visando determinar a temperatura ideal de 

descongelamento, parte dos ovos armazenados em "freezer" foi 

descongelada, através da imersão dos ovos em água aquecida 

a 30, 40, 50, 60 e 70 o C, baseando-se em ZHENWEI & OIYAO 

( 1988) . A metodologia foi a seguinte: após o armazenamento 

por 23 dias, as "paíllettes" foram retiradas do "freezer" e 

imersas imediatamente em água, durante 15 segundos. 

Para cada temperatura foi utilizada uma 

"paillette", da qual foram retirados ovos para formar 5 re

petições de 120 ovos distribuídos em cartolinas medindo 3,0 
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x 0,5 cm, sobre uma f ina e estrei ta camada de goma a r ábica, 

diluida em água a 50%, aplicada com um pincel no O. Os ovos 

foram submetidos ao parasitismo por T. pretiosum (linhagem 

01), na proporção de 1 fêmea para 10 ovos, durante 24 horas, 

em um recipiente de acrilico medindo 7,5 x 13,5 cm e fechado 

com plástico aderente, (Magipack®). Os parasitóides adul-

tos foram alimentados com goticulas de mel, 

rentes à parede interna do recipiente. 

colocadas ade-

Após cada periodo de parasitismo (24h) os 

cartões foram colocados em tubos de ensaio de 7,5 x 1,0 cm, 

a 25 ± l o C, 60 ± 10% de UR e 

câmara do tipo BOD 347G. 

fotofase de 14h, em uma 

O parasitismo e a emergência foram determi-

nados, após 12 dias, pela contagem dos ovos enegrecidos e 

dos ovos com orificio de saida de parasitóide. 

Após a determinação da melhor temperatura 

(70 o C), esta foi utilizada no descongelamento dos ovos ar

mazenados por diferentes periodos em "freezer" e destinados 

ao parasitismo. 

Entretanto, na determinação da viabilidade de 

ovos de A. kuehniella, armazenados por 3 dias em "freezer lJ e 

acondicionados em "paillettes", o descongelamento foi 

pela imersão das "paillettes" em água à temperatura de 

feito 

25 c C 

e a avaliação da viabilidade segundo técnica descrita em 

3.2.2.1. 



3.2.4.2. Parasitismo de T. pretiosum 

(linhagem 01) sobre ovos de ~. 
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kuehniella armazenados em Itfreezer" 

por diferentes periodos 

Após cada periodo de armazenamento, os ovos 

eram descongelados, distribuidos em pedaços de cartolina e 

submetidos ao parasitismo. A metodologia de oferecimento ao 

parasitóide (T. pretiosum - linhagem 01), de avaliação do 

parasitismo e de emergência do parasitóide 

forma análoga ao item 3.2.4.1. 

foi feita de 

3.2.5. Armazenamento de ovos de ~. kuehniella 

em nitrogênio li qui do 

Ovos do dia, inviabilizados sob luz ultra-

violeta como descrito em 3.2.2.2, foram acondicionados em 

"paillettes", resfriados à temperatura de 3 ± 1 0 C por 30 

minutos (ZHENWEI & QIYAO, 1988) e armazenados por 8 e 37 

dias em nitrogênio liquido (-196 o C) por dois diferentes mé

todos de congelamento. 

O primeiro processo de congelamento foi 

obtido colocando-se o "canister" (tubo metálico utilizado 

para submergir as "paillettes" no nitrogênio liquido) no 

interior de um "freezer" horizontal, até que a temperatura 

no interior do " can ister" atingisse -15°C, decrescendo na 
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razão de 2,5 o C/minuto. Em seguida, o "canister" foi trans-

ferido rapidamente do "freezer" para o recipiente de arma-

zenamento, ficando suspenso a uma distância de 5 cm da 

superficie do nitrogênio liquido, até atingir a temperatura 

de -45 0 C, quando então o "canister" foi imerso definitiva-

mente em nitrogênio liquido. As temperaturas, no interior 

do "canister" foram medidas através de um termistor com 

registro digital de temperatura. 

No segundo processo, as "paillettes" foram 

previamente resfriadas em câmara climatizada à temperatura 

de 3 ± 1°C durante 30 minutos e em seguida o "canister" foi 

imerso em nitrogênio liquido. Utilizando-se somente este 

processo, foram também armazenados, por 5 dias, ovos de ~. 

kuehniel1a de 24 e 48h de idade, com desenvolvimento de em

brião ocorrido a 25 ± l o C, UR de 60 ± 101. e fotofase de 14h. 

Para ambos os processos de armazenamento foi 

utilizado um recipiente modelo T S 10 marca Cryometal, com 

capacidade de 10 litros de nitrogênio liquido e espaço para 

6 " can isters. 

3.2.5.1. Descongelamento de ovos armazenados 

em nitrogênio liquido 

Ao final de cada periodo de armazenamento, o 

descongelamento dos ovos foi feito, retirando-se as "pail-

lettes" do nitrogênio liQ~ido e submergindo-as imediata-
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mente em água, por 15 segundos a 70 o C, temperatura na qual 

se obteve o melhor resultado no descongelamento de ovos de 

A. kuehniella armazenados em "freezer" (3.2.4.1). 

3.2.5.2. Parasitismo de T.pretiosum (linhagem 

01) sobre ovos armazenados em 

nitrogênio liquido 

Ao término de cada periodo de armazenamento, 

os ovos de A. kuehniella foram descongelados como em 

3.2.5.1, distribuidos em pedaços de cartolina de cor ama

rela e submetidos ao parasitismo de maneira semelhante a 

3.2.4.1, observando-se os mesmos parâmetros nas mesmas 

condições de ambiente. 

Com a finalidade de se constatar o parasitis-

mo de T. pretiosum (linhagem 01) em ovos de A. kueniella 

armazenados em nitrogênio liquido, foram separados 10 ovos 

em que foi observada a introdução do ovipositor pelo parasi-

t6ide. Posteriormente, estes ovos foram postos sobre uma 

lâmina de vidro contendo uma gota de água destilada, e com 

uma laminula exerceu-se ligeira pressão sobre os mesmos, a 

fim de se tentar a visualização dos ovos do parasit6ide em 

microsc6pio biológico. 
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3.2.5.3. Resistência ao dessecamento de ovos 

armazenados em nitrog~nio liquido 

Após 8 dias de armazenamento em nitrogênio 

liquido, ovos do dia (0-12h) de ~. kuehniella inviabilizados 

previamente, segundo metodologia descrita em 3.2.2.2., 

foram descongelados como em 3.2.5.1, e distribuidos em car

tolina do mesmo modo que em 3.2.4.1, visando comparar o seu 

dessecamento em relação a ovos frescos, quando expostos por 

um periodo de 5 dias à temperatura de 25 o C, 60 ± 101. de UR, 

em câmara do tipo BOD 3478. 

Foram considerados ovos dessecados aqueles 

cuja depressão por perda de umidade atingia 1/3 do ovo. 

Cada tratamento foi composto por 5 repeti

ções de 50 ovos e as observações foram feitas sob micros

cópio estereosc6pico. 

3.3. Armazenamento de ovos de ~. kuehniella parasitados 

por T. galloi (linhagem 57) e T. pretiosum 

(linhagem 87) 

Nesta técnica de armazenamento foram utili-

zadas combinações de temperaturas e fotoperiodos, para in-

duzir a diapausa em Trichogramma spp. ou para simplesmente 

diminuir o seu ritmo de crescimento. 



Duas técnicas de indução de diapausa 

estudadas, utilizando-se dias longos e curtos. 
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foram 

3.3.1. Indução da diapausa utilizando-se dias longos 

Estudou-se T. galloi (linhagem 57) e a indu-

ção foi feita submetendo-se ao parasitismo por 2 dias, a 25± 

l o C, 60±10% de UR e 14h de fotoperiodo, ovos do dia de ~. 

kuehniella inviabilizados de maneira citada em 3.2.2.2 e 

distribuidos em cartões de forma idêntica à realizada em 

3.2.4.1. Após o parasitismo, os ovos foram incubados em BOD 

modelo 100G, com duplo controle de temperatura, regulada 

para 16h de fotofase a 22±0,5 o C, e 8 h de escotofase a 10 

O,5 c C durante 2 dias. 

