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U.R.: 60 - 20%; xotofase: 14 h.

xxi 

120 

121 

124 



11 

12 

13 

Não-pr•efe:r-ência 

lagar-t..as de 
o 

5-

par-a 

inst..al' 

aliment..ação de 

de A. monu.ste

or-seis, avaliada at..ravés do peso 

consumido (du1•ante 24 ho:ras), em seis 

cult.iva:res de couve, em t.est.e com liv:r-e 

chance de escolha e r-espect.i vos indices 

de prefer-ência. Temp.: 25
+ 

U.R.: 60 

+ 
- 20%; fot.of'ase: 14 h.

N ã o-pr e f'erência p a r•a al i ment. a ção de 

lagartas de 52 instar de A. monuste

or-seis, avaliada at.r-avés da porcent.agem 

da ár-ea consumida (durant.e 24 hor•as), em 

seis cult.ivares de couve, em teste com 

livre chance de escolha. Temp.: 25 
+ 

2
°

0; 

+ 

U.R.: 60 - 20%; f'ot.of'ase: 14 h.

Não-p :r- ef' e r ê  ncia pa:ra a li m ent.ação de 

lagart.as de 52 inst.ar- de A. monuste

orseis, avaliada através da ár-ea 

consumida (durante 24 horas), em seis 

cultivar-es de couve, em test.e com livre 

chance de escolha e respect.i vos índices 

de preferência. Temp.: 25 
+ 

U.R.: 60 

+ 

- 20%; :fot.of'ase: 14 h.

xxU 

125 

126 

127 



14 Consumo, em peso de mat.éria seca, de seis 

cult.ivares de couve, por lagar-t.as: de 4f> 

1n.s:t..ar de A. monuste ar.seis, em t.es:t.e sem 

15 

livre chance de escolha e respect.i vos: 

1ndices: de preferência. Temp.: 

+ 

U.R.: 30 - 10%; fot.ofas:e: 14 h.

Consu m o, e m  área fol i ar , 

25
+ 

de seis 

cult.ivares de couve, por lagartas de 4f> 

inst.ar de A. manuste or-seis, em t..est..e sem 

livre chance de escolha e :respect.i vos 

índices de pre:ferência. Temp.: 25 
+ 

+ 

U.R.: 30 - 10%; fot.ofase: 14 h.

16 Consumo, em peso de mat..éria seca, de seis 

17 

cultivares de couve, por lagartas de 5f> 

ins:t.ar de A. manuste orseis, em t.est.e sem 

livre chance de escolha e respectivos 

indices de pre:f'erência. Temp.: 

+ 
U.R.: 30 - 10%; fotofase: 14 h.

Consu m o, e m  área fol i ar, 

25 
+ 

de seis 

cultivares de couve, por lagartas de 5f> 

instar de A. monuste orseis, em test.e sem 

livre chance de escolha e r-especti vos 

índices de pref'erência. Temp.: 25 
+ 

+ 

U.R.: 30 - 10%; f'ot.of'ase: 14 h.

xxiH 

129 

130 

132 

133 



18 

19 

Não-pr•efer-ência par•a ovipos:ição de A.

monuste ar-seis em seis: cult.ivare:s: de 

couve, avaliada at.ravés da porcent.agem 

de ovos/plant.a, em t.e:s:t.e com livre chance 

de escolha. Pi:r-acicaba, SP, junho a

dezemb:r-o de 1989. 

Não-pr•ef e r·ê n eia par•a ov i posi ç ão de A. 

monuste or-seis em seis cult.ivares de 

couve, em t.est.e com livr-e chance de 

escolha e r-espect.i vos indices de 

prefer-ência. Piracicaba, SP, junho a 

dezembro de 1989. 

20 Fenograma r-efer-ent.e aos agr-up ament.os de 

seis cult.ivar-es de couve COTU'S), em 

função dos car-acteres de A. monuste

or-seis cr-iada nessas cult.i var-es. 

Algoritmo 

euclidiana. 

0,30. 

UPGMA e distância média 

Gr-au de encadeament.o CC): 

21 Distribuição das seis cult.ivar-es de couve 

COTU'S), em :função dos caract.e1--es de A.

monuste or-.seis criada nessas cult.ivar-es. 

Graus 

83,74%. 

de explicação dos três eixos: 

xxiv 

136 

137 

143 

144 
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ASPECTOS BIOLOOIOOS E. NÃO-PREFERENCIA PARA ALIMENTAÇÃO 

E 

RESUMO 

OVIPOSIÇÃO DE As:cia monu.s:te or·s:ei.s: 

(OODART, 1819) <LEP., PIERIDAE) EM CULTIVARES DE 

COUVE (fJrassica oler-acea L. va:r. acephala DC.) 

Aut.o:r: MARILENE FANCELLI 

Orient.adoz•: Pz-oL Dr•. JOSE: DJAIR VENDRAMIM 

No presente trabalho, e:s:t.udou-se o ef·eito de 

15 cul ti v a:r•es de couve sobz•e o desenvolvimento e 

longevidade de Ascia monuste orseis <Oodart., 1819). Com 

base nos :resultados desse estudo, avaliou-se a 

não-preferência do inseto para alimentação (com e sem livr•e 

chance de escolha) e para o vi posição (com li vr-e chance de 

escolha) nos três genótipos menos adequados ao 

desenvolvimento do inseto e nos três mais adequados. Com 

exceção do teste de não-preferência para oviposição, que 

:foi realizado em casa-de-veget.ação, os demais estudos for-am 

conduzidos no Laboratório de Resistência de Plantas a 

Inset.os do Departamento de Entomologia da ESALQ/USP, 

Piracicaba, SP. Constatou-se efeito das cultivar-es t.estadas 

sobre a duração da t·ase larval, viabilidade das t�ases 

lar-val e pupal e peso das lagartas com 8 dias de idade. A 
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duração da Case pupal, o peso das pupas e a longevidade dos: 

adultos: não Coram af'etados: pelos: genót.ipos ut.ilizados: na 

aliment.ação das lagart.as. Na f'as:e pupal, os: machos: t·oram 

mais: pesados: do que as f'êmeas:. Em t.ermos: biológicos:, as: 

t.rês cultivares menos: adequadas: ao des:envolviment.o do 

inseto f'oram Mant.eiga Tupi, Roxa Mont.e Alegr•e e Ver·de 

Esclll"'a, enquant..o CI"espa 918, Crespa Capão Bonit..o e Manteiga 

916 t·oram as mais adequadas:. Não f'oram const.at.adas: 

dif'er•enças signit�icat.ivas ent.r-e os: genót.ipos:, em relação à 

o o pr·e:ferência para aliment.ação de lagartas de 1- e 4- in.st.ar•

e em relação à prefer-éncia par•a oviposição. As cult.i var•es 

afet.aram a pr-eferência para alimentação de lagar-t.as de 5!:' 

inst.ar, sendo 'Crespa Capão Bonit.o', de modo geral, a menos 

preferida. 
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BIOLOOICAL ASPECTS AND NON-PREF'ERENCE FOR F'EEDINO 

AND OVIPOSITION OF Ascia monuste orseis 

CGODART, 1819) <LEP., PIERIDAE) ON CULTIVAR.$ OF 

COLLARD <Bras:sica oler-acea L. var. acephala DC.) 

Aut.ho:r•: MARILENE F ANCELLI 

Advise:r·: Prof'. D:r•. JOSE: DJAIR VENDRAMIM 

SUMMARY 

This l"'esearch deals wit..h t..he effect. of 15 

cult..ivars ot· collard on t..he development.. and longevit..y of 

As:cia monuste orseis <God.ar-t., 1819). The non-pre:f'erence of 

t.he insect. f"or :feeding <wit.h and wit.hout. :free chance o:f 

choice) and t·or oviposit.ion (wit.h free chance of' choice) 

we1--e evaluat.ed on t.he t..hree less suit.able and t.he t.hree more 

suit.able genot.ypes :for t..he insect.. development.. Except.ing :for 

t..he non-pref'erence t.est. for oviposit.ion, wich was carried 

out.. in t.he greenhouse, t..he ot.her experiment..s were set. in t.he 

Laborat.ory of Plant. Resist.ance t..o Insect..s, Depart.ment. of' 

Ent.omology, "Escola 

Queiroz", Universit.y 

Super-ior de 

of' São Paulo, 

Agricultura 

in Pir-acicaba, 

Luiz 

St.at.e 

de 

01 

São Paulo, Br-azil. The e:ffect. of' t.he cult.ivars t..est.ed was 

observed on t.he lenght. of t.he lar-val phase, t.he viabilit.y of' 

t.he lar-val and pupal phases and t.he weight.. of 8-day old
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lar-vae. The dur•at.ion of t.J-m pupal phase, t-he weight. of pupae 

and t.he lon�evit.y of adult,s wer•e not. aff"ected by t.he 

genot.ypes used t.o t·eed t.he la:r•vae. The male pupae were 

heavier 1.han t.he female ones. The t.h:ree less suit,able 

cult.iva:rs: t·or• t.he insect. development. we:r•e Manteiga Tupi, 

Roxa Mont.e Alegre and Verde Escura, while 'Crespa 918', 

'C:r•espa Capão Bonito' and 'Manteiga 916' we:r-e t.he more 

suit.able ones:. No significant. diff"erences: wer-e obser•ved 

among t.he genot.ypes as t.o t.he feeding pr·efe:r•ence of t.he 

fir•st. and :fourt.h inst.ars larvae, and as well as pr-eference 

for• oviposi t.ion. The cult.ivar-s did affect. t.he f'eeding 

pref'erence of t.he fift.h inst.ar lar•vae, being 'Crespa Capão 

Bonit.o', gene:rally speaking, t.he less preferred one. 



1. INTRODUCAO

Ent.re as brassicâceas de maior import.�ncia 

econômica, des:t.aca-se a couve (fJr-assica oler-acea L. var•. 

acephala DC.), pela riqueza em sais miner•ais e vit.aminas e 

pela :facilidade de cult.ivo (CAMARGO, 1984). 

No Brasil, segundo FILGUEIRA {1982), a couve 

é bastant.e popular· nos est.ados do Cent.ro-Sul, 

principalmente Minas Gerais, que se const.itui no maioz• 

pr•odutor dessa hortaliça. 

A couve, com bons t.z•atos culturais, fornece 

folhas para serem consumidas durante vários meses do ano, 

sem int.err•upção. Pode ser• utilizada - na alimentação humana, 

como salada (:folhas novas) ou cozida e na nut.r·ição de 

galinhas e cobaias (CAMARGO, 1984). Além dessas utilidades, 

é citada como .:forragem para o gado, em paises: europeus 

(YARNELL, 1956 e WILLIAMS, 1980). 

Segundo FILOUEIRA (1982), no entanto, essa 

hor•t.aliça . é freqüen:t.ement.e - atacada por 

destacando-se Ascia monuste or-seis <Godart., 1819) (Lep., 

Pieridae), cujas lagartas consomem as folhas com t.al 

voracidade que pode levar à dest.ruição da cult.ura, caso não 

sejam adot.adas medidas de controle. 



De acoz•do com SALGADO (1983), 

.2. 

há poucos 

1•esult,ados de pesquisas: conduzidas: com insetos: que at.acam o 

gJ>upo de hor-1..aliças: ao qual per•t,ence a couve. São escassos, 

t,amb�m, t.:rabalhos visando o seu cont.role. Ainda con:forme 

SALGADO <1983), o cont.role químico da :c•e:fex•ida p:r-aga,

usualmente r-ealizado, tor-na-se problemático, devido ao 

desconheciment.o 

e:feit.o r-esidual 

do ag-ricult.or 

pex•iodo 

em 

de 

relação 

carência 

à 

dos 

toxicidade, 

pr•odut.os 

normalmente empregados. Há, port.ant.o, necessidade do estudo 

de métodos alt.ernativos de contr•ole. 

A resist.ência de plant.as a insetos é 

normalmente consider•ada o método ideal de controle de 

pragas, pois: adapta-se às exigências ecológicas, por não 

poluir ou int.er:fer-ir no ecossistema; às sócio-econômicas, 

por não provocar· ônus adicional ao agr-icultor e

técnicas, por• apresentar amplas - possibilidades 

às 

de 

compatibilização com out.ros métodos de -controle, embora 

também possa ser e:ficiente mesmo quando utilizada 

isoladamente. Sob esses aspectos, conclui-se que há grandes 

vantagens no uso desse mét.odo para controle de pragas .• 

visto que, além de baixar o custo de produção, pela 

exclusão ou, pelo menos, redução do número de aplicaçê:.es de 

inseticidas, melhora, sensivelmente, a qualidade dos 

produtos o:fer-ecidos ao consumidor, pela menor probabilidade 

dos mesmos apresentarem resíduos de produtos qu1micos.c1 

O primeiro passo par-a desenvolviment.o de uma 

est.ratégia adequada de controle é conhecer a complexa 
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relação ins:et.o-plant.a hospedeira. ls:t.o envolve est,udos, 

pr,incipalment.e, s:obr•e o comport.ament.o e bioecolo�ia do 

ifls:et.o e sobr•e os pr•e juízos sof'r•idos: pela plant.a. 

Assim� o pr-es:ent.e tr•abalbo f"oi desenvolvido 

com o objetivo de es:t.udar· alguns aspect.os: dessa r•elação, 

envolvendo, nesse caso, A. monuste ar-seis e 

cultivares de couve� visando obt.er• subs:1dios 

dive:r•sas 

par·a s:e 

e:fetua:r o cont.r•ole int.egr•ado da p:r•aga com a inclusão . do 

método de resistência de plantas. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA

2.1. Gener•alidades: 

acephala DC. 

sobre Br-ass:ica oler-acea L. var-.

2.1.1. Origem e classificação botânica 

A couve comum ,. ou simplesmente, couve, é uma 

variedade botânica da espécie Br-ass:ica oleracea L.,

per•tencente à f'amilia Brassicaceae <FILGUEIRA, 1982). Sua 

principal característica é a não formação de cabeça, de 

onde advém o termo acephala <YARNELL, 1956). 

Sua origem, segundo YARNELL (1956), I'emont.a 

aos anos ant.el"iores à era cristã, sendo apl"eciada por 

gregos e romanos. Surgiu,. provavelment.e, na região 

Mediterrânea ou na Asia Menor. 

De acordo com SOUZA (1983}, as formas 

cult.ivadas de Brassica oleracea pal"ecem t.er evoluido em 

dif'erent.es áreas, a partir de uma forma selvagem, B. 

oleracea var. sylvestr-is, endêmica nas cost.as ocidental e 

sudest.e da Europa. GIORDANO (1983), no ent.ant.o, não 

descart.ou a possibilidade de out.ras espécies selvagens, 

tais como Brassica cretida. Brassica rupestris e Brassica 
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insular·is ter•em contribuido par•a o desenvolvimerrto das 

fo:i•mas cultivadas at.ualmente. 

2.1.2. Genética 

GIORDANO <1983) :i•elat.ou que a espécie 

lJr-assica oler-acea é uma das mais polimór•f"icas entre todas a 

hortaliças, caracter•izando-se pela var•iação nos tipos de 

órgãos que são utilizados par-a o consumo humano. Todas 

essas var-iedades possuem o mesmo númer•o de cr•omossomos (2n 

= 18}, sendo possível o cr-uzamento entre elas. 

WILLIAMS (1980), por- outro lado, relacionou 

cruzament.os interespecif"icos e intergenér•icos na t·amilia 

Brassicaceae como importantes mecanismos par-a tr·ansf"e:r-ência 

de ca:r-act.eristicas úteis tais como r-esist.ência a doenças e

macho esterilidade cito plasmática. 

2.1.3. Cultivares 

No Brasil, somente são produzidas plantas de 

folhas lisas, enquanto que, na Europa, estas são usadas 

como :forragem para o gado, consumindo-se aquelas: de t'olhas 

crespas <FILGUEIRA, 1982). 

Ainda de acordo com FILGUEIRA <1982}, nos 

arredores de Belo Horizonte, MG, predominam os clones: que 

produzem folhas: verde-claras, com nervuras da mesma cor e 

plantas de menor porte, em relação às cultivadas no 
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"cint.urão verde" de São Paulo, SP, cujos clones apresentam 

:folhas maioz•es:, de coloração ver•de-es:cura e nervuras: r-oxas. 

CAMARGO (1984), cont.radizendo a r-e:fer-ência 

ant.erior, z.elat.ou que a cult.ivar de couve de maior 

aceit.ação comercial no Est.ado de São Paulo e nos: est.ados 

vizinhos pert.ence ao Grupo Manteiga, que se caract.eriza 

pelas !'olhas lisas e t.enras: e coloração (assim como a dos: 

peciolos e nervuras) "Werde-clara. Esse aut.or t.ambém 

relacionou algumas: cult.ivares r•ecomendadas para plant.io, 

como Mant.eiga Ribeir-ão Pires IAC - 2620, Mant.eiga Jundiai, 

Mant.eiga São José e Mant.eiga Tupi. 

2.2. Generalidades 

(Godar-t., 1819) 

sobre 

2.2.1. Plantas hospedeiras 

Ascia monuste orseis 

No ar•t.igo A LAGARTA da couve (1920), são 

relacionadas:, como 

soment.e plant.as da 

silvest.res. 

hospedeiras do curuquerê-da-couve, 

familia Brassicaceae, cult.ivadas ou 

BIEZANKO (1934) caracterizou o inset.o como 

consumidor de plant.as da i�amilia Brassicaceae, como repolho 

(Br-assica oler-acea var. capitata), couve <B. oler-acea var,. 

acephala), nabo (Brassica rapa var. rapa). couve-1:�lor <B. 

oler-acea var. botr·yti.s), couve-rábano <B. oleracea var. 

eoneylodes), rabanete <Raphanus .sativus var. radiola), 
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r•ábano <R. sattuus va:r-. nicer·>. most.ar•deiI•a <Sinapis alba e 

Sinapis juncea), goivos: (Cheir·anthus cheir·i e Cheir-anthus 

annuus) e Matthiola bicor-nis. Ainda de acordo com o aut.or-, 

cert.as plant.as da f" amilia Tr•opaeolaceae, conhecidas: por· 

chaguei:ra, mas:t.ruço-do-per•u 

minus, Tr-opaeolum ma jus 

ou

e

capuchinho <Tr-opaeolum 

Tr-opaeolum lobbianum> 

const.it.uem-se em hospedeir•os p:r-ef'erenciais: em r•elação ao 

r•epolho, na seleção para ovipos:ição ou aliment.ação, quando 

pr·óximas da b:rassicácea. o cânhamo, Cannabis sativa 

{Mo:r•aceae), por outro lado, exerce ef·eit.o r•epelent.e sobr•e 

os: adult.os. 

Sobre os hospedeiros do ref"er-ido pierideo, 

LIMA (1936) e SILVA et. alii (1968) cit.aram, além das 

b:rassicáceas, plant.as per•t.encent.es a out.ras :familias 

bot.ânicas, como Cappar-is speciosa, Cappar-is tweediana e 

Cr-ataeua tapia <Capparidaceae); Cassia sp. <Leguminosae) e

chagas <Tropaeolaceae), o que :foi confirmado por PORTO 

(1942). Esse aut.or ref'eriu-s:e ao inset.o 

encont.rado sobre Cappar-is cynaphalophor-a 

(Capparidaceae) e T. majus <Tropaeolaceae). 

como sendo 

e e. tapia 

Em um est.udo sobre a fauna de lepidópt.er-os no 

municipio de Ampar-o, SP, D'ALMEIDA (1944) :r,egist.rou . a 

presença do curuquerê-da-couve em folhas de espécies de 

Brass:icaceae, Leguminosae e Capparidaceae. 

NIELSEN NIELSEN (1950), invest.igando a 

ocorrência de A. monuste na Flórida, list.aram as seguint.es 

plantas hospede ir-as: Lepidium vir-cinicum <Br•as:sicaceae), 



1'r•opaeolum 

(Cappar·idaceae), 

marítima. 

sp. <T1•opaeolaceae), Cleome 

Batis maritima <Bat.aceae) 

2.2.2. Inimigos naturais 

e 

.8. 

ciliata 

Cakile 

LIMA (1936) registrou o parasitismo de A. 

monuste orseis por Apantele.s s:p. e Apantele.s ,glomeratus 

<Hym., Braconidae); por Brachymeria comitator e Brachymeria 

ovata <Hym., Chalcididae) e por Pteromalus caridei <Hym., 

Pteromalidae). 

Desconhecendo as observa.ç�es: feitas 

anteriormente, PORTO (1942} afirmou que, no Brasil, não 

tinha sido assinalado nenhum predador ou parasitóide de A. 

monuste orseis, relacionando o himenóptero A. ,glomeratus 

com as espécies européias de Pieris, assim como o predador 

de ovos Nabis lativentris <Hem.� N.abidae). Na Argentina,. 

segundo o aut.or, foram assinalados como parasi t.óides 

primário e secundário de Pieris phileta automate <Lep., 

Pieridae), respect.i vament.e, Apanteles ·williamsoni <Hym., 

Braconidae} e Tetrastichus lope-zi <Hym., Chalcididae}. 

LIMA {1948} referiu novamente a ocorrência de 

B. comitator e A. ,glomeratus como inimigos naturais de A.

monu.ste orsei.s e de B. ovata como parasi t.6ide de A. 

monuste. 

Estudando a biologia de A. monuste ar.seis. 

LORDELLO 'S RODRIGUES (1952) concluíram que existem poucos 
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inimigos nat.ur•ais. Não assinala1•am nenhum par•asit.óide de

ovos. Apenas 

car-idei de uma 

obt.iveram emer-gência de exemplar-es de P. 

pupa. Esse parasit.ismo :foi cons:idel'ado como 

regist.rado pela pr•imeil'a vez, o que não deixa de sez• um 

pont.o discut.ivel, desde que LIMA (1936) jâ o t,inha 

apr•esent.ado como inimigo nat.ural do pie1•1deo, a não ser 

que, nesse caso, o parasit.ismo t.enha sido r·ef'erido apenas 

pa:r•a a t'ase larval do hospedeiro. 

GOBBI CUNHA (1983) verificaram, em 

condiç�es de labo:r•at.ór•io, que os t.rês primeiros instares 

lal'vais de A. monuste orseis são os mais f"avorâveis ao 

parasit.ismo e des:envolviment.o de Apantele.s ayerzai <Hym.,

B:r•aconidae), com base na porcent.agem de hospedeir-os dos 

quais emergiram laI•vas do par-asit.óide. 

LINK COSTA (1983) verif1caram a ação 

p:r•edat.ória de adult.os de Er-iopis connex.a e Coleomecilla

maculata (Col., Coccinellidae) sob:r-e posturas do re:ferido 

pierideo. 

GOBBI et alii (1989), pesquisando o ef"eit.o do 

pa:rasit.ismo de Cotes-ia clomerata <Hym., B:raconidae) no 

conswno alimentar de lagartas do curuque:rê-da-couve, 

verit'icar-am que, no 29 
e 39 instares, o consumo de aliment.o 

por- lagartas parasi t.adas e não 

t. 49 enquan o que, no e 

parasi t.adas 

instares, o 

foi semelhant.e, 

consumo f'oi 

significat.ivament.e maior em laga:r-t.as -pa:rasit.adas. 
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2.2.3. Aspect.os rnorf'ológicos 

2.2.3.1. Ovo 

Os ovos: do curuquerê-da-couve são amar•elos, 

subf·usi:formes, com 1,3 mm de compr-iment.o e 0,5 mm de 

diâmet.r•o, com seção t.ransversal decagonal. As dez ares:t.as 

longit.udinais são salient.es e as t·aces côncavas, enrugadas 

t.ransversalment.e <MOREIRA, 1923). 

Segundo LORDELLO � RODRIGUES (1952), "o ovo é 

alongado, af·ilando-se para as· extr-emidades, pr·incipalmente 

para a distal. o cório é 

longi t.udinais salient.es, que 

os quais, por sua depr·imidos, 

delicadas est.:r-ias t.ransve:r-sais: 

o:r-nado por• 

dividem-no 

vez, são 

dez 

em 

cor-t.ados 

linhas: 

lobos 

por 

e eqilidist.ant.es, visiveis 

sob a lupa. A super•:ficie superio:r-, levement.e escavada, é 

t.omada por uma depressão circular•, rodeada por curt.os lobos 

brancacentos em número de oit.o a nove". Quando se aproxima 

o moment.o da eclosão, os ovos adquirem t.onalidades mais

escuras. Descrevendo uma post.ura, os referidos aut.ores 

relat.aram a semelhança da mesma com um quadrilát.ero, sendo 

os ovos colocados em pont.o:s eqüidis:t.ant.es, formando 

:fileiras mais ou menos paralelas. 

2.2.3.2. Lagarta 

De acordo com LORDELLO � RODRIGUES <1952), as 
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lagart.as, ao eclodh•em, t.l'.-m 

compriment,o. A color·ação do 

aproximadament.e 3 mm de 

co:rpo é amar•elo-pálida. A 

cabeça, com colar-ação amar•ela mais intensa, é gr•ande, 

o:r•nada po:r pêlos clar•os, bem destacada do cor-po, do qual se 

sepa:ra por- uma linha est.r•ei t,a e escuz•a. Nos instar•es: 

subseqUent.es, 

esver-deada. 

as lagar-t.as adquir-em uma coloração 

Ainda conforme os r-ef'eridos: aut.or•es, ao :final 

do 12, 2'2, 3'2, 4'2 e 5!? ins:t.ares, as lagar-t.as at.ingem os

compriment.os de 4,5; 10; 15; 20 e 35 mm, respect.ivament.e. 

2.2.3.3. Pupa 

RA YMUNDO (1930), PORTO (1942) e LORDELLO i 

RODRIGUES (1952} obser-var-am, r-espect.ivament.e, as seguintes 

dimensões pa:ra as pupas do curuquerê-da-couve: 30 a 35 mm 

de compriment.o; 22 a 24 mm de comprimento e 4 a 5 mm de 

largura; 25 a 27 mm de compriment.o e 6 a 7 mm de lar-gura. 

A coloração é 

branco-ocrácea <RAYMUNDO, 1930), 

1942) at.é amar•elada <LORDELLO � 

muit.o variável, de 

branco-rosada <PORTO, 

RODRIGUES, 1952}. Pupas 

oriundas de lagar-t.as que se aliment.ai .. am de T. majus 

(chagueira ou f'lor-de-pavão ou :flor-do-paraíso) <f'amilia 

Tropaeolaceae) apresentam coloração verde-clara <RA YMUNDO, 

1930). A variação de coloração da pupa de A. monuste, 

segundo NIELSEN � NIELSEN <1950), depende, em par-t.e, da 

coloração do ambient.e. 



