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RESUMO 

Neste trabalho foram estudados os aspectos 

morfológicos das genitálias masculina e feminina de espé

cies de mariposas dos gêneros AgroUs Ochsenheimer, 1816; 

He~icouerpa Hardwick, 1965; HeLiothis Ochsenheimer, 

l1oci..s Hübner, [1823] 1816; Pseudo:7.eUa Franclemont, 

Pse-udopbJ.sia McDunnough, 1944; RachipL'usia Hampsom, 

Spodoptera Guenée, 1852 e Tri..cho{.l7.v.sú:1. McDunnough, 

(Lepidoptera: Noctuidae), objetivando a 

1816; 

1951; 

1913; 

1944 

taxonômica de 18 espécies de importância agrícola. Os 

exemplares estudados foram coletados nos municipios de 

Cruz das 

Paulo) e 

Bálsamo, Ibitinga, Itatinga, Piracicaba, Santa 

Palmeiras, S~o José do Rio Preto (Estado de S~o 

Passo Fundo (Estado do Rio Grande do Sul). Também foram 

estudados exemplares das coleções do Departamento de 

Entomologia da Escola Superior de Agricultura "Luiz de 

Queiroz",(ESALQ), Museu de Zoologia da Universidade de S~o 

Pau 1 o ( M Z S P) , I n s t i t u t o B i o ló g i c o de S;ã o Pau 1 o (I B S p) e da 



xiii 

Universidade Estadual Paulista. Campus de Botucatu 

(UNESP). Foram elaboradas ilustraç~es das genitálias 

masculina e feminina para cada espécie, seguida de uma 

descrição sucinta, enfatizando os caracteres taxonômicos 

aos niveis de gênero e espécie. Com base nos caracteres 

morfológicos da genitália de machos e fêmeas, foram 

elaboradas chaves de identificação para todas as espécies 

estudadas. 
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ABSTRACT 

This research deals with the morphological 

aspects of the male and female genitalia of the Noctuidae 

moths aiming at the taxonomic characterization of 18 

species of agricultural importance. The following genera 

were studied: A6T'Oti S· Ochsenheimer, 1816; NeUcouerpct 

Hardwi ck, 1965; He l. i.o thi.s Ochsenhe imer, 1816; Hoc i.s Hübner, 

[1823] 1816; Psev.da 'I.. e tia Franclemont, 1951; P.s:eudopbJ.si..a 

McDunnough, 1944; Ra.chipl.?J.s ia. Hampson, 1913; 5podr .. ."Jpt.e'i. ... cJ.. 

Guenée, 1852 e Tri.chopLtlsia McDunnough, 1944 (Lepidoptera, 

Noctuidae). The specimens were from the regions of Bálsamo, 

Ibitinga, Itatinga, Piracicaba, Santa Cruz das Palmeiras, 

S~o José do Rio Preto (State of S~o Paulo) and Passo Fundo 

(State of Rio Grande do Sul). Specimens of the collection 

of the Departament of Entomology of "Escola Supe-rior de 

Agricul tura Luiz de Queiroz", "Museu de Zoologia" (Univer

sidade de S~o Paulo), "Instituto Biológico" of S~o Paulo, 

and Universidade Estadual Paulista, Campus de Botucatu of 
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the State of S~o Paulo were also studied. Illustrations of 

male and female genitalia, followed by a short description, 

were made for each species. Based on the morphological 

characters of the male and female genitalia, identification 

keys for alI studied species were presented. 



1. INTRODUÇÃO 

Na ordem Lepidoptera, assim como em outras 

ordens de Insecta, as genitálias de macho e fêmea possuem 

importantes caracteres para a ident ifica,;:ão especi fica. 

Entretanto, o estudo das genitálias de Lepidoptera assume 

grande importância, principalmente quando os exemplares 

estão descamados ou apresentam variação no padrão externo. 

De um modo geral, as pesquisas relacionadas 

às genitálias de lepid6pteros de importância agricola, têm 

sido pouco desenvolvidas no Brasil. Em realidade, com 

exceção de alguns trabalhos sobre o assunto, não há no 

Brasil publicação recente que caracterize, num mesmo 

trabalho, as genitálias masculina e feminina destes 

lepidópteros. Esse tipo de pesquisa é de fundamental 

importância na Entomologia Agricola, na medida que reúne as 

principais informações sobre determinado grupo de pragas, 

facilitando o desenvolvimento das pesquisas dos 

entomologistas, que não se dedicam à taxonomia. 

Desta forma, este estudo objetiva auxiliar 

os entomologistas a identificarem, com base em caracteres 

da genitália, espécies de noctuideos consideradas de 



importância agrícola, 

Heiicove~pa~ Heiiothis~ 

Rachipl.'Usia~ Spodoptera 

2 

pertencentes aos gêneros Aerr·ot. i.s~ 

e Trú::hopl. 'US1~a. Para tanto, as 

genitálias masculina e feminina de 18 espécies foram 

descritas e ilustradas e, uma chave de identificação foi 

preparada. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 CARACTERíSTICAS GERAIS DAS GENITÁLIAS DE LEPIDOPTERA 

2.1.1 Genitália Masculina 

Na estrutura da genitália masculin~ consi-

dera-se que estão envolvidos os segmentos abdominais IX-X 

(CRUZ, 1980). O 100 segmento abdominal consiste de uma por

ção dorsal denominada uncus e uma ventral, o enathos. O 

uncus se apresenta de forma muito variável (espinho) 

gancho, liso, piloso, simples, bifurcado ou trifido), às 

vezes reduzido ou até mesmo ausente. O enathos é formado 

por dois lobos fixos à margem posterior do teeumen e à ba

se do uncus, estendendo-se ventralmente. Algumas vezes, 

preso a base do uncus, encontram-se processos pareados 

denominados socii, que são estruturas macias ou fracamente 

esclerotizadas, usualmente pilosas, podendo ser pequenas ou 

até mesmo pecioladas (OGATA et alii, 1957). Esta estrutura 

pode ser confundida com muitos outros processos presentes 

nos escleri tos, que formam o teeumen. e o unc.,.,J.s, como 

Labides~ faLces~ brachia, penicuLi~ processos laterais do 
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teeumen, subuncus e até mesmo enathos (KLOTS, 1970). 

Entre o uncus e o enathos abre-se o tuba 

ana~is. Esclerotizaç~es desse tubo s~o denominadas scaphiu~ 

(dorsal) e subscaphi'U~ (ventral) (VIETTE, 1948). 

O 90 segmento abdominal é representado pelo 

teeumen dorsalmente e pelo vincu~um. ventralmente, formando 

um anel transverso, usualmente completo que serve como ba

se para a uni~o da geni tá I ia feminina. O ?Jincu~um. é funda

mentalmente uma estrutura fina em forma de "UH, continua 

através do lado ventral, que se estende dorsalmente até a 

uni~o com o teeumen. Este usualmente é muito grande, escle

rotizado e levemente recurvado dorsalmente. O teeumen es

tende-se ventralmente através dos prolongamentos do 

teeum.en, que se unem ao vinc'U~u~ completando o anel 

transverso. O vincu~'Um pode projetar-se ventralmente numa 

estrutura ímpar denominada saccus (KLOTS, 1970). 

Articulado ao anel transverso formado pelo 

teeumen e pelo vincu~'U~, estão presentes 

com forma de asa, denominadas vah.1ct.e, 

duas estruturas, 

cuja função 

simples 

é 

auxiliar a cópula. As va~vae podem 

extremamente complexas, muitas vezes 

regi~es notadamente distintas, outras 

fracamente delimitadas, podem 

ser ou 

dividindo-se em 

vezes em regi~es 

carregar cerdas, 

protuberâncias, ou até mesmo estruturas esclerotizadas 

(KLOTS, 1970). Geralmente, na face interna da margem apical 

das va~vae, está presente um tufo de cerdas espinhosas 
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denominado carona (LIMA, 1945). 

SIBATANI et alli (1954) efetuaram um dos 

mais completos trabalhos com a finalidade 

denominar as regiões das valvae. 

de deI imi tar e 

Aqueles autores 

reconheceram seis regi~es fundamentais: costa 

(dorso-proximal), ampulla (centro e médio-dorsal), CUCUtLUS 

(dorso-distaI), ?laLvuLa (ventro-distal), harpe (centro e 

médio-ventral), .sacculus (ventro-proximal). Entretanto, 

muitos autores denominam a porção não esclerotizada, 

localizada entre a costa e o saccuLus, de va7.'Uula, e toda a 

porção distaI das 'uaLvae de cucuU'us (KLOTS, 1970). 

KLOTS (1970) argumentou que costa. e saccul.us 

são regi~es que estão quase sempre presentes; normalmente 

são facilmente reconhecidas, embora, uma ou outra possa ser 

muito pequena. 

Muitas vezes, encontram-se nas v~:t.l. vae 

estruturas especiais denominadas coremata (HOLLOWAY et alii 

1987). Entretanto, de acordo com KL0TS (1970), corem./:.t.ta. 

pode também ter localização ventro-Iateral no 70, 80 ou 90 

segmento abdominal, e se apresentar como estruturas 

saculiformes com longas cerdas ou escamas modificadas. 

O termo editur~ é utilizado para designar uma 

pequena proeminência com cerdas, localizada na 

interna e basal das vaLvae. Esta estrutura 

observada nos membros da subfamília Amphypirinae 

1948). 

superfi cie 

pode ser 

(VIETTE, 
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Encerrando a porção porterior do abdome está 

presente uma placa transversal membranosa, que se estende 

através do corpo, o diaphraema. Medianamente,onde esta mem

brana é penetrada pelo aedea8v.s, está o aneL L·us que serve 

de suporte para o aedeaev.s. A camada mais interna do 

anel. Lv.s , que se liga diretamente ao f..."tedeae·us é chamada 

manica. Esta prende-se ao aedea8v.s através. de outra camada 

ainda mais interna denominada zone (VIETTE, 1948 e KLOTS, 

1970) . 

Na região dorsal do diafragma, está presente 

uma estrutura transversal,em forma de faixa, denominada 

transtil.l.a e uma estrutura ventral 

tem a função de sustentação do 

denominada jv.xta t que 

aedea.,~··us ( KLOT S , 1970) . 

Essas são variavelmente desenvolvidas e modificadas em 

diferentes grupos, e servem basicamente como suporte e 

guia do aedea.8v.s. A j?J.xt.a pode carregar em sua porção mais 

dorsal uma pequena projeção esclerotizada denominada 

espinho da jv.xta (EICHLIN & CUNNINGHAM, 1978). 

O aedeaeus apresenta-se como um tubo mais ou 

menos esclerotizado, que contém e protege a uesica) 

(flexível e membranosa), que durante a c6pula é 

extrovertida. A vesica é frequentemente armada com um ou 

mais espinhos, chamados cornv.ti. 

copv.l.atrix da fêmea durante a 

que 

cópula. 

penetram na 

O dv.ctv.s 

bv.rsa 

ejacv.-

l.atoriv.s encontra-se na porção basal do aedea8us (VIETTI, 

1948). 
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2.1.2 Genitália Feminina 

A genitália feminina em Lepidoptera é cons

tituida por amplas modificações dos segmentos abdominais 

V I I I e I X (L I MA , 1 94 5 ) . 

Na subordem Ditrysia, que inclui a maioria 

dos Lepidoptera, existem duas aberturas genitais amplamente 

separadas. A abertura de postura, o os·U..'IJ.Y/~ c)'l.n:.duct.us~ loca

lizado no urômero IX-X, que ainda está intimamente asso

ciado ao ânus, e a abertura de cópula, o ostiU.Yh b~J.T'sae~ que 

possui posição ventral, geralmente localizado no urômero 

VIII (KLOTS, 1970). 

Na maioria de Ditrysia existe uma câmara 

genital denominada s"Lnus va8''Í.naUs. Na sua parede, usual-

mente do lado ventral, localiza-se o ost~>lm. bUI's':te 

(abertura copulat6ria) (KLOTS, 1970). 

Ao redor do ostium bu.T'sae e do sinu.s 

va~inaLis normalmente se encontra uma enorme diversidade de 

estruturas esclerotizadas ou não, que formam um complexo 

denominado steT'i~m.a. PIERCE (1909) denominou as estruturas 

externamente visi veis do steT'1~8rha de pLo:ca 8erd. tal. Esses 

dois termos tém sido amplamente utilizados por diversos 

autores. 

Ventralmente ao' os·tiu.m bUT'sae encontra-se um 

tubo mai s ou menos desenvo I vi do, o duc ttlS bUT'sae ~ que con

duz para uma estrutura ovalar, globosa e membranosa denomi-
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nada b-uI'sa cop-utatI'ix. Muitas vezes na parede da b-uI'sa 

cop-u~atI'ix, estão presentes estruturas esclerotizadas, os 

siena~ na forma de dentes, espinhos, sinais serreados ou 

pequenas placas. Ao longo da bursa copu~atrix abre-se o 

ductus se~inatis que pode ter origem dorsal, lateral ou 

ventral à bUI'sa. O ponto de origem do dticttis s·(!;>'((d.naUs é de 

grande importância taxonômica, devendo portanto ser 

determinado em estudos deste tipo (KLOTS, 1970). 

O d-uc t-us bursae e a bUI'sa cop-u.tatrix podem 

ser variavelmente esclerotizados ou subdivididos em 

regiões, como por exemplo, an.tI'-u~~ modificações da porç~o 

pos ter ior do dv..c t v..s bur'sae; cervix bv..rsae , modi f i cações no 

ponto de união da b-uI'sa coputatI'ix com o dUCttlS bUI'Saei e 

appendix bursae~ modificaç5es ocasionadas de invaginações 

da bUI'sa cop-utatrix (KLOTS, 1970) . Ainda na b'uI'sa 

cop-utatrix podem ocorrer áreas pigmentadas, esclerotizadas 

ou modificadas nas extremidades posterior e anterior, 

denominadas apex e f-und-us respectivamente (EICHLIN & 

CUNNI GHAM, 1978). 

Nos tergitos abdominais VIII e IX o tergo se 

estende para formar dois pares de ap6demas esclerotizados. 

Aqueles do tergito VIII são denominados apophyses an.terio

res, aqueles do tergito IX, são as apofhyses posteriores. 

Essas estruturas podem ser variáveis em tamanho, assumir 

diferentes formatos e, ainda podem ser vestigiais ou 

ausentes (KLOTS, 1970). 
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Na porção final do abdome, no segmento abdo

minal IX-X, está um par de lobos denominados papi ~ ~ae 

anaLes~ que são estruturas externas, usualmente n~o 

esclerotizadas, arredondadas e com muitas cerdas. Entre 

estas, o ânus e o ost.i'Um. oviduct'Us se abrem para o 

exterior. Entretanto, de acordo com a espécie, essas 

estruturas podem se apresentar fortemente esclerotizadas, 

compridas e de aspecto diferenciado (KLOTS, 1970). 

2.2 GENITÁLIAS DE NOCTU!DEOS DE IMPORTÂNCIA AGR!COLA 

A literatura sobre noctuideos é muito vasta. 

Desta forma serão apresentados para cada gênero~ apenas os 

trabalhos relacionados com os estudos sobre genitália. 

2.2.1 A~r-otis Ochsenheimer, 1816 

KOHLER (1945) estudou as espécies de 

Noctuidae (Agrotinae) da Argentina. Reconheceu 48 gêneros, 

97 espécies, descreveu um gênero e 33 novas 

Apresentou chaves de identificação para gêneros e 

com base nos caracteres morfológicos externos do 

espécies. 

espécies 

adulto, 

na coloração e máculas das asas. Para algumas espécies 

foram estudadas as genitálias masculinas. 

COMMON (1958) estudou as espécies de A;qT·Clt.i.s 

da Austrália, caracterizando-as, principalmente através das 
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genitálias masculina e feminina. 

KOHLER (1967) revisou os nomes genéricos 

para a subfamilia Noctuinae na Argentina, constituida 

inicialmente por 70 gêneros diferentes. Através de estudos 

baseados especialmente na genitália, reduziu para 23 o 

número de gêneros representados naquele pais. Discutiu 

minuciosamente a nomenclatura deste grupo, concluindo que 

Agr-otis ypsil.on Rottemburg, 1776 é co-especifica a Ae·.r·otis 

ipsil.on Hufnagel, 1766. 

KAPUR & ARORA (1971) estudaram as espécies 

de Agr-otis da India. Relataram que o gênero A,qr-otis é 

caracterizado pela presença 

Utilizaram vários caracteres do 

identificação genérica. Quanto 

de corona 

a.edeag?J.s e 

a genitália 

no c ~ asper . 

da . ./'Uxta na 

feminina, os 

autores argumentaram que, embora ocorra maior grau de 

variação para a separação de gêneros, é útil, também, na 

identificação especifica. 

2.2.2 Nelicoverpa Hardwick, 1965 

COMMON (1953) identificou quatro espécies 

australianas dentro do gênero HeUothis) (H. p?J.n..ct.i,qel"a 

Wallengren, 1860, N arm.i?jera (Hubner, 1809), N. asstüta 

(Guenée, 1852) e H. l"'Ubr'escens (Walker, 1858»). Diferenciou 

estas espécies com base nos caracteres da genitália, 

ilustrando e descrevendo H. ass'Ul.ta e H. l"'Ubl"escens. 



1 1 

TODD (1955) verificou através dos caracteres 

da geni tál ia que existem duas espécies do gênero HeUot.h.is 

economicamente importantes na América do Sul, H. zea 

(Boddie, 1850) e H. J$etot.opoeon Dyar~ 1927. Destacou 

diferenças bastantes consistentes entre essas duas espécies 

quanto a genitáia masculina. Este autor chamou a atenção 

para a prioridade do nome :zea Boddie, sobre o nome 'IlmbroS'tis 

Grote, 1862 para a referida espécie americana. 

HARDWICK (1965) propôs o gênero Het i..co'IJerpa, 

transferindo várias espécies de He'l.iothis para esse gênero, 

uma vez que as espécies incluidas em HeUcoverpG. diferem de 

HeU.othi.S' di.pS'ac:ea (Linnaeus,1819) espécie tipo desse 

gênero. Neste último gênero a membrana eversivel do 

aedeaetiSf a veS'ica, apresenta-se pequena, fracamente 

helicoidal, com uma região áspera próximo a base e 

desprovida de espinhos, enquanto em Het icoverpa a vesica. é 

longa, fortemente helicoidal e armada com grupos ou 

fileiras de espinhos ao longo do seu comprimento. Foram 

constatadas, também, diferenças na genitália feminina. 

HARDWICK (1966) analisou detalhes adicionais 

sobre a distribuição de Het icoverpa zea no Havai e 

ressaltou sua importância como praga de hábito cosmopolita. 

HARDWICK (1970) redefiniu os gêneros da 

subfand 1 ia Heliothidinae, com base nos 

genitália de machos e fêmeas. Enfatizou a 

valor intrinsico dos caracteres da genitália 

caracteres 

importânc i a 

do macho 

da 

do 

na 
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diagnose genérica, ressaltando o valor taxonômico dessas 

estruturas, que permitam o reconhecimento com alto grau de 

acuracidade. 