+ 

Após este periodo de alternância de tempera-

turas, os ovos foram transferidos para uma câmara a 10 ± 

0,5 o C, sem iluminação, permanecendo nestas condições por 28 

dias para completar a indução da diapausa. 

Em seguida, os ovos foram armazenados a 3± 

l'oC, na ausência de luz. Os periodos de armazenamento de 

ovos parasitados por T. gal10i foram 7, 

dias. 

15, 30, 60 e 90 

Foram utilizadas 5 repetições por tratamento, 

sendo que cada tratamento correspondeu a um periodo de ar

mazenamento. 

Ao final de cada período de armazenamento, os 
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cartões eram transferidos para uma câmara de 14 ± 5 o e, 14h 

de fotofase, e individualizados em tubos de 7,5 x 1, ° cm, 

fechados com algodão hidrófilo, permanecendo nestas condi-

ções por 7 dias. Após este periodo os tubos eram trans-

feridos para outra câmara à temperatura de 25 ± 0,5°C, UR de 

70 ± 10%, fotofase de 14h, até a emergência dos parasitói

des. 

Durante todas as fases, os ovos foram manti-

dos em dessecador, a 80% de UR através de solução de 

(6,75 N). 

HZS04 

3.3.2. Indução de diapausa utilizando-se dias curtos 

Esta técnica difere da descrita em 3.3.1 ape

nas por ter sido adotada a combinação 8h de fotofase e 16h 

de escotofase, após o parasitismo, no inicio da indução da 

diapausa. 

A espécie utilizada neste experimento foi T. 

pretiosum (linhagem 87), e os periodos de armazenamento dos 

ovos parasitados foram 30, 64 e 95 dias. 

3.3.3. Avaliação da emergência e parasitismo de 

T. galloi (linhagem 57) e T. pretiosum 

(linhagem 87) submetidos à diapausa 

Após cada periodo de armazenamento, foram 
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avaliadas a emergência e a razão sexual dos individuos que 

se encontravam em diapausa, bem como sua capacidade de para-

sitismo, longevidade das fêmeas, e emergência dos indivi-

duos descendentes destas fêmeas, utilizando-se metodologia 

descrita em 3.2.3.2. 

Os parâmetros avaliados para cada tratamento, 

foram compostos por 5 repetições, com exceção dos estudos 

de longevidade e da capacidade de parasitismo que tiveram 25 

repetições. 

A razão sexual foi determinada baseando-se na 

fórmula: 

rs = 

A separação de machos e fêmeas foi feita ba-

seando-se nas caracteristicas de antenas (De SANTIS, 1972; 

NAGARAJA, 1978). 

3.4. Armazenamento a 10°C dos ovos de A. kuehniella 

parasitados por T. pretiosum (linhagem 87) e 

desenvolvidos previamente à temperatura de 18°C 

Neste experimento foram utilizados ovos do 

dia (O-24h) de A. kuehniella, inviabilizados e distribuiidos 

em pedaços de cartolina, segundo metodologia descrita em 

3.2.2 e 3.2.4.2, respectivamente. 
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o parasitismo foi realizado conforme 3.2.4.1, 

utilizando-se T. pretiosum (linhagem 87). 

Após o parasitismo, os cartões, contendo os 

ovos, foram acondicionados individualmente em tubos de 

vidro de 2,5 x 8,5 cm, vedados com Magipack®, mantidos a 18 

± 1 o C, 14h de fotofase e 80±10l. UR. Após 5, 10, 15 e 20 

dias de desenvolvimento nesta temperatura, os cartões eram 

armazenados a 10 ± 1°C na ausência de luz e a 70 ± 101. UR, 

por 20, 40 e 60 dias. 

Os tratamentos foram constituídos por 5 repe

tições e representados pelos períodos de desenvolvimento a 

18°C e de armazenamento a 10oC. 

Após cada periodo de armazenamento, ow car-

tões foram transferidos para a temperatura de 25 ± loC, 14h 

de fotofase e 60 ± 101. UR até a emergência de T. pretiosum. 

Neste experimento foi avaliada a emergência 

de T. pretiosum. 

, 3.5. Análise estatística 

Os resultados obtidos nos experimentos rea-

lizados no presente trabalho foram submetidos à análise de 

variância, sendo as médias comparadas pelo teste de Tukey 

ao nivel de 5% de probabilidade. Quando necessário foram 

realizadas transformações dos dados em ~x + 0,5 ou arc 
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sen .j x /100 . Entretanto, na comparação das razões sexuais, 

obtidas para T. galloi e T. pretiosum armazenados em dia

pausa, foi utilizado o teste do ~2. 

A determinação do limiar térmico inferior 

(temperatura base) foi determinada através do método da hi

pérbole (PARRA & HADDAD, 1984), que também fornece a esti-

mativa da razão de crescimento ( K) e o coeficiente de 

determinação (R 2
) que mede a qualidade de ajustamento dos 

dados para o modelo proposto. 

o delineamento experimental utilizado foi 

inteiramente casualizado, com 5 repetições por tratamento. 

A análise da emergência de T. pretiosum, ar

mazenado a 18 e 10 c C sucessivamente, foi feito segundo de

lineamento inteiramente casualizado com esquema fatorial. 

Os dados de longevidade de T. pretiosum cria-

dos em ovos armazenados a 3 0 C por 45 dias foram usados no 

modelo de distribuição de Weibull, a fim de se estimar a 

longevidade média e o modelo de sobrevivência do 

adulto (SGRILLO, 1982). 

inseto 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1. Duração e viabilidade da fase de ovo de ~naga5ta 

kuehniella (Zeller, 1879) e Corcyra cephalonica 

(Stainton$ 1865) em diferentes temperaturas e 

e determinação das exigências térmicas 

Observou-se redução do período de incubação 

com a elevação da temperatura para ambas as espécies de tra-

ças. A viabilidade nas temperaturas mais baixas foi menor, 

para ambos os insetos estudados, porém afetando de forma 

mais drástica C. cephalonica. As temperaturas mais elevadas 

afetaram a viabilidade apenas de A. kuehniella, reduzindo-a 

(Tabela 2, Figura 1). A condição térmica mais adequada para 

~: kuehniella foi 25 o C, estando na faixa de 30-32°C para C. 

cephalonica. 

Os valores obtidos na presente pesquisa en

contram-se na faixa relatada por outros autores para A. 

kuehniella (DAVISON, 1944; JACOB & COX, 1977; COX et ali!; 

1981 e STEIN & PARRA, 1987a) e para C. cephalonica (KAMEL & 

HASSANEI, 1967; MBATA, 1969 e COX et alii, 1981). 



Tabela 2. Período de incubação e viabilidade de ovos de A. kuehnieteaeC. cephalonica em diferentes tem

peraturas. UR: 70 ± 10%; fotofase: 14h. 

Temperatura 
(OC) 

16 

18 

20 

22 

25 

30 

32 

A. kuehnietea 

Perí odo 
(d i as) 

12,81 ± 0,22 a 

10,34 ± 0,26 b 

8,93 ±. 0,14 c 

5,78 ± 0,05 d 

4,33 ±. 0,04 e 

4,01 ±. 0,12 e 

Viabi 1 idade 
(%) 

74,40 ± 3,43 b 

76,00 ± 2,28 b 

82,80 ± 2,06 ab 

88,40 ± 2,56 a 

89,60 ± 1,16 a 

54,00 ± 4,48 c 

C. cepha1.onica 
, 

PerTodo 
(d j as) 

18,98 ± 0,33 a 

9,66 ± 0,13 b 

6,70 ± 0,01 c 

6,01 ± 0,01 d 

3.98 ± 0,03 e 

3,32 ± 0,05 f 

Viabilidadé 
(%) 

51,20 ± 5,69 b 

71,20 ±. 3,39 a 

80,80 ± 2,23 a 

74,00.:t 2,97 a 

77 ,60 ± 4,59 a 

69,60 ± 2,40 a 

"Médias seguidas da mesma letra não diferem entre si, pelo teste de Tukey, ao nível de 5% de probabili

dade. 

