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MODELO MATEMÁTICO PARA SDruLAÇÃO DO CONTROLE BIOLÓGICO DE 

Diatraea saccharalis (FABR., 1794) ATRAVÉS DE TrichograJIUIIB 

galloi ZUCCHI, 1988. 

RESUMO 

Autora: GLÁUCIA MARIA BOVI AMBROSANO 

Orientador: Prof. Dr. JERRY LYNN STIMAC 

Um modelo, compartimental e determinístico, foi 

desenvolvido para simular a dinâmica do sistema cana-de

açúcar-broca-Trichogramma-arnbiente. O modelo é estruturado 

de modo a permitir que se estude cada parte do sistema, 

admitindo modificações tanto nos parâmetros como nas 

equações, 

pesquisas. 

que deverão ser realizadas com o avanço das 

Após a construção dos modelos conceitua is, as 

descrições dos processos, ou seja, as interrelações entre os 

componentes do sistema, foram representadas em equações 

matemáticas e codificadas em linguagem de computador 

(PASCAL). Utilizando dados da literatura e informações de 

pesquisadores da área foram estimados os parâmetros e 

determinadas as condições iniciais para rodar o programa. A 



xvi 

seguir foram iniciadas as simulações e a validação do 

modelo. O modelo tendo sido considerado válido foram feitas 

análises do seu comportamento, variando-se as mortalidades 

das diferentes fases e também a quantidade e época de 

liberação dos parasi tóides. Os resultados das simulações 

sugeriram que se estude melhor os fatores de mortalidade de 

lagartas pequenas, estágio que mais influenciou a dinâmica 

da broca. 
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MATHEMATICAL MODEL FOR SIMULATING THE 

BIOLOGICAL CONTROL OF Diatraea saccharalis (FABR., 1974) BY 

USING Trichogramma galloi ZUCCHI, 1988. 

SUMMARY 

Author: GLÁUCIA MARIA BOVI AMBROSANO 

Adviser: Prof. Dr. JERRY LYNN STIMAC 

A compartimenta! and determistic model was 

developed in order to simulate the dinamic of sugarcane

borer-Trichogramma complex in sugarcane production system. 

The mathematical model allows to study each part of the 

system and also to modify parameters and equations according 

to the evolution of research and new data. After the 

conceptual models were created, the processes, i. e., the 

interrelations among the system were represented by 

mathematical equations and coded to microcornputer Pascal 

language. The parameters used in the equations and the 

ini tial condi tions for running the prograrn were obtained 

from references in the li terature and personal information 

of researchers. After the simulations and the model 

validations, i ts performance was analysed by varying the 

mortality of the insects, in their differents phases, and 

also the amount of insects and time of parasitoids 
'' . 
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releasing. As the stage of small larvae was most relevant in 

the sugarcane-borer dynamic so it is important to study the 

factors affecting their mortalities. 
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1. INTRODUÇÃO

o Brasil é, atualmente, o maior produtor mundial de

cana-de-açúcar e nas nossas condições climáticas essa 

cultura é atacada por um grande número de pragas das quais a 

broca da cana, Diatraea saccharalis (Lep., Pyralidae) é a 

principal para o Estado de São Paulo, cujos danos são 

responsáveis por relevantes perdas na produção de álcool e 

açúcar. 

Dentre 

saccharalis que 

os vários inimigos 

atacam as diferentes 

naturais 

fases do 

de D.

seu ciclo 

biológico, os parasitóides de ovos, do gênero Trichogramma 

(Hym., Trichogrammatidae), estão sendo estudados para serem 

uma opção a mais no controle desta praga. 

Esses inimigos naturais têm sido utilizados, em 

liberações inundativas, em vários países, para o controle de 

um grande número de pragas de importância agrícola. No 

Brasil, considerando a abundância de Trichogramma que ocorre 

naturalmente no campo, as perspectivas para o controle com o 

uso desses parasitóides são muito favoráveis. 



Nos últimos anos tem havido um aumento na aplicação 

de análise de sistemas e simulação para estudos de vários 

problemas agrícolas. Isso se justifica pelo fato de que os 

sistemas agrícolas são compostos de numerosas interações de 

componentes e com o uso de um modelo de simulação esses 

sistemas podem ser melhor compreendidos e os seus 

comportamentos melhor descritos, pois o pesquisador passa a 

ter uma visão do sistema como um todo. Dessa forma, é 

possível também descobrir se há falta de dados ou teorias 

adequadas, identificar entradas, parâmetros 

ganhar consideráveis informações para 

e processos e 

condução das 

pesquisas, através dos processos de descrição e análise dos 

sistemas (JONES et al., 1980). 

Embora alguns modelos de simulação já tenham sido 

desenvol vides para a broca da cana em nosso pais, SGRILLO 

(1979), BOTELHO (1985), LECUONA (1986) e AMBROSANO (1987), 

devido ao tipo de estrutura utilizada, não é possível 

modificá-los para serem empregados em outros estudos. 

Sendo assim, o objetivo da presente pesquisa foi 

desenvolver um modelo de simulação do sistema cana-de-

açúcar-broca-Trichogramma-ambiente, 

permitir que se estude cada 

estruturado 

parte do 

de modo 

sistema 

a

e,

principalmente, permita modificações tanto nos parâmetros 

como nas equações, que deverão ser realizadas com o avanço 

da pesquisa. 

2 



Os 

conhecimento 

resultados desse 

deste sistema, 

trabalho permitirão melhor 

identificando os pontos mais 

sensiveis do mesmo e ajudarão no planejamento das pesquisas 

de controle biológico da broca. 

3 



2. REVISÃO DE LITERATURA

2.1. Diatraea saccharalis 

2.1.1. BIOLOGIA 

2.1.1.1. DURAÇÃO E POSTURA 

CAMINHA FILHO (1935) estudou a biologia da Diatraea

saccharalis (Lep., Pyralidae), observando que a fêmea coloca 

até 300 ovos, em posturas de 20 a 40 ovos, sendo esse 

período muito influenciado pelas condições ambientais. As 

fases larval e pupal tiveram duração de 25 a 30 dias e de 7 

a 10 dias, respectivamente. Os adultos viveram de 4 a 6 

dias, sendo a duração do ciclo completo de 40 a 46 dias. 

HAYWARD (1943) observou posturas de até 630 ovos, 

sendo esse número muito variável e em média 350 ovos. o 

autor encontrou uma variação de 10 a 20 ovos por postura, 

chegando, às vezes, a 50. A duração da fase de ovo foi de 5 

a 8 dias, sendo influenciada pela variação climática. o 

4 
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período larval variou de 20 a 25 dias, com 5 ecdises, ou a 

300 dias com 10 a 12 ecdises, pois os insetos no inverno 

deixaram de se alimentar e passaram por várias ecdises, sem 

aumentar de tamanho. A duração do período pupal foi de 7 a 8 

dias no verão. 

BERGAMIN (1948 e 1964) estudou alguns aspectos da 

biologia da broca da cana e observou um número médio de ovos 

por postura de 16,1 com um mínimo de 5 e máximo de 39, tendo 

as fêmeas, em média, colocado 300 ovos. O período de 

incubação dos ovos foi de 5 a 8 dias. Após a primeira 

ecdise, com 4 a 5 dias, iniciavam a penetração no colmo ; o 

período larval foi de 23 a 64 dias, sendo muito influenciado 

pela temperatura. O período pupal teve duração de 6 a 14 

dias , e o número de gerações no ano foi estimando de 4 a 5, 

uma delas de lagartas hibernantes. 

OUGAS ( 1954), na Lousiana, verificou que as 

posturas são colocadas em grupos com cerca de 20 ovos, tendo 

as lagartas eclodido 4 a 8 dias após. 

De acordo com WALKER & ALEMANY ( 1965) as fêmeas 

vi vem em média 5, 2 dias, variando de 1 a 11 dias, e os 

machos, em média, 3, 5 dias com varição de 1 a 8 dias. Em 

estudos de laboratório, JASIC (1968) trabalhando a uma 

temperatura de 25 °c e umidade relativa de 60%, verificou 

que as fêmeas colocam de 142 a 675 ovos, em média 330. O 

autor observou, ainda, que os limiares de desenvolvimento 

para ovo, lagarta, pupa e ciclo total foram 12,8; 12,1; 12,6 



e 12,5 °c respectivamente. 

Segundo BABAYAN et al. (1977), seis foi o número 

máximo de lagartas que se desenvolveu sobre uma planta de 

cana-de-açúcar. 

KING et al. ( 1975) observaram que o periodo de 

incubação de ovos reduziu com o aumento da temperatura, 

ocorrendo a maior porcentagem de eclosão de lagartas a 26°c 

( 98, 4%) e a menor a 34 °c ( 9, 9%) • A duração do estágio 

larval à 30 °c foi de 18,1 dias para os machos e de 19,1 

dias para as fêmeas, sendo 14 dias menor do que a obtida 

para 22 °c. À 28 °c a duração do estágio pupal foi, em 

média, de 6, 8 dias, havendo para temperaturas mais altas 

aumento no tempo de desenvolvimento e na mortalidade de 

pupas. 

GUAGLIUMI (1976), na Venezuela, verificou que as 

fêmeas depositam os ovos em grupos de 5 a 7 até 15 a 20, 

podendo ovipositar por vários dias até cerca de 500 ovos. A 

eclosão das lagartas ocorre 5 a 10 dias após. As durações 

das fases de lagarta e pupa foram de 20 a 30 e de 6 a 8 

dias, respectivamente. O ciclo total teve a duração de 38 a 

61 dias, assim o autor previu a ocorrência de 6 a 7 gerações 

por ano. 

No Brasil, GUEVARA (1976), trabalhando em condições 

de telado, observou uma duração do ciclo completo da broca 

de 73 a 102 dias, com a fase de ovo de 9 dias, periodo 

larval de 57 a 79 dias e pupal de 7 a 14 dias. Segundo o 
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autor, a porcentagem de viabilidade da fase de ovo a adulto 

foi de 3,48%. 

OSORES et al. ( 1981), na Argentina, descrevem a 

acorrência de 5 gerações anuais da broca, das quais uma com 

duração de 75 dias, 3 de 40 dias e a última com 165 dias; 

observaram, ainda, relação entre as gerações e condições 

climáticas sendo curtas as gerações no verão, per iodo de 

chuvas e temperaturas altas. 

ARAUJO et al. (1982) estudando o ciclo biológico da 

praga, em condições de campo, observaram um periodo de 

incubação de 8 dias, de lagarta de 70,4 dias e de pupa de 

11,9 dias, sendo o ciclo total de 109,16 dias. 

ROE et al. (1982), criando D. saccharalis em dieta 

artificial, observaram que o periodo larval constou de até 

sete instares, tendo 28% das lagartas apresentado 5 

instares, 68,9%, 6 instares e 2,8% 7 instares. 

As exigências térmicas das diferentes fases do 

desenvolvimento da broca foram determinadas por MELO & PARRA 

(1984) em quatro temperaturas constantes (20, 22, 25 e 3oºc) 

e fotofase de 14 horas. As constantes térmicas determinadas 

pelo método do coeficiente de variação foram 67,47; 516,96; 

126,08 e 172,02 GD para as fases de ovo, largarta, pupa e 

adulto, respectivamente. As temperaturas base calculadas 

foram 11,2; 7,3; 10,6 e 

lagarta, pupa e adulto, 

7 1 
I I .. 

0c para as fases de ovo, 

respectivamente. Os autores 

estimaram 5 gerações anuais completas da broca, em 4 
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localidades do Estado de São Paulo. 

A existência de 4 a 5 gerações anuais foi observada 

também por PHILOGENE & HAMMOND JR (1984), na Louisiana, com 

alongamento do período larval em decorrência de baixas 

temperaturas. 

2.1.1.2. DIAPAUSA 

O efeito da temperatura e do fotoperiodo sobre a 

fase larval de D. saccharalis foi estudado por OSMAN (1975), 

o qual observou que a temperatura influencia a duração da

diapausa e que com fotoperiodo de 10:14 a lagarta levou mais 

tempo para empupar do que sob fotoperiodo de 14:10. 

FUCHS et al. (1979) observaram que as lagartas de 

D. saccharalis entram em diapausa facultativa no último

estágio larval, estando a indução e o término da diapausa 

relacionados com a temperatura e o fotoperiodo, sendo alta a 

incidência de diapausa em temperaturas baixas e fotoperiodos 

curtos. Segundo os autores, 12 a 13 horas de luz a 

temperatura de 21 ºe favorecem a indução da diapausa a qual 

tem seu término acelerado pelo aumento tanto da temperatura 

como do fotoperiodo. 
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2.1.2. FLUTUAÇÃO POPULACIONAL 

SILVEIRA NETO et al. (1968) estudaram a flutuação 

populacional da broca em Piracicaba, SP, observando maior 

população nos meses de setembro a novembro. 

9 

Estudando a broca em quatro regiões canavieiras do 

Estado de São Paulo, WALDER (1976) observou quatro gerações 

no ano, sendo a primeira em outubro-novembro, a segunda em 

dezembro-janeiro, a terceira em fevereiro-março e a quarta 

em abril-maio. Parte das lagartas da última geração entrou 

em diapausa, permanecendo nesse estado por 4 a 5 meses. 

LONG (1976), nessas mesmas regiões, observou que a 

população de lagartas não teve distribuição uniforme dentro 

do ano, sendo relativamente alta de janeiro a julho, com 

mínimo em outubro, voltando a crescer após esse período. A 

população de lagartas pequenas decresceu de maio a junho, 

voltando a crescer em outubro. 

De acordo com os trabalhos realizados em Araras, 

SP, por BOTELHO et al. ( 1977) os adultos ocorrem durante 

todos os meses do ano com pico populacional na segunda 

quinzena de agosto, e ainda, outros dois picos secundários, 

um na primeira quinzena de janeiro e outro na segunda 

quinzena de março. Segundo os autores os fatores 

meteorológicos foram responsáveis por 41, 3% da flutuação 

populacional da broca, sendo as variações de temperatura o 

fator mais importante, com influência de 27,8%. 



Em outro estudo, BOTELHO et al.(1979) observaram a 

flutuação populacional da broca durante 5 anos em Araras, 

S.P. A partir de coletas de adultos durante todo o período 

de estudo, verificaram um pico populacional em agosto e 

picos secundários nos meses de março, maio e dezembro. 

MENDES et al. (1980) verificaram que o pico 

populacional de lagartas de quarto instar ou maiores, e de 

crisalidas ocorreu no mês de maio e, em novembro, as menores 

populações. 

Observações sobre a biologia da broca realizadas 

por BOTELHO (1985), em condições de telado, mostraram que, 

em média, o menor tempo para esta praga completar o seu 

ciclo ocorre na primavera e, o maior, no inverno sendo a 

viabilidade total maior no verão do que no inverno. Segundo 

o autor, o fator chave da população é a fase de ovo .

2.1.3. EFEITO DE FATORES ABIÓTICOS 

2.1.3.1. TEMPERATURA 

Segundo KIRST & HENSLEY (1974) 

temperaturas exercem um importante papel na 

lagartas, sendo o número de dias abaixo de 

importante do que pequenos períodos com 

inferiores a 6 °c negativos. 

as baixas 

morte das 

o 
0
c mais 

temperaturas 

KING et al. (1975) estudando aspectos da biologia 
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da broca da cana, observaram influência da temperatura sobre 

a produção de ovos por fêmea, sendo a maior produção obtida 

a 24 °c (729,8). Os autores observaram, ainda um decréscimo 

no período de incubação com a elevação da temperatura até 

32°c. 

2.1.3.2. FOTOPERÍODO 

PARRA et al. (1983) estudaram o efeito do 

fotoperíodo sobre o ciclo de D. saccharalis observando uma 

interação entre o fotoperíodo e a temperatura média. 

2.1.3.3. PRECIPITAÇÃO PLUVIOMÉTRICA 

WOLCOTT (1915) observou, em Porto Rico, uma 

correlação inversa entre a população da broca e a 

precipitação pluviométrica, com ataques mais severos nas 

regiões secas (pluviosidade média anual entre 600 e 750 mm). 

Também na Guiana Inglesa foi observado que o nível de 

infestação da broca é menor na estação das chuvas do que no 

período seco (BOX, 1925). Segundo o autor isso ocorre em 

razão dos parasitóides apresentarem máxima eficiência no 

período de alta pluviosidade e serem exterminados no período 

seco. 