.12. 

A pupa pr•ende-se ao local escolhido pelo 

c:remást.e:r e po1• uma cint.a de f'ios em t.or,no do meio do corpo 

(LORDELLO � RODRIGUES, 1952). 

2.2.3.4. Adult.o 

Segundo RAYMUNDO (1930), o adulto de A.

monuste or-seis apr,esenta envergadU.I"a de, apr,oximadamente, 

60 mm <macho) e 50 a 55 mm (f'êmea). Os dois par•es de asas 

do macho são brancos, com uma bordadura terminal negra, 

dent.eada ir,regular,ment.e. A fêmea apresenta, nas quatro 

asas, coloração branco-amarelada e bor,dadur,a 

neg:ro-brunácea. Ainda de acordo com o I'ef'erido aut.or, as 

asas ant.erior,es apr-esent.am um di:fer•encial 

Cdimor-fismo sexual) impor-t.ant.e. Assim, nas asas das :fêmeas, 

cuja borda cost.al e região basal são enegl'ecidas, há uma 

curta faixa negr-a transversal, arqueada na célula disca!, 

às vezes menos acentuada ou interrompida, terminando por um 

simples pont.o sobre a nervura recorr,ent.e. Nos machos, não 

ocorre essa faixa. 

BRANDÃO 

2.2.4. Aspect.os biológicos 

2.2.4.1. Fase de ovo 

Em condições de campo, MOREIRA (1923) e 

FILHO (1942) observaram, para o periodo de 
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incubação, o valor de 4 a 5 dias, enquanto que, par-a PORTO 

(1942), est..e f"oi de 3 a 4 dias. 

No sul da Flórida, apr•oximadament.e 4 a 6 dias 

após a oviposição, dependendo da t.empel'atur•a, ocorl'e a 

eclosão das la�ar-tas de A. monuste, em condições de campo 

CNIELSEN � NIELSEN, 1950). 

LORDELLO � RODRIGUES (1952) r•elat..ar·am que o 

r•ompiment..o do cório se dá lateralment..e, num ponto pr,óximo 

da ext..remidade distal, sendo o tempo decor•rent.e ent.re o 

inicio dos moviment.os da la�arta par-a rompei' o cório at.é 

que a mesma saia do ovo, de 35 a 60 minutos. O per-iodo de 

incubação 1'oi de cerca de 4 dias, à temperat.ur•a de 22
°

c. 

NOMURA 'S YAMASHITA (1975) verificaram que a 

eclosão ocor-re 5 dias após a postura <à temperatura de 

o 
22,6 C), sendo a porcentagem de eclosão de 38,1% e a taxa 

de mortalidade larval de 6,9%. 

BRUNINI SANTOS (1976) estudaram a 

imluência da t..emperatura sobre o desenvolvimento do 

inseto. À 20
°

c, o período de incubação variou de 4 a 6 dias 

(média de 5 dias), superior àquele encontrado à 25
°

C <4 

dias), 
o 

mas in:ferior ao obtido à 28 C, que variou de 5 a 7 

dias (média de 6 dias). Com relação à porcentagem de 

eclosão, os maiores valores foram encontrados à 25
°

C 

(100%), sendo que à 20
°

c houve uma variação de O a 100% 

(média de 50%) e à 28
°

c, foi computado apenas um dado 

. (83%). Os autores concluíram que a t.emperat.ura de 25
°

c foi 

a mais favorável à fase de ovo. 
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Em condições de labor•at,ór·io, com t.emper•at.ur·as: 

variando de 17 a 34
°

C, SHIMA °' GOBBI <1981.a> obtivez•am, 

par-a o est,ágio de ovo, uma variação na duz·ação, de 3 a 5 

dias, com média de 3 ,83 dias: e viabilidade de 77%. No 

campo, os mesmos aut.or-es encontraram uma variação na 

durat;:ão do estágio de ovo, de 4 a 5 dias (média de 4 ,87 

dias} e viabilidade de 72%. 

De acordo com VENDRAMIM � MARTINS (1982}, o 

período de incubação e viabilidade dos ovos coletados no 

campo em plantas de couve f'or•am, r-espect,ivamente, de 3,52 

dias (int.ervalo de variação de 3,03 a 4,00 dias} e 97,40% 

(int.ervalo de variação de 89 .,,58 a 100%} à t.emperat.ura de 

U.R. de 60% e fot.of'ase de 14 horas:. Em 

casa-de-vegetação {temperatl.ll'."a de 17 
o 

a 40 C), os autores 

cons:t.at.aram uma baixa viabilidade (34,93%} dos ovos obtidos: 

dos acasalament.os em condições artificiais. 

A ocorrência de desenvolviment.o de embriões 

em ovos não fecundados (part.enogênese) foi cit.ada para essa 

espécie por BIEZANKO (1934). Est.a observação, ent.ret.ant.o, 

foi refutada por PORTO {1942) e GOBBI et. alii (1978}. 

2.2.4.2. Fase de lagarta 

PORTO (1942), LORDELLO '& RODRIGUES <1952) e

NOMURA '& YAMASHITA (1975) afirmaram que o primeiro alimento 

larval é o cório do ovo do qual saiu a lagarta, sendo que 

essa não ent.ra em cont.at.o com ovos int.egros. 
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De aco1>do com MOREIRA (1923), o pe1>iodo 

lar-val do cuz•uquerê-da-couve, em condiçê:íes: de campo, é de 

25 dias:, valoz· pr-óximo do citado po:r• BRANDÃO FILHO (1942) e

um pouco superior ao relat.ado por NIELSEN � NIELSEN {1950). 

As lagart.as, durant..e os: dois: primeiros: 

ins:t..ares, costumam ag:r-upar-se em grande número, na parte 

inferior ou s:upe:r-ior da t·olha; mais t.arde, no entanto, 

quando estão completando o desenvolvimento, elas s:e 

dispersam e freqUentement.e mig:r•am das folhas: à p:r•ocuz•a de 

um local adequado para a pupação <PORTO, 1942 e NIELSEN � 

NIELSEN, 1950). 

LORDELLO 'S RODRIGUES (1952), aliment.ando, com 

folhas de couve, lagartas de A. monuste or-seis pr-ovenient..es 

de ovos obt.idos no campo, encontr-ar-am, o o à 22 a, para o 1-, 

22, 3° 4° 5° 1 t d � d -, - e - . ns ares, as u:r-açues e 2, 2, 1, 2 e

3 a 4 dias, r-espectivament.e, com o est.ágio larval variando, 

port.ant.o, ent.r-e 10 e 11 dias. Para ovos obt.idos em 

laboratório, os valor-es, ainda à fo:r-am, 

respectivamente, 2, 1 a 2, 1 a 2, 2 e 5 a 6 dias, com 

uma duração tot.al de 11 a 14 · dias. Observaram ainda que, ao 

suspender- a alimentação de um lot.e de lagart.as, assim que 

as mesmas: ingr-essaram no 52 inst.ar-, parte delas pupou, 

enquant.o as demais morreram. Das pupas obt.idas, algumas 

f"oram devoradas pelas lagartas ainda ativas. A maior parte 

dos adultos emergiu em pr-ecárias condições. 

Oh jet.i vando verificar o efeit.o do 

o resf':riament.o à 6 C por 24, 48 e 72 horas sobr•e lagartas no



.16. 

iratcio do últ.imo tns:t..a1>, 0ORSEUIL � SILVA (1971) conclui1>am 

que não houve inf'luência dos t.rat.ament.os sobr•e o t..empo em 

que as lagart.as permanece:r-am se alimer1t.ando Cem folhas de 

couve> at.é a pupação, moment..o em que foram colocadas à 20
°
c

(t.estemunha>. No ent.ant.o, acr•escent..ando o t.empo de 

I"esfriament.o, o result.ado t·oi signif'icat.ivo, sendo maior- o 

período larval quant.o maior• o t.empo de permanência sob 

refrigeração. Esse resultado most.r•ou que a ref':r-iger-ação não 

int.erf'ere na vida ativa da lagart.a per•mit.indo apenas 

ampliar, com um periodo de inatividade, seu t..empo de 

dur•ação. 

o periodo larval de A. monuste monuste, 

folhas de à o segundo NOMURA � criada em couve, 22,6 e, 

YAMASHITA (1975), é de 14 dias, durando cada inst.ar, 4, 

2, 2, 3 e 3 dias, respect.ivament.e. 

Dados x-ef'erent.es à influência da t.emperat.ura 

sobre o desenvolvimento larval do re:ferido inset.o, em 

plantas de couve, foram obt.idos por BRUNINI � SANTOS 

{1976), ut.ilizando um túnel climat.o16gico. As durações do 

período larval, 
o à 20, 25 e 28 C foram, respect.i vament.e, 14

a 23 {média de 18); 12 a 16 {média de 14) e 14 a 21 dias 

{média de 17 dias). As viabilidades larvais, nessa mesma 

ordem, :foram 50; 81 e 28%. Os aut.ores concluiram, com base 

nos resultados, que a t.emperat.ura de 25°c :foi a mais 

favorável à :fase larval. 

SHIMA � GOBBI C1981a>, utilizando folhas de 

couve como subst.rat.o aliment.ar para o curuquerê-da-couve, 
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obt.ivez-am ampla variação na dur•ação do est.ág:lo lar•val (8 a 

15 dias, com média de 10,96 dias) e uma viabilidade de 80%, 

o 
com t.emperat.uras: de 17 a 34 O. Os aut.ores indicar•am que a 

mor•t.ali dade lar•val (20%) 

manipulação inadequada. 

VENDRAMIM � 

pode 

MARTINS 

sido causada pela 

<1982), est.udando a 

biologia de A. monuste or-seis em couve 'Mant.eiga', 
o 

.à 25 o,

U.R. de 60% e f'ot.ofase de 14 horas det.er•minaram a duração 

dos cinco inst.ares larvais: 2,00; 2,00; 2,11; 1,89 e 4,78 

dias, respect.ivament.e. A razão de cresciment.o, por inst.ar, 

est.abelecida a par•t.ir• da relação ent.r•e as lar•gur•as das 

cápsulas ce:fálicas f'oi, em média, 1,61. A duração e

viabilidade da fase larval foram, respect.ivament.e, 13,41 

dias e 78%, sendo o peso médio das lagart.as no seu máximo 

desenvolviment.o de 422,29 mg. 

O periodo larval do curuquerê-da-couve, sobre 

cinco b1--assicáceas <espécies não mencionadas), variou de 15 

a 21 dias, com média em torno de 18 dias <LINK t COSTA, 

1983}. 

DE BORTOLI et. alii (1983}, avaliando alguns 

par-âmet.ros biológicos: de A. monuste or-seis, em t.rês: 

ult.. d à 23
°

C e 1vares e couve, e U.R. de 75%, constataram, 

para o periodo lar-val, valores médios de 11,36; 12,24 e 

16.23 dias:, respect.ivarnent.e> nas cul ti v aJ•es Manteiga 

Jundiai, Roxa 919 e Manteiga 916, sendo as viabilidades, 

nessa mesma seqüência de hospedeiros, de 52,63; 85,00 e 

73,00%. Baseando-se apenas nesses resultados, os aut.ores 
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conclutram que 'Roxa 919' mos:t.rou-:s:e mais: ef'icient..e par•a o 

desenvolvimento do inset.o, 

proporcionado um período larval 

'Mant.eig-a Jundiai', per·mit.iu 

bastante superior-. 

pois:, 

bem 

uma 

2.2.4.3. Fase de pupa 

MOREIRA (1923); PORTO 

apesar• de 

próximo ao obtido em 

viabilidade lar-val 

(1942) e NIELSEN 'S 

NIELSEN (1950) observaram, para a praga em quest.ão, os 

:seguintes valores para a duração da fase pupal: 11, 7 e

6 a 8 dias, respectivamente, em condições de campo. 

pupal e a A variação na duração do estágio 

sua viabilidade, em condições de campo, em plantas de 

(1981a), como couve, f"oram mencionadas por- SHIMA GOBBI 

sendo, respectivamente, de 4 a 10 dias: (média de 6,66 dias) 

e 71%. Em condições de laboratório (t.emperat.uras de 17 a 

34
°

0), a dur•ação da referida f"ase, foi, em média, de 6,14 

dias <com valores variáveis ent.re 4 e 9 dias), enquanto a 

viabilidade foi 

apontada como a 

de 86%. 

possível 

pupas de A. monuste orseis.

monuste 

LORDELLO 'S 

orseis em couve, 

A manipulação inadequada :foi 

causa da mortalidade das demais 

RODRIGUES 

obtiveram, 

(1952), 

à 22
º

c, 

criando A. 

um periodo 

pupal de 6 a 7 dias, partindo de ovos coletados no campo e 

de 6 dias:, a partir de ovos obtidos de acasalament.o em 

labor-atório. 
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inOuência do t.empo de 

sobre o per-iodo pupal do 

ins:et.o, CORSEUIL I SILVA (1971) não obs:er·varam dif'erença 

signif"icat.iva ent.r-e os t.rat.ament.os, embor·a os result..ados: 

tivessem evidenciado período pupal s:uper•ior• quanto maior o 

t.empo de r•est·riament.o das res:pect.ivas: lagar•t.as. Todas as: 

pupas deram or-igem a adultos: per-f"eit..os:. 

De acor•do com NOMURA 'S YAMASHITA (1975), em 

plant..as de couve, o periodo pupal de A. monuste monuste. à 

o 22,6 C, é de 8 dias.

BRUNINI � SANTOS (1976), cl'iando essa espécie 

em :folhas: de couve, ver·if1car-am que, à 20, 25 e 28
°

0, 

col'responderam as: seguintes val'iaçeíes para a duração da 

t�ase pupal: 8 a 10 (média de 9); 7 a 8 <média de 7) e 7 a 8 

dias <média de 7 dias), r-espect.ivament..e. Considerando as 

mesmas t.emperat.uras, as viabilidades foram, 

respect.ivament.e, 100, 100 e 82%. 

Trabalhando em condições de laborat.ório, 

o <t.emperat.ura de 25 C, U.R. de 60% e fotofase de 14 horas), 

com couve "Manteiga', VENDRAMIM MARTINS (1982) 

const.ataram que a duração da t�ase pupal foi, em média, de 

7 ,2 dias, com intervalo de variação de 6 a 9 dias, sendo a 

viabilidade dessa fase, de 89,13%. O peso das pupas (com 24 

horas de idade) foi 346,19 mg <variando ent.re 304,90 e

388,60 mg). A comparação dest.e peso médio com aquele obt.ido 

para lagartas no máximo desenvolvimento mg} 

evidencia uma perda de peso relat.ivament.e baixa durant.e a 
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que, 4 a 5 dias após a f'ecundação, as t·êmE•as iniciam a 

post.ul'a. 

NIELSEN � NIELSEN (1950) conseguiram mant.el' 

bol'bolet.as vivas por 4 a 8 dias <machos) e pelo dobro do 

t.empo (f'êmeas:), aliment.ando-as com água açucar•ada. 

Adult.os:, sem discriminação de sexo, mant.idos 

à 22
°

c, viveram de 5 a 9 dias, em presença ou ausência de 

aliment.o <água e meD <LORDELLO � RODRIGUES, 1952). 

De acordo com SHIMA GOBBI (1981a), 

aliment.ando-se os adult.os com solução de água e açtícar 

<1:1), as :fêmeas viveram, em média, 4,34 dias e os machos, 

3,30 dias. As fêmeas apr-esent.aram maior- variação de idade 

<1 a 17 dias) do que os machos (1 a 11 dias), com 

t.emper-at.ur-as var•iando de 17 a 34
°

C. 

Con:fiI-mando os dados ant.erior•es, VENDRAMIM 'S 

MARTINS (1982), cr•iando a referida pr•aga em couve 

"Mant.eiga', t.ambém obt.iveram longevidade supeI-ior paI-a as 

fêmeas <3,57 dias, com int.ervalo de variação de 2 a 4 

dias). Os machos viveram 1,71 dias, em média, com intervalo 

de variação de 1 a 3 dias. Os menores valores regist.rados, 

para ambos os sexos, em relação aos relatados por out.ros 

aut.ores :foram explicados devido às alt.as t.emperat.uras 

<superio:r-es a observadas na casa-de-vegetação em

determinados períodos do dia. A proporção ent.re os sexos 

foi de 1,05 macho pa1--a cada t'êmea. 

SHIMA '$ GOBBI (1981a) verificaram que, a 

o 
t.emperat.uras vai--iáveis ent.re 17 e 34 C, ocorreram post.uras 
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pupação. Para a obtenção dos: adultos, os autor·es fixar•am as 

pupas, com cola, at.ravés de sua ext.r•emidade post.e:r-ioz,, .à 

:região superior• do recipient.e <copo plás:t.ico com f'undo 

t.elado), mant.endo es:t.e em posição invert.ida, o que 

fac:llit.ava a emer•gência dos: adult.os:. 

Segundo LINK .$ COSTA (1983), o periodd pupal 

de A. monuste orseis provenient.e de lagart.as: alimentadas: 

com quatro br•ass:icáceas (espécies não mencionadas) variou 

de 8 a 17 dias, com média de 13 dias. 

o 
Testando o desenvolvimento do inset..o à 23 C e 

U.R. de 75%, em t.rês cult.ivares de couve, DE BORTOLI et. 

alii <1983) obtiveram, em 'Manteiga Jundiai', 'Roxa 919' e 

<Manteiga 916', respect.ivamente, os seguintes valores para 

a duração e viabilidade pupal: 5,94 e 56,66; 9,95 e 92,94 e 

8,12 dias e 80,82%. A exemplo do que ocorreu com a fase 

larval, também nessa fase.,, a cultivar Manteiga Jundiai, 

apesar de ter encurt.ado o período pupal, proporcionou 

drást..ica redução na viabilidade. Os int.ervalos de variação 

para a duração do ref"erido est.ágio foram: 4 a 7, 9 a 11 e 5 

a 13 dias:, na mesma seqüência de hospedeiros. 

2.2.4.4. Fase adult.a 

2.2.4.4.1. Longevidade e períodos de 

pré-oviposição e oviposição 

Em condiç5es de campo, PORTO (1942) r-elat..ou 
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em um periodo de 1 a 9 dias após a ef'eUvação da c6pul.a, 

com predominância nos: primeir-os dias. 

DE BORTOLI et. alii (1983) avaliar-am o ef'eito 

de genót.ipos de couve sobr-e a longevidade dos adult.os do 

cur•uquerê-da-couve mantidos individualizados: e aliment.ados: 

com solução de sacarose a 10% (23
°

C e U.R. de 75%). 

Verif'icaram, para os: adultos: pr•overúent.es das cult.ivar-es 

Mant.eiga Jundiai, Roxa 919 e Manteiga 916, os seguintes: 

valores: B,01; 5,.13; e 4,73 dias, r-espect.i vament.e, com 

int.ervalo de variação de 4 a 7, 4 a 7 e 3 a 7 dias. A 

proporção ent.r-e os sexos (1 macho par-a 2 fêmeas) foi 

semelhante nos três diferent.es subst.rat.os. 

2.2.4.4.2. Comport.arnent.o reprodut.ivo 

e f"ecundidade 

Segundo MOREIRA <1923), o curuquerê-da-couve 

coloca cerca de 160 ovos, que são fixos, principalmente, na 

face inferior das folhas, em grupos não muit.o próximos, 

ficando os ovos, em cada grupo, juntos e eret.os {no sentido 

do maior eixo). 

O t.empo decor-r-ent.e entre a colocação de dois 

ovos consecut.ivos, em condiçêíes de campo, é de 30 a 40 

segundos:, sendo o número de ovos por post.ura muit.o variável 

<PORTO, 1942). 

Para LORDELLO 'S RODRIGUES (1962), o número de 

ovos coletados no campo variou de 20 a 62, sendo o 
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int.ervalo de tempo decol':r-ent..e ent.:r-e a colocação de dois 

de ovos consecut.1 vos, de 5 segundos. Em condições 

labor-at,6:r-io, a par•t,ir• de t.rês casais separados em mangas de 

vidr•o, mant.idos: à 22
º

0 e aliment.ados: com uma solução de 

água e mel, LORDELLO i RODRIGUES {1952) obt.iveram 14, 92 e 

202 ovos:. Esses: ovos: foram postos nas duas faces das: folhas: 

de couve e t.ambém nas: par-edes int.er•nas das mangas: de vidr·o. 

NOMURA '$ YAMASHITA {1975) cons:t.at.aram uma 

variação de 4 a 41 ovos em pos:t.ur•as colet.adas em cant.eir•os 

de agrião, couve e rabanet.e. Na couve, os ovos: for•am 

depositados: na face inferior, enquanto que, nas: outras: 

hort.aliças, somente na face superior. 

Est.udos conduzidos por SHIMA 'S GOBBI {1981b) 

demonst.rar-am que os acasalamentos ocor-r-em das 7 às 17 

horas, à t.emper-atura de 20 a 35
°

0. O maior númer-o de 

o 
cópulas ocorr•eu entre 10 e 14 hor-as> à 27 O. A duração das 

cópulas variou de 40 a 220 minutos {média de 87 ,6 minutos). 

Obser-varam, ainda, que os machos copulam desde a emergência 

at.é 8 dias de idade, enquanto as f'êmeas, desde a emergência 

até !5 dias de vida, sendo que o maior- nómer-o de 

acasalamentos: ocor-re quando ambos os sexos apr-esentam 24 

hor-as de idade. 

SHIMA GOBBI (1981a), obs:er-vando a 

oviposição de A. monuste orseis, em condiç5es de campo, 

veri:ficar-am que 121 post.l.ll"as ocor-rer-am na s:uper:ficie 

inf'er-ior e 23 na super-f'icie supel"ior de Colhas de couve. O 

horâr-io pre:ferencial para a postura íoi entr-e 9 e 12 hor-as, 
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sendo o t.empo médio gas:t.o por• postura, de 4 ,21 minutos e o 

t.empo médio gas:t.o para colocação de cada ovo, de 1,45

segundos:. Encont.r•ou-s:e uma variação de 1 a 82 ovos 

por• pos:t.u:ra (média de 25 ,69 ovos:). Com t.emperat.ur•as 

o var·iando de 17 a 34 C, os aut..or•es: observaram, para adult.os 

mant.idos: em "caixa padrão" (2,7 m po:r 1 m) e aliment.ados: 

com solução de água e açúcar• (1:1), que 40% das: f'êmeas: 

não realizam pos:t..ura, 40% r•ealizam post..ura no pr·imeir•o 

dia após a cópula e 20% nos dias cons:ecut..ivos. O t.ot..al de 

ovos colocados: por• f'êmea esteve diret.ament.e relacionado 

com o númel'o de post.uras r•ealizadas:, sendo dez, o 

número máximo de post.uras colocadas por uma única f'êmea, 

t..ot..alizando 399 ovos. 

VENDRAMIM MARTINS (1982) encont.raram 

dif'iculdades para a obt..enção dos result.ados: ref'erent.es à 

fecundidade, em virt.ude das altas t.emperat.uras verificadas 

na casa-de-vegetação (variação de 17 a e da 

provável insuficiência de espaço (gaiolas de 30 x 30 x 60 

cm) para o acasalament.o

Sugeriram, para contornar o 

normal 

último 

dos 

problema, 

insetos:. 

gaiolas 

maiores pa:ra o est.udo do comport.amento reprodutivo 

dessa espécie. Mesmo assim, obtiveram uma 

23,4 ovos por f'êmea, com int.ervalo de variação 

51 ovos, cons:ider-ando-se apenas as f"ért.eis. 

média 

de 7 

de 

a

Com relação ao ef"ei t.o do hospedeiro sobre a 

oviposição, LINK 'S COSTA (1983) observaram que, entre 

diversas bl'assicáceas cult.i vadas próximas: umas das 

' ' 
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out.r•as, o nómer·o de posturas decresceu na seguinte or·dem:

brócoli, couve-flor, r•epolho, couve, r-abanet.e, 

nabo e r-ocula. 

2.2.4.5. Ciclo t..ot.al 

Somando os: valores: das durações: da t·ase de 

ovo, lagart.a e pupa do cur•uquer-ê-da-couve, em condições de

campo, obt.idos por- MOREIRA (1923) e NIELSEN � NIELSEN 

<1950}, t.em-se, r-espect.ivament.e, 40 a 41 e 31 a 35 dias. 

Part.indo de ovos colet.ados no campo, LOP..DELLO 

� RODRIGUES (1952} ver-ificaram, par-a a dur-ação da fase 

imat.ur-a dessa pr-aga, em plant.as de couve, valor•es de 20 a 

22 dias e partindo de ovos obtidos: de acasalamento em

laboratório, valores de 21 a 24 dias par-a o parâmet.ro, à 

22
°

c. 

A t.emper-atura média de 
o 

22,6 e, NOMURA 

YAMASHITA (1975) obt.iver-am um ciclo Covo à emergência do 

adulto) de 27 dias, par-a a espécie em quest.ão, criada em 

folhas de couve. 

Testando a influência de diferentes 

temper-at.uras sobr-e o inset.o, BRUNINI � SANTOS <1976) 

verif"icar-am maior rapidez no desenvolvimento de A. monuste

o 
or-seis à 25 C <média de 25 dias, com variação de 23 a 28 

dias). Os valor-es: observados à 20
°

c e foram, 

res:pect.ivament.e, 32 e 30 dias, com var-iação de 26 a 39 dias 

e 26 a 36 dias:. 
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A partir• dos: dados: apresentados: por SHIMA l 

(1981a) e por• VENDRAMIM � MARTINS (1982), que 

utilizaram plantas: de couve para a cr•iação da pra�a em 

quest.ão,ver•if'icaram-se, par•a o periodo de ovo à emer•gência 

do adult.o, valores var•iáveis: de 15 a 29 dias (à temper•atura 

de 17 
o 

a 34 C), e 22,03 a 29 dias (à t.emperatura de 2s
º
c,

U.R. de 60% e f'otof'ase de 14 horas), respectivamente. 

DE BORTOLI et alii <1983), trabalhando à 23
°

C 

e U.R. de 75%, obtiveram, para o periodo compreendido ent.re 

a eclosão das lag-ax-t.as e a mort.e dos adult.os, valor•es de 

22,31; 27,62 e 29,08 dias, respect.ivament.e, nos genótipos 

de couve Mant.eiga Jundiai, Roxa 919 e Manteiga 916. �Roxa 

919' foi considex-ada o melhor subst.rat.o para o 

desenvolvimento de A. monuste orseis, baseando-se nos dados 

de dur-ação do ciclo e viabilidades lar-val e pupal. 

