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RESUMO
Este trabalho foi realizado com o objetivo de es
tudar aspectos biológicos e nutrição de Antiaarsia

gemmataZis

Hübner, 1818 (Lepidoptera - Noctuidae) em meios natural e arti
ficial.

Procedeu-se paralelamente observações
sobre a influên
�
. -

eia de diferentes temperaturas e fotoperíodos sobre o desenvol
vimento do inseto.
O estudo em meio natural (soja cultivar Bossier)
foi conduzido em camaras climatizadas reguladas para 209, 259,
309 e 359C, enquanto que em meio artificial a sala de
foi mantida a 25 ± l9C.

criação

Ambos os estudos foram conduzidos

a

60 ± 10% de UR e· fotoperíodo de 14 horas.

o estudo do fotoperíodo no desenvolvimento ao in

seto foi conduzido em câmaras reguladas para cs períodos de fo
tofase e escotofase de 14:10, 13:11 e 12:12, mantidos por sele
tores de programa ("timers").

Em cada câmara foi mantido o re

gime de 25 ± l9C.
A duração das fases de lagarta,
to foi
a

inversamente proporcional

viabilidade larval

e pupal

foi

a

pupa e

temperatura
maior

na

sendo

faixa

de

adul
que
tem

2

peratura de 259a 359C.

O regime térmico mais favorável para a

postura e desenvolvimento do inseto foi de 259C.
Em decorrência do alongamento da fase larval na
temperatura de 209C, o consumo alimentar e peso corporal da la
garta nesta temperatura foram mais elevados.
Os índices nutricionais estudados em meio natu
onde

ral foram influenciados pelos regimes térmicos testados,

os valores da Eficiência de Conversão do Ingerido e Eficiência
de Conversão do Digerido flutuaram entre os instares e temper�
turas e, o índice de Consumo foi diretamente proporcional à e
levação térmica.

Por outro lado, a Digestibilidade

Aparente

decresceu do terceiro para o quinto instar dentro da faixa

de

temperatura de 309 a 359C.
Aproximadamente 90% do alimento consumido por A.
gemmatalis ocorreu nos dois últimos instares larvais,dentro da

faixa de temperatura compreendida entre 209a 359C.
A font� proteica utilizada na elaboração da die
ta artificial influiu na duração, peso e viabilidade larval de
A. gemmatalis, desde que na dieta à base de feijão 'Branco

de

Uberlândia', os insetos apresentaram redução dessa fase, porém
maior peso e viabilidade e, originando quase a totalidade

de

pupas anormais, enquanto que os insetos criados na dieta à ba
se de feijão 'Rosinha' proporcionaram fêmeas mais fecundas.
As cultivares de feijão utilizadas como

fonte

proteica na elaboração das dietas influíram no consumo e utili
zação alimentar de A. gemmatalis, uma vez que os insetos cria
dos na dieta à base de feijão 'Branco de Uberlândia'

tiveram

valores mais elevados para a eficiência de conversão alimentar

3

e

razao do crescimento, enquanto que aqueles insetos mantidos

na dieta à base de feijão 'Rosinha' apresentaram melhor diges
tibilidade, proporcionando pupas de maior peso.
Os regimes de fotoperíodos testados

evidencia

ram influência sobre o desenvolvimento do inseto, desde que

a

razao sexual foi menor quando os insetos foram submetidos a 12
horas de luz, enquanto que o regime de 13 horas de luz propor
cionou alongamento da fase larval, com taxa mais elevada de a
normalidade da fase de pupa.

Por outro lado, os

insetos

submetidos a 14 horas de luz tiveram maior viabilidade nas fa
ses de lagarta e pupa.

Nenhum d os regimes

dos testados influiu na duração e peso das pupas.

de fotoperío
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BIOLOGICAL ASPECTS AND NUTRITION OF Antiaarsia gemmatalis HÕBNER.,
1818 (LEPIDOPTERA-NOCTUIDAE) ON NATURAL AND ARTIFICIAL MEDIA AND EFFECT
OF TEMPERATURE AND PHOTOPERIOD 0N THEIR DEVELOPMENT

Author: Rogério Fernan?o Pires da Silva
Adviser: Dr. José Roberto Postali Parra
SUMMARY
This research was carried out for study the
biological aspects and nutrition of Antiaarsia gemmatalis
Hübner, 1818 (Lepidoptera-Noctuidae) on natural and artificial
media.

The evaluation of the effects of differents temperatures

and photoperiods on development of insect were made.
The study on natural diet (soybean of the cul ti-.
var Bossier) was carried out in climatized chambers at constant
temperatures of 209, 259, 309 and 359C, while in artificial
diet the rearing room was maintained at 25 ± l9C.

Both studies

were carried out at 60 ± 10 % relati ve humidi ty and 14 hours
photoperiod.
The effect of photoperiod on the development of
insect was carried out in chambers set at constant photoperiod
of 12, 13 and 14 hours maintained by timers and temperatura of
25 ± 19C.
The
stages

were

duration

proporcionally

of

larval,

inverse

to

pupal
the

The viability of the larvae and pupae were
range of 259-359C.

and

adult

temperature.
highest in the

The favorable temperature for oviposition
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and development of insect was 259C, although the food
consumption and body were highest at 209C.
The nutritional indices studied on natural diet
were affected by temperature.

The values of ingested food

conversion (ECI) and digested food conversion (ECD) varied
according to instars and temperatures and, the consumption
index (CI) increased proporcionally with the temperature.

The

approximate digestibility (AD) decreased from 39 to 59 instar
of the larvae submitted to the temperatures of 309 and 359C.
The greater food consumption (ca.90%) for A.
gemmataZis occurred in the two last instars at 209 - 359C.

The proteic source utilized in artificial diet
affected the duration, weight and viability of larvae.

The

artificial diet with 'Branco de Uberlândia' bean decreased the
larval stage duration, but increased the weight and viability
of pupae.

The pupae of these larvae were almost totaly

abnormal.

The insects maintained on artificial diet with

'Rosinha' bean provided more fertile females than the other
diets.
The consumption and utilization of food by A.
gemmataZis were largely dependent on the cultivar of beans

utilized as proteic source.

The values of efficiency of food

conversion and growth rate were highest in artificial diet
with 'Branco de Uberlândia' bean, whereas the insects
maintained in artificial diet with 'Rosinha' bean, presented
better digestibility and higher weight of pupae.
The phoroperiods studied affected the
development of insects.
photoperiod.

The sex ratio was lowest at 12 hours

In the 13 hours photoperiod the larval duration
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was longest, with high rate of anorrnality of the pupae.

The

viability of the larvae and the pupae were highest in the
insects subrnitted at 14 hours photoperiod.

The duration and

weight of pupae was not influenced by the photoperiods
treatrnents.
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1.

INTRODUCÃO
O Brasil como maior produtor de soja da América

Latina e, ocupando a terceira posição do cômputo mundial (FAO,
1978), ressente-se ainda da baixa produtividade que alcança em
relação aos países de maior produção.

Tal situação é atualmen

te compensada pelo aumento de área cultivada nas diferentes re
giões.

Em conseqüência disto, podem ocorrer

mudanças drásti

cas na entomofauna decorrentes do deslocamento de outras cultu
ras, introdução da soja em areas recém desbravadas, aração de
pastagens e, drenagem de baixadas anteriormente alagadas e im
produtivas, pois cada agro-ecossistema estabelece-se com uma. ca
racterística entomológica peculiar.
Dessa forma, a cultura da soja fica sujeita
ataque de muitas espécies de insetos.

Porém, poucas

sao

rias sob o ponto de vista econômico, já que existe um
elevado de espécies predadoras, parasitas e outros

ao
se-

numero

agentes n�

turais de controle, que geralme nte mantêm as populações daspr�
gas abaixo do nível de dano econômico.
Devido às características fisiológicas próprias,
a soja compensa a desfolha pela emissão de novas folhas e pelo
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aumento da fotossintese em folhas da parte inferior da planta.
Por este motivo, houve um grande avanço no estudo do comporta
mento da cultura em relação aos insetos desfolhadores, inclui�
do a lagarta da soja, Anticarsia gemmataZis Hübner, 1818 (Lep!
doptera-Noctuidae), considerada a principal espécie filóf aga da
soja no Brasil.
Embora existam diversos trabalhos de simulação
de

de danos visando fornecer subsídios a programas de manejo
pragas em soja (TURNIPSEED, 1972;
DEN, 1965;

STRAYER, 1973;

BEGUM e E

GAZZONI, 1974), os produtores necessitam de infor

mações mais completas sobre o comportamento alimentar, necess!
dades climáticas, inimigos naturais, importância econômica

e

métodos de controle das diferentes espécies de pragas, para a
perfeita aplicação desses programas.
Embora A. gemmata Zis seja bastante estudada em
no

vários aspectos, faltam pesquisas básicas, principalmente

tocante à técnicas de criação e comportamento alimentar em di
ferentes condições climáticas.
Assim, o presente trabalho objetivou o desenvol
vimento de técnicas de criação em meio artificial, para

ense

jar que o estudo sobre essa espécie não restrinja-se ao perío
d o de cultivo da soja.

Paralelamente, estudou-se o

comporta

mento do inseto em diferentes temperaturas e fotoperiodos
analisou-se o consumo e utilização de alimento em meios
ral e artificial.

e,
natu
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2. REVISÃO DA LITERATURA
2.1. Distribuição, nomenclatura e hospedeiros
Anticarsia gemmataZis Hübner, 1818 {Lepidopter�

-Noctuidae) é considerado o principal inseto desfolhador da so
ja no Brasil.

Pode provocar sérios desfolhamentos na cultura,

desde o sul de Goiás e Mato Grosso até o Rio Grande do Sul (PA
NIZZI et aZii, 1977).

Estes autores indicaram a ocorrência de

altas populações da praga, mais cedo no norte que no sul
com desfolhamentos mais consistentes em áreas meridionais.

do

país,
FORD

et aZii (1975) referiram A. gemmataZis como urna espécie de cl�

ma tropical e subtropical , sendo encontrada desde

os

Estados

Unidos da América do Norte até a Argentina.
A lagarta dessa espécie é cornurnente denominada
de "velvetbean caterpillar" nos EUA, devido aos sérios desfo
lhamentos causados

a

Stizolobium deeringianum Bort.

No Méxi

co , ela e conhecida por "gusano terciopelo" e, no Brasil é cha
mada de "lagarta da soja" (FORD et alii, 1975).
Até recentemente , o nome específico foi erronea
mente adotado como gemmati lis por mui tos autores.

Esse erro
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estava aparentemente apoiado no trabalho

de Smith (1893), se

gundo FORD et alii (1975).
A. gemmatalis e considerada primariamente praga
das leguminosas, embora tenham sido registrados surtos em algQ
doeiro (HINDS e OSTERBERGER, 1931), arroz
1977) e, pastagens (WILLE, 1943)

(TARRAGÕ

MOSCARDI

et

alli�

(1979) referiu 37

hospedeiros para essa espécie.
Existe
bre A.
ram

gemmatalis,

327 referências

uma bibliografia relativamente ampla SQ
sendo que FORD

et alii

sobre diferentes

(1975)

compila-

aspectos dessa

espe-

cie.
Mais detalhes sobre distribuição e hospedeiros
desta praga, foram revisados por SILVA (1975).
2.2. Biologia em meio natural
WATSON (1916) observou que A. gemmatalis

faz po�

tura isolada na face inferior das folhas de feijão veludo (Stf
zolobium deeringianum Bort.), sendo menos freqüente nas hastes
e pecíolos.

Comportamento semelhante foi observado por ELLI

SOR e GRAHAM (1937) e por GREENE et alii

(1973).

Estes Últi

mos autores referiram que a postura é realizada durante a noi
te, onde o pico de oviposição ocorre entre as 21 e 23 horas e,
que a postura é maior com o decréscimo da temperatura e aumen
to de umidade, diminuindo a medida que o orvalho acumula-se na
planta.
Segundo WATSON

(1916) os ovos de A. gemmatalis

sao esbranquiçados até dois dias antes da eclosão,

quando

en
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tão tornam-se

riu de coloração
ses
ca

autor citou

Este mesmo

sao.

de julho,
de três

marrom-avermelhado,

Por

de incubação

tos casos tornarem-se inviáveis.
dos

ovos mantidos

a

ecloem cerque

revelou

(1916)

mais fria) têm

ou mais,
REID

temperatura

da

eclodem lagartas

(época

de uma semana

antes

ovos colocados nos me

WATSON

sua vez,

em novembro

os ovos colocados
ríodo

que dos

agosto e setembro,

dias.

pouco

refe

(1942) os

rosados, enquanto que ELLISOR

um p�

podendo, em mui-

(1975) observou

de 24±29C, ocorre a

que
eclo

sao em dois ou três dias.
A. gemmatalis sofre

seis ecdises, mas no final

da estação climática favorável, alguns indivíduos podem sofrer
até sete "mudas''.

Nos dois primeiros instares,

nifica levemente o parênquima foliar, deixando
tactas.

lagarta da

a

as nervuras in
completame�

Após o segundo instar a lagarta consome

te a folha, com possível exceçao

da nervura central e lateral

STRAYER e GREENE

(WATSON, 1916).

observaram

(1974) também

que nos três primeiros instares os prejuízos às folhas são pequenos, ocorrendo

grandes danos quando atingem os Últimos íns

tares larvais.
A variação de coloração em lagartas de A. gemma
talis foi amplamente abordada por WATSON (1916) e GUY'IDN (1940).
De acordo com esses autores, as lagartas muito jovens apresen
taram sempre cor verde, e após o primeiro instar

a

coloração

varia de verde claro até formas escuras.
A duração e descrição de cada instar larval fo
ram feitas por WATSON (1916), em lagartas alimentadas com fei
jão veludo e mantidas em gaiolas no campo; nestas condições

o
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período larval se estende por 20 a 38 dias;

ELLISOR (1942) ob

servou, para esta fase, um período de três semanas de duração
em temperaturas típicas dos meses de julho, agosto e setembro.
STRAYER e GREENE (1974) citaram que os três primeiros instares
se desenvolvem em cerca de quatro dias e que os Últimos em dez
dias, durante o verao.
O efeito da temperatura sobre o numero de ecdi
ses de A. gemmatalis foi observado por REID (1975).

Verificou
tiveram

que lagartas criadas em temperaturas acima de 18,39C,
cinco ou seis ínstares;

entretanto, aquelas criadas em tempe

raturas inferiores, tiveram de seis a sete instares.

O

mesmo
in

autor demonstrou que o número de "mudas" pode também ser
fluenciado pela idade da folha.

A proporção de lagartas que so

freu poucas "mudas" foi alta, quando alimentadas com folhas no
vas em relação aquelas criadas em folhas mais velhas.
No fim de seu desenvolvimento, a lagarta, segu�
do HINDS (1930)

11

joga-se" no solo onde se transforma em

Esta fica localizada pouco abaixo da superfície, sob
ou enterrada mais profundamente.

pupa.

detritos

As pupas são do tipo obtecta

e completam o desenvolvimento em sete dias no roes de agosto
em dez a onze dias em setembro (WATSON, 1916) .

e

A duração de pu

pas originárias de lagartas alimentadas com folhas de idade in
termediária estendeu-se de 7,7 dias e 29,49C at� 19,4 dias

a

18,39C, em condições de laboratório (REID, 1975).
As pupas mudam de coloração em 24 horas, passa�
do de verde claro inicial para marrom brilhante.

Medem cerca

de 18 a 20 mm de comprimento por 4 a 6 mm de diâmetro. Os seg
mentos abdominais são densamente pontuados na metade anterior
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de cada segmento e, três pares de espinhos estão localizados na
extremidade do abdome

(WATSON, 1916).

As diferenças morfológicas em adultos de A. ge�
matalis foram relatadas por FORBES (1954) e GREENE (1974), com
base no comprimento e formas das escamas localizadas nas
nas do macho e da fêmea.

As escamas sao longas

e

per

evidentes

no fêmur da perna protorácica e tíbia da perna metatorácica dos
machos;

ao passo que, as escamas sao curtas e esparsas nas�

nas das fêmeas (GREENE, 1974).

Entretanto, este a utor consid�

rou que a determinação do sexo pelo método de escama da

perna

nao é muito segura.

o

vôo diurno de A. gemmatalis foi descrito corno

repentino, formando ângulos, e sem direção quando as mariposas
são perturbadas;

ao passo que os movimentos noturnos se carac

terizam por voos dirigidos, vagarosos e muito mais controlados
(GREENE et alii, 1973).

Estes mesmos autores indicaram a libe

ração do ferornônio pela fêmea corno precursor da cópula e citaram cinco fases na atividade de acasalamento:

liberação do fe

romônio, atração do macho, posição de cópula assumida pelo macho, transferência de esperma e separaçao.