BHATTACHERJEE & GUPTA (1972) estudaram espé

cies de HeUothi.s indianas de importância agrícola com base 

nos caracteres da genitália de machos e fêmeas. Descreveram 

uma nova espécie que infesta o algodão. Apresentaram chaves 

de classificação e ilustraç~es para a genitália de machos e 

fêmeas. 

TODD (1978 a) listou as 

He~iothis Ochsenheimer e incluiu em seu 

espécies 

trabalho 

de 

a 

combinação original de 154 espécies e subespécies válidas. 

Propôs doze novas combinaç~es, e discutindo a tranferência 

das espécies de Hel. iotrâs para Hel. icoverpa cons iderou o 

gênero Hel.icoverpa como sinonímia de Hel.iothis. 

COMMON (1985) em seus estudos com as espé

cies australianas pertencentes a esse grupo, considerou o 

gênero Hel. icoverpo. como subgênero de Hel. ?~otrds~ aumentando 

ainda mais as contravérsias com relação a validade do 

gênero He~icoverpa Hardwick. 

MATTHEWS (1987) estudando os noctuideos da 

subfamilia Heliothinae, citou HeLiothis virescens 

(Fabricius~ 1779), Hel.icoverpa. 'Zea. (Boddie, 1850) e H. 

armieera (Hubner 1809), como uma das mais sérias pragas) 

que danificam a agricultura mundial e tratou HeU .. ccnJerpa. e 

Hel.iothis como gêneros distintos. 



13 

HOLLOWAYet alii (1987) e POOLE (1989), 

utilizaram em seus trabalhos o gênero HeUco'uer-pa Hardwick 

para o complexo de espécies formado pelas lagartas-da

espiga-do-mi lho. 

2.2.3 HeLtothis Ochsenheimer, 1816 

HARDWICK (1965) redefiniu o gênero He~i.,oCh,i..s 

com base nos caracteres da genitália e enumerou as espécies 

pertencentes a esse gênero na América do Norte. Discutiu 

sobre sua distribuiç~o geográfica, dados biológicos e 

medidas de controle. 

FURR et alii (1974) estudaram as caracteris

ticas morfológicas de HeUothis 'uirescen.s (Fabricius, 1777) 

e H. stibfLeXa (Guenée, 1852) e observaram que a genitália 

do macho é muito útil para o reconhecimento dessas 

espécies, conforme constatado por HARDWICK (1965 e 1970). 

TODD (1978 b), separou cinco espécies 

pertencentes ao complexo HeLi..othi..s) com base no padr~o de 

coloraç~o e manchas das asas. Preparou ilustrações e chaves 

para o reconhecimento· dessas espécies. Argumentou que H. 

virescen.s é frequentemente confundida com outras espécies 

do complexo e concluiu que para a correta confirmação das 

espécies, é necessário examinar a genitália. 

Alguns estudos baseados na genitália para as 

espécies de HeUothis est~o misturados ;àqueles efetuados 
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para He'l.icoverpa (v. COMMON 1953, 1985). 

2.2.4 l10cis Hübner, [1823] 1816 

KIMBALL (1965) estudando os lepidópteros da 

Fl6rida (EUA), fez referências a quatro espécies do gênero 

l10cis (11. 'l.ati.pes (Guenée, 1852),11. disserveran.s (Walker, 

1858), 11. m.arcida (Guenée, 1852) e N. texana (Morrison, 

1875). Discutiu que, com exceç:~o de 11. 'I.. a ti. pes' e /1. texana, 

é impossível realizar determinações sem a comparação da 

espécie com exemplares previamente identificados. Aquele 

autor argumentou que devido a grande similaridade entre as 

espécies desse gênero, provavelmente os registros para H. 

m.a..rcida e 11. disserveran.s est~o misturados com aqueles 

efetuados para 11. 'l.atipes. 

ANGULO & JANA-SÃENZ (1983) prepararam um 

catálogo ilustrado e uma chave de identificação para as 

espécies chilenas de Catocalinae e Ophiderinae, com base 

nos caracteres morfológicos externos e nas genitálias de 

machos e fêmeas. Ressaltaram a importância de um estudo 

sistemático detalhado para as espécies desse grupo. 

HOLLOWAY (1987) caracterizou as mariposas 

de Catocalinae. Discutiu que muitos agrupamentos de gêneros 

dentro desta subfamilia podem ser facilmente reconhecidos e 

separados,sendo que muitos destes gêneros 

homogêneos; a maioria correspondendo a 

formam grupos 

espécies de 
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importância agricola. Citou como exemplo as espécies do 

gênero l1ocis~ que possuem coremat.a nas va[uae, 

esclerotização cruciforme da juxta. e enathos esclerotizado 

(genitália do macho). 

GREGORY et alii (1988) discutiram as dife

renças intraespecificas e interespecíficas presentes na ma

culação das asas, escamas e espinhos das pernas, nas estru

turas da genitália e esternitos abdominais de l1oci.s la.tipes 

(Guenée, 1852) e Ant.icarsia J8·emn'tat.aUs (Hubner, 1818). 

Apresentaram também, detalhes das genitálias das fêmeas 

para a separação de J"{. disser'uerans (Walker 1858L 11. 

marcido. (Guenée, 1852) e N. texo.no. (Morrison, 1875). 

A e s pé c i e hbc í. s re panda ( F a b r i c i u s , 1 794 ) , 

foi por muito tempo considerada como sinonimia de Noci..s 

Latipes (HAMPSON, 1913; BIEZANKO & RUFFINELLI, 1971; SILVA 

et alii, 1968; CORDEIRO, 1977). Entretanto~ conforme 

apresentado no catá lago de POOLE (1989) ,Nocis repan . .da deve 

ser considerada espécie válida. 

2.2.6 Pseuda7.etia Franclemont, 1951 

FRANCLEMONT (1951) estudou a taxonomia do 

grupo HLeucania unipunc t.a~~. Discutiu os nomes genéricos 

para os representantes deste grupo e descreveu 

PseudaLet.ia~ onde incluiu diversas espécies 

Walker, 1865 e Leucania Ochsenheimer, 1816. 

o gênero 

de Cirphi.s 

Este autor 
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caracterizou Pse~daLetia seq~ax, referindo-se às 

características das asas e genitAlia de ambos os sexos. 

No Brasil o nome ~nipuncta Haworth, 1809 foi 

amplamente utilizado, desde o início do século, por vários 

autores (HAMBLETON, 1935; AMARAL, 1949; 

BIEZANKO, 1950; BIEZENKO & BERTHOLDI,1951 e 

BERTHOLDI & 

BAUKE, 1955) . 

De acordo com BIEZANKO et alii (1957), os registros para 

Cirphis unipuncta (Haworth, 1809) representam na realidade 

PseudaLetia aduLtera (Shaus, 1894). 

CALORA (1966) estudou as espécies do 

complexo Leucan.ia Ochsenheimer, 1816, que ocorrem nas 

Filipinas, relacionando cinco gêneros, entre os quais 

Pseudatetia. Baseou seus estudos nas características da 

genitália de machos e fêmeas Argumentou que somente estas 

caracter! st icas são confiáveis para uma correta 

identificação dos representantes da família Noctuidae. 

Descreveu uma estrutura de aspecto vesicular localizada 

ventralmente à juxta e entre a base das ualuae, que 

considerou relevante para o reconhecimento do referido 

complexo. Segundo esse autor, Franclemont afirmou que este 

é o único grupo entre os Hadeninae, que possui estrutura 

tão peculiar. 

GASSEN (1983) examinou a genitália de 

exemplares de Pse~daLetia do Rio Grande do Sul e concluiu 

que tanto P. ad~l.tera quanto P. seq~ax Franclemont, 1951 

ocorrem naquele Estado. Ressaltou que, como não houve 
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registro de P.sequax nos trabalhos de BIENZANKO et alii 

(1957) e SILVA et alli (1968), provavelmente muitos 

trabalhos realizados anteriormente, não se referem 

corretamente a espécie P.ad~ttera. 

2.286 Pseudoplusia McDunnough, 1944 

McDUNNOUGH (1938) em seus estudos com a 

fanúlia Phalaenidae, subfamília Plusiinae, foi um dos 

primeiros autores a reconhecer o valor das estruturas da 

genitália e dispensar a elas tratamento taxonômico, além de 

utilizá-las como base primária para os estudos da referida 

subfami lia. Desenvolveu uma técnica especial para a 

ext roversão da uesico: sem dan i f i cá -1 a, permitindo a 

exposição de estruturas como corn~ti, bem como as suas 

relações com a ué'sica, além de possibilitar a visualização 

do tamanho e conformação da mesma. 

McDUNNOUGH (1944) preparou uma revisão 

sobre os Plusiinae da América do Norte e reconheceu muitos 

gêneros com base nos caracteres presentes na genitália. 

Descreveu o gênero P.s·é''lJ.dopbJSia e concluiu que as 

diferenças encontradas na genitália justificavam a 

desse gênero para P. 00 S to 11, 1782. 

EICHLIN & CUNNINGHAM (1978) estudaram 

exemplares da subfami 1 ia Plusiinae, enfatizando os 

caracteres morfológicos da genitália e de lagartas. Nesta 
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na morfologia externa do adulto e a espécie 

(Walker~ 1858), com base nas genitálias 
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baseando-se 

P. i. nc l. ud.ens 

masculina e 

feminina. Estudos semelhantes foram efetuados por ANGULO 

(1978), com as espécies chilenas de Phitometrinae. 

KITCHING (1987) descreveu a genitália da 

fêmea de um Plusiinae típico, como sendo constituída pelo 

corpus b'Ursae~ que é um saco assimétrico e sem sif!{na, no 

qual o d'Uctus btlr'"sae se abre dorso-lateralmente em direção 

a extremidade posterior. Quanto a genitália do macho, o 

autor afirmou que as estruturas constituintes não são tão 

distintas quanto aquelas encontradas nas fêmeas. Concluiu 

seus estudos argumentando que para Plusiinae as estruturas 

da genitália da fêmea s~o de grande importância taxonÓmica. 

2.2.7. RachipL'USia Hampson, 1913 

McDUNNOUGH (1944) redescreveu o gênero 

RachipLusia através da caracterização das genitálias 

masculina e feminina de exemplares de R. ou (Guenée, 1852). 

O autor apresentou chaves de classificação e ilustra.;:eles 

das genitálias masculinas e femininas para todos os gêneros 

de Plusiinae que ocorem na América do Norte. 

ANGULO (1978) revendo a sistemática, 

zoogeografia e biologia das espécies de Phitometrinae 

que ocorrem no Chile, descreveu a genitália e o adulto de 
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R. nu (Guenée,1852) e R. vir-euta (Blanchard, 1852) e 

apresentou chaves e ilustraç~es para os gêneros e espécies 

estudadas. 

EICHLIN & CUNNINGHAM (1978) caracterizaram o 

gênero Rachip~·u.s0:J. com base nos caracteres externos do 

adulto e descreveram a genitália da espécie norte 

americana R. ou. 

202.8 Spodoptera Guenée, 1852 

BAYER (1960) comparou as genitálias de 

machos de espécies sul-africanas de Spodopt.er-a.. Guenée~ 

1852, Laph"})$gma Guenée, 1852 e Proderd .. a Guenée, 1852 e 

concluiu que estas deveriam ser cogenéricas. O autor 

argumentou que o arranjo taxonômico, em três gêneros 

distintos, n~o representava uma relaç~o verdadeira entre as 

espécies. Utilizou os caracteres estruturais das ual.vae 

para o reconhecimento do gênero, para a separaç~o 

especifica e para determinar as relações taxonômicas entre 

as espécies. VIETTE (1963) concordou formalmente com estas 

sinonimias. 

MOCHIDA (1973) estudou exemplares adultos de 

Spodopter-a Uttor-aUs (Boisduval, 1833) e S. tittu'a 

(Fabricius, 1775). Relatou que estas espécies foram taxo

nomicamente confundidas no passado. Comparou ambas as espé

cies afim de determinar possiveis modificações nas estrutu-
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ras das genitálias masculina e feminina em funç~o de varia

ç5es geográficas. Descreveu com detalhes os caracteres da 

genitália masculina, principalmente as estruturas das ual

vae, destacando a importância do ângulo anal e o formato do 

aedea8tis para a confirmaç~o da identificaç~o específica. 

BROWN & DEWHURST (1975) elaboraram uma chave 

de classificaç~o, que incluiu oito espécies da África e 

Oriente pr6ximo, dentro do gênero SpodDptera .. A chave 

primariamente 

do 

de 

nos classificaç~o apresentada baseou-se 

caracteres externos, e os autores incluiram, também 

estruturas da genitália, que consideraram, fundamentais nos 

casos de dÚvidas. 

TODD & POOLE (1980) sugeriram a 

familiarização com o aspecto geral do adulto e o exame da 

genitália como os melhores procedimentos para se obter a 

identificaç~o das mariposas do gênero Spodoptera. Os 

autores relataram que a genitália do macho é a principal 

caracteristica do gênero e baseados nesta característica 

estabeleceram chaves para o reconhecimento das espécies do 

Hemisfério Oeste. Incluiram neste trabalho figuras dos 

adultos, da genitália de machos e fêmeas, dados de 

distribuição geográfica e sinonímias para as espécies 

estudadas. 

ZUCCHI & SILVEIRA NETO (1983) constataram a 

presença de Spodoptera s'unia (Guenée, 1852) no Brasil, e 

relataram, que devido a grande semelhança externa desta 
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espécie com S. eridania (stoll, 1782), estas estavam sendo 

erroneamente citadas na literatura nacional. Com base nos 

caracteres morfológicos externos e nos caracteres 

estruturais da genitália de machos e fêmeas apresentaram as 

diferenças entre estas duas espécies. 

POOLE (1989) observou que a espécie 

previamente identificada como Spodoptera sunia em realidade 

trata-se de Spocloptera atbul.a (Walker, 1857). E, afirmou 

que XytomY8es stlnia Gueneé, 1852 corresponde a espécie 

atualmente conhecida como NeoeaUa esuta (Druce, 1889). 

2.2.9 Trichoptusia McDunnough, 1944 

McDUNNOUGH (1944) em sua revisão sobre os 

Plusiinae norte americanos não encontrou diferenças signi

ficativas na genitália do m~cho entre os exemplares de Tri.

chop~tlsia ni (Hübner, 1803) provenientes da Europa e os 

exemplares de T. rd brassicae Riley, 1870 originários da 

América do Norte e sugeriu que o nome brassicae fosse 

mantido como duvidosa raça norte americana da maioria 

cosmopolita ni~ uma vez que aquela foi caracterizada com 

base nos caracteres externos. 

CHOU & LU (1974) estudaram os Plusiinae da 

China. Descreveram vários gêneros dessa sub f afiÚ I i a , 

inc I us i ve Trichop~ tlsia, e apresentaram i1 u-s t raçe.les para a 

genitália de T. ni. 
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DUFAY (1975) assinalou pela primeira vez a 

espécie T. ni na região de Bourbon na França. Relatou que 

esta espécie possui hábito cosmopolita, sendo representada 

no Novo Mundo por T. ni brassicae. Entretanto, EICHLIN & 

CUNNINGHAM (1978) e POOLE (1989) consideraram T. ni 

brassicae como sinonimia de T. ni.. 

RONKAY (1986) estudou a taxonomia de 

Plusiinae das regiões Paleárticas e Indo-australianas, e 

descreveu uma nova espécie de Tr1~chopl.'I.J.S'ia~ T. 1~n(U.ca com 

base nos aspectos morfológicos dagenitália masculina. 

Citou que T. ni (Hubner, 1809) ocorre na Coréia, e que em 

toda região estudada ocorrem diversas espécies desse 

gênero. 

RONKAY (1987) estudou os Plusiinae das 

regiões Paleontropical, Oriental e Neártica. Baseou seu 

estudo nos caracteres das genitálias masculina e feminina, 

destacando a importância das caracteristicas da uesica na 

genitália do macho. Apresentou ilustrações das genitálias 

para espécies estudadas e citou T. ni br·assicae Riley, 1870 

entre as espécies norte-americanas, que possuem grande 

importância para a agricultura. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

3.1. Exemplares estudados 

Os exemplares utilizados neste estudo 

pertencem à Coleç~o do Departamento de Entomologia da 

Escola Superior de Agricultura "LUIZ DE QUEIROZ" (ESALq), 

da Universidade de São Paulo, à Coleção da Seção de 

Entomologia Geral do Instituto Biol6gico do Estado de Slo 

Paulo (IBSP) e à Coleção do Museu de Zoologia da 

Universidade de São Paulo (MZSP). Foram incluidos 

exemplares provenientes de coletas efetuadas com armadilha 

luminosa, instalada no Município de Piracicaba durante os 

mêses de janeiro de 1989 a março de 1990. Exemplares 

coletados com auxilio de armadilhas luminosas, instaladas 

nos municipios de São José do Rio Preto, Bálsamo e 

Ibitinga, foram gentilmente cedidos para exame pela Seção 

de Entomologia Geral do Instituto Biológico/SP. Esses 

espécimens fazem parte do Projeto de Entomofauna que está 

em andamento sob a responsabilidade daquela Instituição. 

Além do material acima mencionado, constaram na presente 

pesquisa o exame de exemplares enviados de Centros de 
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Pesquisas, como a Estação Experimental da Agroceres (Santa 

Cruz dos Palmeiras, SP), Eucatex Reflorestadora (Itatinga, 

SP), Centro Nacional de Pesquisa do Trigo (EMBRAPA/CNPt, 

Passo Fundo, RS), Universidade Estudual Paulista, Campus 

de Botucatu (UNESP) e de coleç5es particulares. 

As genitálias de machos e fêmeas foram 

descritas para cada gênero e espécies. Sendo que, para cada 

espécie estudadap efetuou-se uma descrição sucinta 

enfatizando os caracteres que facilitam a identificação 

especifica. Após a 

foram listados de 

descrição, 

acordo com 

os dados de distribuição 

PAPAVERO (1983). 

o material estudado está representado pelas 

seguintes siglas: 

-CNPt campo 

Agropecuária/ 

Empresa 

Centro Nacional 

material coletado no campo. 

Brasileira 

de Pesquisa 

de 

do 

Pesquisa 

trigo 

-CNPt - laboratório - Empresa Brasileira de Pesquisa 

Agropecuária/ Centro Nacional de Pesquisa do trigo 

material obtido em laboratório. 

-ESALQ - Escola Superior de Agricultura "LUIZ DE QUEIROZ" -

Universidade de São Paulo. 

-IBSP - Instituto Biológico de São Paulo 

-MZSP - Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo. 

-UNESP - Universidade Estadual Paulista Campus de Botucatu 

Faculdade de Ciências Agronômicas. 

Os exemplares que não possuiam etiquetas com 
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dados de coleta, receberam uma etiqueta com a letra "R" 

seguida de um número. Procedeu-se desta maneira, com a 

finalidade de facilitar a localização de um determinado 

exemplar, em meio aos exemplares previamente examinados, em 

casos de dúvidas. 

3.20 Preparo das genitálias 

Todo material estudado foi previamente 

selecionado e catalogado. Os abdomes de exemplares, devida

mente etiquetados, foram submetidos ao hidr6xido de s6dio a 

10%, aquecido até a ebulição por alguns minutos, em frascos 

individuais. Em seguida foram transferidos para um 

vidro-de-reI6gio, contendo água destilada, onde se efetuou 

a dissecação e limpeza da genitália, com auxilio de 

estiletes sob microscópio estereosc6pico. 