Segundo BERTELS (1970) a chuva influi diretamente, 

de forma físico-mecânica, sobre a população da broca. 
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MENDONÇA FILHO ( 1978) observou que a precipitação 

pluviométrica afeta a população da praga em cana soca e cana 

planta, mas não observou correlação entre a precipitação e 

as formas imaturas do inseto. 

2.2. Trichogram.ma 

Os trichogramatideos são holometabólicos, 

apresentando, portanto, as fases de ovo, larva (com 3 

instares) , pré-pupa e adulto. Com exceção da fase adulta, 

todas as outras ocorrem dentro do hospedeiro (MOUTIA &

COURTOIS, 1952) 

2.2.1. PROPORÇÃO SEXUAL 

FUCHS & HARDING ( 1978) no Texas, observaram uma 

proporção média de macho:fêmea de 1,97:1 para Trichogram.ma 

spp., em ovos de D. saccharalis. 

BROWNING & MELTON (1987) observaram uma razão 

sexual de 0,83. 

A proporção sexual segundo BUTLER & LÓPEZ ( 1980) , 

embora variável, é usualmente de duas fêmeas para um macho. 

MICHELETTI( 1987) observou, em condições de campo, 

uma proporção sexual de 7, 1 

Trichogramma galloi (Hym., 

saccharalis. 

fêmeas para um macho, para 

Trichogrammatidae), em D. 
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2.2.2.EFEITO DE FATORES ABióTICOS 

2.2.2.1.TEHPERATURA 

Os efeitos da temperatura sobre Trichogramma foram 

avaliados por diversos autores (LUND, 1938; CLAUSEN, 1940: 

BUTLER & LóPEZ , 1980; LOPEZ JR & MORRISON, 1980; VOLDEN &

CHIANG, 1982; CALVIN et al., 1984; YU et al.,1984; HARRISON 

et al., 1985), sendo observado influências no tipo de 

reprodução, sexo dos descendentes, emergência dos adultos e 

longevidade. 

De acordo com VOEGELt ( 1978) 

temperatura pode determinar o sexo da 

BOWEN & STERN (1966), a intensidade 

temperatura no estágio de pupa podem 

individues serão macho ou fêmea 

e SUZUKI ( 1982) a 

progênie. Segundo 

e a duração da 

determinar se os 

Segundo CABELLO-GARCIA & VARGAS-PIQUERAS ( 1985) o 

tipo de reprodução de Trichogramma cordubensis (Hym., 

Trichogrammatidae) é determinado pela temperatura ocorrida 

durante o estágio de pré-pupa das fêmeas parentais. 

2.3. MODELO DE SIMULAÇÃO 

STIMAC & BARFIELD ( 1979) apresentaram um modelo 

conceitual de um sistema de produção de soja que, segundo os 

autores, pode ser utilizado para se formular hipóteses sobre 

problemas com pragas dessa cultura. Apresentaram, ainda, um 
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modelo mais detalhado do sistema soja, pragas, doenças e

inimigos naturais, ou seja, uma representação hierárquica 

das pragas que podem afetar as raízes, folhas e caules da 

soja. Mas, para se avaliar estratégias especificas de manejo 

de pragas, segundo os autores, o modelo conceitual precisa 

ser representado na forma de um modelo matemático do sistema 

soja, o qual inclue submodelos de cada uma das pragas. o 

modelo matemático poderá, então, ser transcrito em uma 

linguagem de computador e servirá como uma ferramenta para 

se avaliar respostas das populações das pragas em diferentes 

condições de manejo. 

Segundo STIMAC (1982) os computadores têm sido 

utilizados para organizar e executar modelos complexos de 

simulação, os quais são uteis na previsão de populações de 

pragas e seu impacto nas culturas. Segundo o autor um dos 

maiores problemas no desenvolvimento desses modelos é a 

grande quantidade de informações necessárias. 

WEIDHASS & HAILE ( 1980) enfatizaram a importância 

da modelagem e simulação em computador para pesquisas e 

controle de insetos, e apresentaram um resumo de modelos 

publicados, métodos de modelagem e simulação. 

Com o desenvolvimento de modelos mais sofisticados, 

os computadores estão tendo papel cada vez mais importante 

no manejo de pragas • Hoje, na Flórida, os computadores são 

utilizados em programas de manejo de pragas para fornecer 

mais rapidamente as informações necessárias para tomada de 
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decisões, STIMAC (1990). 

Modelos de graus-dias são ferramentas que já foram 

avaliadas e são bem aceitos para programas de manejo de 

pragas (TAYLOR 1981, PRUES 1983). 

Muitos modelos têm sido desenvolvidos nas mais 

diversas áreas de conhecimento, como os de doenças nas áreas 

médica e agrícola, os de manejo de gado e pastagens em 

fazendas ou os para simular o desenvolvimento de culturas e 

manejo de pragas. 

O'NEIL & STIMAC (1988) desenvolveram um modelo que 

descreve a predação em lagartas pequenas (segundo instar) de 

Anticarsia gemmatalis (Lep., Noctuidae) em soja. Assim, a 

predação é matematicamente descrita como uma função do 

número de presas e predadores, da procura do predador e da 

área foliar da soja. Segundo os autores, a procura do 

predador é uma função exponencial negativa da densidade de 

presa, assim os predadores procuram menos áreas se a 

densidade de presa aumenta. A influência do crescimento da 

planta na procura do predador e na predação é discutida. 

Um modelo foi desenvolvido para prever emergência 

de adultos de primeira geração da praga do milho Diatraea 

grandiosella (Lep., Pyralidae) por KNUTSON et al. (1989) em 

função das temperaturas média, mínima e máxima e da 

distribuição de classes de idade (instares). 

BAUMGARTNER & BARONIO (1989) descreveram um modelo 

para simulação da fenologia de Lobesia botrana (Lep. 
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Tortricidae). Apesar dos autores admitirem que os dados de 

campo não eram suficientes para o processo de validação do 

modelo, concluíram que ele pode servir de base para um 

modelo de análise da população de L. botrana em ecossistemas 

de videira. 

Um modelo de graus-dia para Calocoris norvegicus 

(Hom.:Miridae) foi desenvolvido por PURCELL & WELTER (1990), 

o qual prevê o tempo de desenvolvimento de cada estágio e é

utilizado para programação de controle em pistache. A 

validação foi feita comparando o cálculo dos graus-dia

obtido no laboratório com estimativas obtidas a partir de 

dados de fenologias sazonais coletados no campo. A 

eficiência de aplicações de inseticidas foi determinada com 

o uso do modelo.

Um modelo linear que descreve a relação entre 

perdas de produção e plantas de milho atacadas ou número de 

larvas da broca européia do milho, Ostrinia nubialis 

(Lepidoptera:Pyralidae), com foi desenvolvido por BIGLER et 

al. (1990}. 

GOT et al.(1991) desenvolveram um modelo de graus

dia para simular o desenvolvimento larval da broca europeia 

do milho (O. nubilalis). Segundo os autores as diferenças 

entre as médias simuladas e observadas foram menores do que 

uma semana e o modelo é bom para previsão de perdas e de 

controle da praga. 

LABATTE & GOT ( 1991) apresentaram um modelo para 
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descrever as perdas de produção causada por o. nubilalis em 

milho. o modelo leva em conta o desenvolvimento, a 

mortalidade e a distribuição da praga na cultura. 

Dados de três pesquisas publicadas sobre o 

desenvolvimento de Prostephanus truncatus 

(Col.:Brostrichidae), criados em temperatura e umidades 

relativas constantes, foram utilizados por SUBRAMANYAM & 

HAGSTRUM (1991) para elaborar um modelo de desenvolvimento 

em função da temperatura, o qual foi utilizado para comparar 

o tempo de desenvolvimento dos estágios de vida, umidade

relativa e dietas. 

Para determinar o tempo ideal e a concentração de 

inseticida que deve ser aplicada para o controle de 

Triporyza incertulas em arroz ZHANG 

desenvolveram um modelo que consiste de 

dinâmica da população, perdas de produção, 

inseticida e eficiência do inseticida. 

et al.(1991) 

4 submodelos: 

degradação do 

Para se avaliar como as variedades resistentes de 

cana-de-açúcar e a predação podem afetar as populações da 

broca da cana D. saccharalis, BESSIN et al. ( 1991) 

desenvolveram um modelo que inclue o processo de 

desenvolvimento do inseto nas fases imaturas, oviposição e a 

mortalidade devido à predação. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS

Foi desenvolvido um modelo compartimental, 

determinístico, para simulação da dinâmica do sistema. 

Inicialmente construiu-se um modelo conceitual 

geral para se ter uma visão da praga e do parasitóide dentro 

do contexto do sistema. A seguir construiu-se um modelo 

conceitual simplificado do sistema para definir as entradas 

e saídas de cada parte dos subsistemas, chamados 

"Couplings". 

Utilizando-se os dados obtidos por levantamento 

bibliográfico e as informações de pesquisadores, sobre a 

broca, o parasitóide e os fatores climáticos, foi construido 

um modelo compartimental, onde os compartimentos representam 

as fases do ciclo dos insetos. 

Os passos seguidos para o desenvolvimento do modelo 

estão representados na Figura 1. 



objetivo Modelos 
... 

Descrição formulação codificação
f-t Conceituais dos ➔ � 

processos 

! 
Determinação 

dos valores 
dos parâmetros 

e 'INPUTS' 

� 

Validação do 
modelo 

Análise de 
comportamento 

do modelo 

Figura 1. Representação esquemática dos passos para 
desenvolvimento do modelo. 

Assim, após a determinação dos componentes do 

sistema, dos dados necessários para o desenvolvimento do 

modelo, da precisão dos dados a serem utilizados e da 

construção dos modelos conceituais, foram feitas as 

descrições dos processos, ou seja, as interrelações entre os 

componentes do sistema, a estrutura que o modelo deve ter 

para se conseguir os objetivos. 

Os próximos passos foram o de formulação, que é a 

representação das descrições em equações matemáticas, e o de 
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codificação, que se refere a tradução do modelo em uma 

linguagem de computador, sendo PASCAL a utilizada. 

Utilizando dados da literatura e informações de 

pesquisadores da área foram determinadados os 'INPUTS', as 

condições iniciais para rodar o programa e estimados os 

parâmetros. 

A seguir foram iniciadas as simulações, ou seja, a 

execução, em computador, do modelo desenvolvido, para se 

verificar a sua exatidão. Nessa fase foi utilizado um 

microcomputador PC-486 e o compilador Pascal, além do 

programa Harvard Graphics para a elaboração dos gráficos. 

Com as primeiras validações foram determinados e 

corrigidos os erros na codificação, ou seja, os erros de 

sintaxe do programa de computador. A seguir foi observado se 

a codificação estava representando as equações matemáticas 

formuladas e se a formulação estava representando as 

descrições dos processos. 

As avaliaçoes feitas até aqui garantiram um modelo 

livre de erros matemáticos, computacionais e numéricos 

O próximo passo foi verificar se as descrições 

estavam corretas. Para isso, foram utilizados dados que não 

haviam sido incluidos na construção modelo. Essa fase foi 

dividida em duas partes, validação qualitativa, pela qual 

foi observado se o resultado da simulação estava 

acompanhando a dinâmica dos insetos no campo, e validação 

quantitativa, na qual foram comparados os dados simulados 
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com os observados quantitativamente, com o objetivo de 

calibrar o modelo. 

o primeiro modelo desenvolvido foi para a dinâmica

da broca, em laboratório, considerando temperatura fixa e 

sem mortalidade em função de fatores como predação e 

parasitismo. 

Após concluidos todos os passos descritos acima, ou 

seja, após a validação desse modelo, foi acrescentada a 

variação da temperatura e novamente feitas as verificações. 

Assim, o procedimento utilizado consistiu em validar o

modelo a cada variável introduzida. 

O modelo tendo sido considerado válido passou-se 

para a fase de análise do seu comportamento, variando-se as 

mortalidades das diferentes fases e também a quantidade e 

época de liberação dos parasitóides. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1. Modelos Conceituais 

O modelo conceitual geral apresentado na Figura 2 

foi simplificado (Figura 3) e apresenta as partes do sistema 

que irão compor o modelo final, com a identificação das 

entradas e saidas de cada subsistema. 

Com o auxílio dessa figura foram determinados os 

dados necessários para se desenvolver o modelo dessa parte 

do sistema, representados pelas setas, ou seja a influência 

do ambiente (temperatura, umidade, fotoperíodo} na cultura 

da cana-de-açúcar, no desenvolvimento da broca Diatraea 

saccharalis (Lep., Pyralidae) e do parasitóide Trichogramma 

galloi (Hym., Trichogrammatidae); a influência da broca na 

cultura da cana-de-açúcar e da cultura no desenvolvimento da 

broca; a influência da praga na população do parasitóide e 

vice-versa e a influência da cultura no parasitóide. 
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Fig.2.Modelo conceitual geral do sistema. 

CANA·DE-ACUCAR 

A.Broca da cana
B.Broca gigante
e.Broca pequena
D.Cigarrinha
E.Pulgoes
F.Percevejo
G.Cigarrinha
H.Nematoides
I.Mosaico
J.Raquitismo
K.Escaldadura
L.fungos

Fig.3.Modelo conceitual simplificado do sistema. 
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Após um novo levantamento bibliográfico, foram 

coletados os dados apresentados no Anexo 1, que permitiram a 

construção do modelo apresentado na Figura 4. 



CNO 

RASITA 

CNO 
LAGARTA 

PEQUENA 

Fig.4.Modelo conceitual 
Trichogramma. 
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do 
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DIAPAU8A 

subsistema 
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broca-

O modelo foi desenvolvido para simular um lote, com 

cana planta de ano e meio, considerando as migrações de 

adultos ( imigração e emigração) , de forma estruturada que 

simula diariamente as mudanças nas populações da praga e do 

parasitóide, permitindo que sejam estudadas todas as partes 

que o compõem e se façam modificações, tanto nos parâmetros 

como nas equações. 



4.2. EQUAÇÕES DO MODELO DA BROCA-DA-CANA 

As equações que compõem o modelo, para cada estágio 

de desenvolvimento do inseto, são apresentadas como fluxos 

que representam a passagem de um estágio para outro, 

diariamente. 

4.2.1. EQUAÇÃO GERAL DOS FLUXOS 

onde fi,j é o fluxo do estágio i para o estágio j,

Xi é o número de indivíduos no estágio i,

KPi é a proporção diária de graus dias para completar o

desenvolvimento dos indivíduos no estágio i, 

gi é a proporção diária de mortalidade dos indivíduos

do estágio i. 

4.2.2. FASE DE OVO 

KP1 = (TE-11,2) / 64,47
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g14 = !
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 

! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 

! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 

! 
! 

21,8% 

(TE -

(25 -

(30 -

(TE -

8,11 

20,0 

20) . (8,1) 

2 

TE) . (11,1) 

3 

TE) . (5,5) 

5 

30) . (9,8) 

2 

! (TE - 18) . (7,24)

+ 21,8

+ 18,8

+ 13,3

+ 13,3

! ___________ + 20, O
2 

26 

SE TE<= 20°c 

SE 2oºC<TE<=22°c 

SE 22ºc<TE<=25°c 

SE 25ºc<TE<=3o0c 

SE 30ºC<TE<=32ºC 

SE TE >= 32ºc 

SE TE<= 18°c 

SE 1aºc<TE<=20°c 
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! (22 - TE) . (0,3) 
! + 26,91 SE 2oºc<TE<=22°c 
! 2 
! 

! 

! 

! (TE - 22) . (9,52) 
! + 26,91 SE 22ºc<TE<=3o0c 
! 8 

! 

! (TE - 30) . (7,16) 
! + 36,43 SE 30ºC<TE<=32ºC 
! 2 
! 

! 

! 

! 43,59 SE TE >= 32ºc 

g18 = ! PR . (56,56) 
SE PR<= 0,40 

! 0,40
! 

! 

! (0,80 - PR) . (2,5) 
+ 54,06 SE 0,40<PR<=0,80 

! 0,40
! 

! 

! 

! (TE - 0,80) . (18,99) 
! + 54,06 SE 0,80<PR<=l,60 
1 0,8



! (TE - 1,60) (12,29) 
+ 73,05 SE l,60<PR<=3,20 

1,6 
! 