Observaram

gue a maioria dos acasalamentos ocorre duas horas após o

ainda
por

-do-sol, diminuindo gradativamente até as 22 horas. LEPPIA (197@
estudou o acasalamento de A. gemmatalis em condiç6es de labor�
tório a 27±19C.

Neste caso, o pico de acasalamento ocorreu d�

rante as primeiras 48 h de emergência dos adultos, continuando
num nível reduzido até o sexto dia e declinando até

159

dia.

A postura foi iniciada no terceiro dia, com o pico de oviposi
ção ocorrendo no quinto dia, havendo um declínio gradativo até
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o 189 dia.

O mesmo autor citou que houve percentagens de94,9%
�

de acasalamentos, com 402 ovos depositados por fêmea.

O nurne-

ro de cópulas foi medido pelo número de espermatóforos,

sendo

encontrados 1,7 por fêmea.
A longevidade de adultos de A. gemmatalis
chegar a cinco semanas, em gaiolas com feijão veludo
1916).

pode

(WATSON,

Esse autor mencionou� que devido a esta longevidad�os

adultos migram e atingem até o norte do Canadá.

REID (1975) ci

tou que, podem ocorrer até três gerações do inseto na

cultura

da soja, à te mperatura de 29,49C.
2.3. Biologia em-meio artificial
Existem poucos trabalhos sobre o ciclo biológi
GREENE et alii (1976)

co de A. gemmatalis em meio artificial.

desenvolveram uma dieta semi-sintética à base de feijão, germe
de trigo e proteína de soja, na qual observaram alguns aspectos
biológicos do inseto, comparando-os com dieta natural.

Corno

desvantagem, eles mencionaram um aumento em 15% na duração
ciclo

do

e um pequeno acréscimo na mortalidade larval, muito em

bora as diferenças não tenham sido estatisticamente significa
tivas.

LEPPLA et alii (1977) estudaram diversos aspectos bio

lógicos de A. gemmatalis em dieta artificial, sob temperaturas
variáveis de 109 a37,89C, com intervalos de 5,59C.
vimento larval ocorreu entre 139 a369C;
são das lagartas foram 1 89 e 369C.

O desenvol

os limiares para ecl�

A sobrevivência diária por

estádios e o potencial biótico foram avaliados em colônias man
tidas a 21,19 C, 26,79C e 32,29C, sendo

o

Ótimo

observado

a
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26,79C.

Verificaram ainda que a envergadura das asas,

tanto

para os insetos criados em la boratório, como para os coletados
no campo, foi inversamente proporcional à temperatura.
MOSCARDI (1979) verificou o efeito da temperat�
ra sobre a oviposição, eclosão de lagartas e longevidade de A.
gemmatalis.

A fecundidade média variou de 310 ov os p or

a 32,29C a 842,16 ovos por fêmea a 26,79C.
tremas, a fecundidade foi muito reduz ida,

fêmea

Nas temperaturas e�
sendo que

as

f ê

meas mantidas a 21,19C apres entaram uma maior capacidade de :po�
tura do que as de 32,29C.

A percentagem média de eclosão

va

riou de 68,6% a 21,19C para 85,71% em temperaturas não contro
ladas.

Os valores obtidos a 21,19C

foram

baixos em relação às outras temperaturas.

significativamente
A longevidade média

dos adultos variou de 11,2 dias para fêmeas mantidas a 32,29C,
a 24,8 dias para fêmeas a.21,19C, confirmando os resultados de
outros autores, de q ue a longevidade é inversamente proporcio
nal à temperatura.

A taxa liquida de reprodução variou de 135,.11

a 32,29C para 369,00 a 26,79C.
2.4. Efeito da temperatura na b iologia dos insetos
A temperatura constitui um importante fator fí
sico que age so bre o comportamento dos insetos, provocando

e

feitos fisiológicos nos indivíduos de uma população, modifica�
do a atividade do sistema endócrino , sobrevivência, reprodução, etc.
A rapidez de desenvolvimento do inseto

aumenta

e a longevidade decresce com a elev ação da temperatura, confo�
me exemplos citados por ENGROFF_ e WATSON (1975 ), REID (1975) e
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BARFIELD et ali·i (1978).
Um modelo

de

desenvolvimento

para pecilotér

rnicos foi proposto p or SHARPE e DeMICHELE (1977). O modelo con
sidera a inativação de desenvolvimento em baixas e altas temp�
raturas devido a um controle hipotético de enzimas pelos inse
tos.

BARFIELD et alii (1978) apresentaram modelos dependentes

de temperatura para o parasito Bracon melZitor Say e Spodopte
ra frugiperda (J.E. Smith).
O efeito da temperatura sobre a reprodução e lon
gevidade foi estudado para várias espécies de insetos.

A li

teratura revela que o pico de fecundidade é próximo de urna tem
peratura moderadamente alta, dentro da faixa favorável a repr�
dução do inseto (JACOBSON, 1965;

TOBA et alii, 1973;

e WATSON, 1975; LEPPLA et alii, 1977).

ENGROFF

Estudando a fecundida

de de B. meZlitor em diferentes temperaturas, BARFIELD et alii
(1977) observaram que a fecundidade máxima ocorreu a 26,79C

e

o pico de oviposição verificou-se aos 11 dias, nessa mesma tem
peratura.

Essa tendência também foi observada por

ENGROFF

WATSON (1975) para Bracon kirpatricki Wilk. e LEPPLA
(1977) para A. gemmataZis.

et

A influência da temperatura

e

alii
sobre

a oviposição pode ser atribuída, em parte, ao efeito

causado

no período de pré-oviposição.

período

De um modo geral, este

é decrescente com o aumento térmico.
Segundo a literatura,a eclosão das lagartas no�
malmente é reduzida nas temperaturas próximas aos limites sup�
rior e inferior da faixa favorável a reprodução dos insetos. '
TOBA et alii (1973) obtiveram adultos de TrichopZusia ni (Hbn).
a 16, 21

B

27,29C, e verificaram que a viabilidade nessas tem-

17
peraturas foi de 23, 92 e 70% respectivamente.

LEPPLA et alii

(1977) observaram que 85% das lagartas de A. gemmatalis eclodi
ram a 32,2 e 26,79, e que reduzida eclosão ocorreu a 21,19C.
A influência da temperatura sobre o

desenvolvi

mento larval e pupal de A. gemmatalis foi estudada por REID (1975)
em soja, NICKLE (1977) em amendoim e por LEPPLA et alii (1977)
em meio artificial;

todos em condições de laboratório. Segun

do REID (1975) o ciclo de ovo a adulto foi de 18, 23, 46 e

90

dias a 29,49, 23,99, 18,39 e 15,69C respectivamente, quando as
lagartas foram criadas em folhas de soja de idade
ria.

Esse autor citou ainda que a duração larval nas tempera

turas citadas foi de 10,7,
mente.

intermediá

13,7 ,

26,8 e 53 dias

respectiva

NICKLE (1977) verificou que o tempo de desenvolvimento

larval de A. gemmatalis variou inversamente com a temperatura.
LEPPLA et ali-i (1977) estudaram alguns aspectos
da biologia de A. gemmatalis em temperaturas constantes,
amplitude de 109 a 37,89C.
val foi maior a 21,19,

numa

Observaram que a sobrevivência lar

26,79 e 32,29C.

A duração média

lar

val de machos e fêmeas nessas temperaturas foi de 30, 7 6 e 29 ,80;
15,54 e 15,74;

12,53 e 12,38 dias, respectivamente.

Os auto

res verificaram ainda que a freqfiência de acasalamento foi se
melhante nas três temperaturas, sendo observado
O,96 a 1,00 espermatóforo por fêmea.
a 26,79C e menor a 32,29C.

uma

média de

A fecundidade foi maior

Concluíram ainda que em

condições

de laboratório, a temperatura Ótima é de 26,79C, mas que o in
seto sobrevive e se reproduz numa faixa de temperatura

entre

21,19 e 32,29C.
LEPPLA (1976) estudou o comportamento reprodut!
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vo de A. gemmatalis a 26,79C.

Observ0u que

a

maior ativida

de de acasalamento se verificou nas primeiras 48 horas.

Não

foi observada oviposição até o terceiro dia, sendo que o

pico

de postura ocorreu no quinto dia, com uma constância do quinto
ao décimo dia, declinando gradualmente até findar no 189

dia,

apos a emergência do adulto.
MOSCARDI (1979) verificou que a fecundidade

de

A. gemmatalis variou substancialmente nas diferentes temperat�
ras, sendo mais alta a 26,79C.
23,99C a 29,49C.

A faixa mais favorável foi de

A fecundidade mais baixa observada,

cou-se a 21,1 e 32,29C.

verifi

Fêmeas resultantes de lagartas

cria

das em laboratório e sujeitas a um quadro variável de tempera
tura ( 229 a 349C), foram significativamente mais fecundas do que
fêmeas resultantes de lagartas criadas com folhas de

soja

condições de campo, e sujeitas ao mesmo regime térmico.

em

Segu�

do o mesmo autor, essa diferença foi atribuída à grande sensi
bilidade dos insetos selvagens às condições de laboratório

e,

à diferença genética existente entre os insetos sob diferentes
condições de criação.

Essas observações concordam com

(1972) que afirmou que a adaptação de um inseto
artificiais de criação, leva algumas gerações.

as

BOLLER

condições

Ainda MOSCARDI

(1979) referiu que os adultos resultantes de lagartas oriundas
de laboratório e criadas em gaiolas com soja, no campo,

apre

sentaram fecundidade similar às fêmeas exclusivamente de labo
ratório, sob o mesmo regime de temperatura variável. A eclosão
média foi significativamente
menor a 21,19C em relação as
'
tras temperaturas, tanto constantes como variáveis.

ou-
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2.5.

Consumo e utilização de alimento por insetos
É fundamental o conhecimento do comportamento�
pelo

limentar do inseto e da quantidade e qualidade requerida
me�mo em relação a seus hospedeiros, para avaliação do

poten-

cial de danos e o grau de associação existente (SMITH 1959, WAI'.!2
BAUER 1962, JONES e THURSTON 1970, MUKERJI e GUPPY 1970, KOGAN
1973, KOGAN e COPE 1974, REID 1975, BOLDT et alii 1975, NICKLE
1977, CAPINERA 1978, MOSCARDI 1979).

Embora

a

aceitação

da

planta como alimento pelo inseto pareça ser governada pela pr�
sença ou ausência de estimulantes ou deterrentes, alguns auto
res também dão ênfase ao valor nutricional da planta como ali
mento_. SOO HOO e FRAENKEL (1966) mencionaram o fato de que

os

hospedeiros de um inseto que não suportam o mesmo nível de in
festação, indicam que são menos favoráveis corno hospedeiros
alimentação do inseto ou possuem baixa utilização alimentar. Por
outro lado, NORRIS e KOGAN (1980) citaram urna

combinação

de

fatores químicos e morfológicos corno responsáveis pela relação
entre os insetos e hospedeiros e, os processos metabólicos en
volvidos na utilização da planta como alimento.
Alguns autores, corno JONES e THURSTON (1970), KQ
GAN e COPE (1974), REID (1975) e NICKLE (1977) observaram que
cerca de 80% do alimento consumido durante o ciclo larval, ve
rifica-se nos dois Últimos instares.
NICKLE (1977), estudando o consumo de seis esp�
cies de lepidópteros em amendoim e sob seis diferentes temper�
turas, verificou que o consumo total de massa foliar
gemmatalis foi de 1,07g,

1,45 g,

2,14g,

2,22 g,

por

A.

1, 6O g e 2, 4 0g
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a 359,

32,29, 29,49,

26,79, 23,89 e 21,19C

respectivamente.

Na temperatura de 26, 79C o consumo médio por instar foi O ,0046g,
0,0069g,

0,0 219g,

0,0547g,

0,444 7 g e 0,1384g respectivamen-

te.
O consumo e duração da fase larval de A. gemma
talis em folhas de soja com idades diferentes (folhas novas,de
idade intermediária e folhas completamente maduras) sob alguns
18,39,

regimes de temperaturas (15,69,

de maturação da folha.

fo-

Ver ificou que o consumo de-

rarn determinados por REID (1975)
pende da idade do inseto e da

23,99 e 29,49C),

temperatura, e não

do

estágio

A área consumida acumulada,

aumentou

logaritmicamente cqm a idade larval e, nos dois Últimos insta·res a lagarta consumiu mais de 90% da área total.

A área con

sumida pelas lagartas criadas em folhas de idade intermediária

foi de 95,l cm 2, 103,8 cm 2

104,0 cm

23,99 e 29,49, respectivamente.

2

e 90,7 cm

2

a

15,69, J.8,39,

O mesmo a utor afirmou

ainda 1

que a temperatura e a idade da folha afetaram o número de

mu

das das lagartas, conseqüentemente afetando o total de alimento
consumido.

As lagartas criadas em tempera turas superiores 18,39C

tiveram cinco ou seis instares e, aquelas criadas em temperat�
ras inferiores, seis ou sete Instares.

As lagartas que sofre

ram mudas adicionais, consumiram maior área foliar e

produzi

ram pupas mais pesadas.
I30LDT et ali1: (1975) avaliaram o consumo da

a

rea foliar de soja por seis esp�cies de lepid&pteros e,conclu!
ram que em todas, cerca de 90% do consumo verificou-se durante
os dois últimos instares, sendo

84, O cm 2 durante todo o ciclo.

que

A.

gemmataZis

consumiu
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Embora a literatura enfatize a importância

do

hospedeiro no consumo e na biologia dos insetos,existern poucas
investigações sobre o efeito dos estágios fenológicos sobre o
comportamento dos mesmos (MOSCARDI, 1979).

Por outro lado, cu�

tivares diferentes de certas plantas, e estágios fenológicos de
urna mesma espécie de planta, apresentam variação na capacidade
de suportar o desenvolvimento e reprodução de insetos.

JACOB

SON e BLAKELEY (1958) verificaram que lagartas de Agrotis orth�
gania Morr., alimentadas com trigo produziram adultos mais fe
cu ndos do que aquelas criadas em cevada ou aveia.

Isso foi a

tribuído à diferença do valor nutritivo existente entre as plaE_
tas testadas.
cresci

WALDBAUER (1962, 1964) verificou que o

mento e reprodução de Protoparce sexta (Johan.� foram semelhan
tomateiro

tes em dente-de-leão (Taraxacum officinale Weber) e
(Lycopersicon esculcntum Mill.).

Segundo o autor,

era de se

esperar rejeição por parte do inseto, corno ocorreu com
hospedeiros, que nao solanáceas.

Explica o autor, que

outros
os

e

feitos adversos ocorrentes devem-se especialmente à baixa taxa
alimentar, causada por deterrentes não nutri tivos.

SOO HOO e

FRAENKEL (1966) observaram que algumas das 18 plantas

estuda

das, pertencentes a 13 famílias diferentes, não proporcionaram
desenvolvimento adequado à Prodewia er,idania Cramer ,devido priE
cipalmente à baixa digestibilidade, baixa eficiência de conver
são e baixo consumo alimentar, ou então, ao efeito

associado

desses fatores.
MUKERJI e GUPPY (1970) alimentaram lagartas

de

quinto e sexto instares de Pseuâaletia unipuncta (Haw.) com di
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ferentes quantidades de folhas de milho, e verificaram que, se
a taxa de alimento ingerido foi baixa, mas acima do limiar

de

nutrição, as lagartas se desenvolveram rrenos que o normal,sofrendo mudas
adicionais e produzindo adultos menos fecundos.

KOGAN (1973)

observou que a eficiência de utilização de 17 variedades e li
nhagens de soja e cinco outras leguminosas, por E'piZachna vari
vestis Mulsant, variou consideravelmente.
As condições fisiológicas das plantas e seus e�
tágios fenológicos podem exercer influência na capacidade

re

produtiva do inseto, conforme verificou FITCH (1931) em milho,
pela

quando as plantas ainda pequenas foram menos infestadas
quinta geraçao de Ostrinia nubiZaZis (Hübner), do que

plantas

maiores, sendo portanto menos preferidas para oviposição e im
próprias para o crescimento e sobrevivência larval.

BEX::K (1956)

testou a influência de alguns fatores nutricionais do milho so
bre o estabelecimento e desenvolvimento larval de

o.

nubiZaZis

e, não obteve evidências da impropriedade de plantas jovens ao
estabelecimento da praga, atribuindo à alguma deficiência

nu

tricional ou efeito adverso no comportamento alimentar do inse
to.

McWILLIAMS e BELAND (197 7) verificaram que as lagartas de

HeZiothis zea (Boddie)

mostraram preferência por folhas

trifo

lioladas recém expandidas de soja, quando então apresentaram

de

senvolvirnento mais rápido, pupas mais pesadas e menor taxa

de

mortalidade, em cornparaçao com lagartas criadas com a

tercei

ra, quinta e sétima folha trifoliolada da mesma planta.
MOSCARDI (1979) observou urna diminuição do con
sumo de peso fresco de folhas de soja por A. gemmataZis

a me

dida que os processos fenológicos da p lanta avançaram. A média
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de peso fresco consumido pelo quarto instar larval variou

de

0,137g no estágio de formação até o enchimento de vagens, para
0,222g no início do estágio vegetativo da planta.

