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A scientist in his laboratory is not a mere 
technician: he is also a child confronting 
natural phenomena that impress him as 
though they were fairy tales.  

Marie Curie 
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RESUMO GERAL / GENERAL ABSTRACT 

  

Every major food company now has an 
organic division. There's more capital 
going into organic agriculture than ever 
before.  
Michael Pollan 
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Flutuação populacional de Plutella xylostella (L., 1758) 

(Lepidoptera : Yponomeutidae) e de seus parasitóides larvais no 

sudeste do Paraná: biologia em plantas silvestres e cultivadas e 

exigências térmicas 

RESUMO GERAL. A traça-das-crucíferas, Plutella xylostella L., é a principal praga de 

brássicas em todo o mundo. A sua grande capacidade de desenvolver resistência a 

inseticidas e a ocorrência em elevadas densidades populacionais tem tornado a produção 

econômica de brássicas praticamente impossível em certas regiões do mundo. Nesse 

contexto, a adoção de métodos de controle alternativos é importante para a elaboração de 

um plano de manejo integrado para a espécie. Para isso, faz-se necessário o conhecimento 

da dinâmica entre insetos herbívoros, planta hospedeira e inimigos naturais. Desta forma, a 

presente tese teve por objetivo avaliar os fatores que afetam a biologia, sobrevivência, 

reprodução e dinâmica populacional de P. xylostella na Região Metropolitana de Curitiba. 

O estudo realizado em cultivos comerciais orgânicos demonstrou que apesar da contínua e 

abundante disponibilidade de plantas hospedeiras durante todo o ano, a ocorrência de P. 

xylostella se restringiu entre Junho e Novembro. Quatro espécies de parasitóides larvais 

foram identificadas associadas a P. xylostella, das quais Diadegma leontiniae (Brèthes) 

(Hymenoptera: Ichneumonidae), Apanteles piceotrichosus Blanchard (Hymenoptera: 

Braconidae) e Siphona sp. Meigen (Diptera: Tachinidae) foram freqüentes, enquanto 

Oomyzus sokolowskii (Kurdjumov) (Hymenoptera: Eulophidae) foi raramente encontrada. 

O parasitismo foi o principal fator que influenciou a abundância de P. xylostella na região, 

evidenciando o importante papel do complexo de inimigos naturais na regulação 

populacional da praga. A abundância de P. xylostella na área de estudo foi baixa em 

comparação com a registrada em regiões tropicais do Brasil e do mundo. Os parâmetros 

demográficos estimados para diferentes temperaturas evidenciam que médias mais elevadas 

de temperatura proporcionam uma maior capacidade de aumento da população. Este fato 

pode explicar a maior abundância de P. xylostella em regiões tropicais, que apresentam 

médias de temperaturas maiores que as registradas na região subtropical. O estudo também 

demonstrou que P. xylostella é capaz de completar o ciclo biológico utilizando brássicas 
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silvestres como hospedeiro. Além disso, foi comprovado que as fêmeas ovipositam em 

brássicas silvestres mesmo na presença de hospedeiros cultivados. Em teste de preferência 

alimentar, foi demonstrado que lagartas de primeiro e terceiro instares aceitam folhas de 

brássicas silvestres como hospedeiro. Estes resultados evidenciam que brássicas silvestres 

podem ser utilizadas por P. xylostella como refúgio, favorecendo as chances de 

sobrevivência da praga em campo quando espécies cultivadas não estão disponíveis, ou 

quando o cultivo é afetado pela aplicação de inseticidas ou irrigação. Ademais, as brássicas 

silvestres em floração também podem fornecer alimento para os adultos. Foi comprovado 

que o acesso a fontes de carboidrato influencia significativamente a duração do período de 

oviposição, a fecundidade e, conseqüentemente, os parâmetros demográficos de P. 

xylostella. Existe atualmente uma crescente demanda por métodos de controle alternativos, 

que sejam efetivos em regular a população de P. xylostella e minimizem o efeito negativo 

sobre o meio ambiente. Nesse contexto, as informações contidas na tese a respeito da 

biologia e ecologia de P. xylostella e de seus parasitóides larvais são úteis para a elaboração 

de planos de manejo da espécie, principalmente no que diz respeito ao controle biológico.  

PALAVRAS-CHAVE: Traça-das-crucíferas, controle biológico, constante térmica, seleção de 

hospedeiros, preferência alimentar, exigências nutricionais. 
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Population fluctuation of Plutella xylostella (L., 1758) 

(Lepidoptera: Yponomeutidae) and its larval parasitoids in 

Southeastern Paraná: biology in wild and cultivated plants and 

thermal requirements 

GENERAL ABSTRACT. The diamondback moth, Plutella xylostella L., is the major pest of 

brassicaceous crops worldwide. Its great ability to develop resistance to insecticides and the 

occurrence at high population levels has become the economical production of brassicas 

almost impossible in certain regions of the world. In this context, the adoption of alternative 

control methods is important for the development of management strategies for the pest. 

Thus, it is necessary to know the relationship among herbivorous insects, host plant and 

natural enemies. Therefore, the objective of the current thesis was to evaluate the factors 

affecting the biology, survival, reproduction and population dynamics of P. xylostella in the 

Metropolitan Region of Curitiba. The study was carried out in organic crops and showed 

that despite the continuous and abundant availability of host plants throughout the year in 

the region, the occurrence of P. xylostella was restricted between June-November. Four 

species of larval parasitoids were identified, of which Diadegma leontiniae (Brèthes) 

(Hymenoptera: Ichneumonidae), Apanteles piceotrichosus Blanchard (Hymenoptera: 

Braconidae) and Siphona sp. Meigen (Diptera: Tachinidae) were abundant, whereas 

Oomyzus sokolowskii (Kurdjumov) (Hymenoptera: Eulophidae) was less frequent. 

Parasitism was the main factor affecting the abundance of P. xylostella in the region, 

demonstrating the importance of larval parasitoids complex to regulate pest population. The 

abundance of P. xylostella in the study area was lower in comparison to those recorded in 

the tropical regions of Brazil and the world. The demographic parameters estimated for 

different temperatures showed that an increase in average temperature provides a higher 

population growth. This fact may explain, at least in part, the higher abundance of P. 

xylostella in warmer tropical regions compared to those registered at mild climate of 

subtropical regions. The study also showed that P. xylostella is able to complete the life 

cycle using wild brassicas as host. Furthermore, it was demonstrated that females lay eggs 

in wild brassicas even in the presence of cultivated hosts. Similarly, food preference tests 
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showed that first and third ínstar larvae accept wild brassicas as host. These results 

demonstrate that wild brassicas may serve as refuge for P. xylostella, which would favor 

the chances of survival in the field when cultivated species are not available or the crop is 

disturbed by the insecticide application or irrigation. Moreover, the wild flowering 

brassicas can also provide food for adults. It has been proven that access to carbohydrate 

sources significantly influences the duration of oviposition period, fecundity and, 

consequently, the demographic parameters of P. xylostella. There is currently a growing 

demand for alternative control methods that are effective to regulate pest population 

without negative impact on the environment. In this context, the information on the biology 

and ecology of P. xylostella and its larval parasitoids contained in the thesis are important 

for the development of pest management strategies. 

KEY WORDS:   Diamondback moth, biological control, thermal constant, host selection, 

feeding preference, nutritional requirements.  
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INTRODUÇÃO GERAL 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Bugs are not going to inherit the earth. 
They own it now. So we might as well 
make peace with the landlord.  
Thomas Eisner 
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INTRODUÇÃO GERAL 

 

 O cultivo de hortaliças folhosas no Brasil ocupa uma área de 776 mil hectares 

(Embrapa, 2004). Nos últimos anos, a produção de hortaliças tem aumentado 

significativamente no município de Curitiba e região Metropolitana, em decorrência tanto 

da atividade de pequenos produtores como do crescimento na produção de orgânicos. 

Dentre as espécies de hortaliças cultivadas no Brasil, as brassicáceas (= crucíferas) 

constituem a família mais numerosa, destacando-se na região centro-sul do país (Ferreira & 

Ranal 1999). As variedades mais cultivadas são o repolho, a couve-flor, a couve-manteiga e 

o brócolis (SEAB, 2008).  

 A incidência de pragas em cultivos de brássicas é um dos principais fatores 

responsáveis por reduções significativas na produção. Em casos de ocorrência de pragas em 

altas densidades populacionais, as perdas podem chegar a até 90% da produção total 

(Verkerk & Wright 1996). Entre as pragas que causam danos significativos em cultivos de 

brássicas, a traça-das-crucíferas, Plutella xylostella L. (Lepidoptera: Plutellidae), é a 

espécie mais conhecida. Uma estimativa em escala global realizada em 1993 demonstrou 

que o prejuízo referente ao custo de manejo de P. xylostella é de mais de um bilhão de 

dólares (Talekar & Shelton 1993). Embora se acredite que P. xylostella tenha origem no 

mediterrâneo, trata-se de uma espécie cosmopolita que ocorre em quaisquer áreas onde 

brássicas sejam cultivadas (Talekar & Shelton 1993). No ano de 1928, Meyrick já 

considerava P. xylostella como a espécie de maior distribuição geográfica entre os 

Lepidoptera.  

 A traça-das-crucíferas é um microlepidóptero que possui coloração parda na fase 

adulta e na face dorsal apresenta um desenho prismático branco que lembra um diamante 

esculpido (Gallo et al 2002, Medeiros et al 2003). As lagartas de primeiro ínstar minam as 

folhas alimentando-se de parênquima por dois ou três dias e, em seguida, passam a 

alimentar-se da epiderme, podendo perfurar as folhas (Bhalla & Dubey 1985, Iemenes et al 

2002). Quando completam o desenvolvimento larval, pupam no interior de um tênue casulo 

de seda, geralmente na face inferior das folhas (Bhalla & Dubey 1985, Iemenes et al 2002, 

Medeiros et al 2003). 
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 Ao contrário dos insetos generalistas, que possuem atividade alimentar estimulada 

por nutrientes como açúcares, aminoácidos e outros metabólitos primários que ocorrem em 

praticamente todas as plantas, P. xylostella é um inseto especialista que necessita de 

estímulos químicos mais específicos para a alimentação (Renwick & Lopez 1999). Esta 

característica limita a variedade de hospedeiros a um grupo particular de espécies de 

plantas (Sarfraz et al 2006). No caso de P. xylostella, apenas espécies da família 

Brassicaceae são utilizados como hospedeiros (Talekar & Shelton 1993, Sarfraz et al 2006). 

 A família Brassicaceae compreende um diverso grupo de 350 gêneros e mais de 

3500 espécies (Warwick et al 2003). As brássicas apresentam compostos químicos 

secundários denominados glucosinolatos, que são tóxicos para a maioria dos insetos 

generalistas, mas podem ser utilizados por P. xylostella para localização do hospedeiro, 

oviposição e estimulante para a alimentação (Gupta & Thorsteinson 1960, Reed et al 1989, 

Talekar & Shelton 1993). Os hospedeiros naturais de P. xylostella compreendem tanto 

brássicas cultivadas como silvestres (Sarfraz et al 2006). Estudos indicam que tanto a 

biologia como a capacidade de vôo de adultos são influenciados pela utilização de 

hospedeiros silvestres (Muhamad et al 1994, Begum et al 1996, Idris & Grafius 1996, 

Ayalew et al 2006), fato que pode ter conseqüências sobre a dinâmica populacional de P. 

xylostella. Em regiões temperadas, por exemplo, é reconhecido que a presença de brássicas 

silvestres é especialmente importante para a manutenção de P. xylostella quando as plantas 

cultivadas não estão disponíveis (Talekar & Shelton 1993).  

O papel das brássicas silvestres também deve ser considerado sob a perspectiva da 

paisagem. Espécies silvestres de brassicáceas, como Raphanus raphanistrum L. e Brassica 

rapa L., são visitadas por himenópteros, sirfídeos e lepidópteros (Kay 1976, Stanton 

1987a,b, Stanton & Preston 1988, Ômura et al 1999) e podem servir de refúgio, fornecendo 

microhábitats e recursos alimentares que possibilitam o aumento populacional de inimigos 

naturais e insetos herbívoros (Holland et al 2000, Lee et al 2001). Shellhorn et al (2008) 

demonstraram que tanto P. xylostella como seu parasitóide larval, Diadegma semiclausum 

(Héllen) (Hymenoptera: Ichneumonidae), usam brássicas em floração como refúgio.  

 O atual status de P. xylostella como a principal praga de brássicas em grande parte 

do mundo é decorrente de diversos fatores, tais como ausência de inimigos naturais 

efetivos, incapacidade dos inimigos naturais se estabelecerem na área em um nível que 
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reduza significativamente a população da praga e o desenvolvimento de resistência a 

inseticidas (Lim 1986, Talekar & Shelton 1993). O aumento populacional de P. xylostella 

devido à ausência de inimigos naturais efetivos no seu controle é decorrente, em parte, da 

maior facilidade que a praga possui para se estabelecer em cultivos recém-plantados em 

comparação com o seu complexo de inimigos naturais (Talekar & Shelton 1993). Ademais, 

diversos trabalhos destacam a capacidade de P. xylostella de migrar longas distâncias (Chu 

1986, Honda, 1992, Chapman et al 2002), o que não ocorre com parasitóides (Talekar & 

Shelton 1993). Na Grã-Bretanha, onde a migração em massa de P. xylostella foi 

extensivamente estudada, a ocorrência anual da espécie é atribuída à migração de adultos 

vindos do Báltico e do sul da Finlândia, o que equivale a uma distância de mais de 3.000 

km (French 1967, Bretherton 1982, Talekar & Shelton 1993). Estes estudos indicam que a 

mariposa permanece em vôo contínuo por vários dias e é capaz de percorrer distâncias de 

1.000 km/dia.  

 Outro fator responsável pelo aumento populacional de P. xylostella em algumas 

regiões é o uso intensivo de inseticidas de grande espectro, o que ocasionou a eliminação de 

inimigos naturais anteriormente presentes na região e a seleção de linhagens resistentes 

(Talekar & Shelton 1993). Segundo esses autores, antes de 1940, quando ainda não haviam 

sido introduzidos inseticidas sintéticos, P. xylostella não era citada como uma praga 

importante de brássicas. Somente a partir da década de 50, quando inimigos naturais 

passaram a ser afetados pelo uso indiscriminado de inseticidas, se iniciaram os problemas 

com a praga. No ano de 1953, P. xylostella se tornou a primeira espécie a desenvolver 

resistência ao DDT (Johnson 1953) e, décadas depois, também se tornou resistente a 

formulações de Bacillus thuringiensis (Berl.) nas Filipinas (Kirsch & Schumutterer 1988). 

Atualmente, P. xylostella apresenta diferentes graus de resistência a todos os grandes 

grupos de inseticidas (Hama 1992, Kobayashi et al 1992, Sun 1992). A capacidade de P. 

xylostella em desenvolver resistência a inseticidas é decorrente principalmente de 

mecanismos metabólicos, insensibilidade do sítio de ação e redução na penetração do 

inseticida (Liu et al 1982, 1984, Sun 1992). Além disso, P. xylostella possui um alto 

potencial reprodutivo e ciclo de vida curto (Talekar & Shelton 1993), fatores que somados 

à alta pressão de seleção contribuem para o rápido desenvolvimento de resistência (Dowd 

et al 1984).      
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 Fracassos no controle de P. xylostella têm tornado a produção econômica de 

brássicas praticamente impossível em certas regiões do mundo (e.g. partes do sudeste da 

Ásia, América Central e sudeste dos EUA) (Talekar & Shelton 1993, Sarfraz et al 2006). 

Assim, a adoção de métodos alternativos de controle é fundamental para elaboração de um 

plano de manejo integrado para a espécie. Porém, para a implementação de um programa 

de manejo integrado, é necessário o conhecimento da dinâmica entre insetos herbívoros, 

planta hospedeira e inimigos naturais (van Driesche & Bellows Jr 1996).   

No Brasil, a flutuação populacional de P. xylostella foi avaliada em regiões com 

diferentes características climáticas (Ferronato & Becker 1984, Guilloux et al 2003, 

Campos et al 2006). Entretanto, embora os três trabalhos tenham demonstrado que as 

populações estudadas exibem oscilações sazonais, o período de maior ocorrência da praga 

em campo apresentou variações de acordo com as regiões de estudo (Ferronato & Becker 

1984, Guilloux et al 2003). Tradicionalmente, ciclos sazonais em comunidades de insetos 

são atribuídos a variações na disponibilidade de alimento devido à alternância entre 

estações secas e chuvosas (Pinheiro et al 2002). Nas regiões tropicais e subtropicais do 

Brasil, espécies de brássicas são cultivadas ao longo de todo ano, de forma que a 

disponibilidade de plantas hospedeiras não é um fator influenciado pelas estações. Assim, 

as variações no período de ocorrência e na abundância de P. xylostella possivelmente 

podem estar relacionadas a fatores abióticos locais, como condições distintas de 

temperatura e pluviosidade. 