VI 
IV 
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16 18 20 22 26 30 32 
temperaturas 

_ A.kuehnlella _ C.cephalonlca 

Figura 1. Viabilidade de ovos do dia de ~. kuehniella e C. 

cephalonica em diferentes temperaturas. UR: 70± 

101.; fotofase de 14h. 

Baseando-se nestes resultados, foram calcula-

das as temperaturas bases (tb) e constantes térmicas (K) da 

fase de ovo de ~. kuehniella e de C. cephalonica (Tabela 3)~ 

o valor da temperatura base (tb) obtido no 

presente trabalho, para C. cephalonica, foi superior ao ~al-

culado a partir dos períodos de incubação obtidos por COX et 

alii (1981) para a mesma espécie (12,6°C), levando a uma 
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constante térmica inferior àquela registrada por aqueles 

autores. 

Tabela 3. Temperaturas bases (tb), constantes térmicas ( K) 

coeficientes de determinação (R 2
) para a fase de 

ovo de A. kuehniella e C. cephalonica. 

A. kuehniell a 

C. cephalonica 

tb 

( °C) 

10,4 

13,2 

Os valores das 

K 

(graus-dia) 

73,0 

64,2 

temperaturas bases 

( 'l. ) 

92,5 

98,3 

(tb) e 

constantes térmicas (K) encontrados para A. kuehniella no 

presente trabalho assemelham-se aos obtidos por STEIN & 

PARRA (1987a) e aos calculados por STEIN (1985) a partir dos 

periodos de incubação encontrados por outros autores para 

esta espécie (Tabela 4). 

As variações observadas para tb e K podem ser 

explicadas devido à diferença de populações estudadas,como 

já observado por COX et alii (1981) para C. cephalonica. 
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Tabela 4. Temperaturas bases (tb) e constantes térmicas (K) 

para a fase de ovo de A. kuehniella calculadas a 

partir de dados de diferentes autores. 

Fase tb ( °C) K (GD) Autores 

Ovo 10,14 64,40 DAVISON (1944) 

10,05 78,91 BELL (1975) 

10,08 72,27 JACOB & COX (1977) 

10,30 80,06 STEIN (1985) 

4.2. Armazenamento de ovos de A. kuehniella e de 

C. cephalonica em temperaturas correspondentes aos 

li.miares térmicos i.nferiores (temperaturas bases) 

4.2.1. Viabilidade de ovos armazenados 

As viabilidades dos ovos recém colocados de 

A. kuehniella e de C. ceDhalon~ca armazenados em condições 

termicas correspondentes às suas respectivas temperaturas 

bases, diminuiram significativamente já no oitavo dia de 

armazenamento, decrescendo drasticamente com o aumento do 

periodo de estocagem (Tabela 5 e Figura 2). 

PÔde-se observar serem os ovos de C. cepha-

lonica mais sensiveis ao armazenamento do que os de A. 

kuehniella (Tabela 5 e Figura 2). 
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Tabela 5. Viabilidade dos ovos do dia de A.kuehniella e de 

C. cephalonica armazenados em condições térmicas 

correspondentes às respectivas temperaturas base, 

por diferentes períodos. 

Período de 

armazenamento 

(dias) 

° 
8 

16 

24 

25 

Viabilidade (I.) 

A. kuehniella C. cephalonica 
(tb = 10,4 o C) (tb = 13,2°C) 

84,32 ± 0,99 a 74,04 ± 0,81 a 

69,47 ± 1,13 b 27,95 ± 0,96 b 

5,20 ± 0,67 c 6,07 ± 0,49 c 

4,00 ± 0,63 c 

0,00 d 

Médias seguidas da mesma letra não diferem entre si, pe

lo teste de Tukey, ao nível de 51. de probabilidade. 

100 
_ A..kuehntella 

1---------------4 - C.ceptlalonioa: 
ao 

so 

20 

o 
o a 16 24 26 

TEMPERATURA 

Figura 2. Viabilidade de ovos do dia de A.kuehniella e de C. 

cephalonica armazenados por diferentes períodos 

nas condições de temperaturas equivalentes às res

pectivas temperaturas bases (tb). 
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Os resultados obtidos estão próximos àqueles 

encontrados para A. kuehniella por JACOB & COX (1977). COX 

et alii (1981) relataram .que os ovos de C. cephalonica pos

suem uma baixa viabilidade quando armazenados em tempera tu-

ras próximas ao limiar inferior de desenvolvimento. Esses 

autores relataram viabilidades de O e 441. para o armazena

mento a 10 e 15°C respectivamente, por um periodo de 6 dias. 

Com relação ao armazenamento de ovos de A. 

kuehniella, na temperatura base, observou-se que estes devem 

ser coletados e imediatamente levados à condição térmica que 

supostamente paralisa o embrião. Ovos mais "velhos", com es-

tágio mais avançado de desenvolvimento embrionário, têm a 

viabilidade drasticamente reduzida já no 8° dia de armaze-

namento. Todos tratamentos apresentaram alta mortalidade 

de embriões após 24 dias de armazenamento (Tabela 6). 

Estes resultados concordam com os obtidos por 

COX et alii (1981) para C. cephalonica, que observaram 

serem os ovos do dia (0-12h) mais resistentes ao armazena

mento nas temperaturas de 10 e 15°C. 

Embora a temperatura base possa servir para 

paralisar, até certo ponto, o desenvolvimento do inseto, 

esta ainda é uma temperatura muito elevada para impedir a 

degradação de substâncias vitais para o hospedeiro ou 

parasitóide. FRIDLLER et alii (1988) relat9 ram que até o 

limite de -150°C ocorrem reações quimicas, 

locidade reduzida. 

embora com ve-



Tabela 6. Viabil Idade de ovos de A. ~uehnietta de diferentes idades armazenados na condição corresponde~ 

te ã temperatura base (tb). 

Período de 

armazenamento 

(d i as) 

o 
8 

16 

24 

o 

84,32 ± 2,20Aa 

69,47 ± 2,91Ab. 

5 , 2 O ± I, O 1 Bc 

4,00 ± 0.89Aé 

Viabi lidade 

Idade do ovo (h) 

24 

84,32 ± 2,20Aa 

9,73.:t 3,OOBb 

9,93 ± 1.95ABb 
0,00 Bc 

48 

84,32 ± 2,20Aa 

14,13 ± 1 ,67Bb. 

17,20 ± 2,24Ab 

3,60 ± 0,74Ac 

72 

84,32 ± 2,20Aa 

9,14 ± O,75Bb 

10,80 ± 2,93ABb 

'* 

:Médias seguidas da mesma letra maíscula na horizontal e minúscula. na vertical não diferem entre si, 

pelo teste de Tukey, ao nível de 5% de probabi lidade. 

'*Ocorreu eclosão de larvas durante o armazenamento. 

V1 
00 
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o que ficou evidente é que embora teorica-

mente a temperatura base paralise o desenvolvimento do em

brião, isto não ocorreu na prática, principalmente para ovos 

com 72h de idade. Desta forma, esta paralisação em labo-

ratório é apenas por um curto período, no caso, compreen-

dendo entre 8 e 16 dias (Tabela 6); se não ocorrerem con-

dições ótimas após este período de armazenamento, 

verá retomada de desenvolvimento do embrião. 

não ha-

4.2.2. Parasitismo de ovos armazenados na 

temperatura base por diferentes períodos pela 

espécie Trichogramma pretiosum Riley~ 1879 

(linhagem 01) 

o parasitismo em ovos de 

cresceu a partir de 8 dias de armazenamento, 

kuehniella de

depois de 10 

dias o parasitismo por T. pretiosum diminuiu ainda mais, es

tabilizando-se a partir daí até os 24 dias de armazenamento. 

Para ovos de C. cephalonica a mesma tendência 

foi mantida, com percentuais mais elevados, sendo que aos 25 

dias houve uma redução acentuada do parasitismo (Tabela 7 e 

Figura 3). 