Os resulta

dos foram similares para os dois primeiros estágios da planta.
Por outro lado, o autor revelou que um fato importante foi que
as lagartas do quarto instar consumiram significativamente ma.is
peso f resco de folhas de plantas senescentes, do que no
gio de formação

até o enchimento das vagens.

O yuinto instar

larval consumiu significativamente mais peso fresco nos
gios vegetativos da planta.

O consumo médio variou de

na fase senescente para 1,085g nos Últimos es tágios
vos.

O consumo decresceu do florescimento para a

da planta, mas os resultados
(P < 0,05).

nao

diferiram

está
está
0,786g

vegetati

senescência

estatisticamente

O mesmo autor citou que a duração média de ovo até

pupa variou de 12,6 dias para lagartas alimentadas com
dos Últimos estágios vegetativos, até 14,3 dias para
criadas com folhas da fase senescente da planta.

folhas
lagartas

O desenvolvi

mento médio de pupa variou de 8,9 dias de lagartas alimentadas
com folhas do estágio de formação até enchimento das vagens,pa
ra 9,4 dias daquelas oriundas de lagartas criadas
da fase de florescimento.

A duração média de

ovo

com

folhas

até adulto

foi de 21,9 dias para lagartas de A. gemmatalis criadas com fo
lhas dos Últimos estágios vegetativos, e 23,4 dias para
las alimentadas com folhas da fase senescente.

A

aque

fecundidade

média variou de 515 ovos por fêmea, quando as lagartas se ali
mentaram com folhas do estágio senescente da planta, para 963,41
ovos por fêmea de lagartas alimentadas com folhas dos estágios
iniciais, cujos adultos foram significativamente mais fecundos.
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o

estudo mostrou que de modo geral houve um declínio na fecun

didade média à medida que se sucediam os estágios fenológicos.
As fêmeas mantiveram uma fecundidade relativamente alta em to
dos os estágios fenológicos, com exceção da fase senescente,o�
de ocorreu �m rápido decréscimo.

De acordo com o mesmo autor,

uma das causas da diferença observada pode ser atribuída à uma
diminuição do conteúdo de nutrientes nas folhas m ais altas

da

planta.

de

O percentual médio de eclosão de lagartas variou

71,06% para adultos cujas lagartas foram alimentadas

com

lhas dos estágios vegetativos iniciais, para 77,46%

naquelas

criadas com folhas do estágio de formação até

enchimento

fodas

vagens.1tsses resultados sugerem,segundo o autor, que a fenol�
gia da soja não tem efeito apreciável na eclosão de

lagartas,

ainda que os ovos colocados por fêmeas resultantes de lagartas
criadas com folhas dos primeiros estágios vegetativos tenham u
ma média menor de eclosão de lagartas, do que aquelas
com folhas de estágios posteriores.

criadas

A longevidade média de fê

meas acasaladas variou de 14,1 dias para aquelas

oriundas

de

lagartas provenientes d e folhas d o estágio de senescência, pa
ra 17,6 dias, quando de lagartas criadas com folhas da fase de
florescimento.
Outro fator importante para um

desenvolvimento

normal do inseto, é a presença de certa quantidade de água

na

planta, conforme verificaram SOO HOO e FRAENKEL (1966) com

P.

eridania 3 onde hospedeiros com baixo teor hídrico foram
riores como alimento.

WALDBAUER (1964) observou que

infe-

lagartas

de P. sexta que ocorriam em tempo quente e seco,alimentavam-se
menos, tinham baixa digestibilidade do alimento ingerido e me-
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nor crescimento, quando comparadas com lagartas que ocorriam em
períodos Úmidos.
Alguns autores mencionaram a alimentação de
dultos como fator importante no ciclo biológico
LUKEFAHR e GRIFFIN (1956)

a

dos

insetos.

observaram que adultos de

Pectino

phora gossypiella (Saund.,) quando alimentados com combinaç6es

de açúcares, ovipositaram de 37 a 54% mais que aqueles alimen
tados apenas com agua.

Observações similares foram feitas po:i:;

PRUESS (1963) para Chorizagrotis auxiliaria Grote. SHOREY (1963)
observou que a concentração de açúcares afetou a fecundidade e
a longevidade de T. ni.

LUKEFAHR e MARTIN (1964)

verificaram

que a alimentação de adultos foi muito importante para
this virescens(FJ e Alabama argillacea

(Hbn.),

Helio

duplicando

a

longevidade e, aumentando a fecundidade em cinco vezes para a
queles alimentados com solução açucarada, em relação aos manti
dos apenas com &gua. JENSEN et alii (1974) referiram que a fe
c undidade, longevidade e freqüência de acasalamento

aumentou

significativamente em P. includens, quando os adultos foram ali
rnentados com fontes de carboidratos.
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3. MATERIAL E METODO
3.1. Criação estoque
Os trabalhos foram desenvolvidos nos

laborató

rios e área experimental do Departamento de Entomologia da Es
cola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz", da Universida
de de são Paulo, Piracicaba, com AnticaPsia gemmatalis Hfibner,
1818 (Lepidoptera, Noctuidae), no periodo de março a

novembro

de 1980.
A criação foi iniciada em março de 1980, com a
dultos provenientes de Guaira, SP.

Para obtenção de ovos,

os

adultos foram colocados inicialmente em gaiolas teladas de 0,50
x O, 50 m, revestidas internamente com papel de filtro parafina
do, sendo alimentados com solução de água e mel na proporção de
9: 1.

Posteriormente, devido à dificuldade de manuseio,os in

setos foram transferidos em pequenos grupos de três
casais para gaiolas de O, 15 m de diâmetro x O, 20 m

a

quatro

de altura,

revestida internamente com papel jornal, usando-se a mesma ali
mentação.

A sala de criação foi mantida à 25±19C,UR de 60±10%

e fotoperlodo de 14 horas.
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Os ovos foram coletados diariamente do papel j�
nal e, colocados com auxílio de pincel fino, em papel de

fil

tro umedecido mantido no fundo de uma placa de Petri, cujo ta
man ho variava em função da quantidade de ovos do dia.

A eclo

são das lagartas ocorria nessas placas, sendo posteriormente s�
paradas para os diferentes estudos.

As

lagartas

remanescen

tes foram alimentadas com folhas tenras de soja da cultivarBos
s ier, permanecendo como criação estoque.

A soja foi

plantada

na área experimental do Departamento de Entomologia, em Latos
solo Roxo, série Luiz de Queiroz.

No período do ano

em

que

não havia condições climáticas favoráveis para o seu desenvol
vimento, a soja foi plantada em sacos de polietileno de 25 cm x
25 cm e mantidas em casa de vegetação.
3.2. Aspectos b iológicos em meio natural
Este estudo foi realizado em camaras climatiza
das reguladas para 209, 259, 309 e 359C.

umidade

A

relativa

no interior de cada câmara foi de 60±10% e, o fotoperiodo
14 horas, m antido por ''timers" acoplados ã lâmpadas tipo

de
luz

-do-dia.
Em cada temperatura foram individualizadas
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100, 50 e 45 lagartas, respectivamente, em tubos de vidro

de

2, 5 cm de diâmetro x 8, 5 cm de altura e, alimentadas diariamen
te com folhas de soja da cultivar Bossier.

o

número de lagar

tas por tratamento não foi constante, desde que foi

utilizado

todo o material obtido no dia. Foram separadas quinze lagartas

IJOr

tratamento para pesagem diária e determinação do número de ínstares,
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que foi feito pela medição das cápsulas cefálicas, através
urna ocular graduada BAUSII
tereoscópio WILD M4A.

&

de

LOMB, acoplada a um microscópio es

As demais lagartas foram também

manti

das nos mesmos tubos, devidamente fechados com algodão hidrófi
lo e, colocados em engradado de arame, com a abertura

voltada

para baixo, diminuindo assim a possibiiidade de incidência
fungos saprófitas.

Nestas condições, os insetos foram

de

manti

dos até a pupação.
As pupas foram sexadas (BUTT

&

CANTU, 1962)

pesad as com 24 horas de idade, em balança de precisão

e

METTLER

Hl0, com aproximação até décimos de miligramas.
Após a emergência, foram separados casais de mes
ma idade e colocados nas gaiolas utilizadas para criação esto
que, que tinham placas de Petri como tampa e base inferior. No
fundo dessas gaiolas colocou-se papel de filtro, o qual era u
medecido diariamente.

A alimentação foi fornecida através

de

um pequeno recipiente plástico de 25 ml de capacidade, no qual
era colocado solução de mel a 10%.

Este recipiente possuía uma

tampa de alumlnio perfurada, sendo que neste orificio era col�
cado um rolo dental Johnson' s, que permitia a alimentação do iE_
seto, por capilaridade.

Para não haver problema de

fermenta

çao, o alimento era trocado a cada dois dias.
Os ovos eram retirados diariamente com

auxílio

de pincel umedecido em agua destilada, contados e colocados em
placas de Petri. forradas com papel de filtro umedecido.

Atra

vés da coleta de uma aliquota diária, verificou-se a viabilida
de e perlodo de incubação.
Foram observados os seguintes parâmetros do ci-
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elo biológico do inseto:
Fase do ovo
período de incubação
- viabilidade
Fase de larva
- duração
- numero

de Instares

- peso
- viabilidade
Fase de pre-pupa
- duração
- viabilidade
Fase de pupa
- duração
- peso
- razao sexual
- porcentagem de deformação
- viabilidade
Adulto
- longevidade
período de pré-oviposição
- n9 de ovos por fêmea
3.3. Constante térmica
O limiar de desenvolvimento ou te mperatura base
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de cada fase de desenvolvimento do inseto foi calculado pelo m_½
todo do coeficiente de variação proposto por ARNOLD (1959), em
computador IBM 1130.

Com esses dados foi possível calcular-se

a constante térmica para cada fase pela fórmula K=y(t-a), pro
posta por Reaumur (1935), citado por
(1976), onde:

et

NETO

aZii

K = constante térmica, expressa em graus dia(GD);

t = temperatura ambiente;
volvimento;

SILVEIRA

a

=

temperatura do limiar de desen

t-a = temperatura efetiva e, y = tempo

requerido

para completar o desenvolvimento (dias).
3.4. Técnica de criação em meio artificial
3.4.1. Dietas testadas
Neste estudo foram testados três tipos de die
tas, modificadas de GREENE et aZii (1976),cujas composições fo
ram as seguintes:
Dieta A
- feijão 'Rosinha'

.............................

100 g

- água destilada ...........................•...

650 ml

- proteína de soja comercial (sojinha Superbom)

25 g

- caseina ..................................... .

10 g

- germe de trigo ...............................
- levedura ............

"' · · · · · .. .. .. .. . .. .. .. .. . . . . . . . . . . . . . . . .

20 g
12, 5g

- ácido ascórbico ............................•.

1,2g

- ácido sórbico ................................

0,6g

- nipagin ...................... ,, ...............

l,Og
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............................

1,8 ml

- acromicina ...................................

0,25mg

formaldeido (40%)
.....

.,. .
.
.....................•.....
- soluçao vitaminica

agar ..........................................

1,2 ml
6,0 g

Dieta B

' Branco de Uber 1- feijao
and'ia ,§ ...•..•.•..•....

50

g

- água destilada

350 ml

- proteina de soja comercial (sojinha Superbom).

12;5 g

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5

g

germe de trigo ............

10

g

- casei.na

.................. ...................

6,25g

ácido ascórbico ...........................·...

0,6g

ácido sórbico .................................

0,3g

- levedura

- nipagin ...................

0,5g

- formaldeido 40% ....•......

0,9ml

- solução vitaminica .....•..

0,6ml

- acromicina ................

...................

- agar ............. .......................

« • • • • •

0,125 g
3,0g

§ Obtido junto à Secção de Leguminosa s do Instituto Agronômico
de Campinas (IAC) - SP.

Dieta e
- feijão 'Costa Rica'§§ ...........•...........

100 g

- á gua destilada ..............................

650ml

.

.,
- proteina d e soJa ............................

..................
........... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25 g

- caseina ...................

10 g

- germe de trigo

20 g
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- levedura .....................................

12,5 g

- ácido ascórbico ......................•.....•.

1,2 g

- ácido sórbico ................................

0,6 g

- nipagin ................ ... .................. .

1,0 g

- formadeido (40%)

1,8ml

•

•

•

•

•

li)

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

- s olução vi t am inica ...•..........• : ; ..•..•.•••

1,2ml

- acromic.ina ...................................

0,25g

- agar ...............................

6,0 g

l•

.

.

.

.

.

.

.

.

...

.

§§ Obtido junto ao Centro de Energia Nuclear na Agricultura
( CENA - ESALQ - USP) •

A solução vitamínica foi a mesma para as três dietas tes
tadas e, constou do seguinte:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .

1 mg

- pantotenato O.e cálcio ........................

1 mg

- niacinamida

- tiamina ...................................... O, 25 mg
- riboflavina ....................... "' .......... 0,50 mg
- pir idoxir1a ................................... 0,25 mg
- ácido fálico ................................. 0,25 mg
- bio·ti11a

- vitamina

.................................... ...

0,02 mg

Bl 2 .......... .........................

0,002mg

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .

- inosito l
- água

20 mg
1000 ml

3.4.2. Preparação das dietas
O feijão depo is de cozido, era misturado aos in
gredientes sólidos e mais 450 ml (dietas A e C) e 250 ml (die-
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ta B) de água destilada no liquidificador, enquanto o ágar era
dissolvido no restante de água destilada aquecida.

Juntaram-

-se a seguir, aos ingredientes do liquidificador, o formaldei. do e a solução vitaminica.

Depois de devidamente

misturados,

esses ingredientes foram adicionados gradualmente ao ágar dis
solvido, sempre com o auxílio de um agitador elétrico.

A

se

guir, as dietas foram distribuídas em tubos de vidro de 2,5 cm
de diâmetro x 8,5 cm de altura, previamente esterilizados a se
co em estufa à 1409C por 30 minutos.

Procurou-:-se distriliuir um

volume de 7,40 cm 3 de dieta por tubo.

Essa quantidade foi su

ficiente para

100 tubos nas dietas A e e e, 50 tubos

na

dieta B.
3.5. Aspectos biológicos em dieta artificial
Para este estudo, a sala de criação foi mantida
a 25±19C, UR de 60±10% e fotoperíodo de 14 horas.
Os tubos com dietas foram transferidos para ca
mara asséptica model_o "Planalsucar" por uma hora.

Com o

auxi
re

lio de pincel umedecido, transferiram-se duas lagartas
cém eclodidas para cada tubo.

No quarto dia, deixou-se apenas

uma lagarta por tubo.
Os tubos com lagartas foram mantidos em
leiras, com abertura voltada para baixo, pelos mesmos

prate
motivos

citados no item 3.2.
Após a pupaçao� procedeu-se da mesma maneira ci
tada para o item 3.2.
Foram feitas as seguintes observações do

ciclo
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biológico do inseto:
Fase de larva
- duração
- peso no máximo desenvolvimento
- viabilidade
Fase de pupa
- duração
- peso
- razao sexual
- porcentagem de deformação
- viabilidade
Adulto
- longevidade
- período de pré-oviposição
- n9 de ovos por fêmea
1�este estudo nao foi possível fazer a medição da
cápsula cefálica devido às dificuldades decorrentes do

método

de criação.
3.6.

Consumo e utilização de ali mento

3.6.1. Meio natural
Este estudo foi realizado em camaras climatiza
das reguladas para 20, 25, 30, 359C, UR de 60±10% e fotoperio
do de 14 horas, mantido através de "timers n acoplados à lâmpa-
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das tipo luz-do-dia.
Foram individualizadas quinze lagartas por tr�
tarnento em placas de Petri de 15 cm de diâmetro x 2 cm de altura, dev.!._
damente forradas com papel de filtro urredecido, para o estudo do con
sumo e utilização alimentar de A. gemmatalis.

Foram determina

dos o peso do alimento ingerido, peso das fezes produzidas e o
ganho de peso do inseto durante a fase de lagarta,

parâmetros

necessários ao estudo de nutrição quantitativa de

um

inseto

(WALDBAUER, 1968).
As fezes foram coletadas e secas em estufa à 609C
e, pesadas ao final de cada instar, sendo que o peso das laga�
tas foi obtido através de pesagens diárias.