! 
85,34 SE PR >= 3,2 

Onde f1 2 é o fluxo de ovos para lagartas pequenas,
, 

x
1 

é o número de ovos, 

KP1 é a proporção de desenvolvimento da fase de ovos,

TE é a temperatura ambiente 0c,

gll é a proporção de mortalidade de ovos,

gl2 é a proporção de mortalidade devido a parasitóides,

gl3 é a proporção de mortalidade em função da umidade,

g14 é a proporção de mortalidade em função da 

temperatura, 

g15 é a proporção de mortalidade 

parasitóides, em função da temperatura, 

g16 é a proporção de mortalidade 

parasitóides, em função da umidade, 

é a proporção de mortalidade 

devido aos 

devido aos 

devido aos 

parasitóides, em função da variedade de cana, 

é a 

parasitóides, 

proporção de mortalidade devido aos 

em função da proporção adultos de 

Trichogramma/ovos de Diatraea, 

b11 é a proporção de mortalidade devido a predadores,

b12 é a proporção de mortalidade devido a doenças,

PR é a proporção de parasitóides por ovo de D. 

saccharalis. 
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4.2.3. FASE DE LAGARTAS PEQUENAS 

KP2 = (TE - 7,2) / 258,48

g23 
= ! 1,25 SE TE<= 20°c 

! 

! (TE - 20) . (3,85-2,25) 
! + 1,25 SE 2oºc<TE<=22°c 
! 2 
! 

! 

! 

! (30 - TE) . (3,85-0,95) 
! + 0,95 SE 22ºc<TE<=3oºc 
! 2 

! 

! 

(TE - 30) . (8,11-0,95) 
+ 0,95 SE 30ºC<TE<=32ºC 

2 
! 

! 

! 

! 8,11 SE TE >= 32ºC 

Onde f2, 3 é o fluxo de lagartas pequenas para lagartas 

grandes, 

x2 é o número de lagartas pequenas,

KP2 é a proporção de desenvolvimento da fase de lagarta

pequena, 
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TE é a temperatura ambiente ( ºe), 

g22 é a proporção de mortalidade de lagartas pequenas, 

g23 é a proporção de mortalidade em função da 

temperatura, 

b21 é a proporção de mortalidade devido a predadores, 

b22 é a proporção de mortalidade devido parasitóides, 

b23 é a proporção de mortalidade devido a doenças, 

b24 é a proporção de mortalidade devido a fatores 

desconhecidos. 

4.2.4. FASE DE LAGARTA GRANDE 

KP3 = (TE-7,3) / 258,48

932 = (933 b31 b32 b33 b34)

933 = ! 5,35 SE TE<= 20°c 

! (30 - TE) . (2,25) 
+ 3,10 SE 2oºc<TE<=3o0c

! 10

(TE - 30) . (4,49) 
! + 7,59 SE 30ºC<TE<=32ºC 

! 

7,59 SE TE > 32ºc 
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Onde f3,4 é o fluxo de lagartas grandes para pupas,

x3 é o número de lagartas grandes,

KP3 é a taxa de desenvolvimento da fase de lagartas

grandes, 

TE é a temperatura ambiente ( ºe), 

g32 é a proporção de mortalidade de lagartas grandes,

g33 é a proporção de mortalidade em função da

temperatura, 

b31 é a proporção de mortalidade devido a predadores,

b32 é a proporção de mortalidade devido a parasitóides,

b33 é a proporção de mortalidade devido a doenças,

b34 é a proporção de mortalidade devido ao corte da

cana. 

4.2.5. FASE DE POPA 

KP4 = (TE-10,6) / 126,08

0,14 SE TE<= 20°c 
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! (TE - 20) . (0,078) 
+ 0,14 SE 2oºC<TE<=22°c

0,201 SE 22ºc<=TE<=3o0c

(TE - 30) . (0,251) 
+ 0,1912 SE 30ºC<TE<=32ºC

0,442 SE TE > 32ºc

Onde f4,5 é o fluxo de pupas para machos,

f4,6 é o fluxo de pupas para fêmeas em pré-oviposição,

x4 é o número de pupas,

KP4 é a taxa de desenvolvimento da fase de pupa,

TE é a temperatura ambiente ( ºe),

942 é a proporção de mortalidade de pupas,

943 é a proporção de mortalidade em função da

temperatura, 

g44 é a proporção de mortalidade em função da umidade, 

b41 é a proporção de mortalidadde devido a predadores,

b42 é a razão sexual,

b43 é a proporção de mortalidade devido doenças,

b44 é a proporção de mortalidade devido a má formação,

b45 é a proporção de mortalidade devido a fatores

desconhecidos. 
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4.2.6. FínmAs 

kP6 = (TE-7,1)/172,08 

962 = ! 0,90 SE TE<= 20°c 
! 

! 

! 

! (TE - 20) . (0,10) 
! + 0,90 SE 2oºC<TE<=22°c 
! 2 
! 

! 

! (30 - TE) . (0,24) 
+ 0,769 SE 22ºc<TE<=3oºc 

! 8 

! 

! 

! 0,769 SE TE > 3oºc 

g63 = 607,8 SE TE<= 20°c 

! (25 - TE) . (201,8)
+ 406

5 



(30 - TE) . (123) 
! + 283 SE 25ºC<TE<=3o0c
! 5 
! 

! 

! 

1 283 SE TE > 3o0c 

g64 = 1 0,0318 SE TE<= 2sºc
1 

l 

l 

! (TE - 25) . (0,09) 
+ 0,02 SE 2sºC<TE<=3o0c

1 5 

1 

! 

1 

! (TE - 30) . (0,192) 
! + 0,11 SE 30ºC<TE<=32ºC
! 2 
1 

! 

! 

! 0,302 SE TE > 32ºc

.. 

g65 = 1 

Onde f6, 7 é o fluxo de fêmeas para o

fêmeas em oviposição, 

compartimento de 

f7 1 é o fluxo de entrada no compartimento de ovos,
, 

x
6 

é o número de fêmeas em pré-oviposição, 

x7 é o número de fêmeas em oviposição,

KP4 é a taxa de desenvolvimento da fase de pupa,

TE é a temperatura ambiente ( ºe), 

961 é a proporção de mortalidade de fêmeas em pré

oviposição, 

962 é a proporção de fêmeas férteis em função da
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temperatura, 

g63 é o número de ovos por fêmea em função da

temperatura, 

g64 é a proporção de mortalidade devido à deformações

genéticas, 

b65 é a proporção de mortalidade devido à fatores

desconhecidos. 

4. 3. VALIDAÇÃO DO MODELO DA BROCA EM CONDIÇÕES DE 

LABORATÓRIO (VALIDAÇÃO- SÉRIE 1) 

O passo seguinte foi a codificação dessas equações 

em lingUQgem PASCAL. Na primeira versão o modelo simula uma 

população no laboratório, onde todas as variáveis ambientais 

são controladas e somente é considerada a mortalidade 

intrinsica da espécie (Apêndice 1). Foram realizadas 

simulações comparando-se os resulta dos com o de trabalhos 

publicados. 

Nas primeiras simulações foram observadas algumas 

durações fora do intervalo de variação. Analisando o modelo 

observou-se que, como o tempo é sempre um número inteiro o 

que não acontece com a duração calculada (D=K/TE-TB), a 

passagem de uma classe para outra ocorre quando o tempo 

atinge um valor inteiro superior ao calculado sendo perdidas 

as decimais da duração. Assim, por exemplo, se D=S, 75, o 
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inseto deveria permanecer 1, 75 dia em cada classe 

(considerando 5 classes), mas como o tempo de simulação é de 

um dia, a passagem ocorre após 2 dias quando o "graus-dia" 

acumulado for maior que K/5. Permanecendo 2 dias em cada 

fase, o período passa a ser de 10 dias e não 8,75 dias como 

deveria ser, esse ponto fica, portanto, fora do intervalo de 

variação e o ciclo do inseto é alongado. 

As duas soluções propostas para esse problema foram 

a de mudar o tempo de simulação para O, 1 dia em vez de 1 

dia, ou a de utilizar um acumulador para esse resíduo. As 

duas modificações foram feitas e na comparação dos 

resultados observou-se que ambas eram eficientes, optou-se, 

então, pela segunda alternativa por não haver valores dos 

parâmetrQS com resolução de 0,1 dia. 

Novas simulações foram, a seguir, realizadas e 

comparando-se os resultados com dados experimentais, 

observou-se que os dados simulados estavam dentro do 

intervalo de variação de dados observados (figuras 5, 6 e 7) 

e que a mesma quantidade de ovos que entrava chegava à fase 

adulta, ou seja, não estavam ocorrendo perdas nas passagens 

entre classes nem entre compartimentos. 
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Duracao {dlaa) 
12,----------------------------, 

10 

8 

e 

4 

2 

oL------1 _ _-1._-..1.._...,L__.....__....___....___....___._____..____. _ __._ _ _._____. 

19 20 21 22 23 24 26 26 27 28 29 30 31 32 33 

Temperatura (C) 

· 
1lmulado 

4-- mlnlmo (obaervado) 

-+- maxlmo (oburvado) 

o media (obaervado)

Fig. 5. Duração da fase de ovos ( simulada e observada por 
MELO (1984)). 
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Ouracao (dias) 100 ,----------------------------, 

80 

60 

40 

20 �---*=----------1�11-------i

0'--__._-� _ __.__......__......__......__��-�---�-----
19 20 21 22 23 24 26 26 27 28 29 30 31 32 33 

· -..1mulado

� mfnlmo (observado) 

Temperatura {C) 

-+- maxlmo (obeervado) 

o media (obaervado}

Fig.6.Duração da fase de lagartas (simulada e observada por 
MELO (1984)). 
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Duracao (Dias) 
20,-----------------------------

15 

10 

e 

5 

o...___._____..._____. _ ___, __ .___-'---_ _.____...1,___...1.-_...1.-_..J.-_...l,___...l,_______,J 

19 20 21 22 23 24 26 26 27 28 29 30 31 32 33 

Temperatura (C) 

• elmulado

_._ mlnlmo (observado)

-1- maxlmo (obeervado) 

0 medfa (obeervado) 

Fig .. 7 .. Duração da fase de pupas ( simulada e observada por 
MELO (1984)) .. 

As equações foram então alteradas, levando-se em 

consideração as mortalidades dentro de cada fase. 

Comparando-se valores simulados com valores observados 

corrigiu-se os erros de sintaxe do programa e foi 

introduzida a variável temperatura, ou seja, a temperatura 

passou a ser variável com o decorrer do tempo. 

Da mesma forma foram introduzidas as demais 

variáveis e incorporados outros parâmetros, sempre validando 
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após cada modificação. 

4.4. EQUAÇÕES DO MODELO DO Trichogra.JDla 

As equações de parasitismo dos ovos com 

Trichogra11ll1la foram, então, acrescentadas (Apêndice 2). 

g18 = ! PR . (56,56) 
1 SE PR<= 0,40 
! 0,40

!

! 

! 

! (0,80 - PR) . (2,5) 
! + 54,06 SE 0,40<PR<=0,80 
! 

� 
0,40 

! 

! 

! 

! (TE - 0,80) (18,99) 
! + 54,06 SE 0,80<PR<=l,60 
! 0,8
! 

! 

! 

(TE - 1,60) (12,29) 
! + 73,05 SE 1,60<PR<=3,20 
! 1,6
! 

! 

! 

! 85,34 SE PR >= 3,2 

Onde f1,9 é o fluxo de ovos para ovos parasitados

x1 é o número de ovos

TE é a temperatura ambiente 0
c
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g18 é a proporção de mortalidade devido aos 

parasi tóides, em função da proporção adultos de 

Trichogramma/ovos de Diatraea.

PR é a proporção de parasitóides por ovo de D. 

saccharalis. 

4.5. EQUIPAMENTOS E PROGRAMAS NECESSÁRIOS 

Para a uti 1 i zação dos programas apresentados nos 

anexos 3 e 4 é necessário um microcomputador, PC compatível, 

a linguagem de programação PASCAL e um programa para a 

confecção dos gráficos, como HARVARD GRAPHICS, PLOTIT ou 

LOTUS. 

4.6. VALIDAÇÃO DO MODELO EM CONDIÇÕES DE CAMPO (SÉRIE 2) 

Nesse ponto todas as variáveis possíveis já estavam 

incluídas no modelo e as que não se tinha informações 

estavam zeradas. 

Passou-se, então, para a fase das validações, 

comparando-se com levantamentos de campo. 

As mortalidades das diversas fases (Figura 8) foram 

calculadas, pois as mortalidades são calculadas a partir de 

diversas equações, sendo assim verificado a exatidão dos 

cálculos. Observou-se que a mortalidade de ovos varia em 

torno de 70% , valor próximo ao obtido por MACEDO et al.
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(1978), TERAN (1980), e DEGASPARI et al. (1983). A 

mortalidade de lagartas pequenas varia em torno de 90%, 

lagartas grandes próximo a 95% e de pupas próximo a 35%. 

Mortalidade (%) 
1.-----------------------------

0,8 

0,6 

0,4 

0,2 

ABR MAi JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ JAN FEV MAR 

1 .. 1 I 2 1 

- ovos

F-:::-:;:::::J LAGARTAS GRANDES 

MES 

- LAGARTAS PEQUENAS

1B PUPAS

Fig. 8. Porcentagem de mortalidade das diferentes fases no 
decorrer do ano. 

A duração de cada fase do ciclo para essas 

condições simuladas é apresentada na Figura 9, a fase de ovo 

variou de 7 a 13 dias, a de lagarta pequena de 11 a 23 dias, 

de lagarta grande de 15 a 33 dias e de pupa de 11 a 13 dias, 

com 5 gerações no ano. BOTELHO (1985) observou que o período 



de ovo varia de 7 a 12 dias, o de lagarta de 50 a 90 dias e 

o de pupa de 10 a 11 dias. BERGAMIM (1948 e 1964) observou

um período de incubação de 5 a 8 dias, período larval de 23 

a 64 dias e o pupal de 6 a 14 dias, sendo estimado a 

ocorrência de 4 a 5 gerações no ano. 

Duracao da fase (dias) 
35,-----------------------------, 

30 

25 

20 

15 

10 

5 

o 
1 (ABR-JUL) 2 (JUL-OUT) 3 (OUT-0EZ) 4 (0EZ-JAN) 5 (FEV-MAR) 

Epoca do ano 

- OVOS - LAG. PEQUENAS {::-:-::-:-:-1 LAO. GRANDES B PUPAS 

Fig.9.Duração, em dias, das diferentes fases no decorrer do 
ano. 

A duração do ciclo de ovo a adulto (Figura 10) 

varia de 43 a 74 dias, tendo-se observado 5 gerações da 

praga no ano. CAMINHA FILHO ( 1935) observou que o ciclo 

completo teve a duração de 40 a 56 dias e segundo GALLO 

(1964), no Estado de São Paulo ocorrem de 4 a 5 gerações no 

élJlO. 
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80 

60 

40 

20 

o 

Duracao do ciclo ovo-adulto (dias) 

-

... 

-

• 1 1 1 

1 (ABR-JUL) 2 (JUL-OUT) 3 (OUT-DEZ) 4 (DEZ-JAN) 5 (FEV-MAR)

Epoca do ano 

Fig.10.Duração do ciclo (ovo-adulto) em dias no decorrer do 
ano. 

Foram feitas simulações da dinâmica da praga nos 

diversos estágios de desenvolvimento, em condições de campo, 

e comparou-se com dados da literatura. 

Nas Figuras 11, 12 e 13 são apresentados os 

gráficos referentes as simulações da dinâmica da praga 

utilizando os parâmetros apresentados no apêndice 3. 
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OVOS (MIihares) 1200.-------------------------

1000 

800 

600 

400 

200 

ooc::::::::::.__.J...._--=---:::::.._--1.. _ ____L __ 1-_....1..__......1_ _ _.J__--1.. _ ____. 

ABR MAi JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ JAN FEV MAR 

1 1 1 2 1 

MES 

Fig.11.Dinâmica simulada da Fase de ovo. 
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LAGARTAS GRANDES (Mllharea) 
100 ,---------------------------,

80 

60 

40 

20 

o���=�=�=--_L-�_--1_--1� _ _j_ _ _j_ _ _L _ _, 

ABR MAi JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ JAN FEV MAR

l 1 l 2 1 

MES 

Fig.12.Dinârnica simulada da fase de lagarta grande 
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FEMEAS 
3000r-----------------------�

2600 

2000 

1500 

1000 

600 

0""-----'---=�-�=---L----L-�---1.-___J:___J___j__� 
ABR MAi JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ JAN FEV MAR 

1 1 1 2 1 

MES 

Fig.13.Dinâmica simulada da fase de adulto (fêmeas). 