A emergência de T. pretiosum só foi signifi-

cativamente afetada em ovos de C. cephalonica armazenados 

por 25 dias (Tabela 7). 



Tabela 7. Parasitismo e emergência de T. p~o~um (1 inhagem 01) sobre ovos de A. kuehnietia e C. cepha
lonica armazenados por diferentes períodos nas condições térmicas correspondentes às tempera

turas bases (tb). 

Ped odo de 

armazenamento 

(d i as) 

A. kuehnietia 

Paras i": 
tismo (%) 

Emergên
cia (%) 

C. cephalo nica 

Pari;lsi
tismo (%) 

Emergên
c i a (%) 

---------------------------------------------------------------------------,---------------------------------------------------------

° 75,50 + 1,07 a 

8 57,87 ± 1,62 b 

10 28,93 ± 0,93 c 

16 19,70 ± 0,57 c 

24 17,99 ± 1,11 c 

25 

94,74 ± 0,81 a 

93,64 ± 0,60 a 

90,89 ± 1,18 a 

85 , 46 ± I, I ° a 

88,73 ± 1, 19 a 

80,79 ± 2,53 a 

45,46 ± 2,44 b 

38,83 .± 4,50 b 

2,87.± 0,74 c 

99,37 ± 0,25 a 

90,92 ± 2,46 ab 

90,98 ± 3,99 ab 

66,53 ± 9,12 b 

Médias seguidas da mesma letra não diferem entre si, pelo teste de Tukey, ao nível de 5% de probabi lj

dade. 

O" 
o 



61 

~ C. cephalonlca 

111 A. ku&hnl&Ua 

100 

80 

60 

40 

20 

O 
O 8 10 16 24 26 

DIAS 

Figura 3. Parasitismo de T. pretiosum sobre ovos de ~. kueh

niel1a e de C. cephalonica armazenados por dife

rentes periodos nas respectivas temperaturas cor

respondentes aos limiares térmicos inferiores (tb). 

o parasitismo por T. pretiosum diminuiu com o 

armazenamento, havendo uma correlação direta com o aumento 

de idade do ovo. Em ovos de ~. kuehniel1a de 72h de idade, 

quando armazenados por 16 dias, não ocorreu parasitismo 

(Tabela 8) 

Os valores de parasitismo sobre ovos de 48h 

de idade mostraram a mesma tendência observada por MARSTON & 

ERTLE (1969) para Trichogramma minutum Riley sobre ovos de 
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Trichoplusia ni (Hübner) com diferentes idades; segundo 

estes autores com 27h de idade (idade próxima ao valor de 

24h uti 1 izado napresent-e pesquisa) há uma maior densidade 

do tecido embrionário do ovo, provocando o rompimento do có-

rio dos ovos de Trichogramma, o que levaria a um menor 

parasitismo em relação a ovos de 48h. 

A emergência do parasitóide em ovos 

armazenados por 8 dias diferiu estastisticamente para ovos 

com 72h de idade , sendo que as maiores taxas foram obtidas 

daqueles com 48h de idade (Tabela 9). 

Tabela 8. Parasitismo de T. pretio5um (linhagem 01) em ovos 

de A. kuehniella com diferentes idades e armaze-

nados por diferentes periodos na condição corres-

pondente à temperatura base. UR: 

tofase: 24h. 

80±10'l. e esco-

Perlodo de armazenamento (dias) 
Idade do 
ovo (h) 

o 
24 

48 

72 

o 

75,50±2,23A 

8 

55,86±5,25Ba 

14,86±1,37Ab 

1 7 , 77 ±3 , 52Ab 

9,07±1,42Ac 

16 

19,70±2,98Ca 

1, 16±1 , 16Bc 

7,42±0,83Bb 

0,00 Bc 

Médias seguidas da mesma letra maiúscula na horizontal e 

minúscula na vertical não diferem entre si pelo teste de 

Tukey ao nlvel de 5'l. de probabilidade. 
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Tabela 9. Emergência de T. pretiosum (linhagem 01) de ovos 

Idade do 

ovo (h) 

o 
24 

48 

72 

de A. kuehniel1a de diferentes idades e armazena

dos por diferentes periodos na condição térmica 

correspondente à temperatura base (tb). UR: 80 ± 

10'l. e escotofase de 24h. 

Periodo de armazenamento (dias) 

o 

94,74±1,46A 

8 

93,64±0,82Aab 

87,88±3,83Aab 

95,52±1,86Aa 

79,69±3,22 b 

16 

85, 46±2, 75Ab 

82,22±1,45Ab 

97,54±2,45Aa 

* 
Médias seguidas da mesma letra maiúscula na horizontal 

e minúscula na vertical não diferem entre si pelo teste 

de Tukey, ao nivel de 5'l. de probabilidade. 

* Parasitismo igual a O. 

, 4.3. Armazenamento de ovos de A. kuehniella a 3°C 

4.3.1. Viabilidade dos ovos armazenados 

A exemplo do que ocorreu no armazenamento de 

ovos nas condições correspondentes à temperatura base, tam-

bém a 3°C a viabilidade de A. kuehniella foi significativa-
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mente menor do que o padrão, em função do armazenamento, 

decrescendo, à medida que se aumentava esse periodo (Tabela 

tE) e Figura 4). 

Após 16 dias de armazenamento a viabilidade 

obtida para os ovos de A. kuehniella foi comparável àquela 

relatada por DAVlS0N (1944) para ovos da mesma espécie, 

armazenados a 7,5 oC por 14 dias. 

Tabela 10. Viabilidade dos ovos de A. kuehniella a 25oC, 80 

± 101. de UR e 14h de fotofase, após armazenamento 

por diferentes períodos a 3°C. UR: 80 ± 10% e es

cotofase: 24h. 

Periodo de armaze

namento (dias) 

O 

8 

16 

Viabilidade (I.) 

84,32 ± 1,38 a 

43,20 ± 1, 50 b 

19 , 60 ± 0,99 c 

As médias seguidas da mesma letra não diferen entre si 

pelo teste de Tukey, ao nível de 51. de probabilidade. 
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Figura 4. Viabilidade de ovos de A. kuehniella armazenados a 

3°C por diferentes periodos, UR: 80 ± 10%; 

tofase: 24h. 

esco-

4.3.2. Parasitismo de ovos armazenados a 3 o C, por 

diferentes periodos por T. pretiosum 

(linhagem 01) 

Até 15 dias de armazenamento dos ovos, T. 

pretiosum parasitou de forma semelhante, em termos 

estatísticos, aos ovos da testemunha (ovos do dia). 
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Apesar de estatisticamente diferentes da tes-

temunha, os valores do parasitismo por T. pret~D5um em ovos 

armazenados por 38 e 45 dias foram altos, 71,36% e 68,34%, 

respectivamente. A partir de 65 dias houve um decréscimo 

deste parasitismo sendo que com 90 dias esta queda foi 

bastante drástica (Tabela 11 e Figura 5). 

Tabela 11. Parasitismo e emergência de T. pretio5um (linha

gem 01) sobre ovos de A. kuehniel1a armazenados à 

3°C. UR: 80±10%; escotofase: 24h, por diferentes 

periodos. 

Periodo de arma-
Parasitismo (% ) Emergência (% ) 

zenamento (dias) 

° 86,81 ± 1,10 a 98,75 ± 0,64 a 

15 76,58 ± 1,17 ab 96,71 ± 0,33 ab 

38 71,36 ± 0,80 b 92,21 ± 0,96 b 

45 68,34 ± 1,45 b 97,91 ± 0,51 ab 

65 42,44 ± 0,64 c 94,80 ± 0,57 ab 

90 10,85 ± 0,56 d 96,75 ± 0,94 ab 

Médias seguidas da mesma letra não diferem entre si pe-

lo teste de Tukey, ao nivel de 5% de probabilidade. 
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Figura 5. Parasitismo de T. pretiosum sobre ovos de A. kueh-

niella armazenados a 3oC. UR: 80±10'l.; 

24h, por diferentes períodos. 

escotofase: 

Pelos resultados obtidos observa-se que entre 

15 e 38 dias situa-se o periodo ideal de armazenamento de 

ovos de A. kuehniella sem que haja perda das suas 

caracteristicas para o parasitismo por T. pretiosum. 