O peso do alimen

to ingerido não foi possivel ser calculado diretamente,

tendo

sido desenvolvido a seguinte fórmula:
x DF
PI = AI
AC

onde:

PI = peso fresco do alimento ingerido;
. 2
AI = área (cm) de folha de soja ingerida;
AC = área de 2 urn circulo de folha fornecida
(4,90cm ) ;
DF = peso médio de 1 disco de folha de soja.
O alimento foi fornecido na forma

de· círculos

de folhas de soja da cultivar Bossier, de 4,90 crn 2 , obtidos com
auxilio de um vasador.

A·área total forDecida foi

calculada,

disposição
multiplicando-se o número de clrculos colocados à
2
do inseto, por 4,90 cm .
O peso do alimento fornecido foi cal
c ulado pela fórmula:
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PF = AF
AC x DF

onde:

PF = peso do alimento fornecido;
J!-.F = area de alimento fornecida;

�
AC = area de um circulo de folha fornecida;

DF = peso médio de 1 disco de folha de soja.

Corno os discos de folhas eram trocados

diaria

mente para evitar o ressecarnento e conseqflentes alterações qu�
litativas que pudessem afetar o comportamento dos insetos
relação ao alimento, havia urna sobra de alimento.

em

O peso des

sa sobra não podia s�r calculada diretamente, em virtude de mú
danças em seu peso real, provocadas pela perda de água e acúmu
lo de outros resíduos, durante as 24 horas que o alimento fica
va exposto às lagartas.

Assim, a área de alimento que restava

era desenhada em papel, recortada e pesada, obtendo-se assim o
termo PP da fórmula usada para cálculo da área foliar
da:
AI = AF - ( PP ) , onde:
DP
�
AI = area de folha ingerida;

AF = area de folha fornecida;

PP = peso da sobra de papel;
DP = peso médio de um disco de papel.

ingeri
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Para cálculo do peso médio de 1 disco de papel
2
e da folha de soja, foram recortados .20 círculos com 4,90 cm
de área, e obtido o valor médio.
Todas as pesagens deste estudo foram realizados
em balança de precisão METTLER Hl0, com aproximação ati

mili

gramas.
Os índices apresentados a seguir foram todos cal
culados sobre dados de peso seco e, as fórmulas utilizadas na
determinação foram propostas por WALDBAUER (1968):
- lndice de consumo
PI
IC = PMxT

- Razão de crescimento
GP
RC = PMxT
- Eficiência de conversao do alimento ingerido
ECI = GP
PI
- Digestibilidade aparente
DA = PI - PE
PI
- Eficiência de conversao do alimento digerido
ECD =

GP
PI - PE

onde:
T = tempo de duração do período de alimentação;
PI = peso do alimento ingerido durante T;
PM

=

peso médio das lagartas durante T·
I

PE = peso seco das fezes produzidas durante T;
GP

=

ganho de peso pelas lagartas durante T.
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3.6.2. Meio artificial
3.6.2.1. Composição das dietas utilizadas
Neste estudo foram utilizadas quatro

tipos

dieta artificial mpdificadas de GREENE et alii (1976),

de

cujas

composições foram as seguintes:
'Rosinha' 1
- agua destilada ••........•........•.••.•.•....
- feijão 'Rosinha'

....... . . . ....... ............

650 ml
100

g

- proteína de soja comercial (sojinha Superbom).

25

- caseina .......................................

g

10

g

- germe de trigo .............. " ................

g

- levedura

...... . ........... ...................

20

12,Sg

- icido asc6rbico •.•......•.......••...........

1,2g

- icido s6rbico .•.........••.......•.•..•......
.
.
- nipagin . . . . . . . . . . . . .

0,6g

<;o

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

1

g

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · fl · · · · ·

1,8ml

- vi't amini
., · ca ...........................
- so l uçao

1,2ml

- acromicina ...................................

0,25ml

- formaldeido (40%)

- agar ..........................................

6

g

'Branco de Uberlândia'
Foi preparada com os mesmos ingredientes da di�
ta i, substituindo-se o feijão 'Rosinha' por 'Branco de Uberlân
dia' e, acrescentand9-se cloridrato de colina (0,6g) e óleo de
algodão (1 ml).

A proteina de soja comercial (sojinha

Super

bom) foi substituída por proteína pura de soja, obtida no Ins-
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tituto Tecnológico do Alimento ( ITAL), em Campinas-SP.
'Rosinha' 3
Idêntica à dieta 1, com a inclusão de cloridra
to de colina (1,8 g} e óleo de germe de trigo (1 ml) e, subst�
tuição de proteina de soja comercial por proteína pura de soj�
como na dieta 2.
'Rosinha' 4
Idêntica à dieta 1, com a inclusão de cloridra
to de colina (0,6 g) e óleo de germe de trigo (1 rol).
3.6.2.2. Técnica u tilizada
Na preparaçao das dietas e colocação das lagar
tas nos tubos de criação (100/dieta),
técnicas descritas para os itens 3.3.2

foram usadas as

mesmas

e 3.4 respectivamente.

A quantidade inicial de dieta, por tubo,e a re�
pectiva sobra no final do experimento, foram pesadas, obtendo
-se assim a quantidade de dieta consumida por inseto.
As lagartas quando atingiram o máximo de desen
volvimento também foram pesadas.
No momento d a pupaçao, as fezes foram cuidadosa
mente retiradas com pincel e colocadas em estufa à 609C, junt�
mente com a sobra do alimen to, para a obtenção do

peso

seco.

As pupas fora m sexadas (BUTT e CANTO, 1962) e pesadas com 24 ho
ras de idade.
Através de 10 tubos tomados como alíquota, procedeu -se a correção de peso fresco para peso seco.

Isso

foi
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-

feito através de um fator de correçao, com base na perda de água da dieta mantida em estufa à 609C.

Os Índices foram calcu

lados sobre dados de peso seco e, as fórmulas utilizadas foram
as mesmas propostas por WALDBAUER (1968).
3.7. Influência do fotoperiodo no desenvolvimento do inseto
Para este estudo, foram utilizadas três camaras
cilíndricas de 30 cm de diâmetro x 30 cm de altura, constituí
das de chapas metálicas, com abertura superior fechada por um
disco de madeira, no qual foi acoplada lâmpada fluorescente
8 watts do tipo luz-do-dia.

de

Essa lâmpada foi ligada a seleto

res de programa ( "timers") , possibilitando-se assim, regular os
períodos de f otofase e escotofase.

No fundo de cada câmara foi

colocado um disco de isopor de 30 cm de diâmetro x 3 cm de es
pessura.

Nesse disco foram feitas séries de orifícios de 2,5cm

de diâmetro, para fixar os tubos contendo os insetos em
do.

estu

A ventilação e o arrefecimento foram feitos através da cir

culação forçada de ar no interior das câmaras.

Esse ar era pr�

veniente de um compressor e, introduzido nas câmaras por orif!
cios inferiores através de tubos de borracha.

A quantidade de

ar enviada para cada uma das câmaras foi de aproximadamente

3

1/min., suficiente para manter a temperatura interna igual

a

da sala de criação ( 25±19C).

Esse equipamento para

estudar

os efeitos do fotoperiodo no desenvolvimento de insetos,

foi

proposto por PARRA et alii (1977).
Em cada câmara, regulada para os períodos de f�
tofase e escotofase de 14:10, 13:11 e 12:12

respectivamente,
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foram criadas 30 lagartas individualmente em tubos de vidro de
2,5 cm de diâmetro x 8,5 cm de altura, fechados com algodão hi
drófilo, o qual era umedecido diariamente durante a troca do a
limento (folhas de soja da cultivar Santa Rosa), para a
tenção da turgidez do mesmo.

manu

Foram feitas as seguintes obser

vaçoes durante o desenvolvimento do inseto:

duração e viabill

dade larval, duração, peso e viabilidade pupal, porcentagem de
pupas anormais e razão sexual.
J.8. Análise estatística
Os dados obtidos em todos os experimentos real�
zados, foram analisados através da estatística

não-paramétri

ca, utilizando-se o teste de Kruskal-Wallis (CAMPOS, 1979).
Foi realizada uma análise de regressao

simples

correlacionando o consumo foliar de A. gemmatalis, com a temp�
ratura.
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO
4.1. Aspectos biológicos em meio natural
4.1.1. Lagarta
Pelos resultados da Tabela 1 e Figura 1, obser
va-se que a temperatura teve influência significativa sobre a
fase larval de Anticarsia gemmatalis Hfibner, 1818,

diminuindo

sua duração com a elevação térmica, dentro de certos

limites,

uma vez que nao houve diferença estatistica entre as temperat�
ras de 25 e 309C e, entre 30 e 359C.

Esses dados concordam,em

parte, com os resultados de REID (1975) em soja, NICKLE (1977)
em amendoim e LEPPLA et alii (1977) em meio artificial.
A viabilidade larval foi menor

na

temperatura

de 209C, mas apresentou-se elevada nas demais temperaturas te�
tadas, com pouca diferença entre a s mesmas (Tabela 1 e
2).

Esses valores coincidem, em parte, com os de

Figura

LEPPLA

et

alii (1977) em meio artificial, onde os maiores indices de mor

talidade ocorreram nas temperaturas testadas acima de 32,29C e
abaixo de 2l,l9C.
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O peso das lagartas ao final de terceiro, quar
to e quinto instares, está sumariado na Tabela 2
na Figura 3.

Verifica-se que na temperatura de

médio das lagartas foi superior nos três instares

e

ilustrado

209C, o peso
observados.

Nas demais temperaturas, não houve diferença estatística entre
os pesos obtidos.

O alongamento dessa fase à 209C, certamente

explica os valores de peso mais elevados para as lagartas man
tidas nessa temperatura, uma vez que tiverarn maior período de
alimentação.

Observa-se assim que, embora a temperatura tenha

afetado a viabilidade larval, ela não afetou o desenvolvimento
normal dessa fase.
4.1.2. Pré-pupa
A duração desta fase em função das temperaturas
estudadas, com as comparações de médias, encontra-se na Tabela
1 e ilustrada na Figura 1.

Observa-se que esta fase foi sensí

vel à temperatura de 209C, com duração maior em relação às de
mais.

Embora a diferença tenha sido mínima entre

os .valores

obtidos à 25, 30 e 359C, o teste estatístico acusou significâ�
eia.

A mesma tendência foi observada por REID (1975), onde

a

maior duração dessa fase ocorreu na temperatura de 15,69C e,m�
nor na temperatura de 29,49C, mostrando uma respo�ta

negativa

ao aumento da temperatura.
4.1. 3. Pupa
A duração da fase de pupa foi

influenciada
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pela temperatura, diminuindo com a elevação térmica,embora sem
apresentar diferença estatistica entre as
à 2 5 e 309C (Tabela 1 e Figura 1).

pupas

mantidas

Os resultados obtidos

as

semelham-se aos de NICKLE (1977) em amendoim.
nas

A viabilidade dessa fase foi mais elevada
temperaturas de 25 , 30 e 359C.
do nas

pupas

O efeito negativo foi verifica

mantidas à 209C, com cerca da metade da via

bilidade observada nas outras temperaturas (Tabela 1 e

Figura

2) •

O peso das

pupas

também diminuiu com a el�

vaçao térmica, mas sem apresentar diferença estatística pelo tes
te de Kruskal-Wallis (Tabela 3 e Figura 3).

Resultados aprox!

mados foram conseguidos por NICKLE (1977) em amendoim. A razão
sexual oscilou entre as temperaturas, mas de modo geral ficou ao
redor de 1 : 1 ( Tabela 4), i ndicando que as temperaturas afeta
ram de forma semelhante ambos os sexos.
4.1.4. Adulto
A exemplo das outras fases, a longevidade dos�
dultos de A. gemmatal,is também foi influenciada pela temperatu
ra (Tabela 1 e Figura 1).

Observou-se um decréscimo do perio

do com a elevação térmica.
MOSCARDI (1979).

Essa tendência foi

observada

por

Os valores médios obtidos na faixa de 25-309C

foram um pouco maiores que os conseguidos por aquele autor. Cer
tamente além do substrato utilizado, o tamanho da gaiola tenha
influenciado essa fase.

MOSCARDI (1979) utilizou adultos ori

ginários de dieta artificial e os colocou em gaiolas de

9

cm
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de diâmetro x 20 cm de altura, para verificação da fecundidade
e longevidade.
4.1.4.1. Pré-oviposição
Na Tabela 1, são apresentados os valores

obti

dos nas quatro temperaturas estudadas, verificando-se que essa
fase foi mais longa à 309C e, menor a 359C.

Não foi

possível

avaliar o período de pré-oviposição a 209C, desde que não hou
ve postura nessa temperatura.
4.1.4.2. Capacidade de postura
O numero de ovos colocados por fêmea foi bastan
te inferior ao obtido por MOSCARDI (1979), embora tenha havido
a mesma tendência nas três temperaturas estudadas, ficando pa
tente que a temperatura de 259C é a melhor para o desenvolvimen
to de A. gemmatalis (Tabela 5).
Verifica-se então, que a temperatura

afetou

a

capacidade de postura, tanto assim, que nao ocorreu oviposição
à 209C e, foi extremamente reduzida nas temperaturas
359C.

de

30 e

O número médio de ovos obtidos à 259C diferiu do regis

trado por LEPPLA et alii (1977) à 26,79C,

.MOSCARDI

(1979)

a

26,7 9C e 23,99C e por NANTES et alii (1978) à 26±29C.
4.1.5. Fase de ovo
O per lodo de incubação dos ovos de A.

g emma ta -
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Zis, em diferentes temperaturas, encontram-se na Tabela 1 e i

lustrado na Figura 1.

Observa-se que esse periodo foi maior à

209C e menor à 259C, entretanto a diferença foi mínima entre 25,
30 e 359C.

Esses dados coincidem com as afirmações de

WATSON

(1916), em que dos ovos colocados nos meses mais quentes eclo
dem lagartas em cerca de três dias e, aqueles colocados nos m�
ses mais frios, o periodo de incubação pode prolongar-se por�
ma semana ou mais.

Da mesma forma, REID (1975) verificou

os ovos mantidos à 24±29C tiveram um periodo de incubação

que
de

dois a três dias, enquanto que NANTES et aZii (1978) verifica
ram um periodo de dois a cinco dias na temperatura de 26±29C.
A viabilidade média da fase de ovo foi menor na
temperatura de 209C e mais elevada à 259C.

As demais tempera

turas ficaram com valores intermediários, mas com pequena dif�
rença entre si (Tabela 1 e Figura 2).

Esses resultados coinci

dem em parte com as afirmações de TOBA et aZii (1973), de

que

a eclosão de lagartas é menor nas temperaturas próximas aos 1�
mites superior e inferior da faixa térmica favorável à reprod�
ção dos insetos.

Resultados aproximados foram obtidos por MOS

,ÇARDI (19 79} .
4.1.6. Constante térmica
Os valores obtidos de constantes térmicas

(K)

expressos em graus dias (GD}, para as diferentes fases de

de

senvolvimento de A. gemmatalis, encontram-se na Tabela 6.

Os

valores obtidos possibilitarão a sua utilização na elabora
ção de modelos matemáticos visando a previsão da evolução

da
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praga dentro da c ultura,

e conseqüentemente possibilitará

seu manejo.
4.2. Aspectos biológicos em dieta artificial
4.2.1. Lagarta
A duração da fase larval foi influenciada
composição da dieta.

pela

Verifica-se pela Tabela 7 e Figura 4, que

a duração dessa fase foi bem menor nos insetos criados na die
ta à base de feijão 'Branco de Uberlândia'.

Comparando os re

sultados obtidos, com os de GREENE et alii (1976),constatou-se
que houve um alongamento da fase nas dietas à base de 'Rosinha'
e 'Costa Rica' e, uma redução da f ase com 'Branco de

Uberlân

dia'.
O peso médio das lagartas criadas na dieta

com

feijão 'Branco de Uberlândia', foi significativamente maior que
das lagartas mantidas nas demais dietas (Tabela 7 e Figura 5).
A viabilidade dessa fase foi maior nos insetos criados na for
mulação à base de feijão 'Branco de Uberlândia' e menor nas die
tas com feijão 'Rosinha' e 'Costa Rica' {Tabela 7).

Em termos

de criação massal, considerando-se isoladamente a fase larval,
pode ser considerado bom o indice de viabilidade (75%) alcan
çando nessa fase
lândia'.

com a dieta à base de feijão 'Branco de Uber

o
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4.2.2. Pupa
A dieta com 'Branco de Uberlândia' afetou a fa
se pupal de A. gemma ta Zis, desde que 90% foram anormais e, apenas
uma pupa deu origem a adulto (macho) deformado.