Na Região Metropolitana de Curitiba, a produção de brássicas vem assumindo de 

forma crescente um caráter intensivo, caracterizado pela utilização de insumos em grande 

quantidade. O emprego crescente de insumos agrícolas pode gerar graves conseqüências 

para o ambiente. Esta preocupação é particularmente importante para a Região 

Metropolitana de Curitiba, tendo em vista sua localização sobre o aqüífero Karst, o maior 

manancial de água potável que serve a grande Curitiba. Estudos demonstram que as bacias 

hidrográficas de Iguaçu e Ribeira, que banham a região, já estão contaminadas por 

agrotóxicos (Medeiros et al 1984).  

Nos últimos anos, o governo do Estado do Paraná tem incentivado a produção 

orgânica de hortaliças como uma forma de diversificação da produção e uma alternativa 

viável no combate aos poluentes dos reservatórios de abastecimento de água. Em longo 
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prazo, como medida preventiva de proteção aos mananciais, ao solo e à saúde da 

população, pretende-se substituir praticamente toda a agricultura convencional por orgânica 

na Região Metropolitana de Curitiba (Stertz et al 2005). Considerando que boa parte dos 

insumos agrícolas são destinados ao controle de pragas, para a adoção da agricultura 

orgânica é importante a realização de estudos sobre a biologia e ecologia das pragas, bem 

como o papel dos inimigos naturais na sua regulação populacional. Estudos desta natureza 

fornecem subsídios para o desenvolvimento de técnicas de manejo alternativas e não 

poluentes, como o controle biológico.  

Considerando a dificuldade em controlar P. xylostella com a utilização de 

inseticidas químicos e o contexto no qual se insere a área de estudo, o presente trabalho 

teve por objetivo avaliar os fatores que afetam a biologia, sobrevivência, reprodução e 

dinâmica populacional de P. xylostella. Para tanto, a tese foi dividida em cinco capítulos. 

No primeiro capítulo avaliou-se a dinâmica populacional da praga e de seus parasitóides 

larvais em cultivos orgânicos de brócolis e couve-flor na região Metropolitana de Curitiba. 

No segundo capítulo foi avaliado o efeito da temperatura sobre o desenvolvimento, 

sobrevivência, reprodução e parâmetros demográficos de P. xylostella. O papel de brássicas 

silvestres na biologia e reprodução de P. xylostella e sua importância para o manejo da 

espécie foi tema do terceiro e quarto capítulos. Nestes capítulos procurou-se avaliar a 

relação entre preferência de oviposição ou alimentar e o desempenho da praga. Por fim, a 

importância da obtenção de recursos alimentares por adultos e sua influência sobre os 

parâmetros demográficos da praga foi tema do quinto capítulo. Os resultados apresentados 

foram discutidos considerando sua importância para a dinâmica populacional da praga e, 

conseqüentemente, para o manejo da espécie.  
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FLUTUAÇÃO POPULACIONAL DE Plutella  

xylostella (L.) E DE SEUS PARASITÓIDES LARVAIS EM  

CULTIVOS ORGÂNICOS NA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA: 

INFLUÊNCIA DE FATORES BIÓTICOS E ABIÓTICOS  SOBRE A  

ABUNDÂNCIA DA PRAGA E DE SEUS PARASITÓIDES 

A quantidade de alimento disponível 
determina o limite máximo de crescimento de 
cada espécie, mas, comumente, o que 
determina o número médio de indivíduos de 
uma espécie não é a dificuldade em obter 
alimentos, mas a facilidade com que esses 
indivíduos se tornam presas de outros 
animais.  
Charles Darwin 
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Flutuação populacional de Plutella xylostella (L.) (Lepidoptera: 

Yponomeutidae) e seus parasitóides larvais na região sul do 

Brasil: influência de fatores bióticos e abióticos sobre a 

abundância da praga e seus parasitóides  

RESUMO. A traça-das-crucíferas, Plutella xylostella (L.), é a principal praga de brássicas 

em todo o mundo. O reconhecimento dos fatores-chave que afetam a abundância de P. 

xylostella e de seus parasitóides larvais pode ser utilizado no desenvolvimento de 

estratégias de manejo da espécie. Objetivou-se (1) identificar os parasitóides larvais 

associados a P. xylostella e (2) aferir seu potencial de controle natural, além de (3) 

monitorar as variações sazonais e avaliar os fatores bióticos e abióticos que afetam a 

dinâmica populacional da praga e de seus parasitóides larvais. O estudo foi realizado em 

cultivos de brócolis e couve-flor e em quatro ciclos ao longo de um ano. Apesar da 

contínua disponibilidade de plantas hospedeiras, a ocorrência de P. xylostella se restringiu 

entre junho e novembro. Quatro espécies de parasitóides larvais foram identificadas 

associadas a P. xylostella, das quais Diadegma leontiniae (Brèthes) (Hymenoptera: 

Ichneumonidae), Apanteles piceotrichosus Blanchard (Hymenoptera: Braconidae) e 

Siphona sp. Meigen (Diptera: Tachinidae) foram freqüentes, enquanto Oomyzus 

sokolowskii (Kurdjumov) (Hymenoptera: Eulophidae) foi raramente encontrada. Em 

brócolis a espécie dominante foi D. leontiniae, enquanto que em couve-flor o parasitóide 

mais freqüente foi A. piceotrichosus. O parasitismo foi o principal fator que influenciou a 

dinâmica populacional de P. xylostella, sendo responsável por 48% da variação na 

abundância da praga. Em contrapartida, nenhum dos fatores abióticos avaliados influenciou 

a abundância de P. xylostella. Estes resultados evidenciam a importância do complexo de 

inimigos naturais na regulação populacional da praga e, conseqüentemente, de práticas de 

manejo que maximizem a eficiência destes agentes. 

PALAVRAS-CHAVE: Traça-das-crucíferas, parasitismo, taxa de parasitismo, sazonalidade 
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Population fluctuations of Plutella xylostella (L.) (Lepidoptera: 

Yponomeutidae) and its larval parasitoids in the southern region 

of Brazil: influence of biotic and abiotic factors on the abundance 

of the pest and parasitoids 

ABSTRACT. The diamondback moth, Plutella xylostella (L.), is the most important pest 

attacking brassicaceous crops worldwide. The knowledge on the key factors that affect P. 

xylostella abundance can be used for the development of management strategies. The study 

aimed (1) to identify the larval parasitoids associated with P. xylostella and (2) assess their 

potential to regulate the pest population, (3) monitor the seasonal variations in pest 

abundance, and (4) evaluate the biotic and abiotic factors that affect population dynamics of 

the pest and its larval parasitoids. The study was performed in broccoli and cauliflower 

crops during four cycles over one year. Despite the continuous availability of host plants, 

the occurrence of P. xylostella was restricted to June-November. Four species of larval 

parasitoids were identified, of which Diadegma leontiniae (Brèthes) (Hymenoptera: 

Ichneumonidae), Apanteles piceotrichosus Blanchard (Hymenoptera: Braconidae) and 

Siphona sp. Meigen (Diptera: Tachinidae) were abundant, whereas Oomyzus sokolowskii 

was less frequent (Kurdjumov) (Hymenoptera: Eulophidae). In broccoli crops, the 

dominant parasitoid was D. leontiniae, whereas in cauliflower A. piceotrichosus was the 

most frequent parasitoid. Parasitism was the most important factor influencing P. xylostella 

population dynamics, contributing to 48% of the pest abundance. By contrast, the abiotic 

factors evaluated did not affect P. xylostella abundance. The results demonstrate the 

importance of larval parasitoids complex to regulate P. xylostella population and the need 

for management strategies that improve the efficiency of natural enemies.   

KEYWORDS: Diamondback moth, parasitism, parasitism level, seasonality.  
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INTRODUÇÃO 

 

 A traça-das-crucíferas, Plutella xylostella (L.) (Lepidoptera: Yponomeutidae), é 

considerada a principal praga de plantas da família Brassicaceae em todo o mundo (Talekar 

& Shelton 1993, Sarfraz et al 2005). Sua ocorrência em alta densidade populacional pode 

ocasionar perdas de até 90% na produção (Verkerk & Wright 1996). A sua condição de 

principal praga de brássicas no mundo é decorrente de fatores como a diversidade e 

abundância de plantas hospedeiras, ausência de inimigos naturais efetivos em algumas 

regiões, elevado potencial reprodutivo e plasticidade genética, que facilita o rápido 

desenvolvimento de resistência a inseticidas (Talekar & Shelton 1993, Mohan & Gujar 

2003). Estas características inerentes à espécie e o eventual fracasso em seu controle têm 

tornado a produção econômica de brássicas praticamente impossível em certas regiões do 

mundo (e.g. parte do sudeste da Ásia, América Central e sudeste dos Estados Unidos) 

(Talekar & Shelton 1993, Sarfraz et al 2005). Nesse contexto, é necessária a avaliação de 

estratégias de manejo alternativas para o controle de P. xylostella que possibilitem o 

desenvolvimento de programas de manejo integrado (MIP), baseado principalmente na 

manipulação de inimigos naturais (Sarfraz et al 2005, 2006). 

 Populações de P. xylostella freqüentemente são mantidas em baixos níveis devido à 

presença de parasitóides larvais, porém em regiões tropicais e subtropicais a ausência de 

inimigos naturais efetivos no controle da praga é considerada um dos principais motivos 

pela sua ocorrência em elevadas densidades populacionais (Talekar & Shelton 1993). Em 

todo o mundo aproximadamente 90 espécies de parasitóides foram identificadas associadas 

a P. xylostella, das quais 60 podem ser consideradas importantes na regulação populacional 

da praga, sendo a maioria originária da Europa (Talekar & Shelton 1993). A utilização de 

parasitóides para o controle de P. xylostella tem se mostrado promissora e vem sendo 

realizada com sucesso em países como Indonésia, Papua Nova Guiné, Formosa, Austrália e 

Nova Zelândia entre outros (Sastrosiswojo & Sastrodihardjo 1986, Talekar & Shelton 1993, 

Talekar 1996, Saucke et al 2000, Furlong et al 2008). O sucesso de um programa integrado 

de controle de P. xylostella depende da introdução e conservação de parasitóides (Talekar 

& Shelton 1993, Sarfraz et al 2005) e, nesse contexto, o conhecimento das espécies-chave 
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capazes de suprimir efetivamente a população da praga é uma etapa primordial (Jones et al 

2009).  

 É reconhecido que fatores sazonais e locais desempenham importante papel no 

crescimento e desenvolvimento de P. xylostella e, conseqüentemente, na sua dinâmica 

populacional (Haseeb et al 2001). Da mesma forma, a influência de fatores ambientais 

sobre o comportamento de parasitóides tem sido relatada para diversas famílias (Barbosa & 

Frongillo 1977, Dyer & Landis 1997, Idris & Grafius 1998, Mailafiya et al 2010). O estudo 

da dinâmica populacional de P. xylostella e de seus parasitóides larvais possibilita a 

identificação das espécies-chave na supressão populacional da praga, bem como os fatores 

abióticos que afetam a sobrevivência e eficiência dos parasitóides em campo. Desta forma, 

o presente estudo teve por objetivos (1) identificar os parasitóides larvais associados a P. 

xylostella e (2) aferir seu potencial de controle, além de (3) monitorar as variações sazonais 

e avaliar os fatores bióticos e abióticos que afetam a dinâmica populacional da praga e seus 

parasitóides larvais em cultivos orgânicos localizados na Região Metropolitana de Curitiba. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Área de estudo  

O estudo foi realizado em cultivos comerciais orgânicos no município de Colombo, 

estado do Paraná (S 25° 17′, W 49° 13′ e altitude de 950 m). Por se tratar de uma 

propriedade de produção comercial, outras hortaliças são cultivadas em áreas adjacentes às 

plantações de brássicas. A área de estudo é cercada por fragmentos de vegetação nativa 

(Fig. 1), uma característica importante por fornecer abrigo e hospedeiros alternativos a 

inimigos naturais quando a praga não está disponível no cultivo (Thomson & Hoffmann 

2010). O tipo predominante de solo da região é o horizonte B textural. Segundo a 

classificação de Köppen, o clima da região é do tipo cfb (subtropical úmido medotérmico), 

caracterizado por apresentar chuvas bem distribuídas ao longo do ano, verões amenos e 

invernos com geadas freqüentes (Instituto Agronômico do Paraná 1994). A temperatura 

média ao longo do ano varia de 12 ºC nos meses mais frios durante o inverno a 22 ºC nos 

meses mais quentes do verão. A precipitação varia de 250 mm nos meses mais secos 

(junho, julho e agosto) a 400 mm nos meses mais chuvosos (dezembro, janeiro e fevereiro). 
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Fig. 1. Foto da área de estudo, localizada no município de Colombo, Paraná, Brasil. Os 

quadrados indicam os locais onde se localizavam os plantios de brócolis e couve-flor e 

onde as coletas foram realizadas. 

 

Flutuação populacional de P. xylostella em brócolis e couve-flor  

A densidade populacional foi avaliada em cultivos de brócolis (Brassica oleraceae 

var. italica) e couve-flor (B. oleraceae var. botrytis). Ao longo de todo o ano foram 

plantados brócolis da cultivar BRO 68 (Rogers), enquanto a couve-flor cultivada foi a 

White A (Sunny Agro) durante a primavera, verão e outono e Barcelona (Horticeres) 

durante o inverno. O plantio das cultivares de brócolis e couve-flor foi realizado em 

parcelas de aproximadamente 700 m², com uma distância entre plantas de 0,50 m e entre 

linhas de 0,80 m. A adubação e o manejo do solo seguiram os protocolos recomendados 

para a agricultura orgânica, e durante o estudo não foram utilizados inseticidas aplicados 

diretamente na cultura. 

 A planta foi considerada como a unidade amostral e as coletas foram realizadas 

semanalmente. Um ciclo de cada um dos cultivos avaliados foi amostrado por estação do 

ano. A amostragem foi iniciada duas semanas após o transplante das mudas em campo, mas 
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o número de semanas de coleta variou devido a diferenças na duração do ciclo do cultivo de 

acordo com a época do ano e cultivar. Durante a primavera, verão, outono e inverno foram 

realizadas respectivamente 8, 10, 9 e 13 coletas em brócolis e 9, 9, 10 e 10 em couve-flor. 

Em cada coleta, trinta plantas foram aleatoriamente amostradas por cultivo, sendo 

registrado o número de pupas e lagartas de segundo a quarto ínstar. O número de imaturos 

(larva + pupa) por 30 plantas/cultivo foi utilizado no cálculo da densidade semanal. A 

temperatura média mínima e máxima, pluviosidade e a umidade relativa semanal durante o 

período de coletas foram registradas em estações meteorológicas pertencentes ao Instituto 

Tecnológico do Paraná (SIMEPAR).  

 

Abundância e flutuação populacional de parasitóides larvais  

Os parasitóides larvais de P. xylostella que ocorrem na área de estudo foram 

coletados e identificados. Para tal, as lagartas e pupas encontradas nas amostragens de 

abundância foram coletadas, levadas ao laboratório e individualizadas em recipientes de 

polietileno de 4x7 cm, em temperatura de 20 ± 1 ºC, UR de 70 ± 10% e fotofase de 12 

horas. As lagartas individualizadas foram alimentadas com folhas da espécie na qual foram 

coletadas até a emergência de adultos ou de parasitóides. Antes de serem fornecidas às 

lagartas, as folhas de brócolis e couve-flor foram lavadas em uma solução de hipoclorito de 

sódio a 1%, a fim de evitar a contaminação com eventuais patógenos. Os parasitóides 

emergidos foram preservados em recipientes com álcool (95%) devidamente etiquetados, 

contendo informações sobre a data de coleta e cultivo no qual foram encontrados. Os 

parasitóides foram enviados a especialistas para a identificação. Baseado nas informações 

da abundância de P. xylostella e de parasitóides larvais, o percentual de parasitismo foi 

determinado. 