A emergência do parasitóide não foi afetada 

pelo período de armazenamento, sendo alta em todos os tra-

tamentos , embora tenha apresentado diferença estatística 

para ovos armazenados por 38 dias(Tabela 11). 

VOEGEL~ (1974) relatou que ovos de A. kueh-

niella conservados entre -1 e 4°C possuem qualidade igualou 

pouco superior a ovos do dia (O-12h). 
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Para ovos de C. cephalonica armazenados a 

3 o C, CALLEJAS & ASPIASU (s.d.) observaram igualmente que a 

partir de 15 dias de armazenamento a porcentagem de para-

sitismo por Trichogramma oatman Torré, também foi menor do 

que a obtida pelo padrão, motivados, segundo o autor, 

deterioração dos ovos. 

pela 

A assepsia em todas as etapas do arma-

zenamento de ovos é fundamental, para que não ocorram con

taminações por fungos ou bactérias, a exemplo do ocorrido no 

presente trabalho, quando o crescimento de micélios de Pe

nicillium sp. e Rhizophus sp. inviabilizaram alguns trata

mentos. 

4.3.2.1. Capacidade de parasitismo de T. 

pretiosum (linhagem 01) criado em 

ovos armazenados por 45 dias a 3°C 

o parasi tismo da geração Fi de T. pretiosum, 

criado em ovos de ~. kuehniella armazenados por 45 dias a 

3 o C, foi estatisticamente diferente da testemunha (Tabela 

12). Mesmo apresentando valores inferiores ao padrão, a ca

pacidade de parasitismo do tratamento ficou acima da obtida 

por BLEICHER & PARRA (1990) para três diferentes linhagens 

da mesma espécie criadas em ovos do dia (0-12h) de A. 

niel1a. 

kueh-



69 

Tabela 12. Capacidade de parasitismo e longevidade da gera-

ção Fi de T. pret~o5um criada em ovos de A. 

kuehn~el1a armazenados a 3 0 C por 45 dias.UR: 80± 

101.; Escotofase: 24h. 

Período de 

armazenamento 

(dias) 

o 
45 

Ovos/fêmea(x) 

171 ,20±1 ,17 a 

122,53±1,65 b 

* I • V. 

36-295 

6-230 

Longe!:i- ** 
dade (x) 

18,92 a 

14,64 b 

médias seguidas da mesma letra não diferen entre si pe

lo teste de Tukey, ao nível de 11. de probabilidade. 

* Intervalo de variação. 

** valores estimados pela equação de Weibull 

A longevidade média da Fi de pret~D5um 

criado em ovos armazenados' por 45 dias a 3 o C, também dife-

riu, em termos estatisticos, da testemunha, apresentando 

valores inferiores à mesma, porém comparáveis aos obtidos 

por BLEICHER & PARRA (1989) para 3 linhagens da mesma es-

pécie e por STEIN & PARRA (1987c) para Tr~chogramma 

sp. 
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Verificou-se que o parasitismo concentrou-

se nos primeiros dias de vida de T. pretiosum, tanto 

para ovos do dia quanto para ovos armazenados por 45 dias 

(Tabela 13, Figura 6) e apresentou um comportamento dife-

rente daquele observado por BLEICHER & PARRA (1990a) para 

uma linhagem desta espécie coletada em Goiânia. Neste caso, 

após 7 dias a linhagem parasitou 85,341. dos ovos, sendo que 

para a do presente trabalho apenas 54,25 e 57,261. foram 

parasitados na testemunha e nos ovos armazenados, respecti

vamente. A diferença observada pode ser devido às linhagens 

terem sido coletadas em regiões diferentes. Observou-se 

ainda que a sobrevivêcia atingiu 501. entre o 15° e o 16° 

dia para a geração Fi (Figura 7), sendo que os individuos 

que apresentaram a maior longevidade foram os da Fi 

em ovos armazenados a 3°C por 45 dias (Tabela 13). 

criados 

Portanto, os ovos de A. kuehniel1a armaze-

nados desta forma por até 45 dias, permitiram a produção de 

T. pretiosum com 71,5 e 85,31. da capacidade de parasitis-

mo e longevidade observada para a linhagem normal, demons-

trando ter, esta forma de armazenamento, potencial para ser 

utilizada em programas de controle biológico. 
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Tabela 13. Parasitismo e mortalidade diária acumulada da ge

ração Fi de T. pret.iosum (linhagem 01) criada em 

ovos de A. kuehn.iella armazenados a 3 0 C por 45 

dias. UR: 80±10'la; Escotofase: 24h. 

Ovos do dia Ovos armazenados 
por 45 dias 

Parasi- Mortali- Parasi- Mortali-
tismo ( 'la ) dade o ( 'la ) tismo ( 'la ) dade o ( 'la ) 

1 14,02 O 10,29 O 
2 19,14 O 23,41 O 
3 19,14 O 28,61 4 
4 32,80 O 35,51 4 
5 37,90 O 40,71 4 
6 46,62 4 50,25 8 
7 54,15 4 57,26 12 
8 60,84 4 62,16 16 
9 66,55 4 65,80 16 

10 72,78 12 73,64 16 
11 77,46 12 78,62 20 
12 83,89 12 84,57 28 
13 87,15 20 86,97 32 
14 89,37 20 90,03 36 
15 91,65 24 90,76 48 
16 94,51 32 92,71 60 
17 96,37 32 93,01 60 
18 97,82 32 93,59 68 
19 99,34 32 93,72 72 
20 99,99 40 94,25 76 
21 60 94,25 88 
22 88 95,06 88 
23 92 96,28 92 
24 100 99,95 92 

. 25 92 
26 92 
27 100 
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Figura 7. Sobrevivência de T. pretiosum (linhagem 01 r 
cri~do em ovos de ~. kuehniella armazenados 

por 45 dias a 3 o C, baseando-se na equação de 

Weibu 11. 



4.4. Armazenamento de ovos de A. kuehniella em 

uf'reezer" (-1 a±3 cC) 

4.4.1. Viabilidade 

73 

Os ovos armazenados por apenas 3 dias mos

traram-se totalmente inviabilizados pela baixa temperatura. 

Inviabilização semelhante foi obtida por ADLER (1960) ao 

expor ovos de Sitotroga cerealella (Oliv.) e Plodia inter-

punctella (Hüb.) por 8h à temperatura de -16,6 o C. 

dias de armazenamento a 20°C WYSOKI & RENNEH (1985) 

Ap6s 20 

obtive-

ram 1001. de inviabilização dos ovos de Ephestia cautela 

(Wal ker) . 

4.4.2. Parasitismo 

o teste visando determinar a melhor tempera-

tura de descongelamento dos ovos, indicou como melhor 

temperatura 70°C (Tabela 14), pois os ovos descongelados 

nessa condição foram mais parasitados, embora com uma menor 

taxa em relação ao padrão (Figura 8). 

Os valores de parasitismo de T. pretiosum 

para ovos armazenados por periodos entre 7 e 101 dias foram 

significativamente diferentes do padrão, porém, não varia-

ram entre si (Tabela 15 e Figura 9). 
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Tabela 14. Parasitismo e emergência de T. pretiosum (linha-

gem 01) sobre ovos de A. kuehniella armazenados 

por 23 dias em "freezer"(-18±3°C) e descongelados 

em diferentes temperaturas. 

Temperatura de Parasitismo Emergência 

descongelamento(oC) ( I. ) ( I. ) 

66 
60 
46 

40 
36 
30 
26 

20 
16 
10 

6 

O 

testemunha 81,27±0,95 a 97,78±0,33 a 

30 14,71±1,26 d 92,29±1,48 a 

40 27,84±1,16 cd 94,15±0,71 a 

50 33,92±1,66 c 95,79±1,10 a 

60 32,95±1,13 c 92,28±1,17 a 

70 52,81±1,09 b 90,42±0,92 a 

Médias seguidas de mesma letra nao diferem entre si, pe
lo teste de Tukey, ao nível de 51. de probabilidade. 