Observa-se predominância de posturas em janeiro e 

fevereiro, resultado semelhante ao de BOTELHO ( 1985), em 

Araras, e de MICHELETTI (1987) em Iracemápolis. 

Quanto a adultos (Figura 13) notou-se um pico nos 

meses de setembro e novembro e um acme no mês de fevereiro. 

Quando foram realizadas simulações apenas mudando 

de 20% para 95% a mortalidade de lagartas pequenas nos meses 

de maio, junho, julho e agosto. Os resultados quantitativos 

foram próximos aos obtidos por MICHELETTI (1987). 
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OVOS (Milhares) 
300,-------------------------

250 

200 

150 

100 

50 

oc;..._--L--==:::,,i,,..--:::_____,.1. __ i___J._ _ _J__-..L __ L____.i_____i 

ABR MAi JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ JAN FEV MAR 

! 1 1 2 1 

MES 

Fig.14.Dinâmica simulada da fase de ovo. 
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LAGARTAS GRANDES (MIihares) 
20r----------------------------. 

15 

10 

5 

o;f.::==...J,-.���----'ljo::'.::...-...l.._ _ _:_i.:__---1.. _ ___.:i;___...1.-_ ___.__ _ __L. _ ___, 

ABR MAi JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ JAN FEV MAR 
1 .. 1 1 2 1 

MES 

Fig.15.Dinâmica simulada da fase de lagarta grande. 
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FEMEAS 
700i-----------------------

600 

500 

400 

300 

200 

100 

o :=---:-:-:-:--�-�=-----L--L_� __L_ _ __j__ _ _L__.1__J 

ABR MAi JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ JAN FEV MAR 

1 1 1 2 l 

.. 
MES 

Fig.16.Dinâmica simulada da fase de adulto (fêmeas). 

Para as simulações onde mudou-se para 95% a 

mortalidade de lagartas pequenas nos meses de novembro e 

dezembro (Figuras 17 a 20), pode-se observar picos de 

adultos nos meses de setembro(acme), novembro e fevereiro. 

Alguns autores, como GALLO et al.(1967), SILVEIRA NETO et

al. ( 1968), MENDES ( 1976) e BOTELHO et. al. ( 1979), também 

encontraram picos de adultos nesses meses. Os resultados do 

número de ovos foram semelhantes aos encontrados por LOPES 
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(1988), em Barra Bonita, variedade SP 71-1406. Nessa 

simulação pode-se observar ainda, que o pico mais elevado 

foi de 280.000 ovos/ha (setembro). LOPES (1988) observou 

picos máximos de 478.000 ovosjha em 1986 e de 111.000 

ovosjha em 1987. Nessas condições simuladas, as maiores 

quantidades de pupas ocorreram nos meses de setembro (acme), 

novembro e março (Figura 19). BOTELHO (1985) observou 

acúmulos deste estágio nos 5 últimos meses do ano e 

WALDER(l976) encontrou maiores populações desse estágio nos 

meses de dezembro e agosto. 

ovos (Milhares) 
350.-----------------------------, 

300 

250 

200 

150 

100 

50 

o �--'----Z""""" _ _,,__ _ __,_ __ ...__ _ _;_ __ ..___-1-_ ___, __ ....._ _ __, 

ABR MAi JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ JAN FEV MAR 
1 1 1 2 1 

MES 

�ovos 

Fig.17.Dinâmica simulada da fase de ovo. 
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LAGARTAS GRANDES (MIihares) 
30.------------------------� 

25 

20 

15 

10 

5 

o�====:::!::::___..1_ _ _i_--1. __ .L__. _ _j__ _ _L_---1.._---1 _ __:1-__J
ABR MAi JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ JAN FEV MAR

1 1 l 2 1 

MES 

--4- lag.gr. 

Fig.18.Dinâmica simulada da fase de lagarta grande. 
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PUPAS (MIihares) 
5....---------------------------, 

4 

3 

2 

1 

o .__ _ _._______ __._ __ ...__ _ ___._ _ ___._ __ _,__ _ _,__ _ _:,:;. _ ____, ____ ___, 

ABR MAi JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ JAN FEV MAR 
1 1 1 2 1 

MES 

.. 

-G- pupas 

Fig.19.Dinâmica simulada da Fase de pupa. 
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FEMEAS 
soo.----------------------------, 

600 

400 

200 

OL------1----l!I ....... -.-IJ----'---...._-� __ ...__ _ ___,_ __ ..__ _ _.__ _ __,, 

ABR MAi JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ JAN FEV MAR 
1 1 1 2 1 

MES 

-4-- femea 

Fig.20.Dinâmica simulada da fase de adulto (fêmeas) 

Os dados da dinâmica da praga nos diferentes 

estágios de desenvolvimento nas simulações foram semelhantes 

aos encontrados na literatura, em termos de época e 

amplitude dos picos, assim o modelo foi considerado válido e 

iniciou-se a fase de análise do comportamento do modelo em 

diferentes condições. 
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4.7. ANÁLISES 00 MODELO 

Foram feitas duas séries de análises, variando-se 

as mortalidades(série 1) e época e quantidade de liberação 

do Tichogram.ma(série 2). 

4.7.1 VARIAÇÕES NAS MORTALIDADES ( ANÁLISE - SIDUE 1) 

Para essa série de análise do modelo simulou-se a 

dinâmica da praga variando-se as mortalidades dos diferentes 

estágios de desenvolvimento ( Figuras 21 a 40). Nos 

resultados de simulações variando-se o valor da mortalidade 

de ovos devido a predadores em 20%, 50% e 60% (Figuras 21, 

22 e 23, ...respectivamente) nota-se que com a variação de 20 

para 60% nessa mortalidade ocorrem diminuições de 3 a 7 

vezes na quantidade de ovos na época de maior pico (setembro 

e fevereiro, respectivamente), METCALFE & VAN WHERVIN 

(1965), TERAN (1978) e DEGASPARI et al. (1981), observaram 

25% , 63,64% e 20,44%, respectivamente, de mortalidade de 

ovos devido a predadores. Alterando-se essa mortalidade em 

10% observa-se uma variação de 140.000 ovos/ha (1,7 vezes) 

na época de maior pico (figura 24 e 25). 
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OVOS (MHharea) 
300;._:_�_:_ ___________________ 
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250 
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160 
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�BR MAi JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ JAN FEV MAR 
1 1 1 2 1 

MES 

.. 

Fig. 21. Dinâmica da fase de ovo variando-se a mortalidade 
de ovos devido a predadores. 
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�BR MAi JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ JAN
1 1 1

.. 

MES 

� b11•20% -4- b11•50% - b11•60% 

Fig.22.Dinâmica de ovos variando-se a mortalidade 
devido a predadores, quando a maior oviposição ocorre 
nos meses de janeiro e fevereiro. 
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LAGARTAS GRANDES (MIihares} 
25......--------------------------, 

20 

15 

10 

5 

oL__.__...___._����::2::��::;::::::3�::±:===:j 
ABR MAi JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ JAN FEV MAR 

1 1 1 2 1 

MES 

Fig.23.Dinâmica de lagartas grandes variando-se a 
mortalidade de ovos devido a predadores, quando a 
maior oviposição ocorre nos meses de janeiro
fevereiro. 
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OVOS (MIihares) 
350�------------------------,
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200 

100 

50 
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ABR MAi JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ JAN FEV MAR

1 1 1 2 1 

MES 

� b11•20% - b11•30%

Fig. 24. Dinâmica de ovos variando-se a mortalidade de ovos 
devido a predadores, em 10%, quando a maior 
oviposição ocorre nos meses de janeiro
fevereiro. 
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LAGARTAS GRANDES (Milhares) 25:::.:.::.:...:...:....:.:....:.::.....:�:.:...:...=.-=-�--------------7

20 
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ob===--4�-+-----+--==::::r:=:::::::'.l:___j__�-:-=-=:-����� 
ABR MAi JUN JUL AGO SET OUT NOV OEZ JAN FEV MAR 

l 1 1 2 1 

MES 

-+- b11•20% � b11•30% 

Fig.25.Dinâmica de lagartas grandes variando-se a 
mortalidade de ovos devido a predadores, em 10% 
quando a maior oviposiçao ocorre nos meses de 
janeiro-fevereiro. 

A variação da mortalidade de ovos devido a doenças 

de o para 20% proporcionou uma variação de 130.000 ovos/ha 

(1, 8 vezes) na época de maior pico (Figura 26). 
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OVOS {Mflharea) 
300.-------------------------, 

260 

200 

1&0 

100 

50 

0.-c.. _ __J__-.J--.-4-_---1 __ ...1.-_..--L __ � _ __._ __ ...._ _ _.__ _ _...;,· 

ABR MAi JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ JAN FEV MAR

1 1 1 2 1 

MES 

� b12•0% --- b12•1O% - b12•20%

Fig. 26. Dinâmica de ovos variando-se a mortalidade de ovos 
devido a doenças, para a situação em que a maior 
oviposição ocorre nos meses de agosto-setembro. 

As simulações onde estudou-se a mortalidade de 

lagartas pequenas devido a predadores (Figuras 27 a 31) 

revelaram que as variações que ocorrem quando muda-se essa 

mortalidade de 20% para 80% são muito grandes (1000 vezes), 

portanto esse é um parâmetro que deve ser bem conhecido, 

pois influencia muito a dinâmica da broca. 
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. OVOS (Milhares) 80% 
250 

200 

150 

100 

50 

.. 

ovos (MHhoes) 20% 
80 

80 

40 

20 

Fig. 27. Dinâmica de ovos variando-se a mortalidade de 
lagartas pequenas devido a predadores . 
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LAG.GRANDES (MIihares) 80� LAG.GRANOES (MUhoes) 20� 20 ,---------------------------300

10 

-+- b21•80� -e- b21•20% 

260 

200 

150 

100 

50 

Fig.28.Dinâmica de lagartas grandes varianct0-se a 
mortalidade de lagartas pequenas devido a predadores. 
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OVOS (MIihares) 80% OVOS (Mflhoea) 50% .e 20% 
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o:k'.:-..�l'"'--�=-�:::::,,,�:::=i=::::::*::::::::::::r::::::::ic::::::::!�_L___;io
6 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 

Fig. 29. Dinâmica de ovos variando-se a mortalidade de 
lagartas pequenas devido a predadores, quando a maior 
oviposição ocorre nos meses de janeiro-fevereiro . 
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Fig.30.Dinâmica de lagartas grandes variando-se a 
mortalidade de lagartas pequenas devido a predadores, 
quando maior oviposição ocorre nos meses de 
janeiro-fevereiro. 
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ovos (Milhares) 80% OVOS (Milhões) 50% e 20% 
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ABR MAi JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ JAN FEV MAR

1 1 1 2 1 

MES 

-1 � b21•80'1o ---- b21•50'1o -,e- b21•20'1o · 1 

Fig.31.Dinâmica de ovos variando-se a mortalidade de 
lagartas pequenas devido a predadores, quando maior 
oviposição ocorre nos meses de janeiro
fevereiro. 

Variou-se, também a mortalidade de lagartas 

pequenas devido a parasitóides de 20% para 50% (Figuras 32 a 

34). 
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OVOS (MIihares) 
250.---------------------------,

200 

150 

100 

60 

o�:__.l.-��-�-1___..L__r:.__...1_--=:::::1k==::ili:::::==:r::==:!fr
ABR MAi JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ JAN FEV MAR

1 1 1 2 1 

MES 

, � b22•20% _._ b22•50% 

Fig.32.Dinâmica de ovos variando-se a mortalidade de 
lagartas pequenas devido a parasitóides. 
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Fig.33.Dinâmica de 
mortalidade 
parasitóides. 

lagartas grandes variando-se 
de lagartas pequenas devido 

a 

a 
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OVOS (MIihares) 350�--------------------------

300 
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100 
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o:b· ::::::::::1:=��-�:::::::::.J__L_��--1.-��--L-_L__::::::t 
ABR MAi JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ JAN FEV MAR 

1 1 1 2 1 

MES 

.. 

Fig.34.Dinâmica de ovos variando-se a mortalidade de 
lagartas pequenas devido a parasi tóides, quando a 
maior oviposição ocorre nos meses de janeiro
fevereiro . 

Nas Figuras 35 a 38 encontram-se os resultados de 

estudos com a mortalidade de lagartas pequenas, devido a 

doenças, e nas Figuras 40 e 41 a mortalidade de lagartas 

pequenas devido a um fator desconhecido, como chuva, por 

exemplo. 
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ABR MAi JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ JAN FEV MAR
1 1 1 2 1 

MES 

.... 

Fig.35.Dinâmica de ovos variando-se a mortalidade de 
lagartas pequenas devido a doenças. 
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OVOS (Milhares) 1000;._-=-----------------------,

800 

600 

400 

200 
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ABR MAi JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ JAN FEV MAR 
1 1 1 2 1 

MES 

� b23•0'Yo - b23•20%

Fig. 36. Dinâmica de ovos variando-se a mortalidade de 
lagartas pequenas devido a doenças, quando a maior 
oviposição ocorre em janeiro-fevereiro. 
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LAGARTAS GRANDES (Milhares) 
10.----------------------------, 
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1 1 1 2 1 
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... 

Fig.37.Dinâmica de lagartas grandes variando-se a 
mortalidade de lagartas pequenas devido a doenças, 
quando a maior oviposição ocorre em janeiro
fevereiro. 
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ABR MAi JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ JAN FEV MAR

1 1 1 2 1 

MES 

-4- b23•0'1t -e- b23•20'1t 

Fig.JS.Dinâmica de lagartas grandes variando-se a 
mortalidade de lagartas pequenas devido a doenças, 
quando a maior oviposição ocorre em agosto-setembro. 

A variação da mortalidade de lagartas grandes 

devido a predadores é apresentada nas figuras 39 e 40. 
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' 1 - b31-10'11, ----- bS,-15'11, _,._ b31•20'11, 

Fig.39.Dinâmica de ovos variando-se a mortalidade de 
lagartas grandes devido a predadores. 
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7 500.....-

... � b31•10% -4-- b31•15% - b31•20%

Fig.40.Dinâmica de ovos variando-se a mortalidade de 
lagartas grandes devido a predadores, quando a maior 
oviposição ocorre em janeiro-fevereiro. 

Com essa série de análise pode-se observar que a 

mortalidade de lagartas pequenas foi a que mais influenciou 

na dinâmica da praga, tanto qualitativamente como 

quantitativamente, sugerindo que essa é uma fase que deve 

ser melhor estudada com vistas ao controle da praga • 
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4.7. VARIAÇÕES NA ÉPOCA E QUANTIDADE DE LIBERAÇÃO DO 

'l'richogra.mma {ANÁLISE - SÉRIE 2) 

Nessa série simulou-se liberações do parasitóide, de 

forma inundati va, em épocas e quantidades diferentes. Nas 

figuras 41 a 45 são apresentados os resultados das 

simulações da liberação do parasitóide, considerando a 

situação em que ocorre maior pico de ovos nos meses de 

agosto a outubro. Nas figuras 41 e 42 são apresentados os 

gráficos dos resultados de duas simulações, a primeira sem 

liberação do 'l'richogramma e a segunda com liberação na razão 

de 1, 6 parasi tóides por ovo de D. saccharalis, observando 

uma redução de 145.000 ovos/ha (2,8 vezes) no maior pico. 
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OVOS (Milhares) 
250�-------------------------,

200 
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100 
llberacao 

50 

o.lé::::=--...L_--=:::::�-4::::___1_ _ __J_ __ L__j____:::::t=::::::::::__L_ _ _L__......:1 
ABR MAi JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ JAN FEV MAR 

1 1 1 2 1 

MES 

� com llberacao -i- sem liberacao 

Fig.41.Dinâmica de ovos sem e com liberação do parasitóide 
T. galloi, em maio.
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::.:...
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20-

15 
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llberacao 

MES 

-+- com liberacao - sem liberacao 

Fig.42.Dinâmica de lagartas grandes sem e com liberação do 
parasitóide T. galloi, em maio. 