 

Análise estatística 

A influência de fatores bióticos e abióticos sobre a abundância de P. xylostella e 

seus parasitóides larvais foi avaliada com a utilização de regressão múltipla pelo método 

stepwise (Draper & Smith 1981), considerando apenas o período de ocorrência da praga em 

campo. A contribuição de cada uma das variáveis foi determinada pelo coeficiente de 

determinação (r²) e pelo valor de P. Quando a abundância de P. xylostella foi selecionada 
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como variável dependente considerou-se que o cultivo (variável dummy C = 0 para brócolis 

e 1 para couve-flor), a estação (variável dummy E = 0 para primavera e 1 para inverno), a 

idade da planta (dias após o transplante), a temperatura mínima e máxima (ºC), a 

pluviosidade (mm), a umidade relativa (%) e o parasitismo podem influenciar a abundância 

da praga. Quando nível de parasitismo por cada um dos parasitóides foi selecionado como 

variável dependente, além das variáveis mencionadas acima, considerou-se também a 

abundância do hospedeiro e o parasitismo por outras espécies. Foi utilizado um nível de 

significância de 0,3 para a entrada das variáveis na regressão múltipla pelo método de 

stepwise. Para comparação da freqüência de ocorrência dos parasitóides larvais foi utilizado 

o teste qui-quadrado (P < 0,05). Uma análise de variância fatorial (ANOVA Fatorial) foi 

utilizada para comparar a porcentagem de parasitismo, considerando as espécies de 

parasitóides, a estação e os cultivos como fatores (3 x 2 x 2).  Quando diferenças foram 

detectadas, utilizou-se o teste de Tukey (P < 0,05) para comparação das médias. Todas as 

análises foram realizadas com o software Statistica 8.0 (Statsoft 2008). 

 

RESULTADOS 

Flutuação populacional de P. xylostella 

 A densidade populacional de P. xylostella e a percentagem de lagartas parasitadas 

em cultivos de brócolis e couve-flor são demonstradas nas Figuras 2A e 2B. Apesar da 

abundante e contínua disponibilidade de alimento durante todo o ano, P. xylostella 

apresentou uma sazonalidade evidente. A ocorrência da praga se restringiu entre junho e 

novembro, durante o período de menor temperatura e menor pluviosidade (Fig. 2C), e a 

partir de dezembro foram raros os indivíduos coletados. No cultivo de brócolis, o pico de 

abundância foi registrado em agosto, enquanto em couve-flor foram registrados picos em 

setembro e outubro.  Durante os dois ciclos amostrados entre os meses de junho e 

novembro, foram coletadas 43 lagartas/30 plantas em brócolis (1,4 lagarta/planta) e 24 

lagartas/30 plantas em couve-flor (0,8 lagarta/planta). No ciclo de inverno, a média de 

lagartas amostradas foi superior em relação ao ciclo de primavera (Tabela 1).  
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Parasitóides larvais de P. xylostella 

 Quatro espécies de parasitóides larvais pertencentes a duas ordens e quatro famílias 

foram identificadas parasitando P. xylostella na área de estudo (Tabela 2, Fig. 3). A 

freqüência de ocorrência dos parasitóides variou significativamente de acordo com o 

cultivo. Em brócolis, Diadegma leontiniae (Brèthes) foi a espécie mais freqüente, sendo 

responsável por 58% do total de parasitismo registrado, seguida por Apanteles 

piceotrichosus (Blanchard) com 26% e Siphona sp. Meigen com 14% de parasitismo (χ² (3) 

= 71,71; p < 0,001). Em couve-flor, a espécie mais freqüente foi A. piceotrichosus, 

responsável por 47% de parasitismo, seguida por D. leontiniae e Siphona sp., que 

apresentaram 27% e 25% do total de parasitismo, respectivamente (χ² (3) = 45,50; p < 

0,001) (Tabela 2). O endoparasitóide gregário Oomyzus (= Tetrastichus) sokolowskii 

(Kurdjumov) foi encontrado apenas em uma coleta em cultivo de brócolis. 

 

Tabela 1. Abundância de P. xylostella e freqüência relativa de parasitismo em brócolis e 

couve-flor no município de Colombo, Paraná, Brasil.  

Cultivo 
Lagartas / 

30 plantas 

% de parasitismo 

D. leontinae A. piceotrichosus Siphona sp. Total 

Brócolis      

Inverno 49,2 ± 15,7 5,2 ± 1,9 abA 8,5 ± 5,1 aA 1,0 ± 0,6 bA 14,8 ± 4,7 B 

Primavera 36,3 ± 6,4 16,9 ± 4,1 aA 7,3 ± 1,8 abA 2,0 ± 0,8 bA 26,4 ± 8,5 A 

Média 43,1 ± 8,7 10,7 ± 2,5 a 8,0 ± 2,7 a 1,5 ± 0,5 b 20,3 ± 3,1 

Couve-flor      

Inverno 24,3 ± 4,4 7,4 ± 3,4 abA 8,0 ± 3,1 aB 1,2 ± 0,3 bB 16,6 ± 5,1 B 

Primavera 23,5 ± 6,6 2,1 ±1,0 cA 23,9 ± 9,3 aA 13,7 ± 3,7 bA 39,7 ± 8,9 A 

Média 24,0 ± 3,6 5,4 ± 2,2 b 14,1 ± 4,2 a 6,0 ± 2,0 b 25,4 ± 5,1 

Médias seguidas pela mesma letra minúscula nas colunas e maiúscula nas linhas não 

diferem entre si segundo ANOVA fatorial (P > 0,05). 
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Tabela 2. Parasitóides larvais de P. xylostella identificados no município de Colombo, 

Paraná, Brasil e freqüência de ocorrência das espécies.    

Ordem: Família Espécie 
Frequência (%) 

Brócolis Couve-flor 

Hymenoptera: Icheumonidae Diadegma leontiniae (Brèthes) 58,4a 27,5b 

Hymenoptera: Braconidae 
Apanteles piceotrichosus 

(Blanchard) 
26,0b 47,5a 

Hymenoptera: Eulophidae 
Oomyzus sokolowskii 

(Kurdjumov) 
1,3c 0,0c 

Diptera: Tachinidae Siphona sp. Meigen 14,3b 25,0b 

Valores seguidos de letras diferentes nas colunas diferem entre si pelo teste χ² (P < 0,05). 

 

Parasitismo e flutuação populacional de parasitóides larvais de P. xylostella 

A percentagem de lagartas parasitadas sofreu elevada variação ao longo das 

semanas de coleta, mas desde o aumento na abundância de P. xylostella a partir de junho, 

lagartas parasitadas foram amostradas tanto em brócolis como em couve-flor (Fig. 2). 

Durante o inverno, a percentagem de parasitismo variou de 0 a 50% no cultivo de brócolis 

(Fig. 2A) e entre 0 e 53% em couve-flor. Na primavera, a variação na taxa de parasitismo 

foi de 14 a 40% em brócolis e de 25 a 72% em couve-flor (Fig. 2B). A percentagem média 

de parasitismo no ciclo de inverno foi de 15% em brócolis e 17% em couve-flor, valores 

significativamente inferiores à média de 26 e 40% de parasitismo durante a primavera 

(F(1;36) = 9,29, p = 0,004). Considerando os ciclos de inverno e primavera, a percentagem 

média de parasitismo foi de 20% em brócolis e 25% em couve-flor (Tabela 1). 

As espécies D. leontiniae e A. piceotrichosus foram os primeiros parasitóides a 

colonizar os cultivos de brócolis e couve-flor. O parasitóide A. piceotrichosus foi o 

principal responsável pelo parasitismo de P. xylostella durante o fim de junho e ao longo de 

julho, sendo em algumas coletas o único parasitóide observado (Fig. 4). Por outro lado, 

Siphona sp. surgiu após o aumento na abundância de P. xylostella no início de agosto em 

cultivos de brócolis e início de setembro em couve-flor. A partir de outubro, quando foi 

registrada uma elevação na temperatura média em relação aos meses anteriores, Siphona sp. 

foi encontrada com maior freqüência em couve-flor, sendo a única espécie encontrada 
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parasitando lagartas de P. xylostella no fim de novembro (Figuras 4B e C). De maneira 

geral, a abundância de parasitóides tendeu a aumentar durante a primavera (Tabela 1).  

 

Influência de fatores bióticos e abióticos sobre a abundância de P. xylostella e de seus 

parasitóides larvais  

 A análise de regressão múltipla demonstrou que o parasitismo por D. leontiniae, A. 

piceotrichosus e Siphona sp., o cultivo e a estação afetaram significativamente a 

abundância de P. xylostella. Juntas estas variáveis explicam 61% da variação na abundância 

da praga (r² = 0,61; P < 0,001; Tabela 3). O parasitismo por D. leontiniae foi influenciado 

significativamente pela densidade do hospedeiro, idade da planta, cultivo e pluviosidade (r² 

= 0,53; P < 0,001; Tabela 4). O parasitismo por A. piceotrichosus sofreu influência 

significativa da estação, densidade do hospedeiro e do cultivo (r² = 0,29; P < 0,01; Tabela 

5), enquanto o parasitismo por Siphona sp. foi influenciado pela densidade do hospedeiro, 

cultivo, pluviosidade e temperatura máxima (r² = 0,52; P < 0,001; Tabela 6). 
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Fig. 2. Flutuação populacional de P. xylostella e percentagem de parasitismo em cultivos de 

brócolis (A) e couve-flor (B), e parâmetros meteorológicos registrados durante o período de 

estudo no município de Colombo (C): precipitação (coluna), temperatura média (linha 

sólida), mínima (linha tracejada) e máxima (linha pontilhada). 
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Fig. 3. Parasitóides larvais de P. xylostella encontrados no município de Colombo, Paraná, 

Brasil. (A) Diadegma leontiniae (Hymenoptera: Ichneumonidae), (B) Apanteles 

piceotrichosus (Hymenoptera: Braconidae), (C) Siphona sp. (Diptera: Tachinidae) e (D) 

Oomyzus sokolowskii (Hymenoptera: Eulophidae). 

 

A B 

C D 



44 

 

 

Fig. 4. Abundância e freqüência de ocorrência de parasitóides larvais de P. xylostella em 

cultivos de brócolis (A, C) e couve-flor (B, D), no município de Colombo, Paraná, Brasil.   

 

 

Tabela 3. Análise de regressão múltipla pelo método stepwise considerando a abundância 

de P. xylostella como variável dependente e fatores bióticos e abióticos como variáveis 

independentes. 

     

 

Variável Coeficiente EP Valor de t p r² cumulativo 

Constante 7,314 2,475 2,95 0,006 - 

Siphona sp. 0,577 0,159 3,63 <0,001 0,38 

Diadegma leotiniae 0,321 0,111 2,90 0,007 0,44 

A. piceotrichosus 0,289 0,110 2,61 0,013 0,48 

Cultivo -0,498 0,216 -2,31 0,027 0,56 

Estação -0,534 0,236 -2,26 0,030 0,61 

Temperatura máxima -1,437 0,803 -1,79 0,082 0,65 
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Tabela 4. Análise de regressão múltipla pelo método stepwise considerando o parasitismo 

por D. leontiniae como variável dependente e fatores bióticos e abióticos como variáveis 

independentes. 

Variável Coeficiente EP Valor de t p r² cumulativo 

Constante -3,857 3.965 -0,97 0,338 - 

Idade da planta 0,651 0,230 2,83 0,007 0,38 

Densidade do hospedeiro 0,397 0,177 2,25 0,031 0,43 

Cultivo -0,304 0,268 -2,37 0,023 0,48 

Pluviosidade -0,276 0,083 -2,07 0,046 0,53 

Siphona sp. 0,262 0,235 1,53 0,134 0,56 

Temperatura máxima 0,470 1,128 0,41 0,682 0,59 

 

 

Tabela 5. Análise de regressão múltipla pelo método stepwise considerando o parasitismo 

por A. piceotrichosus não identificado como variável dependente e fatores bióticos e 

abióticos como variáveis independentes. 

 

Variável Coeficiente EP Valor de t p r² cumulativo 

Constante 0,030 1,082 0,03 0,974 - 

Densidade do hospedeiro 0,592 0,191 3,10 0,004 0,11 

Estação 0,799 0,314 2,47 0,018 0,20 

Cultivo 0,655 0,303 2,16 0,037 0,23 

Idade da planta -0,444 0,264 -1,68 0,101 0,29 

Siphona sp. -0,356 0,238 -1,49 0,144 0,32 

Pluviosidade 0,112 0,082 1,37 0,179 0,35 
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Tabela 6. Análise de regressão múltipla pelo método stepwise considerando o parasitismo 

por Siphona sp como variável dependente e fatores bióticos e abióticos como variáveis 

independentes. 

Variável Coeficiente EP Valor de t p r² cumulativo 

Constante -8,229 2,301 -3,57 0,001 - 

Densidade do hospedeiro 0,516 0,424 3,32 0,002 0,22 

Cultivo 0,341 0,519 2,89 0,006 0,42 

Pluviosidade 0,338 0,152 2,66 0,012 0,48 

Temperatura máxima 0,378 2,115 2,29 0,029 0,52 

Estação 0,266 0,409 1,94 0,061 0,55 

A. piceotrichosus -0,170 -0,139 -1,37 0,182 0,28 

D. leontiniae 0,172 0,125 1,15 0,258 0,63 

 

 

DISCUSSÃO 

Ciclos sazonais em comunidades de insetos freqüentemente são atribuídos a 

variações na disponibilidade de alimento devido à alternância entre estações secas e 

chuvosas (Pinheiro et al 2002). O presente estudo demonstrou que, apesar da abundante e 

contínua disponibilidade de plantas hospedeiras na região sul do Brasil, P. xylostella 

apresentou uma clara variação sazonal na densidade populacional. Estudos realizados na 

região tropical do Brasil demonstraram um padrão semelhante, com a ocorrência da espécie 

se restringindo entre julho e dezembro (Guilloux et al 2003, Campos et al 2006). 

Contraditoriamente, o único estudo publicado para a região subtropical do Brasil verificou 

que P. xylostella apresentou maior abundância durante o período entre dezembro e 

fevereiro (Ferronato & Becker, 1984). Campos et al (2006) verificaram que o afluxo de 

migrantes é a causa mais provável do aumento populacional de P. xylostella na região 

sudeste do Brasil e, conseqüentemente, rejeitaram a hipótese da disponibilidade sazonal de 

recursos alimentares. Caso o padrão de migração de adultos identificado na região sudeste 

do Brasil seja uma amostra isolada de um evento maior, os fatores responsáveis pela 

diferença no período de ocorrência de P. xylostella no sul do país são desconhecidos, sendo 

necessários mais estudos sobre os fatores locais que podem afetar a abundância da praga.  
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Os fatores abióticos avaliados não exerceram influência significativa sobre a 

abundância de P. xylostella na região de estudo. A pluviosidade freqüentemente é citada 

como o principal fator abiótico que ocasiona mortalidade em ovos e pequenas lagartas de P. 

xylostella em campo (Harcourt 1963, Harcourt 1986, Annamalai et al 1988, Wakisaka et al 

1986, Kobori & Amano 2003). Baseado nessas observações, sistemas de irrigação por 

aspersão que simulam pluviosidade foram propostos para a supressão populacional de P. 

xylostella (Mchugh & Foster 1995). Da mesma forma que no presente estudo, Muckenfuss 

et al (1992) também não registraram influência da pluviosidade sobre a abundância de 

imaturos de P. xylostella e argumentaram que as características da planta hospedeira podem 

minimizar a mortalidade ao conferir maior proteção para as lagartas contra a chuva. 

Experimentos realizados em laboratório demonstram que a duração e a intensidade da 

chuva também podem ser importantes para o aumento da mortalidade larval (Kobori & 

Amano 2003). No presente estudo, durante o ciclo de inverno somente em duas semanas a 

pluviosidade atingiu valores acima de 50 mm, enquanto que na primavera foi registrado um 

aumento na pluviosidade apenas no término do ciclo. É possível que a taxa de pluviosidade 

registrada durante o período de ocorrência de P. xylostella na área de estudo não tenha sido 

suficiente para afetar significativamente a abundância da praga.  

O parasitismo foi o principal fator que influenciou a abundância de P. xylostella. 

Dentre os quatro parasitóides larvais associados a P. xylostella na área de estudo, apenas A. 

piceotrichosus, D. leontiniae e Siphona sp. ocorreram com maior freqüência e 

influenciaram significativamente a abundância de P. xylostella, enquanto O. sokolowskii 

apresentou ocorrência rara. Baseando-se na contribuição de cada parasitóide para explicar a 

variação na abundância da praga, conclui-se que os três parasitóides mais abundantes 

podem ser considerados espécies-chave para a regulação populacional de P. xylostella na 

região. 