Muitas vezes, após a limpeza do abdome e 

dissecação da genitália, tornou-se necessário a utilização 

de uma técnica de coloração, para que todas as estruturas 

das genitálias pudessem ser nitidamente visualizadas e 

desenhadas. Lançou-se mão desta técnica principalmente para 

se estudar as genitálias das fêmeas das subfamílias 

Plusiinae, Agrotinae e Heliothinae, nas quais a b'ursa 

copu~atrix pode se apresentar como uma membrana muito 

transparente, que dificulta a observação dos seus limites, 

ou devido a presença de estruturas fracamente 
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esclerotizadas ou, ainda, em função da fraca inserção do 

dv.c tv.s b'ursae na btlrSa copu~atrix. 

Assim, as genitálias foram lavadas 

inicialmente em álcool 30%. A seguir, foram colocadas numa 

solução de mercuro-cromo a 1% por 2 a 15 minutos. Final

mente as genitálias foram transferidas para álcool 95% por 

10 - 15 minutos para a fixaç~o do corante (HOLLOWAY et 

alli, 1987). 

A vesica foi extrovertida, utilizando-se a 

técn i ca de HOLLOWAY e t alI i (1987), para que os cor-nuti e 

escoriaçôes pudessem ser corretamente desenhados. 

Entretanto, para as espécies de Spoclopt.I?r-ct.) 

a vesica é constituída por pequenas regi5es esclerotizadas, 

espinhos cônicos e cerdas endurecidas~ que se desprendem 

com grande facilidade. A presença de estruturas 

diferenciadas na vesica impede a sua saída normal, exigindo 

maior cuidado no momento da extrovers~o. Desta maneira, 

desenvolveu-se uma técnica 

utilizando-se um pequeno 

especial 

estilete 

para 

feito 

a ext roversZ;:o, 

com alfinete 

entomológico número 000, com a ponta levemente recurvada, 

fixo a um suporte de madeira e uma seringa de insulina 

adaptada a uma agulha odontol6gica. Para a retirada da 

vesica, o est i lete foi introduzido no a..edea,g·us através da 

sua porção apical até alcançar a porção basal. Em seguida, 

prendeu-se o gancho do estilete às regiões mais 

esclerotizadas da vesica que slo mais resistentes, 
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retirando-se vagarosamente a agulha com a presa a 

ela. Depois, utilizou-se a seringa, introduzindo-a através 

do dv.ctv.s ejacv.tatoriv.s para inflar a vesica e desta 

maneira observar a sua correta conformaç:ão e as estruturas 

que a comp5e. Todo esse procedimento era efetuado sob 

microsc6pio estereosc6pico. 

Ainda no gênero Spodopt.er·o:~ na genitália do 

macho, presa às va~vae há uma membrana muito fina e deli-

cada constituída por cerdas finas e maleáveis (cor·emo:to:). 

Portanto, um cuidado especial deve ser tomado durante a 

dissecação e limpeza da genitália para n~:o danificá-la. 

As genitálias foram colocadas em pequenos 

tubos plásticos (60mm de compr.imento por 5mm de di.â.metro) 

com álcool 70% e etiquetados com os dados referentes ao 

adulto dos quais foram extraídas. 

Quando se trabalhou com as espécies 

pertencentes à Coleção do Departamento de Entomologia da 

ESALQ/USP, à Coleção do Instituto Biol6gico de são Paulo e 

à Coleção do Museu do de Zoologia /USP, as genitálias de 

machos ou fêmeas foram transferidas imediatamente ap6s a 

observação sob microsc6pio estereosc6pico, para pequenos 

tubos de polietileno contendo glicerina, que foram 

transfixados pelo mesmo alfinete do exemplar. 

A identificação dos exemplares foi baseada 

na literatura. 



28 

3.3. ILUSTRAÇÃO DAS GENITÁLIAS 

Uma vez preparadas, as genitálias foram 

desenhadas com o auxilio de uma câmara clara acoplada a um 

estéreo-microscópio com aumento de 50 vezes. Para a 

elaboração dos desenhos.L' foram selecionadas genitálias 

completas, que foram transferidas do álcool 70% para papel 

de filtro, para retirar o excesso de liquido. A seguir, 

foram mantidas na posição desejada, em uma lâmina escavada, 

através de uma fina camada de vaselina. Finalmente, foram 

imersas em glicerina liquida. Os desenhos das genitálias 

masculinas foram efetuados nas posições ventral e lateral, 

enquanto que as genitálias femininas foram desenhadas em 

posição ventral. 

Para os desenhos efetuados 

ventral, no caso dos machos, a cabeça do 

em pos i.;:ão 

inseto está 

voltada para a margem superior da folha, enquanto nas 

fémeas a cabeça está direcionada para a margem inferior. 

Apenas nas figuras 1 a 5 foram assinaladas 

todas as estruturas. Entretanto, nas genitálias de cada 

espécie estudada, foram indicadas principalmente as 

estruturas que permi tam a caracteriza.;:ão 

considerada. 

da espéc ie 
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304. TERMINOLOGIA 

Devido a complexidade das estruturas da ge

nitália é muito difícil efetuar homologias entre as estru

turas e regiões previamente denominadas para as diversas 

farnf I ias e gêneros de Lepidoptera. Há ainda mui ta contro

vérsia entre os pesquisadores, que normalmente baseiam suas 

descrições e estudos em uma Única farnflia (TUXEN, 1970). 

A terminologia, utilizada para as genitálias 

masculina e feminina, foi baseada nos autores que estudaram 

os gêneros abordados neste trabalho. Quando esses autores 

apenas esquematizaram as genitálias, sem descrevê-las, a 

terminologia baseou-se no sistema adotado por KLOTS (1970). 

Neste trabalho foram consideradas quatro 

regiões distintas nas vaL'uae: costa (dorsal), sacctll.tlS 

(ventral), c'<lc'<l~ l'I1S (distai) e va~v'U~a (porção entre costa 

e sacctlLtls). 

Os nomes cientificos e sinonimias aqui 

abordadas foram baseados em POOLE (1989). 

Segundo sugestão de TUXEN (1970) as 

estruturas foram denominadas em latim a fim de evitar os 

erros de interpretações e permitir o reconhecimento por 

pesqisadores da área. 

Desta maneira, preparou-se um glossário dos 

termos em latim que foram utilizados no presente trabalho. 

As definições foram baseadas em KLOTS (1970) ou nos autores 
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citados. As estruturas descritas a seguir, encontram-se 

esquematizadas nas figuras 1 a 5. 

-aedea8us: é o orgão copulador masculino. Apresenta-se como 

uma estrutura tubular esclerotizada, retrátil, que contém 

e protege a vesica. 

-am.pu ~ ~ a: processo digitiforme alongado ou não, na 

superficie da área central das ·ual.uae. 

-ane~~us: estrutura em forma de anel que serve de suporte 

para o aedea8us e constitui a porç~o central do 

di aphrar$'Iru::J... 

-ant rum.: mod i f i cação da porção pos t er ior do dv.c t VOS: 

bursae, que pode se apresentar intensamente esclerotizada 

ou simplesmente diferenciada do restante do duc:t.us. 

bursae. 

-apex: é uma área pigmentada, esclerotizada ou deformada na 

extremidade posterior da cursa copu'l..atrix. (EICHLIN & 

CUNNINGHAM, 1978). 

-apophyses an ter' i ores: são ap6demas pareados e 

esclerotizados do 80 segmento abdominal (LIMA, 1945). 

-apophyses posteriores: são ap6demas pareados e 

esclerotizados do 90 segmento abdominal (LIMA, 1945). 

-appendix burs'ae: é um prolongamento secundário da b~.J!rsa 

copu~atri)( do qual normalmente o ductus semm.in.r..úis se 

origina. 

-bursa copv.~atrix: estrutura ovolada, saculiforme, 
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membranosa que possui funç~o de armazenar o espermat6foro 

recebido durante a cópula. 

-cervix burso.e: porção diferenciada em esclerotizaç~es ou 

invaginaçêSes no ponto de união do d'ttct.'ttS b'tlrsCl.e e b'tll"'sa 

copul.atrix. 

-cl.asper: processo mediano de forma variada preso à 

interna das ua'l.·uae (FRANCLEMONT, 1951). 

face 

-c l. avus : projeção filiforme (alongada ou curta) e de 

aspecto clavado, localizada na porção basal do sa..c:cul.us. 

-coremata: são estruturas pareadas, eversíveis, com longas 

cerdas, escamas modificadas ou espinhosas localizadas nas 

va'l.vae. Estruturas associadas a distribuição de odores 

(HOLLOWAY, 1987). 

-cornut i: armadura esclerotizada da vesico., variando de 

pequenos espinhos cônicos a regiêSes quitinizadas com 

denticulos. 

-corona: espinhos esclerotizados ou cerdas espinhosas na 

face interna da margem apical (cucutl.us) das 

-costa: região marginal e dorsal das ua'l.uae. 

-cucul.l.us: região distaI ou dorso-distaI 

usualmente com carona. 

~Xtl.vae . 

das '00.1. vo.e, 

-diaphra~ma: lámina transversa, membranosa, que encerra a 

cavidade posterior da genitália. Esta 

medianamente perfurada pelo a.ed.eaeus. 

-duct·us bursae: estrutura tubular de 

estrutura 

comprimento e 

consistência variada, que liga o ostiu.rft bu.r·sae à bV.rs·a 
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copu~atri.x. 

-du.c t us ejacu.lator1~ 'I1S : es t ru tura i mpar e membranosa do 

sistema eferente, que se abre na extremidade anterior da 

vesica. 

-ductus semi.na~i.s: estrutura impar e membranosa que conecta 

o ductu.s bu.rso:e ou a bu.rsa copu.latr1~x ao oviduto do 

aparelho reprodutor feminino. 

-editum: pequena proeminência provida de cerdas loca-

lizada na face interna das valvae e 

ampuUa, (PIERCE, 1909). 

ventralmente à. 

-espinho da Iuxta: projeção esclerotizada pontiaguda, como 

um espinho localizada dorsalmente à juxta. 

CUNNI NGHAM, 1978). 

(EICHLIN & 

-fu.ndu.s: pigmentações ou leves modificações na extremidade 

anterior 

1978) • 

-enathos: 

da b'ursa copul.au'ix (EICHLIN & CUNNINGHAM, 

estrutura pareada articulada com a margem 

posterior do teeu.men e localizada ventro-Iateralmente à. 

art iculaç:ão com o 'Unc·us. 

-harpe: armadura esclerotizada da superfície interna e 

mediana das va~vae, que pode assumir formatos variados 

LIMA (1945). 

- ju.xta: estrutura esclerotizada na forma de um escudo, 

localizada ventralmente ao anelbls para sustentaç~:o do 

aedeae'Us. 

-m.anica: camada mais interna do anel lus', que envol ve o 
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aedeaBv.s. 

-os tL v.rft bv.rso:e: abertura copulat6ria, no 8" segmento 

abdomina I, que permi t e a entrada para o dtlC t.?lS b'ursae e a 

bv.rsa copv.latrix. 

-ostLv.rrt ouidv.ctus: abertura genital primária das fêmeas, 

localizado no segmento abdominal IX-X entre as papi.l.La.e 

anales, utilizada para oviposição. 

-papilLae anales: estruturas macias ou levemente 

esclerotizadas, usualmente ovais com cerdas, situada na 

porção posterior do 90 e 100 segmento abdominal, onde o 

â.nus e ost i um. oviductv.:s· se abrem. 

-pLaca fjeni tal.: 

os ti urft bursae. 

estrutura esclerotizada 

Esta estrutura às vezes 

que 

é 

recobre o 

denominada 

s teriem.a. 

-saccus: estrutura ímpar ,. que pode projetar-se médio-ven-

tralmente ao vi.n.c·ultm"t. em direção anterior, com 

cilíndrico, achatado, muito longo ou pequeno, 

estar ausente. 

-sac'Ul L'US: regi~o basal e ventral dos ual.vae. 

formato 

podendo 

-scaphiun"t.: esclerot izaçâo dorsal do t.uba anaL LS (LIMA, 

1945). 

-sL8na: espinhos ou faixas quitinizadas nas paredes da 

bursa copuLatrLx. 

-sin'US "!)aei na 1. i...s: cavidade geni tal local izada ventralmente 

ou dorsalmente ao ost turft bursae. 

-subscaphL um.: esclerot ização ventral do t'uba c."l.naL LS. 
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-soci i: estrutura pareada esclerotizada de diversos 

formatos, presente na margem posterior do t.t&eumen e 

vent ral ment e à base do 'unc'Us (TODD & POOLE 1980). 

-te8'Um..en: estrutura esclerotizada que encerra a porção 

dorsal da genitália. 

-transtilla: estrutura esclerotizada, como uma barra 

transversa, loca I i zada na porç:~o dorsa I do di..a.ph:r·a.;tgYf!ct.. 

-t'Uba anaUs: porção posterior do trato digestivo, preso às 

estruturas da genitália e encerrando no ânus. 

-unc'Us: porção dorsal do segmento abdominal IX-X, 

em geral fortemente esclerotizada, que se estende da 

margem posterior do te,~'Um.en. 

-ualuae: estruturas pareadas cuja função é auxiliar a 

cópula. Podem ser simples ou extremamente complexas. 

-ualu-ula: região central das valvae, si tuada entre a cos·ta 

e sacc·ullus. 

-vesica: tubo flexível, membranoso que repousa no interior 

do aedeaeus, e no momento da cópula é extrovertido para 

penetrar no interior da buT'sct. copu~atri.x. 

-uinc'Ul'Um.: estrutura fina em forma de "U", continua através 

do lado ventral, que articula-se dorsalmente com a base 

das valvae e com o prolongamento do te8um.en. 

-2one: camada ao redor do aedeae:-us, que se prende a man.i.cr..!. 
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-ócaphi..um 

~e9-umen 

-óub-ócaphi..um 

prolongamento ---.,,,L---r-
do ~eg.umen 

Figura 1. 

1----- uncu-ó 

cOll.ona 

va...lva 

Genitália masculina hipotética (lateral) com 

as estruturas mencionadas nas descriç~es 

generos e espécies. 

dos 
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prolongamento 
do 

cl..a/.Jpe/l.. 

ul..um 

Figura 2. Genitália masculina hipotética (ventral) com 

as estruturas mencionadas nas descrições dos 

gêneros e espécies. 



processo distaI 
do .1Qccu.LU.1 

.1 QCcu.LU.1 

processo basal 
do .1Qccu.LU-d 

espinho 
apical 

CO-1;tQ 
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Figura 3. Genit~lia masculina hipot~tica (ventral) com 

as regiões e estruturas mencionadas 

crições dos gêneros e esp~cies. 

nas des-



aedeaf}u/.J 

cOll.nui:.i
.basal 

-I ' 
apice do 
aedeaf}u.I.J 

cOll.nui:.i
apical 

ve.I.Ji-ca 

cOll.nui:.i.. 
mediano 

Figura 4. Aedeaf}u/.J hipotético (lateral) com a ve/.Ji..ca ex

trovertida, e com as estruturas mencionadas nas 

descrições de gêneros e espécies. 
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o4i:.i.um·ovi.duc.i:.U4 e anale4 

4LnU4 

placa f}enLi:.al 
4i:.Lum bWtAae 

celtvLx 

____ ----+-----------bUIt4ae copulai:.ItLx 

__ ..._-+---4 i.f}num 

~---------tundu4 

Figura 5. Genitália feminina hipotética (ventral) com as 

estruturas e regiões mencionadas 

descrições de gêneros e espécies. 

nas 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Foram examinados 415 exemplares de Noctuidae 

de importância agricola das espécies Aer-ot.i.s i.psi.l.on. 

(Hufnagel, 1766), (10 exemplares), A. repl.et.a. Walker, 

1857 (7 exemplares), A. stlbt.el'ra.nea (Fabricius, 1794) (15 

exemplares), He lo icoverpa zea (Boddie, 1850) (78 

exemplares), HeU.othi.s ?Ji.rescens (Fabricius, 1777) (48 

exemplares), i10CÜ5; disserveran.s (Walker, 1858) (9 

exemplares), 11. l.at.i.pes (Guenée, 1852) (36 exemplares), 

PseudaLetia aduLtera (Shaus, 1894) (15 exemplares), P. 

sequax Franclemont, 1951 (51 exemplares), Pse·udopl,'usi.a 

incLudens (Walker, 1857) (30 exemplares), Rachipl.'Usia nu 

(Guenée, 1852) (21 exemplares), Spodoptera a'LbtLLa (Walker, 

1857) (6 exemplares), ,'" .:;.. (Stoll, 1782) (6 

exemplares), S. doUchos (Fabricius, 1794) (12 exemplares), 

S. eridania (Sto 11, 1782) (11 exemp 1 ares), S. fr'i.J$i perda 

(J. E. Smith, 1797) (34 exemplares), Spodop t era. l.a.t.i./a.sci.a 

(Walker, 1856) (16 exemplares) e Tri.chop'l..'Usi..a.. ni. (Hübner, 

1802) (10 exemplares). 
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Chave para gêneros e espécies (LepidopteraJl Noctuidae) de 

importância agr'icola (genitália do macho)o 

1 Uncus curto, sinuoso e com a porção basal 

distintamente alargada; ·ual.'Ur..1e grandes com c'u

cu~~us nitidamente destacado por uma profunda 

reentrância na margem apical e pela presença 

de densa corona; estrutura vesicular presente 

na base das val.vae (fig. 15 A e B) •••...••••• Pseudo.l.eti..a 

a 'uatvae com margem costal reta; aJl'tputta 

parcialmente encoberta pelo c l.ctsper; 

vi..ncu~·um. largo e ventralmente achatado 

( f i g • 16 A e B) o • o •• o o o o ••••••• o o •• o •••••• o l~\. se~~\tt.~t)( 

ali 'uatvae com margem costal sinuosa; aJl'I.ptll.l.a. 

exposta; vi..ncul.um. arredondado (fig. 15 A e 

B ) ••• " •.•••• o o •••• o •••••• o •••••• o {I •••••• o lP. (tti~ .. ll. t. eY'a 

l' Uncus de aspecto diferente ................... 2 

2 Val.vae com corem.ato. (fig. 25 A e B) .......•.. .sf:1odoptert'Y. 

a ~·socii·· presente na base do ·un.ctls •••••••• b 

a » U soe i.. i U a use n te. . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . . c 

b ·'socii H distante da base do unc'us e com a 

extremidade reta; val.vo.e com ampla fenda 

ent re o sa.cc?.lt tlS e o c·uC'uU .. us; c l.asper com 

projeç~es pontiagudas (fig. 20 A e B) ....•. S. o.l.bulo. 

b' "socie' próximo a base do 'unC'us~ com ex-

tremidade arredondada; vo.lvae com pequena 
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fenda entre o sG.cctll.'Us e o ctlctLLl.tlS; 

cLG.sper encurvado e pontiagudo (figo 23 A 

B) ~ e o ........................................... . e T' i. dl:t.n i. a. 

c cLG.sper largo encurvado e pontiagudo ..... d 

C~ C Lasper estreito, reto com o ápice 

encurvado ..... o o •••• o o •••• o ••••••••••• oOooOo.e 

d am.p-uLLG. quase t~o longa quanto o C Lasper; 

processo basal do saccuh .. !S· clavado (fig. 