Nas figuras 43, 44 e 45 pode-se comparar os 

resultados da dinâmica do inseto sem liberação do 

parasitóide e liberando em maio nas proporções de 0.1 e 1.6 

parasitóide por ovo de broca e sem liberação. Observa-se que 

liberando na proporção de 10 parasitóides para 100 ovos de 

broca ( O .10), semanalmente no mês de maio (Fig. 43 e 44) 

ocorre um redução de 3000 lagartas grandes/ha (1,2 vezes) no 

período de maior pico, enquanto que liberando na proporção 
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de 160 parasi tóides para 100 ovos de broca ( 1. 6) , há uma 

vO_:V:::O�S�(:_M::_:il�h=ar:_:e:_:a:_) _________________ 
1250 .-

200 

150 

100 

50 

o��C:::�--éJ.::::=____t._ _ _l__..::r:___:-:-=--�:::-�-:-:--:::::--:::
ABR MAi JUN JUL AGO 

I 1 

MES 

� sem llberacao -e- llb. em maio (0.10) -.é,- llb. em maio (1.6) 

Fig. 43. Dinâmica de ovos sem liberação do parasi tóide 
T. galloi e liberando nas proporções de o, 1 e 1, 6
parasitóides por ovo de D. saccharalis, em maio.
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--+- sem llberacao -- llb. am maio (0.10) ....... llb. em maio (1.6) 

Fig. 44. Dinâmica de lagartas grandes sem liberação do 
parasitóide T. galloi e liberando nas 
proporções de o, 1 e 1, 6 parasi tóides por ovo de D.

saccharalis, em maio. 
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Fig.45.Dinâmica de adultos (fêmeas) sem e com liberação do 
parasitóide T galloi, em maio. 

Nas figuras 46 e 47 são apresentados os resultados 

da simulação da liberação do parasitóides quando ocorre mais 

oviposições no periodo de janeiro a março. A primeira 

simulação foi realizada considerando uma situação em que os 

parasitóides foram liberados em maio, diminuindo a

população, mas em agosto ocorreu uma diferença de migração 

positiva, ou seja, entrou mais adultos na área do que saiu, 

na segunda, simulou-se a mesma situação , mas liberando-se 



novamente em setembro. Observou-se que liberando-se na 

proporção de 160 parasitóides para 100 ovos no mês de maio 

conseguiu-se uma redução de 927 lagartas/ha no pico maior e, 

quando liberado nos meses de maio e setembro, a redução foi 

de 15.484 lagartas/ha, esta diferença ocorreu principalmente 

devido a migração em agosto, ou seja, nesse caso o modelo 

indicou que deve-se fazer liberações nessas duas ocasiões. 

OVOS (Milhares)
350.----------------------------,

300 

250 

200 

150 

100 

50 r 
o�::::::=:t::::::���..::::::::::::::::....i.. _ __1_ _ _11L_-1......_� _ _j___J__� 

ABR MAi JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ JAN FEV MAR 
l 1 1 2 1 

MES 

�- sem liberacao � lib. em maio (1.6) \
----------- -----' 

Fig. 46. Dinâmica de ovos sem liberação do parasi tóide 
T. galloi e liberando na proporção de 1, 6 
parasitóides por ovo de D. saccharalis, em maio. 
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Fig. 4 7. Dinâmica de ovos sem liberação do parasitóide 
T galloi e liberando na proporção de 1,6 
parasitóides por ovo de D. saccharalis, em setembro. 

Uma situação parecida com a anterior mas sem 

ocorrer imigração em agosto foi simulada (Figuras 48 e 49) 

sendo que nesse caso a liberação apenas no mês de maio foi 

também eficiente (redução de 6 vezes). 



OVOS (Milhares) 
350,---=-----------------------7
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50 

o�::::=1::::;�-��!ft:::::::�===t:::::::::._r__..1..____J_ _..L _ _j 

ABR MAi JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ JAN FEV MAR 

1 1 I 2 1 

MES 

- sem liberacao - maio (1.6)

Fig.48.Dinâmica de ovos sem liberação do parasitóide 
T. galloi e liberando na proporção de 1, 6 
parasitóides por ovo de D. saccharalis, em maio. 
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LAGARTAS GRANDES (MIihares, 
60�. ----------------------------,
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o-b��=;.t:::::=�=t::::==&::=:==t::::::=t::::::=--.L_-L__l___J

ABR MAi JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ JAN FEV MAR 
1 1 1 2 1 

MES 

-+- sem liberacao -4- maio {1.6) 

Fig.49.Dinâmica de ovos sem liberação do parasitóide 
T. galloi e liberando na proporção de 1,6 
parasitóides por ovo de D. saccharalis, em maio. 

Variando-se a época e a quantidade de parasitóides 

liberados observou-se uma diminuição máxima de 7 vezes no 

número de ovos na época de maior pico, enquanto que quando 

estudou-se a mortalidade de lagartas pequenas, observou-se 

diminuição de 1000 vezes. 

As simulações realizadas mostram a grande 

quantidade de informações que podem ser obtidas com o modelo 

elaborado, antes de se fazer os experimentos no campo. 
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5. CONCLUSÕES

1. O modelo desenvolvido simula bem a dinâmica da

broca com resultados semelhantes aos encontrados na

literatura. 

estude 

2. Os 

melhor 

resultados das 

os fatores de 

simulações sugerem que se 

mortalidade de lagartas 

pequenas, estágio que mais influenciou a dinâmica da broca. 

3. O modelo pode ser usado para se avaliar 

estratégias (combinações de táticas) de controle da broca, 

com o parasitóide Trichogramma galloi (Hym., 

Trichogrammatidae), ou com uma outra forma de controle. 

4. O modelo pode ser usado para se avaliar um campo

espec1f ico mas, para isso, é preciso que se tenham dados 

desse campo tais como mortalidade, temperatura, eficiência 

do parasitóide. 
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5. Por ter sido desenvolvido de forma estruturada,

o modelo permite que sejam estudadas outras estratégias de

controle, usando a mesma técnica e possibilita que sejam 

feitas modificações a medida que as pesquisas avançam. 
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Anexo 1. Informações utilizadas no modelo. 

1. ovos de Diatraea saccharalis

- A constante térmica é 64, 4 7GD e a temperatura base é de
11,2°c. MELO (1984).

- A mortalidade de ovos é, em média, 76,86% (MACEDO et al.,
1978), 76,16%. (TERAN, 1978), 86,98%. (DEGASPARI et al.,
1981), •

- A mortalidade devido a predadores é, em média, 25,00%
(METCALFE & VAN WHERVIN, 1965}, 63,64%.(TERAN, 1978),
20,44%.(DEGASPARI et al., 1981}, 50 a 60% (MACEDO e BOTELHO,
informação pessoal).

- A mortalidade de ovos devido a parasitóides é, em média,
3,90% (TERAN,1978), 42,3%. (PARRA et al. ,1985), 61,9%
.(IAA/PLANALSUCAR, 1985}.

- Parasitismo natural médio por Tricogramma sp., é da ordem
de 42,3% (variedade CB 47-355, Piracicaba}, sendo maior nos
meses de dezembro, janeiro e fevereiro. PARRA et.al. (1985}.

- A utilizacao de substrato de papel afeta o parasitismo.
DEGASPARI et al. (1987).

- Parasitismo natural é de 38, 9 a 78, 9% utilizando ovos
obtidos na própria folha. MICHELETTI (1987).

2. LAGARTAS PEQUENAS de Diatraea saccharalis

- A Constante térmica é 258, 48GD e a Temperatura base é
7,2°c. MELO (1984).

- Valor minimo de mortalidade=54,04% .PICKLE (1936).

- Valor minimo de mortalidade=31,10% •• TUCKER (1933).

- Valor máximo de mortalidade=95,56% .PICKLE (1936).

- Valor máximo de mortalidade=97,34%. TUCKER (1933).

- A mortalidade devido a predadores é próxima a 60%, MACEDO
& BOTELHO (informação pessoal).
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- A mortalidade devido a doenças e chuvas é menor que 1%.
MACEDO E BOTELHO (informação pessoal).

3. LAGARTAS GRANDES de Diatraea saccharalis

- A constante térmica é 258,48GD é a temperatura base 7,3 c.

MELO (1984).

- A mortalidade devido a predadores é da ordem de 10% MACEDO
E BOTELHO (informação pessoal).

4. PUPAS de Diatraea saccharalis

- A constante térmica é 126,08GD e a temperatura base 10,6C.
MELO (1984).

- Mortalidade de O a 50% • GUEVARA (1976).
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- A mortalidade devido a predadores é da ordem de 10%.
MACEDO & BOTELHO (informação pessoal).

5. ADULTOS de Diatraea saccharalis

- Maiores coletas de adultos de D.saccharalis. entre agosto
e abril, com picos de setembro a novembro. GALLO et

al.(1967) e SILVEIRA NETO et al. (1968).

- Adultos ocorrem em todos os meses do ano, com um acme na
segunda quinzena de agosto e dois picos secundários, um na
primeira quinzena de janeiro e outro na segunda quinzena de
março. MENDES (1976).

- Picos de adultos nos meses de setembro a dezembro. TERAN
(1979).

- Há correlação entre a flutuação populacional de adultos
com temperatura e precipitação pluviométrica. Quando o
inverno foi rigoroso poucos adultos foram coletados,
enquanto que no ano atípico (inverno chuvoso), ocorreu um
pico de adultos de julho a agosto.TERAN (1979).

- A razão sexual é de 0.46. MELO (1984).
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6. DINÂMICA

- Períodos de incubação de 4 a 9 dias, larval de 23 a 64
dias, pré-pupal de 2 a 4 dias, pupal de 6 a 14 dias. A
capacidade de postura das fêmeas variou de 200 a 300 ovos.
BERGAMIM (1948).

- Ocorrem, no Estado de São Paulo de 4 a 5 gerações no ano,
sendo uma geração com lagartas hibernantes. GALLO (1964)

- Nas condições do Estado de São Paulo,
gerações da D.saccharalis ocorrem a partir 
setembro. SILVEIRA NET0(1972) e MENDES(l976)

as primeiras 
de agosto-

- Em condições naturais, período de incubação de 9 dias,
larval de 68,9 dias, pupal de 10,9 dias, com ciclo total, da
postura a emergência dos adultos, de 88, 8 dias. GUEVARA 
(1976). 

- o desenvolvimento da cultura é o fator principal que
determina a eficiência e a dinâmica da população do
Trichogramma. KNIPLING (1979).

- A dinâmica da praga pode ser influenciada pela nutrição,
composição vegetal de áreas vizinhas e por locais e anos 
distintos. TERAN (1979); e por fatores climáticos. BOTELHO 
et al. (1977). 

- No Peru, o aparecimento dos ovos de D. saccharalis ocorreu
após 41 dias do plantio da cana, tendo o parasitismo
iniciado aos 76 dias e atingiu 73% aos 136 dias. CUEVA
(1979).

- Também, no Peru, parasitismo natural tem inicio aos dois
meses, aumentando gradualmente com o desenvolvimento da
cultura. AYQUIPA et al. (1980).

- A dinâmica populacional de ovos e o parasitismo tem sido
relatados como dependentes da fenologia da cultura e da
variedade cultivada. CUEVA (1979) e MICHELETTI (1987).

- Há predominância de posturas nos meses de janeiro a março
BOTELHO (1985) e MICHELETTI (1987).

- Maiores taxas de para si tismo ocorreram, em Iracemápolis,
no período de 7 a 12 meses após o plantio, em canas plantas
com ciclos de 12 a 18 meses, as quais se encontravam
próximas ao estágio de maturação. Para cana soca ocorreu a
mesma tendência, mas com índices populacionais menores, com
parasitismo máximo de 33,3%. MICHELETTI (1987).



- Há pequena correlação da flutuação de ovos da broca com
parâmetros climáticos, mas para os parasi tóides, os 
parâmetros climáticos podem afetar o seu nivel populacional, 
não interferindo no seu estabelecimento na cultura. 
MICHELETTI (1987). 

- A dinâmica de posturas da D. saccharalis, varia em função
do local, estágio de desenvolvimento e da variedade, bem
como do ano em que foi realizada a pesquisa. MICHETTI
(1987).

- Em campo, os primeiros ovos da broca são observados em
torno de 40 a 50 dias após o plantio da cana. LOPES (1988).
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- As canas plantas sofrem maior ataque da broca que as
soqueiras. PARRA et al. (1987) e MACEDO & BOTELHO (1988).

- As variedades podem influenciar a oviposição de 
D.saccharalis e, consequentemente, o pararasitismo por 
Trichogramma. As variedades podem afetar não somente a 
grandeza da oviposição mas também a sua época de ocorrência. 
Havendo variedades que são ovipositadas durante todo o ano, 
com diminuição de postura apenas no inverno. MACEDO & 
BOTELHO (1988). 

- A dinâmica populacional de ovos da broca é mui to mais
correlacionada com a fenologia da cana-de-açúcar do que com
parâmetros climáticos. LOPES (1988).

?.PERDAS 

- Para uma intensidade de infestação de 1% ocorre uma perda
de 0,5% de açúcar e 62 litros de álcool/ha, para uma
produtividade média de 138 toneladas por ha.LOPES et al.
(1983)

8 Trichogramma 

- Encontrou de 2 a 3 adultos de Trichogramma em ovos de D.
saccharalis. FLANDERS (1945).

- O período de pré-oviposiçãao não excede a 24 horas.
METCALFE & BRENIERE (1969).

- Observou a emergência de 2,5 parasitóides por ovo. LEWIS
et al. (1975).

- Encontrou de 2 a 9 parasitóides em um único ovo de D.
saccharalis. BABAYAN et al. (1977).



- As fêmeas evitam ovipositar em ovos já parasitados, pois
após o parasitismo elas marcam o ovo com um feromonio que é
reconhecido pela espécie. KLOMP et al. (1980).

- o parasitismo iniciou quando a cana estava com 2 meses de
idade e alcancou um pico quando estava com 6 meses. AYQUIPA
(1980).

- o número de ovos parasitados por fêmea depende da espécie
do parasitóides, do tipo de hospedeiro e longevidade do
adulto. PARRA & ZUCCHI (1986).

- A fecundidade do Trichogramma é função do suprimento
alimentar, disponibilidade do hospedeiro, temperatura e
atividade da fêmea, sendo variável de 20 a 120 ovos por
fêmea. PARRA & ZUCCHI (1986).

- Os níveis de parasitismo estão mais correlacionados com a
população da broca e ao estado fenologico da cultura, do que
com parâmetros climáticos. Os parâmetros climáticos afetam o
nível populacional do parasitóide, no entanto, não afetam o
seu estabelecimento na cultura. MICHELETTI (1987).

- Para cana soca e ressoca, ocorre a mesma tendência
registrada na cana planta, porém com índices populacionais
bem menores. o parasitismo máximo registrado foi de 33%,
porque os maiores ataques da broca (e correspondente
parasitismo) na cana planta se devem, entre outros fatores,
ao seu maior vigor vegetativo em relação as soqueiras.
MICHELETTI (1987).

- o parasitismo médio por Trichogramma sp., variou ,no
período, de 38, 88% a 78, 85%, mas esse valor está
subestimado, pois não foi levado em conta os efeitos de
predadores. Maior parasitismo ocorreu em canas adultas de 7
a 12 meses de idade ( canas plantas de 12 a 18 meses) as
quais se encontravam próximas ou no estágio de maturação. As
liberações devem ser feitas na primeira e segunda gerações
da broca, porque a população de Trichogramma sp. ocorre em
grandes níveis apenas a partir da terceira geração da praga,
em condições naturais. MICHELETTI (1987).

- Ocorre um decréscimo na emergência dos parasito ides em
umidades inferiores a 80%. ALMEIDA & PARRA (1987).

- Os Trichogramatideos são muito sensíveis a dessecação e a
umidade relativa ótima está entre 80 e 100%, variando
levemente para as diferentes épocas. SALMERON (1989).

- Cada fêmea parasita de 70 a 120 ovos, nascem 2 adultos/ovo
de Diatraea, a maior atividade da fêmea ocorre até 24 horas
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(PARRA, informação pessoal), LOPES(1988) observou 34 ovos 
parasitados por fêmea e que 60 a 80% do parasitismo ocorre 
até 24 horas de vida das fêmeas. 

- Parasitismo de 76 a 102 ovos por fêmea para T. pretiosum
em Anagasta kuehniella. BLEICHER & PARRA (1990).