 Com exceção de Siphona sp, citada pela primeira vez como parasitóide larval de P. 

xylostella, as demais espécies foram encontradas anteriormente em outras regiões do país 

(Ferronato & Becker 1984, Guilloux et al 2003). O endoparastóide gregário O. sokolowskii 

é encontrado em praticamente todos os continentes onde P. xylostella ocorre e possui 

importante papel no controle biológico da praga em diversos países (Talekar 1996, Kfir 

1997, Liu et al 2000, Martinez-Castilho et al 2002). No Brasil, a espécie foi citada pela 
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primeira vez por Ferronato & Becker (1984) como o principal parasitóide larval de P. 

xylostella na região sul do país e, posteriormente, foi reportada como o terceiro parasitóide 

mais abundante na região centro-oeste do país (Guilloux et al 2003). A diferença na 

abundância de O. sokolowskii entre as regiões, e conseqüentemente na sua importância na 

regulação populacional de P. xylostella, pode ser explicada por fatores locais que 

influenciam o estabelecimento do parasitóide.  

É reconhecido que práticas de manejo (Furlong et al 2004, Ayalew & Ogol 2006), 

competição interespecífica e a temperatura influenciam a ocorrência de O. sokolowskii. 

Estudos realizados em laboratório sobre a interação entre O. sokolowskii e outros 

parasitóides larvais de P. xylostella sugerem que as espécies podem afetar ou serem 

afetadas negativamente (Talekar & Hu 1996, Shi & Liu 2003, Liu et al 2000). Liu et al 

(2000) relataram uma relação negativa na taxa de parasitismo entre O. sokolowskii e 

Cotesia plutellae (Kurdjumov) (Hymenoptera: Braconidae) e estudos realizados em campo 

sugerem que também pode haver competição entre O. sokolowskii e Apanteles sp. (Ayalew 

& Ogol 2006). A temperatura é outro importante parâmetro que pode influenciar a 

capacidade de O. sokolowskii de se estabelecer em um ambiente. Durante os meses de 

ocorrência de P. xylostella a temperatura média registrada foi de 15ºC e ficou abaixo da 

faixa entre 20 e 30ºC considerada adequada para o parasitismo e sobrevivência desse 

parasitóide (Wang et al 1999).  

Apesar da diversidade de parasitóides larvais encontrada na região de estudo ser 

semelhante à registrada no sul do Brasil (Ferronato & Becker 1984), é inferior quando 

comparada à região centro-oeste do país (Guilloux et al 2003) e a outras regiões do mundo 

(Goodwin 1979, Kfir 1997, Liu et al 2000, Mosiane et al 2003, Ayalew & Ogol 2006). 

Entretanto, a maior diversidade de parasitóides larvais não necessariamente reflete maiores 

taxas de parasitismo. Na região centro-oeste do Brasil, Guilloux et al (2003) identificaram 

sete espécies de parasitóides larvais e seis espécies de hiperparasitóides, mas a taxa média 

de parasitismo foi de 23%, semelhante à registrada no presente estudo. Além disso, mesmo 

quando a diversidade de parasitóides é superior, usualmente um número reduzido de 

espécies costuma ser responsável por mais de 90% do parasitismo (Guilloux et al 2003, 

Mosiane et al 2003, Ayalew & Ogol 2006), com o restante das espécies apresentando uma 

baixa ocorrência.  
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Considerando o importante papel dos parasitóides larvais na dinâmica populacional 

de P. xylostella, o conhecimento dos fatores bióticos e abióticos que afetam sua abundância 

e eficiência é fundamental. Dentre os fatores abióticos avaliados que influenciaram o 

parasitismo, a pluviosidade foi o mais importante. As espécies D. leontiniae e Siphona sp. 

foram afetadas significativamente por este parâmetro (Tabelas 4 e 6); evidenciando que os 

parasitóides larvais são mais suscetíveis à pluviosidade que seu hospedeiro. Este resultado é 

particularmente importante considerando que fatores climáticos freqüentemente são citados 

como responsáveis por explosões populacionais de insetos (Wallner 1987). A ocorrência 

cada vez mais freqüente de anomalias nos índices de pluviosidade pode comprometer a 

eficiência de parasitóides-chave na supressão populacional da praga. Em contrapartida, as 

variações na temperatura não influenciaram a taxa de parasitismo, tendo em vista que 

apenas Siphona sp. apresentou uma relação positiva com a temperatura máxima. Estes 

resultados sugerem que o parasitóide se desenvolve melhor em temperaturas mais altas, o 

que explica a baixa taxa de parasitismo desta espécie nos meses mais frios (junho e julho) e 

a sua maior freqüência durante os meses mais quentes (outubro e novembro).  

A planta hospedeira também exerceu influência significativa sobre o índice de 

parasitismo das três principais espécies de parasitóides. As plantas freqüentemente 

fornecem os primeiros estímulos na seqüência de eventos que possibilitam a localização do 

hospedeiro por parasitóides de insetos fitófagos (Vinson 1976). Estudos realizados em 

campo e em laboratório com diferentes parasitóides larvais de P. xylostella confirmam os 

resultados do presente estudo ao demonstrar que a taxa de parasitismo pode variar de 

acordo com a planta hospedeira (Talekar & Yang 1991, Verkerk & Wright 1997, Liu et al 

2000, Hasseb et al 2001). Apesar da inexistência de estudos relacionados à interação tri-

trófica com D. leontiniae e A. piceotrichosus, trabalhos com Diadegma semiclausum Hellen 

(Hymenoptera: Ichneumonidae) e C. plutellae confirmam a importância dos estímulos 

fornecidos pela planta na localização do hospedeiro (Potting et al 1999, Shiojiri et al 2000, 

Liu & Jiang 2003, Ohara et al 2003). A maior taxa de parasitismo em couve-flor 

possivelmente contribuiu para a menor abundância de P. xylostella neste hospedeiro. Outro 

fator que poderia ter contribuído para a maior abundância de P. xylostella em brócolis é a 

preferência de oviposição das fêmeas por este hospedeiro. Entretanto, testes realizados em 

laboratório reforçam a hipótese do parasitismo como responsável pela diferença na 
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abundância da praga, uma vez que as fêmeas não apresentaram preferência de oviposição 

entre brócolis e couve-flor (ver Capítulo 3).  

Apesar da taxa média de parasitismo registrada no presente estudo ser baixa 

comparada com outros trabalhos, foi suficiente para a manutenção de P. xylostella em 

baixos níveis populacionais. Taxas de parasitismo similares (Guilloux et al 2003, Khan et 

al 2004) foram insuficientes para regular populações da praga. Este resultado demonstra 

que outros fatores, além do parasitismo, influenciam a abundância de P. xylostella e podem 

ser determinantes para a sua dinâmica populacional. É possível, por exemplo, que a ação de 

hiperparasitóides limite a capacidade dos parasitóides primários de regular a população do 

inseto herbívoro. Em vários estudos, o baixo nível de controle por parasitóides tem sido 

atribuído ao elevado nível de hiperparasitismo (Burton & Starks, 1977; Bourchier & Nealis, 

1992). Entretanto, outros estudos demonstram o contrário ao relatar que hiperparasitóides 

apresentaram pouca ou nenhuma influência sobre o controle de insetos herbívoros por 

parasitóides primários, mesmo quando o hiperparasitismo é elevado (Farrell & Stufkens 

1990, Agricola & Fischer 1991, Mackauer & Völkl 1993). Em casos como o de Brasília, 

dificilmente a ação de hiperparasitóides está relacionada a ocorrência de P. xylostella em 

elevadas densidades populacionais, uma vez que o hiperparasitismo atingiu níveis abaixo 

de 4% (Guilloux et al 2003).  

A temperatura é outro fator que pode estar relacionado à ocorrência de P. xylostella 

em alta densidade populacional. A maior taxa de crescimento proporcionada por médias 

maiores de temperatura pode ter um efeito significativo na capacidade de aumento de uma 

população. A temperatura média em Brasília (22 ºC) (Guilloux et al 2003) durante o 

período de ocorrência de P. xylostella em campo é de aproximadamente 7 ºC acima da 

registrada na região sul do Brasil (15 ºC). Durante um ciclo do cultivo (aproximadamente 3 

meses), diferenças de 7 ºC na temperatura média entre as duas regiões têm com 

conseqüência um incremento de mais de 130 vezes na capacidade de aumento da população 

(ver Capítulo 2), o que pode explicar a maior abundância de P. xylostella na região Centro-

Oeste do Brasil em comparação com a região Sul. 

Outros fatores, além dos avaliados, podem ter impactos diretos sobre a abundância 

de parasitóides larvais de P. xylostella e também devem ser considerados no 

desenvolvimento de programas de MIP. A utilização de pesticidas, por exemplo, afeta 
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negativamente o complexo de inimigos naturais (Sarfraz et al 2005, Ayalew & Ogol 2006), 

além de se mostrar ineficiente no controle de P. xylostella em muitos casos (Talekar & 

Shelton 1993). Ademais, estudos têm demonstrado que o consorciamento influencia 

positivamente parasitóides larvais do gênero Apanteles Förster e Diadegma Förster 

(Ayalew & Ogol 2006) e negativamente P. xylostella (Talekar et al 1986, Asman et al 

2001, Ayalew & Ogol 2006). A interação de parasitóides larvais com a paisagem é outro 

importante fator que freqüentemente tem sido relacionado com a manutenção da 

diversidade e abundância de inimigos naturais (Thies & Tscharntke 1999, Tscharntke et al 

2007). A diminuição de hábitats, comum em agroecossistemas, tem como conseqüência a 

redução na oferta de fontes de alimento (i.e. açúcares, pólen ou néctar) e microhábitats que 

servem de refúgio para inimigos naturais (Griffiths et al 2008, Wade et al 2008, Thomson 

& Hoffmann 2009). Os parasitóides D. semiclausum e Diadegma insulare (Cresson) 

(Hymenoptera: Ichneumonidae), que utilizam P. xylostella como hospedeiro, necessitam de 

fontes de carboidratos para aumentar a fecundidade e capacidade de busca (Winkler et al 

2006, Lee & Heimpel 2008).  

Para melhor compreensão dos fatores que influenciam os parasitóides, estudos sobre 

a biologia e ecologia são necessários para as espécies-chave associadas a P. xylostella na 

região sul do Brasil. 
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Desenvolvimento, sobrevivência e reprodução da traça-das-

crucíferas, Plutella xylostella (L.) (Lepidoptera: Yponomeutidae), 

em temperaturas constantes 

RESUMO. Sete temperaturas constantes entre 10 e 35 ºC foram utilizadas para avaliar o 

desenvolvimento, sobrevivência, reprodução e longevidade da traça-das-crucíferas, Plutella 

xylostella (L.). O desenvolvimento foi completado entre 10 e 32,5 ºC, mas nenhuma lagarta 

sobreviveu a 35 ºC. As exigências térmicas foram estimadas com a utilização de regressão 

linear e um modelo não linear; P. xylostella necessitou de 312,5 graus dia acima do limiar 

térmico inferior de 6,3 ºC para completar o desenvolvimento da oviposição a emergência 

dos adultos. O limiar térmico inferior e superior e a temperatura ótima para o 

desenvolvimento estimados pelo modelo não linear foram de 7,8, 35,0 e 28,8 ºC, 

respectivamente. A sobrevivência e fecundidade foram negativamente afetadas pelas 

temperaturas de 10, 30 e 32,5 ºC. Os períodos de pré-oviposição e oviposição e a 

longevidade diminuíram com o aumento da temperatura entre 10 e 30 ºC. A temperatura 

também influenciou os parâmetros demográficos de P. xylostella. A razão finita de aumento 

e taxa intrínseca de crescimento foram maiores nas temperaturas mais elevadas, enquanto a 

taxa líquida de reprodução aumentou com a elevação da temperatura entre 10 e 25 ºC. Os 

resultados demonstram que P. xylostella se desenvolve e reproduz entre 7 e 30 ºC e é capaz 

de permanecer em atividade ao longo de todo o ano na região subtropical do Brasil. Os 

parâmetros demográficos obtidos em laboratório sugerem que a temperatura pode ser uma 

das responsáveis pela diferença na abundância de P. xylostella entre regiões tropicais e 

subtropicais. 

PALAVRAS-CHAVE: Exigências térmicas, graus-dia, limiar térmico inferior e superior, taxa 

de desenvolvimento, parâmetros demográficos. 
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Development, survival and reproduction of the diamondback 

moth, Plutella xylostella (L.) (Lepidoptera: Yponomeutidae), in 

constant temperatures 

ABSTRACT. Seven constant temperatures ranging from 10 to 35 °C were used to evaluate 

development, survival, reproduction and longevity of the diamondback moth, Plutella 

xylostella (L.). Development was completed between 10 and 32.5 °C, but no adults 

emerged at 35 °C. Thermal requirements were estimated by linear regression and a 

nonlinear model; P. xylostella required 312.5 degree-days above a lower threshold of 6.3 

°C to complete development from oviposition to adult emergence. Lower and upper 

temperature thresholds and optimal temperature for development estimated by a nonlinear 

model were 7.8, 35.0 and 28.8 °C, respectively. Survival and fecundity were negatively 

affected by the temperatures of 10, 30 and 32.5 °C. Preoviposition and oviposition periods 

and longevity decreased as temperature increased from 10 to 30 ºC. The temperature also 

affected the demographic parameters of P. xylostella. The finite rate of increase and the 

intrinsic rate of increase were greater at higher temperature, whereas the net reproductive 

rate increased between 10 and 25 ºC.  The results show that P. xylostella develops and 

reproduces between 7 °C and 30 ºC, and is able to remain in activity throughout the year in 

the subtropical region of Southern Brazil. The demographic parameters obtained in 

laboratory suggest that temperature may explain, at least in part, the differences in P. 

xylostella abundance between tropical and subtropical zones. 

KEY WORDS: Thermal requirements, degree-days, upper and lower temperature thresholds, 

development rate, demographic parameters. 
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INTRODUÇÃO 

  

A traça-das-crucíferas, Plutella xylostella (L.) (Lepidoptera: Yponomeutidae), é a 

principal praga responsável por danos em cultivos de brássicas em todo o mundo, tanto em 

regiões tropicais como temperadas (Talekar & Shelton 1993, Sarfraz et al 2006). A sua 

ocorrência em alta densidade populacional pode causar perdas significativas na produção, 

resultando em um custo estimado para seu manejo de aproximadamente um bilhão de 

dólares anuais (Talekar & Shelton 1993). Entre as principais causas do seu atual status 

como a principal praga de crucíferas no mundo destaca-se a ausência de inimigos naturais 

efetivos no controle populacional da praga (Lim 1986) e a alta capacidade de desenvolver 

resistência a inseticidas (Shelton & Wyman 1992, Talekar & Shelton 1993).  

 Estudos sobre a dinâmica populacional e os fatores que influenciam a flutuação 

populacional do inseto em campo são fundamentais para o desenvolvimento de estratégias 

de manejo para o controle de P. xylostella. A temperatura é reconhecida como um dos 

principais fatores ambientais que afetam o desenvolvimento, sobrevivência e capacidade 

reprodutiva de insetos (Liu et al 1995, Hallman & Denlinger 1998, Hentz et al 1998, 

Ivanovic & Nenadovic 1999, Sagarra et al 2000). Embora a relação entre temperatura e 

desenvolvimento de P. xylostella tenha sido estudada em diversos países (Umeya & 

Yamada 1973, Sarnthoy et al 1989, Shirai 2000, Liu et al 2002, Mohandass & Zalucki 

2004, Golizadeh et al 2007), é reconhecido que as exigências térmicas podem variar entre 

diferentes populações (Lee & Elliot 1998, Gomi et al 2003) principalmente devido a 

diferenças no clima de acordo com um gradiente de latitude (Honék 1996, Addo-Bediako et 

al 2000, Chen & Kang 2004). Honék (1996) demonstrou que em regiões subtropicais e 

tropicais o limiar térmico inferior diminui com o aumento da latitude geográfica.  

 Apesar da importância do desempenho reprodutivo para a dinâmica populacional, a 

influência da temperatura sobre a reprodução de P. xylostella tem recebido pouca atenção. 

Estudos sobre a relação entre temperatura e reprodução possibilitam a construção de tabelas 

de vida de fertilidade, o que facilita a compreensão da dinâmica populacional de insetos 

(Wittmeyer & Coudron 2001). Os parâmetros estimados na construção de uma tabela de 

vida fornecem uma descrição detalhada da sobrevivência, desenvolvimento e reprodução de 
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uma população, que são fatores fundamentais tanto para a ecologia de populações teórica e 

aplicada (Chi & Yang 2003).  