2.2.5. Danos 

Os dados referent.es aos pr-ejuizos causados 

pelo cur-uquerê-da-couve são bast.ant.e escassos, sendo a 

maioria deles (MOREIRA, 1923; FONSECA, 1940; BRANDÃO FILHO, 

1942; PORTO, 1942) pr-ovenient.es de observações empíricas em 

condições de campo. 

BRUNINI SANTOS (1976), no entanto, 

avaliaram os danos causados pelas lagartas em f'olhas de 

t t d ' 25
°

0, couve, cons a an o que, a a quant.idade de alimento 

consumido em t.oda a fase larval, foi maior- {4,1 g com 
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o variação de 3,1 a 5,5 ,;;) do que à 20 C <2,9 g, com var-iação

de 1,6 a 4,7 g). 

2.3. Resist.ência a inset.os em brassicáceas 

2.3.1. Aleloquimicos em br•assicáceas 

De acordo com Van Et.t.en � Wolf'f" 1 , cit.ados por• 

WILLIAMS {1980), as brassicáceas caract.e:r•izam-se po:r• 

apresent.a:r· uma classe de compost.os que contêm glucose e 

enxofre, os glucosinolatos, cujos produtos de hid:r·ólise 

enzimát.ica são conhecidos pelo forte ar•oma, pela atividade 

biológica na atração de inset.os e r·esistência a doenças e 

pelos ef'eit,os met.abólicos em mamif"eros. 

Os glucosinolat.os <ou glicosideos do óleo de 

most.a:r-da) são hidrolisados pela enzima mirosinase ou

t.ioglucosidase, quando o t.ecido da plant.a é trit.urado. 

Desses compost.os, os mais 

sinalbin <KO0AN, 1986). 

Em relação à 

conhecidos são sinigrin e 

espécie humana, t.em sido 

assinalado que o consumo, em la:r-ga escala, desses veget.ais 

ricos em glucosinolat.os, est.á associado à atividade 

1
VAN ETTEN, C. H. °' WOLFF, I. A. Nat.ural sulf'ur compounds. 

ln: 

:foods. 

To,dcant.s 

2.ed. Washingt.on,

ocurx-ing 

Commit.ee 

nat.Ul'aly 

on Food 

Px-Qt.ect.ion, Nat.'l. Acad. Sei., 1973. p.210-34. 

in 



.28. 

ant.1-t.iroidal, causando o bócio humano, ou papeir-a, em

locais onde o cont.eúdo de iodo na diet.a é marginal <VAN 

ETTEN et.. alii, 1969). Conf"orme WILLIAMS <1980), goit.rin é o 

mais at..i vo ent.re os agent.es ant.i-tiroidais encont.rados nas 

brassicáceas. Segundo VAN ETTEN et alii (1969), esse ef'eit.o 

t.ambém pode ser pr·ovocado indiret.ament..e pela ingest.ão de 

leit..e produzido por animais que foram submetidos à 

alimentação com altos ni veis: de couve para f'orr-agem. No 

entant.o, nesse caso, a causa do hipot.iroidismo é ainda 

cont.rovert.ida. VIRTANEN (1965), aliment.ando animais com 

veget.ais ricos em glucosinolatos, não obteve leit.e com 

propriedades "goi t.rogênicas" <produt.oras de bócio), 

admitindo que pequenas quant.idades de goit.rin são 

t.ransfe:ridas para o leite. 

WILLIAMS (1980) assinalou o isolament.o de 

cerca de 80 glucosinolat.os, enquanto que, para WINK (1988), 

o número desses met.abólit.os secundários, de ocorrência em

plant.as superiores, chega a 100. 

De acordo com 

ETTEN � TOOKEY (1979), os 

K• i Jaer , citado por 

glucosinolat.os ocorrem 

VAN 

não 

apenas na familia Brassicaceae, como também em outras 

The natural dist.ribut.ion of" glucosinolat.es: a 

unif"orm group of" s:ulf"ur-c:ont.aining glucosides. ln: 

BENDZ, G. � SANTESSON, J., ed. Chemist.ry in bot.anic:al 

classif"ic:at.ion. New York, Ac:ademic Press, 1974. 

p.229-34.
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familias: da Capparales:: Cappaz•idaceae, 

Res:edaceae e 

ordem 

Moringaceae e em algumas espécies: de 

Car•icaceae, Tropaeolaceae e Limnant.haceae. 

volât,eis da 

COLE (1976), 

hidrólise de 

ident..it·icando 

glucosinolat..os: 

os 

em 

pl'odut..os: 

ext..r•at.os 

de plant,as de difez•ent.es familias, 

desses 

adicionou à lis:t.a 

de dist.ribuição t..axonômica compo:s:t..os uma 

espécie de Plant.aginaceae. 

Essas subs:t.âncias ocorrem em prat..icamente 

t.odas as espécies estudadas em cinco t·amilias 

estrei tament.e relacionadas, incluindo Brassicaceae, 

Capparidaceae e Resedaceae e em várias espécies de

out.ras seis familias não relacionadas, incluindo 

Tropaeolaceae e Euphorbiaceae, de 

t. 

Underhill , cit.ado por KOGAN (1986). 

Os 

plant.a, 

glucosinolat.os ocorrem 

part.es da 

(1969) e VAN ETTEN 

mais concentrados 

mas, coraorme VAN 

TOOKEY (1979), 

nas sementes do que 

raizes de espécies de Br-assica. 

acordo com 

em todas as 

ETTEN et. alii 

são usualment.e 

em folhas e

A concent..ração de glucosinolat.os em 

Br-assica spp. é mais alta em :folhas jov1::ns do 

Emden 

que 

em :folhas madul'as, de acordo com Van 

1
UNDERHILL, E. W. Glucosinolat.es. In: BELL, E .A. 1 

CHARLWOOD, B. V. ed. Secondary plant. product.s. Berlin, 

Springer-Verlag, 1980. p.493-511. 
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t 
Bash:for•d , citados por- McKEY (1979). 

Dent.:ro de uma dada espécie, VAN ETTEN et. alii

(1969) af'irmaram que s:oment.e um ou dois glucos:inolat.os:

es:t.ão comument.e presentes: em grandes quant.idades, podendo,

no ent.ant.o, se:r encont.:rados mais de seis t.ipos dif'er•ent.es:.

Embora exis:t.a um certo pa�ão quant.i t.at.i vo e quali t.at.i vo

com relação .à presença de glucosinolat.os ent.re espécies: de

brassicáceas, WILLIAMS (1980) relatou que, para as:

variedades morfológicas de 8. oleracea, ocor•r•em diferenças

nesses per-fls. Cont.inuando esse raciocinio, \o aut.or• apontou

a couve como a variedade botânica que most.ra a maior

variação nos padrê:Ses quali t.at.i vo e quanti tat.i vo para essa

classe de compostos, devido às diversas origens das

cult.ivaz.es que são classi:ficadas como couve.

Essas diferenças, com relação .à var-iedade

cult.ivada, t.ambém f"or-am t.estadas par-a repolho <VAN ETTEN et.

alii, 1976) e para couve-chinesa (DAXENBICHLER et alii,

1979).

DAXENBICHLER et. alii (1977), DAXENBICHLER �

VAN ETTEN (1977) e VAN ETTEN et. alii <1979) identificaram e

t VAN EMDEN, H. F. � BASHFORD, M. A. A comparision oi t.he

reproduct.ion of' Br-euicoryne brassicae and Myzus per-sicae

in relat.ion t.o soluble ni t.rogen c:oncent.rat.ion and leaf'

age Cleaf' posi t.ion) in t.he Brussels 

Entomologia Experiment.alis et. Applicat.a, 

349-60, 1969.

sprout.

Amst.erdam,

plant..

14:
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quant..1Hcaram os t..ipos de glucosinolat..os e produt.os 

or•gânicos: der•ivados de sua hidr•6lis:e em plant.as de :repolho. 

Para esses aut.or-es, a impo:rt.ância desses estudos é 

evident..e, pois mui tos p:rodutos oler•icolas podem t.er- seus 

elementos tóxicos natu:rais aumentados: inadvert.idament.e com 

o desenvolvimento de novas variedades:.

Par-a solucionar tal pr•oblema, PA WLOWSKI et. 

alii (1968) propuser-am uma metodologia para auxiliar os: 

melhorist.as de plantas a selecionarem genót.ipos de B. napus

com menor concentração de isot..iocianat.os <um do pr•odut.os de 

hidr·ólise dos glucosinolat.os), que atuam como at..raent.es 

para alimentação de insetos. 

No ent.ant.o, do ponto de vista de diversos 

pesquisadores, ent.r-e eles VAN ETTEN et. alii (1976), VAN 

ETTEN et alii (1979) e WILLIAMS (1980), esse objetivo não 

deve ser buscado cegamente, em virt.ude desses mesmos 

compostos estarem também envolvidos nas outras relações da 

plant.a-hospedeira com herbivoros e com pat.ógenos. Assim, 

esse estudo requererá novos enfoques, sendo necessár,ia a 

reavaliação dessas relações, inclusive no que se refere às 

mudanças qualitativas e quantitativas dos glucosinolatos 

nas caract.er,ist.icas de sabor e aroma dos vegetais 

considerados. 

O e:feito do sinigr-in sobre Papilio polyxenes 

<Lep., Papilionidae), inseto rest.rit.o a plant.as da :familia 

Umbellif"er-ae, é mar-cadament.e antibiótico, a:fet.ando o 

cresciment.o e desenvolvimento, mas não as t.axas de 
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alimentação <ERICKSON 'ti, FEENY, 1974). Em cont.r•ast.e, o

cr•escimento lar·val de P. r-ar.1ae, um especialist.a em 

brassicáceas:, não f'oi af'et.ado por alt.as: concent.raçêJes do

alilg lucosinolat..o, sendo que, para Spodoptera eridania 

(Lep., Noct.uidae), um generalista, o cresciment.o la:r•val f'oi 

inibido somente por altas concentrações de sinigrin (BLAU 

et. alii, 1978). 

De acor-do com RODMAN � CHEW (1980), os 

inset.os que se alimentam de br•as:s:icáceas: são apar-ent.ement.e 

influenciados: pelos glucosinolatos da planta. 

Estes compost.os agem como at.raent.es: , de 

alimentação para adultos e larvas de insetos das or-dens 

Lepidopt.era, Coleoptera, Dipt.era, Hemipt.era e Hymenopt.er-a e 

também como 

<KOGAN, 1986). 

es:t.imulant.es de alimentação e o vi posição

PETERKA et alii {1986) demonstr-ar-am, baseados 

em experimentos com livre chance de escolha para 

aliment.ação e em análises químicas, a :função at.r-aent.e do 

s:inigrin par-a Plutella xylo.stella <Lep., Plut.ellidae)_. em 

que a cultivar tolerante apresentava conteúdo dessa 

substância 50% mais baixo do que as cultivares suscetiveis. 

RENWICK � RADKE (1981) verificaram)' por outro 

lado, que macerados de folhas de repolho atuam como 

det.errent.e de oviposição para Trichoplusia ni (Lep., 

Noctuidae), de maneira comparável ao efeito do ":frass" 

<residuos de aliment.ação larval e "pellet.s" fecais}. Com 

base nessa obs:er-vação, os autores s:ut;er-ir-am que o material 
)) 
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at.ivo encont-r•ado no "1:rass:" não eJ>a um f"er•omónio, bast.ando 

que o tecido da planta fosse :rompido pela ação da la�ar•ta 

para que t·osse liber•ada a subst.ância det.er•r•ent..e. 

encont..radas 

libe:rar as: 

No campo, as la�ar-tas de P. br-assicae são 

p:ref·er-encialment.e sobre 

maior-es quantidades: dos 

plantas: capazes 

der-ivados alil 

de 

do 

sinigr•in. Estudos de labor•at.ório, conduzidos: por• MITCHELL 

(1977), most.r•ar-am que essas lagar•t.as r•equer•eram somente uma 

baixa concent.r•ação de sinigrin par•a promover at.i vidade de 

alimentação. As lagartas não são selet.i vas na escolha do 

alimento, sendo a seleção realizada pelo adulto no moment.o 

da oviposição. Observando o comport.ament.o lar-val, o aut.or 

o 
sugeriu que soment.e no 5- inst.ar, quando as lagar-t.as t.endem 

a perder• a t.endência de agregação, é que qualquer dispersão 

<fuga) de uma plant.a impalat.ável seria impor-t.ant.e, pois 

esse instar é responsável pelo maior dano. Já f"oi notado, 

no ent.ant.o, que t.ambém nessa fase, as lagart.as não são 

selet.i vas. 

RENWICK � RADKE (1983) demonstraram o efeito 

est.imulant.e de ext.rat.os de repolho sobre a oviposição de P.

r-apae. Esse inset.o dit�er•enciou pr•ontament.e as concent.rações 

das substâncias envolvidas. Sini�rin, em alt.as 

concent.1,ações:> t.ambém estimulou a oviposição, mas t.eve 

pequeno efeit.o sobre a dist.ribuição espacial dos ovos. Os: 

1--esult.ados obt.idos: sugeriram que mais de uma subst.ância 

química volátil é necessária para est.imular a oviposição e 

a seleção do local para a post.ura. 
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Um segundo nível de def'esa quimica, su�er•ido 

por· NJ.ELSEN é repr•es:ent..ado pela presença de 

cucur•bit.acin:s Cem espécies de Zbt:.•r-is) e de car•denolideos: 

<em espécies de Cheir-anthus e Er-ysimum), os quais at,uam 

como pot..ent.es: inibidores de alimentação para espécies: de 

besouros crisomeltdeos <Phyllotr-eta memor-um, Phyllotr·eta 

undulata. Phyllotr-eta tetr·astitfma e Phaedcm cochléar-iae) 

associados às: brassicâceas. 

TABASHNIK (1985) ver-if"icou que coumar·in e 

r-ut.in, subst,âncias encontr•adas em ni veis não significat..i vos 

em brassicâceas:, apr-esent..am efeit..o det.errent.e sobre a 

oviposição de P. x.ylostella. 

quali tat..i vas 

det.erminam 

A part.ir do conheciment.o de que as diferenças 

e quantitat.ivas ent..re os glucosinolatos 

os padrões de reconheciment..o,. aceitação e 

adequabilidade do hospedeiro para o inseto, WINK {1988) 

sugeriu que a diversificação quimica poderia ser uma

estratégia contra a adaptação> pois é mais dif'icil para um 

herbívoro se adapt.ar e competir nessa situação do que numa 

out..ra em que t.odos os indi viduos ou espécies cont.êm somente 

um t.ipo de molécula t.óxica. 

Atualmente admite-se que os aleloquimicos não 

são produtos residuais {excedentes) e sem nenhuma função 

met.abólica, mas que evoluíram como uma defesa cont..ra 

microrganismos, herbi voros e plant.as competidoras e como 

at.raentes de animais para polinização ou dispersão de 

sementes (WINK, 1988). 



Por 

coevolução como 

car•act.e r•ist.i ca 

car·act.er•1st.ica 

seguida por-

de 

de 

uma 

out.ro 

uma 

lado, 

mudança 

JANZEN (1980) 

evolucioná:ria 
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d1:.•1'in1u 

em uma 

uma população em r•espos:t.a a uma 

indiv1duos: de uma se�unda população, 

r-espost.a evolucionár•ia pela segunda 

população .à mudança na primeira. 

Desse modo, segundo WINK (1988), alguns 

or•ganismos:, du:rant..e a evolução, f"or•am bem sucedidos em se 

especializar• em uma plant.a tóxica, desenvolvendo uma 

maneir-a de seqüestrar- as toxinas ou se tornar imune a elas. 

O termo seqüestro ou seqUest.r-ação, de acoz,do 

com DUFFEY (1980), é mais fr•eqUent.emente usado no contexto 

de defesa 

deposição 

quimica contra 

de substâncias 

os herb1voros implicando na 

fi t.oquimicas secundár•ias em 

tecidos ou 6r{;ãos especializados de um inseto. Na familia 

Pier·idae, APLIN et alii (1975) identifica1--am sinigr•in e

óleos de most.ar-da nas pupas de P.br-assicae e P. rapae, 

assumindo que estas: substâncias são seqüestradas das 

plantas pelas lagartas e armazenadas. 

Apesar de não est.ar·em envolvidos dil,et.amente 

neste capítulo, há evidências na literatura de que no 

decorrer 

capacidade 

hospedeiro 

da 

de 

evolução, 

utilizar 

potencial para 

insetos adquirh•am a alguns 

alomônios p1--oduzidos pol' um 

seu beneficio próprio, como 

caiz,omónios (pol" exemplo, os glucosinolat.os, para insetos 

que se alimentam de brassicáceas). Numa etapa post.e1.,io1 .. , 

essas substâncias seqüestradas pelo inseto <assumindo 
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f'unção de def'esa cont,r·a inimigos nat.urais) podem t.er· sido 

modif"icadas, mediando a "comunicação" ent.r•e indi viduos: da 

mesma espécie (feromónio), at.uando no pr•ocesso de seleção 

do hospedeiro. Desse modo, a liber•ação dessas: subst.âncias 

pol' fêmeas: .adultas:, em locais: previamente ocupados: por• sua 

pr•ogênie, ou por f"ormas jovens em desenvolvimento, inibe a 

oviposição por outras t·êmeas, evit.ando, assim, as 

super·populações em subst.l'at.os limit.ados, e, 

conseqtient.ement.e, diminuindo a compet.ição int.ra-especi:f"ica, 

o que, como todo processo evolucionário, apresenta 

vantagens e desvant.agens. Nesse sentido, encontram-se os 

trabalhos de ROTHSCHILD � SCHOONHOVEN (1977), :r•elacionando 

a oviposição de P. brassicae em 1olhas de repolho em 

di:fer•ent.es condições (com e sem ovos naturais ou 

art.if'iciais; com e sem fluido de ovos; com e sem lagartas 

de 12 instar se alimentando; et.c); de RENWICK i RADKE

{1980), examinando o efeito det.errente de oviposição 

associado ao "frass" produzido por lagart.as de T. ni;

outros relacionados a hospedeiros de outras 1amilias 

bot.ânicas, como o de DITTRICK et. alii (1983), a r·espeit.o do 

det.errente de oviposição extraido do "f'rass" larval de 

Ostrinia nubilalis (Lep., Py:ralidae) e finalment.e sobre a 

proteção desempenhada pelo feromônio det.er•:r·ent.e de 

oviposição de P. bra.ssicae <KLIJNSTRA � SCHOONHOVEN, 1987 e 

KLIJNSTRA � BROGGEMANN, 1988) liberado pelos ovos da 

espécie, o qual t.ambém afet.a fêmeas de P. rapae_.

estimulando pesquisas visando sua aplicação no campo. 
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Out.r•a possibilidade par•a o uso dü s:ubst.âJJcias 

:secundár•ias no cont.r·ole de pr•ag-as t·o1 pr·opost.a por• LUNDOREN 

(1975). O aut.or ver•if'icou que ext.r•at.os de plant.as, embor•a 

não per·t.encent.es .à :familia B1--as:sicaceae, aplicados sobr•e 

folhas de r•epolho, agem como det.er•z•ent.es de oviposição para 

P. brassicae, P. r·apae e P. napi. As subst.âncias: químicas

envolvidas não t·or·am ident.i:ficadas. 

2.3.2. Resistência 

sugador•es 

de 

PIMENTEL (1961), 

br•assicáceas a insetos 

avaliando a resistência a

pr•agas: de variedades: botânicas de B. oleracea (brócolis, 

couve-de-bruxelas:, repolho, couve-manteiga e couve-galega) 

não encontrou dif'er•ença no número de af'ideos [Brevicoryne 

brassicae e Myzus persicae <Hem., Aphididae)J, mas o 

percevejo Ly6us spp. (Hem., Miridae) foi mais abundante 

sob1--e couve-manteiga do que 

repolho. 

sobre couve-de-bruxe las e

Segundo THOMPSON (1963), plant.as de couve com 

folhas não cerosas são r•esist..ent.es: à B. brassicae e à 

Aleurodes brassicae (Hem., Aleyrodidae), quando comparadas 

com f'olhas cerosas. 

Com relação à B. brassicae, a cor- ou a 

int.ensidade da luz irradiada da supeI'ficie :foliar parece 

ser de impo1--t.ância primár·ia na seleção do hospedeiro poi. ... 

a:fideos alados CRADCLIFFE 'S CHAPMAN, 1965b e 1966a). Esses 
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aut.ores avaliaram a resist.ência à praga em cult.ivar-es 

comerciais 

ver-me lhas, 

de repolho e 

embora menos 

concluiram 

suscet..i veis 

que as cult.i vares 

ao at..aque inicial, 

foram as mais :favoráveis ao aument.o populacional de 

a:fideos. As variedades selecionadas para o est.udo 

apresent..avam di:ferenças com relação à :forma e t.amanho da 

cabeça, dias para maturação e cor da :folhagem (RADCLIFFE � 

CHAPMAN, 1966a) e variação na 

{RADCLIFFE � CHAPMAN, 1965b}. 

SULLIVAN � BRETT 

resistência a pragas 

{1974), t..rabalhando com 

di:ferent..es brassicáceas, veri:ficaram que as cult..ivares de 

repollio, couve-:flor, brócolis, couve-mant..eiga, 

couve-de-bruxelas, couve-r-ábano e gr-ande part.e das 

cult..ivares de rabanet.e foram resist.ent.es à Murgantia 

histrionica (Hem., Pentatomidae), enquanto que mostarda, 

nabo, couve-galega, couve-nabo e couve-chinesa :foram 

suscet..iveis, em condiçê>es de campo. 

BRETT SULLIVAN {1974), consideràndo a

emstência de brassicáceas resistentes à M. histrionica, 

recomendam o controle dessa praga através da destruição de 

restos de cultura associado ao uso de cultivares 

r-esist..ent..es. 

Para LARA et alii (1978), as cultivares de 

couve Mant.eiga de Ribeirão Pi:res 2446, Manteiga de Ribeirão 

Pires 2620 e Manteiga 1811 :foram as menos pre:feridas por B. 

bra.ssicae no campo, enquant.o que, em laborat.ório, 

des:taca:ram-se as cultivares: Roxa, Manteiga Tupi e Mant..eiga 
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Jundiai, podendo-se considerar 'Roxa' e 'Mant.eiga Tupi' 

como as mais pi-omissor-as. ..C:r-espa 918', por out.ro lado, 

dest.acou-se como a pi-e:ferida, em ambas as condições. 

Com i-elação à exist.ência de antibiose à B.

br-assicae, LARA et. alii (1979) concluiram que houve menor 

i-eprodução em 'Mant.eiga de Ribeirão Pir-es 2446', �ant.eiga 

Jundiai' e 'Mant.eiga Mococa', enquant.o que, em 'Mant.eiga 

1811', 'Crespa 918', �ant.eiga 916', 'Mant.eiga de Ribeirão 

Pires 2620 {obt.ida por s:ement.e) e 'Mant.eiga Tupi', os 

a:fideos se :reproduzb•am bem. Const.at.a:ram t.ambém maior• 

reprodução do pulgão em :folhas novas <pont.eiro), quando 

comparadas às :folhas médias e velhas, em condições de 

campo. 

Est.udos conduzidos em casa-de-ve�et.ação por

JARVIS (1982) demonst.raram que t.odas as linhagens de 

Brassica napus e Brassica caridei t.est.adas f'oram alt.ament.e 

suscet.iveis ao at.aque de B. br-assicae, enquanto que Crambe 

juncea, out.ra brassicácea, :foi alt.ament.e resist.ent.e. 

Embora não apontando a razão, ALTIERI � 

SCHMIDT (1987) observaram que a mistura de cultivares 

(multilinhas) de brócolis reduziu a população de B.

bras.sicae, além de verificarem que plant.as mais altas f'oram 

mais :facilment.e localizadas pelos a:fídeos, agindo, assim .• 

como uma bar:r-eira p:r•ot.et.ora ou cult.u:ra armadilha 

(int.er-:ferência f'isica). 

Em condições de campo, STONER � SHELTON 

(1988) observaram maior número de Thrips: tabaci (Thys., 



Thripidae) em cult.ivar-es de 

ident.ificados como susceti veis 

repolho 

{'Market. 
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previament.e 

Prize' e

�supergreen', com médias, respect.ivamente, de 28,4 e 16,2 

t.ripes por cabeça), quando 

ident.if"icadas como resistentes 

com médias, respect.ivamente, 

comparadas 

<'Tit.anic 

de e 

com cult.ivares 

e 'Falcon', 

t.ripes 

cabeça). Em condições de laborat.ório, não íoram observadas 

diferenças na pref'erência entre discos de t�olhas das quatro 

cul t.i v ar•es. 

2.3.3. Resistência de brassicáceas a insetos 

mastigadores 

De acordo com HARRISON '& BRUBAKER (1943), a 

abundância de certas lagart.as em culturas de b1'ócolis, 

couve-f1or, couve-mant.eiga, couve-de-bruxe las, repolho 

vermelho, repolho verde, couve-rábano e couve-galega é 

dependente da íolhag-em produzida, mat.uridade e alt.ura da 

planta e condição íisica geral 

variedade botânica de Br-assica. 

e não da espécie ou 

Trabalhando em condições de campo, PIMENTEL 

(1961) veriíicou que nenhuma variedade botânica foi 

resist.ent.e à Phyllotr-eta cr-ucifer-ae <Col., Ch1'ysomelidae), 

à T. ni. à Plutella maculipennis <Lep., Plutellidae) e à 

Psylliodes punctulata {Col., Chrysomelidae), que ocorreram 

em baixas densidades. P. r-apae foi mais abundant.e em 

couve-de-bruxelas e repolho do que sobre couve-manteiga e
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couve-galega, estando br-ócolis em posição int.er-mediária. 

Basicamente, esse :fato :foi associado ao maior- parasitismo 

larval sobre plantas que apresentam :folhas abertas do que 

sobre plantas que :formam cabeça. Phyllotr-eta. vi.ttata (Col., 

Chrysomelidae), ao contrário, apresentou maiores populações 

em couve-manteiga e couve-galega do que em br•ócolis:, 

couve-de-bruxelas e repolho. 

Também RADCLIFFE � CHAPMAN (1966b) avaliaram 

a resistência à Hylemya br-as.sicae (Dip., Anthomyiidae), P. 

r·apae, P. maculipennis e T. ni em 43 cultivar•es, 

representando 11 cult.1.ll'as da familia Brassicaceae. 

Concluíram que a resistência a cada um dos inset.os é 

independente do ni vel de resist.ência a uma outra espécie, 

isto é, os mecanismos de resistência são di:f er-ent.es para 

cada inseto considerado. 

O mecanismo primário de resistência à P.

r-apae e T. ni em cult.ivares comerciais de repolho :foi a não 

pre:ferência, desde que as populações larvais re:flet.iram, de 

modo acentuado, as pre:ferências para oviposição do adulto. 