O periodo pu

pal dos insetos mantidos nas demais dietas foi semelhante esta
tisticamente (Tabela 8 e Figura 4).
pupa

A duração do periodo

dos insetos criados nas dietas com feijão

e 'Costa Rica' foi um pouco menor que os valores

de

'Rosinha'

obtid os

por

LEPPLA et alii (1977) na temperatura de 26,79C, também em die
ta artificial.
entre

Não houve diferença estatística de peso
as

pupas

originárias das três formulações de dietas, emb�

ra a quase totalidade de pupas oriundas da dieta à base do fei
jão'Branco de Uberlândia' tenha sido anormal (Tabela 8).
A

com

viabilidade foi significativamente mais

as pupas originárias

alta

de lagartas criadas na dieta com
muito

fonte proteica à base da cultivar 'Rosinha' (Tabela 8),
embora os valores tenham sido inferiores aos encontrados

por

GREENE et alii (1976).
A razão sexual nas três dietas testadas foi

ao

redor de 1 : 1, podendo-se afirmar que ambos os sexos responde
ram igualmente ao meio (Tabela 9), diferindo em parte dos

re

sultados obtidos por LEPPLA et alii (1977), em que houve pred�
minância de fêmeas.
A maior percentagem de

pupas

anormais ocor

reu com os insetos criados na dieta à base de feijão

'Branco

de Uberlândia' e, menor com a cultivar 'Rosinha', sendo que

um
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valor médio foi obtido na dieta com 'Costa Rica' (Tabela 10). Cb
servou-se que, embora a dieta com 'Branco de Uberlândia' tenha
proporcionado insetos com menor periodo larval, o que represe�
ta uma vantagem em termos de criação massal, apresentou em co�
trapartida,

com menor viabi lidade e maior porcenta

pupas

gem de indivíduos anormais.
4.2.3. Adulto
Os valores de longevidade, pré-oviposição e nu
mero de ovos colocados por fêmea de A. gemmataZis oriundos de
Rica 1, ,,

dietas formuladas à base de feijão 'Rosinha' e 'Costa
estão na Tabela 11.

Observa-se que os insetos tiveram a long�

vidade praticamente igual nas duas formulações.

Os valores ob

tidos, no entanto, foram superiores aos de MOSCARDI (1979) nas
temperaturas de 23,99 e 26,79C.

O período

de

pré-oviposição

nao apresentou diferença estatistica entre as fêmeas

criadas

nas dietas formuladas com feijão 'Rosinha' e 'Costa Rica'

(Ta

bela 11).
A capacidade de postura apresentou indice
elevado naquelas fêmeas oriundas da dieta à base
'Rosinha' (Tabela 11).

da

mais

cultivar

O número médio de ovos obtido nas duas

dietas, ficou pouco abaixo daquele conseguido por

GREENE

et

alii (1976) e, bastante inferior ao de MOSCARDI (1979) nas tem

peraturas de 23,99 e 26,79C, respectivamente.
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4.3. Comparação entre meios natural e artificial
4.3 .1. Duração, peso e viabilidade da fase larval
A Tabela 12 mostra os valores médios desses pa
râmetros biológicos, onde verifi ca-se que os insetos mantidos
em meio natural e em dieta com feijão 'Branco de Uberlândia'
tiveram a duração larval praticamente igual, mas com

valores

bastante inferiores aos do periodo larval observados nas die
tas com 'Rosinha' e 'Costa Rica'.

O peso de lagarta foi maior

nos insetos criados em meio natural, porém com pouca diferen
ça em relação aos insetos mantidos na dieta com 'Branco de u
berlândia'
Comparando-se os valores 9btidos para viabilid�
de da fase larval, verifica-se que apesar do maior Índice em
meio natural, na dieta à base de 'Branco de Uberlândia' houve
uma adaptação satisfatória (Tabela 12).
4.3.2. Duração, peso e viabilidade da fase pupal
Pelos valores obtidos,

verifica-se que a dura

çao dessa fase foi semelhante tanto nos insetos criados em meio
natural como artificial (Tabela 12).

Esses dados

assemelham

-se aos de GREENE et alii (1976). O peso e a viabilidade pupal em
substrato

natural

alimento artificial.

foram superiores quando comparados com

o
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4.3.3. Longevida de e fecun didade
A longevidade e o numero de ovos colocados
fêmea, foram maiores nos insetos criados em substrato

por

natural

No entanto, GREENE et aUi (1976)

do que artificial ( Tabela 12).

observaram que os insetos manti dos em dieta artificial ,

tive

ram maior capacidade de postura.
4.3.4. Razão sexual
De uma maneira geral , a razao sexual ficou ao re
dor de 1: 1, tanto em meio natural como artificial. Podemos en
tão afirmar que ambos os sexos responderam igualmente aos dois
substratos (Tabela 12).
4.3.5. Considerações
Desde que um programa de criação massal envolve
a produção e avaliação do comportamento do inseto , acredita-se
que com os resultados obtidos neste estu do, será possível a ma
nutenção de criações massais de A. gemmatalis em condições
laboratório.

de

Isto porque a produção do inseto, embora em ter

mos gerais inferior ao meio natural (Tabela 12), foi satisfei
ta com a utilização de dieta artificial, cujos componentes são
todos obtidos no Brasil, permitindo assim a manutenção do ins�
to no período da entressafra.

Ainda que seja a primeira tent�

tiva de criação dessa esp�cie com componentes de dieta genuin�
mente nacional, e, o inseto necessite algumas geraçoes parap�

6

-

V (%)

H1 = 47,06
Hl = 45,51
H1 = 37,43
H1 = 19,65
ci:

Cl

Cl

Cl

< 0, 05

< 0,10

< 0,0 5

< 0,10

Kruskall-Wallis
209
209
209
209

V (%)

259 # 359
259 # 309 e 359
259 # 359; 309 # 359

Comparações múltiplas
# 259, 309 e 359;
/, 259, 309 e 359;
# 259, 309 e 359;
# 359; 259 # 359

m

359

3
3,00 74,0ü
10-14 11,46 95,55
1-2
1,66 97,67
5-8
6,92 93,33
12-26 16,33
2-6
3,16

I.V.

m = média

-

1,33 97,82
1-2
8-12 9,50 93,33
6-33 19,08
9-10 9,60

V (%) = viabilidade percentual;

-

2-3
2, 21 93 ,, 33
9-11 10,00 95, 00
18-40 26,93
4,33
2-6

m

3
3,0 0 72,00
11-15 13,13 92, 00

I.V.

309

Teste de Kruskall-Wallis na comparação entre temperaturas

Fase (duração)

Lagarta
Pré-pupa
Pupa
Adulto

(%)

2,86 85,20
2-4
14-17 14,79 99,00

V

66,00
76,59
83,33
46,15

-

m

I.V.

V ( %)

m

6,00
26-32 29,87
4-5
4,15
21-24 22,16
18-37 28,33

I. V.

259

209

I.V. = intervalo de variação;

Ovo
Lagarta
Pré-pupa
Pupa
Adulto
Pré-oviposição

FASES

TABELA 1 - Duração média (dias) e viabilidade das fases de ovo, lagarta, pré-pupa:,pupa '.e adul
to de A. gemmataZis, oriundos de dieta natural (folhas de soja - cuitivar Bossier)
em quatro temperaturas. UR 60 ± 10% e fotoperíodo de 14 h.

u,
IV

0,0505
0,0497
0,0400

0,0302 - 0,0787

0,0352 - 0,0636

0,0245 - 0,0656

25

30

35
fü = média

0,0893 - 0,1549

0,0689 - 0,1725

0,0878 - 0,1498

0,0987 - 0,1990

I.V.

IV ínstar

0,1246

0,1076

0,2407 - 0,3912

0,2557 - 0,3898

0,2972 - 0,4194

0,2773 - 0,4765

0,1327
0,1234

I.V.

5,95

H

H

IV

V

= 14,02

=

H1 = 10,67
a
<

NS

O, 05

a < O ,05

Kruskal-Wallis

III

1nstar

V instar

m

209 # 309 e 359

Não houve diferença

209 # 359

Comparações múltiplas

Teste de Kruskal-Wallis na comparaçao entre temperaturas.

I.V. = intervalo de variação;

0,0563

0,0364 - 0,0849

20

m

I.V.

III ínstar

(9C)

TEMPERATURA

0,3344

0,3271

0,3511

0,3896

m

TABELA 2 - Peso médio de lagartas {g) de A. gemmatalis criadas em dieta natural (soja culti
var Bossier) em quatro temperaturas. UR 60 ± 10% e fotoperíodo de 14 h.

w

L,'1

54
TABELA 3 - Peso médio de pupas (g) de A. gemmatalis, oriundas
de dieta natural (soja-cultivar Bossier), em quatro
temperaturas. UR 60 ± 10% e fotoperiodo de 14 h.
Temperatura
9C

I.V.

-

média
( g)

( g)

20

O, 1509

o I 3078

0,2376

25

0,1733 - 0,2813

0,2315

30

0,1779

0,2522

0,2260

35

0,1776 - 0,2550

0,2126

I. V. = intervalo de variação
Kruskal-Wallis: H = 6,76 Cl < 0 1 05

-

(NS)

TABELA 4 - Razão sexual de A. gemmatalis criada em soja culti
var Bossier em quatro temperaturas.
período de 14 h.

UR 60% e foto

Temperatura

Razão sexual
(pupas)

20

O,536

25

0,429

30

0,500

35

0,571

9C

Média

0,509
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TABELA 5 - Número médio de ovos colocados por fêmeas de A. gem
matalis, criada em soja cultivar Bossier, em quatro
temperaturas. UR 60 ± 10% e fotoperiodo de 14 h.
Temperatura
9C

I. V.

20

média

-

77
1100
6 - 56
19 - 50

25
30
35

r.v. =

346,53

26,60
35,16

intervalo de variação

Teste de Kruskal-Wallis na comparaçao entre temperaturas
Kruskal-Wallis

Comparações múltiplas

H = 18,49

259 ,# 359 e 309

a <

309 # 359

0,05

56

TABELA 6 - Temperatura base (TB) e constantes térmicas expres
sas em graus dias (GD), das fases de ovo, lagarta,
pre-pupa e pupa
de A. gemmatalis, criada em so
ja cultivar Bossier, em quatro temperaturas.
UR 60±10% e fotoperiodo de 14 h.

·rB

209C

259C

309C

359C

10,10

59,40

42,61

5 9,70

74,70

59, 10 ± 7, 68

Lagarta

5,80

424,15

283,97

317,75

334,63

340,12±18,44

Pré-pupa

11,60

34,86

29,61

24,47

38,84

31,94 ± 5,65

Pupa

12,90

157,34

121,00

162,45

152,93

148,43± 12,18

675,75

477,19

564,37

601,10

579,60±24,07

Fase
Ovo

(9C)

K (constante
térmica)

Média

22 - 33

3. Feijão 'Costa Rica'

= média

27,51

75
29

0,3213
0,2480

0,2031 - 0,4326
0,1189 - 0,4555

14,50

34

0,2654

0,1151 - 0,4260

21,71

(%)

Duração {dias)
Peso (g)

H = 72,91
H = 27,54
Cl

Cl

< 0,05
< 0,05

Krt1skal-Wallis

#.

2;

1#3e 2#3
1 = 3e 2#3

Comparações múltiplas
l # 2;
l

Viabilidade
m

I. V.

Peso (g)
m

Teste de Kruskal-Wallis na comparação entre dietas

:m

14 - 16

2. Feijão 'Branco de Uberlândia'

I.V. = intervalo de variação;

15 - 40

I. V.

1. Feijão 'Rosinha 1

DIETA

Duração (dias)

TABELA 7 - Duração, peso e viabilidade da fase de lagarta de A. gemmataZis criada em três ti
pos de dieta artificial. UR 60 ± 10%; 25 ± l9C e fotoperiodo de 14 h .

\J1
-..J

Feijão 'Costa Rica'
m = média
a < O, 05 (NS)
a < 0, 05 (NS)

10,20(NS)

0,1118 - 0,2886

0,1743(NS)

0,1847(NS)

0,1137 - 0, 2649
9 - 14

0,1949(NS)

0,1227 - 0,2874

10,25(NS)

-

m

9 - 11

**

I. V.

Peso (g)

I. V.

I.V. = intervalo de variação;
* = Kruskal-Wallis: H = 2,06
** = Kruskal-Wallis: H = 2,71

3.

lândia'

2. Feijão 'Branco de Uber-

1. Feijão 'Rosinha'

DIETA

Duração (dias)*

23,81

3,33

66 ,66

(%)

Viabilidade

TABELA 8 - Duração, peso e viabilidade de
pupas
de A. gemmatalis oriundas de três tipos
de dieta artificial. UR 60 ±10%; 25 ± l9C e fotoperíodo de 14 h.

U1
o,

59

TABELA 9 - Razão sexual de A. gemmatalis criada em três tipos
de dieta artificial. UR 60 ± 10%; 25 ± 19C e fotop!:,
riodo de 14 h.
Razão sexual
(pupa}

Dieta
1. Feijão 'Rosinha'

0,500

2. Feijão 'Branco de Uberlândia'

0,510

3. Feijão 'Costa Rica'

0,524
0,511

Média

TABELA 10 - Porcentagem

de pupas

deformadas de

A. gemmata

Zis criadas em três tipos de dieta a rtificial.
UR 60 ± 10%; 25 ± 19C e fotoperiodo de 14 h.

Dieta
1.

Feijão 'Rosinha'

Deformação
(%)
34,38

2. Feijão 'Branco de Uberlândia'

90,00

3. Feijão 'Costa Rica'

61,90

m = média

I.V. = intervalo de variação;

7 -13

Pré-oviposição
N9 ovos/fêmea

Longevidade

Fases
H = 2,41
H =29,04

H = 0,79

Cl <

0,05
Cl < 0,05
Cl < 0,05

Kruskal-Wallis

10,81

28-140

Não houve diferença
Não houve diferença
1 # 3

Comparações múltiplas

Teste de Kruskal-Wallis na comparação entre dietas

16 - 31

23,50

15 -230

10 - 16

23,83

14 - 28

12,83

I. V.

I. V.

82,59

133,66

m

N9 de ovos/fêmea

m

Pré-oviposição
(dias)

I. V.

3. Feijão "Costa Rica"

2. Feijão "Branco de Uberlândia"

1. Feijão "Rosinha"

DIETA

Longevidade
(dias)

TABELA 11 - Longevidade, período de pré-oviposição e número de ovos colocados por fêmea de
A. gemmatalis criada em três tipos de dieta artificial. UR 60 ± 10%; 25 ± 19C e
fotoperíodo de 14 h.

°'o

61

TABELA 12 - Parâmetros de comparaçao e ntre meios natural e ar
tificial, no estudo do ciclo biol5gico de A. gemm�
talis. UR 60 ± 10% e fotoperiodo de 14 h.
Fase

Meio natural
(259C)

Meio artificial (259C)
'Rosinha' 'B. Uberlândia'

Lagarta
duração
(dias)
peso
(mg)
viabilidade
(%)

'e.

Rica'

14,79

21, 71

14,50

27,51

351,10

265,40

321,30

248, 00

ºº

34,00

75,00

29, 00

99,

Pupa
duração
(dias)
peso
(mg)
viabilidade
(%)

10

10,25

10,20

231,50

194,90

184,70

174,30

95,00

66,66

3,33

23,81

26,93

23,83

23,50

346,53

]33,66

82,59

Adulto
longevidade
(dias)
n9 de ovos/fêmea
Razão sexual

0,429

O,500

0,510

0,524

tovo

ovo

logortc
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lagarto
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45
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feita adaptação, as caracteristicas biológicas medidas satisfa
zeram o objetivo proposto.
4.4. Nutrição quantitativa - consumo e utilização do alimento
4.4.1. Meio natural
Os resultados obtidos neste estudo com Anticar
sia gemmatalis Hübner, 1818, estão sumariadas na Tabela 13.

4.4.1.1. !ndice de consumo (IC)

o indice de consumo representa a quantidade em
gramas de alimento que o inseto

consome em um determinado pe

ríodo, sendo governado pela solidez do alimento,

conteúdo

de

agua e outras propriedades fisico-químicas do material alimen
tar (BHAT e BHATTACHARYA, 1978).

Nesta pesquisa,estudou-se e�

se Índice baseado em peso seco do alimento, que segundo

WALD

BAUER (1968) define uma resposta nutricional do inseto.