30 40 50 60 70 
TEMPERATURA 

Figura 8. Parasitismo de T. pretiosum (linhagem 01) sobre 
ovos de A. kuehniella armazenados durante 23 dias 
em "freezer" e descongelados em diferentes tempe
raturas. 
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Este fato pode indicar que a temperatura de armazenamento 

conserva a qualidade do ovo e o baixo parasitismo pode ser 

explicado, provavelmente, pela técnica de descongelamento, 

que pode provocar danos fisicos e alterações protoplas-

máticas (ASAHIMA, 1969) nos ovos do hospedeiro. 

Tabela 15.Parasitismo ('l.) e emergência ('l.) de T. pretiosum 

linhagem 01) sobre ovos de A. kuehniella armazena-

dos em "freezer" (-18"±3°C) por diferentes pe-

riodos e descongelados a 70°C. 

Tratamentos Parasitismo Emergência 
(periodo de 

('l.) ( 'l. ) armazenamento) 

° 81,27±0,95 a 97,78±0,33 a 

7 25,70±0,80 b 88,27±0,85 b 

15 30,89±O,83 b 82,96±0,75 b 

61 23,31±0,93 b 87 ,64±1, 19 b 

101 24,31±1,49 b 76,81±1,52 b 

Médias seguidas de mesma letra não,ôiferem entre si pe

lo teste de Tukey, ao nivel de 51. de probabilidade. 
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Figura 9,. Parasitismo e emergência de T. pretiosum em ovos 

de A. kuehniella armazenados em "freezer" por di

ferentes periodos. 

Pelo exposto, deve-se esperar que melhorando-

se a técnica de descongelamento dos ovos armazenados em 

"freezer", esse tipo de estocagem poderá tornar-se viável e 

permitir o armazenamento de ovos de A. kuehniella por perio-

dos superiores a 101 dias. 



4.5. Armazenamento de ovos de ~. kuehniella em 

nitrogênio liquido (-19ôoC) 

4.5.1. Parasitismo 
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Os resultados in~ciais indicaram uma porcen

tagem de parasitismo de 1 a 21. para todos os perlodos de ar-

mazenamento. Estes resultados contrastam com os observados 

por ZHENWEI & QIYAO (1988) no armazenamento dos ovos de c. 

cephalonica, que obtiveram 65,631. de parasitismo e 89,41. de 

emergência. Também MORRISON (1988) conseguiu resultados 

similares para ovos de S. cerealella. 

A discrepância entre os resultados desses au

tores e os dados obtidos nesta pesquisa, deve-se ao fato de 

que aqueles autores descongelaram os ovos em contato direto 

com a água. Esse tipo de descongelamento provoca aglome-

raç~o dos ovos, dificultando bastante a sua utilizaç~o prá-

tica para a metodologia de .criaç~o de Trichogramma adotada 

em programas de Controle Biológico, que utilizam ovos secos 

e soltos, para serem colados em pedaços de cartolina e sub

metidos ao parasitismo por Trichogramma. 

Uma alternativa que poderia sanar esta defi

ciência seria o uso de talco inodoro adicionado à água de 

descongelamento, para evitar a aderência entre os ovos, após 

a secagem dos mesmos (BEGLYAROV et alii, 1982). 

Os resultados indicaram um baixo nlvel de pa-
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rasitismo, porém, observando-se o comportamento do Tri-

chDgramma sobre os ovos descongelados verificou-se que os 

'Parasit6ides introdtllZiam o o\t9:positor nos mesmos, comportan-

do-se como se estivessem diante de ovos frescos. Examinan-

do-se os ovos nos quais os parasit6ides introduziam o ovipo

sitor, sob microsc6pio biol6gico, obteve-se uma taxa de 1001. 

de parasitismo. No entanto, ficou evidente a ocorrência 

de uma alta mortalidade na fase larval de TrichDgramma, uma 

vez que o número de ovos enegrecidos de A. kuehniella, que 

caracterizam o parasitismo, foi minimo. 

Comparando-se as caracteristicas de ovos do 

dia e de ovos armazenados a -196°C, verificou-se que os ovos 

armazenados apresentam um acentuado murchamento. Esse mur-

chamento s6 foi verificado para ovos parasitados, uma vez 

que estes quando não parasitados, permanecem, à temperatura 

de 25°C e 60±10% de umidade relativa, com a coloração origi-

nal por mais tempo, quando comparados com a testemunha. 

Além deste aspecto da coloração ter indicado uma 

deterioração mais lenta, devido talvez à eliminação de 

bactérias do ovo pela baixa temperatura, verificou-se também 

uma maior resistência ao dessecamento, quando não parasi-

tados. Ap6s 5 dias de exposição nas condições citadas, 801. 

dos ovos do dia apresentaram dessecamento, 

apenas 401. dos ovos armazenados ressecaram. 

enquanto que 

Esses fatos parecem indicar que esta técnica 

provoca modificações na membrana interna do ovo ou mesmo no 
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c6rio, que se tornaria menos elástico e permitiria a 

perda de água excessiva através do orifício feito pelo ovi

positor do parasit6ide. 

O aperfeiçoamento da técnica de descongela

mento, provavelmente venha a solucionar estes problemas, 

~rmitindo que esta técnica de armazenamento de ovos se 

torne viável. 

4.6. Armazenamen~o de ovos de ~. kuehniella parasitados 

por Trichogramma gall0.i Zucchi, 1988 (linhagem 57) 

e T. pretiosum (linhagem 87) 

4.6.1. Armazenamento de Trichogramma spp. em diapausa 

4.6.1.1. Avaliação de características 

biológicas de T. galloi armazenado 

em diapausa induzida por dias longos 

Observou-se que a emergência de T. galloi, 

cuja diapausa foi induzida, aumentou gradativamente até 

atingir o seu ponto máximo, aos 30 dias de armazenamento, 

quando o valor obtido não difere estatisticamente do padrão 

( Ta be 1 a 16). 

A emergência manteve a mesma tendência obser

vada por PIZZOL (1978) para Trichogramma evanescens West. em 

diapausa. Para esta espécie, a emergência também foi 
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aumentando gradativamente até 4 meses de armazenamento, 

ocorrendo, após 5 meses uma queda, seguida de estabilização 

da eme§:,gênc ia. Para Lgs'lloi eSSe ponto máximo foi <a'tin-

gido com apenas 30 dias (Figura 10). 

A razão sexual não foi significativamente 

aI terada em relação à testemunha, ... bem como entre 'os trata-

mentos (Tabela 16). 

Tabela 16. Emergência e razão sexual de T. gal10i (linhagem 

57) armazenado por diferentes períodos a 3 o C, 

após indução da diapausa por dias longos. 

Período de 
armazenamento 

(dias) 

T 

PI+7 

PI+15 

PI+30 

PI+60 

PI+90 

PI+120 

Emergência(l.) 

89,87 ± 1,20 a 

68,50 ± 1,25 bc 

71,94 ± 1,25 b 

79,48 ± 0,81 ab 

51,42 ± 1,58 c 

23,51 ± 1,13 d 

4,08 ± 0,68 e 

Razão sexual 

0,62 a 

0,62 a 

0,64 a 

0,54 a 

0,65 a 

0,63 a 

* 
Médias seguidas de mesma letra não diferem entre si 
lo teste de Tukey, ao nível de 51. de probabilidade. 
(emergêcia) e ~2 (razão sexual). 

* Os individuos apresentavam-se deformados impedindo a 
identificação do sexo. 

PI = Período de indução (32 dias) 
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Figura 10. Emergência de T. gal10i armazenado por diferen

tes periodos a 3 o C, em diapausa induzida por dias 

longos. 

A capacidade de parasitismo foi significa-

tivamente afetada em T. galloi cuja diapausa foi induzida 

(Tabela 17 e Figura 11). 