Já, par-a H. br-assicae, as diferenças variet.ais na adequação 

do hospedei:I·o f'oram mais signi:ficativas do que a seleção 

hospedeira. As cult.i vares vermelhas de repolho :for-am menos 

suscet.iveis à oviposição de P. r-apae do que as verdes, no 

ent.ant.o, nas cult.ivar-es vermelhas (menor nú.mero de ovos), 

:for-am obser-vadas as mais elevadas pr•opor·ções de lagartas em 

relação ao nú.me1--o de ovos, seja pelo maior conteúdo de 

ácido ascórbico, ou pela p1--esença de ant.ocianina nas
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cult.i var-es Vér-melhas CRADCLIFFE CHAPMAN, 1966a). 

Ent.r-et.ant.o, RADCLIFFE � CHAPMAN C1965b>, avaliando oit.o 

cult.ivares de r-epolho, most.r-ar-am que há variação est.acional 

na r-esist.ência a essa pr•aga, devido, provavelment.e, .à 

respos:t.a dif'erencial aos est.imulos: par-a oviposição da 1� e 

a 2- ger-aç5es:; mudança fisiológica na plant.a no decor•.t·e:r- da

es:t.ação, promovendo variação nas pref"er-ências para o

hospedeiro e menor at.rat.ividade .à oviposição de plantas: 
1 

severament.e danif"icadas. Não foi encont.rada res:is:t.ência .à 

T. ni e à P. maculipennis.

Testando a resist.ência .à P. r-apae, T. ni e P.

maculipennis em t.:rês: cultiva:res de repolho, plant.ados: em 

cinco épocas distanciadas de 20 dias, RADCLIFFE °' CHAPMAN 

(1965a) concluiram que as 

res:is:t.ência .às duas 

mudanças 

pr•imeiras 

est.acionais na 

result.aram, 

preferencialment.e, de injúria prévia do inseto do que de 

mudanças fisiológicas: nas plant.as:, desde que plantas de 

t.odas as cultivares prot.egidas com inseticidas: :foram duas 

vezes mais s:uscet.1 veis à oviposição t.ardia por essas pragas 

em relação àquelas desprot.egidas:, previament.e à in:fes:t.ação. 

BRETT � RUDDER (1966) obse:r-varam a incidência 

de Phyllotr-eta str-iolata <Col., Chrys:omelidae) em 

cult.ivares comerciais de dif"erent.es brassicáceas, 

verif"icando que houve variação na sus:cet.ibilidade das 

cultivares par-a B. oler-acea var. acephala <1,0 a 32,6 

besouros por amost.ragem const.it.uida de 5 redadas), para B. 

campestr-is var. r-apa <17 ,O a 28,3} e para R. sativus (6,0 a 
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36,0). 

Baseados no dano de aliment.aç:ão de T. ni e P.

r-apae em cultivar-es de r•epolho, OHALFANT � BRETT (1967> 

selecionar•am as culti va:r-es :r-esistentes <Mamot.h Red Rock e 

Savoy Pe:r-:fection D:r-umhead) e as suscet.1 veis <Copenhagen 

Mar-ket. 86 e St.ein's Flat Dut.ch) para :r-ealiza:r-em estudos 

mais: detalhados. Para T. ni, observar-aro maior númer-o de 

o o 
ovos e lagartas pequenas (1- e 2- ins:t.ares:> e menor, número 

o 
de lagartas gr•andes {a partir do 3- instar•> em 'Mammoth Red 

Rock', relacionando o menor dano de alimentação nessa 

cultivar à ocorrência de antibiose. Para P. rapae, :foi 

constatado maior número de ovos, lagartas e pupas: na 

cult.i var Stein's: Flat. Dut.ch. Maior eficiência do tratamento 

químico f'oi verificada para as cult.ivares resist.entes. 

Em relação ao efeito da resistência de 

plant.as sobre o cont:r-ole com inset.icidas:, BRETT 'S SULLIVAN 

(1974) fizeram um breve relat.o de exemplos: extr-aidos da 

liter-atura, r-es:saltando o uso de variedades: resist.entes de 

brassicâceas: como método adequado de cont.r-ole de pragas. 

Esses autores também listaram as: variedades que apresentam 

maior e menor grau de resistência à T. ni, P. rapae, P.

xylostella, P. str-iolata, Hellula <Lep., 

Pyralidae), H. brassicae e à Epilachna varivestis <Col., 

Coccinellidae >, recomendando práticas: cult.u:r-ais: que 

auxiliam a diminuir- as populaç5es: desses insetos. 

VENDRAMIM et. alii (1982) est.uda:r-am a 

inf'luência de 13 cultivares de couve na biologia de A,grotis 
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subterranea (Lep., Noctuidae), em condições de laboratório. 

As f'ases larval e pupal foram maiores em 'Manteiga Ribeirão 

Pires 2446', que proporcionou t.ambém o menor peso pupal. Os 

menores valores para a duração da fase larval e pupal foram 

obtidos em <crespa 918' e <Gigante 916', enquanto que o 

maior peso pupal f"oi encontrado para lagartas criadas em ' 

'Gigant.e 915'. A viabilidade larval íoi relativamente alta 

em todas as cultivares testadas. ao passo que, para 

pelo viabilidade pupal, o menor valor foi propiciado 

genótipo Manteiga Mococa. Com relação à deformação de 

adult.os.. verif"icou-se que somente nas cultivares Mant.eiga 

Ribeirão Pires 2620 e Mant.eiga 916, todos os adultos 

emergidos feiram normais. Não houve influência dos genótipos 

na longevidade dos adultos. Os autores concluíram que, de 

modo geral, 

subter-ranea 

estudadas. 

o desenvolvimento e reprodução 

t�oram pouco influenciados pelas 

de A.

cultivares 

Resultados o�tidos por LIN et alii (1984), em 

condições de campo, indicaram que P. xylostella prefere 

oviposi tar sobre linhagens de repolho e couve-f'lor que 

apresentam folhas verde-escuras e brilhantes, com médias, 

respectivamente, de 3,6 e 11,5 ovos por planta, em relação 

às cultivares comerciais das mesmas br•assicáceas, que 

apresentaram, respectivamente, 0,6 e 1 .• o ovo por planta. 

Cont.udo, as 

apresentaram 

linhagens 

menor número 

pref"el'idas para 

de .formas imaturas 

o vi posição

<lagartas e 

pupas) (0,6 e 0,3 por plant.a, respectivamente, para repolho 
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e couve-flor-) do que as cult.iva1·es comerciais (12,6 e 8,5 

individuos por• planta, r•espect.i vament.e, par-a r•epolho e 

couve-f'lol'), que ap:r-esentavam tolhas verde-clar-as. 

Test.es de campo conduzidos: po1• STORY 'fb

SUNDSTROM (1986), para invest.igar- o ef'eit.o de 10 cult.ivar-es 

de repolho e a :fr-eqtiência de aplicação de ins:et.icida sobr-e 

o dano de T. ni demonst.rar-am que as cult.ivares: responder•am

aos ni veis de aplicação do inset.icida de mane ir-a simila:r- e 

que houve um efeito adit.ivo da resist.ência do repolho ao 

t.rat.ament.o quimico, onde as cult.ivar•es res:ist.ent.es 

responder•am melhor .à f:r-eqtiência de aplicação do p:r-odut.o 

quimico. 

LAMB <1988) ver-if1cou que t.eor•es reduzidos de 

glucosinolat.os e ácido erúcico em sementes de cult.ivar-es 

melhor-adas de Brassica campestris e B. napus não afet.am a 

suscet.ibilidade ao ataque de P. cruciferae e P. .striolata, 

quando comparadas com cult.ivar-es que apr-esent.am altos 

t.eores dessas subst.âncias químicas. 
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3. MATERIAL E METODOS

A pesquisa foi desenvolvida no Laboratório de 

Resistência de Plantas: a Insetos: e em casa-de-vegetação 

(modelo PAD-FAN) do Depar-tamento de Entomologia da Escola 

Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz" CESALQ), 

Uni ver-s:idade de São Paulo CUSP>, em Pi.l'acicaba, SP, 

avaliando-se alguns aspectos biológicos: e a não-preferência 

par-a alimentação e ovipos:ição do curuquerê-da-couve, Ascia

monuste ar.seis <Godart, 1819) <Lep., Pieridae) 

<nomenclatura cont�irmada por MIELKE
f.
> em cult.i vares . de 

couve. 

3.1. Material vegetal utilizado 

As cult.ivares ut.ilizadas:, cujas mudas foram 

obt..idas: da Seção de Hortaliças: Diversas: do Insti t.ut.o 

Agronômico de Campinas CIAC) :foram as seguint.es: 

MIELKE, O. H. H. <Universidade Federal do Paraná,. 

Cur-it.iba) Comunicação pessoal, 1990 
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- Cr-espa 918

- Cr-espa Capão Bonit.o

- (:Jigant.e 915

Mant.eiga 916

- Mant.eiga 1811

- Mant.eiga Jundiai

- Mant.eiga Mococa

- Mant.eiga Ribeirão Pires 2446

- Mant.eiga Ribeirão Pires 2620

- Mant.eiga São José·

- Mant.eiga São Roque

- Mant.eiga Tupi

- Roxa

Roxa Monte Alegre

- Verde Escura

Em casa-de-vegetação, efet.uaram-se plant.ios 

em janeiro de 1988, a par�t.ir de mudas obtidas no IAC e em 

janeir-o de 1989, a partir· de mudas cult.ivadas em condições 

de campo. 

No campo� a partir• de mudas obt.idas em

casa-de-veget.ação, fo!'am efetuados plantios em agost.o de 

1988 e agost..o de 1989. 

As mudas í�oram propagadas sob condições de 

campo, em solo Lat.ossolo Vermelho Ort.o Série "Luiz de 

Queir-oz", pr•eviament.e adubado com est.erco bovino curt.ido, à 

base de 2 · kg por planta. As plant.as t·o:r•am submetidas aos 

t.1-.at.os cult.urais normais para a cult.ura, mas sem o emprego 
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de produt.os químicos que porvent.ura af'et.assem o 

desenvolviment,o dos insetos. 

3.2. Manutenção da criação-estoque 

Para iniciar a criação-estoque, colet,ar•am-se 

post.uras de A. monuste or-seis no campo, sobre :folhas de 

couve cultivar Manteiga, não incluída nos ensaios para 

evit.ar o possível eí�eit.o do condicionament.o pré-imagina! do 

inseto. As: áreas foliares contendo os ovos f'oram recort.adas 

e levadas: ao laboratório mant,ido à temperatura de 25 ::!" 2°c_. 

+

U.R. de 75 - 10% e 1ot.01ase de 14 horas. 

Em seguida_. as post.uras f'oram acondicionadas 

em placas de Petri {diâmetro de 9 cm), revest.idas com papel 

de :flltro umedecido com água dest.ilada, para favorecer . a 

eclosão larval. 

A partir da eclosão das lagartas, estas 101•am 

alimentadas com folhas de couve 'Manteiga', cultivada sob 

condições de campo {plant.ios realizados em janeiro de 1988 

e em agosto de 1989), a partir de mudas: obtidas no 

Depart.ament.o de Horticultura (ESALQ/USP). Quando o número 

de lagartas eclodidas por placa era superior a 25, est.as 

eram dist.ribuídas par·a outras placas, em grupos que não 

ult.rapassavam o limit.e pz•é-estabelecido. Não ocor•rendo tal 

f'at.o, as lagartas: eram mant.idas na placa de Pet.ri original. 

Em ambos: os casos, os insetos: permaneciam nas placas at.é 

at.in�irem cerca de 15 mm, quando então eram t.rans:f er-idos 
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par-a copos plást.icos cônicos e t.:r-anspa:r-ent.es: Caltu:r-a de 10 

cm, diâmetr-o bas:al de 5 cm e diâmet.:r-o apical de 7,5 cm), os 

quais er-am mant.idos em posição inver-t.ida sobr-e uma t.ampa de 

placa de Pet.ri de 9 cm de diâmetro. Pequenos oriflcios 

!'oram f'eit.os na par•t.E; basal do r•ecipient.e par•a p:romover 

maio:r ae:ração no seu int.e:rio:r. A pa:rt.1:r- dessa f'ase, eram 

mantidas: 6 a 8 lagar-t.as: por• :recipiente. A subs:t.ituição do 

alimento, bem como a limpeza dos r-ecipient.es de criação, 

er•a r•ealizada diar•iamente, até que todos os indiv1duos 

ti vess:em atingido a t·ase de pupa. 

A emer•gência dos adultos ocor•:ria nos mesmos 

r•ecipient.es (copos) de criação. A medida que emergiam, os 

adultos e:ram t.rans:feridos para gaiolas constituidas por- uma 

armação de arame (60 cm por- 50 cm por 80 cm de altura) 

revestida com t.ela de náilon e t.endo uma abertura circular 

f'rontal, 

impedir 

vedada por urna manga de t.ecido 

Machos 

va:r-iáveis 

a :fuga dos insetos. 

intr-oduzidos em p:r-oporçé:Ses 

gaiolas, totalizando, no máximo, 10 insetos. 

As gaiolas :fo:r-am 

de 

e 

algodão, 

f'êmeas 

par-a 

e:r-am 

nas dif"e:r-entes 

mantidas em 

casa-de-vegetação modelo PAD-FAN, não sendo medidas as 

condiçêíes de tempe:ratu:ra e umidade. 

No interior da gaiola, colocou-se uma planta 

de couve cultivar Manteiga mantida em vaso de barr-o 

p:r-eenchido com uma mistura de solo e esterco bovino 

cu:r-tido, na propo:r-ção aproximada, em volume, de 3:1. 

O alimento dos adultos <solução de mel à 10%) 
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ez•a :fornecido no int.e1•ior- de uma f'lor• pJâs:Uca de coloração 

ver•melha (BELL � JOACHIM, :1975), a qual t·ot f'ixada à par-ede 

da gaiola, sendo o HqUido t.r·ocado a cada dois dias. A 

medida que morriam, os adult.os eram s:ubs:t.it.uidos:. 

Os: ovos:, diar•iament.e colet.ados: nessas: 

gaiolas:, eram conduzidos ao laborat.ório, de acordo com o 

procediment..o adot.ado par•a iniciar a criação-est.oque, a qual 

foi mant.ida durant.e t..odo o período pelo qual se es:t.endeu a 

pesquisa. No ent.anto, para evit..ar os passiveis problemas 

genét.icos decorrentes da manutenção, por longo tempo, de 

criações de insetos: em condiç<:Ses de labor-atório, 

periodicamente, eram introduzidas, na criação-est.oque, 

posturas coletadas no campo. 

3.3. Aspectos biológicos de A. monuste orseis em 

15 cultivares de couve 

3.3.1. Procedimentos ger•ais 

Esse est.udo t�oi l'ealizado no laborat.ório de 

Resist.ência de Plantas a Insetos, mant.ido à t.emperat.ura de 

25 
+ 

U.R. de 80
+ 

10% e fotofase de 14 horas:, no 

periodo de dezembro de 1988 a abril de 1989. 

As lagartas recém-eclodidas (pr-ovenient.es de 

ovos oriundos de posturas coletadas no campo) foram 

individualizadas em tubos de vidro de 8,5 cm de altura por 

2,5 cm de diâmetro, cont.endo as seções f'oliares de cada 
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gen6t.ipo. Os t.ubos for•am t,ampados com algodão hidr·óf"ugo 

(car•dado) e ar•ranjados em pr•at.eleJr-as de madeir•a, que 1·or•am 

mant.idas no labo:rat.ór•io. 

o conjunt.o t.ubo-algodão f'oi pr•eviament.e 

est.er-ilizado por• calor seco. 

A t.r•ansferência das lagartas para o int.er•ior•

do t.ubo foi utilizando-se um pincel macio 

ligeir•ament.e umedecido em água destilada. 

No segundo dia após a individualização, 

observava-se, at.ravés do tubo, a at.ividade das lagar•t.as, 

sendo subst.i t.uidas as inat.ivas por lagart.as 

recém-eclodidas. Nesse dia, o alimento não f"oi t.r•ocado par•a 

evitar o estr•esse promovido pela per•tur•bação dos insetos. 

Poster•iorment.e, as seções !"oram tr·ocadas 

diariament.e, observando-se a mor•t.alidade larval e limpando 

e secando internamente os tubos com algodão hidr•ófilo, 

sempre que havia acúmulo de fezes e/ou de água de 

condensação nas paredes do t.ubo. 

Pad1 ... onizou-se a idade das t·olhas ut.ilizadas 

na alimentação das lagart.as, escolhendo-se, para t.odas as 

cult.ivar•es, as que se apr•esent..avam t.enras, posicionadas na 

região int.ermediária da plant..a, evit.ando-se aquelas que 

apresentavam injúrias. 

As folhas dos dii'erentes genótipos, t.razidas 

do campo, foram submet.idas a t.rês operações sucessivas: 

lavagem com água comum, com água destilada e secagem com 

papel t.oalha, par•a retirar o excesso de umidade. 
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Em cada cult.ivar, for•am criadas 50 lag-ar•t.as, 

dist.r•ibuidas: em cinco lot.es, cons:t.i t.uindo cada 

bloco :formado por 10 lagartas:, par•a cada genótipo. 

lot.e, um 

A pesagem das: laga:r-t.as com 8 dias: de idade 

:foi e:fet.uada em balança METTLER, com pr•ecisão de 0,1mg. 

Pr•óximo do último ins:t.ar, as: lag-art.as: f'or•am 

t.rans:feridas, indi vidualment.e, para r•ecipient.es plâs:t.icos 

{especificados no it.em 3.2.). Ist.o per•mit.iu a colocação de 

um maior volume de f·olhas {necessâr•io em :função do maior· 

consumo nessa fase), bem como pr•opiciou um local <par•ede do 

copo) adequado par·a a fixação das lag-ar•tas no momento da 

pupação. 

Dia1 ... iament.e, 

anotando-se a mortalidade. 

os: insetos · eram observados, 

Vint.e e quatro horas após a cons:t.atação da 

presença de pupas, efetuava-se a pesagem das mesmas. Par·a 

isso, as pupas foram removidas t.emporariàment.e do local 

onde se encontravam .• :r-ompendo-se os fios de seda que as 

fixava à parede do copo com o auxilio de uma pena de caneta 

tint.eiro e uma pinça. 

Após a pesagem, as pupas eram aderidas ao 

recipiente o:r-iginal com cola "Tenaz', à semelhança do 

procedimento adotado por VENDRAMIM MARTINS {1982),

através de sua superficie ventral, mantendo, assim, a 

posição em que se deu o processo de pupação no laboratório, 

visando, com isso, fornecer condições adequadas para a 

eme1"'gência dos adult.os. 
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O r-ecipient.e plãsUco f'oi mant.ido ir1ver•Udo 

sob1"e uma t.ampa de placa de f>et.r•:I (diâme'Lr•o de 9 cm) 

forrada com papel de f'ilt.r•o, com o pr·opósit.o de absorver• o 

liquido <mecônio) expelido pelo adulto, alt;;um Lempo após a 

emel'gência. 

Os adult.os f'or•am mant.idos no pr-ópr·io 

recipiente em que emer-giram, sendo a mor-t.alidade obser-vada 

diar•iament.e. Em t·unção do pequeno tamanho do r-ecipient.e e

da não obser-vação dos aspect.os r•epr-odut.ivos, os adultos não 

t·oram alimentados. 

Foram considerados como individuas 

de:feit.uosos aqueles que não emert;;iam completamente do 

interior• da exúvia pupal, os que não distendiam parcial ou 

t.ot.almente uma ou mais asas e 

dobr-amento das extremidades alar•es. 

os que apresent.avam 

A não avaliação dos aspectos r-ep:r-odut.ivos 

deveu-se ao pequeno número de casais emergidos em alt;;urJ.S 

dos t.ratament.os e às exigências dos adult.os, em t.ermos de 

luminosidade e espaço, par•a o acasalamento e oviposição, o 

que di:ficult.aria o est.udo pelo elevado númer•o de genót.ipos 

test.ados. 

3.3.2. Aspect.os biológicos avaliados 

Fase larval: 

- peso das lagartas com 8 dias de idade

- duração
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- viabilidade

- mortalidade diária

Fase pupal: 

- dur•aç:ão

- viabilidade

- peso das pupas com 24 horas de idade

Fase adulta: 

- longevidade

- porcentagem de adult..os def'ei t..uosos

Período de desenvolvimento pós:-embr•ionário: 

- dur-aç:ão

- viabilidade

3.3.3. Análise :f"enética 

Para a elaboração da anâlise fenét..ica, 

efet..ua:ram-se duas análises: de agrupament.o e de ordenação, 

segundo SILVEIRA NETO (1986). Para isto, foram utilizadas 

15 unidades: taxonômicas operacionais <OTU'S) {cultivares), 

representadas por letras e 16 car-act.eres {aspect..os 

biológicos), representados por números, na seguint.e or-dem: 

Cultivares: 

Manteiga Ribeirão Pir-es: 2620 {A) 

- Manteiga 1811 {B) 

- Roxa CC) 

- Manteiga São Roque (D) 

- Gigante 915 (E)



- Mant.eiga 916

- Cr•espa 918

- Mant.eiga Ribeir-ão Pires 2446

- C:r-es:pa Capão Bonit.o

- Mant.eiga Tupi

- Mant.eiga Jundia1

- Mant.eiga Mococa

- Manteiga São José

- Roxa Monte Alegre

- Ver•de Escu:r-a

Car-act.er-es: 

- du1•ação da fase la:r-val <machos)

- du:r-ação da fase larval (:fêmeas)

- peso la:r-val <machos)

- peso larval {:fêmeas)

- viabilidade da ia:se la1•val

- duração da fase pupal {machos)

duração da :fase pupal <t'êmeas)

- peso pupal <machos)

- peso pupal (:fêmeas)

- viabilidade da :fase pupal

<F) 

(0) 

<H) 

(1) 

(J) 

(L) 

<M> 

<N) 

(0) 

(P) 
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{1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

{8) 

(9) 

{10) 

-duração do período de desenvolviment.o 

p6s-embrionár-io <machos) (11) 

-duração do per-iodo de desenvolvimento 

pós-emb1--ionár-io <íêmeas) (12) 

-viabilidade do período de desenvolviment..o 

pós-embr-ionário (13)
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- longevidade dos adult.os (14) 

- adult.os defei t.uosos <machos) (15) 

- adult,os def"eit..uos:os (:fêmeàs) (16) 

Par•a conf'ecção da ma-t.r•iz básica de vet.o:r•es 

binár·ios:, os: valores re�is:t..r•ados nos genót.ipos:, para um 

det.erminado car•át.er-, for•am codi:ficados em O <zer•o) e 1 

<um), quando indicavam, res:pect.ivament.e, suscet.ibilidade e

resistência. A posição r-elativa de cada genótipo (par•a a 

codif"icação em vetor•es binários) foi tomada com r•elação à 

média ge:ral, para cada carát.er· consider-ado. 

3.3.3.1. Análise de Agr•upament.o 

O estudo de agr-upamento foi realizado através 

do método de taxonomia numérica ("soft.ware" Análise de 

Agrupamento - Davies). 

· Para calcular a semelhança entre cada par· de

OTU'S da mat.riz básica de dados, utilizou-se a distância 

euclidiana média, definida como: 

d = 

n 

E Cx ... . ,. J
,. = J 

i n 

�/2 
2 

]-

Xi.k) 
, onde: 

n • númer-o de car-act.er-es 

"· . = valor do ca:r-áter- L na OTU J
1.J 

"tk 
= valor do caráter i. na OTU K
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Empregou-se o mét.odo não ponderado de 

agrupament.o aos pares por média ari t.mét.ica (UPGMA), onde a 

dist.ância ent.J:>e dois agI>upament.os é definida po:r: 

dist. = 
I,J n. n .

l J

E 
1. , j

, sendo: 

n
i. 

= númeJ:>o de OTU'S do agrupamento I 

n. = número de OTU'S do agrupament.o J
J 

O ajust.e dos: agrupamentos :foi medido at.ravés: 

do grau de encadeament.o: 

Principais 

e 

n-1

E ,5 j 

= 
j=i 

o ::; e ::; 1, onde:
Cn-1) Cn-2) 

ó = di:ferença ent.:re os númer-os de OTU'S dos 

dois grupos 

n = númel"o t.ot.al de OTU'S 

3.3.3.2. Análise de Ordenação 

Utilizou-se a Análise de Component.es 

para est.abelecel" a ol"denação das OTU'S

("software" Anâlise de Component.es Principais - Moure). 

Part.iu-se da matriz fenét.ica 

obtendo-se a variabilidade dos caract.eres e a

básica, 

posição 

relativa de cada OTU, distribuidas pelos diferent.es eixos 
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de um espaço mult.idimensional. O gráHco da dis:t.r·ibuição 

das OTU'S f'oi conf"eccionado ut.ili zando-se o espaço

1,r,idimensional, r-epr-es:ent.ados 

<eixos x, y e z). 

pelos t.rês pr•imeir-os eixos

o gr-au de explicação dos agr·upamentJos 

def"inidos pelos 1,r-ês: eixos consider•ados f'oi obt.ido, 

porcent.agem, a-través da aplicação da seguint.e expr-ess:ão: 

< À + À + À ) • 100 
!l 2 9 

À = autovalor calculado 

n = número de car•acteres 

3.3.4. Análise est.at.1st.ica 

, onde: 

em 

Par-a o estudo da biologia comparada de A.

monuste orseis nas 15 cult.ivares de couve, o delineamento 

experiment.al utilizado f'oi o de blocos casualizados, sendo 

cada: bloco constituido por• um lote de 10 lagartas: (parcela) 

para cada um dos genót.ipos:. Os dados relativos à dur-ação, 

peso e viabilidade das: fases lar-val e pupal e longevidade 

dos: adultos :for-am analisadas: pelo t.est.e F ,. sendo as médias 

com paz.adas 

pr-obabilidade. 

pelo teste de Tukey, ao n1vel de 5% de 
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3.4. Test.es de não-preCe.-.éncla para aUment.ac;:ão e 

oviposlção em seis cultivares de couve 

Para os tes:t.es: de não-pJ:>ef"erência par-a 

alimentação e oviposição, f'o:ram utilizadas seis cultivares: 

de couve, selecionadas: conf'o:rrne os l'esultados obtidos no 

estudo da biologia compar-ada <item 3.3.), escolhendo-se os 

tJ:>ês materiais: mais adequados e os: tr-ês: mateJ:>iais menos 

adequados ao desenvolvimento do inseto. As cultivar-es: 

utilizadas f'orarn: Crespa 918, Crespa Capão Bonito, Manteiga 

916, Mant.eiga Tupi, Roxa de Monte Alegre e Verde Escura. 