A Ta

bela 14 e Figura 6, mostram o comportamento de

A.

gemmatalis

em relação à taxa de matéria seca absorvida. Verifica-se que o
Índice de consumo aumentou do terceiro para o quarto instar em
todas as temperaturas estudadas e, exceto para as temperaturas
de 209 e 359C, essa tendência continuou até o quinto instar.
los valores totais, observa-se que o índice de consumo

Pe

aumen

tou com a elevação térmica até 309C, concordando em parte com
os resultados de BHAT e BHATTACHARYA (1978) com a espécie Spodoptera litura

(F.), onde constataram que o indice de consumo

68

é positivamente relacionado com a temperatura.
dos observados, embora o índice
modo

Pelos resulta

de consumo tenha flutuado de

geral durante os diferentes

instares,

em todas as tem

peraturas houve uma tendência crescente de ganho de peso (s�
co),

consumo

de alimento

o desenvolvimento do inseto

{seco)

e produção de fezes,

(Tabelas

15,

16

e

17

com

e Fig�

ra 7).
4.4.1.2. Razão de crescimento (RC)
A razao de crescimento representa o aumento

de

peso do inseto por grama de peso vivo num determinado período.
Conforme BHAT e BHATTACHARYA (1978), esse índice afeta direta
mente a velocidade de desenvolvimento do inseto,

a qual depeg

de da qualidade do hospedeiro o u estágio fisiológico do inseto
ou ainda de fatores ambientais como luz, umidade, temperatura,
etc...

Pelos resultados obtidos, observa-se na Tabela 18 e F!

gura 8 que a razão de crescimento a umentou do terceiro para o
quarto instar e diminuiu deste para o quinto instar larval, em
todas as temperaturas estudadas.

Pelos valores totais, verifi

ca-se que a razao de crescimento aumentou positivamente com a
elevação térmica.

De acordo com esses dados,

seria a fase mais importante para
matalis.

o quarto instar

o desenvolvimento de A. ge�

Esses resultados concordam com os observados por BHAT

e BHATTACHARYA (1978) para S. litura, onde afirmam que a razao
de crescimento é positivamente relacionada com a temperatura
e negativamente com o estágio de desenvolvimento do inseto.
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4.4.1.3. Digestibilidade aparente (DA)
A digestibilidade aparente, como índice

nutri

cional, fornece uma estimativa da proporção de materiais inge
ridos que são assimilados pelo inseto.

t uma

da

aproximação

tomada real de nutrientes através da parede do trato

digesti

vo, porque o peso do material fecal não é corrigido para o con
teúdo de urina e resíduos produzidos pelo inseto, como a

mem

brana peritrófica e exúvia.

apa

Portanto, a digestibilidade

rente é subestimada a um valor menor (BECK e REESE, 1976).

Pe

los resultados da Tabela 19 e Figura 9 observa-se que a diges
tibilidade aparente variou entre e com as temperaturas estudadas.
Nas temperaturas de 309 e 359C, esse indice decresceu com a i
dade do inseto.

Na temperatura de 259C, houve um decréscirroda

digestibilidade aparente do terceiro para o quarto instar, toE
nando a aumentar no quinto instar larval, ocorrendo fenômeno in
verso na temperatura de 209C.

Essa oscilação da digestibilid�

de aparente com a sucessão dos instares também foi observada por
KOGAN e COPE (1974) em Pseudoptusia inctudens (Walker) e

BHAT

e BHATTACHARYA (1978) em S. titura, criadas com folhas de
ja.

Eles atribuíram essa

so

mudança na digestibilidade aparent�

ao complexo digestivo dos insetos.

Os valores totais observa

dos da digestibilidade aparente decresceram com a elevação tér
mica, mostrando que o aproveitamento do material
negativamente influenciado pela temperatura.

alimentar

e

Normalmente, uma

digestibilidade aparente baixa é decorrente da presença de fi
bras e/ou anti-proteinases nos tecidos das plantas d ificultan
do assim a assimilação do alimento.

Por isso, as lagartas nos
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primeiros instares preferem alimentar-se

de

tecidos parenqu!

matosos das plantas, com pouca quantidade de fibra, utilizando
-os como energia de manutenção, proporcionando melhor assimil�
çao e conseqüentemente maior digestibilidade aparente.
no inverso ocorre com lagartas nos Últimos instares,
são menos discriminatórias na seleção do alimento,

Fenôme
as quais

consumindo

maior quantidade de folhas, incluindo nervuras (MUKERJI e GUP
PY, 1970).

No entanto, esse quadro pode ser influenciado pelo

sexo, uma vez que BHAT e BHATTACHARYA {1978) verificaram

com

portamento diferente de lagartas que originaram fêmeas em rela
ção às que originaram machos de S. litura.

Sattler (1939), c!

tado por WALDBAUER (1968) verificou que a digestibilidade apa
rente de Lymantria monacha decresceu com a elevação térmica ac!
ma de 149C, mas a magnitude dos valores variou com o hospedei
ro e com o instar larval.

Os valores totais obtidos da diges

tibilidade aparente para A. gemmatalis nas temperaturas de 209
e 259C estão dentro da faixa considerada boa (36%-73%) por SOO
HOO e FRAENKEL (1976).
4.4.1.4. Eficiência de conversao do ingerido (ECI)
A eficiência de conversao do alimento ingerido,
estima a eficiência total pelo qual a substância ingerida é co�
vertida em massa do corpo. Esse indic e variou consideravelmente
com a temperatura.

A ECI decres ceu do terceiro para o

quarto

instar e, aumentou deste para o quinto instar larval, na temp�
ratura de 209C.

O inverso ocorreu na temperatura de259C.

outro lado, os insetos mantidos à 309C exibiram um ECI

Por

decres
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cente e, à 359C esse Índice foi crescente do terceiro para
quinto instar larval (Tabela 20 e Figura 10}.

Essa

o

flutuação

realmente dificulta a comparação dos valores para temperaturas
e instares, mas como, de modo geral, o ECI tende

a

diminuir

com a idade do inseto, devido à maior quantidade de energia ga�
ta nos primeiros instares, verifica-se

que a faixa de 259-309C

foi favorável à eficiência de conversao do alimento ingerido p�
lo inseto.

Essa oscilação de valores para a ECI também foi ob

servada para P. includens por KOGAN e COPE (1974} e S.

litura

por BHAT e BATTACHARYA (1978), alimentadas com folhas de soja.
4.4.1.5. Eficiência de conversao do digerido (ECD)
Esse Índice fornece uma estimativa da

eficiên

cia do sistema biológico em converter substância assimilada em
biomassa.

Segundo BHAT e BHATTACHARYA (1978), o ECD é afetado

pela quantidade de energia dedicada para manutenção das
çoes fisiológicas do inseto.

fun-

Observa-se na Tabela 21 e Figura

11, q ue houve uma variação da ECD com a elevação térmica, aco�
panhando a oscilação da ECI.

Na temperatura de 209C, a ECD d�

cresceu, do terceiro para o quarto instar e aumentou deste pa
ra o quinto instar larval, ocorrendo o inverso à 259C.

Na tem

peratura de 309C ocorreu urna diminuição gradual de ECD, enqua�
to que a 359C esse Índice aumentou gradativamente do terceiro
para o quinto instar larval.

Os valores totais revelam entre-

tanto, uma relação positiva da ECD com a temperatura.

A flu-

tuação dos valores com a idade do inseto foi constatada também
por KOGAN e COPE (1974) para P. includens.

Como esse Índice é
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afetado pelo gasto de energia do inseto, a tendência normal

e

ser elevado nos primeiros instares, decrescendo nos Últimos ins
tares.

Verifica-se então, pelos resultados obtidos que a subs

tância assimilada foi mais eficientemente convertida em

massa

corporal à 259C.
4.4.1.6. Consumo de area foliar
Embora os dados de nutrição possam ser utiliza
dos em modelos matemáticos no manejo de pragas, a aplicação mais
imediata dos resultados, requer a expressão do consumo em ter
mos de área foliar.

O método usual empregado no campo é atra

ves da avaliação porcentual do desfolhamento, sendo que, exis
te uma quantidade considerável de informações sobre o efeito da
remoção foliar na produção da soja.

Essas informações são usa

das em modelos simulados para a determinação dos niveis de da
(STO

nos econômicos das pragas ocorrentes na cultura da soja
NE e PEDIGO, 1972;

TURNIPSEED e KOGAN, 1976).

O consumo de área foliar por A. gemmatalis

foi

bastante influenciado pelos diferentes regimes térmicos testa
dos (Tabela 22 e Figura 12).

Observa-se que na temperatura de

209C, o consumo de área foliar foi maior que nas demais tempe
raturas.

O menor consumo ocorreu à 359C, com cerca da

metade

da área foliar consumida pelas lagartas mantidas à 209C. Os in
setos mantidos nas temperaturas de 2 59 e 309C consumiram um va
lor intermediário.

Esses resultados concordam.em parte com os

obtidos por REID (1975) em soja e, confirmam os dados observa
dos por NICKLE (1977) em amendoim

c ujo consumo de A. gemmata-
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lis foi maior na temperatura de 21,19C e menor à 359C. No qua�

to instar larval, os insetos mantidos à 209C alcançaram o maior
porcentual de consumo com 33,07%.

ins-

Entretanto, no Último

tar o porcentual foi mais elevad o com os insetos mantidos
temperaturas de 259, 309 e 359C.(Tabela 22).

Esses dados

nas
conREID

firmam observações realizadas por BOLDT et alii (1975),
(1975) e NICKLE (1977) onde verificaram que mais de 80% da
rea foliar consumida por A. gemmatalis, ocorre nos dois

a-

Últi

mos instares.
o consumo de área foliar (cm 2 ) foi inversamente
proporcional às temperaturas testadas e, expresso por urna equ�
ção de regressão linear y = 206,6 - 4,158 x,

tendo um coeficien

te de determinação de 65% (r =-O, 806). A inclinação da reta ex
pressa pelo valor de b, evidencia a grande redução que
no consumo para os acréscimos de temperatura.

ocorre

Apesa r do coef!

ciente de determinação não ser muito elevado, a equação obtida
permite urna razoável estimativa de consumo para qualquer temp�
ratura entre 209 - 359C (Figura 13) •

A grande variabilidade dos

consumos observados nas repetições de cada temperatura

foi

o

principal fator responsável pelo coeficiente de determinação o�
tido;

porquanto, a regressão feita apenas em função das médias

para cada temperatura, proporciona um coeficiente de determina
ção de 96% (r

=

-0,98).

4.4.2. Meio artificial
Os resultados obtidos no estudo de consumo e u
tilização de alimento por A. gemmatalis, em meio artificial, e!
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tão sumariados na Tabela 23.
4.4.21. Ganho de peso
Pelos resultados obtidos, observa-se que o ins�
to respondeu diferentemente às formulações testadas.

o ganho

de peso da lagarta foi evidentemente maior na dieta à base

de

feijão 'Rosinha' (1) (dieta padrão), em comparação com as die
tas com 'Branco de Uberlândia' e 'Rosinh a' (4),

mas não dife

riu estatisticamente da dieta com 'Rosinha' (3) (Tabela 24

e

Figura 14}.
4.4.2.2. Fezes
O peso das fezes produzidas pelo inseto não apre
sentou diferença significativa entre as formulações com feijão
'Rosinha', cujos valores entretanto

foram bastante superiores

às fezes produzidas pelos insetos criados na dieta à base

do

feijão 'Branco de Uberlândia' (Tabela 25 e Figura 14).
4.4.2.3. Consumo
A quantidade de dieta consumida foi maior pelos
insetos criados na formulação a base do feijão 'Rosinha' ( 3) ,
mas sem diferença estatística em relação ao consumo apresenta
do na dieta com 'Rosinha' (4). A menor quantidade de dieta co�
sumida ocorreu com os insetos mantidos na dieta com feijão 'Bra�
co de Uberlândia'.

Valores intermediários foram observados na
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dieta com 'Rosinha' (1) (Tabela 26 e Figura 14). Observa-se pe
los resultados obtidos que embora o alimento consumido

fosse

maior pelos insetos criados na dieta com 'Rosinha' (3), o
nho de peso e a quantidade de fezes produzidas foram

ga

inferio

res dos insetos mantidos na dieta com 'Rosinha' (1).
4.4.2.4. 1ndice de consumo (IC)
O indice de consumo, baseado no peso seco do m�
terial alimentar foi maior nos insetos criados nas formulações
à base de feijão 'Rosinha' (3) e 'Rosinha' (4), com

diferença

estatística em relação às demais dietas (Tabela 27 e Figura 15).
4.4.2.5. Razão de crescimento (RC)
A razao de crescimento foi maior nos insetos cria
dos na dieta com feijão 'Branco de Uberlândia' e, menor na die
ta com feijão 'Rosinha' (1), com valores intermediários nas die
tas com 'Rosinha' (3) e 'Rosinha' (4) (Tabela 28 e Figura 15).
A menor duração do periodo larval em decorrência do rápido de
senvolvimento do inseto na dieta à base de feijão 'Branco

de

Uberlândia', certamente foi a causa da razão de crescimento ser
mais elevada nessa formulação.
4.4.2.6. Digestibilidade aparente (DA)
Os valores mais elevados de digestibilidade ap�
rente pelos insetos criados na dieta com feijão 'Rosinha' (3),
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demonstram a maior facilidade de digestão nessa formulação, qua�
do comparada com as demais (Tabela 29 e Figura 15).
4.4.2.7. Eficiência de conversão do ingerido (ECI)
Esse Índice foi maior nos insetos mantidos
dietas à base de feijão 'Rosinha'

nas

(1) e 'Branco de Uberlândia',

proporcionando melhor aproveitamento do material alimentar nes
sas formulações, embora na dieta com 'Branco de Uberlândia' te
nha se verificado menor ganho de peso corporal e quantidade in
ferior de alimento consumido.

Isso significa que maior quant!

dade do alimento foi incorporado pelos insetos criados

nessa

dieta, ainda que houvesse menor quantidade consumida em

rela-

-

'

çao a s demais dietas (Tabela 30 e Figura 15).
4.4.2.8. Eficiência de conversao do digerido (ECD)
A eficiência de conversao do alimento digerido,
a exemplo dos valores obtidos para o ECI, foi maior nos

inse

tos mantidos nas dietas com feijão 'Rosinha' (1) e 'Branco

de

Uberlândia' (Tabela 31 e Figura 15).
Esses Índices demonstraram que o inseto respon
deu diferentemente as formulações testadas.

Verificou-se tam

bém, que a exemplo do observado no estudo de aspectos biológi
cos (item 4.2.1), onde os insetos c riados na dieta à
feijão 'Branco de Uberlândia' tiveram menor período
relação às demais formulações,

base

de

larval em

houve em conseqüência disso,m�

nor quantidade de alimento consumido e índice de consumo

mais
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baixo.

Mas em compensaçao, a eficiência de conversao d o

mento ingerido e digerido foi maior.

ali

De modo geral, a digest!

bilidade aparente foi mais alta nos insetos criados em

dietas

com fonte proteica à base de feijão 'Rosinha', embora a

dife

rença

tenha sido minima entre as formulações com

Uberlândia', 'Rosinha' (1) e 'Rosinha' (4).

'Branco

Esses

de

resultados

discordam dos observados por PARRA e CARVALHO (1980) para Spo
doptera frugiperda (J.E. Smith, 1797), onde a

digestibilidade

total foi maior na dieta com 'Branco de Uberlândia'.

Esses au
nas

tores atribuíram isso, ao menor teor de tanino existente
cultivares de casca branca.

Ficou demonstrado então,que a fon

te proteica à base de feijão 'Rosinha', dentro de certos limi
tes, p roporcionou melhor adaptabilidade à A. gemmatalis, embo
ra a conversao alimentar ainda deixe a desejar.
O peso das lagartas
ta com feijão 'Rosinha

1

e

pupas

criadas

na

die

(1) foi maior que daquelas oriundas das

outras formulações testadas ( Tabelas 32 e 33).

Nessa dieta,

a

viabilidade larval e pupal também atingiram índices mais eleva
dos (Tabela 34 e Figura 16).
A porcentagem de crisálidas anormais e a conta
minação por Aspergillus spp. na dieta à base de feijão

'Rosi

nha' (1) também foram menores (Tabelas 35 e Figura 17).
4.5. Influªncia do fotoperlodo no desenvolvimento de A. gemma
talis

Os resultados obtidos neste estudo estão
riados na Tabela 36 e ilustrados na Figuras 18 e 19.

suma
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Observa-se, pelos dados obtidos, que os regimes
de fotofase e escotofase testados influíram significativamente
na duração e viabilidade larval de �- gemmatalis.

O regime de

13 h de luz proporcionou maior duração no período larval e me
nor viabilidade da fase.
pupa

foi

menor

nesse

Por outro lado, a duração da fase de
regime

de fotoperlodo, embora sem a

presentar diferença significativa em relação aos demais
teste de KrusLal-Wallis.
no regime de 14 h de luz.
pupa também

pelo

A viabilidade pupal foi mais elevada
A exemplo da duração,

o

peso

da

nao foi influenciado pelo fotoperiodo, embora no

regime de 13 h de luz tenha proporcionado Índice mais

elevado

de anormalidade (Tabela 37).
As fêmeas foram mais afetadas pelo regime de 12
h de luz, o qual proporcionou uma relação de 1,8 machos para u
ma fêmea (Tabela 38).
Os dados obtidos,são aplicáveis às condições de
laboratório, para criação e manutenção de insetos.