25 B)oOooOooOo. o ••••••••••• o ••••• o ••••••• o ••• S. l. (t. t i. ir (t.s·~~· i. Q. 

d' am.puLl.a diferente, processo basal do 

saccul.us pequeno e triangular; tles1:ca com 

uma região distintamente quitinizada com 

ápice agudo e proeminente (fig.21 B e 

C) C· 
••••••• 0060.00 ............................ 10. a.ru:.u·o t!/ea. 

e juxta triangular com dois lobos laterais 

na base (fig. 22 B) •••••••• o .. o o ......... 5. dal.i..c:rKJs 

e~ juxta retangular sem projeç5es laterais 

( f i g. 24 B) o ••••••••••••••••••••••••••• 5. lr·u,qi..peT'cb:.t. 

2' VaL tlae sem corerftata . ............•••.•.•..••.• 3 

3 VaLvae assimétricas; an.el.l.·us como uma 

estrutura distalmente esclerotizada que 

envo I ve o a.edec.'I..8'Us (f ig. 11 B) ..................... Hoc i.s 

a aneLL'llS alongado, com o ápice truncado e 

serrado; vaLvae com a margem apical 

arredondada; processo di s t aI do =;acc'IJbJS 



43. 

com os ramos aproximados (fig. 13 B) ...... N. l.aU .. pes 

a ~ ane~ ~'Us alongado e pontiagudo; ua~uae 

com a margem apical triangular; processo 

distaI do SaCCv.L'lJ.S com os ramos separa-

dos (fig. 11 B) M ,~l,' ';:·';:·F=>:t·'I·I..:.:t,,~,··r!.;:. o • o • • • o o o o • • • • • o o o • • o o J ~ • ~ ... l. to • .... '1 .... '1 .... ~.,;;,... ~ ... c..f ' ..... '1 

3 ~ V a ~ uae s i mé t r i c as. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 

4 Valvae cornc·orc)na ...... ooooo ••••••••••••••••• 5 

4~ Va~uae sem C01'O?la •••••••••••••••••••••••••••• 7 

6 VaLuae de comprimento normal e com processos 

esclerotizados; corona. constituida por espi-

nhos dispostos em uma única fileira (fig. 8 A 

e B) AJl:I ..... ~)t ,.;:. 
o • • • • o o • o o • o • • • • o o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • o • • • o •• ,':.\'&' '. \:.. t..;;:I 

a 'unc'Us sinuoso, com o ápice convexo dorsal-

mente, com espinhos cónicos e longas cer-

das endurecidas; 'lJa~?Jae com margem supe-

rior distintamente bissinuosa e inferior 

sinuosa; CI..edeae·us com n! tido intumesci-

mento mediano (fig. 7 A, B e C) ••••••••••• A. repleta 

a t 'Uncv.s encurvado e com o ápice afilado .... b 

b uaLuae com margem costal bissinuosa e ápi-

ce proeminente; uesica com espinhos cóni-

cos basalmente localizados e com cerdas 

decumbentes ao longo do seu comprimento 

(fig. 6 A,B e C} .•.•..•....•....•..•....•. A. . . , 
tp~it ton 

b~ ua~uae com margem costal aproximadamente 
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reta, margem inferior e superior parale-

las e ápice pouco proeminente; vesica 

desprovida de espinhos e cerdas (figo 

8 A, B e C)oo •• oo ••.•.••.••.•...•.•.•. A. s~..lbt.erra.rv:(t 

5~ Va~vae muito longas e sem processos 

e seI e r o t i z ado s . o o • o (I o •• o ••••••• fi ••• o •• o •• o • fi .6 

6 VesLca com co.rn·ut i (f ig o 9 C) ...... o o . o o o .... He l. i.co·uel"'pa 

veslca helicoidal com nove a onze voltas 

comp I e t as, com grupos de cl.n'n:ut i. de t ama-

nhos variados dispostos' ao longo do seu 

comprimento (fig. 9 C) o o o o o .... o o. o o o. o .. o o o . . H. :zea 

6~ VesLca sem cornuti (fig. 10 C) ................. HeU.ot.h.i..s 

vaivae longas, delgadas e com a base mais 

larga do que o ápice; vesica fracamente 

helicoidal e com uma faixa estriada próxi-

mo a margem lateral do aedeaeus (figo 10 

B e C) H ~·I'·.T'~.' _C;I~.·':"'.·"._C; •• fi ••••• fi • o fi ••• o • fi •••••• o • o o ••• o •• • "'" \, ç ... _ ~I ( .. 

7 Va~vae estreitas na base, margem costal expan-

dida e margem apical truncada no ápice; cl.cwus 

longo, ampuUa. ausente; v i nC'uL·um. constrito me-

dianamente e com o ápice truncado (fig. 19 A e 

B) _J:.·<"' •• ~2-.,..i".l,,_'c· .... , 
o • • • • o • fi • • • • • o • • fi • • • • • • • • • o • • o • • o fi • • • • • fi • • • .r· .. ~ ... c.y ... 1 \. t. r-J ~ ~.l .... 7 \,."i..(. 

juxta ventralmente alargada, dorsalmente 

afilada e alongada; ~.)esica globosa com 3 

cornuti apicais, aproximadamente 25 na 
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porção basal e 4 medianos (fig. 19 B e e) ..... . R. nu 

7~ Valvae delgadas, margem apical arredondada; 

am.pu'l.'l.a presente; "I.dncultuf~ longo e afilado ... B 

8 Margem cos t a I das va.l-uae com proj er.;lo basa I 

pon t i aguda; c l.au'llS· longo e com cerdas; o:m.pul. 'l.a 

filiforme e muito longa, quase tIo longa quan

to as val VCL.e; esp inho da Iu .. Kta presente; utn

cul "I.m'l. longo, es t re i t o e com ápi ce agudo; 'uest

ca longa, com diminutos cOl"n:utt t 2 longos na 

base e outros na forma de pequenos ganchos 

dispostos medianamente (figs. 17 A, B, e e 18) 

" " Pseudopl. us·Üt. 

B~ Margem costal das va'l.'lJae sem projeção basal 

sinuosa e pon t i aguda; c l.a:UtLS pequeno com 

cerdas; amptLl.l.r.."i. encurvada com áp i ce af i lado; 

vtncu'l.um. longo com ápice obtuso (fig.26 A e 

B) • • • • • • 00 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Tr i. c rte) IJ l. '''J$ i.. Ct. 

arfl..pulla foiciforme terminando acima da 

margem costal; uesica estreita, longa e 

com dois espinhos dispostos apicalmente 

(fig. 26 A,B e C) ..•••.......................•• T. rt.i 

Chave para gêneros e espécies (Lepidoptel~a, Noctuidae) 

de impOl~tância agricola. Cgenitália da fêmea)D 

1 Papi. 1. lae anf.::!l.es inteiramente recobertas por 
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densos tufos de longas e finas cerdas (fig 25 

D )'. o • • o • o • • • • o o o • • • • • • • o o o • fio o • • • • • • • • • {lo • o • o • fio o $ poda p t. era 

a papillae anales recobertas por tufos de 

cerdas de coloração pardo-acinzentada a 

marrom-clara. fio •• o •• o o •••••••• o o o o •••••••• h 

a~ papi..llae anales recobertas por tufos de 

cerdas de co I oração negra ................ d 

b bur-sa copulatr-i..x arredondada e com a mar

gem anterior achatada; s'i.emum. pequeno e 

arredondado (f i g. 24 D) ................. S. .fr~.lt!.:i..per(,b:t. 

b~ bur-sa copuLatri..x e si..enum. alongados ...... c 

c margem posterior da placo. eenitaL como uma 

estrutura alongada e esclerotizada; proje-

ção lateral digitiforme (fig. 20 D) ........ 5. albula 

c' margem posterior da pLaca eeni..tal. sinuosa 

com uma reentrância mediana; ductus bur's'ae 

com uma área de aspecto rugoso; si.,~n:um. 

muito longo (fig. 23 D) ................ .. S. er'i.dani..a 

d margem posterior da pl.aca een.i.. tal. com 

nitida reentrância em forma de "U" ....... . 

( f i g. 25 D)........... fio • o • • • • • • • o fio • • o o • 5:" l. ~:t t. i .. f (J.:S'C: i Ct 

d~ margem posterior da placa genital reta .. e 

e ductus bur-sae largo e curto; projeçlo 

lateral pequena (fig. 22 D) .............. 5. daU.ChDS 

e' ductv.s b'ur-sae longo e estreito; projeção 

I a t e r a I amp I a (f i g. 2 1 D)................ S. a.rv:.lr·o,f,:ea 
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1~ PapiLLae anaLes de aspecto diferente ......... 2 

2 Ostium. bur.sa.e recoberto por uma placa lisa, 

distintamente esclerotizada, formada por uma 

modificaç~o do uroesterni to VI (fig. 13 D). o o o o .. . l-focí.S 

a uroesternito VI com pequena reentrância na 

margem posterior, dividindo-se em dois pe-

quenos ramos com ápices agudos (figo 13 D 

e 14 B e C) o • o o •• o •• o •• o ••• o •••• o •••••••• • 1"/. l. Q. t. i. fJes' 

a~ uroesternito VI com profunda reentrância 

na margem posterior, dividindo-se em dois 

ramos alongados com ápices agudos (fig.ll 

D e 12 B e C) ......... o o •••••••••••••• 11. di... s·s'e:r·'IJe:r·~:'t.rt.s· 

2' Ost iu»'!. bur·.sae não recoberto por placa 

esc 1 erot i zada. o ••••••••• o o • o • o o o • o o • o •••••••• :3 

30stium. bursae com nitida esclerotizaç~o late

ra I e vent ra lmen t e membranoso; bUT'sae COP'(~~.:=t.

trix globosa e alongada; 4 sí.en.a presentes ... 4 

3 t Osu.um. bur's'ae sem ni t ida esc lerot izaç~o la te-

ral, bv.rsa copv.Lat.rix sem sien:um. ou com 

apenas um. o •••••••••• o ••• o • o •• o ••• o •••••••••• 5 

4 Bv.rsa copv.Latr·ix g I obosa, com 1 sientlm. a longa

do e trés pequenos; o.ppendi.x ,b;'.J!r.5ae membrano-

so e globoso (fig. 10 D). '" ......... .......... Hel.i..oCh.i..s 

appendix bursae afilado apicalmente e com 
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tamanho aproximadamente igual ao da bUT'sa.e 

cop?.úatr·i.x (f i g o 10 D) o . o ............... H. tdr-escen.s 

4~ Bu.T'sa copu.1..atT'LX com 1 sL8nu.m pequeno e três 

alongados; appen..di.x b'ur-sae de consistência 

quitinizada, longo e helicoidal (figo 9 D) ... Hel-i.co'IJe:rpa. 

- appendi.x b·ur-sCl.8' longo, aproximadamente 

duas vezes o comprimento da bUT'sa 

Copu.~Cl.tr·ix , heI icoidal, com nove a onze 

vol tas (figo 9 D) O • H. "';;.~.~"' . . 0 .•.... 0.................. ..._u 

5 Appendix b?.1rsae presente. o o o o • o . o .•. o o o .. " .. 6 

5~ Appendix b'tu".sae ausente o •.. o o o ... o • o o o o o o " .. 8 

6 Appendix b-ur·sr:J.e longo quitinizado, curvando-se 

ao longo do corpo da bu.rsa copu.1..atT'~~x (fig 16 

D) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• /lo •••• • PSetlda.l.e t. i,cl. 

a porçâo inicial do appendix bu.rsae ampla-

mente ligado ao du.ctu..s bu.T·sae, formando u-

ma regiâo de aspecto codiforme (figo 15 D) 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • lP /lo Ctl:tt! l. t. er".'[.t 

a~ porç~o inicial do appendix bu.r-sae de as-

pecto tubular e separada da pos-

terior do du.ctu.s bu.rsae (figo 16 D) o o o o o o o oP. seq'u.ax 

6 P Appendix b?.11'Sae membranoso o .• o o . o .• o o o . o o .. o 07 

7 Osttu.rfI .. bu.T'sae simples e levemente qui tinizado 

( f i g. 8 D)....................................... A&y'cJ t. i. s' .' 
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a appendi.x b11rsae mui to longo, aproximada-

mente duas vezes o comprimento da b~.lr·S'ct.e 

copv.'Latri)(; sientlm. presente (fig. 6 D) ... . A. ipsi.l.on. 

a~ Appendix bursae com comprimento menor ou 

i gua I ao da b'l,.~rS'a copul.at.ri.:.v:; S' i. en:I,J((!. 

aus'ente .. o ••••••• o. o o ••••••••••• o •••••••• b 

b appendi.x bursae pequeno, aproximadamente 

metade do comprimento da burS'a copu'Latri.x; 

dv.c tv.s sem.ina'L is aI cançando a pos ição 

médio-lateral do appendix burso.e (fig. 8 

D ) ••••••• o o •••• o • o •• o o o ••••• o o •••••• o o A" s?Jb t. er rc.t.rv=~a. 

b' Appendix b-ursae afilado e ligeiramente 

menor do que a burscte copul.atrix; ducl.uS' 

sem.incui.$ alcançando a porção apical do 

appendix b'ur'sae (fig. 7 D) ....... o .•.. o. o .. A. repl.eta 

7~ Ost i '11m .. btirs'ae disposto sobre uma porção mem-

branosa com aspect o rugoso; duc t.?lS b'ursae 

estriado próximo à entrada na b'ursa copv.'La..t.ri.)( 

(fig. 17 D ) r..\~" ".. '. j ,,~. ~., 1 1', .,c·,.' ... , 
• • • o • • • • • • • ." " " • " " • • " • " I _;/ e ~~i' .. {.U 1-) !;.o .o.t .. ;t t. " . ..l. 

8 D'I1c t us bv.r·saequ i ti noso e muito longo (figo 26 

D) • o • • • • • o • o • • • • o • • • • • • • • • • • o • • • • • • • • • • • • • • o T:t, i. c: flc) fJ l. ~JS i. Q. 

dv.c tv.s b'ursae 4 a 5 vezes o compr imen to da 

larga do que longa (figo 26 D) o ............... . T. ni. 

8' PLaca eeni ta..L b i lobada e cord i forme; duc t·us 



bursae membranoso~ com estreita faixa estria

da posteriormente e estriado pr6ximo à união 
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com a copu'l.atrix (fig. 19 D) ................. Ro.c:râpb.)~-=:ia 

duc tus b·u.rsae penetrando lateralmente na 

bursa copv.l.atrix; b'ürsa copul.o.trix com 

forte invaginação lateral; apex distinta-

mente esclerotizado (fig. 19 D) •••••••••••••••• R. n.~J 

4Ql. Aerotis Ochsenheimer, 1816 

Aspecto geral da genitália do macho (fig. 8 

A, B e C)o Unc-u.s varia quanto ao aspecto geral e quanto a 

conformação do ápice. Prolongamento do U:8~ffll.en mais largo 

no ápice do que na base. Vcü'uae alongadas, com lados apro

ximadamente paralelos; cl.av'l.l5· às vezes indistinto, cl.as"{:.lé>r 

presente; corona com fortes e longos espinhos cônicos 

dispostos em uma única fileira. l/incul.urfl. em forma de "U". 

Juxta distinta e levemente esclerotizada. Aedeaeus pequeno; 

vesica longa, afilada e geralmente desprovida de áreas 

esclerotizadas e de cor·n:uti. 

Aspecto geral da genitália da fêmea (fig. 8 

D). Ostiuffi. bv.rsae de conformação simples. Ducttl.s bv.:l"·sae 

membranoso curto e estreito. Bv.rs·a copv.l.atri..x geralmente 

alongada e de tamanho variado; si.,qntl.»l. em geral ausente; 

appendix bursae membranoso e alongado; ductus serlttnaUs 

surgindo a part ir do appendi.x btl.I'SCl.e. 
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Comentários: as espécies do gênero A8r-ot is, 

quanto a genitália dos machos, caracterizam-se pelo 

prolongamento do teeumen de ápice mais largo do que a base, 

pelas 'lJa~'uae alongadas que apresentam na margem apical 

cor-ona, constituida por espinhos dispostos em única fileira 

e pe I a presenç a do c ~aspel" como processo esc I erot i zado da 

face interna das vo:l.vae. Quanto a geni tá I ia de fêmeas, o 

append1..x b'ursae membranoso e a conformação alongada da 

bur-sa copul.atr·ix distinguem as espécies desse gênero. 

ABro t 1..s 7~pSi. l.on (Hufnage I, 1766) 

Geni tália do macho (f ig. 6 A, B e C).. Unc'IJ.s 

arqueado pr6ximo à base, reto medianamente, com ápice agudo 

e recurvado. Val.vae alongadas, mais largas distalmente do 

que na base, margem superior bissinuosa e inferior sinuosa, 

margem apical distintamente inclinada e com projeção dorsal 

proeminente; cl.CI..sper pequeno e recurvado; cl.<.''l:lJtlS 

indistinto. juxta retangular, com vértices arredondados e 

com leve invaginação mediana. Vesí.ca longa, com uma região 

levemente quitinizada e com diminutos espinhos cônicos 

pr6ximo à base e com pequenas cerdas decumbentes 

localizadas ventralmente ao longo do seu comprimento total. 

Geni tál i a da fêmea (f i g . 6 D)" Os t í. ·um. btlrSt"l.e 

amplo e raso. Ductus bur-sae com uma pequena área 

qui t inizada posteriormente. B?lrsa coptLl.CI..trí.x 

levemente 

longa e 
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estreita como um tubo, alargando-se na extremidade 

anterior; sl..~n.tm. pequeno; a.ppendi .. x b·u.1"'sae muito longo, 

aproximadamente duas vezes o comprimento da bUT's·(t 

copv.~atr-i.x e com a extremidade clavada; ducttlS se~rdn.(.1.l.i.s 

surgindo na porç:~o clavada do appendix. bur-sa.e. 

Comentáríosg A. 7~P.rg7~lon. pode ser prontamente 

reconhecida, através da genitália de machos, pelas ·ua.l.'Ua.e 

que possuem a margem superior bissinuosa, inferior sinuosa 

e apical distintamente inclinada, formando uma projeç~o 

dorsal proeminente, pelo c~aspe.1'" curto e encurvado e pela 

vesica que possui uma região fracamente quitinizada com 

diminutos espinhos cônicos e cerdas decumbentes ao longo do 

seu comprimento. Quanto a genitália de fêmeas, 

do sten.v.m. pequeno e o longo r.."I..ppen.l ... ií.x b'ul"sae 

reconhecimento desta espécie. 

a presenl;a 

permitem o 

Mat.erial examinado: 

Iracemápolis, 10-x-1987 (C.F. Wilken), 

BRASIL. São 

1 macho 

Paulo: 

(UNESP) . 