 Não existem estudos sobre a relação entre temperatura e reprodução de P. xylostella 

no Brasil, onde os níveis de incidência da praga na região subtropical são baixos (ver 

capítulo 1) quando comparados com os registrados em regiões tropicais do Brasil e outros 

países (Martinez-Castillo et al 2002, Guilloux et al 2003). O conhecimento do efeito da 

temperatura sobre os parâmetros demográficos da praga pode explicar as diferenças na 

abundância entre populações tropicais e subtropicais de P. xylostella. Desta forma, o estudo 

teve como objetivo estimar o limiar térmico inferior e superior para o desenvolvimento e 

avaliar a influência da temperatura sobre a sobrevivência, reprodução e os parâmetros 

demográficos de uma população subtropical de P. xylostella. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Método de criação de P. xylostella em laboratório.  

 Uma criação de P. xylostella foi estabelecida em 2007, no Laboratório de Controle 

Integrado de Insetos da Universidade Federal do Paraná a partir de indivíduos coletados em 

cultivos comerciais de brócolis (Brassica oleracea var. italica) e couve-flor (Brassica 

oleracea var. botrytis) localizados no município de Colombo, estado do Paraná, região sul 

do Brasil (25° 17’ 31’’ S, 49° 13’ 26’’ W). Segundo a classificação de Köppen, o clima da 

região é do tipo cfb (subtropical úmido medotérmico), caracterizado por apresentar chuvas 

bem distribuídas ao longo do ano, verões amenos e invernos com geadas freqüentes 

(Instituto Agronômico do Paraná 1994). 

 Durante todo o estágio larval, P. xylostella foi criada em folhas de brócolis dispostas 

em placas de Petri de 18 cm de diâmetro contendo aproximadamente 60 lagartas recém-

eclodidas. As pupas foram separadas em grupos de cinco em recipientes de polietileno de 2 

cm de diâmetro por 4 cm de altura. Os adultos foram mantidos em gaiolas plásticas de 10 

cm de diâmetro por 20 cm de altura. Como estímulo para oviposição foi utilizada uma folha 

de brócolis cortada em forma de quadrado com área aproximada de 25 cm²; localizada na 

extremidade superior da gaiola. A folha de brócolis foi encaixada entre duas tampas 

plásticas sobrepostas, sendo que a tampa inferior foi revestida na superfície interna com 

papel sulfite e apresentava uma área recortada em forma de quadrado de 16 cm². A folha foi 
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encaixada entre as tampas de modo que ficasse exposta para os adultos na parte interna da 

gaiola através da superfície recortada da tampa inferior (Fig. 1A). As fêmeas ovipositaram 

ao redor da folha de brócolis, na superfície revestida da tampa da gaiola (Fig. 1B). A cada 

três dias a tampa contendo os ovos era retirada e a folha de brócolis substituída. Os adultos 

foram alimentados com mel a 10%, fornecido em tampas plásticas de 2 cm de diâmetro 

preenchidas com algodão hidrófilo colocados no interior da gaiola. A criação foi mantida 

em câmaras climatizadas reguladas a 20 ± 1 ºC, umidade relativa de 70 ± 10% e 

fotoperíodo de 12:12 horas (D:L).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1. Gaiola utilizada para criação e realização de experimentos com P. xylostella (A) e 

posturas retiradas da criação (B). 

 

Desenvolvimento e sobrevivência de P. xylostella em diferentes temperaturas 

 A duração e a sobrevivência dos estágios imaturos foram registradas nas 

temperaturas constantes de 10, 15, 20, 25, 30, 32,5 e 35 ± 1 ºC, com umidade relativa de 70 

± 10% e fotofase de 12 horas. Para cada temperatura, 60 lagartas recém-eclodidas 

provenientes da criação em laboratório foram individualizadas em recipientes de polietileno 

de 2 cm de diâmetro por 4 cm de altura, forrados com papel absorvente. A alimentação na 

fase larval consistiu de folhas de brócolis (Brassica oleracea var. italica, cultivar BRO68), 

que foram lavadas com solução de hipoclorito de sódio a 1% antes de serem fornecidas às 

lagartas. O fornecimento do alimento e o registro da sobrevivência e do tempo de 

desenvolvimento foram realizados diariamente. Os ovos depositados por adultos em cada 

A B 
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uma das temperaturas foram utilizados para avaliar o período de incubação. Na temperatura 

de 32,5 ºC todos os ovos depositados pelas fêmeas foram inférteis e a 35 ºC as lagartas não 

completaram o desenvolvimento, por isso nessas temperaturas a duração da fase de ovo foi 

mensurada a partir de ovos depositados a 20 ºC e transferidos logo após a oviposição para 

as câmaras reguladas a 32,5 ºC e 35 ºC. Para cada uma das duas temperaturas, foram 

utilizadas 30 réplicas com 40 ovos cada. O sexo foi determinado nos adultos pela diferença 

na coloração das asas (Fig. 2) (Moriuti 1986).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2. Diferenças na coloração das asas entre macho (A) e fêmea (B) de P. xylostella.  

 

Reprodução de P. xylostella em diferentes temperaturas 

 Os adultos emergidos das pupas mantidas nas temperaturas mencionadas 

anteriormente foram utilizados para testar o efeito da temperatura sobre a reprodução de P. 

xylostella. Para cada temperatura, foram utilizados 20 casais separados de acordo com a 

data de emergência em gaiolas plásticas de 10 cm de diâmetro por 10 cm de altura. Na 

temperatura de 32,5 ± 1 ºC foram utilizadas 16 réplicas, devido à alta mortalidade durante 

os estágios imaturos. Como estímulo para oviposição das fêmeas, foram utilizadas folhas de 

brócolis (ver “método de criação de P. xylostella em laboratório”). A alimentação dos 

adultos foi fornecida em tampas plásticas de 2 cm de diâmetro preenchido com algodão 

hidrófilo embebido em uma solução de mel e água a 10%. A troca do alimento, o registro 

do número de ovos depositados e da longevidade foram realizados diariamente. A 

fecundidade e fertilidade foram registradas para cada fêmea. Para avaliar o efeito de 

A B 
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diferentes temperaturas constantes sobre a reprodução de P. xylostella, os parâmetros 

registrados foram a duração do período pré-oviposição e de oviposição, a fecundidade, a 

fertilidade e a longevidade.  

 

Relação entre temperatura e desenvolvimento 

 Baseado nos dados de duração das fases imaturas nas diferentes temperaturas, a taxa 

de desenvolvimento (1/tempo de desenvolvimento) foi calculada para cada indivíduo. O 

efeito da temperatura sobre o desenvolvimento foi descrito com a utilização de dois 

modelos, sendo um linear e outro não linear. O modelo linear é bastante utilizado para 

estimar a constante térmica e o limiar térmico inferior de temperatura, principalmente por 

sua simplicidade e facilidade de aplicação (Worner 1992), de acordo com a equação: 

1/D = a + bT , 

onde 1/D é a taxa de desenvolvimento na temperatura T (ºC), e os parâmetros a e b são, 

respectivamente, o coeficiente angular e linear da reta. O limiar térmico inferior (Tb) foi 

calculado pela razão entre o coeficiente angular e linear da reta (-a/b), enquanto a constante 

térmica (K) foi obtida pela divisão 1/b. Para estimar os parâmetros corretamente, foi 

considerada apenas a fase linear da relação entre temperatura e desenvolvimento no modelo 

de regressão linear, não sendo, portanto, computados os dados referentes à temperatura de 

32,5 ºC.  

 O modelo não linear utilizado foi proposto por Briere et al (1999), de acordo com a 

equação: 

1/D = aT(T-T0)(TL-T)
1/2

, 

onde 1/D é a taxa média de desenvolvimento na temperatura T (ºC), a é uma constante, e T0 

e TL correspondem, respectivamente, ao limiar térmico inferior e superior para o 

desenvolvimento. O modelo foi selecionado baseado na sua capacidade de descrever os 

dados adequadamente e estimar parâmetros de significância biológica (Briere et al 1999), 

tais como limiar térmico inferior, temperatura ótima de desenvolvimento e limite superior 

de temperatura (Roy et al 2002). A temperatura ótima foi estimada de acordo com a 

fórmula abaixo, que depende apenas da T0 e TL estimadas com o modelo não linear: 

 

Topt = /
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Relação entre temperatura e a longevidade 

 A taxa média de desenvolvimento dos adultos foi calculada como a recíproca da 

longevidade (1/longevidade) a partir dos dados obtidos para cada temperatura avaliada. A 

relação entre a longevidade e a temperatura (ºC) foi descrita pela equação exponencial 

simples:  

r(T) = a exp(-T/b),     

onde r(T) é a taxa de desenvolvimento na temperatura T (ºC), a e b são parâmetros a serem 

estimados.  

 

Relação entre temperatura e fecundidade 

 A fecundidade média foi calculada pela divisão da soma total de ovos depositados 

pelo número de fêmeas examinadas. A relação entre a fecundidade média e a temperatura 

(ºC) foi descrita pela equação Gaussiana (Taylor 1981): 

 

F(T)= Fmáxexp[-1/2((T-Tmax)/k)²],   

 

onde F(T) é o número total de ovos depositados por uma fêmea durante toda a vida em uma 

temperatura T (ºC), Fmáx é a capacidade reprodutiva máxima, e Tmáx é a temperatura (ºC) na 

qual a capacidade reprodutiva máxima ocorre. Todos os modelos matemáticos e os 

parâmetros foram estimados com o software Table Curve 2D v.5.01 (Systat 2002). 

 

Tabela de fertilidade 

 Para cada temperatura foram criadas tabelas de fertilidade, com exceção da 

temperatura de 32,5 ºC, pois todos os ovos depositados nessa temperatura foram inférteis, e 

35 ºC que não possibilitou a sobrevivência até a fase adulta. Os parâmetros reprodutivos 

calculados para as fêmeas de P. xylostella foram a taxa líquida de reprodução (R0), a 

duração média de uma geração (T), a taxa intrínseca de crescimento (rm) e a taxa infinita de 

aumento (λ). A idade das fêmeas adultas foi estimada considerando a duração média das 

fases imaturas para cada uma das temperaturas avaliadas. A razão sexual (n.º de fêmeas/ n.º 

de machos + n.º de fêmeas) utilizada na construção da tabela de fertilidade foi a verificada 

para cada temperatura no presente estudo: 0,45; 0,66; 0,43; 0,50 e 0,53, nas temperaturas de 
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10, 15, 20, 25 e 30 ºC, respectivamente. Com base na taxa intrínseca de crescimento foi 

calculado o número de indivíduos da população após um dado intervalo de tempo, de 

acordo com a fórmula: 

Nt = N0.e
rm. t

 

onde, Nt é o número de indivíduos da população após um intervalo de tempo (t), N0 é o 

número de indivíduos da populaççao no começo do período, rm é a taxa intrínseca de 

crescimento e e é a base logarítmica neperiana.  

 

Análise estatística 

 O efeito da temperatura sobre o tempo de desenvolvimento das fases imaturas foi 

avaliado com a análise de variância (ANOVA). Quando diferenças foram detectadas, 

utilizou-se o teste de Tukey (P < 0,05) para comparação entre as temperaturas. Diferenças 

entre as taxas de sobrevivência foram comparadas com o teste qui-quadrado (P < 0,05). 

Adicionalmente, foram construídas curvas de sobrevivência de acordo com o método de 

Kaplan-Meier (P < 0,05) (Kaplan & Meier 1958). Baseado nos parâmetros estimados pela 

tabela de vida, o tipo das curvas de sobrevivência foi determinado através do valor da 

entropia (H), calculado de acordo com Demetrius (1978) e Carey (1993). As análises 

estatísticas foram realizadas com o programa Statistica 6,0 (Statsoft 2001). 

 

RESULTADOS 

Tempo de desenvolvimento 

 Plutella xylostella completou o desenvolvimento de ovo a adulto em todas as 

temperaturas avaliadas, com exceção de 35 ºC, quando todas as lagartas morreram após 

completarem o segundo ínstar. A duração do ciclo biológico (ovo-adulto) foi 

significativamente influenciada pela temperatura (F(5;303) = 3825,41; P < 0,001), sendo que 

o tempo de desenvolvimento aumentou com o decréscimo da temperatura entre 10 e 30 ºC. 

O tempo de desenvolvimento do estágio de ovo foi influenciado pela temperatura e variou 

entre 16,0 dias a 10 ºC e 2,3 dias a 30 ºC (F(6;133) = 2893,92; P < 0,0001). A duração do 

estágio larval diminuiu com o aumento da temperatura (F(5;313) = 1124,53; P < 0,001), 

variando entre 7,0 e 34,3 dias, nas temperaturas de 32,5 e 10 ºC, respectivamente. Da 
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mesma forma, a duração do estágio de pupa foi menor em temperaturas mais altas (F(5;303) 

= 667,84; P < 0,0001) (Tabela 1).  

 

Tabela 1. Tempo de desenvolvimento em dias (média ± EP) dos estágios imaturos de P. 

xylostella em sete temperaturas constantes.  

Temp.(ºC) Ovo Lagarta Pupa Ciclo ovo-adulto 

10 16,0 ± 0,22a 34,3 ± 0,71a 22,3 ± 0,60a 72,6 ± 0,81a 

15 8,3 ± 0,09b 20,0 ± 0,26b 11,1 ± 0,22b 39,3 ± 0,31b 

20 4,5 ± 0,10c 13,2 ± 0,12c 6,6 ± 0,13c 24,3 ± 0,18c 

25 3,0 ± 0,05d 8,6 ± 0,13d 4,1 ± 0,08d 15,7 ± 0,13d  

30 2,3 ± 0,06e 7,3 ± 0,13e 3,6 ± 0,08d 13,2 ± 0,12e 

32,5 3,0 ± 0,02d 7,0 ± 0,09e 3,6 ± 0,07d 13,4 ± 0,13e 

35 3,0 ± 0,03d - - - 

Médias seguidas pela mesma letra nas colunas não são significativamente diferentes (P > 

0,05) segundo ANOVA (teste de Tukey). 

 

Limiar térmico, constante térmica e modelo não linear 

 A relação entre a taxa de desenvolvimento e a temperatura descrita pela regressão 

linear possibilitou estimar o limiar térmico inferior e a constante térmica para cada estágio 

de desenvolvimento de P. xylostella (Fig. 3). O estágio larval apresentou o menor limiar 

térmico inferior (5,0 ºC), enquanto o maior limiar térmico superior foi registrado no estágio 

de ovo (7,9 ºC). P. xylostella necessitou de 312,5 graus-dia acima do limiar térmico inferior 

para completar o desenvolvimento de ovo a adulto (Tabela 2). 

 O modelo não linear permitiu estimar o limiar térmico inferior, limiar térmico 

superior e a temperatura ótima de desenvolvimento, mesmo para as temperaturas que 

extrapolaram a faixa linear de desenvolvimento (Fig. 3). O estágio pupal apresentou o 

menor limiar térmico inferior (4,7 ºC) e o estágio larval o maior (7,3 ºC). O maior limiar 

térmico superior também foi registrado no estágio pupal (38,5 ºC), enquanto a menor 

tolerância foi obtida nos estágio larval e no ciclo ovo-adulto (35,0 ºC). A temperatura ótima 

para o desenvolvimento foi estimada em 30,7 ºC para o estágio de ovo, 31,3 para o estágio 
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pupal e 28,8 para o estágio larval e para o ciclo de ovo a adulto, respectivamente (Tabela 

3).  

 

 

Fig. 3. Relação entre temperatura e taxa de desenvolvimento dos estágios de ovo (A), larva 

(B), pupa (C) e ciclo ovo-adulto (D) de P. xylostella. As linhas tracejadas e sólidas são a 

regressão linear e não-linear, respectivamente. Os pontos são os valores observados. 

 

Tabela 2. Coeficientes da regressão linear (a e b) (± EP), limiar térmico inferior (T0) e 

constante térmica (K) em graus-dia (GD) para os estágios imaturos de P. xylostella.  

Estágios a b r² K T0 (ºC) 

Ovo -0,1549 ± 0,0268  0,0196 ± 0,0012 0,98 50,99 7,90 

Lagarta -0,0272 ± 0,0069 0,0054 ± 0,0003 0,99 185,18 5,03 

Pupa -0,0855 ± 0,0256 0,0124 ± 0,0011 0,98 80,64 6,89 

Ciclo ovo-adulto -0,0203 ± 0,0045 0,0032 ± 0,0002 0,99 312,50 6,34 
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Tabela 3. Parâmetros estimados (± EP) para o modelo não-linear utilizado para descrever a 

relação entre temperatura e taxa de desenvolvimento de P. xylostella.  