3.4.1. Não-pr-e:f"erência para aliment.ação 

3.4.1.1. Test.e de orient.ação 

recém-eclodidas 

o ensaio f'oi conduzido em 

para lagart.as 

condições de 

+ o + 
laborat.ório à t.emperat.ura de 25 - 2 C, U.R. de 60 - 20% e 

fotofase de 14 horas, no período de maio a setembro de 

1989. 

As lagart.as foram provenient.es da 

criação-estoque. 

As folhas t.razidas do campo foram lavadas, 

sucessivamente, em água comum e dest.ilada, ret.irando-se, 

post.el'iorment.e, o excesso de umidade da superflcie com 

papel toalha. Em seguida, foram secionadas com vazador de 
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rolha (diâmet.ro de· 1,9 cm e área de 2,835 
2 

cm), sendo as 

seções obt.ida:s de cada cul t.i v ar colocadas em arenas, 

consti t.uidas pox• placas de Petri (diâmetro de 15 cm}, com 

f'undo revestido de gesso e coberto com papel de :fUtro. As 

seis seções, correspondentes às: seis: cultivares, foram 

dispostas em pont.os eqüidist..ant.es entre si e .Próximas da 

margem da placa, estabelecendo-se o seu posicionament..o por 

sorteio, para que f'osse o mais casual possi vel. Os círculos 

t·oram f"ixados: ao gesso por intex•médio de alf"inet.es. O gesso 

e o papel de, filt.ro t'oram umedecidos: com água destilada 

pal'.'a evitar a excessiva perda de umidade dos discos 

foliares. Em cada placa, colocou-se apenas um circulo de 

cada genótipo. 

No cent.ro de cada placa, foram liberadas 20 

lagartas recém-eclodidas. Em seguida, tampou-se a placa, 

vedando-a com fit.a cl'.'epe, sendo os genótipos identificados 

através de letras grafadas sobre a tampa. A avaliação foi 

l'.'ealizada 24 horas após a instalação, contando-se o· número 

de lagart..as encontradas em cada genótipo. As lagartas 

mortas e as que não estavam em contato com os circulas 

t'oliares não :foram consideradas. 

A porcent..agem de lagartas por cil'.•culo f'oliar 

(considerando-se o tot..al de lagart..as que t..inham se fixado 

numa· cultivar) const..it..uiu-se no parâmet.x·o analisado. 

Foram utilizadas 98 repet..ições <placas}. 

O genót.ipo que at..raiu maio1-- pol'.'cent.agem de 

lagartas f'oí designado como padrão, atribuindo-se a est.a 



.61. 

por•centa1:em, o indice de pI-ef'er•ência :Igual a 100%. 

3.4.1.2. Test.es de consumo para lagartas de 

o o 
4- e 5- 1nst.ar

a> Test.es com livre 

escolha

chance de 

Para estes: testes, lagartas recém-eclodidas, 

provenientes da criação-estoque, f'oram criadas 

individualment.e (con:forme descrito em 3.3.), utilizando-se 

:folhas de couve �Manteiga', até que atingissem a idade 

estipulada (final do 3f.) ou do 4f.) instar) para o inicio do

ensaio. 

o 
a.1 > Lagartas de 4- inst.ar

As condições do laboratório, para esse 

ensaio, :foram: temperatura de 25 + 2°0, UR de 50 :!:' 20% e 

f'otof'ase de 14 horas, sendo o teste realizado no período de 

agosto a setembro de 1989. 

Inicialmente, foram obtidos, de cada 

cultivar, pares de discos :foliares (1,9 cm de diâmetro e 

2,835 2 cm de área) simetricamente opostos, em relação à 

ne.r-vura central da :folha. De cada par, um dos discos :foi 

levado à estu:fa <.r-egulada à 63
+ 

consti t.uindo a

allquota <para determinação do peso da matéria seca 

inicial), enquanto o outro representou o mate:rial passive! 
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de ser consumido pela lagarta. Como ar-ena, :for-am utilizadas 

placas de Pet.r-i, con:forme descrit.o no item 3.4.1.1, 

constituindo cada placa uma r-epetição, par-a um total de 52 

repetições. De cada genótipo, :for•am utilizadas, em cada 

repet.ição, duas seções sobr•epostas para consumo do inseto e 

duas seções como aliquota. 

O t.est.e :foi :feit.o com lagartas ao final do 39 

instar, o que :foi caracterizado pela parada de alimentação. 

Em cada placa, contendo as seções dos seis: 

genótipos fixadas ao gesso por meio de alf"inet.es, foi 

colocada uma lagarta. Para impedir a movimentação da 

lagarta, logo após a int.rodução na placa, a mesma l�oi 

confinada no centr•o da placa, em uma tampa de material 

plástico (diâmetro de 3 cm), apresentando um oriflcio 

central com diâmetro aproximado de 1 cm, que permitia a 

saida do inseto, o que, de maneira geral, ocorria algum 

tempo após a liberação da exúvia larval, possibilitando, 

assim, que a escolha do genótipo se ei�etuasse como 

conseqüência dos estímulos por ele produzidos e não devido 

ao compor·tamento de :fuga das lagartas, possivelmente 

estressadas. 

A placa foi tampada e vedada com fita c:r-epe, 

identificando-se os genótipos at.:r-avés de letras g1·•afadas 

sob:r-e a tampa. 

Após 24 horas, as lagartas: foram removidas 

das placas e as sobras de todos os genótipos foram 

colocadas, individualmente, por• genótipo e por placa, em 
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t,ubos de vidr-o <8,5 ,e 2,5 cm) e levadas par-a estufa 

(mantida à 63 :!:' a
º
c>, onde per-manecer-am at.é at.ingir- pes:o 

cons:t.ant.e. 

Post,eriorment.e, t.ant,o as seç5es r-epresent.ando 

as: aliquot.as: como aquelas cor-z-espondent,es: às sobras do 

aliment.o, :foram pesadas: em balança METTLER, com pl"ecis:ão de 

0,1 mg. A dif'er•ença ent.z-e o "peso seco" (peso de mat,é:ria 

seca) da aliquot.a <inicial) e o "peso seco" da sobra 

C:finaD, para cada genót.ipo, foi considerada a quant,idade 

de alimento consumido. 

Para avaliação da preferência, considerou-se 

o "peso seco" consumido de cada genótipo e a respect,iva 

porcentagem em relação ao "peso seco" t,ot,al consumido <para 

os seis genót.ipos) em cada placa. O mesmo procedimen�o f'oi 

adot.ado em z-elação à área foliar de mat,éria fresca ("área 

fz-esca"). 

A determinação da área baseou-se na relação 

ent.re a "área .fresca" conhecida 

totalizando 2 5,670 cm ) e o "peso 

(dois discos de 

seco" inicial da 

2 2,835 cm ,

aliquot.a, 

est.abelecendo-se, por regra de t.:rês simples e diret.a, a 

"área f"resca" consumida em função do "peso seco" consumido 

do genót.ipo. 

Estabeleceu-se o indice de preferência, 

considerando-se os maiores valores :registrados para peso e 

área consumidos como 100% de p:i-e.ferência. 
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o 
a. 2> Lagartas de 5- instar-

ensaio foi conduzido em labor-at.ório 
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à 

t. t. de 2c::, ! 2ºc. U R d 60 + ' 0% empera ura .., , . . e - 2 º e f'ot.of'ase de 14 

horas, no período de maio a set.embro de 1989. 

Ut.ilizou-se basicamente a mesma met.odologia 

empregada par-a avaliar• a não-prefer-ência de lagart.as de 4!? 

instar- (it.em 3.4.1.2. -a.1.), diferindo aper1as: no que se 

.r-e:fere à idade das lagar-tas, ao númer•o de repetições (40, 

nesse caso) e em relação aos dois discos f'oliar-es 

sobrepostos colocados: em cada placa (arena), que, nesse 

caso, apl"esent.avam diâmetro de 2,9 cm e área individual de 

b} Testes sem livre chance de 

escolha (confinamento>

Os experimentos foram realizados em

laborat.ório.. à t.emperatura de 25 + 2°c, UR de 30 :! 10% e 

f'otof·ase de 14 hor•as:, no per-iodo de out.ubro a novembro de 

1989. 

o 
b.1> Lagartas de 4- instar

As: lagartas :foram criadas em pequenos grupos, 

con:forme des:crit.o no item 3.2., at.é o final do 3!? instar•. 

Antes de ocorrer- a t.r•oca de t.egument.o, os: 



insetos: :foram individualizados: em placas 
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de Pet.ri de 

diâmet.ro igual a 9 cm, cont.endo t.r-ês: cir-culos sob:repost.os: 

Cdiâmet.r-o de 1,9 cm, com â:rea individual de 2,835 
2 

cm ) de 

um dos seis: genót.ipos: selecionados. Pal"a evit.ar- a perda 

excessiva de âgua das s:eç2Ses: foliares:, colocou-se, no :fundo 

da placa, papel de :filt.ro umedecido em âgua des:t.ilada. Cada 

placa com um dos genót.ipos const..it.uiu-s:e numa :repet.ição, 

sendo utilizadas 20 repetições para cada mat.erial. 

o t.érmino do ensaio deu-se quando as 

lagart.as, ao :final do 4f' inst.ar, cessaram a aliment.ação.

Por isso, houve a necessidade, em algumas placas, de 

adicionar discos: com o decorrer do t.empo, de modo que o 

inset.o sempre tivesse alimento disponi vel. 

A det.er-minação do consumo f'oi feit.a conforme 

descrit.o no it.em 3.4.1.2.-a.1. A cada seção oferecida .à 

lagarta, correspondeu um circulo (aliquot.a), ext.r-aido de 

porção simet.ricament.e opost.a da f'olha, em relação .à nervura 

cent.ral, o qual f'oi colocado em est.uf'a Cmant.ida à 63 
+ 

3
°

0), at.é at.ingir peso constante. Desse modo, o "peso seco" 

das alíquotas para um genót.ipo em uma placa const.it.uiu-se 

no "peso seco II inicial. O "peso seco II da sobra de alimento, 

obt.ido de maneira semelhant.e à ant.erior, f'oi t.omado como o 

"peso seco" f'inal, sendo a diferença ent.re eles <"peso 

seco" inicial e final), a quant.idade de aliment.o consumido 

o 
pelas lagart.as durant.e o 4 instar. 

A exemplo do ensaio de consumo com livre 

chance de escolha Cit.em 3.4.1.2.-a.1.), os "pesos secos" 
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consumidos t.ambém :foram t.rans:formados em "área f"resca" 

consumida. O mesmo crit.ério foi adot.ado, t.ambém nesse caso, 

para a obt.enção do indice de p:re:ferência em :relação ao peso 

e área consumidos. 

o b. 2) Lagartas de 5- instar

A met.odologia, o número de repet.ições e o 

sist.ema de avaliação do consunto, ba��cament.e 

semelhant.es aos ut.ilizados para as lagart.as de 49 inst.ar• 

(it.em 3.4.1.2.-b.1.), dif"erindo apenas no que se refere à 

idade das lagart.as e em relação à quant.idade de aliment.o 

o:fer•ecido à lagart.a em cada repet.ição, que , nesse caso, 

consistiu, inicialment.e, de quatro seções (diâmet.ro de 2,9 

cm, área individual de 6,605 cm2) de um dos seis genótipos: 

selecionados, repost.as diariament.e. 

3.4.2. Não-preferência para oviposição em 

condições de li vr-e chance de escolha 

Esse ensaio :foi conduzido no periodo de junho 

·a dezembro de 1989, em casa-de-ve{!;et.ação, não sendo medidas

as: condições de t.emperat.ura e umidade.

Os: adult.os:, oriundos da criação-est.oque, após 

a separação por sexo, f"or•am t.rans:f"er-idos: par-a 

compart.iment.os: t.elados da casa-de-veiet.ação, com armação de 

madeir-a, com as dimensões de 2 m de largur-a por- 2,5 m de 
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compr-iment.o por- 2,6 m de alt,ura,. com uma po:r-t.a t·:r-ont.al, no 

sentido da lar-gu:ra, de 0,6 m por- 2 m de alt.ur-a. Fo:ram 

libe:r-ados dois casais por- compart.iment.o (gaiola), sendo 

inst.aladas: 20 gaiolas (repet.içi:>es:). 

Nesses compart.iment.os, os vasos cont.endo as 6 

cult.ivares ut.Uizadas (uma cult.ivaz./vaso) f'oram dis:pos:t.os 

de f'orma circular e complet.ament,e ao acaso. 

o aliment.o <solução de mel à 10%) foi 

f'ornecido no int.erior de f'lo:res ar-t.i:ficiais ve:rmelhas, as 

quais f'icavam suspensas po:r um barbant.e a aproximadament.e 

1,69 m do nivel do piso e no cent.r•o da gaiola. O liquido 

el'a renovado a cada dois dias, sendo os: adultos: liberados 

próximos da :f ont.e de aliment.o. 

As plantas colocadas em cada gaiola :for-am 

padronizadas com r-elação à alt.u:r-a, idade e vigo:r-. A 

vist.oria às . plant.as e:r-a ef'et..uada diariamente, cont.ando-s:e e 

ret.irando-se as áreas :foliares com os ovos colocados em 

cada genót..ipo. As plant..as que recebiam muit.as post.uras num 

mesmo dia eram subst.it.uidas por out.ras com car-act.erist.icas 

semelhantes. 

Os result.ados for-am analisados em termos do 

nômero e porcent.agem de ovos em cada genót.ipo, em relação 

ao número t.ot..al de ovos colocados nas seis plant.as de c:ada 

compart.iment.o. 

Est.abeleceu-se o indice de pr-ef erência, 

conside:r-ando-se o valor correspondent..e ao genót.ipo que 

recebeu maior nâmero de ovos como 100% de pre:ferência. 
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3.4.3. Análise f'enét.ica 

Realizaram-se as análises de agrupament,o e de 

ordenação, conforme re:ferido no it.em 3.3.3. Utilizaram-se, 

nesse caso, seis OTU'S (cultivares), representadas por· 

let.ras e 14 caracteres, representados por números, na 

seguinte ordem: 

Cultivares: 

- Manteiga 916

- Crespa 918

- Crespa Capão Bonito

- Manteiga Tupi

- Roxa Monte Alegre

- Verde Escura

Caracteres: 

- dur-ação da :fase larval

- peso lar•v al

- viabilidade da :fase larval

- duração da fase pupal

- peso pupal

- viabilidade da :fase pupal

- longevidáde dos adultos

- adultos defeituosos

não-pref"erência par-a alimentação

de 
o

1- instar)

- não-pref"erência para alimentação,

chance de escolha <lagart.as

<F) 

{(D 

(I) 

(J) 

(0) 

<P) 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

(lagar•t.as 

(9) 

com livre 

de 49



1nst.ar) 

- não-pref er-ência para aliment.ação,

chance de escolha Clagal"t.as

inst.ar)

- não-preferência par•a alirnent.ação,

chance de escolha Clagart.as:

inst.ar)

- não-preferência para alirnent.ação,

chance de escolha Clagal"t.as

inst.ar)

- não-preferência para ovipo�ição

sem 

de 

com 

de 

sem 

de 
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(10) 

livre 

4� 

(11) 

livre 

6� 

<12) 

livre 

6� 

(13) 

(14) 

O procediment.o adot.ado para confecção da 

rnat.r•iz básica de vet.ores binários foi o mesmo referido no 

item 3.3.3. 

3.4.4. Análise est.at.ist.ica 

Para os test.es de não-preferência para 

alimentação, o delineament.o experimental foi inteirament.e 

casualizado. As médias: das variáveis porcentagem de 

lagartas, consumo e porcentagem do consumo (para peso e

área), analisadas pelo test.e F, foram comparadas pelo t.est.e 

de Tukey, ao nivel de 6% de probabilidade. A trans:formação 

ut.ilizada :foi log <x + 10). 

o delineament.o experimental ut.Uizado no 

estudo da não-pre:ferência par-a oviposição :foi blocos 

casualizados, com 20 blocos (gaiolas). Os dados re:fel"ent.es 
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a nómer-o e porcent.agem de ovos:/'plant.a f"or-am analisados pelo 

t.est.e não-paramét:r-ico de F;r,iedman, ao nivel de 9% de 

pr•obabilidade <CAMPOS, 1983). 
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4. RESULTADOS E DISCUSSAO

4.1. Aspectos biológicos de Ascia monuste or-seis 

<Godart.., 1819) em 15 cultivares de couve 

4.1.1. Fase larval 

A duração da fase larval de A. monuste or-seis

foi signif'icat.ivament.e af"et.ada pelas cult.ivares de couve 

ut.ilizadas para a alimentação do inset.o. Assim, verifica-se 

que as lagart.as criadas em 'Roxa Mont.e Alegr·e' apresent.aram 

um alongamento do período de desenvolvimento, sendo que o 

valor médio obt.ido dias) f'oi significativamente 

maior do que os observados nos demais materiais, com 

exceção daqueles r-egistrados em "Ver•de Escur•a', 'Mant.eiga 

São José', 'Manteiga 1811' e 'Manteiga São Roque'. Já, as 

lagartas 

'Manteiga 

cr-iadas em 

916', 'Cr-espa 918', 

'Crespa Capão Bonit.o', 

'Gigante 915' e 'Manteiga 

Ribeirão Pires 2446' apr-esent.aram valores médios {variáveis 

entre 13,02 e 13,22 dias} estat.isticamente inferior•es 

aos obser•vados em 'Roxa Mont.e Alegre' e 'Ve1..,de Escura' 

<Tabela 01). 

Os valores encontrados no present.e t.rabalho, 
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consider·ando-se a média entr•e as: 15 cult.ivar-es (1:,:f,59 

dias:), estão pr-óximos: dos obtidos por• NOMURA � YAMASHITA 

<1975) (14 dias), por- BRUNINI 'lt SANTOS (1976), à 25
°

0 <14 

dias) e por VENDRAMIM � MARTINS <1982) (13,41 diàs). Os 

resultados: obt.idos foram, no ent.ant.o, s:uperior•e:s: àqueles 

:registrados po:r LORDELLO � RODRIGUES (1952) {10 a 11 dias:) 

e por SHIMA � 00B81 (1981a) {10,96 dias) e inferiores 

àqueles citados: po:r BRUNINI � SANTOS (1976) <17 dias, à 

28
°

C e 18 dias, à 20
°

0). DE BORTOLI et alii (1983), por 

outro lado, observaram, par-a o refer-ido pa:râmet.ro, uma 

var•iação 

cultivares 

do inseto. 

de 11,36 a 16,23 dias, em :função das 

de couve ut.ilizadas para alimentação 

O peso das lagartas com 8 dias de idade 

também foi a:fetado pelas cultivares de couve utilizadas 

<Tabela 02). Veri:fica-se que os valo:res médios: const.at.ados 

para individuas alimentados com �oxa Mont.e Alegre' 

e --Verde Escura' (89,86 e 90,86 mg, respectivamente) 

f'oram significativamente menores do que aqueles obtidos 

nos demais materiais, com exceção de "Manteiga 1811', 

'Manteiga Tupi', "Manteiga São 

Pires 2620'. Já., as lagartas 

Roque' e 'Manteiga 

alimentadas com 

Ribeirão 

'Crespa 

Capão Bani to' apresentaram-se mais pesadas, sendo a média 

observada nesse genótipo {169,90 mg) est.atisticamente 

superior àquelas registradas em 'Roxa Monte Ale�re', 'Verde 

Escura' e 'Manteiga 1811'. 

Naquelas cultivares onde ocorreu um 
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along-ament.o da :fase larval (Roxa Mont.e Alegre e Verde 

Escura), o peso das lag-art.as era menor, pois se encont.ravam 

em um est.ág-io ant.erior às que apresent.aram duração 

in:ferior para a ref'erida :fase. 

Considerando-se a

observa-se que est.a larval, 

conforme os mat.eriais vegetais 

Dif'erenciaram-se est.at.isticament.e 

viabilidade da fase 

variou signi:ficati v ament.e 

estudados (Tabela 03). 

dos indivíduos criados: 

em <Mant.eiga Tupi' (que propiciou o menor• valor (78%) 

para o parâmet.ro), os insetos alimentados com t.odos os 

out1--os genótipos, nos quais ver·ificou-s:e uma variação, não

significativa, de 94 a 100%. 

o valor médio (96,8%) (Tabela 03), 

cons:ider•ando-se os 15 genót.ipos, foi superior aos obt.idos 

por BRUNINI � SANTOS <1976) (28 a 81%, em função da 

t.emperat.ura empr•egada), por SHIMA � GOBBI (1981a) (80%), 

por VENDRAMIM � MARTINS (1982) (78%) e por· DE BORTOLI et 

alii (1983) (52,63 a 85%, em :função dos genót.ipos 

utilizados). 

Com I"elação à mortalidade larval, verifica-se 

pela Tabela 04 e Figura 01, que, nos genót.ipos onde a 

sobrevivência foi elevada (94 a 98%), a maior porcent.ag-em 

de lagart.as mort.as tendeu a ocorrer a part.ir do 139 dia, o

que, corresponde ao :final do período larval. No ent.ant.o, 

para indi viduos alimentados com :folhas de <Mant.eig-a Tupi', 

responsável pela maiol" mo:r•t.alidade (22%), est.a t·oi

dist.r•ibuida ao longo do periodo larval, concentrando-se em 
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t.or•no do 109 ao 129 dia.

Analisando-se os genót.ipos: que a:fetaram o 

desenvolvimento das lagart.as: de A. monu.sté or.seis, podem-se 

verificar· eíeit.os nos: di:ferent.es: par·âmet.ros avaliados:. 

Desse modo, enquant.o em 'Roxa Mont.e Alegre' e 'Verde 

Escura' houve uma redução do peso lar-val e um alongamento 

dessa fase, 'Mant.eiga Tupi' destacou-se pelo e:feit.o 

marcante s:ob:r-e a sobrevivência lar•val. 

4.1.2. Fase pupal 

Não se cons:t.at.ou dife:r-ença es:tatis:t.ica para a 

duração da fase pupal do curuquerê-da-couve, em função dos 

genótipos: est.udados. As médias: variaram de 8,42 a 8,10 

dias, registradas para individues criados: nas: cult.ivares: 

Manteiga Ribeir•ão Pires 2620' e Mant.eiga Mococa, 

res:pect.ivament.e (Tabela 05). 

O valor observado para o periodo pupal, no 

present.e t.rabalho <8,22 dias, considerando-se a média ent.re 

os 15 genótipos) (Tabela 05), foi superior aos: relatados: 

por- SHIMA � GOBBI (1981a) (6,14 dias), poi:"' LORDELLO �

RODRIGUES (1952) (6 a 7 dias) _. por BRUNINI � SANTOS (1976), 

à 25 e à 28
°

C . (7 dias) e por VENDRAMIM � MARTINS {1982)

(7,2 dias). No ent.ant.o, es:t.eve próximo do obt.ido por• NOMURA 

� YAMASHITA (1975) 

ci t.ado por BRUNINI 

(8 dias), sendo um pouco inferior àquele 

'& SANTOS {1976), à 2o
º
c (9 dias). DE 

BORTOLI et. alii (1983), por out.ro lado, r-egis:t.raram valores 
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• 

bastant.e variáveis (5,94 a 9,95 dias) em f"unção dos 

genótipos testados. 

Analisando-se a duração da fase pupal, 

separando-se machos e f'êmeas, também não íoi observada 

influência significativa dos genótipos, verificando-se, 

par•a os machos, uma variação de 8,64 a 8,19 dias e

para as uma var•iação de 8,27 a 7,90 dias 

<Tabelas 06 e 07). 

As fêmeas apr•esent.aram, em média, uma duração 

signiíicativament.e menor· para a íase pupal <8,03 dias) do 

que os machos (8,42 dias) <Tabela 08), per•fazendo uma 

diferença de 9 hor•as e 22 minutos na emergência dos dois 

sexos. 

Em relação ao peso das pupas <avaliadas com 

24 horas de idade), embora t.enha sido regist.r-ada uma 

variação ent.r•e as médias de 369,22 a 402,70 mg, para 

individuas criados nas cult.ivar-es Manteiga Tupi e Crespa 

Capão Bonit�o, respect.i v ament.e, não houve dif'erença 

est.at.ist.ica entre as mesmas, o que evidencia que o referido 

parãmet.r•o não :foi a:fet.ado pelos genótipos utilizados par-a 

alimentação das lagartas <Tabela 09). 

A média geral mg) <Tabela 09), 

considerando-se as 15 cultivares, foi um pouco superior à 

relatada po1-. VENDRAMIM � MARTINS {1982) (346,19 mg). 

Considerando-se os dois sexos separadamente, 

verifica-se também que, t.anto para os machos como para as 

f"êmeas, não houve e:feit.o signif"icativo das cultivares sobre 
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o peso das pupas. Par•a os machos:, os valor•es médios 

variar•am ent.re 411,46 e 380,54 mg, enquant.o que, par•a as 

fêmeas, a var·iação ent.re os: valores: ext.remos: foi de 405,24 

a 365,76 m� (Tabelas: 10 e 11). Const.at.ou-s:e, por out,ro 

lado, que os machos t·oram, em média, mais pesados (398 ,94 

mg) do que as fêmeas {382,51 mg-), sendo essa difer·ença 

<16A3 mg) significat,iva <Tabela 12). 

Confor•me s:e verifica na Tabela 13,. os inset.o:s 

criados no genót.ipo Manteiga Tupi apr•esent.aram a menor 

viabilidade da fase pupal, sendo o valor médio r•egist.rado 

{76,67%), 

observados 

sigrúficat.i v ament,e 

nos demais 

menor 

mat.er-iais 

excet.uando-se �Gigant.e 915' {93,66%). 

do 

{95,5 

que 

a

aqueles 

100%),. 

A viabilidade média 

(Tabela 

obt.ida, 

13), 

considerando-se 

os 15 genót.ipos {96,5%) foi superior à 

encontrada por SHIMA 'S GOBBI (1981a) (86%), por BRUNINI � 

SANTOS {1976), à 28
°

c {82%) e por VENDRAMIM � MARTINS 

(1982) {89,13%). À 20 e à 25
°

C, BRUNINI � SANTOS (1976), no 

entanto, obtiveram viabilidades de 100%, enquanto DE

BORTOLI et. alii {1983) regist.rar-am uma alt..a var-iação na 

viabilidade pupal (56,66 a 92,94%), em função das 

cult.ivares ut.ilizadas. 