A superioridade da capacidade de parasitismo 

de T. galloi criado em ovos frescos ficou evidenciada tanto 

pelo número médio de ovos por fêmea, quanto pelo valor 

máximo do intervalo de variação (Tabela 17). 
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Tabela 17. Capacidade de parasitismo de T. galloi (linhagem 

57), armazenados a 3°C após indução da 

por dias longos. 

Periodo de Parasitismo 

diapausa 

armazenamento (no ovos/fêmea) Int. Vara 

(dias) 

o 

PI+15 

PI+30 

PI+60 

99 ,44 ± 3, 12 a 

23,13 ± 2,02 b 

38,88 ± 2,58 b 

24,76 ± 1,98 b 

o 
O 

O 

1 

174 

79 

89 

68 

Médias seguidas da mesma letra não diferem entre si pe

lo teste de Tukey, ao nível de 51. de probabilidade. 

PI = Periodo de indução (32 dias). 

OVOS/FEMEA 

100 

80 

60 

40 

20 

O 
O 16 30 60 

DIAS 

Figura 11. Capacidade de parasitismo de T. gal10i 

57) armazenado em diapausa, a 3 o C: 

(linhagem 
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o decréscimo da capacidade de parasitismo de 

T. galloi, cuja diapausa foi induzida, foi de 69,901. em re-

lação à capacidade do padrão. Este apresentou valores pró-

ximos aqueles obtidos por LOPES (1987) para a mesma espécie, 

em ovos de IL kuehniella. 

Esses resultados diferem dos verificados por 

PIZZOL (1978), que obteve adultos de T. evanescens com ca-

pacidade de parasitismo pouco afetada após 4 meses, utili-

zando outro tipo de indução, a qual se inicia na geração 

paterna. 

A longevidade média de T. galloi também foi 

significativamente reduzida após ser armazenado sob diapau-

sa (Tabela 18). Entretanto, a geração Fi apresentou uma 

alta emergência, comparável à testemunha. 

Tabela 18. Longevidade média de T. gal10i armazenado por 15, 

30 e 60 dias a 3 o C, sob diapausa. UR: 80±10'l., es

cotofase: 24h. 

Periodo de 
armazenamento 

(dias) 

O 

PI+15 

PI+30 

PI+60 

Longevidade 
média 
(dias) 

16,90 ± 1,15 

5,86 ± 0,65 

10,33 ± 1,00 

9 20 ± 0,86 

a 

c 

b 

bc 

LV. (dias) 

1 26 

1 16 

1 19 

2 14 

Médias seguidas de mesma letra não diferem entre si, pe
lo teste de Tukey, ao nivel de 51. de probabilidade .. 
PI = Periodo de indução (32 dias). 
IV = Intervalo de variação. 
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Ocorreu uma alta viabilidade de pupas da ge

ração Fi, demonstrando que a diapausa não afetou este parâ

metro na geraçl1to seguinte à sua ocorrência (Tabela 19). 

Tabela 19. Emergência da geração Fi de T. 9a110i (linhagem 

57), armazenado por diferentes periodos a 3 o C, 

sob diapausa. UR: 80±10l.; escotofase: 24h. 

Período de 

armazenamento 

(dias) 

15 

30 

60 

Emergência ('l.) 

Testemunha 

91,00 a 

94,64 a 

96,71 a 

Tratamento 

91,71 a 

94,13 a 

95,31 a 

* Médias seguidas da mesma letra não diferem entre si pe

lo teste de Tukey, ao nível de 51. de probabilidade. 

Os resultados apresentados indicam que a me

todologia utilizada não permitiu que a geração armazenada de 

T. 9a110i mantivesse as suas caracter1sticas biológicas. 

Portanto, para que se possa armazenar T. 9a110i, através da 

indução de diapausa, é preciso modificações na metodologia 

utilizada, a fim de que a diapausa seja mais profunda e 

preserve as caracter1sticas biológicas da espécie. 
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4.6.1.2. Avaliaç~o de caracterlsticas 

biológicas de T. pretiosum armazenado 

em diapausa induzida por dias curtos 

A emergência de T. pretiosum (linhagem 87), 

armazenado em diapausa, foi significativamente inferior em 

todos os períodos de 'it:rmazenamento, quando comparado com o 

padr~o. Entre os tratamentos n~o houve diferença estatls-

tica significativa (Tabela 20 e Figura 12). 

Tabela 20. Emergência e raz~o sexual de T. pretiosum (linha

gem 87) armazenado a 3 o C, sob diapausa, por dife

rentes perlodos. UR: 80±10% ; escotofase: 24h. 

Perlodo de 

armazenamento 

(dias) 

° 
PI+30 

PI+64 

01+95 

Emergência (I.) 

90,04 .± 1,61 a 

65,96 ± 1,47 b 

57,91 ± 1,25 b 

40,59 ± 1,05 b 

Raz~o sexual 

0,78 a 

0,71 a 

0,76 a 

0,85 b 

Médias seguidas da mesma letra n~o diferem entre si pe-

lo teste de Tukey, ao nlvel de 51. de probabilidade 
2 (emergência) e X (razão sexual). 

PI = Perlodo de indução (32 dias) 
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Figura 12. Emergência de T. pretiosum a 25 o C, após seu ar

mazenamento em diapausa, por diferentes periodos, 

a 3oC. UR: 80±10'l.; escotofase: 24h. 

Observa-se que para o armazenamento mais lon-

go (95 dias), a razão sexual variou significativamente, in-

dicando um aumento no número de fêmeas. Levando-se em conta 

que o sexo já havia sido determinado antes do armazenamento, 

este resultado demonstra que os machos foram mais 

sensíveis ao maior tempo de armazenamento. 
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Este resultado discorda do obtido por PIZZOL 

(1978) para T. evanescens armazenado sob diapausa por até 6 

meses. Essa a:I:l;.scordância pode ser expl icada pelas di fe-

renças entre as técnicas de indução utilizadas e por serem 

espécies diferentes, que respondem de maneira caracteristica 

a;os estimulos·da indução (SLAVISKY & UMAROVA, 1990) e ao ar-

mazenamento. 

Observou-se que ap6s 30 dias de armazenamen

to, sob diapausa, os individuas emergidos parasitaram um 

número de ovos semelhante à testemunha (Tabela 21, Figura 

13) • 

Tabela 21. Capacidade de parasitismo de T. pretiosum (linha-

gem 87) armazenado a 3 o C, sob diapausa, por di-

ferentes per1odos. UR: 80±10l.j escotofase: 24h. 

Periodo de 

armazenamento 

(dias) 

O 

PI+30 

PI+64 

PI+95 

Parasitismo 

(n o ovos/ 

fêmea) 

126,72 ± 3,39 

119,60 ± 3,10 

82,80 ± 3,36 

28,36 ± 2,34 

a 

a 

b 

c 

LV. (dias) 

23 - 230 

7 183 

5 195 

O - 86 

Médias seguidas da mesma letra não diferem entre si, pe

lo teste de Tukey, ao n1vel de 51. de probabilidade. 

I.V. = Intervalo de variação (no ovos) 

P.I. = Periodo de indução (32 dias) 
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Figura 13. Capac~dade de parasitismo de T. pretiosum (linha

gem 87) armazenado em diapausa por diferentes pe

riodos, a 3°C. UR: 80±10/.; escotofase: 24h. 

Esse desempenho torna viável o armazenamento 

desta linhagem de T. pretiosum por 62 dias, se contado o 

periodo de indução, permitindo assim um melhor aproveita

mento dos ovos do hospedeiro produzidos em laboratório de 

criação de Trichogramma ou mesmo "fábricas" de produção 

massal do parasitóide, nas épocas em que não são feitas 

liberações de Trichogramma por ausência da praga no campo. 

A emergência talvez possa aumentar, inician-

do-se a indução da diapausa na geração parental (PIZZOL, 
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1978; ZASLAVISKY & UMAROVA, 1990) principalmente, submetendo 

esta geração a fotoperíodos longos e baixas temperaturas 

noturnas. 