Estágio a (x10
-4

) r² T0 TL Topt 

Ovo 1,964 ± 0,424 0,95 5,65 ± 3,16 37,56 ± 1,044 30,67 

Lagarta 0,914 ± 0,161 0,94 7,33 ± 2,91 35,00 ± 0,000 28,84 

Pupa 1,255 ± 0,216 0,99 4,65 ± 2,03 38,48 ± 1,59 31,29 

Ciclo ovo-adulto 0,508 ± 0,071 0,96 7,76 ± 2,22 35,00 ± 0,000 28,81 

a – parâmetro estimado, T0 – limiar térmico inferior, TL – limiar térmico superior, Topt – 

temperatura ótima. 

 

Sobrevivência 

 As menores e maiores temperaturas avaliadas tiveram um efeito deletério sobre a 

sobrevivência de P. xylostella. Nas temperaturas de 10 (80,0%), 30 (76,7%) e 32,5 ºC 

(81,7%) a percentagem de sobrevivência na fase larval foi significativamente menor que a 

15 (95,0%), 20 (96,7%) e 25 ºC (95,0%) (χ²(2) = 6,12; P < 0,05). A sobrevivência no estágio 

de pupa não foi influenciada pela temperatura, mas no ciclo de ovo a adulto quando P. 

xylostella foi mantida nas temperaturas de 10 (80,0%), 30 (76,7%) e 32,5 ºC (71,1%) a 

percentagem de sobrevivência foi significativamente menor que a 15 (93,3%), 20 (97,7%) e 

25 ºC (95,0%) (χ²(2) = 9,02; P < 0,01). As curvas de sobrevivência construídas pelo método 

de Kaplan-Meier demonstraram variações significativas de acordo com a temperatura (χ²(5) 

= 155,40; P < 0,001), sendo que o aumento na temperatura ocasionou um decréscimo no 

tempo de vida (Fig. 4). Os valores da entropia entre 10 e 32,5 ºC demonstram que as curvas 

apresentam um padrão próximo do tipo II, com mortalidade constante ao longo do tempo. 

A 35 ºC ocorreu elevada mortalidade na segunda semana após a eclosão e nenhum inseto 

completou o desonvolvimento larval (Fig. 4). Nessa temperatura, o valor da entropia (H = 

0,228) indica que o padrão da curva é do tipo I, com alta taxa de mortalidade em indivíduos 

mais velhos. 

 

Longevidade e reprodução 

 A longevidade foi significativamente maior em temperaturas mais baixas (F(5;205) = 

39,94; P < 0,001), sendo que em todas as temperaturas avaliadas os machos foram mais 
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longevos que as fêmeas (Tabela 4).  A duração do período de pré-oviposição (F(5;105) = 

5,99; P < 0,001) e oviposição (F(5;105) = 31,81; P < 0,001) foi influenciada 

significativamente pela temperatura (Tabela 4) e entre 10 e 30 ºC foi maior nas 

temperaturas mais baixas. O período de pré-oviposição variou entre 1,1 dia a 25 ºC e 5,1 

dias a 10 ºC, enquanto o período de oviposição durou em média 7,2 dias a 30 ºC e 30,4 dias 

a 10 ºC. A temperatura também exerceu influência sobre a fecundidade de P. xylostella 

(F(5;105) = 14,91; P < 0,001), que aumentou com a elevação da temperatura até atingir a um 

pico a 20 ºC. A 10 ºC e em temperaturas acima de 20 ºC ocorreu um decréscimo na 

fecundidade, sendo registrados apenas 80 ovos por fêmea a 32,5 ºC. Da mesma forma, a 

fertilidade foi significativamente influenciada pela temperatura (F(5;105) = 18,49; P < 

0,001), uma vez que 32,5 ºC todos os ovos depositados foram inférteis. As demais 

temperaturas avaliadas não influenciaram a taxa de fertilidade (Tabela 4).  

 

Modelos não-lineares para descrever a relação entre temperatura e fecundidade total e 

longevidade 

 A equação exponencial utilizada para descrever a relação entre a longevidade dos 

adultos e a temperatura se ajustou bem aos dados, conforme pode ser observado pelo alto 

R² (Tabela 5). Os componentes estimados do modelo são demonstrados na Figura 5A e seus 

parâmetros estimados estão presentes na Tabela 5. A relação entre a fecundidade e a 

temperatura foi bem descrita pela equação Gaussiana utilizada, como demonstrada na 

Figura 5B e Tabela 5. De acordo com o modelo, a capacidade reprodutiva máxima estimada 

foi de 332 ovos por fêmea (parâmetro Fmáx) na temperatura de 19 ºC (parâmetro Tmáx). 
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Fig. 4. Curvas de sobrevivência de machos e fêmeas de P. xylostella em sete temperaturas 

constantes. Para cada temperatura foi calculado o valor da entropia (H). 

 

Tabela de vida 

 A razão finita de aumento (λ) e a taxa intrínseca de crescimento (rm) aumentaram 

com a elevação da temperatura (Tabela 6). Em contrapartida, o tempo médio entre gerações 

(T) e diminuiu de acordo com a elevação na temperatura. A taxa líquida de reprodução (R0) 

aumentou proporcionalmente com a temperatura entre 10 e 20 ºC, mas sofreu redução a 

partir de 25 ºC. A maior R0 foi registrada na temperatura de 15 ºC (118,5), enquanto a 

menor taxa foi verificada à 30 ºC (44,9). O tempo geracional (T) diminuiu com o aumento 

da temperatura.  
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Tabela 4. Duração média (± EP) do período de pré-oviposição, período de oviposição e longevidade em dias, fecundidade 

(ovos/fêmea) e fertilidade (%) de P. xylostella mantida em seis temperaturas constantes. 

Temp, (ºC) Pré-oviposição Oviposição 
Longevidade Fecundidade Fertilidade (%) 

Macho Fêmea   

10 5,1 ± 0,99 a 30,4 ± 2,07 a 75,5 ± 4,90 Aa 50,1 ± 3,11 Ba 196,5 ± 20,11 b 72,1 ± 5,24 a 

15 3,6 ± 0,66 ab 19,4 ± 1,69 b 68,9 ± 9,08 Aa 42,6 ± 5,56 Ba 287,8 ± 26,18 a 71,7 ± 6,11 a 

20 2,1 ± 0,38 bc 17,1 ± 1,25 b 62,6 ± 5,14 Aa 27,4 ± 1,87 Bb 333,3 ± 31,32 a 64,3 ± 5,30 a 

25 1,1 ± 0,17 c 12,9 ± 1,04 bc 40,9 ± 3,36 Ab 18,1 ± 1,79 Bc 266,1 ± 14,19 ab 73,4 ± 6,44 a 

30 1,7 ± 0,38 c 7,2 ± 0,89 cd 22,4 ± 3,30 Ac 11,4 ± 0,96 Bc 186,6 ± 15,82 b 59,3 ± 7,39 a 

32,5 2,5 ± 0,36 abc 10,0 ± 1,61 d 20,3 ± 2,35 Ac 12,2 ± 1,90 Bc 79,6 ± 16,61 c 00,0 ± 00,00 b 

 Médias seguidas pela mesma letra, minúscula nas linhas e maiúscula nas colunas, não são significativamente diferentes (P > 0,05) 

segundo ANOVA (teste de Tukey). 
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Tabela 5. Parâmetros estimados (± EP) para os modelos utilizados para avaliar o efeito da 

temperatura sobre a fecundidade total e longevidade de P. xylostella em seis temperaturas 

constantes.  

Modelo Parâmetros Valores estimados
 

r² 

Relação entre temperatura a 0,006 ± 0,001 0,96 

e longevidade b -13,419 ± 1,612  

    

Relação entre temperatura  Fmáx 332,515 ± 17,245 0,96 

e fecundidade total Tmáx 19,299 ± 0,561  

 K 8,804 ± 0,677  

Fmáx – fecundidade máxima, Tmáx – temperatura na qual a Fmáx ocorreu, a, b e K são 

parâmetros estimados. 

 

 

 

Fig. 5. Relação entre temperatura e longevidade dos adultos (A) e fecundidade (B) de P. 

xylostella em seis temperaturas constantes. Pontos escuros são valores observados. 
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Tabela 6. Parâmetros estimados da tabela de vida de P. xylostella em cinco temperaturas 

constantes. 

Temp. (ºC) 
Taxa líquida de 

reprodução (R0) 

Taxa finita de 

aumento (λ) 

Duração da 

geração (T) 

Taxa intrínseca de 

crescimento (rm) 

10 48,62 1,05 78,04 0,05 

15 118,52 1,12 41,48 0,11 

20 86,82 1,18 26,46 0,17 

25 80,95 1,28 17,91 0,24 

30 44,94 1,31 13,90 0,27 

 

 

DISCUSSÃO 

 A relação entre a temperatura e o desenvolvimento em insetos tende a ser não linear 

quando é considerada toda a variação de temperatura tolerável pelo inseto (Logan et al 

1976, Wagner et al 1984, Lactin et al 1995). A diminuição na taxa de desenvolvimento em 

temperaturas altas é considerada uma evidência da não linearidade do desenvolvimento 

(Worner 1992). O tempo de desenvolvimento de P. xylostella foi maior em temperaturas 

acima de 30 ºC, demonstrando que a temperatura ótima foi extrapolada (Logan et al 1976). 

Este resultado está de acordo com a temperatura ótima de 29 ºC e o limiar térmico superior 

de 35 ºC estimados para o ciclo ovo-adulto de P. xylostella pelo modelo não-linear. Uma 

redução similar na taxa de desenvolvimento em temperaturas acima de 32,5 ºC também foi 

registrada por Golizadeh et al (2007) para P. xylostella alimentada com couve-flor e 

repolho, sendo estimada uma temperatura ótima de 30,7 e 31,0 ºC, respectivamente. Apesar 

de a temperatura estimada pelos autores ter sido ligeiramente superior à estimada no 

presente estudo, o limiar térmico superior foi similar. Embora alguns indivíduos completem 

o desenvolvimento a 35 ºC com elevada taxa de mortalidade (Shirai 2000), a maioria dos 

estudos demonstra que esta temperatura é letal para lagartas de P. xylostella.  

 O limiar térmico inferior estimado com o modelo não linear apresentou diferenças 

em relação ao estimado pela regressão linear. Trabalhos anteriores realizados com P. 

xylostella (Golizadeh et al 2007) também registraram diferenças sutis entre o limiar térmico 

inferior estimado pela regressão linear e por modelos não lineares. Isso ocorre porque a 
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regressão linear estima o limiar térmico inferior com base apenas na fase linear da relação 

entre a temperatura e o desenvolvimento (Logan et al 1976). Ao contrário, o limiar térmico 

superior estimado nos diferentes estágios de desenvolvimento sofreu pouca variação. 

 Estudos realizados com populações de diferentes áreas geográficas demonstraram 

variações sutis no tempo de desenvolvimento, limiar térmico inferior e constante térmica de 

P. xylostella. Estas diferenças podem ser atribuídas a múltiplos fatores, tais como condições 

experimentais, qualidade da planta-hospedeira e adaptações térmicas de populações 

originárias de áreas geográficas distintas. O alimento consumido durante o estágio larval 

exerce influência sobre o tempo de desenvolvimento e sobrevivência de P. xylostella 

(Muhamad et al 1994, Hamilton et al 2005, Ayalew et al 2006, Thuler et al 2007), o que 

poderia explicar, ao menos em parte, as diferenças registradas na literatura. Outra 

possibilidade é a existência de diferenças entre populações que ocupam áreas geográficas 

distintas, devido à adaptação às condições climáticas locais. Segundo Honék, o limiar 

térmico inferior médio em insetos decresce com o aumento da latitude.  

Embora alguns estudos tenham demonstrado variações nas características térmicas 

de insetos de acordo com um gradiente de latitude (Addo-Bediako et al 2000, Kimura 

2004), as informações disponíveis para P. xylostella são controversas. Em um trabalho com 

três populações geograficamente isoladas do Japão, foram registradas diferenças na taxa de 

desenvolvimento entre as populações (Umeya & Yamada 1973). Em contrapartida, em um 

estudo realizado com populações da Tailândia e do Japão, apenas diferenças sutis na taxa 

intrínseca de crescimento e na fecundidade foram verificadas (Sarnthoy et al 1989). Estes 

resultados foram corroborados por um trabalho realizado com nove populações de P. 

xylostella provenientes de regiões tropicais e temperadas da Ásia. Shirai (2000) enfatizou 

em seu estudo que é improvável que diferenças geográficas claras na resposta térmica 

sejam encontradas em uma espécie com capacidade de migrar ou se mover entre áreas 

próximas como P. xylostella. Entretanto, como salientado por Mohandass & Zalucki 

(2004), as populações avaliadas por Shirai (2000) foram mantidas em condições de 

laboratório por um longo período e a possibilidade de aclimatização das linhagens às 

condições locais não foi avaliada. Além disso, nos trabalhos de Sarnthoy et al (1989) e 

Shirai (2000) a temperatura mínima utilizada foi de 17 e 15 ºC, respectivamente, valores 

acima dos 10 ºC utilizados no presente estudo. De acordo com Mohandass e Zalucki 



77 

 

(2004), a inclusão de temperaturas menores em experimentos desta natureza pode resultar 

em diferenças na taxa de desenvolvimento entre populações de zonas temperadas, tropicais 

e subtropicais. De fato, o tempo de desenvolvimento registrado (72,6 dias) na temperatura 

mais próxima do limiar térmico inferior avaliada no presente estudo (10 ºC) foi menor que 

os 88,8 (Liu et al 2002), 85,1 e 81,2 dias (Golizadeh et al 2007) registrados em outros 

estudos a 10 ºC. 

 As temperaturas extremas avaliadas no estudo exerceram influência negativa sobre a 

sobrevivência de P. xylostella. A mortalidade seguiu o padrão descrito por Liu et al (1995), 

caracterizado por uma curva em forma de “U”, com maior mortalidade a 10 ºC seguida de 

uma redução na taxa de mortalidade com o aumento da temperatura entre 15 e 25 ºC, e um 

novo aumento entre 30 e 35 ºC. Um estudo anterior já havia verificado que a sobrevivência 

de P. xylostella foi menor nas temperaturas extremas (Liu et al 2002), embora a 

sobrevivência tenha sido inferior à registrada no presente estudo.  A natureza exata dos 

processos fisiológicos que causam mortalidade pela exposição a temperaturas baixas e altas 

não é bem esclarecida (Logan et al 1976). Entretanto, alguns mecanismos têm sido 

sugeridos como responsáveis pelo aumento da mortalidade nessas condições, tais como 

acúmulo de produtos tóxicos que seriam eliminados em temperaturas mais adequadas 

(Mullen & Arbogast 1984), alterações na funcionalidade da membrana plasmática, 

desequilíbrios na taxa de reações químicas decorrentes da redução na atividade enzimática, 

modificações na atividade iônica das moléculas (Fields 1992), desnaturação de enzimas e 

dissociação da epicutícula em altas temperaturas (Beament 1958).  

Apesar de a fecundidade ser considerada uma das mais importantes medidas do 

desempenho de um inseto (Fantinou et al 2004), a influência da temperatura  sobre a 

fecundidade de P. xylostella recebeu pouca atenção. Shirai (2000) avaliou o efeito da 

temperatura sobre a reprodução de nove populações de P. xylostella e, ao contrário do 

presente estudo, registrou uma redução na fecundidade com o aumento na temperatura. 

Além disso, a fecundidade obtida pelo autor foi menor que a registrada no presente estudo. 

Entretanto, no trabalho de Shirai (2000) as lagartas foram criadas a 26 ºC e apenas após a 

emergência os adultos foram transferidos para as cinco temperaturas avaliadas, enquanto no 

presente estudo os insetos foram mantidos desde a eclosão até a morte na mesma 

temperatura. Esta diferença na metodologia pode explicar a variação nos resultados entre os 
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estudos, mas outra possibilidade é a existência de diferenças entre as populações devido à 

aclimatização. Wakisaka et al (1986) e Sarnthoy et al (1989) também avaliaram a 

fecundidade de P. xylostella, mas ambos os autores empregaram uma faixa de temperatura 

mais restrita que a utilizada no presente estudo. Sarnthoy et al (1989) avaliaram a 

fecundidade em temperaturas entre 18 e 29 ºC e obtiveram uma curva em forma de sino 

semelhante à registrada no presente estudo, porém com maior fecundidade a 23 ºC. No 

estudo de Wakisaka et al (1986) uma relação inversamente proporcional foi registrada entre 

as temperaturas de 25 e 33 ºC.  

Considerando o limiar térmico inferior estimado pelo modelo não linear, o presente 

estudo demonstra que P. xylostella é capaz de se desenvolver e reproduzir entre 7,7 e 30 ºC. 