- Período de parasitismo de T. pretiosum foi de 17 a 19
dias, com concentração nos 4 primeiros dias, ocorrendo neste
período, mais de 70% do parasitismo total. De cada ovo de
Beliothis zea emergiram, em média, 2,26 parasitóides (de
2,17 a 2,32). SÁ (1991).

9. LIBERAÇÃO

- Normalmente o número de liberações é programado para que
ocorra uma continua atuação do parasitóide em todo o período
critico de oviposição da praga. BACH & BARTLETT (1964)

- As liberações são bem sucedidas quando o número de
parasitóides liberados for superior a população de
Trichogramma existente no campo ou quando o parasitismo
natural de ovos for inferior a 33%. WOLCOTT & MARTORELL
(1943) e METCALFE & BRENIERE (1969).

- Considerou necessária a realização de liberações
sucessivas, por períodos variáveis de poucas semanas, até um
ano. METCALFE & BRENIERE(1969).

- Temperaturas inferiores a 15,5 c reduziram drasticamente a
dispersão e o parasisitismo por T. evanescens em ovos de
Pieris rapae e Maestra brassicae em repolho. PARKER (1970).

- o desenvolvimento da cultura influencia significativamente
a eficiência do Trichogramma, observando um decréscimo do
parastismo com o aumento da massa foliar, em culturas como:
alfafa(FYE & LARSEN, 1969), milho(BURBUTIS & KOEPKE, 1981) e
algodão(PUTERKA et al., 1985).

- As taxas diferenciais de parasitismo de ovos de várias
espécies de lepidopteros após liberações inundativas de T.

pretiosum foram atribui das a alguns fatores como a
suscetibilidade do hospedeiro e as densidades do hospedeiro
e parasitóide. MARTIN et al. (1976).

- Taxas de parasitismo entre 20 e 94% (média de 55,6%) tem
sido alcançadas em programas de liberaçõoes de Trichogramma
no Texas. STINNER (1977)

- o número de parasitóides a ser liberado depende da 
fenologia da cultura, densidade de ovos da praga e condições 
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climáticas. Condições climáticas adversas, como regioes de 
baixa umidade relativa do ar, exigem um aumento substancial 
na taxa de liberação. BEGLYAROV & SMETNIK(1977) 

- Observou através de modelos que números crescentes de
parasitóides liberados, levam a uma redução na eficiência do
parasitóide, devido a competição intraespecifica, pois
diminui a probabilidade de um individuo encontrar um ovo não
parasitado. KNIPLING (1979).

- Recomendam a liberação de 3,6 fêmeas por metro quadrado de
área foliar. NEED & BURBUTIS (1979)

- Foram feitas 7 a 18 liberações de T. pretiosum em
Heliothis virescens, na cultura do algodão, liberando de
130.000 a 370.000 ovos parasitóides/ha, obtendo até 80% de
parasitismo. LOPES JR & MORRISON (1980).

- No Peru as liberações para o controle de D. saccharalis
foram recomendadas para os primeiros seis meses da
infestação de ovos na cultura, quando a população da praga é
elevada e o parasitismo natural, insatisfatório. COEVAS
(1980).

- Não verificaram correlação entre a taxa de liberação de T.
mi nu tum e o parasitismo de ovos de Coristeneura fumif erana
em Pinus. HOUSEWEART et al.(1984).

- A ocorrência de ovos do hospedeiro deve ser regularmente
avaliada, para que as liberações sejam realizadas em
coincidência com os primeiros ovos colocados pela praga.
LAWRENCE et al.(1985).

- Estudando a mesma praga tiveram que elevar a densidade do
parasitoide em 25 vezes para aumentar o parasitismo de 16
para 87%. SMITH et al. (1986).

- Os fatores que afetam a eficiência dos parasitóides no
campo são os seguintes: número de insetos liberados,
densidade da praga, espécie ou linhagem de Trichogramma
liberada, época e número de liberações, método de 
distribuição, fenologia da cultura, número de outros 
inimigos naturais presentes e condições climáticas. KING et 
al.(1985) e SMITH et al.(1986). 

- o número de insetos liberados, a época de liberação e o
número de liberações e as condições climáticas são os que
afetam mais diretamente o parasitóide. SMITH et al. (1986)

- Controlaram a infestação de brocas, liberando 321.000
parasitoides/ha. MEENAKANIT et al.(1986)
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- Liberando 200. ooo adultos de T. evanescens por ha, em
repolho, obteve 23,9% de parasitismo, em ovos de Mamestra
brassicae e quando duplicou essa taxa o parasitismo também
dobrou, atingindo 52,4%. PAK (1988)

- Muitos pesquisadores têm observado que um aumento na taxa
de liberação, não corresponde ,necessariamente, a um aumento
semelhante na porcentagem de parasitismo. LOPES (1988)
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- Testou a liberação do parasitóide em cana, na China uma
única vez no inicio da primavera, contra 6 a 7 liberações no
decorrer da cultura, não obtendo diferenças na eficiência do
controle pelos dois métodos. MING-FANG(l986).

- A despeito da época de plantio, o aparecimento dos
primeiros ovos de D.saccharalis na cultura ocorreu por volta
de 40 dias após o plantio. A partir dai, foi observado um
rápido aumento na oviposição que foi mantido até cerca de
100 dias de desenvolvimento da cultura, abrangendo
principalmente os meses de abril e maio. O parasitismo por
Trichogramma galloi varia em função da densidade de ovos de
D. sacchralis. Em telado, foi obtido um máximo parasitismo
liberando-se, em média 1,6 individues da éspecie T. galloi,
por ovo de D. saccharalis. A partir desse valor, não existe
correspondência entre o número de parasitóides liberados e a
porcentagem de ovos parasitados. O aumento do parasitismo
por T. galloi acompanha o crescimento populacional da
broca. o pico do parasitismo natural de T. galloi, ocorre na
terceira ou quarta gerações da broca, após o "fechamento" da
cana. Baseando-se em testes de telado e campo, ocorre um bom
parasitismo por T. galloi a partir de 200.000 parasitóides
por ha. As liberações de T. galloi devem ser realizadas
quando se observarem os primeiros ovos de D. saccharalis na
cultura. O parasitismo é reduzido até 6-7 meses, após o
plantio da cana. o parasitismo natural, no campo, varia de
1, 43 a 91%, correlacionado com a população de ovos da D.
saccharalis. O ideal para liberações no campo é de 1,6 a 3,2
T. galloi por ovo de D. saccharalis, o que dá um parasitismo
de 80 %. Recomenda liberações no período de 40 a 120 dias
após o plantio da cana planta de ciclo de 18 meses, em
intervalos de 7 dias, sendo 1, 6 parasi tóide/ovo a relação
ideal. LOPES (1988)

- A eficiência das liberações de Trichogramma depende do
conhecimento da dinâmica populacional dos ovos do hospedeiro
que, por sua vez, está correlacionada com parâmetros
climáticos locais, fenologia da planta, densidade de ovos e
com o parasitismo natural exercido pelo parasitóide.
VOEGELE, (1978).



- Na Russia são liberados de 30 a 50 mil adultos de T.
evanescens/ha, na cultura do milho (para o controle de
Ostrinia nubilalis) e 957 mil adultos por ha de T. pretiosum
para Heliothis spp. Na China 215 mil/ha T. dendrolimi e 640
mil/ha T. confusum, para Heliothis spp. SÁ(l991)
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Apêndice 1. Programa, em linguagem Pascal, para simular uma 
população de Diatraea saccharalis em 
laboratório. 

program LABORATORIO; 

uses printer,crt,dos; 
type 

vetor=array[l .• 9] of real; 

const 
k: array [1 •• 7] of real 

=(78,258.48,258.48,126.08,172.08,49.23,104.387); 
tb: array [1 •• 7] of real 

=(11.2,7.3,7.3,10.6,7.1,7.1,7.1); 
viabil: array [1 •. 8] of real 

=(1,1,1,1,1,1,1,l); 
sobrev: array [1 .. 8] of real 

=(1,1,1,1,1,1,1,1); 
gl=l; g2=1; g3=1;temperatura=22; 

var 
arq: text; 
v:vetor; 
tint, i , j, tempo,t, r, m:integer; 
kk, kp, fe, tclasse, saida, kpk, kkp,tru, dif: 
array[l •. 10,1 •• 15] of real; 
saidal: array[l .• 10,1 .• 15] of real; 
s, f: array[l •• 10,1 •• 15] of integer; 
entrada: array[l •. 10,1 •. 15] of real; 
tcompart,nf: array[l •. 10,1 .. 365) of real; 
n: array[0 •• 15] of real; 
nt:real; 

procedure escrever; 
begin 

write(arq,tempo:2,' ',nt:6:0,' '); 

for i:=1 to 7 do 
begin 

write(arq,tcompart[i,tempo]:6:0); 
writeln(arq); 

end; 

end; 
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{(***********************************) 
( calcules ) 
(***********************************)} 

procedure calculo; 
begin 

nt:=O; 
for j:=l to 10 do 

tclasse[l,j]:=O; 

for i:=1 to 8 do 
for j:=l to 10 do 

tclasse[i,j]:=O; 

tclasse[l,1]:=100; 

for I:=1 TO 8 DO 
for J:=l TO 10 DO

kpk[i,j]:=O; 
kkp [ i , j ] : =O ; 
s[i,j]:=O; 
f[i,j]:=O; 
saidal[i,j]:=O; 
tru[i,j]:=O; 
dif [ i, j] : =O; 
kk [ I , J] : =O ; 
kp[ I ,J] :=O; 
f [ I ,J] :=O; 
f e [ I , J] : =O ; 
saida[ I ,J] :=O; 
entrada[ I ,J] :=O 

end; 
end; 

for j:=l to 10 do 
n[ j] :=O; 

for i:=1 to 8 do 
begin 

for J:=1 to 365 do 
begin 

end; 

I:=O; 
J:=O; 
Tempo:=1; 
nt:=O; 

nf [ I ,J) :=O; 
tcompart[i,j]:=O; 

end; 
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tint: =O; 
clrscr; 

n[l]: =0.1; 
n[ O] : =O; 

for i: =1 to 8 do 
for j: =2 to 10 do 

begin 
n[j]: =n[j-1]+0.l; 
kp [ i , j ] : =n [ j-1 ] ; 

end; 

for tempo: =1 to 365 do 
begin 

for i: =1 to 8 do 
for j: =1 to 10 do 

begin 

end; 

kk[i,j]: =(temperatura-tb[i]); 
kpk[i,j]: =kk[i,j]/k[i]; 
kp[i,j]: =kp[i,j]+kpk[i,j]+0.00001; 

if kp[i,j]<n[j] then kkp[i,j]: =n[j]; 
if kp[i,j]>=n[j] then kkp[i,jJ: =kp[i,j]; 

dif[i,j]: =kkp[i,j]-n[j); 
tru[i,j]: =dif[i,j]*lO; 
tru[i,j]: =tru[i,j]+0.00001; 
s[i,j]: =trunc(tru[i,j])+j; 
s[i,j]: =s[i,j]+l; 

for i: =1 to 8 do 
for j: =1 to 10 do 

begin 
if s[i,j]>lO then f[i,j]: =i+l; 
if s[i,j]<=lO then f[i,j]: =i; 
if s[i,j]>lO then s[i,j]: =s[i,j]-10; 

end; 
for i: =l to 8 do 

for j: =1 to 10 do 
begin 

if kp[i,jJ>n[j] then fe[i,j]: =1; 
if kp[i,j]=n[j] then fe[i,j]: =l; 
if kp[i,j]<n[j] then fe[i,j]: =O; 
if kp[i,j]>=n[j] then kp[i,j]: =n[j-1]; 

end; 
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for i: =1 to 3 do 
for j: =1 to 10 do 

begin 
saidal[i,j]: =tclasse[i,j]*fe[i,j]*sobrev[i]; 
entrada[i,j]: =tclasse[i,j]*fe[i,j]; 

end; 

for i: =4 to 8 do 
for j: =1 to 9 do 

begin 
saidal[i,j]: =tclasse[i,j]*fe[i,j]*sobrev[i]; 
entrada[i,j]: =tclasse[i,j]*fe[i,j]; 

end; 

saida1[4,10]: =tclasse[4,10]*fe[4,10]*(1-
gl)*sobrev[4]; 

entrada[4,lO]: =tclasse[4,lO]*fe[4,10]*(1-gl); 
saida1[5,10]: =tclasse[4,10]*fe[4,10]*gl*sobrev[5]; 
entrada[5,lO]: =tclasse[4,lO]*fe[4,lO]*gl; 
saidal[6,10]: =tclasse[6,10]*fe[6,10]*g2*sobrev[6]; 
entrada[6,lO]: =tclasse[6,lO]*fe[6,lO]*g2; 
saidal[7,10]: =tclasse[7,10]*g3*sobrev[7]; 
entrada[7,10J: =tclasse[7,10]*g3; 
saidal[8,10]: =tclasse[8,10]*fe[7,10]*sobrev[8]; 
entrada[8,lO]: =tclasse[7,lO)*fe[7,lO); 

for i: =1 to 7 do 
for j: =1 to 10 do 

saida[i,j]: =O; 

for i: =1 to 7 do 
for j: =1 to 10 do 

begin 

end; 

r: =s[i,j); 
m: =f[i,j]; 
saida[m,r]: =saida[m,rJ+saidal(i,j]; 

for i: =2 to 5 do 
tclasse[i,1]: =tclasse[i,l]+saida[i,l]-entrada[i,l); 

for i: =l to 6 do 

entrada[i,j); 

for j: =2 to 9 do 
begin; 

tclasse(i,j]: =tclasse[i,j)+saida[i,j]-

end; 
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tclasse[4,10]:=tclasse[4,10]+saida[4,10]
entrada[4,10J-entrada[5,10J; 

tclasse[l,10]:=tclasse[l,l0]+saida[l,10]
entrada[l,l0]; 

tclasse[2,10]:=tclasse[2,10]+saida[2,10]
entrada[2,10]; 

tclasse[3,10]:=tclasse[3,l0]+saida[3,10]
entrada[3,l0]; 

tclasse[6,l0]:=tclasse[6,l0]+saida[6,10]
entrada[6,l0]; 

tclasse[l,l]:=tclasse[l,l]+saida[l,l]
entrada[l,l]+SAIDA[7,9]; 

tclasse[7,1]:=tclasse[7,l]+saida[7,1]
entrada[7,1]; 

tclasse[6,l]:=tclasse[6,l]+saida[6,1J
entrada[6,l]; 

for j:=2 to 10 do 
tclasse[7,jJ:=tclasse[7,jJ+saida[7,j]

entrada[7,j]; 

for i:=l to 8 do 
for j:=l to 10 do 

if tclasse(i,j]<l then tclasse[i,jJ:=0; 

for i:=1 to 8 do 
for j:=l to 10 do 

begin 

tcompart[i,(tempo)]:=tcompart[i,(tempo)]+tclasse[i,j]; 
end; 

nf[i,(tempo)]:=tcompart[i,(tempo)J; 

for i:=1 to 8 do 
if tcompart[i,(tempo)]<l then compart[i,(tempo)]:=0; 

nt: =0; 
for i:=l to 4 do 

nt:=nt+tcompart[i,(tempo)]; 

for i:=6 to 8 do 
nt:=nt+tcompart[i,tempo]; 

escrever; 

end; 
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end; 

for i:=1 to 8 do 
tcompart[i,tempo]:=O; 

nt:=O; 

if tempo>365 then tempo:=1; 

begin {programa principal} 
assign(arq,'c:dados.arq'); 
rewri te ( arq) ; 
calculo; 
close(arq); 

end. 
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Apêndice 2. Programa, em linguagem Pascal, 
dinâmica de uma população 
saccharalis no campo. 

program IMIGRACAO; 
uses 

printer,crt,dos; 
type 

vetor=array[l •• 9J of real; 
const 

k: array [1 •• 7J of real 

para simular a 
de Diatraea

=(78,258.48,258.48,126.08,172.08,49.23,104.387); 
tb: array [1 •• 7] of real 

=(11.2,7.3,7.3,10.6,7.1,7.1,7.1); 
viabil: array [1 •• 8] of real 

=(1,1,1,1,1,1,1,1); 
g64=223; g3=1;bll=0.80; 
b12=0.9; 
b22=0.80;b23=0.80; 
b31=0.85;b32=0.70;b33=0.9;b34=1; 
b41=0.80;b42=0.46;b44=1;g44=1; 
n: array (1 .• 9] of integer 