A alt.a viabilidade média obt..ida no presente 

trabalho é uma indicação de que o procediment.o adot.ado par-a 

pesagem das pupas e posterior fixação das mesmas com cola 

não int.erfe1·•e, ou pouco int.e1--fere, na sobrevivência dos 

inset.os. 
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4.1.3. Periodo de desenvolvimento pós-embrionár·:lo 

A de desenvolvimento 

pós-embr•ionár•io 

duração 

(per•iodo 

do pe1•iodo 

compreendido ent.re a eclosão 

da lag-ar•ta e a emer•gência do adulto) f·oi signU'icat.ivament.e 

pelas cuJt.ivar•es: t.est.adas. Em 'Roxa Mont.e af"etada 

Alegre', 

sendo 

maior 

reg-istrou-s:e um alongament.o da r•eferida !"ase, 

o valor· médio (22.,,98 dias), signif'icat.i v ament.e 

do que os verificados: nas demais cult.ivares, 

excetuando-se Escura', 'Manteiga 

'Mant.eiga 

'Manteiga 

Ribeirão Pires 2620', 

out.r•o 

'Manteiga 

lado, São Roque'. Por-

São 

os 

médios regist.rados nas cult.i var•es Cr-espa Capão 

1811' e

valor·es 

Bonit.o, 

Manteiga 916, Roxa, Crespa 918, Gigant.e 915 e Manteiga 

Ribeirão Pir-es: 2446, os quais variar-am ent.re 21,22 e 

21,46 

obtidos 

dias, 

em 

<Tabela 14). 

t.ambém foi 

sendo que o 

foram 

'Roxa 

est.at.ist.icament.e 

Monte Alegre' 

A viabilidade do 

inferiores 

e 'Ver•de 

per-iodo 

àqueles 

Escura' 

afetada signi:ficat.i v amente pelos 

consider-ado 

genótipos, 

menor valor (62%), regist.r-ado para os 

insetos alimentados com folhas de 'Manteiga Tupi', difer-iu 

significat.i vament.e daqueles encont.r-ados nos: demais: 

materiais:, os: quais não diferiram ent..r•e si, obser-vando-se 

uma variação de 90 a 100% para o par-âmet.ro <Tabela 15). 
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4.1.4. Fase adult.a 

Consider•ando-se machos e f"êmeas: 

conjunt.ament.e, não se observou ef"eit.o s:ignificat.ivo dos 

gen6t.ipos: sobre a longevidade dos adult.os: de A. monuste 

orseis mant..idos: sem alimentação, embora as: médias: t.enham 

variado ent..re 6,22 e 7,70 dias: par·a individuas provenientes 

de lagartas aliment.adas: nas cultivares Roxa e Mant.eiga 

1811, res:pect.ivamente <Tabela 16). 

O valor médio {7 ,05 dias} observado para o 

parâmetro (Tabela 16), considerando-se as 15 cult.ivares, 

est.eve dent.ro do intervalo de variação encontrado por 

LORDELLO � RODRIGUES (1952} (5 a 9 dias:}, sendo, no 

ent.ant.o, superior às longevidades relat..adas por SHIMA 'S 

GOBBI (1981a} <3,30 e 4,34 dias:} e por VENDRAMIM � MARTINS 

(1983} (1,71 e 

respect.i v ame nte, 

3,57 

em 

dias), 

ambos 

para machos 

os t.r-abalhos. 

e 

A 

f"êmeas, 

variação 

constatada no pr-esente tr-abalho foi mais ampla do que a 

referida por DE BORTOLI et alii (1983} <4,73 a !5,13 dias, 

em :função dos genót..ipos utilizados na alimentação das 

lagartas). 

Observando-se, por outro lado, a poi'"cent.agem 

de adultos defeituosos: (Figura 02), veri:fica-se uma

variação percentual de 0% <para adultos provenient.es de 

lagart.as criadas: em 'Mant.eiga 916' e 'Manteiga São José') a 

9% {para adult.os oriundos de 'Manteiga Ribeirão Pires: 

2620'}. 
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4.1.5. Análise :fenética 

A mat.:r•iz básica para a Análise de Ag-:r•upament..o 

desenvolvida 

(cult.iva1•es) 

const.a 

est.ão 

da Tabela 

:r•ep:r•esent.adas 

17, 

por 

onde as OTU'S 

let..ras e os 

caract.eres, por númer•os, conforme r•elat.ado no item 3.3.3. O 

desenvolviment.o do prog1•ama da :r•e:fe:r·ida ,;1nálise const.a do 

Apêndice 01. 

Pai--a a Análise de Or•denação, utilizou-se a 

matriz básica da Tabela 17, sendo que o desenvolviment.o do 

pr•ograma con:st.a do Apêndice 02. As porcent.agens de 

explicação dos agrupament.os para cada eixo (Tabela 18) 

foram: eixo x = 33,34; eixo y = 22,06 e eixo z = 15,32, 

t.ot.alizando 70,72% de explicação. 

A t.ravés das Figuras 03 e 04, evidencia-se que 

as cult.i vares est.udadas podem ser separadas em dois grupos: 

�Mant.eiga 1811', 'Mant.eiga São Roque', �Roxa Mont.e Alegre', 

'Verde 

primeiro 

Bonit.o', 

Escura' 

grupo 

e

e 

'Mant.eiga São José', con.st.i t.uindo um 

�Roxa', 

916', 

�crespa 

�ant.eiga 

918', 

Jundiai' 

�crespa Capão 

e �ant.eiga 

Ribeirão Pires 2446', const.it.uindo um segundo grupo. 

A influência dos caract.eres na separação das 

OTU'S const.a da Tabela 18, na qual se verif'ica que os 

cai"act.eres de maior contribuição f"oram: duração da f"ase 

larval <machos) e duração do período de desenvolviment.o 

pós-embrionário (f"êmeas), para o eixo x; viabilidade do 

período de desenvolviment.o pós-embrionário, para o eixo y e 



.BO. 

long��vidade dos adult.os, para o ebm z. Conside1•ando-se as 

po1·centag-ens: de explicação em cada eixo, conclui-se que a 

dur•ação da !'ase larval dos: machos E• a duJ>ação do per•1odo de 

des:envolvirnent.,o pós-embr•ionário das: fêmeas cons:t.,it.uem-s:e 

nos car•act.eJ>es mais import.antes pa1•a o agl"upament.o das 

cultivares:. 

4.1.6. Considerações ge:r-ais 

A ocor•:r·ência de lagartas menos: pesadas: nos 

genótipos Roxa Mont.e Alegre e Ve:rde Escura pode ser 

atribuída ao atraso no desenvolvimento · desses indi viduos 

Esse atraso provavelmente, estar·ia mais :relacionado à 

não-preferência para alimentação do que à oco:rrência de 

antibiose, pois:, além de não ter se verificado difer•ença 

quanto ao peso de pupas ent.r-e os genót.ipos, a:s

sobrevivências lar-vais e pupais nesses materiais: foram 

elevadas. Desse modo, adrnit.e-se que os insetos alimentados: 

com os referidos genótipos compensam o atraso no seu 

desenvolvimento inicial.. prolongando o per-iodo de consumo. 

Pa:r-a "Manteiga 

viabilidades das fases larval 

Tupi', 

e 

que 

pupal, 

reduziu as 

sugere-se a 

e:xistência de um cer-to grau de antibiose, manifestando-se, 

de modo mais acent.uado, a partir do 11 !? dia de idade das 

lagartas. Embora não t.enha sido apontada diferença 

est.atistica para o peso de pupas, constat.a-se que insetos 

alimentados com o genót.ipo em questão apresentaram uma 
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t.endt1-ncia de pesar menos do que aqueles: cr-iados nos out.r•os 

mat.er•iais:. 

As:sim, 

avaliados, 

com base nos vár•ios aspect.os: 

biológicos: as cult.ival"es Mant.eiga Tupi, Roxa 

Mont.e Alegr-e e Ver-de Escur-a f'or-am consider-ados as menos 

adequadas ao desenvolvimento de A. monuste ar.seis. 

'Crespa 

'Cr-espa 918', 

Capão 

'Gigante 

Bonito', 'Manteiga 916', 

'Roxa,, 916' e 'Manteiga Ribeir•ão 

Pires 2446' f'ol"am os materiais que pr-opo:rcionar•am r·edução 

do per-iodo de desenvolviment.o pós-embr•ionár-io. Dest.es, no 

ent.ant.o, 

ocorr-eu 

apenas em 'Mant.eiga 916' 

mor•talidade no per-iodo 

pós-embr•ionár-io. Comparando-se, por 

e 'Cr•espa 918' não 

de desenvolviment.o 

out:ro lado, esses 

mesmos seis genót.ipos, const.at.a-se que a menor· porcentagem 

de adultos defeituosos ocor-r-eu em 'Cr-espa Capão Bonito' e 

'Manteiga 916'. 

Desse modo, levando-se em conta os vár-ios 

aspectos biológicos avaliados, 'Crespa 918', 'Cr-espa Capão 

Bonito, e 'Manteiga 916' f'or-am consideradas as cultiva1--es

mais adequadas ao desenvolvimento do cur-uquer-ê-da-couve. 

Com relação à análise f'enética, obser-va-se 

que, em um dos dois agr-upamentos obtidos, estão presentes 

as cultivar-es indicadas como as mais adequadas ao 

desenvolvimento do inseto, que foram 'C:r-espa 918', 'Crespa 

Capão Bonito' e 'Manteiga 916'. Já, no outr-o agrupamento, 

estão presentes 'Roxa Monte Alegr-e' e 'Ver-de Escui--a', duas 

das cultivar-es que apresent.ar-am menor adequação à biologia 
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do cu:ruque:rê-da-couve. A provável razão pa:ra a ausência de 

�anteiga Tupi' nesse último grupo é o fato de que esse 

genót.ipo foi considerado como menos adequado ao inseto, com 

base, principalment.e, na viabilidade das: fases larval, 

pupal e do per·iodo de desenvolvimento pós-embrionário, 

caracteres que apresentaram pequena influência no eixo x 

<Apêndice 02), o mais importante para definir o agrupamento 

das cultivares <Tabela 18). 

Portanto, com base na discussão apresentada, 

selecionaram-se, para o est.udo da não-preferência para 

alimentação e oviposição, os genótipos Mant.eiga Tupi_, Roxa 

Mont.e Alegre e Ve:rde Escur•a como os menos adequados par·a o 

desenvolvimento do ins:et.o e Manteiga 916, Cr•espa 918 e 

Crespa Capão Boni t.o como os mais adequados. 
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Tabela 01. Duração da f'ase lar·val de A. monuste orseis 

+ CJ>iada em 15 cult.i vares de couve. Temp.: 25 

U.R.: 

Cultivar-es 

Roxa Monte Alegr-e 

Verde Escura 

Mant.eiga São José 

Manteiga 1811 

Mant.eiga São Roque 

Mant.eiga Mococa 

Mant.eiga Tupi . 

80 +

Manteiga Ribeirão Pir•es 2620 

Mant.eiga Jundiai 

Mant.eiga Ribeirão Pires ,2446 

Gigant.e 915 

Crespa 918 

Manteiga 916 

Cr•espa Capão Bani to 

Roxa 

Média 

C.V.(%)

F

* Médias seguidas da 

10%; fot.ofase: 

D ~ *UJ>açao 
(dias) 

14,74 a 

14,37 ab 

14,02 abc 

13,84 abc 

13,76 abc 

13,69 bc 

13,66 bc 

13,61 bc 

13,36 bc 

13,17 e 

13,14 e 

13,14 e 

13,10 e 

13,02 e 

13,59 

3,41 

5,95** 

14 

mesma let.ra 

h. 

Inter-valo de 
Variação 

13,00-17,00 

13,00-19,00 

13 ,00-15 ,oo

13,00-16,00 

13,00-15,00 

13,00-15,00 

12,00-16 ,oo

12,00-15,00 

12,00-14,00 

12,00-14,00 

12 ,00-15 ,00 

12,00-14,00 

12 ,00-15 ,00 

não diferem 

est.at.is:t.icament.e.. pelo t.est.e de Tukey, ao nível de 5% de 
probabilidade. 
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Tabela 02. Peso de lagartas de A. monuste or-seis, com 8 dias 

de idade, criadas em 15 cult.ivar-es de couve. 
+ o + Temp.: 25 - 2 C; U.R.: 80 - 10%; fotofase: 14 h.

Cultivares 

Crespa Capão Bonit.o 

Crespa 918 

Manteiga 916 

Manteiga Ribeirão Pir·es 2446 

Manteiga Jundiai 

Mant.eiga Mococa 

Mant.eiga São José 

Roxa 

Gigant..e 915 

Manteiga Ribeirão Pires 2620 

Manteiga São Roque 

Manteiga Tupi 

Mant.eiga 1811 

Ver•de Escura 

Roxa Monte Alegre 

Média 

C.V. <%)

F 

* Médias seguidas da 

Peso *

(mg) 

169,90 a

166,38 a.b

159,54 ab

153,26 a.b

150,08 ab

148,76 ab

143,76 ab

140,68 ab

139,46 a.b

131,88 abc

1::-n,s4 abc

131,28 abc

124,84 bc 

90,86 

89,86 

131,16 

13,68 

7,77** 

mesma 

e 

e 

let.ra 

Intervalo de 
Variação 

79,4-307 ,O 

99,4-296,6 

71,3-302,9 

78 .• 6-278,2 

89,0-264,2 

66,9-209,2 

81,2-214,2 

74,1-246,7 

83,5-208,6 

66,4-186,4 

65,3-189,4 

13,0-199,5 

47 ,1-175,0 

28,9-162,7 

20,7-178,3 

não diferem 

estat.ist.icament.e, pelo t.est.e de Tukey, ao ni vel de 5% de 

probabilidade. 
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Tabela 03. Viabilidade da !'ase lar-val de A. monu.s·te or-seis 

cl"iada em 15 cult,ivar-es: de couve. Temp.: 25 

o + 2 O; U.R.: 80 - 10%; f'ot.of'as:e: 14 h.

Cultivar-es: 

Manteiga 1811 

Manteiga São Roque 

Manteiga 916 

Crespa 918 

Manteiga São José 

Roxa Monte Alegre 

Crespa Capão Bonito 

Roxa 

Manteiga Ribeirão Pires 2620 

Verde Escura 

Manteiga Ribeirão Pires 2446 

Gigante 915 

Manteiga Jundiai 

Manteiga Mococa 

Manteiga Tupi 

Média 

O.V. (%)

F 

* Médias seguidas 

est.at.ist.icament.e, pelo 

probabilidade. 

da . 

teste 

mesma 

de Tuk.ey, 

Viabilidade* 
(%) 

100,00 a. 

100,00 o. 

100,00 a. 

100,00 o. 

100,00 a. 

100,00 a. 

98,00 a. 

98,00 o. 

98,00 a. 

98,00 a. 

96,00 a. 

96,00 a. 

96,00 o. 

94,00 a. 

78,00 b 

96,80 

6,93 

4,66** 

letr-a não 

ao nivel de 

dife1 ... em 

5% de 
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Tabela 04. Mor-t.altdade lar-val de A. manu.ste or-seis 

cr-iada 15 cult.1 var-es de Temp.: 25 em couve. -

o + 
2 C; U.R.: 80 - 10%; f"ot..of'ase: 14 h. 

Mor-t..alidade lar-val (%)

Cult..ivares Periodo após: a "inoculação" (dias) 

1-3 4-6 7-9 10-12 13-15 16 Tot.al 

Manteiga Tupi o 4 o 10 6 2 22 

Manteiga Mococa o o o o 4 2 6 

Gigant.e 915 o o o o 2 2 4 

Manteiga Ribeir-ão 
o o o o 4 o 4

Pires 2446 

Manteiga Jundiai o o o o 4 o 4

Manteiga Ribeirão 
o 2 o o o o 2 

Pi:r-es 2620

Roxa o o o o 2 o 2

Crespa Capão Bonito o o o 2 o o 2 

Ve:r-de Escura o o o 2 o o 2 

Manteiga 1811 o o o o o o o 

Manteiga São Roque o o o o o o o 

Manteiga 916 o o o o o o o 

Crespa 918 o o o o o o o 

Mant..eiga São José o o o o o o o 

Roxa Monte Alegr-e o o o o o o o 
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FIGURA 01. Mort.alidade larval acumulada de A. monu.ste 

or.seí.s criada em 15 cult.ivares de couve. Temp.: 

+ o + 
25 - 2 C; U.R.: 80 - 10%; :fot.o:fase: 14 h. 
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Tabela 05. Duração da f'ase pupal de A. monus·te or-seis

provenient.e de lagar•t.as: cr-iadas: em 15 cult.iva:r-es: 

de couve. Temp.: 

f'ot.of'ase: 14 h. 

Cult.ivar-es 

Mant.eiga Ribeir-ão Pires 2620 

Roxa 

Mant.eiga Jundiai 

Ver-de Escur-a 

Gigant.e 915 

Mant.eiga Ribeirão Pi:r-es 2446 

Roxa Monte Alegz,e 

Manteiga São Roque 

Cr-espa 918 

Manteiga 1811 

Mant.eiga São José 

Manteiga 916 

Crespa Capão Bonit.o 

Manteiga Tupi 

Mant.eiga Mococa 

Média 

O.V.<%>

F 

* Médias seguidas da 

25 
+ 

D 
~ * ur•açao 

<dias:) 

8,42 o. 

8,28 .O. 

8,28 o. 

8,27 a. 

8,26 o. 

8,24 o. 

8,24 a. 

8,24 a. 

8,22 a. 

8,18 a. 

8,17 a. 

8,14 a. 

8,11 a. 

8,10 a. 

8,10 a. 

8,22 

2,60 

0,80n . s.

U.R.:

mesma let.ra 

80 
+ 

10%; 

Int.ervalo de 
Var·iação 

7,00-9,00 

7,00-10,00 

7,00-9,00 

7,00-9,00 

7,00-9,00 

7 ,00-9,00 

7,00-9,00 

7,00-9,00 

7,00-9,00 

7,00-9,00 

7,00-9,00 

7,00-9,00 

7,00-9,00 

7,00-9,00 

não diferem 

est.at.ist.icament.e, pelo t.est.e de Tukeyl' ao nivel de 5% de 

probabilidade. 
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Tabela 06. Du:r-ação da f"ase pupal (machos) de A. monuste

or-seis provenient.e de lagart.as criadas em 19 

cult.ivares de couve. 

10%; f"ot.o:fas:e: 14 h. 

Cult.ivares 

Mant.eiga Ribeirão Piz-es 2620 

Mant..eiga Jundiai 

Mant.eiga Ribeirão Pires: 2446 

Cz-espa Capão Bonit.o 

Vez-de Escura 

Roxa 

Crespa 918 

Gigante 915 

Mant..eiga 1811 

Roxa Monte Alegre 

Mant..eiga 

Manteiga 

Mant..eiga 

Manteiga 

Manteiga 

Média 

c.v. (%) 

F 

São Roque 

São José 

Tupi 

916 

Mococa 

* Médias seguidas da 

T 25 + 2°c: emp.: U.R.: 80

D 
~ * uraçao 

(dias:) 
Int.ervalo de 
Variação 

8,64 a. 

8,55 a. 

8,62 a. 

8,52 a. 

8,49 a. 

8,47 a. 

8,44 a. 

8,43 a. 

8,43 a. 

8,38 a. 

8,37 a. 

8,37 a. 

8.,29 a. 

8,27 a. 

8,19 a. 

8,42 

3,42 

0,81n . s.

8,00-9,00 

8,00-9,00 

7,00-9,00 

8,00-9,00 

0,00-10,00 

8,00-9,00 

7,00-9,00 

8,00-9,00 

7,00-9,00 

8,00-9,00 

7,00-9,00 

8,00-9,00 

8,00-9,00 

+ 

mesma -letra não di:ferem 

est.at..ist.icament.e, pelo t.est.e de Tukey, ao nivel de 5% de 

pz-obabilidade. 
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Tabela 07. Duração da rase pupal <fêmeas) de A. monuste 

orseis: p:rovenient.e de lagar-t.as cr•iadas: em 15 

cult.ivares de couve. Temp.: 25 

10%; fot,ofas:e: 14 h. 

+ o 2 C; U.R.: 80 
+ 

Cult.ivar•es 

Mant.eiga Ribeirão Pires 2620 

Gigante 915 

Ver-de Escura 

Roxa Mont.e Alegre 

Mant.eiga Tupi 

Mant.eiga 916 

Cr-espa 918 

Mant.eiga 1811 

Mant.eiga Mococa 

Mant.eiga São Roque 

Roxa 

Mant.eiga Ribeir-ão Pires 2446 

Manteiga São José 

Crespa Capão Bonit.o 

Mant.eiga Jundiai 

Média 

O.V. (%)

F 

* 
Médias seguidas 

est.at.ist.icament.e, pelo 

probabilidade. 

da 

t.est.e de 

D 
~ * ur-açao 

(dias) 

8,27 a. 

8,10 a. 

8,10 a. 

8,09 a. 

8,07 a. 

8,04 a. 

8,03 a. 

8,03 a. 

8,00 a. 

7,98 a. 

7,96 a. 

7,95 o. 

7,95 a. 

7,93 a. 

7,90 a. 

8,03 

3,25 

Int.er-valo de 
Variação 

8,00-9,00 

7,00-9,00 

8,00-9,00 

7,00-9,00 

7,00-9,00 

7,00-9,00 

7,00-9,00 

7,00-9,00 

7,00-8,00 

7,00-9,00 

7,00-9,00 

7,00-9,00 

7,00-8,00 

mesma 

Tukey, 

let.r-a não di:fer-em 

5% de ao nivel de 
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Tabela 08. Du!"ação da fase pupal <machos e fêmeas) de A. 

Sexo 

Machos 

Fêmeas 

Média 

O.V. (%)

F 

* Médias 

monuste orseis, provenient.e de lagar•t.as 

aliment.adas com 15 cult.iva!"es de couvê. Temp.: 25 
+ o + - 2 C; U.R.:80 - 10%; f'ot.ofase :14 h.

seguidas 

D 
~ * Ul"açao 

(dias:) 

8,42 a 

8,03 b 

8,22 

3,49 

69,36** 

da mesma let.ra 

Int.ervalo de 
Variação 

7,00-10,00 

7,00-9,00 

não diferem

est.at.ist.icament.e, pelo t.est.e de Tukey, ao nível de 6% de

probabilidade.
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Tabela 09. Peso de pupas de A. monuste or-seis, com 24 hor-as 

de idade, p:rovenient.es de lagar-t.as: c:r-iadas em 16 

cult.ivar-es de couve. 

10%; f'ot.of'as:e: 14 h. 

Cultivares 

C:respa Capão Bonito 

Manteiga 916 

Crespa 918 

Manteiga Ribeirão Pires 2620 

Manteiga Jundiai 

Manteiga São José 

Manteiga Ribeirão Pires 2446 

Manteiga São Roque 

Verde Escur-a 

Roxa 

Mant.eiga 1811 

Gigante 915 

Roxa Mont.e Alegre 

Manteiga. Mococa 

Manteiga Tupi 

Média 

O.V. (%)

F 

• 
Médias seguidas da 

T 25 + 2°0: emp.: U.R.: 80

* 
Peso 
<mg) 

402,70 o. 

402,22 o. 

401,46 a 

397,52 a. 

397,12 o. 

396,86 a 

392,30 a. 

391,52 a. 

389,14 a. 

387,58 a. 

383,38 a. 

379,38 a. 

377,00 a. 

369,22 a. 

4,38 

Int.e:rvalo de 
Var-iação 

292,3-494 ,o 

246,0-482,3 

281,6-493,4 

314,7-469,1 

255,1-488,1 

320,5-455,9 

250,2-513,8 

230,2-472,2 

259,2-491,9 

287,7-437,8 

310,6-462,2 

234,7-451,9 

+ 

mesma let.r-a não diferem 

est.at.ist.icament.e,. pelo t.este de Tukey, ao nivel de 5% de 

p:robabilidade. 
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T.:1bela 10. Peso de pupas (machos) de A. monuste ar-seis, com 

24 horas de idade ,, provenient.es de lagar•t.as: 

criadas 

o 
em 15 cult...ivar•es de couve Temp.: 25 +

2 C; U.R.: 80 ! 10%; f'ot.of"ase: 14 h. 

Cult.1 var•es: 

Mant.eiga Ribeirão Pires 2620 

Mant.eiga 916 

Mant.eiga Ribeirão Pires 2446 

Mant.eiga São José 

Mant.eiga 1811 

Crespa 918 

Crespa O�pão Bonito 

Mant.eiga São Roque 

Manteiga Jundia1 

Gigante 915 

Ver-de Escura 

Mant.eiga Tupi 

Manteiga Mococa 

Roxa 

Roxa Mont.e Alegre 

Média 

C.V. (%)

F 

* Médias seguidas 

est.at.ist.icament.e, pelo 

p1>obabilidade. 

da 

t.est.e 

* Peso 
<mg> 

411,46 a. 

409,68 a. 

409,00 a. 

407,38 a. 

407,10 a. 

405,50 a. 

396,04 a. 

395,46 a. 

393,76 a. 

393,14 a. 

386,00 a. 

385,36 a. 

380,54 a. 

Int.ervalo de 
Variaçifo 

329,1-520,6 

362,8-494,0 

309,6-514,0 

267,9-488,1 

267,7-455,7 

337 ,0-460 ,O 

314,7-469,1 

315,9-491,9 

320 ,5-455 ,9 

234,7-451,9 

316,1-462,2 

250 ,2-467 ,6 

398,94 

6,29 

0,77n. s.

mesma 

de Tukey, 

let.r-a não 

ao nivel de 

di:fer-em 

6% de 
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Tabela 11. Peso de pupas (f"êmeas) de A. monu.ste or-sei.s, com 

24 horas de idade, provenient.es de lagart.as 

criadas em 16 cult.ivar•es de couve Temp.: 25 
+ 

o + 2 C; U.R.: 80 - 10%,. f'ot.of'ase: 14 h. 

Cult.ivares: 

Crespa Capão Bonit.o 

Manteiga 916 

Crespa 918 

Manteiga Jundiai 

Manteiga Ribeir-ão Pires 2620 

Roxa 

Manteiga São José 

Verde Escura 

Manteiga São Roque 

Mant.eiga 1811 

Roxa Monte Alegre 

Mant.eiga Ribeirão Pires 2446 

Gigant.e 915 

Mant.eiga Tupi 

Mant.eiga Mococa 

Média 

C.V. {%)

F 

* Médias seguidas da 

*Peso 
Cmg) 

405,24 a. 

400,58 a. 

398,56 a. 

392,58 a. 

389,06 a. 

387,28 a. 

383,54 a. 