Nas regiões temperadas da Austrália, Gu (2009) registrou a sobrevivência de P. xylostella 

em temperaturas abaixo de zero grau por mais de dois meses, dependendo do seu estágio de 

desenvolvimento. A temperatura média na região sul do Paraná varia de 13 ºC durante o 

inverno a 20 ºC no verão (Caviglione et al 2009) e, portanto, não pode ser considerada um 

fator que limita a ocorrência de P. xylostella ao longo de todo o ano na região. Entretanto, 

os parâmetros demográficos estimados indicam que a temperatura pode exercer importante 

influência sobre a dinâmica populacional da praga.  

O efeito da temperatura sobre a dinâmica populacional de insetos pode ser 

quantificada pela taxa intrínseca de crescimento (rm), que é considerada um parâmetro 

demográfico chave na predição do potencial de crescimento de uma população sob 

determinadas condições ambientais (Andrewartha & Birch 1954). Diferenças de 7 ºC na 

temperatura média registrada no inverno e verão podem ter um grande impacto sobre o 

crescimento populacional. Por exemplo, a rm de P. xylostella aumentou de 0,11 a 15 ºC para 

0,17 a 20 ºC, o que significa um aumento populacional 129 vezes maior a 20 ºC após três 

meses (um ciclo completo do cultivo).  

Nas regiões sul e sudeste do Brasil, P. xylostella é abundante durante os meses frios 

e secos no inverno e primavera, quando o crescimento populacional é menor devido às 

baixas temperaturas registradas neste período. Durante os meses mais quentes do verão a 

espécie praticamente não é encontrada na região, provavelmente devido à migração para 

outras áreas (ver discussão no capítulo1). Outro fator ambiental que afeta a sobrevivência 

de P. xylostella e, conseqüentemente o crescimento populacional, é a pluviosidade 
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(Harcourt, 1963; Kobori & Amano 2003). Os poucos indivíduos encontrados durante o 

verão estão sujeitos a maiores taxas de pluviosidade comuns nesta época do ano, o que 

limita o aumento populacional devido à elevada mortalidade larval decorrente de chuvas 

freqüentes. Em contraste, nas regiões tropicais do país, temperaturas elevadas são 

registradas ao longo de todo o ano, favorecendo o crescimento populacional da praga, 

principalmente durante a estação seca. 
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IMPACTO DE BRÁSSICAS CULTIVADAS E  

SILVESTRES SOBRE O DESENVOLVIMENTO, SOBREVIVÊNCIA 

E PREFERÊNCIA DE OVIPOSIÇÃO DE Plutella xylostella (L.)  

(LEPIDOPTERA: YPONOMEUTIDAE), E IMPLICAÇÕES PARA O SEU MANEJO 

 

 

The caterpillar does all the work but the 
butterfly gets all the publicity. 
George Carlin 
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Impacto de brássicas cultivadas e silvestres sobre o 

desenvolvimento, sobrevivência e preferência de oviposição 

de Plutella xylostella (L.) (Lepidoptera: Yponomeutidae) e 

implicações para o seu manejo 

RESUMO. Brássicas são cultivadas durante todo o ano na região subtropical do Brasil e 

freqüentemente espécies silvestres crescem em áreas próximas aos cultivos. O papel dessas 

brássicas silvestres na dinâmica populacional de Plutella xylostella (L.) é desconhecido e 

por isso o estudo teve por objetivo (1) avaliar sua influência sobre a biologia de P. 

xylostella, (2) a existência de preferências de hospedeiros para oviposição e (3) testar a 

relação entre a preferência de oviposição e desempenho da prole. Foi avaliado o efeito de 

brássicas cultivadas, repolho (Brassica oleraceae var. capitata L.), brócolis (Brassica 

oleraceae var. italica L.) e couve-flor (Brassica oleraceae var. botrytis L.), e silvestres, 

nabiça (Raphanus raphanistrum L.) e rapistro (Rapistrum rugosum (L.) All.) sobre a 

biologia e preferência de oviposição de P. xylostella. O tempo de desenvolvimento foi 

significativamente afetado pelos hospedeiros avaliados, sendo menor nas lagartas 

alimentadas com repolho. A sobrevivência dos estágios imaturos foi superior nas brássicas 

cultivadas, mas o ciclo biológico foi completado em todos os hospedeiros. A duração do 

período de oviposição e a fecundidade também foram influenciadas pelo hospedeiro e 

tenderam a ser menores quando as fêmeas foram alimentadas com rapistro. A taxa líquida 

de reprodução e a taxa intrínseca de crescimento foram menores nos indivíduos 

alimentados com brássicas silvestres. Entretanto, não foi registrada preferência de 

oviposição por nenhum dos hospedeiros avaliados. A biologia em nabiça e rapistro e a 

preferência de oviposição das fêmeas demonstram que esses hospedeiros podem servir de 

refúgio para P. xylostella, o que pode aumentar as chances de sobrevivência da praga em 

campo quando o cultivo é afetado pela aplicação de inseticidas ou irrigação. 

PALAVRAS-CHAVE: Traça-das-crucíferas, desempenho, taxa líquida de reprodução, taxa 

intrínseca de crescimento. 
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Impact of cultivated and wild brassicas on the development, 

survival, reproduction and oviposition preference of Plutella 

xylostella (L.) (Lepidoptera: Yponomeutidae), and implications 

for its management 

ABSTRACT. Brassicas are cultivated throughout the year in the subtropics of Brazil and wild 

species often occur infesting or close to crops. The role of these wild brassicas on the 

population dynamics of Plutella xylostella (L.) is unknown and therefore the study aimed 

(1) to assess the influence of cultivated and wild brassicas on the biology of the pest, (2) the 

existence of host preferences for oviposition and (3) to test the relationship between 

oviposition preference and offspring fitness. The effect of three cultivated brassicas, 

cabbage (Brassica oleraceae var. capitata L.), broccoli (Brassica oleraceae var. italica L.) 

and cauliflower (Brassica oleraceae var. botrytis L.), and two wild species, wild radish 

(Raphanus raphanistrum L.) and turnipweed (Rapistrum rugosum (L.) All.) on the biology 

and oviposition preferences of P. xylostella was evaluated. Development time was 

significantly affected by the hosts evaluated, being lowest in larvae fed on cabbage leaves. 

Although the survival of the immature stages was lower in wild brassicas, the biological 

cycle was completed in both hosts. Oviposition period and fecundity were influenced by the 

hosts and tended to be lower in females fed on turnipweed during larval stage. The net 

reproduction rate and finite rate of increase were lower in individuals fed on wild brassicas. 

Females showed no oviposition preference for any of the hosts evaluated both in two-

choice and four-choice tests. The biology in wild radish and turnipweed and the females 

oviposition preferences show that these hosts may serve as refuge for P. xylostella, which 

would favor the chances of pest survival in the field when the crop is disturbed by 

insecticide application or irrigation.  

KEY WORDS: Diamondback moth, offspring fitness, net reproduction rate, finite rate of 

increase. 
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INTRODUÇÃO 

 A traça-das-crucíferas, Plutella xylostella (L.) (Lepidoptera: Yponomeutidae), é 

uma espécie cosmopolita que se alimenta de espécies da família Brassicaceae (Talekar & 

Shelton 1993). A família Brassicaceae compreende um grupo diverso de 350 gêneros e 

mais de 3.500 espécies de plantas cultivadas e silvestres que ocorrem tanto em regiões 

tropicais como temperadas (Warwick et al 2003). Em 2008, foram cultivadas em mais de 

3,1 milhões de hectares, resultando em uma produção estimada de 69,6 milhões de 

toneladas (FAO 2008). A incidência de pragas é um dos principais fatores responsáveis por 

reduções significativas na produção de brássicas. A ocorrência de P. xylostella em elevadas 

densidades populacionais pode ocasionar perdas de até 90% na produtividade (Verkerk & 

Wright 1996). A diversidade e abundância de plantas hospedeiras, a grande capacidade 

migratória, o rápido desenvolvimento de resistência a inseticidas e o efeito negativo do seu 

uso indiscriminado sobre o complexo de inimigos naturais estão entre os principais fatores 

que contribuem para o aumento da abundância de P. xylostella (Mohan & Gujar 2003, 

Talekar & Shelton 1993, Furlong et al 2008).  

 O fracasso em controlar P. xylostella tornou a produção econômica de brássicas 

praticamente impossível em diversas regiões do mundo (Talekar & Shelton 1993), e gerou 

uma demanda por técnicas de manejo alternativas, principalmente no que diz respeito ao 

controle biológico e cultural (Sarfraz et al 2005). Porém, o desenvolvimento de estratégias 

de manejo efetivas no controle de P. xylostella exige um profundo conhecimento das 

interações biológicas entre o inseto e seus hospedeiros, e um importante componente destas 

interações é a preferência de oviposição (Greenberg et al 2002). A escolha do hospedeiro 

pelas fêmeas pode afetar o sucesso reprodutivo de P. xylostella, tendo em vista que o 

desenvolvimento, a sobrevivência e o potencial reprodutivo de insetos são influenciados 

pela planta hospedeira (Awmack & Leather 2002). 

 Em regiões temperadas, brássicas silvestres possuem um importante papel na 

manutenção de populações de P. xylostella quando as plantas cultivadas não se encontram 

disponíveis (Talekar & Shelton 1993). Harcourt (1986) relatou que P. xylostella se alimenta 

de plantas silvestres após migrar do sul para o sudeste de Ontário, Canadá, durante o 

período em que as plantas cultivadas não estão disponíveis na região. Da mesma forma, 

Wakisaka et al (1992) verificaram que na ausência de plantas cultivadas durante o verão, 
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populações de P. xylostella se mantém em Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. (bolsa-de-

pastor). Na região tropical e subtropical do Brasil, brássicas são cultivadas ao longo de todo 

ano, de forma que a influência das plantas silvestres sobre a dinâmica populacional de P. 

xylostella nessas regiões pode ser diferente do observado em países de clima temperado. 

Para a determinação da importância das brássicas silvestres na dinâmica 

populacional de P. xylostella três questões fundamentais necessitam ser compreendidas. Em 

primeiro lugar, é necessário saber se os hospedeiros silvestres são capazes de sustentar 

populações de P. xylostella. Em caso de resposta afirmativa, é importante compreender a 

influência da dieta sobre o desempenho da praga. Por fim, é essencial saber se as fêmeas 

depositam ovos em hospedeiros silvestres mesmo que brássicas cultivadas estejam 

disponíveis, sendo importante o conhecimento da relação entre preferência de oviposição e 

desempenho da prole. Desta forma, o presente estudo teve por objetivo (1) avaliar a 

influência de brássicas silvestres e cultivadas sobre a biologia de P. xylostella e (2) a 

existência de preferências de hospedeiros para oviposição, e (3) testar a relação entre a 

preferência de oviposição e o desempenho da prole.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Método de criação de P. xylostella em laboratório  

 A criação foi iniciada em 2007 com indivíduos coletados em cultivos comerciais de 

brócolis (Brassica oleracea var. italica) e couve-flor (Brassica oleracea var. botrytis), no 

município de Colombo (25° 17’ 31’’ S, 49° 13’ 26’’ W), estado do Paraná. Periodicamente 

coletas de imaturos e adultos foram realizadas para inclusão de novos indivíduos e 

renovação genética da colônia. O método de criação de P. xylostella encontra-se descrito no 

Capítulo 2. Apesar do condicionamento pré-imaginal não influenciar a preferência de 

oviposição de P. xylostella (Liu & Liu 2006), para realização dos experimentos a criação 

foi mantida em folhas de couve (Brassica oleraceae var acephala L.), um hospedeiro não 

avaliado nos testes de preferência de oviposição.  

  

Plantas hospedeiras 

 Foi avaliado o efeito de três brássicas cultivadas, repolho (Brassica oleraceae var. 

capitata L., cultivar Fuyutoyo), brócolis (B. oleraceae var. italica L., cultivar BRO68), e 
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couve-flor (B. oleraceae var. botrytis L., cultivar Barcelona), e duas silvestres, nabiça 

(Raphanus raphanistrum L.) e rapistro (Rapistrum rugosum (L.) All.) sobre o 

desenvolvimento, sobrevivência e potencial reprodutivo de P. xylostella. A escolha das 

brássicas silvestres utilizadas nos experimentos baseou-se na comum ocorrência destas 

espécies próximas a áreas de cultivo comercial na região sudeste do Paraná. As folhas das 

brássicas cultivadas foram obtidas em cultivos orgânicos comerciais localizados no 

município de Colombo, Paraná, e manejadas sem a aplicação de pesticidas. Folhas de 

nabiça foram obtidas na mesma área, tendo em vista que comumente ocorrem juntamente 

com espécies cultivadas. As folhas de rapistro utilizadas nos experimentos foram coletadas 

em terrenos baldios.  

 

Efeito de diferentes hospedeiros sobre o desenvolvimento e sobrevivência larval de P. 

xylostella. 

Sessenta lagartas recém-eclodidas foram individualizadas para cada planta 

hospedeira em recipientes de polietileno de 2 cm de diâmetro por 4 cm de altura contendo 

folhas frescas das brássicas avaliadas. As lagartas foram individualizadas com o auxílio de 

um pincel fino e mantidas no recipiente de polietileno até puparem. O recipiente foi forrado 

com papel toalha para absorver o excesso de umidade. Os experimentos foram realizados 

em câmaras climatizadas reguladas a 20 ± 1 ºC, 70 ± 10% UR e 12 horas de fotofase. As 

folhas foram trocadas a cada dois dias e o registro da mortalidade e do estágio de 

desenvolvimento foi realizado anteriormente. O sexo foi determinado após a emergência 

dos adultos, de acordo com diferenças na coloração das asas (Moriuti 1986). Foram 

registrados o tempo de desenvolvimento dos estágios imaturos e a sobrevivência.   

 

Efeito de diferentes hospedeiros sobre a reprodução de P. xylostella 

 Os adultos obtidos do experimento descrito anteriormente foram utilizados para 

avaliar a influência de brássicas cultivadas e silvestres sobre a reprodução de P. xylostella. 

Para cada hospedeiro, vinte casais foram individualizados em gaiolas cilíndricas de plástico 

de 10 cm de diâmetro por 10 cm de altura. O experimento foi realizado nas mesmas 

condições de temperatura, umidade relativa e fotofase descritas acima. Como estímulo para 

oviposição foram utilizadas folhas do hospedeiro na qual as lagartas foram alimentadas 
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cortadas em quadrados de aproximadamente 25 cm² e expostas aos adultos na extremidade 

superior da gaiola. As folhas foram encaixadas entre duas tampas plásticas sobrepostas, 

sendo que a tampa inferior foi revestida na superfície interna com papel e apresentava uma 

área recortada em forma de quadrado de 16 cm². Desta forma, a folha ficou exposta aos 

adultos na parte interna da gaiola através da superfície recortada da tampa inferior. As 

fêmeas ovipositaram na folha e ao seu redor, na superfície revestida da tampa da gaiola. 

Para registro da fecundidade e fertilidade, a folha do hospedeiro e a tampa contendo os 

ovos foram retiradas e substituídas diariamente até a morte da fêmea. Os ovos depositados 

foram contados e separados de acordo com a gaiola e a data de oviposição em recipientes 

plásticos forrados com papel absorvente umedecido até a eclosão das lagartas. A data de 

eclosão e o número de lagartas eclodidas foram anotados para registro da fertilidade e da 

duração do período embrionário. Durante o experimento, os adultos foram alimentados com 

uma solução de mel e água a 10%, fornecida em tampas plásticas de 2 cm de diâmetro 

preenchidas com algodão. Foi avaliada a duração do período de pré-oviposição e 

oviposição, a longevidade de machos e fêmeas, a fecundidade e fertilidade. 

 

Preferência de oviposição 

 A preferência de oviposição de fêmeas de P. xylostella em brássicas cultivadas e 

silvestres foi avaliada com testes de dupla e múltipla escolha. No teste de dupla escolha, 

todas as combinações pareadas possíveis entre brássicas silvestres e cultivadas foram 

testadas, totalizando seis combinações. O experimento foi realizado em gaiolas cilíndricas 

de plástico com 10 cm de diâmetro por 20 cm de altura, contendo uma folha de cada 

espécie em cada extremidade. As gaiolas foram mantidas em câmaras climatizadas 

reguladas a 20 ± 1 ºC, 70 ± 10% UR e 12 horas de fotofase. As folhas foram expostas a um 

casal recém-emergido por um período de 48 horas. Os adultos foram alimentados com mel 

e água a 10% fornecido em tampas plásticas de 2 cm de diâmetro preenchidas com algodão. 

Cada gaiola contendo um casal e uma combinação de hospedeiros foi considerada uma 

réplica, sendo utilizadas 20 réplicas para cada combinação. Após o período de 48 horas foi 

registrado o número de ovos em cada folha. 