Piracicaba, 10-viii-1965 (S.Silveira Neto & Wiendl), 1 

fêmea (ESALQ); 22-vi-1974 (P.S.M. Botelho), 1 macho 

(ESALQ); l5-vi-1984 (R. Lobo), 1 macho (ESALQ); sem dados 

de coleta, etiquetas números R-112, R-113, R-114, R-115, 

R-116, 3 fêmeas, 2 machos (ESALQ); sem dados de coleta, 

etiquetas números R-117, 1 macho (IBSP). 
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Figura 6. Genitália de A9-ll.o~L-1 Lp-1L1.on. A. macho (late

ral); B. macho (ventral); C. aedea9-u-1 (late

ral) com a Ve-1LCa extrovertida; D. fêmea (ven-

trai) . 
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Asrotis repLeta Walker, 1857 

Genitália do macho (fig. 7 A, B e e)o Unl':.·vS' 

arqueado próximo a base, ligeiramente sinuoso medianamente, 

com o ápice comprido e convexo dorsalmente. Essa dilatação 

é maior na porção mediana, onde se encontram pequenos 

espinhos cônicos. Na margem inferior e lateral do ápice 

estão presentes longas cerdas endurecidas. Vo..l.·uo..e 

alongadas, com a margem superior distintamente bissinuosa e 

inferior nitidamente sinuosa, margem apical inclinada e 

ligeiramente proeminente; longo, levemente 

recurvado e agudo; r.::~a.1J'us comprido. Jwd.a. com fenda mediana 

na margem dorsal formando dois lobos dist intos. Aed.ea.eus 

com um nitido intumescimento mediano; vesico.. alongada, 

estreita e desprovida de regi~es quitinizadas. 

Genitália da fêmea (fig. 7 D). OS t 1~ v.rfL 

bv.rsae amplo e raso. Dv.ct-us b'ur'sae estreito, curto e 

inteiramente membranoso. Bv.rsa. Copv.~a.trix com aspecto 

g loboso; appendix bursCI.e af i I ado e 1 igei ramente menor do 

que a bv.rsa copv.[atrix; âv.c tt.lS sem.i. na [ is or iginando-se da 

porção apical do o.ppendix bursa.e. 

Comentários: A. repLeta caracteriza-se, 

quanto a genitália do macho, pelo formato convexo do ápice 

do v.ncv.s, onde se encontram espinhos cônicos e cerdas 

endurecidas, pelas va[vae com margem superior distintamen-

te bissinuosa, pelo longo clav'US t pela ju.xto: bi lobada e 
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A. D. 

c~a~pe~ 

B. 

Figura 7. Genitália de A~~o~~~ ~eple~a. A. macho (late

ral); B. macho (ventral); C. aedea~u~ (late

ral) com a ve~Lca extrovertida; D. fêmea (ven

tral). 
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pelo aedeaev.s que apresenta um forte intumescimento 

mediano. Quanto a genitália da fêmea, caracteriza-se pelo 

aspecto globoso da bursa coputatri.x e 

afilado, com comprimento aproximadamente igual ao da bursa 

copv.l.atl'i.x. 

Mat.er-ial examinado: BRAS I L. S~:o Paulo: 

Piracicaba, 8-iv-1972 (sem coletor), 1 fêmea (ESALQ); sem 

dados de coleta, etiquetas números R-101 a R-104, 1 fêmea, 

3 machos (ESALQ). Campinas, xii-1970 (J.R.P. Parra), 1 

fêmea (ESALQ). S~o Paulo, xii-? (B. Pohl), 1 macho (IBSP). 

Aerotis sv.bterranea (Fabricius, 1794) 

Geni t.ália do macho (f ig. 8 A B e C). Un.c:'Us 

inteiramente recurvado e com ápice agudo. lIal .. u<."'l.e alongadas, 

fracamente dilatadas na porç~o distaI, com as margens 

paralelas e retas, margem apical suavemente inclinada; 

c~asper alongado e com o ápice agudo, cl.av~ ... ~s presente. 

Juxta em forma de "u", com uma constrição dorsal mediana, 

formando dois nítidos lobos. Vesi.ca alongada, estreita, com 

duas faixas quitinizadas em forma de canaletas na porção 

basal, e desprovida de espinhos e cerdas. 

Genit.ália da fêmea (fig. 8 D)e Osti.V:rlt bUl'sae 

pequeno e raso. Ductus bursae, curto e com pequena área 

I evemen t e esc 1 erot i zada pos t er iormen te. 'Bursa copul.ct.ü·i..x 

alongada; appendix bv.rsae pequeno e aproximadamente metade 
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Figura 8. Genitália de A~ll..ot:.i..-1 -1ubt:.ell..ll..anea. ,A. ,macho (la

teral); B. macho (ventral); C. aedea9u-1 (late

ral) com a ve-1.Lca extrovertida; D. fêmea (ven-

traI) . 
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do comprimento da bv.rso. COpv.~I:::t.tr?~)(; dv.ctv.s , " ,s·em.?. no. I. lo.s fino 

inicialmente, alargado na sua porção mediana e afilado na 

extremidade, surgindo em posiç:ão médio lateral ao ctpJ.")~mdi. .. x 

b·ursae. 

Comentários~ o reconhecimento de À. 

sv.bterranea pode ser efetuado, na genitália dos machos, 

através das tla~tlo.e que posssuem margem superior e inferior 

paralelas, c~o.sper alongado e uesico. com duplos reforços 

basais. Quanto a genitália das fêmeas, o reconhecimento é 

feito pelo formato da bv.rsa copv. ~ a t r i )( , appendi x bv.r·sae 

pequeno e ponto de or igem do dtiC t.tiS sem.i.na.L i.s no C'I..ppendi..x 

bv.rsae, que ocupa posição médio~lateral. 

Mat.erial examinado: BRASIL. Bahia: Cruz das 

Almas, 10-viii-1963 (J. Ribeiro), 1 macho (ESALQ). São 

Paulo: Botucatu, 31-x-1990 (I.M.P. Rinaldi & L.C. Forti), 1 

fêmea (UNESP). Piracicaba, 2-vii-1989 (R.S. Mendonça), 1 

fêmea (ESALQ); 31-vii-1989 (idem), 1 macho (ESALQ) ; 

22-viii-1989 (idem), 1 fêmea (ESALQ); 26-viii-1989 (idem), 

1 macho (ESALQ); sem dados de coleta, etiquetas números 

R-l05 a R-lll, 4 machos, 3 fêmeas. Rio Grande do Sul~ 

Pelotas, 13-vi-1952 (J. R. Hartmam), 1 fêmea (IBSP); 

iv-1959 (C.Oliveira), 1 macho (IBSP). 

4020 HeUcouerpo. Hardwick, 1965 

Aspect.o geral da genit.ália do macho (fig. 9 
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A, B e C)o Unc'Us recurvado e pontiagudo no ápice. Prolon-

gamento do U:fjtim .. en longo e largo. VabJae longas e largas, 

com as margens paralelas e levemente expandidas na regi~o 

apical; coron.a. formada por espinhos cônicos, usualmente 

dispostos em três fileiras ao longo da margem apical das 

va~vae. Vinc'Ul'Url~ sem projeçe5es e com forma de "U". .Juxta 

retangular. Aed.ea.,g-·us longo, robusto na porr;:ão basa I , 

afilado no ápice e com distinta projeção aguda localizada 

dorsalmente; vesica como um longo tubo helicoidal 

consistindo aproximadamente de 6 a 12 voltas, com grupos de 

espinhos de tamanhos variados ou com espinhos dispostos em 

fileiras continuas ao longo do seu comprimento. Porção 

basal da uesi.ca. constituida por diverticulos na forma de 

pequenos sacos, onde pode estar presente uma pequena placa 

basal com um espinho. 

Aspect.o geral da genit.ália da fêmea (fig. 9 

D). Osti.um. b·ursa.e membranoso, com leve esclerotização 

latero-dorsal e bem definido. Dticttis' bv:r's'ae membranoso e 

com variável esclerotização ântero-dorsal. Btft .. Sa. cr.:'.IptJ.l.r..'l.t.ri .. x' 

globosa, membranosa e com quatro sendo um pequeno e 

três alongados; appendix b-ursa.e helicoidal ou 

aI ternadame'nte di latada e constri to e de consistência 

quitinizada; dtJ.ct.tJ.s sem.i.naUs surgindo da porção apical do 

appendi..x. bUI'sae. 

Coment.ários: o gênero Hei i..coverpo; é definido 

com base nas genitálias. No macho pela uesica longa, 
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helicoidal e com cornuti. Na fêmea, pela presença de um 

sienum. pequeno e três alongados e appendix b'ursae longo, 

helicoidal ou alternadamente dilatado e constrito e de 

consisténcia quitinizada. 

HOLLOWAY et alii (1987) e POOLE (1989) 

utilizaram em seus trabalhos o gênero HeLico'uerpa para o 

complexo de espécies formado pelas lagartas-da-espiga-do

milho, sugerindo um acordo entre os pesquisadores da 

subfamilia Heliothinae com relação a mudança de gênero. 

Desta maneira, no presente trabalho o gênero Hel.i..coueT-P.-:l. 

Hardwick foi considerado válido e distinto de HeUoUâ.'5 

Ochsenheimer. 

Helicoverpa zea (Boddie, 1850) 

Genitália do macho (fig. 9 A, B e C). Valuae 

longas uniformemente largas e ligeiramente expandidas no 

ápice. Vesica~ muito longa, helicoidal, com nove a onze 

voltas completas, com grupos de espinhos de tamanho 

variados dispostos ao longo do seu comprimento. Porção 

basal da vesica trilobada, com o espinho da placa basal 

ausente ou inconsplcuo. 

Geni tália da fêmea (f ig. 9 D). Duc t tiS bUY'sae 

membranoso posteriormente e com esclerotizaç~o dorsal res

trita, estendendo-se da metade do d'lLCtus bUT'sa,e até a base 

do appendix bv.rsae, este apresenta-se longo, 
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(aproximadamente duas 

cop'Utatr-i.x) ~helicoidal ~ 

vezes o 

com nove 

comprimento da 

a onze voltas e mais 

robusto distalmente do que basalmante. 

Comentários: Het 7~C()Uer-pa zea pode ser faci 1-

mente distinguida~ entre as demais espécies estudadas~ pela 

longa vesi.ca helicoidal, com grupos de espinhos c6nicos de 

tamanhos variados ao longo do seu comprimento. Por outro 

apecto 

pela 

1 ado, o appendi.x btll"'Sae, he I i co i da 1 e de 

quitinizado, juntamente com os limites atingidos 

esclerotizaç~o dorsal do dtJ.Ct.tlS btJ.l"'sae) caracterizam as 

fêmeas dessa espécie. (COMMON, 1953; HARDWICK, 1965; 1970 e 

TODD , 1 955 ) . 

Mat.er·ial examinado: BRASIL. Rio de Janeiro: 

Itatiaya~ xi-1927 (B. Pohl), 1 macho (MZSP); xi-1931 (B. 

Pohl), 1 fêmea (MZSP). São Paulo: Ituverava, 22-iii-1965 

(R. Cavalcante), 1 fêmea (ESALQ). Piracicaba~ 27-iv-1965 

(S.Silveira Neto & Wiendl)~ 1 fêmea (ESALQ); 

(Idem), 1 fêmea (ESALQ); 22-ix-1965 (idem), 1 

fêmea (ESALQ); 17-xi-1988 (R.S. Mendonça), 1 

03-v-1965 

macho, 1 

macho, .3 

fêmeas (ESALQ);Piracicaba, Criaç~o do 

Biologia de Insetos do Departamento 

26-ix-1989 (J. Justi Jr.), 17 machos, 6 

Laboratório de 

de Entomologia, 

fêmeas (ESALQ) ; 

17-xii-1990 (idem), 3 machos, 9 fêmeas (ESALQ); 20-xii-1990 

(idem), 15 machos, 7 fêmeas (ESALQ); 18-v-1990 (R. S. 

Mendonça), 2 machos, 3 fêmeas (ESALQ). Campinas, vii-1967 

(C.J.Rosseto), 1 macho (ESALQ). S~o Paulo, Cantareira, 
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D. 

0-1i:.i..um --~~~. 
bUI1.Aae 

1 mm 

ve-1.i.ca 

Figura 9. Genitália de Heli..cove~pa Jea •. A. macho (late-

ral); B. macho (ventral); C. aedea~u-1 (late-

ral) com a ve-1i..ca extrovertida; D. fêmea (ven-

trai) . 
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x-1920 (B. Poh I), 1 fêmea (MZSP). Sant.a Cat.arinag Lages, 

12-iv-1988 (R. Fenilli), 1 macho (ESALQ); 27-ii-1988 

(idem), 1 fêmea (ESALQ). Rio Grande do Sul~ Santa Maria, 

4-x-1971 (M.F.Tarrag6), 1 macho (ESALQ). 

4.30 He~iot.h($ Ochsenheimer, 1816 

Aspect.o geral da genit.ália do macho (fig. 10 

A, B e C)o UnetlS recurvado e pontiagudo no ápice. 

Prolongameto do teffWTI.en longo e delgado. Vetl'oae simples, 

longas, ligeiramente delgadas e levemente expandidas no 

ápice, geralmente mais larga na base do que no ,! • a.plce, ou 

seja, a região do sacctll.tJ.s é distinta e robusta; COl"on.a 

formada por espinhos cônicos, intimamente arranjados e 

dispostos em várias fileiras. Vinculum sem projeç~es e em 

forma de "U". Ju.xta retangular, e ocasionalmente com a 

margem dorsal arcada. Aedeaffus pequeno, intumescido e com 

projeção aguda dorsal; vesica como um pequeno tubo 

fracamente helicoidal, desprovido de c·or·n:IJU., com a pon;::ao 

basal constituída por pequenos divertículos e por uma 

pequena faixa estriada, localizada lateralmente próximo 

base do aed.eaetlS. Esta faixa estriada pode estar fundida à 

margem lateral do aedeat!f.us. 

Aspecto geral da genit.ália da fêmea (fig. 10 

D ). Os t LUn't. b'ul"sae membranoso, com esclerotização 

latero-dorsal bem definida. Duct.us bUT's'ae membranoso e 
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afilado posteriormente, com variável esc I erot i zal;::ão 

ântero-dorsal. Esta esclerotizaç~o se estende para formar 

um colar parcial ao redor do appendi..x. 't.l'l.u's·ae no local da 

un ião des t e com a btl.r·sa copuLatl'ix. Btll'sa copul.at.r·ix 

globosa, membranosa e com quatro si.f!,ma (um alongado e três 

pequenos) . Apperv..ii.x b'ul'sae membranoso e com formato 

variável; ductus sem.i..n(d1~S surgindo da porção apical 

e af i I ada do a..ppendix btlr·sae. 

C t il' .,...;!.' d "-- U " ~ lo ' omen ar'10S~ as eS!,c:"Cles o ge>nero neL tchll.tS· 

são reconhecidas, através do exame da genitália do macho, 

pelas longas valvae~ ligeiramente delgadas, presença de 

COl'ona formada por espinhos dispostos em mais de uma 

fileira e uesica fracamente helicoidal, desprovida de 

cornuti.., com pequena faixa estriada próximo margem 

lateral do aedea..8tls. Quanto a genitália da fêmea, a 

esclerotização dorsal do dticttis burs·(te. a presenç a de 

quatro si;gna na btll'sa.. COptll.a..t.l'i .. x (um alongado e três 

menores) e appendix. b~lrsae membranoso, caracter izam as 

espécies deste gênero. 

HeUothis vir'escens (Fabricius, 1777) 

Genitália do macho (fig. 10 A, B e C). 

VaLvae longas, com a base nitidamente mais larga do que o 

ápice (saccul.us distinto e maior que a região do cuc·'Unus·)t 

margem costal sinuosa e levemente expandida no ápice. 
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Vesica fracamente enrolada, desprovida de corn'uti~ com 

faixa estriada mui to pr6xima a margem lateral do cledeCl?!:vB. 

Genitália da fêmea (fig. 10 D)o DtlCt.tlS 

bursae muito estreito posteriormente, alargando-se até a 

entrada na bursa. copuLat.ri..x) esclerot ização dorsal 

estendendo-se desde a porção mais larga do eb.>!t,:;tuS' b~.>!r.sae e 

contornando parcialmente a união do appendi...x btU"SCl.e com a 

bursa copv.'l..atri)(~ onde a esclerotização é mais conspícua. 

Appendix bV.l"'SC!f.? com tamanho aproximadamente igual ao da 

b-ursa copv.latr7~X e afilado apicalmente. 

Coment.ários: He'l.. iothi.s vire.s·cen.S: caracter i-

za-se (genitália do macho) pelas ·ua.l.tlr.."l.e delgadas) com a 

porção basal mais larga do que a apical e pela ve.slca, 

fracamente helicoidal e com uma faixa estriada pr6ximo a 

margem lateral do a.edea,,!,;,,:·us. Quanto a genitália da fêmea, 

distingue-se pelo appendix. bur.s:ae afilado apicalmente, 

quase tão longo quanto a b'ur'sa copl.1Lat.ri .. x. 

Mat.er·ial examinadog BRASIL. Rio de Janeiro: 

Itatiaya; vi-1932 (B. Pohl), 1 macho (MZSP); 

(idem), 1 fêmea (MZSP); iii-1937 (idem), 1 macho 

xi-1932 (idem), 1 macho (MZSP); iii-1933 (idem), 

(MZSP). São Paulo: Piracicaba, 20-xi i-1965 (S. 

Neto e Wiendl), 1 macho (ESALQ)j 26-vi-1966 (idem), 

(ESALQ); 22-iv-1988 (R.S. Mendonça), 1 macho, 2 

xii-1932 

(MZSP) ; 

1 fêmea 

Silveira 

1 fêmea 

fêmeas 

(ESALQ); 30-v-1988 (idem), 7 fêmeas (ESALQ); 12-vi-1988 

(idem), 2 machos, 2 fêmeas (ESALQ); 22-vi-1988 (idem) 1 
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Figura 10. Genitália de Heli..o~hi..-1 v~~e-1cen-1. A. macho (l~ 

teral); B. macho (ventral); C. aedeagu-1 (late

ral) com a ve-1i..ca extrovertida; D. fêmea (ven-

traI) . 
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macho (ESALQ); 29-vi-1988 (idem), 1 macho (ESALQ) ; 

02-vi-1989 (idem), 1 fêmea (ESALQ)i 06-iv-1989 (idem) 2 

machos (ESALQ); 15-iv-1989 (idem), 1 macho, 1 fêmea 

(ESALQ); 29-iv-1989 (idem), 1 macho (ESALQ); 18-vi-1990 

(idem), 2 machos, 3 fêmeas (ESALQ); Piracicaba, Cri&;ão do 

Laborat6rio de Biologia de Insetos do Departamento de 

Entomologia; 12-vii-1990 (J. Justi Jr.), 5 machos, 5 

fêmeas (ESALQ); 05-ix-1990 (idem), 2 machos, 2 fêmeas 

(ESALQ) . 