381,62 a 

379,44 a. 

375,70 a 

374,44 a. 

369,64 a 

368,50 o. 

365,84 a. 

365,76 a. 

382,51 

5,16 

2,12
n

. s.

mesma letra 

Int.er-valo de 
Var-iação 

367 ,0-455 ,6 

292,3-484,6 

246,0-462,7 

324 ,0-452,5 

281,6-447 ,9 

303,0-513,8 

255 ,1-445 ,5 

322,8-442,6 

299,8-521,2 

230,2-464,3 

287 ,7-428,6 

270,9-441,7 

259,2-455,9 

235 ,1-406 ,5 

310,6-422,4 

não di:ferem 

est.at.ist.icament.e, pelo t.est.e de Tukey, ao nivel de 5% de 

probabilidade. 
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Tabela 12. Peso de pupas (rnachos: e :fêmeas) de A. monUS'te 

or-seis, com 24 horas de idade, p:rovenient.es de 

laga:rt.as aliment.adas com 15 cult.iva:res de couve. 

Sexo 

Machos 

Fêmeas 

Média 

O.V. (%)

F 

* 
Médias 

+ o + Temp.: 25 2 C; U.R.: 80 - 10%; f"ot.of"ase: 14 h. 

seguidas 

* Peso 
Cmg) 

382,51 b 

390,71 

5,71 

20,26** 

da mesma let.:ra 

Int.e:rvalo de 
Va:riação 

234, 7-620 ,6

230,2-521,2 

não dife:rem 

est.at.ist.icament.e, pelo t.est.e de Tukey, ao nível de 5% de 

p:robabilidade. 
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Tabela 13. Viabilidade da f"ase pupal de A. monuste or-seis 

proveniente de lag;art.as cl"iadas em 15 cult.i vares: 

de couve. Temp.: 25 

f'otoia:se: 14 h. 

Cultivares: 

Mant..eiga 916 

Crespa 918 

Roxa Mont.e Alegr·e 

Roxa 

Ver•de Escul"a 

Mant.eiga Ribeil"ão Ph•es 2446 

Manteiga 1811 

Crespa Capão Bonit..o 

Manteiga Jundiai 

Mant..eiga São Roque 

Manteiga São José 

Mant.eiga Ribeirão Pires 2620 

Manteiga Macaca 

Gigante 915 

Manteiga Tupi 

Média 

C.V. (%)

F 

* Médias seguidas da 

+ 

mesma 

U.R.: 80 

Viabilidade* 
(%) 

100,00 a 

100,00 a 

100,00 a. 

100,00 a 

100,00 a 

100,00 a. 

98.00 a 

98,00 a. 

97,78 a.

96,00 a 

96,00 a 

96,00 a 

95,50 a.

93,56 ab 

76,67 b 

96,50 

7,95 

2,93**

letra não 

+ 

10%; 

diferem 
est.at.ist.icament.e, pelo t.est.e de Tukey, ao nivel de 5% de 
probabilidade. 



.97. 

Tabela 14. Duração do pe:r-iodo de desenvolviment.o 

pós-emb:r-ionário de A. monuste or-seis criada em 15 

cult,ivar•es de couve. Temp.: 25 + 2°0;

10%; f'ot.oí"as:e: 14 h. 

U.R.: 80 +

Cult,iva:r-es 

Roxa Mont.e Alegre 

Ver-de EscUI"a 

Mant.eiga São José 

Mant.eiga Ribeir-ão Pir-es 2620 

Mant.eiga 1811 

Mant.eiga São Roque 

Mant.eiga Mococa 

Mant.eiga Tupi 

Mant.eiga Jundiai 

Mant.eiga Ribeirão Pir-es 2446 

Gigant.e 915 

O:r•espa 918 

Roxa 

Mant.eiga 916 

Crespa Capão Bonit.o 

Média 

C.V.(%)

F 

* Médias seguidas 

est.at.ist.icament.e, , pelo 

probabilidade. 

da 
t.est.e de 

* Dur-ação 
(dias) 

22,98 a.

22,64 ab 

22,18 a.bc 

22,05 a.bc 

22,04 a.bc 

21,98 a.bc 

21,82 bc 

21,78 bc 

21,63 bc 

21,46 e 

21,42 e 

21,36 e 

21,30 e 

21,28 e 

21.,.81 

2.,30 

5,31**

Int.e:r-valo de 
Var-iação 

21,00-25 ,oo

21,00-28,00 

21,00-24,00 

21,00-24,00 

21,00-23 ,oo

21,00-24 ,oo

21,00-23,00 

20,00-24,00 

20 ,00-23 ,oo

21,00-23,00 

20 ,00-24 ,00 

20,00-24,00 

20,00-23,00 

20 .,.00-23 ,oo

mesma 
Tukey, 

let.r-a não di:fer-em 
5% de ao nivel de 



Tabela 15. Viabilidade do 

.98. 

periodo de des:envolviment.o 

pós-embrionário de A. monu.s:te or.s:eis criada em 15 

cult.ivares de couve. 

10%; fot.oías:e: 14 h. 

Cul t.i vares 

Mant.eiga 916 

Cr•e:spa 918 

Roxa Mont.e Alegre 

Roxa 

Mant.eiga 1811 

Verde Escura 

Cr·espa Capão Boni t.o 

Mant.eiga São José 

Mant.eiga São Roque 

Mant..eiga Ribeirão Pires 2446 

Mant.eiga Jundiai 

Mant.eiga Ribeirão Pires 2620 

Mant.eiga Mococa 

Gigant.e 915 

Mant.eiga Tupi 

Média 

c.v. (%) 

F 

* 
Médias seguidas da 

Temp.: 

mesma 

+ + 

25 U.R.: 80

Viabilidade* 
(%) 

100,00 a 

100,00 a 

100,00 a 

98,00 a 

98 .• 00 a 

98_.oo a 

96,00 a 

96,00 a 

96,00 a 

96,00 a 

94,00 a 

94,00 a 

90,20 a 

90,00 a 

62,00 b 

93,88 

10,82 

4,24**

letra não di:ferem 

est.at.ist.icamente, pelo tes:t.e de Tukey, ao nivel de 5% de 

probabilidade. 



.99. 

Tabela 16. Longevidade dos adultos de A. monuste or·seis, 

provenient.es de lagartas aliment.adas com 
+ + cult.ivares de couve. Temp.: 25 U.R.: 80

10%; f'ot.of'as:e: 14 h. 

Cult.i var•es 

Mant.eiga 1811

Mant.eiga São José 

Manteiga São Roque 

Manteiga Mococa 

Manteiga Jundia1 

Manteiga Ribeirão Pires 2446 

Mant.eiga Tupi 

Crespa Capão Bonit.o 

Crespa 918 

Manteiga 916 

Manteiga Ribeirão Pires 2620 

Gigante 915 

Verde Escura 

Roxa Monte Alegre 

Roxa 

Média 

C.V. (%)

F 

* Médias seguidas da 

Longevidade* 
(dias) 

7 .,.70 a. 

7 .,.64 a. 

7,45 a. 

7,41 a. 

7,39 a. 

7,28 a 

7,15 a. 

7,06 a. 

6,99 a. 

6,96 a. 

6,83 a. 

6,76 a. 

6_.60 a. 

6,34 a. 

6,22 a. 

7,05 

11,31 

1,57* 

mesma let.r-a 

Int.ervalo de 
Var-iação 

5,00-11,00 

4,00-10,00 

1,00-11,00 

4,00-9,00 

2_.00-11,00

4,00-9,00 

4,00-10,00 

3,00-10,00 

4.,.00-10.,00

3,00-9,00 

3,00-9,00 

2,00-9,00 

2 .,.00-9.,.00 

não diferem 

est.at.ist.icament.e, pelo t.est.e de Tukey., ao nivel de 5% de 
probabilidade. 
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cultivares 

A•Mantelga Rlbelrao Pires 2620 B•Mantelga Jundlal C•Roxa 

D•Glgante 916 

G=Crespa 918 

E•Mantelga Tupi F•Mantelga Rlbelrao Pires 2446 

J•Verde Escura 

N•Mantelga Sao Roque 

H•Roxa Monte Alegre !•Crespa Capao Bonito 

L=Mantelga Mococa 

O•Mantelga 916 

M•Mantelga 1811 

P•Mantelga Sao Joee 

FIGURA 02. Porcentagem de adultos defeituosos de A. monuste

ar-seis, provenientes de lagartas alimentadas com 

15 cultivares de couve. Temp.: 25 
+

U.R.: 80

� 10%; íotoíase: 14 h. 
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Tabela 17. Mat..x•iz básica de vet..or-es de cult.ivar-es de couve 

COTU'S> em :função dos car-act..eres :rep:res:ent..at.ivos: 

de :resist..éncia <1> ou s:uscet.ibilidade (0). 

OTU'S 
Oa:ract.eres 

B o D E F G H I J L M N o p

1 1 1 o 1 o o o o o 1 o 1 1 1 1

2 o 1 o 1 o o o o o 1 o 1 1 1 1

3 1 1 1 1 o o o o o o o o o 1 1

4 1 1 o 1 1 o o o o 1 o o o ,1 1

5 o o o o 1 o o 1 o 1 1 1 o o o

6 1 1 1 o 1 o 1 1 1 o 1 o o o 1

7 1 o o o 1 1 o o o 1 o o o 1 1

8 o o 1 o 1 o o o o 1 1 1 o 1 1

9 o 1 o 1 1 o o 1 o 1 o 1 o 1 1

10 1 o o 1 1 o o o o 1 o 1 1 o o 

11 1 1 o 1 o o o o o o o o 1 1 1 

12 1 1 o 1 o o o o o 1 o 1 1 1 1 

13 o o o o 1 o o o o 1 o 1 o o o

14 1 o 1 o 1 1 1 o o o o o o 1 1

15 1 o o o 1 o o 1 o 1 1 o o 1 o

16 1 o 1 o 1 o 1 o o o 1 1 o o o
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B D O P N J M A E C G F L 
0,0 

o, 1 

0, 13 0,13 0,13 0, 13 
--

0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 

0,2 

0,26 
-.-

0,3 

0,39 0,39 0,39 0,39 

0,4 

0,5 

FIGURA 03. Fenograma referente aos agrupamentos de 15 

cult.i var·es de couve <OTU'S), em função dos 

aspect.os bioló�icos (caracte1.--es) de A. monuste 

orseis criada nessas cultivar•es. 

UPGMA e dist.ância média euclidiana. 

encadeament.o (C): O ,20. 

Algoritmo 

Grau de 
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z V 

FIGURA 04. Dist.ribuição das cult.ivar-es de couve <OTU >S), em 

f'unção. dos aspect.os biológicos (caract.er-es> de 

A. monuste or-seis cr-iada nessas cult.i vares. 

Graus de explicação dos t.rês eixos: 70,72%. 
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Tabela 18. Porcent.ag-ens de explicação dos tr-ês eixos e

car-acter-es que apresentaram maior inf'luência no

agrupamento de OTU'S.

Eixo 

X 

y 

z 

Porcent..ag-ens 
de 

explicação 

33,34 

22,06 

15,32 

Caract.eres 
mais 

import.ant.es 

duração da i�ase 

larval (machos) e

dur-ação do per-iodo de 

desenvolviment.o 

pós-embrionár·io (íêmeas) 

viabilidade do per-iodo de 

desenvolv. pós-embrionário 

longevidade dos 

adult.os 
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4.2. Test.es de não-preC-erência par•a aliment.açifo e 

oviposição em seis cult.ivares de couve 

4.2.1. Não-pref'erência para alimentação 

4.2.1.1. Test.e de or•ient.ação para lagart.as 

recém-eclodidas 

Os genót.ipos não exe:r•ceram efeit.o 

significat.ivo sobre a p:r•eferência aliment.ar de laga:r•t.as de 

1� ínst.ar de A. monuste or-seis-, observando-se uma variação 

de 14,74 a 17,72 na po:r-cent.agem de lagart.as encont.radas nos 

discos foliares das cult.ivares Ve:r-de Escura e Manteiga 916, 

respect.ivament.e <Tabela 19 e Figura 05), o que indica que 

os mat.�riais t.est.ados não apresent.am f'at.o:r-es quimicos e/ou 

morf'ológ-icos que af'et.am o comport.ament.o das lagal't.as na 

fase inicial da 

hospedeira nessa 

aliment.ação. 

espécie é 

Ist.o sugel:'e que a 

f'eit.a exclusi vament.e 

seleção 

pelos 

adult.os, o que é corroborado pela observação de que as 

lagart.as: recém-eclodidas prat.icament.e não se movimentam, 

permanecendo no mesmo local onde é f'eit.a a post.u:r-a, t.al

como f'oi relat.ado por MITCHELL (1977), para lagart.as: de 

Pieris brassicae. 

Avaliando-se os dados at.ravés de um índice de 

p:r-ef'erência, considerando-se o valo!' observado a 

cult.ivar com a maior porcent.agem de lagart.as <Mant.eiga 916) 

como 100%, const.at.a-se que o menor índice {83l'18%) 
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cor-:r-es:pondeu à cult.ivar- Verde EscuI·a, signiricando que, 

nesse material, houve uma r-edução de 16 ,82% na pr•ocuI•a por

lag-art.a:s de 12 inst.ar de A. monuste or-seis: em r-elação ao

g-enót.ipo Mant.eig-a 916 (Tabela 19 e Figur-a 05). 

A baixa atividade das lagar·t.as 

recém-eclodidas f'acili tou a execução do t.est.e, pois, ao 

se:r·em introduzidas no centro da arena, elas não se 

dispersavam imediat.ament.e, reduzindo ou anulando, desse 

modo, o ef'eit.o do est.r·esse causado pela manipulação das: 

mesmas. 

A dur-ação do t.est.e de 01--ient.ação (24 horas) ,. 

consider•ando-s:e ainda a pequena dispersão das lag-a1•tas, 

provavelmente não pe:r·mi t.ir•ia dist.ing-uir· a at.uação de 

possíveis det.er·rent.es ou e:stimulant.es de alimentação, mas 

ser·ia suficiente para a percepção de at:r·aent.e:s ou 

r•epelent.es: e de incitantes ou supr•e:s:sor•es. Portanto, a não 

ocor·:r•ência de dif'er•ença signif"icat.iva na por-cent.ag-em de 

lag-art.as encontradas nos genót.ipos testados a 

inexistência de var·iações na concentração de aleloquimicos 

nas diver•sas cultiva1--es, determinando um ereit.o semelhante

sobre os insetos. 

4.2.1.2. Testes de consu1no 

o o 
4- e 5- instai·

a} Testes

escolha 

com livr•e chance de 
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o 
a.1) Lagar•t.as de 4- instar•

Observa-se que 
o 

as lagartas: do 4- inst.ar não 

apr•esent.aram dif'er·ença no consumo, em livre chance de 

escolha, t.ant.o pela aval:iação do peso como pela avaliação 

da área consumida (Tabelas: 20 e 21). 

Em termos: de peso de mat.ér•ia seca consumida, 

os: valor•es: para o consumo variaram entre 4,45 e 5,96 mg, 

registrados para as cultivares: Mant.eiga 916 e Roxa Monte 

Alegre, r•es:pectivament.e (Tabela 20). Já, considerando-se a 

área consumida, os valor-es: var-iaram ent.r-e 1,07 cm em 

2 
�ver-de Es:cur-a' e 1,66 cm em �crespa 918' (Tabela 21}. 

Consider-ando-s:e, por out.r-o lado, as 

por-centagens Cem relação ao t.ot.al consumido em peso e 

área), verif'ica-se (ainda de acor-do com as Tabelas 20 e 

21), que os valores var-iaram de 14,15%, regist.rado par-a 

�verde Es:cur•a' a 19,26%, para �Roxa Monte Alegre', para 

peso consumido (Figura 06} e de 12,29%, :regis:t.rado para 

�erde Es:cur-a' a 19,65%, 

consumida <Figura 08).

O índice de 

para �crespa 918', para área 

pref'er-ência, at.ribuindo-se ao 

genótipo Roxa Mont.e Alegre o valor de 100%, demonst.ra que, 

para peso de mat.éria seca, o menor valor (74,66%) f'oi 

obt.ido em •Mant.eiga 916', o que indica que, nes:t.e mat.erial, 

ocor1"eu a maior- redução no consumo (25,34%), em relação à 

�Roxa Mont.e Alegre' <Tabela 20 e Figura 07). 

Com relação à área, o menor indice {64_.46%) 
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ocorreu em "Ver•de Escura', indicando que, nessa cultivar-, 

houve a maior redução no consumo (35,54%), quando comparada 

com �crespa 918' (100%) <Tabela 21 e Figura 09). 

Deve-se levar em conta, ainda, que a du:r-ação 

do t.este (24 horas:) não significou o tempo útil de consumo, 

Já que as lagartas introduzidas no centro da placa, no 

inicio do experimento, permaneciam sem se alimentar•, por um 

certo t.empo, após abandonarem as exúvias. 

o 
a.2) Lagartas de 5- inst.ar

O consumo das lagar·t.as: de 59 inst.ar de A.

monuste or-sei.s diíer-iu signiíicat..ivament..e em função dos 

genótipos de couve test.ados. Assim, const.at.ou-se que 

"Crespa Capão Bani t.o' t·oi a menos pre:fer•ida, sendo o 

consumo médio, em peso de matéria seca, verificado nessa 

cult.ivar <6,85 mg) significativament.e meno:r- do que os 

:r-egistrado:s em 'Roxa Monte Aleg-1--e' e �Manteiga 916' (16,33 

e 15,75 mg, r•espectivament.e) <Tabela 22). 

Observando-se, por out.ro lado, a área 

consumida, veriíica-se <Tabela 23), nova:ínent.e, uma menor 

pref"eréncia das lagar•t.as para a cultivar· Crespa Capão 

Bonito, que apr•esent.ou uma média (2,21 

signi:f"icativamente menor do que a re�ist.r-ada em �Mant.ei�a 

Constata-se, ainda, que os demais genótipos 

(Verde Escur•a, Mant.eiga Tupi e Crespa 918, para peso 
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consumido e Roxa Mont..e Ale�r•ê, Vez•de Escur·a, Cz•espa 918 e 

Mant..eiga Tupi, par•a á:r•ea consumida) não d:l:fer•ir•am daquuleis: 

cit..ados como os mais: e menos: consumidos:. 

Analisando-se as pol'cent.agens (em r•elação ao 

t.ot.al de peso e á:r•ea consumida), f"or•am obsel'vados 

re:sult.ados bast..ant.e semelhant.es, ve:r•ificando-s:e, para peso, 

uma menor- preferência de lagar-t.as: por 'Cr-espa Capão Bonit.o' 

e por 'Crespa 918' em r-elação à 'Roxa Mont.e Aleg:r•e' e para 

área, uma menor prefer•ência por- esses mesmos: mat..eriai:s, mas 

em relação à 'Mant.eiga 916' (Tabelas 22 e 23 e Figuras 10 e 

12). 

Em t.ermos de peso de mat.ér•ia seca, o menor 

índice de preferência (41,95%) (Tabela 22 e Figur•a 11), e, 

maior consumo conseqüent.ement.e, a 

ocorr-eu no genótipo C:r-espa 

redução no 

Capão Boni t.o, at.ribuindo-se à 

'Roxa Mont.e Alegre' o valor 100%. 

Já, para a á:r:-ea fresca, o menor índice 

(45,38%) foi observado em "'Crespa Capão Bonit.o', indicando 

que, nesse mat.er-ial, ocorreu a maior redução no consumo 

(54,62%)_. em relação à "Manteiga 916' {100%) (Tabela 23 e 

Figura 13). 

modo semelhant.e ao referido para 

lagar•t.as de inst.ar, a duração do experiment.o 

as 

não 

significou o t.empo út.il de consumo dos inset.os:. 

h> Test.es sem livre chance de 

escolha <confinamento> 



o 
b.1) Lagar·t.as de 4- inst.ar-

Não íoram const.at,adas 

quant.o à pref"erência por 
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diferenças 

dif"erent.es 

cultivares de couve, tant.o em t.er•mos de peso como de área 

consumidos, quando as lagart.as de 49 inst.ar• íoram mant.idas

em confinament.o. A variação obser•vada para o peso de 

mat..éria seca consumida 1oi de 31,66 a 38,06 mg, valores 

registrados par•a as cult..ivares Crespa Capão Bonit.o e Cr•espa 

918, respect.ivamente. Par•a a ár·ea consumida, a var·iação t·oi 

de 5,94 cm
2

, const.atado em "Manteiga Tupi' a 7,59 cm ,em 

�Manteiga 916' (Tabela 24). 

O menor· índice de pref·e:r-ência (83,18%} e, 

conseqüent.ement.e, a maior· 1..,edução (16,82%) no consumo, par·a

peso de matéria seca, cont�er•indo-se o valor· 100% ao 

genót.ipo 'Crespa 918', ocor·r•eu em �crespa Capão Bonit.o' 

(Tabela 24 

"Manteiga 

e 

916' 

Figur·a 14). 

(100%}, o 

Par-a a ár·ea, em relação à 

menor índice (78,26%) f"oi 

observado na cult.ival' Manteiga Tupi, indicando uma redução 

de 21,74% no consumo desse mat.er·ial (Tabela 24 e Fi�ur-a 

15). 

o 
b.2) Lagartas de 5- instar

As · lagart.as de instar• apr-esent.ar-am 

dif"er•ença no consumo das cultivares de couve t.estadas, 

quando mantidas em cont'inament.o. Assim� const.at..a-se (Tabela 
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25) que, par-a peso de matéria seca consumida, a cultivar•

C:r-es:pa Capão Bonit.o f'oi a menos: pref'er-ida, sendo o valor-

médio :regis:t.rado 

signif'icat.ivament.e 

nesse 

menor do 

mat.e:r-ial (258,76 mg> 

que aquele obse:r-vado pa:r-a 

'Verde Es:cu:ra', obse:r•vando-s:e valores: int.er•mediár·ios <não 

dif'erindo es:t.at:is:t.icamente dos: :r-ef'eridos: . genótipos:) pal'a as 

demais cult.ivares:. 

Com l'elação à ár-ea, ve:r-iflca-se (Tabela 25) 

que 'Mant.eiga Tupi' f'oi a menos: p:r•ef'er-ida, sendo que o 

valor médio obt.ido nesse mat.el"ial (108,76 
2 

cm ) :foi 

signit"icat.ivament.e menol' do que os: I"egis:t.rados nos demais 

genót.ipos, com exceção de 'Verde Es:cul"a' e 'Roxa Mont.e 

Alegre'. Já, 'Mant.eiga 916' 

apl'esent.ando urna área 

foi a 

consumida 

mais: pl'ef'erida, 

(145,85 
2 

cm > 

s:ignit'ic_at.ivament.e maiol" do que a obs:el'vada nos out.ros 

mat.eriais:. 

Em relação ao peso de mat.él"ia seca consumida, 

const.at.a-s:e que a maior redução (14,32%), correspondente ao 

indice de pret'erência igual a 85,68%, ocor:r-eu no genótipo 

Cr-espa Capão Bonit.o, quando compar-ado com o consumo de 

'Ver-de Escw:-a (100%) <Tabela 25 e Figw:-a 16). Já, no que se 

ref'ere à á:r-ea consumida, ver-if''ica-se que a maior- redução no 

consumo (25,43%) foi regist.rada no genótipo Mant.eiga Tupi, 

que assumiu o valor de 74,67% para o índice de pref'er-ência, 

em r-elação à cult.i var Mant.eit;a 916 (100%) (Tabela 25 e

Figura 17). 
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· •

e) Consíder-ações ger·ais

A não significância par-a . o consumo de 

dif"erent.es genót.ipos por lagartas: de 49 ins:t.ar• concorda com 

a observação de MJTCHELL (1977), para P. br-assicae, em que 

é levant.ada a hipót.ese de que, soment.e no instar•, o

comport.ament.o de seleção do aliment.o t.eria impor-t.ância, em 

condições de campo, em vir•t.ude de ser essa a :fase em que a 

lagar•t.a provoca maior· dano ao veget�al. Por-ém, o re.f"er·ido 

aut.or const.at.ou que lag-art.as daquela espécie, mesmo no 52 

inst.ar, não possuem a capacidade de discr-iminar aliment.os 

mais í'avoráveis ao seu des:envolviment..o. 

No 

aliment..ar por 

presente 

lagart..as 

t.rabalho, 

do 

soment.e o consumo

inst.ar• permit.iu a 

discriminação de cult.ivares:, em t..est.es com e sem livre 

chance de escolha. Assim, admit.e-se, com base nos 

result.ados dos t.est.es com livre chance de escolha, que as 

lagart.as de 52 inst.ar r-espondem melhor aos est.imulos 

f"or•necidos pelas cult.ivar•es do que as lagartas de 49 

inst.ar-, já que a dur•ação do t.es:t.e foi a mesma em ambas as 

condiç<5es. A não verificação de di:ferença signi:ficat.iva no 

o 
consumo aliment..ar por lagart..as de 4- inst.ar, t.ant.o no t.est.e 

com livre chance de escolha como naquele em coni'inament..o, 

descart..a a possibilidade de que a maior mobilidade das 

lagart.as no ítlt..imo inst.ar (PORTO, 1942 e NIELSEN � NIELSEN, 

1950) t.enha int.erf"erido na seleção do aliment.o. Quando se

analisam os result..ados obt..idos nos: t.est.es sem livre chance 
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de escolha, ern que as: lag.ar-t.as: perrnanece:ram conf"inadas: 

du:rant.e t.odo o o o periodo <4- ou 6- ins:t.ar), percebe-se que a 

d ~ d 4� ins:t.a1• menor uraçao o é out.ro :rat.or que deve ser 

analisado para explicar os: r•esult.ados, desde que o t.empo de 

ingest.ão de aliment.o f"oi res:t.ringido, o que, pr-ovavelment.e 

não permitiu que os genót.ipos manifest.ass:em pos:s:iveis: 

e:f'eit.os adversos: no comport.ament.o do inset.o. Por out.r-o 

lado� o t.est.e com lagart.as de o 5- inst.ar comprovou que os

genót.ipos: a:fet.am o compor•t.ament.o do inse..-t.o de maneiI•a 

diferenciada, desde que foram encontradas: diferenças no 

consumo aliment.ar, numa condição em que os indi viduos se 

viram "pressionados" a ingerir o que lhes f" oi o:f erecido. 
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Tabela 19. Porcent.agem de lagart.as: de 12 ins:t.ar de A. 

monu.ste or-seis em seis cultivares: de couve, em

t.es:t.e de orient.ação com livre chance de escolha, 

com os: respectivos: índices: de pref·er•ência. 