=(5,5,5,5,5,3,5,5,5); 

tcont: array[l •. 12] of real 
=(31,28,31,30,31,30,31,31,30,31,30,31); 

var 
arq: text; 
v:vetor; 
tint, i , j, tempo,t,vezes,ppr,numes,mesini:integer; 
kk, kp, f, fe, tclasse, entrada,tmes,tmedia,tmedia2: 

array[l •• 15,1 •• 12] of real; 
saida: array[l •. 9,1 •. 10] of real; 
tcompart,nf: array[l •• 9,1 .. 365] of real; 
nt, temperatura,gll,g12,g14,g18,g23,g22, 

g32,g33,aux,b43,b21 :real; 
g43,g42,g61,pd,ps,di,IMIGRA,B24,pr :real; 
mes: string[3J; 
sobrev,sobrevv: array [1 .• 8J of real; 
tparat: array [1 •. 500] of real; 
tparames,tmediames, tmediame2,porpar,porpar2: array[l .• 15] 

of real; 
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procedure escrever; 

begin 

write(arq,'mes',' ','ovos',' ','lag.peq',' 
','lag.gr.',' ','pupas'); 

write(arq,' ','macho',' ','femea',' ','nada',' 
','nada.',' ','diap'); 

write(arq,' ','lagar',' ','adultos',' 
','ov.par.'); 

writeln(arq); 

for j:=4 to 15 do 
begin 

write(arq,j:3,' '); 
for i:=1 to 11 do 

begin 
write(arq,tmedia2[i,j]:6:0,' '); 

end; 
write(arq,porpar2[j]:2:0); 
writeln(arq); 

end; 

{(***********************************) 
( calculas ) 
(***********************************)} 

procedure calculo; 
begin 

t:=0; 
g18:=0; 
PR:=0; 
PPR:=0; 
b43:=0; 

for j:=1 to 10 do 
tclasse[l,j]:=0; 

for i:=1 to 9 do 
for j:=1 to 10 do 

tclasse[i,j]:=0 ;  

for i:=2 to 9 do 
sobrev[i]:=1; 

tclasse[6,1]:=0; 
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for I: =1 to 9 do 
for J:=1 to 24 do 

begin 

end; 

kk [ I , J J : =O ; 
kp [ I , J] : =O ; 
f[I,J]:=O; 
f e [ I , J] : =O ; 
entrada[I,JJ:=O; 
saída[ I ,J] :=O; 
tmes[i,j]:=O; 
tmedia[i,j]:=O; 
tmedia2[i,j]:=O; 

for I: =1 to 9 do 
for J:=1 to 365 do 

begin 
NF [ I , J] : =O ; 
tcompart[i,j]: =O; 

end; 

I: =O; 
J:=O; 
Tempo:=85; 
mesini:=3; 
NT:=O; 

tint:=O; 
pd:=O; 
ps:=O; 
di: =O; 

for i: =1 to 500 do 
tparat[i]: =O; 

for i: =1 to 15 do 
begin 

tparames[i]:=O; 
tmediames[i]:=O; 
tmediame2[i]:=O; 
tcont[i]: =O; 
porpar[i]: =O; 
porpar2[i]: =O; 

end; 
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clrscr; 
for i:=l to 7 do 

k[i]:=k[i]/n[i]; 

{INICIALIZACAO} 

for i:=l to 5 do 
begin 

tclasse[2,i]:=O; 
tclasse[3,i]:=O; 
tclasse[4,i]:=O; 

end; 

tclasse[l,1]:=30000; 

for i:=1 to 3 do 
tclasse[6,i]:=O; 

for vezes:=1 to 365 do 
begin 

case tempo of 
1 •• 31:begin 

mes:='JAN'; 
numes:=1; 
temperatura:=24; 
g14:=(25-temperatura)*(ll.1)/3+18.8; 
g23:=(30-temperatura)*(2.90)/2+0.95; 
g33:=(30-temperatura)*(2.25)/10+3.10; 
g43:=0.201; 
g61:=(30-temperatura)*(0.24)/8+0.77; 
PD:=0; 
ps:=1; 
imigra:=O; 
B24:=0.8; 
B21:=0.2; 
B43:=1; 
pr:=0; 
ppr:=O; 

end; 

32 .. 59:begin 
mes := ' FEV'; 

numes:=2; 
temperatura:=24.7; 

g14:=(25-temperatura)*{ll.l)/3+18.8; 
g23:=(30-temperatura)*(2.90)/2+0.95; 
g33:=(30-temperatura)*{2.25)/10+3.10; 
g43:=0.201; 
g61:=(30-temperatura)*(0.24)/8+0.77; 
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PD:=O; 
ps:=1; 
imigra:=O; 
B24:=0.8; 
B43:=1; 
B21:=0.2; 
pr:=O; 
ppr:=O; 

end; 

60 •• 90:begin 
mes:='MAR'; 

numes:=3; 
temperatura:=23.9; 
g14:=(25-temperatura)*(ll.1)/3+18.8; 
g23:=(30-temperatura)*(2.90)/2+0.95; 
g33:=(30-temperatura)*(2.25)/10+3.10; 
g43:=0.201; 
g61:=(30-temperatura)*(0.24)/8+0.77; 
PD:=O; 
ps:=1; 
imigra:=3; 
B24:=0.8; 
B43:=1; 
B21:=0.2; 
pr:=O.O; 

ppr:=O; 
end; 

91 •• 120:begin 
mes :=' ABR'; 

numes:=4; 
temperatura:=21.1; 
g14:=(temperatura-20)*(8.1)/2+21.8; 
g23:=(temperatura-20)*(2.6)/2+1.25; 
g33:=(30-temperatura)*(2.25)/10+3.10; 
g43:=(temperatura-20)*(0.078)/2+0.14; 
g61:=(temperatura-20)*{0.1)/2+0.9; 
PD:=O; 
ps:=1; 
imigra:=3; 
B24:=0.8; 
B43:=1; 
B21:=0.2; 
pr:=O; 
ppr:=O; 

end; 

121 •. 151:begin 
mes:='MAI'; 

numes:=5; 
temperatura:=17.6; 
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g14:=21.8; 
g23:=1.25; 
g33:=5.35; 
g43:=0.14; 
g61:=0.90; 
PD:=0.2; 
ps:=O; 
imigra:=3; 
B24:=0.8; 
B43:=1; 
B21:=0.2; 
pr:=O; 
ppr:=O; 

end; 

152 •. 181:begin 
mes :=' JUN'; 

numes:=6; 
temperatura:=16.8; 
g14 :=21. 8; 
g23:=1.25; 
g33:=5.35; 
g43:=0.14; 
g61:=0.90; 
PD:=0.4; 
ps:=O; 
imigra:=O; 
B24:=0.8; 
B43:=1; 
B21:=0.2; 
pr:=O; 
ppr:=O; 

end; 

182 .• 212:begin 
mes:='JUL'; 

numes:=7; 
temperatura:=17.2; 
g14:=21.8; 
g23:=1.25; 
g33:=5.35; 
g43:=0.14; 
g61:=0.90; 
PD:=0.4; 
ps:=O; 
imigra:=O; 
B24:=0.8; 
B43:=1; 
B21:=0.2; 
pr:=O; 
ppr:=O; 

end; 
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213 •• 243:begin 
mes : =' AGO': 

numes: =8; 
temperatura: =18.9; 
gl4:=21.8; 
g23: =l.25; 
g33:=5.35; 
g43:=0.14: 
g61:=0.90; 
PD:=O; 
ps: =1: 
imigra: =20; 
B24:=0.8; 
B43:=1; 
B21:=0.2; 
pr:=O; 
ppr:=O; 

end; 

244 •. 273:begin 
mes: ='SET': 

numes: =9; 
temperatura: =20.3; 
g14: =(temperatura-20)*(8.1)/2+21.8; 
g23: =(temperatura-20)*(2.6)/2+1.25; 
g33: =(30-temperatura)*(2.25)/10+3.10; 
g43: =(temperatura-20)*(0.078)/2+0.14; 
g61: =(temperatura-20)*(0.l)/2+0.9; 
PD:=O; 
ps: =l: 
imigra: =0: 
B24:=0.80; 
B43:=1; 
B21:=0.2; 
pr: =0.; 
ppr: =0; 

end; 

274 .. 304:begin 
mes : ='OUT'; 

numes:=10; 
temperatura:=22.2; 
gl4:=(25-temperatura)*(ll.l)/3+18.8; 
g23: =(30-temperatura)*(2.90)/2+0.95; 
g33: =(30-temperatura)*(2.25)/10+3.10; 
g43:=0.201; 
g61: =(30-temperatura)*(0.24)/8+0.77; 
PD:=O; 
ps:=1; 
imigra: =0; 
B24:=0.80; 
B43:=1; 
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B21:=0.2; 
pr:=O; 
ppr:=O; 

end; 

305 •• 334:begin 
mes : = 'NOV';

temperatura:=22.9; 
numes:=11; 

gl4:=(25-temperatura)*(ll.l)/3+18.8; 
g23:=(30-temperatura)*(2.90)/2+0.95; 
g33:=(30-temperatura)*(2.25)/10+3.10; 
g43: =0.201; 
g61:=(30-temperatura)*(0.24)/8+0.77; 
PD:=O; 

ps:=1; 
imigra:=O; 
B24: =0.80; 
B43: =0.05; 
B21: =0.20; 
pr:=O; 
ppr:=O; 

end; 

335 •. 365:begin 
mes:='DEZ'; 

numes:=12; 
temperatura:=23.8; 
g14:=(25-temperatura}*(ll.l)/3+18.8; 
g23:=(30-temperatura}*(2.90}/2+0.95; 
g33:=(30-temperatura)*(2.25)/10+3.10; 
g43: =0.201; 
g61:=(30-temperatura)*(0.24)/8+0.77; 
PD:=O; 

ps:=1; 
imigra:=O; 
B24: =0.8; 
B43: =0.20; 
B21: =0.2; 

pr:=O; 
ppr:=O; 

end; 
end; 

if tempo=120 then di:=1; 
if tempo<>l20 then di:=O; 
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for i: =1 to 7 do 
for j: =1 to n[i] do 

begin 
kk[i,j]: =(temperatura-tb[i]); 
kp[i,j):=kk[i,j]/k[i]; 
f[i,j]: =f[i,j]+kp[i,j] 

end; 

for i: =1 to 7 do 
for j: =1 to n[i] do 

begin 
if f[i,jJ>l then fe[i,j]: =l; 
if f[i,j]<l then fe[i,j]: =O; 
if f[i,j]>l then f[i,j+l]: =f[i,j]-1; 

end; 

if f[l,5]>1 then f[2,1]: =f[l,5]-1; 
if f[2,5]>1 then f[3,1]: =f[2,5]-1; 
if f[3,5]>1 then f[4,1J: =f[3,5]-1; 
if f[4,5]>1 then f[5,1]: =f[4,5)-1; 
if f[5,5]>1 then f[6,1]: =f[5,5]-1; 
if f[6,5]>1 then f[7,1]: =f[6,5]-1; 
if f[7,5]>1 then f[8,1]: =f[7,5J-1; 

{ CALCULO DA SOBREV DE OVOS} 

{calculo da% de parasitismo em funcao da 
proporcao PR} 

case ppr of 
o •• 40: begin

g18: =pr*56.56/0.40; 
end; 

41 .• 80: begin 
g18: =((0.80-pr)*2.5/0.4)+54.06; 

end; 
81 •. 160: begin 

glS: =((pr-0.80)*18.99/0.8)+54.06; 
end; 

161 .. 320: begin 
g18: =((pr-1.6)*12.29/l.6)+73.05; 

end; 
321 .. 500: begin 

gl8: =85.34; 
end; 

end; 
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{g18:=pr*56.56/0.4;} 
gl8:=gl8/100; 

gl4:=gl4/100; 
aux:=gl8; 

gl8:=l-gl8; 
gl4:=1-g14; 

gl2:=0; 
gll:=g18*g14; 
Gll:=Gll*B11; 

if gll>l then gll:=0.99; 

sobrev[l]:= exp(0.2*ln(gll)); 

{ CALCULO DA SOBREV DE LAGARTAS PEQUENAS} 

g23:=g23/100; 
g23:=l-g23; 

g22:=g23*b2l*b22*b23*b24; 

sobrev[2J:= exp(0.2*ln(g22)); 

{ CALCULO DA SOBREV DE LAGARTAS GRANDES} 
g33:=g33/100; 
g33:=l-g33; 

g32:=g33*b3l*b32*b33; 

sobrev[3J:= (exp(0.2*ln(g32)))*b34; 

{ CALCULO DA SOBREV DAS PUPAS} 
g43:=1-g43; 

g42:=g43*b41*g44*b43*b44; 

sobrev[4]:= (exp(0.2*ln(g42))); 
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{ FEMEAS} 

{PROPOCAO QUE ENTRA EM DIAPAUSA} 

for i:=l to 5 do 
entrada[9,I]:= (tclasse[3,i]*di); 

entrada[9,1]:=tclasse[2,5]*fe[2,5]*pd; 

for i:=1 to 5 do 
tclasse[9,i]:=tclasse[9,i)+entrada[9,iJ; 

{PROPORCAO QUE SAI DA DIAPAUSA} 

for I:=l to 5 do 
begin 

saida[9,I]:= tclasse[9,i]*ps; 
tclasse[9,I]:=tclasse[9,I]-saida[9,I]; 

end; 

for i:=l to 7 do 
for j:=l to n[i] do 

if tclasse[i,j)=O then f[i,j]:=O; 

for i:=l to 3 do 
for j:=l to 5 do 

begin 
entrada[i,j]:=tclasse[i,jJ*fe[i,j]*sobrev[i]; 
saida[i,j]:=tclasse[i,j]*fe[i,j]; 
end; 

for j:=1 to 5 do 
begin 

entrada[3,jJ: =tclasse[3,j]*fe[3,jJ*sobrev[3]; 
entrada[3,j]:=entrada[3,j]

entrada[9,j+l]+saida[9,j+l]; 
saida[3,j]:= (tclasse[3,j]*fe[3,jJ); 

end; 

entrada[2,5]:=entrada[2,5J-entrada[9,l)+saida[9,l]; 
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for i: =4 to 7 do 
for j: =1 to n[i-1] do 

begin 
entrada[i,jJ: =tclasse(i,jJ*fe[i,j)*sobrev(i]; 
saida[i,j]: =tclasse[i,j]*fe[i,j]; 

end; 

entrada[4,5]: =tclasse[4,5]*fe[4,5]*(1-
b42)*sobrev[4]; 

saida[4,5]: =tclasse[4,5]*fe[4,5]*(1-b42); 

entrada[5,5]: =tclasse[4,5]*fe[4,5]*b42*sobrev[5]; 
entrada[5,5]: =(entrada[5,5]+imigra); 
saida[5,5]: =tclasse[4,5]*fe[4,5]*b42; 
entrada[6,3]: =tclasse[6,3J*fe[6,3]*sobrev[6)*g64; 
saida[6,3]: =tclasse[6,3]*fe[6,3]; 
entrada[7,5]: =tclasse[7,5]*g64*sobrev[7J; 
saida[7,5]: =tclasse[7,5]*fe[7,5]; 
entrada[8,5]: =tclasse[8,5]*fe[7,10]*sobrev[8]; 
saida[8,5): =tclasse[7,5]*fe[7,10]; 

for i: =2 to 5 do 
tclasse[i,1]: =tclasse[i,l]+entrada[i-1,5)

saida(i,1]; 

for i: =1 to 3 do 

1]-saida[i,j]; 

for j: =2 to 4 do 
tclasse[i,j]: =tclasse[i,j]+entrada[i,j-

for i: =4 to 6 do 
for j: =2 to 4 do 

tclasse[i,j]: =tclasse[i,j]+entrada[i,j-
1)-saida[i,j]; 

tclasse[4,5J: =tclasse[4,5]+entrada[4,4J
saida[4,5]-saida[5,5]; 

tclasse[l,5]: =tclasse[l,5]+entrada[l,4]
saida[l,5J; 

tclasse(2,5]: =tclasse[2,5)+entrada[2,4)
saida[2,5]; 

tclasse[3,5]: =tclasse[3,5)+entrada[3,4J
saida[3,5]; 

tclasse[7,1]: =tclasse[7,l]+entrada[6,3J
saida[7,1]-entrada[6,3]; 

tclasse[6,1]: =tclasse[6,1J+entrada[5,5J
saida[6,l]; 
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tclasse[l,1]:=tclasse[l,l]+entrada[6,3)
saida[l,1]; 

for j:=2 to 5 do 
tclasse[7,j]:=tclasse[7,j]+entrada[7,j-1J

saida[7,j]; 

for i:=1 to 7 do 
for j:=1 to n[i] do 

if tclasse[i,j]<l then tclasse[i,j]:=O; 

for i:=1 to 9 do 
for j:=1 to n[i] do 

tcompart[i,(tempo)]:=tcompart[i,(tempo)J+tclasse[i,j]; 

nf[i,(tempo)]:=tcompart[i,(tempo)]; 

for i:=1 to 7 do 
if tcompart[i,(tempo)J<l then 

tcompart[i,(tempo)]:=O; 

for i:=1 to 4 do 
nt:=nt+tcompart[i,(tempo)J; 

for i:=6 to 7 do 
begin 

nt:=nt+tcompart[i,tempo]; 
end; 

case tempo of 
1 •• 31:begin 

for i:=1 to 9 do 
begin 
tmes[i,1]:=tmes[i,l]+tcompart[i,tempo]; 
tparames[l]:=tmes[l,l)*aux; 
porpar[l]:=aux*lOO; 
end;  

end; 
32 •• 59:begin 

for i:=1 to 9 do 
begin 
tmes[i,2]:=tmes[i,2]+tcompart[i,tempo]; 
tparames[2]:=tmes[l,2]*aux; 
porpar[2]:=aux*lOO; 
end; 
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end; 
60 .. 90 :begin 

for i:=1 to 9 do 
begin 

tmes[i,3]:=tmes[i,3J+tcompart[i,tempo]; 
tparames[3]:=tmes[l,3]*aux; 
porpar[3]:=aux*l00; 

end; 
end; 