4Q4. Nocis Hübner, [1823] 1816 

Aspect.o geral da genit.ália do macho (fig. 11 

B e C). Unc"Us recurvado, longo, alargado e com espinho 

apical. Prolongamento do te6'IJ.men estreito e reto. Va~'Oae 

assimétricas com os seguintes processos esclerotizados: 

harpe pequena e pr6xima à região basal das v(lb.lt:te; O:rh1'YI.Ü ~a 

bifurcada em ramos alongados sendo um em direção à margem 

costal (ramo dorsal) e o outro direcionado para a margem 

ventral (ramo ventral) das vaL;'.Iae, formando uma estrutura 

na forma de "V"; região do SCJ.C c"u l. 'us distintamente 

diferenciada; processo distaI do saccul.us bi fido e com 

longas cerdas endurecidas localizadas em leve proeminênecia 

no processo distaI do SaCtl~ b.lS. Jli.n.r.::-uhlni. triangular. JU.xt.r.."l 

distinta e esclerotizada; cmelbls' modificado em uma 

estrutura alongada e pesadamente esclerotizada, que envolve 
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o aedeaf!us. Esse prolongamento do anel.l.us assume diferentes 

formas e apresenta grande importância taxonômica ao nível 

especl fico. Aedeaf!'Us distintamente alargado na sua porção 

anterior, afilado porteriormente e suavemente recurvado; 

vesíca pequena, alargada lateralmente e com distintas 

regiões quitinizadas, uma das quais com diminutos espinhos. 

A~pecto geral da genitália da fêmea (fig. 14 

A e B). Sin'us 'lJr.."l.,g'í,naUs de aspecto assimétrico, profundo e 

densamente pi 10so; osi i'u:rh tH .. u's~,:e pequeno e arredondado; 

placa lisa e pesadamente esclerotizada, como uma 

modificação do uroesternito VI, recobrindo o s'inu..'5' 

'lJa8"inal.í.s e o ostí.-um, b-ul"'sae. DucttlS b'ursae distintamente 

esclerot izado. B'ú!l':5'a cOj'':.I'Ul.airi..x. alongada, membranosa com o 

d'Uct-us sem.inal.í.s localizado numa pequena protuberância, 

pr6ximo à entrada do d'Uci'Us b'lxl',sae na b'Ul'sa cc'p'Ul.(.t.t.l'ix. (na 

reg ião do apex). 

Comentários: as espécies do gênero NC.lcis' po

dem ser facilmente reconhecidas, através do exame da geni

tália dos machos, pela assimetria das val.'lJae e de seus pro

cessos esclerotizados, pelo processo distaI do :5'a,~:ul,bJs e 

anel.l.-us fortemente 

reconhecimento pode 

esclerotizado. 

ser feito 

Nas 

através 

fêmeas, o 

da placa 

esclerotizada formada pelo uroesternito VI, que reco- bre o 

s i nus va8í na l. i:5' e o os t 1: 'U'(h b'fJ.rsae. 
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l\-locís disservet·an.'s (Walker, 1858) 

Genitália do macho (fig. 11 A, B e C). 

VaLvae com assimetria pouco acentuada; harpe alargada e com 

cerdas apicais; ar/~p'U..lla da \'xdva direi ta com tamanho 

aproximadamente igual a da valva esquerda; margem apical 

das vaL vae t r iangu 1 ar; processo di s tal do St2Ct::·'U..b. .. ~s.. bi f ido 

com ramos separados e relativamente menores do que em Noci.s 

Latípes. VínCtlh,Un. triangular e mais longo do que em N. 

latipes . .Jv.xta mais longa do que larga; o:n.elb ... ~5' longo, 

sinuoso, pontiagudo apicalmente e com pequenos espinhos 

cônicos na margem apical. 

Genitália da fêmea (figs. 11 D e 12 A, B e 

C). Sin:us ·'Ua1J7~n.cJ.17~s com tufos de cerdas, que se unem 

apicalmente, formando pequenos triângulos; cJ8t.i.uYI!. OU:C8 • .:t.e 

pequeno e arredondado; placa esclerotizada do uroesternito 

VI com profunda reentrância na margem posterior, formando 

dois ramos alongados com ápice distintamente agudo. 

COffientár-ios: o reconhecimento de N. di..sser

verans pode ser efetuado, examinando-se a genitália do ma

cho, através do t2n.eUv-s· que tem forma longa, sinuosa e 

pontiaguda. Na genitália das fêmeas, pela profunda reen

trância na margem posterior do uroesternito VI (GREGORY et 

alii, 1988). MENDONÇA et alii (1991) constataram esta 

espécie pela primeira vez no Brasil. É provável que esta 

espécie estivesse erroneamente identificada como N. lati..f:.les 
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Figura 11. Genitália de moci..4 di..44e~ve~an4 . A. macho (la

teral); B. macho (ventral); C. aedear;u.4 (late

ral) com a ve-1i..ca extrovertida; D. fêmea (ven-

traI) . 
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placa Çjeni....tal 
(uroesternito VI) 

Figura 12. Moci..-d di..-d-de~ve~an-d. Ao .genitália feminina sem 

a placa do uroesternito VI (ventral); B. uroe~ 

ternito VI; C. porção posterior do abdome da 

fêmea (ventral) 
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devido a grande similaridade dos caracteres morfológicos 

externos entre essas duas espécies. 

Mat.erial examinadog BRASIL São Paulm Pi

cicaba, iv-1965 (S. Silveira Neto), 1 macho 02763 (ESALQ); 

12-iv-1965 (idem), 1 fêmea 2760 (ESALQ); v-1965 (idem), 1 

macho 04713, 1 fêmea 02764 (ESALQ); (ESALQ) i xii-1965 

(idem), 3 machos 04423, 02759 e 02761 (ESALQ); iii-1968 (S. 

Silveira Neto), 1 macho 04713 (ESALQ). EUA. Flórida~ 

Alachua Co. Gainesville; viii-1984 (P. J. Landolt), 1 fêmea 

(ESALQ). 

Hocis 1..atipes (Guenée, 1852) 

Genit.ália do macho (fig. 13 A,B e C). V~::ü'Oae 

com assimetria notadamente grande; lV:J.l'·pe pequena e com 

cerdas apicais; amp'UL La. da -ua.l.'lJa direi ta com o ramo dorsal 

muito mais longo do que o da valva esquerda; ramos ventrais 

das am.p-uUa aproxidamente simétricos; margem apical das 

val.vae arredondada; processo distaI do sacc'lJ.lvs bi fido com 

ramos aproximados e alongados. 11 in.c'Ul.'Un'!. triangular e 

ralativamente curto. J>.J.:..aa basalmente alargada; an.el.l.?J.s 

distalmente truncado e com as margens serreadas. 

Genit.ália da fêmea (fig. 13 D, 14 A, B e 

C). Sin.'Us ·uagin.al. 7~S com cerdas pequenas e indi viduais; 

osti'Um. b'ur-sae amplo e arredondado; placa esclerotizada do 

uroesternito VI com pequena reentrância na margem poste-
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rior dividindo-se em dois pequenos ramos com ápices agudos. 

Comentál~ios: N. lat if.."Ies caracteriza-se,)' 

quanto a genitália do macho, pelo formato do a.n.el.l.t.ls. 

Quanto a geni tá I ia da fêmea, caracteriza-se pelo 

uroesternito VI que apresenta uma pequena reentrância na 

margem posterior (GREGORY et alii, 1988). 

Mat.erial examinado: BRASIL. Amazonas: Porto 

Velho, Rio Madeira, iv-1944 (B. Pohl), 1 fêmea (MZSP). Rio 

de Janeiro: Itatiaia, v-1925 (B. Pohl), 1 macho (MZSP)i 

iv-1931 (idem), 1 fêmea (MZSP)i iii-1936 (idem), 1 macho 

(MZSP). Minas Gerais: Viçosa, UFV, 18-iii-1933 (E. J. 

Hambleton), 1 macho (IBSP). S~O Paulm Ibitinga, 16-xi-1988 

(E. Bergman), 1 macho (IBSP) i24-iv-1990 (idem), 1 macho 

(IBSP). Piracicaba, 22-iii-1964 (S. Silveira Neto), 1 macho 

(ESALQ) i 26-iv-1965 (idem), 1 fêmea 02767 (ESALQ); xii-1965 

(idem), 1 macho 02774, 1 fêmea 02769, 1 macho (ESALQ)i 

v-1990 (idem), 2 machos, 1 fêmea (ESALQ)i vi-1990 (idem), 

2 fêmeas (ESALQ). Itatinga, vii-1990 (J. C. Campos), 2 

machos, 1 fêmea (ESALQ). S~o Paulo, Ipiranga, ii-1921 (B. 

Pohl), 3 machos (IBSP); S~o Paulo, Cantareira, ii-1919 (B. 

Pohl), 1 fêmea, 1 macho (MZSP) i i-1927 (idem), 1 macho 

(MZSP); x-1927 (idem), 1 fêmea (MZSP); Sã: o Paulo, 

Triangulo, x-1924 (idem), 1 fêmea (MZSP) i S:ão Paulo, 

Trianon, xii-1928 (idem), 1 macho (MZSP). Salesópolis, 

Boraceia, 15-iii-1967 (Trav.F. & E.X. Rabello), 2 machos 

(MZSP). Santos, Boraceia, iii-1968 (Ricardo Trav. & Trav. 
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Figura 13. Genitália de moc~/.J J...a~~pe.1. A. macho {late

ral); B. macho (ventral); C. aedea~u/.J (lateral) 

com a Ve.1LCa extrovertida; D. fêmea (ven-

traI) . 
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aca Ç)eni...;tal. 
(uroesternito VI) 

Figura 14. Moci...-1 l.a;ti...pe-1 • A. genitália feminina sem a pl~ 

ca do uroesternito VI (ventral); B. uroesterni 

to VI; C. porção posterior do abdome da fê-

mea. 
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F.), 3 fêmeas (ESALQ). Santa Catarina: Neu Bremen, vi-1937 

e xi-1937 (B. Pohl), 1 macho, 1 fêmea (MZSP). 

4.6. Psev.daletia Franclemont, 1951. 

Aspecto geral da genitália do macho (fig. 15 

A, B e C). Unc'us curto, dilatado basalmente e pontiagudo 

distalmente. Prolongamento do t.etram.en. longo, largo e 

recurvado medianamente. Valvae grandes; c'I.J!c~.J!llv.s ni t idamen-

te destacado por uma reentrância na margem apical das 

val.vae~ pela presença de densa coron.a formada por 

espinhos esclerotizados disposto desordenadamente e por um 

espinho apical local izado na margem costal; c Z.asper como um 

gancho algargado; am.puU(:J. afilada e curta; estrutura de 

aspecto vesicular presente entre as bases das ~Ja.b.)a.e e a 

margem ventral da jv.xta. 1Ii..n.c'l.ll.tlm. largo e curto. JtL"r(t.a 

alongada com a região basal dilatada. Aedeo:~v.s curto e 

I ar go; vesica vo I umosa com vár ios C01"n:ut i di spos tos ao 

longo do seu comprimento. 

Aspecto geral da genitália da fêmea (fig. 16 

D). Osti-um. bv.r·sae amplo. Placa genital distinta. DtlCttJ.S 

buZ'sae quitinizado. BuZ'.sa copulatr-i..x membranosa; l':J.ppendi..x 

bv.rsae longo, quitinizado e com a distai 

membranosa, de onde se origina o ..:-luc:t.'I.1s· 'Sem..i..ru::úi..'S. 

Comentários: o gênero Pseudaietio: pode ser 

prontamente reconhecido pelo exame da genitália dos machos, 
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através do formato caracteri stico das ·)Jab.>ae, que apresen

tam CUC'l1l.l.'l1S destacado e corona formada por espinhos escle

rotizados dispostos desordenadamente e pela estrutura 

vesicular localizada entre a base das 'vct.b)Q'.e. Nas fêmeas o 

appendix bursae (longo, quitinizado e com 

membranosa) separa este gênero dos demais 

trabalho. 

Pseudal.etia ctdul.tera (Schaus, 1894) 

porç;ã:o 

estudados 

distai 

neste 

Genitália do macho (fig 15 A, B e C). Vo:luae 

com a margem costal sinuosa, espinho apical largo e n;ã:o 

pontiagudo; c'ucuU'us estreito; corona com espinhos espar

sos; c l.asper pequeno e a largado; ampul. la expos ta. Vinc~.ú 'l1rft 

levemente arredondado. Juxta distintamente alargada na base. 

Genitália da fêmea (fig 15 D). Pl.aca 8erd.. tal. 

mais estreita anteriormente do que posteriormente. BtLl"sa. 

cop?J.Latrix pequena e membranosa; a.ppen.di .. x b'l..LrSae amp I amen te 

preso ao d'l1ct'l1s' b~lrsae~ formando uma região de aspecto cor

diforme e quitinizado em mais da metade de seu comprimento. 

Comentários: examinando-se a geni tá I ia de 

exemplares machos de P. aduLtera distingui-se prontamente a 

margem costal sinuosa, C'l1C'l1l. blS' estrei to, am.p'l1UtJ. exposta e 

·uinc?J.L?J.m. arredondado. Na genitália da fêmea, o appen.dix 

b'l1rsae quitinizado em mais da metade de seu comprimento, 

amplamente preso ao duct'Us' b'ürs'ae formando uma região de 
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append.Lx 
bU17.4ae 

Figura 15. Genitália de r4eudale~.La adul~el7.a. A. macho (l~ 

teral); B. macho (ventral); C. aedeagu4 (late

ral) com a Ve4.LCa extrovertida; D. fêmea (ven-

traI) . 
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aspecto cordiforme, separa esta espécie de P. seq,tlr... .. L:V.:. 

Mat.er- i aI exami nadm BRAS I L . Ri o Gr-ande do 

Sul: Passo Fundo, xi-1989 (J. R. Salvadori), 5 machos, 2 

fêmeas (CNPt-campo). Santa Rosa, 1987 (idem), 3 fêmeas 

(CNPt-campo). URUGUAI. Calania: Estaci6n Experimental "La 

Estanzuelo", xii-1987 (Donato L.),4 fêmeas, 1 macho, 2179 

(ESALQ) . 

Pseudal.et ia .s·equax. Franc I emon t, 1951 

Genit.ália do macho (fig. 16 A, B e C). 

Val.vae com margem costal reta e com espinho apical longo e 

afilado; cucuU'us alargado e com densa corona; (J.mp'I.J~l.u:t 

encoberta pelo cl.aspel'. VinC'ul.·um. largo e ventralmente 

achatado. J?lxt.a. longa e estreita. 

Genit.ália da fêmea (Fig. 16 D). F\laco: 

I$eni tal. a I ongada. BUl'sa copul.a.tl'ix membranosa; appendi.x 

bursae tubular, bem definido, emergindo sobre a porç~o 

posterior do duct·us b-ursae, quitinizado em aproximadamente 

metade de seu comprimento. 

Coment.ários: 5·eCrl.J~ax. caracter i za-se, quan-

to a genitália masculina, pela margem costal reta das 

val.vae, pela arftp'úl.l.a encoberta pelo cl.asper e pelo formato 

da juxta. Quanto a genitália da fêmea, caracteriza-se pelo 

aspecto tubular do appendix bur'sae que se apresenta 

quitinizado em aproximadamente metade do seu comprimento e 



A. D. 

cl.a-1pe/l. 
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bUIl.-1ae 
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Figura 16. Genitália de ~-1eudal.e~.i..a -1equax. A. macho (la

teral); B. macho (ventral); C. aedea~u-1 (late

ral) com a ~e-1.i..ca extrovertida; D. f~mea (ven-

traI) . 
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s~parado da porç:;o posterior do ductus' bUY'sae. 

Material exanúnado: BRASIL. São Paulo: 

Ibitinga, xi-1988 (E. Bergman), 5 fêmeas, 1 macho (IBSP). 

Santa Cruz das Palmeiras, xi-1989 (S. Silveira Neto), 6 

machos, 2 fêmeas (ESALQ). Piracicaba, xi-1989 (R. S. 

Mendonça), 6 fêmeas, 2 machos (ESALQ); ii-1990 (idem), 4 

fêmeas, 6 machos (ESALQ). Rio Grande do Sul: Passo 

xii-1989 (J. R. Salvadori), 5 machos, 2 

(CNPt-campo); xi-1987 (idem), 8 machos, 4 

(CNPt-Iaboratério). 

4.6. Pseudop1.usia McDounnough, 1944 

Este gênero contém uma única 

Fundo, 

fêmeas 

fêmeas 

espécie, 

Psev.dopl.'usia 7~n.c1.'udens. Portanto, as estruturas diferen

ciais utilizadas na caracterização da genitália de machos e 

fêmeas, adaptam-se perfeitamente, tanto à descrição genéri

ca como à específica. 

Psev.dop1. v.si.a 7~ nc 1. 'l1dens (Wa I ker, 1857) 

Geni tál i a do mac ho (f i g . 1 7 A, B, C e 18 ) o 

Unc'us longo e de I gado. Pro I ongamen t o do tee-'umen. a I ongado e 

estreito. VaZvae delgadas basalmente, expandindo-se 

gradualmente; margem apical arredondada; margem costal com 

uma elevação foiciforme pequena, próxima aos prolongamentos 
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do tetru.rfLen; c latlus' longo e com cerdas; ctm.{./ulla f i 1 i forme e 

extremamente longa j maior que o comprimento médio das 

vaLvae. Vi n.c-u L-um. longo e pont iagudo. J-uxta arrendondada e 

com um pequeno espinho na margem dorsal (espinho da juxta). 

Aedeae·lJ.s intumescido anteriormente j constrito medianamente 

e expandido posteriormente j onde est~o presentes inúmeros 

espinhos; vesLca longa e membranosa j com a base definida 

por uma porção de diminutos espinhos e por dois espinhos 

longos, finos e recurvados, medianamente com muitos 

espinhos na forma de pequenos ganchos dispostos em fileira. 

Genitália da fêmea (fig. 17 D). Osti.~lrf~ 

b-ursae disposto sobre uma porção membranosa, invaginada e 

de aspecto rugoso. 

b-ursa COplJ.LtJ.tr·i.)(~ 

Ductí'.J~.S· b·I.)~rsae menor que o comprimento da 

membranoso, anteriormente afilado e 

levemente estriado próximo A entrada na bursa copulatri.x, 

Esta é alongada e membranosa; apperl/iix b-ursae surgindo do 

apex, como um longo tubo membranoso, curvado ao longo do 

corpo da bursa; .d~lctus s'erfdnaUs' originando-se da porç:~:o 

final do appendi.x b-ursr.."Y..e. 

Comentár' i os g Ps·eudo{.I l us' i a i. nc l ~.)~dens· c a r ac t e-

riza-se (genitália do macho) pela elevação foiciforme da 

margem costal das 'velltlae, am.pull.a extremamente longa, 

espinho da j1.1.xt.a presente e ·ui.n.c-ul .. um. longo e pont iagudo. 

Quanto a genitália da fêmea, distingue-se pela porç:~o 

membranosa, invaginada e com aspecto rugoso que abriga o 

ostium. bv.rsae e pela presenç: a de appendi.x 
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• \ J V.Lncu .... um 

v ..•.••....• ••·• 

Figura 17. Genitália de ~~eudoplu~~a ~ncluden~. A. macho 

(lateral); B. macho (ventral); C. aedea~u~ (l~ 

teral) com a ve~~ca extrovertida; D. fêmea(ve~ 

traI) 
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Figura 18. P~eudop..l..u~.i.a .i.ncluden~. Aedea~u~, jux~ae es 

pinho da jux~a (ventral). 



85 

inteiramente membranoso. 