35

30

25

20

Razão de
crescimen
to
(RC)

Índice de
consumo
(IC)

44,00±17,40 0,371±0,127 0,218±0,089 0,265±0,124 0,955±0,330 2,660±0,664

20,70± 6,30 0,218±0,073 0,140±0,037 0,460±0,163 0,222±0,029 1,082±0,237

6,10± 2,76

25,70±ll,60 14,30± 4,00 0,421±0,173 0,246±0,083 0,390±0,180 0,309±0,041 0,867±0,291
19,2± 5,6 13,49± 5,66 56,90±23,90 35,70±18,70 0,374±0,131 0,232±0,088 0,377±0,149 0,755±0,187 2,170±0,681
65,7± 9,5 70,05±14,30 297,70±61,50 204,80±32,80 0,229±0,051 0,133±0,023 0,289±0,130 0,549±0,090 2,461±0,457

8,8± 1,3

67,3± 5,5 76,49±21,39 322,70±90,20 164,40±39,50 0,222±0,055 0,143±0,027 0,466±0,199 0,611±0,136 2,844±0,662

58,20±17,60

38,70± 7,40

I-III 5,5± 1,5 6,77± 1,92 28,50± 8,10 18,00± 8,60 0,209±0,084 0,135±0,060 0,429±0,146 0,313±0,058 1,656±0,469
IV
21,6± 3,9 14,62± 4,66 61,70±19,60 35,60±10,00 0,385±0,144 0,240±0,085 0,400±0,146 0,888±0,361 2,247±0,444
V
72,9± 9,0 35,60± 8,17 150,10±34,40 124,20±33,30 0,515±0,152 0,284±0,088 0,176±0,096 0,855±0,162 1,868±0,652

V

IV

I - III

V

Eficiência Digestibi
de conver dade <1pa
são do di rente
(DA)
gerido(ECD)

33,60±16,40 0,228±0,067 0,132±0,039 0,262±0,130 0,110±0,013 0,515±0,134

Peso das
fezes
(mg)

Eficiência
de conversão do ingerido(ECI)

77,80±30,80 0,113±0,025 0,077±0,017 0,526±0,208 0,399±0,068 3,637±0,630
79,8±10,0 71,79±14,45 302,80±60,90 147,80±48,30 0,270±0,071 0,182±0,052 0,509±0,162 0,317±0,038 1,244±0,313

9,3± 2,5 10,49± 4,08 44,20±17,20
18,9± 4,0 40,65± 8,35 171,40±35,20

Ãrea fo
liar consu
- Alimento
mida
consumido
( cm 2 )
(mg)

UR 60 ± 10% e fotoperíodo de 14 h.

I-III 8,3± 2,5 9,22± 1,76
IV 19,8± 3,0 13,82± 4,17

V

IV

I - III

(mg)

Ganho de
T9
INSTAR
peso
(9C)

alimento.

@

TABELA 13 ·- Sumário dos parâmetros nutricionais e de crescimento de A. gemmataZis criada em soja da
cultivar Bossier, em quatro temperaturas. valores baseados�em peso seco do inseto e do

-..J
I..O

0,8676
1,6567

0,6989 - 1,5469

0,5066 - 1,3876

0,8888 - 2,4242

25

30

35
m = média

1,4986 - 3,1284

1,2095 - 3,5468

1,1780 - 3,4790

2,7949 - 4,5283

I. V.

IV instar

2,2469

2,1700

2,6603

3,6378

rn

0,8903 -· 3,4209

1,4290 - 3,0992

2,1212 - 4,4923

0,7747 - 1,6065

I. V.

V instar

259 # 309 e 359;
259 # 359

o: <

H = 33,96

V

209 # 259 e 309;

209# 259, 309 e 359

a < O ,,05

H = 25,65

IV

o,os

209 # 259, 309 e 359;

a < 0,. .10

Comparações múltiplas

H = 39,09

Kruskal-Wallis

I - III

1:nstar

Teste de Kruskal - Wallis na cornparaçao entre temperaturas.

I.V. = intervalo de variação;

1,0825

0,3668 - 0,7726

20
0,5155

I. V.

I - III instar

(9C)

TEMPERATURA

309 # 359

5,7717

5,4987
2,4611
1,8681

6,5874

5,3973

TOTAL

2,8446

1,2440

m

TABELA 14 - !ndice de consumo (IC) de A. gemmatalis alimentada com folha de soja cultivar Bos
sier, em quatro temperaturas. UR 60 ± 10% e fotoperiodo de 14 h.

co
e

0,0088
0,0055

0,0049 - 0,0130

0,0063 - 0,0113

0,0034 - 0,0091

25

30

35

1nstar

V

IV

III

m = média

0,0156 - 0,0270

0,0123 - 0,0308

0,0141 - 0,0241

0,0141 - 0,0285

I. V.

IV instar

0,0216

0,0192

0,0198

0,0189

-m

H

4,39

= 14,48

H1 =

H1 = 22,44

0,0937
0,1000

0,0657
0,0729

0,0525 - 0,0854

0,0514 - 0,0783

0,0954
0,0673

0,0570 - 0,0804

a. < 0,05

209 # 259 e 309

Não houve diferença
(NS)

a < 0,05

259 # 359 e 309 # 359
209 # 359;

Comparações múltiplas

0,1080

TOTAL

0,0798

m

0,0568 - 0,0977

a < O, 05

Kruskal-Wallis

V ínstar
I. V.

Teste de Kruskal - Wallis na comparação entre temperaturas.

I. V. = intervalo de variação;

0,0083

0,0093

0,0060 - 0,0140

20

-

I. V.

III ínstar

(9C)

TEMPERATURA

TABELA 15 - Peso seco de lagartas ( g) de A. gemmataZis criadas em folhas de soja da cultivar
Bossier, em quatro temperaturas. UR 60 ± 10% e fotoperíodo de 14 h.

o:,
1-'

0,0266 - 0,0673

0,0247 - 0,0583

0,0114 - 0,0494

0,0184 - 0,0458

20

25

30

35
0,0285

0,0257

0,0387
0,0617

0,0569

0,0582

0,1714

-m

0,3803
0,2403

0,2977
0,1501

0,0805 - 0,2011

209 # 359;

a < 0,05

= 32,56

H

V

259 # 309 e 359

209 # 259, 309 e 359

a < 0,05

259 # 309 e 359

= 30,06

209 # 309 e 359;

a < 0,10

Comparações múltiplas

H

H1 == 18,45

Kruskal-Wallis

0,4196

0,5184

TOTAL

0,1872 - 0,4276

0,3227

0,2172 - 0,4795

m

0,3028

I. V.

V ínstar

0,2190 - 0,3904

IV

I - III

instar

m = média

0,0206 - 0,1044

0,0242 - 0,0960

0,0243 - 0,0819

0;1322 - 0,2491

I. V.

IV instar

Kruskal-Wallis na comparaçao entre temperaturas.

I. V. = intervalo de variação;

Teste de

-

m

0,0442

--

I. V.

I - III instar

(9C)

TEMPERATURA

TABELA 16 - Peso seco de alimento consurni.do(g) :f)Or A. gemmatalis criada em soja da cultivar Bos
sier, em quatro temperaturas. UR 60 ± 10% e fotoperiodo de 14 h.

co
N

0,0071 - 0,0207

0,0069 - 0,0315

30

35

-

0,0180

0,0143

0,0220

0,0336

O,2304
0,2548
0,1778

0,1644
0,2048
0,1242

0,0969 - 0,2121
0,1479 - 0,2457
0,0619 - 0,1702

0,0357
0,0356

0,0104 - 0,0793
0,0145 - 0,0497
m = média

0,0141 - 0,0768

0,0316 - 0,1272
0,0440

a < O, 05
a < 0,05

= 22,62

X

V

< 0,10

= 20,64

Cl

H

Hl = 18,59

Kruskal-Wallis

IV

I - III

!nstar

TOTAL
0,2592

-m
0,1478

I. V.

instar

0,0630 - 0 ,2099

-m

V

em quatro

0,0778

I. V.

IV instar

209 # 309; 309 # 359

209 # 259, 309 e 359

209 # 309 e 359

Comparações múltiplas

Teste de Kruskal-Wallis na comparação entre temperaturas.

intervalo de variação;

0,0125 - 0,0454

25

I.V. =

0,0143 - 0,0597

20

instar

I. V.

I -III

(9C)

TEMPERATURA.

TABELA 17 - Peso seco das fezes (g) de A. gemmataZis criada em soja cultivar Bossier,
temperaturas. UR 60 ± 10% e fotoperíodo de 14 h.

co
w

0,2223
0,3092
0,3134

0,1818 - 0,2860

0,2225 - 0,3333

0,2500 - 0,5000

25

30

35

Hl = 32,97

IV

Hl = 41,80

H1 = 45,21
Cl

Cl

Cl

<

<

<

Kruskal-Wallis

I - III

1nstar

V

m = média

0,8888

0,7558

0,5000 - 1,0000
0,5000 - 2,0000

0,9557

0,6666 - 1,0000

0,3990

0,2857 - 0,5000

-

m

I. V.

IV instar
V instar

0,6666 - 1,0000

309 e 359
309 e 359r

209 # 259;
209 # 259;

0,05
0,05

2,0877
0,8855

309 # 359

259 � 309 e 359
209 # 309 e 359;

0,05

Comparações múltiplas

1,6139

o/ 54 89

1,7191
0,6111

0,5000 - 1,0000
0,4000 - 0,6670

0,8265

TOTAL

0,3173

m

em

0,2500 - 0,4000

I. V.

Teste de Kruskal-Wallis na comparação entre temperaturas.

I. V. = intervalo de variação;

0,1102

0,0952 - 0,1250

20

-

m

I. V.

I - III instar

(9C)

TEMPERATURA

TABELA 18 - Razão de crescimento (RC) de A. gemmatalis criada em soja cultivar Bossier,
quatro temperaturas. UR 60 ± 10% e fotoperiodo de 14 h.

,t::,.

co

0,0599 - 0,4874

0,1220 - 0,6610

0,1826 - 0,7000

0,1731 - 0,6797

20

25

30

35

m

0,4297

0,3901

0,4601

0,2621

m = média

0,1125 - 0,6580

0,1626 - 0,6220

0,0468 - 0,4496

0,1882 - 0,8202

I. V.

IV instar

0,4001

0,3778

0,2653

0,5260

m

H = 10,76

H = 12,05

H = 25,28

IV

V

Cl

Cl

<

o,os

< 0,10

< 0,10

Kruskal-Wallis

I - III

instar

V instar

209

# 309 e 359;

209 # 259

20 # 259 e 359
259

Comparações múltiplas

# 359

0,0466 - 0,4296

0,1289 - 0,5394

0,1280 - 0,7477

0,1091 - 0,7473

I. V.

Teste de Kruskal-Wallis na comparação entre temperaturas.

I. V. = intervalo de variação;

I. V.

I - III ínstar

(9C)

TEMPERATURA

O, l 763

0,2895

0,4664

0,5095

m

1,0061

1,0574

1,1918

l,2Sl76

TOTAL

'TABELA 19. Digestibilidade aparente (DA) de A. gemmata li s alimentada com folha de soja da
cultivar Bossier, em quatro temperaturas. UR 60 ± 10% e fotoperíodo de 14 h.

O:)
(.J1

0,1233 - 0,3407

0,1292 - 0,4088

0,1801 - 0,6579

0,1348 - 0,3750

20

25

30

35

m

0,2091

0,4211

0,2182

0,2285

m = média

0,2516 - 0,8252

0,1808 - 0,6776

0,2588 - 0,7572

0,0631 - 0,1550

I. V.

IV instar

0,3849

0,2923 - 0,8236

H

H

V

=
=

33,19

29,72

0,05

CL < 0,05

O, <

a < 0,10

Kruskal-Wallis

H = 15,37

IV

I - III

1nstar

309;

# 259;

#

209 # 359;

209

209

259

1,1096

0,5156

# 309 e 309 # 359
# 309 e 309 ji 359

309 e 359

259

Comparações múltiplas

1,0247

0,1672 - 0,3280

0,3740

0,2296

0,8118

0,2221

0,1416 - 0,2990

0,3715

0,1133

0,6117

m

TOTAL
0,2699

I. V.

V instar

0,1907 - 0,3964

m

Teste de Kruskal-Wallis na comparaçao entre temperaturas.

I.V. = intervalo de variação;

I.V.

I - III ínstar

(9C)

TEMPERATURA

TABELA 20 - Eficiência de conversao do alimento ingerido (ECI) por A. gemmata'lis alimentada
com folha de soja cultivar Bossier, em quatro temperaturas. UR 60 ± 109 e fotoperíodo de 14 h.

0,1404
0,2460

0,0809 - 0,2268

0,1269 - 0,4054

0,0916 - 0,2536

25

30

35

0,0988 - 0,1911
0,1030 - 0,1753
0,1507 - 0,4655

0,2182
0,2320
0,2405

0,1335 - 0,4791
0,1312 - 0,4739

m == média

209#359;

a < 0,10

H = 32,07

V

259;

209

a < 0,05

H = 30,51

IV

#

209 # 309;

a < 0,05

#

309 e 309
259

#

359 e 309

309 e 359

259

Comparações múltiplas

H = 19,09

Kruskal-Wallis

I - III

ínstar

#

#

0,1307 - 0,2947

0,0774

0,0522 - 0,0980

0,1611 - 0,4843

I. V.

-

m

V instar

I.V.

IV instar

Teste de Kruskal-Wallis na comparaçao entre temperaturas.

I.V = intervalo de variação;

0,1351

0,1322

0,0657 - 0,1860

-

20

(9C)

m

I - III instar

I. V.

TEMPERATURA

ü,6116
0,6600

0,1336
0,2844

359

359

0,5016

0,3921

TOTAL

0,1430

0,1825

-

m

TABELA 21 - Eficiência de conversão do alimento digerido (ECD) por A. gemmatalis alimentada
com folha de soja cultivar Bossier, em quatro temperaturas. UR 60 ± 10% e foto
período de 14 h.

co
-..J

2

6,77 11,88

4,37-10,87

35

I - III

'.instar

V

IV

m

6,80

9,26

m

%

==

19, 10- 47,68 35,60 62,46

4,90-24,76 14,62 2 5,65
média

44,38-101,37 70,05 78,14

259 # 359;

209 # 359;

a < 0,05

= 32,58

309 # 359

259 # 309 e 359
209 I 259, 309 e 359

209# 309 e 359;

Comparações múltiplas

a < 0,05

H

%

51,50-113,66 76,49 76,85

Hl = 18,39
H == 30,04

a < O ,10

Kruskal-Wallis

m

51,92- 92,54 71,79 58,40

I. V.

V instar

5,74-22,77 13,49 15, 04

5,77-19,42 13,82 13,89

2 1,35-59, 05 40,65 33,07

I. V.

IV instar

Teste de Kruskal-Wallis na comparaçao entre temperaturas.

= intervalo de variação;

6,10

2,70-11,73

30

r.v.

9,22

5,86- 13,84

25

8,53

10,49

5,37-15,97

%

20

m

I. V.

I - III instar

(9C)

TEMPERATURA

56,99

89,64

99,53

122,93

TOTAL

TABELA 22 - Area foliar (cm ) de soja cultivar Bossier, consumida por A. gemmatalis, em qua
tro temperaturas. UR 60 ± 10% e fotoperíodo de 14 h.

CD
CD

69,50±10,20 306,00± 81,00 127,10±29,50

4. 'Rosinha'
(4)

*

0,39±0,09

0,39±0,10

0,27±0,06

Os pesos de pupa foram baseados em peso fresco.

(3)

84,70±11,50 384,00±108,00 119,00±25,60

3.

'Rosinha'

84,60±20,50

159,60±10,00

222,30±44,90

0,24±0,07 0,16±0,03 0,56±0,14 0,080±0,10 164,60±49,30

0,23±0,07 0,17±0,04 0,67±0,11 0,086±0,003 196,70±41,50

0,40±0,11 0,27±0,07 0,52±0,11 0,101±0,04

0,27±0,03 0,33±0,06 0,23±0,04 0,53±0,12 0,088±0,09

92,70± 9,70 286,00± 61,00 130,60±27,80

1. 'Rosinha'

2· 'Bran � 0 � e
er1an dUb ia , 69,60±10,80 183,00± 52,00

Índice d e
consumo
(IC)

Eficiêneia de
Digestibi
conversão lidad e a-:: Razão de
cr escimento P eso d e pupa
do digeri_ par e nte
(RC)
do (ECD)
(DA)
(mg)

Ganho d e p� Alimento con- P eso das feso
sumido
zes
(mg)
(mg)
(mg)

Eficiêneia d e
conversão
do inge ri_
do (ECI)

DIETA

25 ± l?C e fotoperíodo de 14 h.