91 .• 120:begin 
for i:=l to 9 do 

begin 
tmes[i,4]:=tmes[i,4J+tcompart[i,tempo]; 
tparames[4]:=tmes[l,4]*aux; 
porpar[4]:=aux*lO0; 

end; 
end; 

121 .. 151:begin 
for i:=1 to 9 do 

tmes[i,5]:=tmes[i,5]+tcompart[i,tempo]; 
tparames[5]:=tmes[l,5]*aux; 
porpar[S]:=aux*lO0; 

end; 
152 •• 181:begin 

for i:=1 to 9 do 
tmes[i,6]:=tmes[i,6]+tcompart[i,tempo]; 
tparames[6]:=tmes[l,6)*aux; 
porpar[6]:=aux*l00; 
end; 

182 .. 212:begin 
for i:=l to 9 do 

tmes[i,7]:=tmes[i,7J+tcompart[i,tempo]; 
tparames[7]:=tmes(l,7]*aux; 
porpar[7J:=aux*l00; 
end; 

213 .. 243:begin 
for i:=1 to 9 do 

tmes[i,8]:=tmes[i,8]+tcompart[i,tempo]; 
tparames[8]:=tmes[l,8)*aux; 
porpar[8]:=aux*lO0; 
end; 

244 .• 273:begin 
for i:=l to 9 do 

tmes[i,9]:=tmes[i,9)+tcompart[i,tempoJ; 
tparames[9]:=tmes[l,9]*aux; 
porpar[9J:=aux*l00; 
end; 

274 .. 304:begin 
for i:=1 to 9 do 

tmes[i,10]:=tmes[i,l0]+tcompart[i,tempo]; 
tparames[l0]:=tmes[l,l0]*aux; 
porpar[l0J:=aux*l00; 
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end; 

end; 
305 •• 334:begin 

for i:=1 to 9 do 
tmes[i,11):=tmes[i,ll]+tcompart[i,tempoJ; 
tparames[ll]:=tmes[l,ll]*aux; 
porpar[ll]:=aux*lOO; 
end; 

335 .• 365:begin 
for i:=l to 9 do 

tmes[i,12]:=tmes[i,12]+tcompart[i,tempo]; 
tparames[l2]:=tmes[l,12]*aux; 
porpar[12]:=aux*lOO; 
end; 

for i:=1 to 9 do 
for j:=l to 12 do 

tmedia[i,j]:=tmes(i,j]/tcont[j]; 

for i:=l to 12 do 
tmediames[i]:=tparames[i]/tcont[iJ; 

for i:=1 to 9 do 
for j:=4 to 12 do 

begin 
tmedia2[i,j]:=tmedia[i,j); 
porpar2[j]:=tmediames[j]; 

end; 

for i:=l to 9 do 
for j:=13 to 15 do 

begin 
tmedia2[i,j]:=tmedia[i,j-12J; 
porpar2[j]:=tmediames[j-12] 

end; 

{ **** para somar lagartas pequenas e grandes***, machos 
e femeas ***} 

for i:=4 to 15 do 
begin 

tmedia2[10,iJ:=tmedia2[2,i]+tmedia2[3,i]+tmedia2[9,iJ; 
tmedia2[11,i]:=tmedia2[5,i]+tmedia2[6,i] 

end; 
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end; 

tempo:=tempo+l; 
if tempo>365 then tempo:=1; 
for i:=1 to 7 do tcompart[i,tempo]:=O; 
nt:=O; 

escrever; 

end; 

begin {programa principal} 
assign(arq,'c:\ws\dados.prn'); 
rewrite(arq); 
calculo; 
close(arq); 

end. 

************************************************************ 

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA 

A seguir é feita uma descrição detalhada do 

programa para que o mesmo possa ser utilizado, fazendo 

modificações de acordo com a situação em que se deseja 

simular. 

CONSTANTES UTILIZADAS: 

K[I]=Constante térmica do compartimento I 

TB[I]=Temperatura base do compartimento I 
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b=parâmetros 

bl.i=Parâmetros relativos à fase de ovos

b2.i=Parâmetros relativos à fase de lagartas pequenas 

b3.i=Parâmetros relativos à fase de lagartas grandes 

b4.i=Parâmetros relativos à fase de pupas 

b5.i=Parâmetros relativos à fase de machos 

b6.i=Parâmetros relativos à fase de fêmeas em preoviposição 

b7.i=Parâmetros relativos à fase de fêmeas em oviposição 

b8.i=Parâmetros relativos à fase de ovos parasitados 

b9.i=Parâmetros relativos à fase de lagartas em diapausa 

(i varia de 1 até o número de parâmetros daquela fase) 

bll=Mortalidade de ovos devido aos predadores 

b12=Mortalidade de ovos devido às doenças 

b21=Mortalidade de lagartas pequenas devido aos 

b22=Mortalidade de lagartas pequenas devido aos 

predadores 

parasitóides 

b23=Mortalidade de lagartas pequenas devido às doenças 

b24=Mortalidade de lagartas pequenas devido a fatores 

desconhecidos 

b31=Mortalidade de lagartas grandes devido aos predadores 

b32=Mortalidade de lagartas grandes devido aos parasitóides 

b33=Mortalidade de lagartas grandes devido às doenças 

b34=Mortalidade de lagartas grandes devido ao corte da cana 
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b4l=Mortalidade de pupas devido aos predadores 

b42=razão sexual 

b43=Mortalidade de pupas devido às doenças 

b44=Mortalidade de pupas devido à más formações 

n[I]=número de classes no compartimento I 

Os compartimentos foram divididos em classes para 

simular a variabilidade dentro de cada fase, para que não 

ocorra a passagem de todos os indi viduos de uma fase para 

outra, ao mesmo tempo. 

VARIÁVEIS 

gl.i=variáveis relativas á fase de ovos

g2.i=variáveis relativas á fase de lagartas pequenas 

g3.i=variáveis relativas á fase de lagartas grandes 

g4.i=variáveis relativas á fase de pupas 

g5.i=variáveis relativaas á fase de adultos machos 

g6.i=variáveis relativas á fase de fêmeas em pré-oviposição 

g7.i=variáveis relativas á fase de fêmeas em oviposição 

g8.i=variáveis relativas á fase de ovos parasitados 

g9.i=variáveis relativas á fase de lagartas em diapausa 

(i varia de 1 até o número de variáveis de cada fase) 
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gll=mortalidade de ovos

g12=mortalidade de ovos devido aos parasitóides 

g13=mortalidade de ovos em função da umidade 

g14=mortalidade de ovos em função da temperatura 

g15=parasitismo em função da temperatura 

gl6=parasitismo em função da umidade 

g17=parasitismo em função da variedade 

g18=parasitismo em função da proporção parasitóide/praga 

g21=desenvolvimento de lagartas pequenas 

g22=mortalidade de lagartas pequenas 

g23=mortalidade 

temperatura 

de lagartas pequenas 

g32=mortalidade de lagartas grandes 

em função da 

g33=mortalidade de lagartas grandes em função da temperatura 

g41=desenvolvimento de pupas 

g42=mortalidade total de pupas 

g43=mortalidade de pupas em função da temperatura 

g44=mortalidade de pupas devido a umidade 

g6l=proporção de fêmeas férteis 

g62=desenvolvimento de fêmeas em preoviposição 

g63=mortalidade de fêmeas em preoviposição 

g64=número de ovos por fêmea 
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PD=proporção de lagartas que entra em diapausa 

PS=proporção de lagartas que sae da diapausa 

DI=proporção de lagartas que entra inicialmente em diapausa 

TEMPERATURA=temperatura média do mes 

IMIGRA=número efetivo (imigração-emigração) de fêmeas que 

imigra por ha por dia. 

PR=proporção adultos de Trichogramma/ovos de broca 

PPR=PR*lOO 

CÁLCULO OOS GRAUS-DIA ACUMULADOS 

KK[I,J]:= (Temperatura-tb[i]) 

kp[i,jJ:=kk[i,jJ / k[iJ 

f[i,j]:=f[i,j] + kp[i,j] 

KK[I,JJ=quantidade de calor (graus) acumulada no dia 

KP[I,J]=proporção de calor em relação à constante térmica 

F[I,J]=proporção acumulada 

i=compartimento 

j=classe 
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Essa parte do programa calcula o acúmulo de graus

dia, portanto corresponde ao desenvolvimento do inseto. 

Quando F[I,J] for maior que um, o inseto passará para outra 

classe ou outro compartimento se estiver na última classe do 

compartimento. 

CONDIÇÕES DE MUDANÇAS DE FASE 

IF F[I,J]>l THEN FE[I,J]=l 

IF F[I,JJ<l THEN FE[I,JJ=O 

A variável FE[I,J] funciona como uma "chave", se os 

insetos atingiram a constante térmica, FE[I ,J]=l e eles 

mudam de fase. Como os compartimentos estão divididos em 

classes, essa passagem também está dividida em classes, ou 

seja, ocorrem passagens de uma classe para outra de um mesmo 

compartimento e de um compartimento para outro. 

INCORPORAÇÃO DO RESÍDUO DE GRAUS-DIA 

IF F[I,5]>1 THEN f[i+l,l]=f[i,5]-1 

Permite que o acúmulo a mais de calor não seja 

perdido. 
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CÁLCULO DAS SOBREVIvbCIAS 

A seguir são calculadas as sobrevivências de cada 

fase. Para calcular a sobrevivência de cada classe, é 

necessário calcular a raiz quinta da sobrevivência, pois 

foram consideradas 5 classes dentro de cada compartimento. 

Para esse cálculo, em linguagem Pascal, foi utilizado o 

seguinte recurso: 

X = M 

LOG M 
e 

LOG M = y 

= Y ..•••.••••.•. LOG M - Y * LOG X 
LOG X 

e 

EXP(LOG M) = EXP (Y*LOG X) 
e e 

M = EXP(Y * LOG X) 
e 

e e 
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A variável SOBREV[I] representa a sobrevivência 

total da fase, para verificação. 

PROPORÇÃO DE ENTRADA E SAIDA DA DIAPAUSA 

No cálculo da proporção de lagartas que entra em 

diapausa, a variável ENTRADA[9,I] representa a passagem de 

lagartas grandes para o compartimento de diapausa: 

ENTRADA[9,I]:=TCLASSE[3,I]*DI 

Assim, inicialmente, uma proporção (DI) entra em 

diapausa, sendo ENTRADA[9,I] a quantidade que entra na 

classe I do compartimento 9 (lagartas em diapausa) e 

TCLASSE[3,I] o total de insetos na classe Ido compartimento 

3 (lagartas grandes ). 

Após essa passagem inicial das lagartas grandes, 

uma proporção das lagartas pequenas que passa para lagartas 

grandes, diariamente, entra em diapausa, no inverno: 

TCLASSE[9,I]=TCLASSE[2,5]*FE[2,5]*PD 

onde PD é a proporção de lagartas que entra em diapausa 

O próximo passo é calcular o total de cada classe 

do compartimento 9 
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Para calcular a proporção que sai da diapausa é

utilizada a seguinte equação: 

SAIDA[9,I]=TCLASSE[9,I]*PS 

onde PS á a proporção de lagartas que saem da diapausa 

ATUALIZAÇÕES 00S COMPARTIMENTOS 

A variável SAIDA[I,JJ é a quantidade de insetos que 

sai do compartimento I, classe J e ENTRADA[I,J] é a 

quantidade de insetos que entra na classe J+l do 

compartimento I. A diferença entre SAIDA E ENTRADA é que na 

SAIDA são considerados todos os insetos (mortos 1e vi vos) ,

enquanto que na ENTRADA ( quando entram no próximo 

compartimento) , são só os vi vos; dessa maneira, os mortos 

são eliminados. 

Calculadas todas as mudanças, os totais das classes 

são atualizados: 

TCLASSE[I,J]=TCLASSE[I,J]+ENTRADA[I,J-1]-SAIDA[I,JJ 

Alguns compartimentos têm que sofrer algumas 

modificações. 

O próximo passo é a atualização dos compartimentos: 
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TC0MPARTIMENTO[I,TEMP0]=TC0MPARTIMENT0[I,TEMP0]+TCLASSE(I,J] 

MÉDIA DE INSETOS MO MêS 

A seguir é calculado o número médio de insetos em 

cada fase, para cada mês ( TMEDIA2[I,J] ), e a proporção de 

ovos parasitados em cada mês (P0RPAR2[JJ). 

Após os cálculos, os dados são armazenados num 

arquivo ASCII e podem ser utilizados diretamente nos 

programas HARVARD GRAPHICS ou LOTOS para a confecção dos 

gráficos. 

OBSERVAÇÃO FINAL 

Nos casos em que os cálculos não podiam ser feitos 

diretamente e para conferir resultados intermediários foram 

criadas variáveis auxiliares. 
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Apêndice 3. Parâmetros utilizados nas simulações das 
Figuras 10 a 12.

K 

TB 

ovo 

78,00 
11,2 

bll=0,80; 

b12=0,9; 

lag. peq 

258,48 
7,3 

b22=0,80;b23=0,80; 

b31=0,85;b32=0,70;b33=0,9;b34=1; 

b4l=0,80;b42=0,46;b44=1;g44=1; 

MES 

JAN FEV MAR ABR 

PD=0 PD=0 PD=0 PD=0 

ps=l ps=l ps=l ps=l 

B24=0,8 B24=0,8 B24=0,8 B24=0,8 

B21=0,2 B43=1 B43=1 B43=1 

B43=1 B21=0,2 B21=0,2 B21=0,2 

pr=0 pr=0 pr=0 pr=0 

lag.grande 

258,48 
7,3 

MAI 

PD=0.2 

ps: =0 

B24=0,05 

B43=1 

B21=0,2 

pr=0 

JUN 

pupas 

126,08 
10,6 

PD: =0.4 

ps: =0 

B24=0,05 

B43: =l 

B21: =0,2 

pr=0 
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151 

MtS 
AGO SET OUT NOV DEZ 

PD=0,4 PD=O PD=O PD=O PD=O PD=O 

ps=O ps=l ps=l ps=l ps=l ps=l 

B24=0,05 B24=0,05 B24=0,8 B24=0,8 B24=0,8 B24: =0,8 

B43=1 B43=1 B43=1 B43=1 B43=1 B43=1 

B21=0,2 B21=0,2 B21=0,2 B21=0,2 B21=0,2 B21=0,2 

pr=O pr=O pr=O pr=O pr=O pr=O 
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