Segundo KLOTS (1970), a porçlo membranosa, 

invaginada e de aspecto 

b'tlr-saejt cor responde ao 

rugoso~ onde repousa 

stn:us ·uCLBtna.l. tS~ que 

extrovertido no momento da cópula. 

o ost. i.um. 

pode ser 

Mat.er i aI exami nadog BRAS I L. Espi r i t.(,) Sant.o : 

Linhares, v-1990 (D. S. Martins), 3 fêmeas, 2 machos 

(ESALQ). São Paulo: Santa Cruz das Palmeiras, i-1990 (S. 

Silveira Neto), 4 fémeas e 5 machos (idem); ii-1990 

(idem), 4 fêmeas, 7 machos (idem). Piracicaba, 15-xii-1989 

(R. S. Mendonça), 1 fémea, 1 macho (idem); v-1965 (S. 

Silveira Neto), 1 macho, 02872 (idem); i-1966 (idem), 1 

fêmea, 02873 (idem); iv-1967 (C. M. Biezanko), 1 fêmea, 

03466 (idem). 

4.7. Rachipl.vs0:t Hampson, 1913 

Aspect.o geral da genit ... .ália do macho (f ig. 19 

A, B e e)o Un.c·l.J.S encurvado, delgado e pontiagudo. Prolonga

mento do teeu.m.en pequeno e largo. Val.vae estreitas na 

base, alargando-se gradualmente, com a margem costal niti

damente expandida, projetando-se em urna proeminência de 

ápice arredondado e truncado; cl.avus longo, filiforme e com 

cerdas apicais; \":il'ltpu.'Ua ausente. VinCUOll'1t alargado, modera

damente projetado e com o ápice truncado. Juxt.r..:r.. de aspecto 

triangular. Aedeaevs de tamanho normal e intumescido 
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anteriormente; vesica globosa, com três distintos grupos de 

espinhos dispostos ao longo do seu comprimento, sendo dois 

grupos medianamente localizados e um apical. 

Aspect.o qeral da genit.ália da fêmea (fig. 19 

D)o OsUurtl.. bUl'·s(:J.e largo, esclerotizado 

protegido por uma placa bilobada de 

( p 1.. ac a Ben. i tal). Duc t 'us b-ur'sae t 

e ventralmente 

aspecto cordiforme 

estreito, reto, 

posteriormente membranoso, seguindo-se uma pequena porçlo 

esclerotizada; membranoso medianamente e anteriormente 

estriado, próximo à entrada na bursa copulatrix, que ocorre 

na porção mediana. B·ur·sa. copuLatrix alongada e membranosa 

na região do lun.d~.)~s~ com forte invaginação lateral, que 

forma uma protuberância' esclerot izada na região do r..'y..pex; 

duct'Us semin.alis surgindo desta invaginação. 

Coment.ários: o gênero é bem distinto (geni

tália masc'!llina), através do prolongamento do teerumen.~ for

mato das vai vae, ausênc ia de am.{Yo.ila e uesl:ca. gl obosa, 

constituida por tr~s grupos de corn:uU .. Quanto a genitália 

feminina, este gênero é caracterizado pela placa bilobada 

que encobre o ost i'U'({t b'Ursa.e~ invaginação esclerotizada 

presen t e no ape:lI.: da bursa. cop·uLatri.x e ausênc i a de appendi .. K 

bursae. 

Rachiplv'sia nu (Guenée, 1852) 

Genit.alia do macho (fig. 19 A, B e C)o 
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VaLvae estreitas na base, e margens costais expandidas e 

truncadas; cLG.VtiS longo, filiforme e com cerdas apicais. 

VincuLum. constri to medianamente, truncado na margem 

ventral, onde apresenta uma leve escava.;:ão mediana .. h.Dd.a. 

basalmente alargada e dorsalmente alongada. Vesica globosa, 

com três espinhos apicais (o maior com o dobro do tamanho 

dos menores), um grupo de aproximadamente 25 espinhos 

cônicos na porc;;~o basal e quatro espinhos medianamente 

localizados. Lateralmente, entre a porção mediana e apical 

da vesica há uma porção fracamente quitinizada. 

Geni tália da fêmea (f ig. 19 D)o P~a..ca.. ~~:eru~-

taL cordiforme. D'uctus b'ursae penetrando na btl.Z'·SCl. COpUl.Cl.-

trtx depois da invaginação esclerotizada (a..l=.I€:X). Bu.rs·a.. 

copuLatrix com forte invagina.c;ão esclerotizada, dividindo 

lateralmente a bursa em duas porç5es iguais, sendo a 

posterior (apex) fortemente esclerotizada e .a anterior 

(fundu.s) membranosa. Duct'u.s Sé'fhtna..tlS surgindo da porção 

anterior da invaginação esclerotizada, direcionado poste-

riormente, passando através da superficie ventral do a..{.l€:x. 

Comentáriosg a geni tá I ia do macho de 

RachipLusia n.·u caract er i za-se pe I a ausênc i a de Clll''!.p'I.1L La nas 

vG.Lvaé'~ vtncu.~u.m medianamente constrito, com a margem 

ventral truncada e levemente escavada, formato da fuxU:t. e 

cornuti da ·uesi.ca. A genitália da fêmea caracteriza-se pela 

placa bilobada, (cordiforme, que encobre o (")st."l.um. 

pelo ductus bur·sCl.e, que penetra lateralmente na btll"sa copu-
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~atrix depois da acentuada invaginaç~o esclerotizada, ou 

seja na porção anterior e membranosa da btlrsr.."l. e pelo Cl,pe.):'. 

Ao descrever a genitália masculina de R.nu~ 

ANGULO (1978) encontrou na uF.:'?si.ca. dois grupos de corn.tlU" 

um basal com dois espinhos (um o dobro do tamanho do outro) 

e um grupo no terço distaI com 22 espinhos retos e 

pequenos. Encontrou, também microespinhos nas paredes da 

vesica. Ainda segundo o referido autor, um siem-um, na forma 

de uma placa suboval está presente na bur's'(.t c'o~~~ ... !l!,:tr'ix. As 

observaçôes de ANGULO (cit. Loc) não coincidem com as 

descritas no presente trabalho, onde a uesica possui três 

grupos de COl'n:ut, i, e a geni tá I ia da fêmea não apresenta 

sif$nurtt na bursa copulatrCIC. Segundo McDUNNOUGH (1944), que 

revisou os gêneros e espécies da subfamilia 

vesica possui três grupos de espinhos e o 

Plusiinae, 

autor 

a 

referências à presença de si,gTt.'um .. KITCHING 

~o fêz 

(1987), 

esclarecendo as dúvidas quanto a presença ou ausência de 

si8T'!.'W~"I.., descreve'u a btu"sf..t. copuLa.trix de um P I us i inae 

tipico, como um saco assimétrico e sem ,s'tf$nv..rtt. 

Ê preciso 

esquemas das genitálias e 

salientar, que 

fotografia do 

com base nos 

adulto, ANGULO 

(1978) examinou efetivamente exemplares de R. n.u. Desta 

forma, as diferenças encontradas nas genitálias deste 

trabalho e aquelas relatadas na literatura, indicam que 

mais pesquisas devem ser realizadas para uma melhor 

compreens~o dessa espécie. 
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placa 
~en~~al 

Figura 19. Genitália de ~ach~plu~~a nu. A. macho (late

ral); B. macho (v~ntral); c. aedea~u~ (late

ral) com a ve~~ca extrovertida; D. fêmea (ven-

traI). 
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Mat.er- i aI exami nado: BRAS I L. Per-nambuco: v i i -

1989 (Irene D.), 2 fêmeas (ESALQ). São Paulo~ Santa Cruz 

das Palmeiras, iii-1990 (S. Silveira Neto), 1 macho 

(ESALQ). Piracicaba, x-1989 (R. S. Mendonça), 2 fêmeas 

(ESALQ); xii-1989 (idem), 2 machos (ESALQ). Rio Grande do 

Sul: Passo Fundo, xii-1989 (Reichert Jr.), 6 fêmeas, 5 

machos (ESALQ). URUGUAI. Colonia~ Estaci6n Experimental "La 

Estanzuelo", xii-1987 (W. Chiaravalle), 1 fêmea, 2 machos 

(ESALQ) . 

408. Spodopter-a Guenée, 1852 

Aspect.o ger-al da genit..áIia do macho (fig. 25 

A, B e C). UnctJs delgado, longo encurvado e pontiagudo. 

Prolongamento do teeum.en ligeiramente alongado. VoJv(te lar

gas, curtas, com uma fenda entre o sa.cC'ul.·us e o c'l.lctll.l.'l.lS, 

assumindo um aspecto bí fido na margem apical; cla.sper- como 

uma projeção encurvada; f.."lJl'l..pul.l.a fina, distinta e com cerdas 

apicais; procésso basal do S'acct.!lus dist into e com cerdas 

apicais; edit.'um. localizado próximo à f.."lJl'I.ptll.l.a como uma 

região levemente quitinizada e com cerdas; superfície 

externa das val.'uct.e com expansr:Jes membranosas denominadas 

cor-em.ata. Vincult~m. amplo e arredondado . .)uxto: distinta, com 

base larga e ápice afilado. Aed.ea8'us afilado, sinuoso e com 

estreitas extensBes quitinizadas, que avançam sobre a 

vesica como reforços ou canaletas; vesica globosa e 



pequena, provida de pequenas regi5es 

espinhos cônicos e cerdas endurecidas. 
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esclerotizadas, 

Aspecto geral da genitália da fêmea (fig. 25 

D). Po.pi~7.o.e o.no.~es como um bulbo membranoso densamente 

recoberto por tufos de finas e longas cerdas de co I oral;:l!lo 

pardo-acinzentada a negra. DsU .. um. bttrsae amplo, pl.aca. 

8eni.to.~ quitinizada, de formato variado. DV.Ct'I.LS· bv.'1:'sae 

largo e esclerotizado. Porção membranosa, como uma dobra ou 

articulaç~o, localizada entre a placa f.{enito:l 

b'urso.e~ definindo claramente os limites dessas duas 

es t ru turas. Bv.'1:'sa COPv.U:J.t '1:'1: x arredondada; s1:?5{nv:t& presente; 

pro I ongamento lateral pr6x imo à junção do dl.lc t.tlS btll"Sa.e com 

a bu'1:'so. copv.lat '1:'1: x , na região do apex; dv.ctv.s .'S·erfdnau..s 

geralmente surgindo da extremidade do prolongamento lateral 

ou próximo a este prolongamento. 

Comentários: a genitália do macho é muito 

caracteristica, particularmente pelas 1J.Cl.l .. ur.1.e largas, curtas 

e bí fidas no ápice; clast'=ler que se apresenta como um tipico 

processo esc I erot i zado na face interna das 1Jal.t)ae e o 

edi tum., além da presença de cO:J,'·emi.l:l..ta. Nas fêmeas, os maciços 

tufos de longas e finas cerdas, que recobrem as papl.~l.l.ae 

ano.~es, juntamente com a presença do prolongamento lateral 

no apex da b'll'1:'.sa copu~at'1:'ix, caracterizam as espécies do 

gênero. 

o exame da genitália constitui o melhor 

procedimento para o reconhecimento do gênero e 
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identificação das espécies (TODD & POOLE, 1980). 

Spodoptera aLbuLG. (Walker, 1857) 

Genit.ália do macho (fig. 20 A,B e C)o "S!:)ci1~ li 

presente como um estreito prolongamento na margem superior 

do te~umen, distante da base do uncus e com a extremidade 

posterior reta. lIa.L-uae com ampla fenda entre o sal.::c,tll"tls e 

CUCULLUS, extremidade do sG.ccub ... ~' clavada; CLo . .s'(?el' pequeno, 

largo e com duas projeções pontiagudas, base do cl,r.."i.spel" com 

dois lobos arredondados, levemente esclerotizados e 

direcionados à margem costal; processo basal do SClCCtlb .. lS 

indistinto. VincuLum largo, arredondado e levemente 

achatado ventralmente. Juxta triangular com base larga e 

arredondada. Vesica com tufo de cerdas, endurecidas na 

extremidade basal, próximo a margem dorsal do aedea~'lJSf com 

região levemente quitinizada desprovida de espinhos, (como 

uma faixa dorsal), e com tufos de cerdas endurecidas 

presentes na porção apical. 

Genit.ália da fêmea (fig. 20 D)o PapiUae 

anales com tufos de cerdas de coloração 

com alguns tufos pretos intercalados. 

pardo-acinzentada, 

Os t, t, ~.Im, 

recoberto por uma placa ,qeni. ta.L ampla que se apresenta como 

uma estrutura alongada, esclerotizada, digitiforme e 

direcionada posteriormente. DtlCt.tlS b"l..ll"SCl.e alongado. Pl,r.."'I.ca, 

~eni tal. mais curta do que o duct'ú..5' bursae. Bul'sG. copulatrix 
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longa e arredondada, mais comprida do que larga; Sl.en:um. de 

tamanho médio; prolongamento lateral digitiforme; duct.tlS 

seminatis próximo ao prolongamento lateral. 

Comentár'ios: S. ,~:lb'l..uo: caracter i za-se, 

quanto a genitália do macho, pela presença de longos 

"socii" com as extremidades retas, e localizados distantes 

da base do uncus; ampla fenda entre o sCtcCUhLS' e i::·~lc'lJ.l bJ.:5·, 

saccu[us com a extremidade distaI clavada~ c[clSpel"' pequeno, 

com duas projeç~es pontiagudas. Quanto a genitália da 

fêmea, caracteriza-se pela presença de uma projeção 

digitiforme mediano esclerotizado na margem posterior da 

p[aca eenita[, que recobre o ost.i:um. bUl"'sae e pelo formato 

do prolongamento lateral. 

Possivelmente, nem todos os "socii" 

descritos (PIERCE, 1909; VIETE, 1948; OGATA et alii, 1957 e 

TUXEN, 1970) são homólogos. Podem estar corretamente 

designados para uma determinada família, mas erroneamente 

para outras. Por esta raz~o e devido a complexidade das 

estruturas da genitália em Lepidoptera, o termo SOCLL foi 

adotado no presente trabalho com a finalidade de 

representar um par de estruturas alongadas e esclero

tizadas, desprovidas de cerdas, localizadas na margem 

posterior do t.e,og·un'l.en e em cada lado ventral do ·un.ctlS. 

Até recentemente, S. albula (Walker, 

era referida na literatutra como S. 

( POOLE , 1989). 

stln.i.a. (Gueneé, 

1857) 

1852) 



A. 

c. 

papi..l..l..a 
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prolongamento-..... 
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Figura 20. Genitália de 5podop~e~a al..bul..a. A. macho (la

teral); B. macho (ventral); C. aedea~u~ (late

ral) com a ve~i..ca extrovertida; D. fêmea (ven-

traI) . 
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Mat.er·ial examinadog EUA. sem local de 

coleta. Cosmo Spring, Cornell University, 5-iv-1930 ( PR ), 

2 fêmeas (IBSP). BRASIL. São Paulog Assis, viii-1945 (B. 

Pohl), 1 macho (MZSP). Piracicaba, 18-iv-1990 (R. S. 

Mendonça), 1 macho (ESALQ)i sem dados de coleta, o exemplar 

recebeu a etiqueta com o número R-1, 1 macho (ESALQ); 

17-i-1991 (R. C. Monteiro), 1 fêmea (ESALQ). 

Spodop t er·CJ. r:'J..r'I.dlY>fJeCJ. (S t 011, 1782 ) 

Genit.ália do macho (fig. 21 A, B e C). 

Va~?Jae com nl tida fenda entre o sa.cC"ub.1s e c·uC"ul.l."uSi 

c~asper curto, ~:o alcançando a fenda entre o .':S'acc~ ... ~l.us e o 

c'Uc'UU'Us, com o ápice recurvado, a base larga e com um lobo 

direcionado para a base das val.vae; processo basal do 

sacct.l.~'Us pequeno e triangular; edU·um. ausente. VínC"uLt.mc. 

largo, arredondado e levemente achatado ventralmente. Juxta 

mais comprida do que larga e com uma reetrlncia mediana no 

ápice. Vesica globosa com quatro regiôes distintas (uma 

fortemente quitinizada com ápice proeminente e um pequeno 

espinho lateral, uma levemente quitinizada com pequenos 

espinhos cónicos de ponta escura e duas outras com pequenas 

cerdas endurecidas). 

Geni t.ália da fêmea (f ig. 21 D). Papi.. Uae 

ana~es com tufos de cerdas de co loração negra. Pl.cl..ca 

eenital ampla, curta, com margem posterior reta e anterior 
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com uma grande reentrància mediana na forma de "V" 

invertido. Ductus bursae longo, distinto e com nitida 

esclerotização ventral. PLar..::r.."i. ,qen,í,taL mais curta e mais 

larga do que o ductus bursae. Bur,sa copu'l.atrix globosa, com 

constriçâo posterior; síen:tlllt alongado; prolongamento 

lateral muito desenvolvido, triangular e localizado na 

porção cons t r i t a da b-ursa cop'ul,atríx. 

Comentários: S. tJ..ndro~:§:ea caract er i za-se 

(gen i tá 1 i a do macho), pe 10 c klsper' 1 ar go na bas e, pequeno e 

recurvado, pela auséncia de editurtt e pela veS'i'.,,-:'a com 

distinta regiâo quitinizada com ápice agudo. Quanto a 

genitália da fêmea, caracteriza-se pela grande reetrància 

mediana, na forma de "V" invertido, na margem anterior do 

pLaca ~enita'l. e pela presença do amplo prolongamento 

lateral triangular. 

Material examinadog BRASIL. Amazonas~ 

Benjamin Constant, Rio Javary, xii 1946 (B. Pohl), 1 

fêmea (MZSP). Parág Belém, CEPLAC/CEBEL, 23-viii-1978 (A. 

C. M. Mendes), 1 macho (ESALQ). Coparituba, CEPLAC/CITEA, 

21-vi-1990 (A. Williams), 1 macho (ESALQ). s:.::ro Pat1l(l~ 

Linhares, Reserva Florestal, 28-vi-1990 (J. C. Campos), 1 

fêmea (ESALQ). Araraquara, RIPASA,Fazenda Boa Esperança do 

Sul, 2-viii-1990 (G. M. C. Rios), 1 fêmea (ESALQ). Sâo 

Paulo, Cantareira xii - 1920 (B. Pohl), 1 macho (MZSP). 
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Figura 21. Genitália de 5podopte~aand~ogea. A. macho (l~ 

teral); B. macho (ventral); C. aedea9u-ó (late

ral) com a ve-ó.i..ca extrovertida; D. fêmea (ven

trai) . 
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Spodoptera. &:.I~l~cho.s· (Fabricius, 1794) 

Genitália do macho (fig. 22 A, B e C). 

Va.Lva.e com estreita fenda entre o s<."'iCC·ULtlS e CtlCtll.l.·us; 

cLa.sper longo estreito, quase reto e encurvado somente no 

ápice; processo basal do sa.ccubJ-S' pequeno, delgado e com 

cerdas na extremidade. Vi.nc·ul .. um. largo, arredondado e 

levemente achatado ventralmente. }'I.1xta triangular, com base 

larga e com dois lobos laterais. VesLca com três regi5es 

distintamente quitinizadas (uma pequena e pontiaguda, uma 

com dois grupos de pequenos espinhos cónicos e outra com 

longas cerdas endurecidas). 