A capacidade de parasitismo de T. pretio5um 

armazenado por 30 dias, foi superior à obtida por BLEICHER & 

PARRA (1989) para uma linhagem da mesma espécie, coletada em 

Goiânia, que parasitou, em média, 102,3 ovos recém colocados 

de A. kuehniel1a. 

A longevidade de T. pretiosum após 30 dias de 

armazenamento foi comparável à da testemunha, porém os de-

mais tratamentos diferiram estatisticamente, sendo que 

uma maior redução da longevidade ocorreu para o armazena-

mento mais longo (95 dias) (Tabela 22). 

Tabela 22. Longevidade de T. pretiosum (linhagem 87) armaze

nado a 3 o C, sob diapausa, por diferentes perío

dos. UR: 80±10l.j escotofase: 24h. 

Período de 

armazenamento 

(dias) 

o 
PI+30 

PI+64 

PI+95 

Longevidade 

(dias) 

18,88 ± 1,02 a 

16,32 ± 0,92 ab 

14,92 ± 1,40 b 

6,52 ± 0,63 c 

I.V. (dias) 

7 27 

1 - 26 

1 - 24 

1 11 

Médias seguidas da mesma letra não diferem entre si pe
lo teste de Tukey, ao nível de 51. de probabilidade. 
P.I. = Período de indução (32 dias). 
I.V. = Intervalo de variação. 
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A emergência observada para a geração Fz de 

T. pretio5um armazenada sob diapausa, não diferiu estatis

ticamente em relação à testemunha (Tabela 23). 

Tabela 23. Emergência da geração Fi de T. pretio5um (linha-

gem 87), armazenada por diferentes períodos a 

3 c C, sob diapausa. UR: 80±10l.; escotofase: 24h. 

Periodo de 

armazenamento 

(dias) 

PI+30 

PI+64 

PI+95 

Emergência (I.) 

Tratamento 

96,12 a 

97,78 a 

97,25 a 

Testemunha 

98,00 a 

94,03 a 

95,40 a 

Médias seguidas da mesma letra não diferem entre si pe

lo teste de Tukey, ao nível de 51. de probabilidade. 

P.I. = Periodo de indução (32 dias) 

Os resultados obtidos neste experimento indi-

cam ser viável o armazenamento de T. pretio5um (incluindo o 

periodo de incubação) por 62 dias sem que ocorra perda das 

suas caracteristicas biológicas, e até po r 96 dias, porém, 

com perda de 34,661. da capacidade de parasitismo e de 20,981. 

da longevidade observada para esta linhagem de T. pretio5um. 
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4.5.2. Armazenamento a 10°C dos ovos de 

A. kuehniella parasitados por T. pretiDsum 

(linhagem 87) e previamente desenvolvidos 

à temperatura de 18°C 

Observou-se que a emergência de T. pretiDsum 

(linhagem 87), em todos os tratamentos apresentou valores 

inferiores aos da testemunha. Observou-se ainda que inde-

pendentemente do periodo inicial de armazenamento a 18 o e, à 

medida que o periodo de armazenamento a 100e aumentou, dimi

nuiu a porcentagem de emergência (Tabela 24). 

Mesmo havendo diferenças estatisticas signi-

ficativas deve-se considerar a possibilidade desse tipo de 

armazenamento para periodos curtos, entre 25 e 40 dias, uma 

vez que os tratamentos com o menor periodo de armazenamento 

a lOoe (20 dias), apresentaram emergência variando entre 

70,76 a 91,86% em relação à testemunha. Entretanto, é neces-

sário que se faça a avaliação das caracteristicas 

biológicas (capacidade de parasitismo, longevidade, agressi-

vidade) dos individuos armazenados desta forma, pois é 

possivel que este tipo de armazenamento afete o parasitói

de. 
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Tabela 24. Emergência de T. pretiosum sobre ovos de A. kueh

niella parasitados e armazenados a 18 e 10 o C, 

sucessivamente por diferentes períodos. UR: 80 ± 

10%; escretofase: a4h. 

Períodos Período a 10°C (dias) 

(dias) 

18°C 20* 40 60 

5 69,26±2,47Ac 53,26±4,32Bb 38,00±2,07Ca 

10 86,09±O,83Aab 60,70±3,69Bab 25,40±4,26Cb 

15 90,89±1,15Aa 67,50±1,84Ba 6,34±2,41Cc 

20 81,47±2,80Ab 22,86±1,68Bc 17,11±2,91Bb 

Testemunha = 97,87 ± 0,88 

As médias seguidas de mesma letra, maiúscula na horizon

tal e minúscula na vertical, n~o diferem entre si pelo 

teste de Tukey ao nível de 5%. 



5. CONCLUSÕES 

Baseando-se nos resultados obtidos na 

sente pesquisa, pode-se concluir que: 

93 

pre-

1. As exigências térmicas e a faixa de tempe-

ratura favorável ao desenvolvimento embrionário de Anagasta 

keuhniella (Zeller, 1879) e Corcyra cephalonica (Stainton, 

1865) são diferentes; 

2. O armazenamento de ovos de ambas as tra-

ças, nas respectivas temperaturas bases (limiares térmicos 

inferiores), pelo periodo de 8 dias, diminui a sua viabili

dade, de forma mais drástrica para C. cephalonica; 

3. O armazenamento de ovos de ambas as es-

pécies, pelo periodo de 8 a 10 dias, nas respectivas 

raturas bases, determina um baixo parasitismo por 

gramma pretiosum Riley, 1879; 

tempe

Tricho-
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4. A viabilidade de ovos de C. cephalonica e 

A. kuehniella e o respectivo parasitismo por T. pretio5um 

diminuem com o aument.o do periodo de armazenamento, 

pendente da idade do ovo armazenado; 

inde-

5. A temperatura base é inadequada para arma

zenamento de A. kuehniella e C. cephalonica; 

6. Embora a viabilidade de ovos de A. kueh-

niella diminua com 45 dias de armazenamento a 3 o C, a taxa de 

parasitismo por T. pretio5um é elevada nesta condição, 

mantendo a emergência e o 

dos; 

ritmo de postura inaltera-

7. Por apresentar uma alta taxa de parasi-

tismo, é possivel o armazenamento de ovos de A. kueniel1a a 

3°C por 45 dias, visando à produção de T. pretio5um; 

8. Ocorre inviabilização total de ovos de A. 

kuehniella armazenados em "freezer" por até 101 dias e uma 

porcentagem de emergência de 

75%; 

pretio5um superior a 

9. O armazenamento a -18°C provoca altera-

ções em relação aos ovos normais; entretanto, o parasitismo 
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e a emergência de T. pretiosum mantêm-se constantes em ovos 

armazenados entre 7 e 101 dias; 

10. Ovos de A. kuehniella são parasitados por 

T. pretiosum ap6s o armazenamento em nitrogênio liquido, 

porém não per~item o desenvolvimento do parasit6ide; 

11. O nitrogênio liquido provoca alterdç~es 

nos ovos de A. kuehniella, mantendo-o por mais tempo em 

condiç~es de ser parasitado; 

12. O armazenamento em nitrogênio liquido e 

em "freezer" são inadequados para produção de T. pretiosum; 

13. A indução de diapausa em Trichogramma 

gal10i Zucchi, 1988, utilizando-se dias longos, não altera a 

emergência e a razão sexual do parasit6ide pelo periodo de 

62 dias; reduz, no entanto, o parasitismo; 

14. Para Trichogramma pretiosum Riley, 1879, 

a manutenção do inseto em diapausa altera a emergência, mas 

não o parasitismo, por até 62 dias de armazenamento; 

15. A emergência da descendência de r. pre-

tiosum e T. galloi, cuja diapausa foi induzida nos pais, é 

comparável à testemunha por até 95 dias; 



16. Através da diapausa J 

curtos, é possível armazenar ovos de A. 

tados por 96 dias; 

96 

induzida por dias 

kuehniella parasi-

17. É possível armazenar ovos de A. kuehniel

la, parasitados por T. pretio5um, por até 40 dias com alta 

taxa de emergência, utilizando-se uma combinação de periodos 

de armazenamento a 18 e 10 c C. 
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