Temp.: U.R.: 60 + 20%; fot.ofase: 14 h.

Porcentagem * índice de Cult.ivares de lagart.as preferência (%)

Manteiga 916 17 ,72 o. 100,00 

Manteiga Tupi 17,67 o. 99,72 

Cr•espa Capão Boni t.o 17 ,59 o. 99,27 

Roxa Monte Alegre 16,28 o. 91,87 

Crespa 918 15,99 o. 90,24 

Verde Es:cur-a 14,7'4 o. 83,18 

Média 16,67 

C.V. (%) 27,76 

F 0,63n .s. 

*Médias seguidas da mesma letra não diferem 

es:t.atist.icamente, pelo t.este de Tukey, ao nível de 5% de 

probabilidade. 
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FIGURA 05. Porcent.agem de lagai-t.as de 1f! instar de 

A. monuste or-seis em seis cult.ivar-es de couve,

em t.est.e de orient.ação com livre chance de 

escolha, com os respect.i vos indic:es de 

pref' erência. Temp.: U.R.: 60 
+ 

20%; 

:fot.o:f ase: 14 h. 
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·•

Tabela 20. Não-pref'erência para alimentação de la�art.as de 

4°

- in"" ' 'ta.... de A. t = .&· monus e or-se1.s, avaliada at.:ravés 

do peso consumido (durant.e 24 horas), em seis 

cultivares de couve, em teste com livre chance de 

escolha e respect,i vos índices de pre:ferência. 
+ o + Temp.: 25 2 C; U.R.: 50 - 20%; :fotof'ase: 14 h.

Peso * índice de 
1 Peso Cultivares 

(mg) pret'erência (%) (%) 

Roxa Monte Alegre 5,96 a. 100,00 19,26 o.

Crespa Capão Bonito 5,80 a. 97,32 17,82 a.

Manteiga Tupi 4,96 a. 83,22 16,51 o.

Crespa 918 4,86 a. 81,38 17,27 o. 

Verde Escura 4,58 a. 76,85 14,15 o. 

Manteiga 916 4,45 a. 74,66 14,98 o. 

Médias 5,10 16,67 

C.V. {%) 13,31 22,06 

F 0,55 n . s. 0,90º · ª· 

*Médias seguidas da mesma letra, na mesma coluna, não 

diferem est.at.ist.icament.e, pelo test.e de Tukey, ao nível de 

5% de probabilidade. 

1Em relação ao peso <mg)
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Tabela 21. Nl:Ío-pr•e1'er-ência par-a aliment.ação de lagart.as: de 

4� ins:t.a:r de A. monu.ste or-seis, avaliada at.r-avés 

da á:rea consumida Cdu:rant.e 24 hor-as), em seis 

cult.iva1•es de couve, em t.est.e com livr-e chance de 

escolha e :respect.1 vos 1ndices de p:ref'e:rência. 

+ o 
. 

+ Temp.: 25 2 C; U.R.: 50 - 20%; f'ot.o:fase: 14 h. 

Ar-ea * 1 A:rea Cult.i var-es índice de 
pref'er-ência (%) (%) Cem ) 

Cr-espa 918 1,66 a. 100,00 19,65 a. 

Cr-espa Capão Bonit.o 1,65 a. 99,40 18,03 a. 

Mant.eiga 916 1,51 a. 90,96 16,60 a. 

Roxa Mont.e Alegr-e 1,47 a. 88,55 17,37 a. 

Mant.eiga Tupi 1,40 a 84,34 16,06 a. 

Ver-de Escur-a 1,07 a. 64,46 12,29 a. 

Médias: 1,46 16,67 

C.V. (%) 5,61 21,78 

F 0,95n . s. 1,48n . s. 

*Médias seguidas da mesma let.r-a, na mesma coluna, não

diferem est.at.is:t.icament.e, pelo t.est.e de Tukey, ao nivel de 

5% de pr•obabilidade. 
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FIGURA 06. Não-pref·erência para alimentação de la�ar•t.as de 

4� insta"" de A. t ... monus e or-sei.s, avaliada através 

da porcenta�em do peso consumido (durant.e 24 

horas), em seis cultivares de couve, em t.est.e com 

livre chance de escolha. Temp.: 25 
+ 

U.R.: 
+ 

50 - 20%; fot.ofase: 14 h. 
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· FIGURA 07. Não-pre:ferência para alimentação de lagartas de

42 inst.ar de A. monuste orseis, avaliada através 

do peso consumido CdUI"ante 24. horas), em seis 

cult.ivares de couve, em test.e com livre chance de 

escolha e respect.i vos indices de pref'eréncia. 

+ o + 
Temp.: 29 2 C; U.R.: 50 - 20%; :foto:fase: 14 h. 
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FIGURA 08. Não-prefer·ência p�a alimentação de la�art.as de 

42 inst.ar de A. monuste or-seis, avaliada at.ravés 

da porcentagem da área consumida (durant.e 24 

ho:r-as), em seis cult.ivares de couve, em t.est.e com 

livre chance de escolha. Temp.: 26 +

U.R.: 

60 !' 20%; :fot.of'ase: 14 h. 
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FIGURA 09. Não-pr•eferência para alimentação de la�art.as de 

42 ins:t.ar de A. monuste or-seis, avaliada at.ravés

da ár-ea consumida (dl.ll'-ant.e 24 horas>, em seis 

cult.ivar-es de couve, em t.est.e com livre chance de 

escolha e respect.i vos: indices de pref' erência. 

+ o + 
Temp.: 25 2 O; U.R.: 50 - 20%; :f'ot.o:fas:e: 14 h. 
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Tabela 22. Não-preferência para aliment.ação de la�art.as de 

52 inst.ar de A. monuste or-seis, avaliada at.ravés 

do peso consumido (durant.e 24 horas), em seis 

cult.ivar•es: de couve, em 1-est.e com livre chance de 

escolha e respect..i vos índices de pref'erência. 
+ o + Temp.: 25 2 C; U.R.: 60 - 20%; :fot.of'ase: 14 h.

Peso * índice de f. Peso Cultivares 
(mg) pref'erência (%) (%) 

Roxa Mont.e Aleg1•e 16,33 a 100,00 22,86 a

Mant.eiga 916 15,75 a. 96,45 21,48 ab

Verde Escura 12,75 ab 78,08 18 .. 22 ab

Mant.eiga Tupi 9,84 ab 60,26 16,25 ab

Crespa 918 8,34 ab 51,07 11,09 b 

Crespa Capão Bonit.o 6,85 b 41,95 10,12 b 

Médias 11,64 16,67 

C.V. (%) 19,00 21,48 

F 3,89**
3,7o**

*Médias seguidas da mesma let.ra, na mesma coluna, não

diierem estat.ist.icament.e, pelo t.est.e de Tukey, ao nível de 

5% de probabilidade. 

Em relação ao peso (mg) 
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Tabela 23. Não-p:r-ef'e:r-éncia para aliment.ação de laga:r-t.as de 

6� 1ns:t.a.... de A. t ... - monus e or-se'l.s, avaliada at.:r-avés: 

da á:r-ea consumida Cdu:r-ant.e 24 horas), em seis: 

cult.iva:r-es de couve !' em t.est.e com livre chance de 

escolha e :r-espect..ivos 1ndices: de p:r-efei-ência. 
+ o +Temp.: 25 2 O; U.R.: 60 - 20%; fot.of"ase: 14 h. 

Ai-ea * 1 Ai-ea Cultivares lndice de 
prefei-ência (%) <cm) {%) 

Mant.eiga 916 4,87 a. 100,00 26,04 a. 

Roxa Mont.e Alegi-e 3,67 a.b 75,36 18,15 a.b 

Verde Escura 2,88 a.b 59,14 15,90 a.b 

C:r-es:pa 918 2,72 a.b 55,85 13,10 b 

Mant.eiga Tupi 2,70 a.b 55,44 16,81 ab 

Ci-es:pa Capão Boni t.o 2,21 b 45,38 10,00 b 

Médias 3,18 16,67 

O.V. (%) 10,02 21,19 

F 2,79* 4,22** 

*Médias seguidas da mesma let.:r-a, na mesma coluna, não

dif"ei-em est.at.ist.icament.e, pelo t.est.e de Tukey, ao nível de 

5% de probabilidade. 

1 2 Em .r-elação à ár-ea <cm ) 
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FIGURA 10. Não-preferência par-a aliment..ação de lagart..as de 

52 instar de A. monuste or-seis> avaliada através

da po:r•cent..agem do peso consumido (durante 24 

horas) > em seis cult.ivar-es de couve, em test..e com 

liv:t-e chance de escolha. 

. + 

60 - 20%; f'ot.ofase: 14 h. 

Temp.: 26 
+ 

U.R.:
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FIGURA 11. Não-preferência para aliment.ação de lagart.as de 

5� inst.ar de A. monu.ste or-.sei.s, avaliada at.ravés 

do peso consumido (durant.e 24 horas), em seis 

cult.ivares de couve ,. em t.est.e com livre chance de 

escolha e respect.ivos indices de preferência. 

Temp.: 25 + o + 2 C; U.R.: 60 - 20%; fot.ofase: 14 h.
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FIGURA 12. Não-p:r•ef"er-ência par-a aliment.ação de la�art.as de 

5ç_, inst.ar de A. monuste orseis, avaliada at.ravés 

da por-cent.agem da ár-ea consumida (dur-ant.e 24 

hor-as), em seis cult.ivares de couve, em t.est.e com 

livre chance de escolha. Temp.: 25 
+ U.R.: 

60 :!" 20%; i'ot.of"ase: 14 h. 
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FIGURA 13. Não-pre:ferência para alimentação de lagartas de 

52 inst.ar de A. monuste orseis, avaliada at.ravés

da área consumida Cdurant.e 24 horas), em seis. 

cult.ivares de couve, em t.est.e com livre chance de 

escolha e r-espec:t.i vos indices de p:ref'eréncia. 

+ o + 
Temp.: 26 2 O; U.R.: 60 - 20%; f"ot.o:fase: 14 h. 



· 4
.128. 

Tabela 24. Consumo, em peso de mat.éria seca e de ár-ea :foliar 

de seis cult.ivares de couve, por lagart.as ode 4-

inst.ar de A. monuste orsei.s, em t.est.e sem livre

chance de escolha e respect.i vos indices de 

pre:ferência. Temp.: 
+

25 

:fot.ofase: 14 h. 

Peso 
Cult.ivares Consumo* lndice 

{mg) de pre:f.{%) 

Crespa 918 38,06 a 100,00 

Mant.eiga 916 33,31 a 87,52 

Verde Escura 32,51 a 85,42 

Roxa Mont.e Alegre 32,31 a 84,89 

Mant.eiga Tupi 32,01 a 84,10 

Crespa Capão Boni t.o 31,66 a. 83,18 

Médias 33,31 

C.V. {%) 5,89 

F 1,23n .s. 

*Méd" .· ias seguidas da mesma let.ra, na

diferem est.at.ist.icament.e, pelo t.est.e de 

!5% de probabilidade. 

U.R.: 30 + 10%;

Ár•ea 

* Consumo lndice 
{cm2) de pref".{%) 

7,43 a 97,89 

7,59 a. 100,00 

5,98 a 78,79 

6,39 a. 84,19 

5,94 a 78,26 

7,13 a. 93,94 

6,74 

4,24 

2,0s* 

mesma coluna, não 

Tukey, ao nivel de 
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FIGURA 14. Consumo, em peso de mat.é:ria seca, de seis

cult.ivares de couve, por- lagart.as de 42 inst.ar

de A. monuste or-seis, em t.est.e sem liv:re chance

de escolha e :respect.i vos indices de pr-ef'e:rência. 

+ o + 
Temp.: 25 - 2 C; U.R.: 30 - 10%; f'ot.of'ase: 14 h. 
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FIGURA 15. Consumo t em área íoliar, de seis: cult.ivares: de 

couve, por lagart.as de 4 9 inst.ar de A. monuste

or-.s:eis, em t.est.e sem livre chance de escolha e 

re:spect.i vos indices de pret�erência. Temp.: 25 
+ 

o + 
2 C; U.R.: 30 - 10%; fot.oíase: 14 h. 
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Tabela 25. Consumo, em peso de mat.éria seca e de área foliar 

de seis cult.ivares de couve, po:r- lagart.as: de 5!? 

instar 

chance 

de A. monuste or-seis, em t.est.e sem liv:r-e 

de escolha e res:pect.i vos indices de 

Cult.i va:r-es 

pre:ferência. 

:fot.o:fase: 14 h. 

Temp.: 

Peso 

25 

* Consumo lndice 

+ 

{mg) de p:r-e:f.{%) 

Verde Escura 302,02 a. 100,00 

Crespa 918 287,76 a.b 95,28 

Mant.eiga Tupi 278,62 a.b 92,25 

Manteiga 916 273,70 o.b 90,62 

Roxa Mont.e Aleg:r-e 273,30 a.b 90,49 

Crespa Capão Boni t.o 258,76 b 85,68 

Médias 279,03 

C.V. (%) 2,64 

F 2,27* 

*Médias seguidas da mesma let.:r-a, na. 

di:ferem est.at.ist.icament.e, pelo t.est.e de 

5% de probabilidade. 

U.R.: 30 
+

10%;

Área 

* Consumo lndice 
{cm ) de pre:f.(%) 

112,75 bc 77,31 

127,20 b 87,21 

108,76 e 74,57 

145,85 a. 100,00 

120,03 bc 82,30 

127,79 b 87,62 

123,73 

3,08 

8,41** 

mesma coluna, não 

Tukey, ao nivel de 



360 

300 

e 250 
o 
n 
8 200 

o 160

100

50 

o 

- consumo (mg)

R Indica de prel. (S)

Verde Crespa Manteiga Manteiga R. Monte o. Capao 
Escura 918 Tupi 916 Alegre Bonito 

cultlvarea 

100 

n 
d 
1 

75 e 

60 

26 

o 

d 
e 

p 
r 
e 
f 

.132. 

FIGURA 16. Consumo, em peso de mat.é:ria seca, de seis 

cult.ivares de couve� por laga:rt.as de 5� inst.ar

de A. monuste or-seis, em t.est.e sem livre chance 

de escolha e l."'espect.i vos indices de pre:f erência. 

+ o + Temp.: 26 - 2 O; U.R.: 30 - 10%; f'ot.o:fase: 14 h. 
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FIGURA 17. Consumo, em á:c-ea f"oliar ., de seis cult.ivares de 

o 
couve, por- lagart.as de 5- tnst.ar de A. monuste 

orseis., em t.est.e sem livre chance de escolha e 

:r-espect.i vos indices de pr-e:feréncia. Temp.: 25 
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o + 
2 C; U.R.: 30 - 10%; :fot.o:fase: 14 h. 
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4.2.2. Não-pref'"erência para oviposição 

Não houve diferença significat.i va ent.re os 

genót.ipos quant.o 

condições de livre 

â preferência 

chance de escolha. 

para 

Para 

oviposição, em 

número de ovos .• 

ve:r•ificou-se uma variação de 33,85 a 141,50 ovos/plant.a, 

valores regist.rados, respect.ivament.e, em 'Verde Escura' e 

'Crespa 918'. Considerando-se a porcentagem <em r-elação ao 

número t..ot.al de ovos), os valores extremos, observados, 

respect.ivament.e, em "Mant.eiga 916' e 'Crespa 918', foram 

10,12 e 26,37% <Tabela 26 e Figura 18). 

O menor- indice de preferência, est.abelecido 

com relação à 

genót.ipo Ver•de 

"Cr•espa 918' (100%), 

Escura (23,92%), o que 

foi regist.:rado no 

indica que, nesse 

rnat.erial, ocorreu a . maior• redução na oviposição do inset.o 

(76,08%) <Tabela 26 e Figura 19). 
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Tabela 26. Não-pre:ferência para oviposição de A. monuste

orseis em seis cult.ivares de couve, em t.est.e com 

livre chance de escolha e respect.i vos índices de 

preferência. Piracicaba, SP, junho a dezembr-o 

de 1989. 

Cultivares 

Crespa 918 

C. Capão Bonito

R. Mont.e Alegre

Mant.eiga Tupi 

Mant.eiga 916 

Verde Escura 

Média 

xz, 
r 

* Númer-o 

de ovos/plant.a 

141,50 a. 

114,00 a 

42,45 a. 

37,90 a. 

36,35 o. 

33,85 o. 

67,68 

índice de1 

pre:f. (%} 

100,00 

80,57 

30,00 

26,78 

25,69 

23,92 

* Porcentagem 

de ovos 

26,37 a.

24,38 a. 

12,56 a. 

11,96 a. 

10,12 a. 

14,60 a. 

16 .,,67 

5,86n . s. 

*Médias seguidas da mesma let.ra, na mesma coluna, não

diferem est.at.ist.icament.e, pelo t.est.e não-paramétrico, ao 

nível de 5% de probabilidade. 

1
Em relação ao número de ovo:s/plant.a
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FIGURA 18. Não-prei�erência par•a oviposição de A. monuste

orseis em seis cult.ivares de couve, avaliada

at.ravés da porcent.agem de ovos:/plant.a, em t.est.e 

com livre chance de escolha. Piracicaba, SP, 

junho a dezembro de 1989. 
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FIGURA 19. Não-pr·e:ferência par•a oviposição de A. monuste

orseis em seis cult.ivares de couve, em t.est.e com 

livre chance de escolha e respect.i vos índices de 

pr•eferência. Piracicaba, SP, junho a dezembro 

de 1989. 



4.3. Consideraç5es Cinais 

ambos: os: 

lagart.as: 

t.es:t.es: 

de 5fl 
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de não-preferência par•a 

ins:t.ar, "Crespa Capão 

Em 

aliment.ação para 

Bonit.o' f'igurou ent.re as cult.ivares menos consumidas:. 

Considerando-se, no ent.ant.o, t.er sido es:t.e genót.ipo um dos 

mais adequados par-a o desenvolvimento do inseto Cit.em 

4.1.), pode-se admit.ir que, embora possam ocorrer• :fat.ores 

químicos e/ou morf'ológicos que inibem a aliment.ação das 

lagart.as:, a poss:ivel qualidade nut.ricional superior da 

re:ferida cultivar compensa a ocorr-ência desses: :fatores, 

permit.indo o rápido desenvolviment.o do inset.o. 

A não const.at.ação de um menor consumo 

alimentar em �oxa Monte Alegre', uma das: menos: adequadas: 

ao desenvolvimento do inseto, sugere que essa menor 

adequação não se deve à ocorrência de não-pr-ef'er:-ência do 

inseto para este material .. 

No caso da cultivar Verde Escura, também uma 

das: menos: adequadas: ao inseto e na qual o consumo de 

alimento f'oi pouco a:fetado, poderia ser:- assumido que esse 

mat.erial a:fet.a o inseto no seu desenvolvimento inicial <o

que também pode ser aplicado à cult.ivar Roxa Monte Alegre), 

evidenciado pelo baixo peso das lagart.as: com 8 dias de 

idade, devido à ação de algum provável f'at.or morfológico 

(dureza ou cerosidade da epiderme) não test.ado no presente 

ensaio. 

Nas cult.i vares Crespa 918, Manteiga Tupi e 
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Mant.eiga 916, as laga:rt.as apr-esent.aram um comport.ament.o 

variável, em f"unção do inst.ar- e do t.ipo de t.est.e (com e sem 

livre chance de escolha) ut.ilizados. No t.est.e sem livre 

chance de escolha, par-a lagart.as de 5ft inst.ar, a cult.ivar 

Mant.eiga 916 si t.uou-se em posição int.ermedi.âria quando o 

consumo f"oi avaliado em t.ermos de peso, sendo, no ent.ant.o, 

a mais: consumida quando a avaliação t.omou por base .ª área 

f'oliar. Ist.o, provavelment.e, se deve à meno:r "densidade" 

{relação ent.re o peso e a área de mat.éria f"res:ca) nest.a 

cult.ivar, em relação às demais. Já, para "Mant.eiga Tupi', o 

inverso f'oi verif"icado, ou seja, essa cult.ivar, que tinha 

se sit.uado em posição int.ermediária para a avaliação em 

peso, apresent.ou a menor área conswnida, o que, 

provavelmente, se deve, nesse caso, à maior- "densidade" 

desse mat.erial. 

A mat.r-iz básica r-e:fer•ente à análise f'enét.ica 

envolvendo as seis cult.ival'es encont.r-a-se na Tabela 27, na 

qual as OTU'S . est.ão r-epresentadas por letras e os 

caracteres, por nâmeros, con:forme relatado no item 3.4.3. O 

desenvolvimento das análises de agr•upamento e de ordenação 

encontram-se, respect.ivament.e, nos Apêndices 03 e 04. 

As porcent.agens de explicação dos 

agrupamentos para cada eixo foram: eixo x = 36,67%; eixo y 

= 29,10% e eixo z = 17,97%, t.ot.alizando 83,74% de 

explicação {Tabela 28). Na Tabela 28, ve:r-i:fica-se, também, 

que os caracteres mais import.ant.es para a separação das 

OTU'S :foram: duração da f'ase pupal, para o eixo x;
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viabilidade das fases lar-val e pupal, par-a o eixo y e 

não-pr-eferência par-a aliment.ação, sem li vr-e 

o 
escolha <lagart.as de 4- inst.ar-), par-a o eixo z. 

Os r-esult.ados relat.ivos: às 

agrupament.o (Figur-a 20) e de ordenação 

chance de 

análises de 

<Figura 21) 

evidenciam a separação das OTU'S em quat.ro grupos: um deles 

const.it.uido por 'Roxa Mont.e Alegr-e' e 'Ver-de Escura'; 

out.ro, por 'Mant.eiga 916' e 'Crespa Capão Bonit.o', sendo 

que 'Cr•espa 918' e 'Mant.eiga Tupi' formam dois agrupament.os 

à part.e. 

Observando-se, por out.ro lado, a mat.riz 

fenét.ica básica r•elat.i va aos 14 caract.er-es utilizados par-a 

a separação das OTU'S (Tabela 27), verifica-se que, nos: 

grupos f"ormados pelas cult.ivares Verde Escura, Roxa Mont.e 

Alegre e Mant.eiga Tupi, os vet.or-es indicat.i vos de 

res:ist.ência (1) ocorr-eram, r-espect.ivament.e, nas fr-eqüências 

9, 10 e 10, enquant.o que, nos grupos cons:t.it.uidos: por 

'Crespa Capão Bonit.o', 'Manteiga 916' e 'Crespa 918', essas 

freqüências f"oram, respect.ivament.e, 3, 5 e 5. Isso vem 

confirmar a menor adequação ao inset.o das cult.ivares 

Mant.eiga Tupi, Roxa Mont.e Alegre e Verde Escura, em relação 

às demais incluídas nest.a análise. 
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Tabela 27. Matriz básica de vetores de cult.ivar-es de couve 

<OTU'S) em f'unção dos car-acter•es r-epresent.at.i vos 

de r-esist.ência C1) ou suscetibilidade CO). 

OTU'S 
Caract.er-es 

a I J o p

1 o o o 1 1 1

2 o o o o 1 1

3 o o o 1 o o 

4 o o o o 1 1 

5 o o o 1 1 1 

6 o o o 1 o o 

7 1 1 o o 1 1 

8 o 1 o 1 1 o 

9 o 1 o o 1 1 

10 1 1 o 1 o 1

11 1 o 1 1 1 1

12 o 1 1 1 o o 

13 1 o 1 1 1 o 

14 1 o o 1 1 1 
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Tabela 28. Porcentagens de explicação dos t.rês eixos e

caract.eres que apr-esent.aram maior influência no

agrupament.o de seis OTU'S.

Eixo 

X 

y 

z 

Porcent.agens: 
de 

explicação 

36,67 

29,10 

17,97 

Caract.eres 
mais 

import.ant.es 

duração da :fase 

pupal 

viabilidade das fases 

larval e pupal 

não pre:ferência para 

aliment.ação, sem livre 

chance de escolha 

o 
(lagartas de 4- inst.ar) 
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o p F G 
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FIGURA 20. Fenograma :r-efe:r-ent.e aos ag:r-upament.os de seis 

cult.ivar-es de couve <OTU'S>, em função dos 

ca:r-act.eres de A. monuste or-se'i.s cr-iada nessas 

cult.iva:r-es. Algo:r-it.mo UPGMA e dist.ância média 

euclidiana. G:r-au de encadeament.o (C): 0,30. 
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FIGURA 21. Dist.ribuição das seis cult.ivares de couve 

COTU'S), em função dos caract.eres de A. monuste 

or-.seis criada nessas cult,i vares. Graus de 

explicação dos t..rês eixos: 83,74%.
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5. CONCLUSOES

Com base nos result.ados obt.idos, para o 

est.udo de alguns as:pect.os biológicos e da não-pre:f erência 

para aliment.ação e oviposição de Ascia m.onuste or-seis 

{Godart., 1819) em cult.ivares: de couve, podem ser 

est.abelecidas: as seguint.es conclus5es: 

- As cult.ivares t.est.adas af'"et.am a duração e

viabilidade da :fase larval, o peso das lagart.as aos 8 dias 

de idade e a viabilidade da :fase pupal. 

a longevidade 

- A dt.ll'ação da :fase pupal, o peso das pupas e

dos adult.os não são in:fluenciados pelos 

genót.ipos est.udados. 

- Na :fase de pupa, os sexos são igualment.e

af'"et.ados pelas cult.ivares est.udadas, sendo que os machos 

são mais pesados e apresent.am maior dt.ll'ação da :fase do que 

as fêmeas. 

Dent.re as cult.ivares avaliadas, as menos 

adequadas ao desenvolviment.o do inset.o são "Mant.eiga Tupi', 

"Roxa Mont.e Alegre' e "Verde Escura', enquant.o 'Crespa 

918', "Crespa Capão Bonit.o' e "Mant.eiga 916' são as mais 

adequadas. 

- Os mat.eriais estudados não di:ferem quant.o à
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pref'erência para alimentação das lagartas de 1f> e de 49 

inst.ar. 

o 
- Lagart.as de 5- inst.ar apresent.am dif'erença

no consumo aliment.ar, em f'unção dos genót.ipos t.est.ados, 

sendo Crespa Capão Bonit.o, a cultivar menos pref'erida. 

- Os genótipos avaliados são igualmente 

pref'eridos para oviposição. 

- A análise fenét.ica, ef'etuada com base nos

aspectos biológicos e nos test.es de não-preferência para 

alimentação e o vi posição, confirma a menor adequação ao 

inseto das cult.ivares Manteiga Tupi, Roxa Mont.e Alegre e

Verde Escura e a maior adequação de 'Crespa 918', 'Crespa 

Capão Bonit.o' e 'Mant.eiga 916'. 
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