Genitália da fêmea (fig. 22 D) .. PClpiUti.e 

a.nal.es com tufos de cerdas de co I oração negra. Pl.aca. 

eenita.L curta, com a margem posterior reta e anterior com 

uma pequena reetrância na forma de um "V" invertido. Duc:t'U-S' 

b'ursae com comprimento aproximadamente igual ao da pl.aca. 

eenital.. Bursa copul.atrix larga, arredondada e com leve 

constrição na porção posterior; sientlm. alongado; 

prolongamento lateral pequeno, triangular e localizado na 

porção cons t r i t a da b·ur-sa. copul.atr·i..x. 

Comentár'ios: a gen i tá I i a do macho de S. 

doLi..chos distingui-se pelo cl.asper· longo, estreito, quase 

reto e pela juxta que apresenta aspecto triangular com dois 

lobos laterais na base. Na genitália da fêmea, a pequena 

reetrância na forma de um "V" invertido na margem anterior 
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Figura 22. Genitália de 5podop~e~a dol~cho4. A. macho (l~ 

teral); B. macho (ventral); c. aedea~u4 (late

ral) com a ve4~ca extrovertida; D. fêmea (ven-

tral) . 
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da p'l.a.ca. eeni tal, o duc t '/l.S bur.sae com com- pr imen to 

aproximadamente igual ao da pl.a..ca.. eeni.t.a'l. e o pequeno 

prolongamento lateral distinguem esta espécie das demais do 

gênero estudadas no presente trabalho. 

Mat.erial examinado: BRASIL. Minas Gerais: 

Viçosa, 16-xi-1933 (E. J. Hambleton), 1 fêmea (IBSP). São 

Paulo: Piracicaba, 30-viii-1965 (S. Silveira Neto & 

Wiendl), 1 macho (ESALQ); 14-ii-1966 (idem), 1 fêmea e 1 

macho (E8ALQ); viii-1970 ( sem coletor), 1 macho (ESALQ); 

iv-1972 (idem), 1 macho (ESALQ); sem local de coleta, 

15-x~1981 (A. Mendes), 1 fêmea (ESALQ); sem dados de 

coleta, etiqueta no R-3, exemplar inicialmente determinado 

como S. litt'W .... {l~ 1 fêmea (ESALQ)i 5-viii-1989 (R. S. 

Mendonça), 1 macho (ESALQ). São Paulo, x-? (B.Pohl), 2 

fêmeas (IBSP); S:ão Paulo, Instituto Florestal, 7-iii-1985 

(E. P. Teixeira), 1 fêmea (IBSP). 

Spodoptera erúianl~a (8toll, 1782) 

Gani t.ália do machoo (f i g. 23 A, B e C)o 

"Socii" presente como um prolongamento amplamente ligado ao 

teeum..en, pr6ximo.à base do uncus e com a extremidade 

arredondada. 1Ia..bJa..e com distinta fenda entre o sa.cctll.'Us e o 

cuc'U'l. 'l. tl.S , ex tremi dade do .s·accul 'IJ.S pon t i aguda; c'La.sper 

longo, recurvado e extremidade afilada, base do cl.a..sper com 

um lobo levemente esclerotizado direcionado para a margem 
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costal; a.'f&lyu.ll,'2 mui to pequena e com cerdas apicais; 

processo basal do sacculus indistinto. V?~n~::·~J.b ... ~& largo e 

arredondado. Jl.cw.:t.a. muito ampla. lIesica. com uma estreita 

região levemente esclerotizada, constituida por diminutas 

cerdas decumbentes e outra região com cerdas endurecidas. 

Genit.ália da fêmea (fig. 23 D). PapiUae 

anaLes com tufos de cerdas de coloração marrom. Pl.acc'l.. 

genital ampla, com a extremidade posterior fortemente 

sinuosa e com nitida reentrâ.ncia mediana. l.hJ.ctus· bUl'.'So:e 

curto. Bursa. copul.r.."I..t.ri.:x: I onga e arredondada; si.,qn:um. mui to 

longo, quase alcançando a largura total da face ventral da 

bUT'sa COpULo,tr·Í'x; prolongamento lateral indistinto e de 

aspecto rugoso; duct'Us sem.ino:Us local izado em uma porç?fo 

membranosa no lado oposto ao do prolongamento lateral. 

Comentár'iosg .5'. el'1~da.rd.,'2 dist ingue-se por 

apresentar, na genitália do macho, longos "socii." com as 

extremidades arredondadas, localizados pr6ximo base do 

uncus; ni t ida fenda entre o Sa.cC·l.1Ltl.S e o cucul.l.us (menor do 

que em S. a.lbula) e formato pontiagudo da extremidade do 

saccuLus. A genitália da fêmea caracteriza-se pela distinta 

sinuosidade da extremidade posterior da pl.aca é':en.U.ctl, pelo 

aspecto rugoso do prolongamento lateral e pelo longo 

si..gn'Urft. Esta é a única espécie do gênero, em que o .'Si..~'SmJ.l{t 

se apresenta muito desenvolvido. 

Mater'ial examinado: BRASIL. Rio de 

Janeiro:Itatiaia, iii - 1937 (B. Pohl), 1 fêmea (MZSP). 
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Genitália de 5podopt:.e4a e4LdanLa. A. macho (l~ 

teral); B. macho (ventral); C. aedeaf}u.-1 (late 

ral) com a ve.-1Lca extrovertida. D. fêmea (ven-

traI) . 
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Minas Geraisg Viçosa, 20-x-1932 (E. J. Hambleton), 1 macho 

(I B S P) ; 2 O - x i - 1 9 3 3 (idem) , 1 macho (IBSP). S'~' • .8.0 Paulo~ 

Piracicaba, 6-xi-1967 (S. Silveira Neto), 1 macho (ESALQ); 

sem dados de coleta, etiqueta número R-2, 1 fêmea (ESALQ); 

12-viii-1989 (R. S. Mendonça), 1 macho (ESALQ). São Paulo, 

Alto da Serra, ii- ? (B. Pohl), 1 macho (IBSP); vi-? (B. 

Pohl), 1 macho (IBSP); São Paulo, Vila Mariana, iv-1939 

(B.Pohl), 1 fêmea (MZSP). Sant.a Cat.arinag Timbó, ii-1935 

(B. Pohl), 1 macho (MZSP)iVi - 1935 (idem), 1 macho (MZSP). 

Spodoptera frwgiperda (J. E. Smi th, 1797) 

Geni t.ál i a do mac h.o ( f i g . 24 A , B e C ) o 

VaLvae com fenda mui to estrei ta entre o sar:c'ub,ls e 

c'UCtiU'U.si c'La.sper estreito, levemente recurvado e com a 

extremidade encurvada; processo basal do SCtcc:'l.dus mui to 

pequeno. lIin.ctLl:um. estreito e arredondado. Jtl.xt.r..I.. retangular, 

mais comprida do que larga, com a base mai~ larga do que o 

ápice. lIesica com quatro reg H::5es distintamente 

quitinizadas, três formadas por grupos distintos de 

pequenos espinhos cônicos e uma com longas cerdas 

endurecidas. 

Genitália da fêmea (fig. 24 D). F'a{)il'Lae 

anaLes com tufos de cerdas de coloração pardo-acinzentada 

com alguns tufos escuros intercalados. Pl...::tca 

simples, longa, e estreita. Dtict'Us b'Ursae alongado. Porção 
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membranosa localizada medianamente, entre a pl.r.:'I.ca .. 't·en.i.t.a.l. e 

o duc t us bursae. B·w.'sa cop'l..dat.r·ix arredondada, com amar gem 

anterior nitidamente achatada; 8 i..t!.m.UYft pequeno e 

arredondado; prolongamento lateral largo e comprido. 

Comentár'iosg a geni tá lia do macho de S. 

fru8i.perda caracteriza-se pelo formato retangular da jtl.:d.a 

e pela presença de quatro regiões distintamente 

quitinizadas na ?Jesi.cr.:L Na genitália da fêmea, a pl.r.:'I..ca. 

8eni. tal. e o dv.ct~.J~s bur.so.e são alongados t o .s'l..f.:nV1r~ é pequeno 

e arredondado, e o prolongamento lateral é longo, com o 

comprimento aproximadamente igual ao do duct:l.t8 b~jr8ae. 

Material exanúnado~ BRASIL São 

Santa Cruz das Palmeiras, 2-x-1988 (S. Silveira 

macho (ESALQ); 12-x-l988 (idem), 2 machos 

26-xi-l988 (idem), 1 macho (ESALQ)i 15-xii-1988 

macho (ESALQ); 21-xii-1988 (idem), 1 fêmea 

15-ii-1989 (idem), 1 macho (ESALQ)i 29-ii-1989 

fêmea (ESALQ) i 10-iii-1989 (idem), 3 fêmeas 

2-vi-1989 (idem), 1 fêmea (ESALQ)i 17-ix-1990 

Paulo: 

Neto), 1 

(ESALQ) i 

(idem) 1 

(ESALQ) ; 

(idem), 1 

(ESALQ) ; 

(idem) , 1 

macho (ESALQ). Piracicaba, 5-ix-1988 (R. S. Mendon,;:a), 1 

fêmea (ESALQ)i 10-viii-1989 (idem), 2 fêmeas (ESALQ)i 

24-viii-1989 (idem), 1 macho (ESALQ)i 21-x-1989 (idem), 1 

fêmea (ESALQ)i 24-x-1989 (idem),3 fêmeas e 3 machos 

(ESALQ); 04-xi-1989 (idem), 1 fêmea e 1 macho (ESALQ); 

ll-xi-1989 (idem), 2 fêmeas (ESALQ)i 12-xii-1989 (idem), 5 

fêmeas (ESALQ)i 18-ix-1990 (idem), 1 macho (ESALQ). 
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pap-L.l.lae 
an.a.le-1 

Figura 24. Genitália de 5podop~ell.a tll.uç;.-Lpell.da. A. macho 

(lateral); B. macho (ventral); C. aedeagu-1 (la

teral) com a ve-1-Lca extrovertida; D. fêmea (ve~ 

trai) 
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Spodoptero: l.ati/a.scia (Walker, 1856) 

Geni tál i a do mac ho ( f i g,. 25 A, B e C) • 

Val.vae com fenda estrei ta entre o sacctd'us e ctlCtll. h.1s; 

c'l.asper· com base larga, com o ápice recurvado e pontiagudo; 

am..pv.l.l.a tão longa quanto o c l.c/"sper e com cerdas na 

extremidade; processo basal do :5'af:,·c't~b..ls largo, com a 

extremidade clavada e com mui tas cerdas. Vi.ncul.'l,.tl'f!. largo e 

arredondado. JU.xt.a. triangular, com base arredondada e ápice 

longo e agudo. Vesica globosa, com quatro regi~es 

distintamente quitinizadas (duas formadas por grupos 

distintos de pequenos espinhos cônicos, uma com três 

espinhos esclerotizados .e agudos, e alguns espinhos 

cônicos, e outra com tufos de cerdas endurecidas). 

Geni tália da fêmea (f i g. 25 D) . f'at=d Uae 

anal.es com tufos de cerdas de coloração negra. Pl.aca 

~enital. grande, esclerotizada ventralmente, com uma nítida 

reetrlncia em forma de nU" na margem posterior, margem 

anterior sinuosa. DuctVE bursae longo e mais esclerotizado 

ventralmente do que dorsalmente. Pl.aca ,'!f.en:i.tal. mais curta e 

mais larga do que o dv.ctus b'lxr'sae. Burso: c·oi:I~J.la.tl'i.x longa, 

arredondada e levemente afilada anteriormente; 

alongado, prolongamento lateral bem desenvolvido. 

Comentários: o reconhecimento 

si.$,n.um.. 

de .S'. 

l.atifascia, considerando a genitália masculina, baseia-se 

na am..pulla tão longa quanto o clo.s;per e no processo basal 
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Figura 25. Genitália de 5podop~e~a l..a~i..fa/.Jci..a. A. macho 

(lateral); B. macho (ventral); C. aedeagu/.J (l~ 

teral) com a ve/.Ji..ca extrovertida; D. fêmea(ve~ 

traI) . 
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do sacc'Ul.·us, que se apresenta ni t idamente clavado. Na 

genitália da fêmea, baseia-se na proeminente reentr.ã.ncia em 

forma de "U" na margem poster ior da pl.aca. een.i t.a.l .. 

Mat.erial examinado: BRASIL. São Paulo~ 

Ibitinga, 5-xi-1988 (E. C. Bergman), 1 macho (IBSP) ; 

28-xii-1988 (idem), 1 macho (IBSP) . Santa Cruz das 

Palmeiras, 16-x-1989 (R. S. Mendonça) , 1 fêmea (ESALQ) ; 

17-ix-1990 (idem), 1 fêmea (ESALQ) . Piracicaba, 

10-viii-1965 (S. Silveira Neto & Wiendl), 1 fêmea, 1 macho 

(ESALQ); 12-xi-1988 (R. S. Mendonça), 1 fêmea, 1 macho 

(ESALQ); 12-x-1989 (idem), 2 fêmeas (ESALQ); ll-xii-1989 

(idem), 5 fêmeas (ESALQ); 11-v-1990 (G.C. Sanches), 1 macho 

(ESALQ) . 

40 9. Tr?~chopl 'ú!.sio. McDunnough, 1944 

Aspect.o geral da genit.ália do macho (fig. 26 

A, B e C). Unc'Us longo, delgado e pontiagudo. Prolongamento 

do teeum.en longo e estreito. VC1.lva.e longas, com margem api

cal arredondada e costal sinuosa; (un.p'l..lU.ct. e cl.(t.utts· presen

tes. Vin.c'U~'Um. longo e apicalmente afilado. Juxta. semi-cir

cular. Aedeae'us longo e levemente intumescido anteriormen

te; vesica longa e fina com um ou dois cornuti apicais. 

Aspect.o f;Jeral da genit.ália da fêmea (fig. 26 

D). Ostium. b'ursae arredondado. DtlCt·US btlrSae extremamente 

longo e em forma de fita estriada. BuT's·ct. COp~JU:.t.t.:t·i..)f. mais 
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larga do que longa, com o a..pex distintamente afilado; 

dv.c tv.s sem.inal. is surgindo do apex. 

Comentários: a geni tá I ia do macho das espe

cies de Tri.chopl.'l..ts'Í.a pode ser reconhecida pelo típico 

formato das 'oal.vae, que são alongadas e com a margem apical 

nitidamente arredondada e juxta semi-circular. De forma 

geral, as modificações da genitália do macho, principalmen

t e as re I ac i onadas ao formato das 'I)..:t.l. uae) alltpul.l.a.) uirtt::ul. um. 

e ao número e forma dos corn:tlti. da 'uesica s~o mui to úteis 

para as determinaç5es específicas. Quanto a genitália da 

fêmea, o desenvolvimento único do ducttlS b'ursae) que é 

longo e em forma de fita, a origem do (b .. tct.'IJS sem.i:rv:.t.U .. 'S· no 

alongado e estrei to apex da burs'a ~,:;opuU:.t.t.rix e a ausência 

de appendix b·ursa.e caracter i zam prontamente esse gênero. 

TrichopbJ.sia rd (HUbner, 1802) 

Genitália do macho (fig. 26 A, B e C). Pro

longamento do teg·um.en. alongado e dorsalmente afilado. 

C~avus pequeno e com cerdas; am.pu~~a encurvada, formando um 

ângulo reto~ com ápice afilado, terminando acima da margem 

costal das va..Lva.e. J1..lXt.r.."t como uma placa semi-circular com a 

margem dorsal medianamente escavada. Vesica longa com uma 

estreita e pequena faixa quitinizada basalmente e com dois 

longos espinhos dispostos sobre uma destacada porçlo basal. 

Genitália da fêmea (fig. 26 D)e Os ti. um. 
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bursae arredondado, levemente esclerotizado do lado ventral 

e membranoso dorsalmente. Ductus b~.J!rBae posteriormente 

membranoso e tão largo quanto o ostt-um. b-ursa.e, alongando-se 

e estreitando-se anteriormente como uma fita estriada, que 

atinge o comprimento de quatro a cinco vezes a largura da 

larga do que longa, com aspecto de um saco achatado. 

Comentár'ios~ a genitália do macho de T. rd 

caracteriza-se pelo aspecto foiciforme da am.p?ll. l. a. ) 

local izada na porção mediana das ·Ur.."l.L·UCl.e. Na geni tá I ia da 

fêmea, o duct·us b'ursae extremamente longo (quatro a cinco 

vezes a largura da bursa copul.atr7:x) e estreito, define 

prontamente esta espécie. 

De acordo com os estudos efetuados por 

EICHLIN & CUNNINGHAM (1978), a geni tá I ia de '''1"' 
J. • n.i.. não 

possui corn·uti.. na UeSiCf.L Entretanto, durante os estudos 

aqui realizados, foram constatados que todos os exemplares 

examinados possuíam dois longos e finos espinhos dispostos 

na porção apical da veBica. Essa discordáncia pode ser 

perfeitamente explicada, pelo fato de EICHLIN & CUNNINGHAM 

(1978) não extroverterem a ve.s·ica t sendo esta observada, no 

interior do a.ed.ea.,~·us. As observações obt idas nesta pesquisa 

estão de acordo com os trabalhos de McDUNNOUGH (1944), CHOU 

& LU. (1974) e RONKAY (1986, 1987). 

Material exanúnado: BRAS I L . São Paulo: 

Piracicaba, ii-1985 (S. Silveira Neto), 1 macho (ESALQ); 
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Figura 26. Genitália de TIl.i..choplu-1i..a n.~. A. macho (late

ral); B. macho (ventral); C. aedeagu-1 (late

ral) com a ve-1i..ca extrovertida; D. fêmea (ve~ 

traI) . 
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iii-1966 (O. Nakano), 1 macho (idem); sem data (S. Silveira 

Neto), 3 machos, 1 fêmea (idem); iii-1990 (R. S. Mendonça), 

3 fêmeas (ESALQ); sem data (C.M. Biezanko), 1 fêmea 

(ESALQ). 
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50 CONCLUSôES 

As geni tál ias masculina e feminina 

permitem a identificaç~o das principais espécies de 

noctuideos de importância agrícola. 

o Para as espécies l1.ocis' di,$',$'ervero .. Yl.S', N. 

l.at ipes~ Spodopter'a al.Crul.a~ 5. er-idan..ia e fêmeas de 

frwgiperda, o exame da gen i tá 1 i a fá. o modo ma i s seguro para 

se obter uma correta identificação especifica. 

A genitália masculina apresenta estruturas 

mais caracteristicas para a identificaç~o das espécies 

Asr'ot is repl.et(:J..~ Pseudopl.usia in..cl.uden..s t Spodopter'a 

an..dr-osea. 5. do l. i cl"tos e s. f r-US1~ peI"da. 

o A genitália feminina apresenta estruturas 

mais caracteristicas para a identificação das espécies 

Pseudal.et ia adu1. ter-a. P. sequax e Tr-ichopl. usia n..i. 

Para as espécies A. 

s'Ubterr-anea~ He~ iothi..s 
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Rachip~ 'usia n.tl e Spodop t era. l.a.ti..fasc i..r..."'I..~ a iden t i f i car;:âo 

especi fica pode ser real izada tanto através da geni Ud ia de 

machos como de fêmeas. 

o 

var i açeJes 

espinhos. 

A ues1~ca de n.u apresenta 

intraespecificas relacionadas ao número de 
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