\.D

co

TABELA 23 - Sumário dos parâmetros nutricionais e de crescimento de A. gemmatalis criada em quatro t�
pos de dieta artificial. Valores baseados em peso seco do inseto e alimento*. UR 60 ±10%:

TABELA 24 - Peso seco de lagarta de ,1. gemma ta l'is criada em y:u�
tro tipos de dieta artificial. UR 60 ± 10%; 25 ± l9C

e fotoperiodo de 14 h.

1. 'Rosinha' ( 1)
2. 'B. Uberlândia'
3. 'Rosinha'
4 . 'Rosinha'

rn

I. V.
(rng)

Dieta

( 3)
( 4)

I.V. = intervalo de variação;

(mg)
92,50

79,10 - 112,10
44,10 -

69,60

97,30

84,70

66,60 - 112,80
69,10 - 79,00

69,50

ffi = média

Teste de Kruskal-Wallis na comparaçao entre dietas
Kruskal-Wallis
H = 73,63
Ct <

0,05

Comparações múltiplas
1 # 2

2 # 3

l = 3

2 = 4

l # 4

3 # 4
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TABELA 25 - Peso seco das fezes produzidas

por

A. gemmatalis

criada em quatro tipos de dieta artificial.
UR 60 ± 10%; 25 ± 19C e fotoperlodo de 14 h.
I. V.

Dieta
1. 'Rosinha'

( l)

2. 'B. Uberlândia'

69,90
25,20

'Rosinha 1

( 3)

62,40

4. 'Rosinha'

( 4)

50, 60

3.

I. V.

(mg)

(mg)

= intervalo de variação;

-

-

m

188,10

130,50

112,90

84,60

160,40

119,00

171,90

127,10

= média

Teste de Kruskal-Wallis na comparaçao entre dietas
Kruskal-Wallis
H =

a <

41,82
0,05

Comparações múltiplas
l
l

I 2
=

1 =

3
4

2 # 3
2 I 4
3 = 4
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TABELA 26 - Peso seco de dieta artificial consumida por A. ge�
mataZis.
UR 60 ± 10%;
25 ± l9C e fotoperíodo de
14 h.
ffi

I. V.
(mg)

Dieta

(mg)

1. :'Rosinha' (1)

179,00 - 447,00

286,00

2. 'B. Uberlândia'

105,00 - 279,00

183,00

3. 'Rosinha' ( 3)

204,00 - 635,00

384, 00

4 • ' Rosinha' ( 4 )

170,00 - 513,00

306,00

I.V. = intervalo de variação;

m = média

Teste de Kruskal-Wallis na comparaçao entre dietas
Kruskal-Wallis
H = 57,67

Ci,

<

0,05

Comparações múltiplas
1 # 2

2

# 3

1# 3

2

# 4

1 = 4

3 == 4
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TABELA 27 - !ndice de consumo de A. gemmatalis criada em qua
tro tipos de dieta artificial. UR 60 ± 10%; 25 ± l9C
e fotoperiodo de 14 h.
Dieta

IC

I. V.

(fü)

1. 'Rosinha' (1)

0,1631 - 0,4678

0,2736

2. 'B. Uberlândia'

0,1542 - 0,4035

0,2684

3. ' Rosinha' ( 3)

0,2210 - 0,6105

0,3910

4. 'Rosinha 1 (4)

0,2036 - 0,6102

0,3867

I.I. = intervalo de variação

m = média

Teste de Kruskal-Wallis na comparaçao entre dietas
Kruskal-Wallis
H = 43,78
a <

0,05

Comparações múltiplas
1

=

2

2

#

1

#

3

2

# 4

1 # 4

3

=

3

4
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TABELA 28 - Razão de crescimento (RC) de A. gemmatalis
em quatro tipos de dieta artificial.
25 ± l9C e fotoperiodo de 14 h.

Dieta

criada

UR 60 ± 10%;

RC

I. V.

(fü)

0,0666 - 0,1052

0,0787

2. 'B. Uberlãndia'

0,0952 - 0,1111

0,1015

3. 'Rosinha' (3)

0,0769 - 0,0909

0,0859

4. 'Rosinha' (4)

0,0645 - 0,1052

0,0893

1. 'Rosinha'

(1)

I.V. = intervalo de variação;

m = média

Teste de Kruskal-Wallis na comparaçao entre dietas
Kruskal-Wallis
H = 47,66
o.<

0,05

Comparações múltiplas

I 3

1 # 2

2

l = 3

2 # 4

1 = 4

3 = 4

95

TABELA 29 - Digestibilidade aparente (DA) de A. gemmatalis cria
da em quatro tipos de dieta artificial. UR 60 ± 10%;
25 ± 19C e fotoperiodo de 14 h.
Dieta

1. 'Rosinha' ( 1)

2. 'B. Uberlândia

3. 'Rosinha

=

0,1861
0,2973
O, 4 264

( 3)

4 . 'Rosinha' ( 4)
I. V.

DA

I. V.

intervalo de variação;

0,2767

-

(:iü)

0,7762

0,5320

0,8387

0,5227

0,8000

0,6697

O, 8507

0,5611

ffi = média

Teste de Kruskal-Wallis na comparaçao entre dietas
Kruskal-Wallis
H = 47,66
a <

0,05

Comparações múltiplas

=

2

2 # 3

1 # 3

2 = 4

1 = 4

3 # 4

1
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TABELA 30. Eficiência de conversão do alimento ingerido (ECI),

por A. gemmatalis criada em quatro tipos de dieta
artificial. UR 60 ± 10%; 25 ± l9C e fotoperiodo de
14 h.

ECI

Dieta

I.V.

1. 'Rosinha' (1)

0,2035 - 0,5016

0,3347

2. 'B. Uberlândia'

0,2853 - 0,6580

0,4037

3. 'Rosinha' (3)

0,1348 - 0,3933

0,2374

4. 'Rosinha' ( 4}

0,1010 - 0,4270

0,2396

I.V. = intervalo de variação;

ffi

=

(m)

média

Teste de Kruskal-Wallis na comparaçao entre dietas
Kruskall-Wallis
H

=

a <

57,67

o ,os

Comparações múltiplas
l

=

2

2 # 3

l

#

3

2 # 4

l

I

4

3 = 4
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TABELA 31 - Eficiência de conversao do alimento digerido (ECD),
por A. gemmatalis criada em quatro tipos de dieta
artificial. UR 60 ± 10%; 25 ± l<?C e fotoperiodo de
14 h.
Dieta

ECD

I. V.

(m)

1. 'Rosinha 1 (1)

0,1577 - 0,3383

0,2276

2. 'B. Uberlândia'

0,1957 - 0,4314

O, 27 20

3. 'Rosinha'

0,1083 - 0,2671

0,1765

0,0754 - 0,2716

0,1652

(3)

4. 'Rosinha'

I.V. = intervalo de variação;

m = média

Teste de Kruskal-Wallis na comparaçao entre dietas
Kruskal-Wallis
H = 61,72

Comparações múltiplas
1 = 2

2 # 3

#

3

2 # 4

1# 4

3 = 4

l

a

<

O ,o 5

98
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TABELA 32 - Peso fresco (mg) de lagartas de A. gemmatalis
máximo desenvolvimento, criadas em quatro tipos de
dieta artificial. UR 60 ± 10%; 25 ± 19C e fotope
riodo de 14 h.
I. V.
(mg)

Dieta
1.

'Rosinha'

(1)

2. 'B. Uberlândia'

Peso

<m)

312,70 - 461,30

383,00

286,40 - 482,80

349,10

3.

'Rosinha 1

(3)

281,30 - 483,70

363,70

4.

'Rosinha'

(4)

294,20 - 399,40

356,80

I.V. = intervalo de variação;

-

m = média

Teste de Kruskal-Wallis na comparaçao entre dietas
Kruskal-Wallis
H

=

a <

15,73
0,05

Comparações múltiplas
1 /) 2

2 = 3

l = 3

2

1 /) 4

3 = 4

=

4

99

TABELA 33 - Peso de pupas (mg) de A. gemmata lis
criadas
em quatro tipos de dieta artificial. UR 60 ± 10% ;
25 ± l9C e fotoperiodo de 14 h.
Dieta

Peso

<m)

I. V.

1. 'Rosinha ' ( 1)

81,20 - 305,30

217,90

2. 'B. Uberlândia'

63,50 - 171,30

143,60

3 • ' Rosinha ' ( 3)

42, 10 - 260, 00

165,10

4. 'Rosinha' (4)

37,70 - 260,60

121,30

I.V. = intervalo de variação;

in = média

Teste de Kruskal-Wallis na comparaçao entre dietas
Kruskal-Wallis
H = 27,53
a <

0,05

Comparações múltiplas

# 2
1 # 3
1 # 4

1

2

= 3

2 = 4

3

= 4

100

TABELA 34 - Viabilidade larval e pupal de A. gemmatalis criada
em quatro tipos de dieta artificial.
UR 60 ± 10%;
25 ± l9C e fotoperiodo de 14 h.
Viabilidade (%)

Dieta

Lagarta

Pupa

1. 'Rosinha' (1)

90,00

62,50

2. 'B. Uberlândia'

70,00

0,00

3. 'Rosinha' { 3)

52,50

52,38

4. 'Rosinha' (4)

52,50

35,29

TABELA 35 - Incidência do fungo Aspergillus spp. e porcentual
de pupas anormais de A. gemmatalis em quatro
tipos de dieta artificial. UR 60 ± 10%; 25 ± 1C9 e
fotoperíodo de 14 h.
Dieta
l.

'Rosinha'

(1)

2. 'B. Uberlândia'

Aspergillus spp.
(%)

Pupas anormais
(%)

15, 00

37,50

37,50

100,00

3. 'Rosinha'

( 3)

22,50

47,62

4. 'Rosinha'

( 4)

22,50

76,00
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TABELA 36 - Duração média e viabilidade das fases de lagarta e
pupa de A. gemmatalis criadas em folhas de soja cul
tivar Sta. Rosa e submetidas a três regimes de fo
toperíodo. UR 60 ± 10%; 25 ± l9C.
Fotoperiodo

.

B - 13

e -

12

:

Pupa

Duração
(dias)

Viabilidade

Duração
(dias)

Viabilidade
(%)

10

15, 69 ± 1,19

96,66

8,07±0,74

89,65

11

18,50 ± 1,02

80,00

7,75±0,78

83,33

12

17, 10 ± 1, 70

93,33

8,04 ±0,70

82,14

luz : escuro

A - 14

Lagarta
(%)

Teste de Kruskal-Wallis na comparaçao entre fotoperiodos
Fases (duração)

Kruskal-Wallis

Comparações múltiplas

Lagarta

H1 = 35, 83

a < O ,O5

Pupa

Hl = 2 ,13

a < 0,05 (NS)

A# B; A # C; B 1- C

Não houve dife
rença
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TABELA 37 - Peso médio e porcentual de anormalidade em pupas
de A gemmatalis criadas em folhas de soja cultivar Sta. Rosa e submetidas a três regimes de foto
período. UR 60 ± 10%; 25 ± l9C.

.

Peso*
(mg)

Fotoperiodo
escuro
luz
A -

14

B -

13

.

e - 12

Anormalidade
(%)

10

246,10

35, 20 (NS}

6,89

11

245,20

44,90 (NS)

12,50

12

237,80

35,20 (NS}

7,14

Kruskal-Wallis (0,05)

= nao houve diferença.

TABELA 38 - Razão sexual de A. gemmatalis criada em folhas de
soja cultivar Sta. Rosa e submetida a três regi
mes de fotoperiodo. UR 60 ± 10%; 25 ± 19C.
Fotoperiodo
luz : escuro

Razão sexual

14

10

0,536

13

11

0,565

12

12

0,357

Média da razão sexual

0,486
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FIGURA 6 - 1ndice de consumo (IC) de A. gemmatalis criada em so
ja cultivar Bossier, em quatro temperaturas.
UR 60 ± 10% e fotoperlodo de 14 h.
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Ali�ento consumido, produ �o de fezes e ganho de peso por
ç
A. remma a!iv criada em soja cultivar Bossier, em quatro
temperaturas. UR 60 ± 10% e fotoperiodo de 14 h.

105
• CP

%

25 º C

"'

100

20°C
30 º C
35 º C

1--"---

l"

1 ',

I

./

',

//

1
50

"- '\.

'-.

',, "'

',

'�

//

'II

I.

//

,' i

I

/

I

30

I

I
I
I

I

j
20

10

V

IV

jj j

FIGURA 8 - Razão de crescimento
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de 1i. gemmatalis criada

em soja cultivar Bossier, em quatro temperaturas.
UR 60

±

10% e fotoperiodo de 14 h.
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FIGURA 9 - Digestibilidade 2,parente (Dld de li. gemmatal-is cria
da em soja cultivar Bossier, em quatro temperaturas.
UR 60 ± 10% e fotoperíodo de 14 h.
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FIGURA 10 - Eficiência de convers�o do alimento ingerido (ECI)
µor �- gemmatalis criada em soja cultivar Bossier,
cm quatro temperaturas.
de 14 h.

UR 60 ± lO'l e

fotoperiodo
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FIGllRA 11 - Eficiência de conversao do alimento digerido (ECO)

por A. gemmatalis criada em soja cultivar Bossier,
em yuatro temperaturas. UR 60 ± 10% e fotoperlodo
de 14 h.
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sumida por A. oernrnc.talis em quatro temperaturas.
DR 60 ± 10 % e fotoperlodo de 14 h.

FIGLRA 12 - .i\rea foliar acumulaàa de soja cultivar Bossier, con
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FIGURA 13 - Consumo de área foliar de soja cultivar Bossier vor
A. gemmatalia, relacionado à temperatura, sequndo a
equação de regressão.
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5. CONCLUSOES
Os resultados obtidos nas condições deste estu
do relacionado com Anticarsia gemmataZis Hflbner, permitiram es
tabelecer as seguintes conclusões:
5.1. Aspectos biológicos e nutrição em meio natural, em quatro
temperaturas.
5.1.1. A duração das fases de lagarta, pupa e adulto foi inver
sarnente proporcional a temperatura;
5.1. 2. Não houve influência da temperatura

no

peso

de

pu

pa;
5.1.3. A temperatura de 259C foi mais favorável para a postura
e desenvolvimento do inseto;
5.1.4. A Razão de Crescimento (RC) larval

foi maior na

faixa

de temperatura compreendida entre 259 a359C;
5.1.5. Houve maior ganho de peso corporal das lagartas

manti

das na temperatura de 209C;
5.1.6. O consumo de área foliar foi inversamente

proporcional

a temperatura;
5 .1. 7. O Indice de Consumo ( IC) aumentou do terceiro para

o

quarto instar larval, na faixa de temperatura compreen-
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dida entre 259 a 3 59C;
5.1.8.

A Eficiência de Conversão d o alimento Ingerido (ECI) e
Digerido (ECD) variou entre instares e entre as tempe
raturas;

5.1.9.

A Digestibilidade Aparente (DA) decresceu do terceiro
para o quinto instar larval

do inseto, nas

temperat�

ras de 309 e 359C;
5.1.10. Aproximadamente 90% do alimento consumido

pelo inseto

durante seu desenvolvimento na faixa de temperatura com
preendida entre 209 a 359C, ocorreu nos dois últimos íns
tares;
5.1.11. As temperaturas bases foram

10,19, 5,89, 11,69 e 12,99C

para as fases de ovo, lagarta, pré-pupa e pupa,
as constantes térmicas de 59,10,

340,12,

sendo

31,94

e

148,43 GD, respectivamente;
5.2. Aspectos biológicos e nutrição em dieta artificial;
5.2.2. Não houve influ ência da fonte proteica na duração da fa
se de pupa, período de pré-oviposição e longevidade

do

adulto;
5.2.3. Houve influ ência da fonte proteica no consumo e utiliza
ção alimentar do inseto;
5.2.4. A dieta à base de feijão 'Branco de Uberlândia',

embo

ra tenha proporcionado maior peso e viabilidade das la
gartas, provocou uma redução no período larval,e a qua
se totalidade de pupas anormais;
5. 2. 5. Os insetos criados

na dieta

elaborada a base de fei

jão 'Branco de Uberlândia', tiveram maior eficiência

de

conversão alimentar e razão de crescimento mais elevada;
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5.2.6. A dieta formulada

de

à base de feijão 'Rosinha', além

melhor digestibilidade proporcionou pupas de maior

pe-

so;
5.3. Influência do fotoperíodo no desenvolvimento do inseto;
5.3.1. O regime testado com 12 horas de luz

evidenciou

in

fluência apenas sobre a razão sexual, reduzindo o núme
ro de fêmeas;
5.3.2. O regime com 13 horas

de luz proporcionou maior

dura

ção do período larval

e taxa de anormalidade em

pupas

mais e levada;
5.3.3. Nenhum dos regimes influiu na duração e peso das pupas.
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