 No teste de múltipla escolha, adultos de P. xylostella foram expostos a três brássicas 

cultivadas e uma silvestre simultaneamente. O experimento foi realizado em gaiolas de 
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madeira (45 x 30 x 31 cm) com as laterais forradas com papel sulfite. As folhas foram 

mantidas em recipientes plásticos contendo água. O recipiente foi vedado com filme 

plástico com uma perfuração para o encaixe do pecíolo foliar, a fim de evitar que os adultos 

caíssem na água. Os recipientes com as folhas foram dispostos equidistantemente e 

aleatoriamente no interior da gaiola. As folhas foram expostas a quatro casais recém-

emergidos por 48 horas. As gaiolas foram mantidas nas mesmas condições de temperatura, 

umidade e fotofase descritas anteriormente. Uma gaiola contendo folhas de três brássicas 

cultivadas e uma silvestre e os quatro casais foi considerada uma réplica, sendo utilizadas 

10 réplicas para cada uma das duas combinações possíveis.  

 

Tabela de vida de fertilidade 

 Como forma de mensurar o desempenho da prole foram construídas tabelas de vida 

de fertilidade para os insetos alimentados com os diferentes hospedeiros avaliados. Os 

parâmetros reprodutivos calculados foram a taxa líquida de reprodução (R0), a taxa 

intrínseca de crescimento (rm), a taxa finita de crescimento (λ) e a duração de uma geração 

(T). A idade das fêmeas adultas foi estimada considerando a duração média das fases 

imaturas registrada para cada um dos indivíduos alimentados com os diferentes hospedeiros 

avaliados. A razão sexual (n.º de fêmeas/ n.º de machos + n.º de fêmeas) utilizada na 

construção da tabela de fertilidade foi a verificada para cada hospedeiro no presente estudo: 

0,55; 0,51; 0,57; 0,49 e 0,52, em repolho, brócolis, couve-flor, nabiça e rapistro 

respectivamente.  

Baseada na taxa intrínseca de crescimento foi calculado o número de indivíduos da 

população após um dado intervalo de tempo, de acordo com a fórmula: 

Nt = N0.e
rm. t

 

onde, Nt é o número de indivíduos da população após um intervalo de tempo (t), N0 é o 

número de indivíduos da populaççao no começo do período, rm é a taxa intrínseca de 

crescimento e e é a base logarítmica neperiana.  

 

Análise estatística 

 A influência dos diferentes hospedeiros sobre a biologia e reprodução de P. 

xylostella e sobre a preferência de oviposição no experimento com múltipla escolha foi 
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avaliada com ANOVA. Utilizou-se o teste de Tukey (P < 0,05) para comparação entre os 

hospedeiros quando diferenças significativas foram detectadas. Nos experimentos de 

preferência de oviposição com dupla escolha, foi utilizado o teste t de Student para 

comparar a percentagem de ovos depositados nos hospedeiros (P < 0,05). Quando 

necessário, os dados foram transformados para log(x+1) para cumprir as premissas de 

normalidade e homogeneidade das variâncias da ANOVA e do teste t. A taxa de 

sobrevivência do ciclo ovo-adulto foi comparada com o teste qui-quadrado (P < 0,05). 

Adicionalmente, curvas de sobrevivência foram construídas para cada hospedeiro e 

comparadas através dos estimadores da função de sobrevivência de Kaplan-Meier (Kaplan 

& Meier (1958) (P < 0,05).  

 Uma análise discriminante passo a passo (Stepwise-forward) foi utilizada para 

selecionar as variáveis que permitem a diferenciação entre os hospedeiros. A análise 

discriminante se baseia no teste de Fisher (F) para testar a significância das variáveis. No 

método stepwise-forward, a cada etapa uma variável é incluída no modelo baseado no seu 

poder discriminatório (significância).  Todas as análises foram realizadas com o software 

Statistica 8 (Statsoft 2008). 

 

RESULTADOS 

Desenvolvimento e sobrevivência. 

 O tempo de desenvolvimento dos estágios de ovo (F(4,89) = 13,29; P < 0,001), 

lagarta (F(4,284) = 19,91; P < 0,001), pupa (F(4,264) = 2,76; P = 0.028) e do ciclo ovo-adulto 

(F(4,264) = 36,88; P < 0,001) foi influenciado significativamente pela planta hospedeira 

(Tabela 1). As lagartas alimentadas com folhas de repolho apresentaram menor duração do 

ciclo ovo-adulto. A duração do estágio de ovo variou de 4,2 dias em repolho a 4,7 dias em 

rapistro. Quando P. xylostella foi alimentada com repolho a duração do estágio de ovo foi 

significativamente inferior à couve-flor, nabiça e rapistro. Da mesma forma, a duração do 

estágio larval em lagartas criadas com repolho foi inferior a brócolis, couve-flor e rapistro. 

O tempo médio de desenvolvimento do estágio larval variou entre 12,6 dias em repolho e 

14,4 dias em couve-flor. A duração do estágio pupal foi de 6,0 dias nas lagartas criadas 

com repolho, valor significativamente inferior aos 6,7 dias registrados com couve-flor e 

nabiça. As variações no tempo de desenvolvimento dos estágios imaturos de acordo com a 
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planta hospedeira resultaram em diferenças na duração do ciclo ovo-adulto. O tempo de 

desenvolvimento foi significativamente menor quando as lagartas foram alimentadas com 

repolho em comparação com os demais hospedeiros avaliados. A duração do ciclo ovo-

adulto variou de 22,7 dias em repolho a 25,4 dias em couve-flor (Tabela 1).  

 As plantas hospedeiras avaliadas também exerceram influência sobre a percentagem 

de indivíduos que atingiram a fase adulta (sobrevivência dos estágios imaturos). A taxa de 

sobrevivência em rapistro (77%) e nabiça (80%) foi significativamente inferior ao 

registrado em lagartas alimentadas com brócolis (93%, Tabela 1). Apesar da diferença 

significativa entre brássicas cultivadas e silvestres, em todos os hospedeiros a sobrevivência 

dos estágios imaturos foi superior a 70%. As curvas de sobrevivência estimadas pela função 

de Kaplan & Meier (1958) demonstraram um padrão semelhante entre os hospedeiros, não 

sendo registradas diferenças significativas na sobrevivência de P. xylostela quando se 

considera todo o ciclo de vida da espécie (Fig. 1). 

 

Reprodução e longevidade. 

 A planta hospedeira influenciou significativamente o período de oviposição (F(4,99) = 

6,02; P < 0,001) e a fecundidade (F(4,99) = 2,65; P < 0,042) de P. xylostella (Tabela 2). O 

período de oviposição variou de 19,8 dias em brócolis a 15,0 dias em rapistro. Quando as 

lagartas foram alimentadas com rapistro o período de oviposição foi significativamente 

menor que os registrados com repolho, brócolis, e nabiça. A maior fecundidade foi 

registrada em brócolis (399 ovos/fêmea) enquanto a menor fecundidade foi registrada em 

rapistro (322 ovos/fêmea). A fecundidade de fêmeas alimentadas com rapistro durante o 

estágio larval foi significativamente inferior a brócolis. Em contrapartida, a fertilidade não 

foi influenciada significativamente pelos hospedeiros avaliados (F(4,93) = 0,59; P = 0,673; 

Tabela 2).  

 O hospedeiro influenciou significativamente a longevidade das fêmeas de P. 

xylostella (F(4,98) = 2,80; P < 0,029), mas nenhuma diferença foi registrada na longevidade 

dos machos (F(4,96) = 0,75; P = 0,571). As fêmeas alimentadas com couve-flor (21,8 dias) e 

rapistro (22,5 dias) durante o estágio larval apresentaram longevidade significativamente 

inferior às alimentadas com brócolis (26,5 dias). Em todos os hospedeiros os machos 

viveram mais que as fêmeas (F(4,194) = 225,80; P < 0,001). 
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Tabela 1. Duração em dias (± EP) e percentagem de sobrevivência dos estágios imaturos de P. xylostella em diferentes hospedeiros. 

¹ Médias seguidas da mesma letra nas colunas não diferem significativamente segundo o teste de Tukey (P > 0,05). 

² Percentagens seguidas da mesma letra não diferem entre si segundo o teste qui-quadrado (P > 0,05). 

 

 

 

 

 

 

 

Hospedeiro 
Ovo  

(dias)¹ 
Lagarta (dias)¹ 

Pupa  

(dias)¹ 

Ciclo ovo-adulto 

(dias)¹ 

Sobrevivência de 

imaturos (%)² 

Repolho 4,2 ± 0,04d 12,6 ± 0,15d 6,0 ± 0,09b 22,7 ± 0,13c 91,7ab 

Brócolis 4,3 ± 0,05cd 13,9 ± 0,17ab 6,5 ± 0,10ab 24,6 ± 0,14ab 93,3a 

Couve-flor 4,5 ± 0,06bc 14,4 ± 0,15a 6,7 ± 0,11a 25,4 ± 0,22a 81,7abc 

Nabiça 4,6 ± 0,06ab 13,1 ± 0,14cd 6,7 ± 0,12a 24,4 ±0,20b 80,0bc 

Rapistro 4,7 ± 0,07a 13,5 ± 0,15bc 6,6 ± 0,20ab 25,0 ± 0,20ab 76,7c 
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Fig. 1. Curvas de sobrevivência de machos e fêmea de P. xylostella em brássicas silvestres 

e cultivadas. 

 

Tabela de vida de fertilidade 

 A taxa líquida de reprodução (R0), a razão finita de aumento (λ) e a taxa intrínseca 

de crescimento (rm) foram maiores em repolho e brócolis, enquanto que o tempo geracional 

(T) foi maior nos hospedeiros silvestres (Tabela 3). A maior taxa líquida de reprodução foi 

registrada em repolho (141,4), enquanto a menor foi proporcionada por rapistro (73,9). A 

taxa de intrínseca de crescimento, que representa a capacidade da população de aumentar 

em tamanho, foi maior em brócolis (0,21) e menor em nabiça e rapistro (0,15). 
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Tabela 2. Duração do período de oviposição, longevidade de machos e fêmeas (dias), fecundidade (ovos/fêmea) e fertilidade (%) (± 

EP) de P. xylostella alimentada com brássicas cultivadas e silvestres. 

 

Hospedeiro 
Período de 

oviposição 
Fecundidade Fertilidade

NS
 

Longevidade 

Macho
NS

 Fêmea Total
NS

 

Repolho 19,3 ± 0,71 ab 364,2 ± 13,22ab 89,1 ± 3,01 55,3 ± 4,41A 25,6 ± 1,93abB 42,1 ± 3,22 

Brócolis 19,8 ± 0,92 a 398,6 ± 17,62 a 87,8 ± 4,36 50,7 ± 3,14A 26,5 ± 1,52aB 38,5 ± 2,59 

Couve-flor 16,1 ± 0,99  bc  347,1 ± 24,19ab 85,9 ± 2,95 52,6 ± 3,67A 21,8 ± 1,44cB 36,8 ± 3,14 

Nabiça 19,6 ± 1,04 ab 365,4 ± 10,15ab 87,0 ± 2,23 55,3 ± 4,26A 26,0 ± 1,25abB 41,0 ± 3,22 

Rapistro 15,0 ± 0,84 c 322,2 ± 18,36b 82,1 ± 3,75 48,4 ± 3,94A 22,5 ± 1,43bcB 34,8 ± 2,87 

Médias seguidas pela mesma letra, minúscula nas linhas e maiúscula nas colunas, não são significativamente diferentes (P > 0,05) 

segundo ANOVA (teste de Tukey). NS – não significativo. 
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Tabela 3. Parâmetros estimados da tabela de vida de P. xylostella alimentada em 

brássicas cultivadas e silvestres. 

 

Hospedeiro 
Taxa líquida de 

reprodução (R0) 

Razão finita de 

aumento (λ) 

Duração da 

geração (T) 

Taxa intrínseca de 

crescimento (rm) 

Repolho 141,44 1,20 26,62 0,19 

Brócolis 138,71 1,24 23,17 0,21 

Couve-flor 101,95 1,18 27,44 0,18 

Nabiça 83,18 1,17 28,72 0,15 

Rapistro 73,88 1,16 28,46 0,15 

 

Análise discriminante 

 Um modelo discriminante significativo foi obtido quando os parâmetros período 

embrionário, tempo de desenvolvimento e período de oviposição foram utilizados para 

classificar os cinco hospedeiros avaliados (Wilk’s λ = 0,435; F(16,263) = 6,865, P < 

0,001, Tabela 4). Apesar de o modelo não ter distinguido os hospedeiros cultivados dos 

silvestres, a representação gráfica em um plano bidimensional definido pelas primeiras 

duas funções canônicas demonstra que o repolho e brócolis podem ser separados de 

rapistro e nabiça (Figura 2). A primeira função canônica foi responsável por 70% na 

variação observada entre os grupos, enquanto que a segunda função acumulou 42%. A 

análise dos coeficientes padronizados demonstra que as variáveis que mais contribuíram 

para a parcela de discriminação entre os hospedeiros são o período embrionário e o 

tempo de desenvolvimento na primeira função canônica e o período de oviposição na 

segunda função canônica.  
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Tabela 4. Poder discriminante dos parâmetros biológicos de P. xylostella na 

discriminação das cinco brássicas cultivadas e silvestres avaliadas. 

 

Parâmetros Valor de F P 

Período embrionário 13,69 <0,001 

Desenvolvimento 7,54 <0,001 

Período de oviposição 6,18 <0,001 

Fertilidade 1,03 0,394 

Longevidade 0,69 0,596 

Fecundidade 0,29 0,885 

Período de pré-oviposição 0,26 0,903 

 

 

 

 

Fig. 2. Representação gráfica dos resultados da análise discriminante. Os círculos 

correspondem ao limite de confiança de 95% para a média. Grupos que são 

significativamente diferentes apresentam círculos que não se interceptam. 
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Preferência de oviposição 

 Fêmeas de P. xylostella não apresentaram preferência de oviposição entre os 

diferentes hospedeiros avaliados nos testes de dupla (Fig. 3) e múltipla escolha (Fig. 4A 

e B). Foi registrada uma elevada variação individual na preferência de oviposição em P. 

xylostella, confirmado pelo elevado erro padrão, que possivelmente contribuiu para este 

resultado. Apesar de não serem registradas diferenças estatísticas, quando rapistro foi 

confrontado com hospedeiros cultivados, verificou-se uma tendência de preferência por 

repolho e brócolis. Em contrapartida, o número de ovos depositados em nabiça foi 

maior quando este hospedeiro foi confrontado com repolho e couve-flor (Fig. 3). Os 

testes de múltipla escolha confirmam estes resultados, visto que o maior número de 

ovos foi depositado em nabiça (Fig. 4B). 

 

 

Fig. 3. Porcentagem média de ovos (± EP) de P. xylostella depositados em folhas de 

brássicas cultivadas e silvestres em teste de dupla escolha.  
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Fig. 4. Percentagem média de ovos (± EP) de P. xylostella depositados em folhas de 

brássicas cultivadas e silvestres em teste de múltipla escolha. A e B– nabiça e rapistro 

confrontadas com brássicas silvestres, respectivamente. 

 

DISCUSSÃO 

 Os resultados obtidos demonstram que o desenvolvimento, sobrevivência e 

reprodução de P. xylostella foram afetados pelos hospedeiros avaliados. O 

prolongamento no tempo de desenvolvimento e a redução na fecundidade podem ser um 

indicativo de que a dieta não supre as necessidades nutricionais do inseto (Waters & 

Barfield 1989, Awmack & Leather 2002). De acordo com esses parâmetros, nabiça e 

rapistro são hospedeiros menos adequados para P. xylostella, quando os resultados são 

comparados com repolho e brócolis. A análise discriminante confirma esses resultados 
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ao demonstrar graficamente que os indivíduos alimentados com nabiça e rapistro 

apresentaram diferenças marcantes nos parâmetros biológicos quando comparados com 

repolho e brócolis. Da mesma forma, outros estudos que avaliaram a biologia de P. 

xylostella em diferentes hospedeiros demonstram um prolongamento no tempo de 

desenvolvimento e menor taxa de sobrevivência e fecundidade em brássicas silvestres 

(Wakisaka et al 1992, Muhamad et al 1994, Begum et al 1996, Ayalew et al 2006, 

Saeed et al 2010). Apesar desses resultados, tanto a nabiça como o rapistro se 

mostraram capazes de sustentar populações de P. xylostella, uma vez que o ciclo de ovo 

a adulto foi completado nesses hospedeiros. 

A influência da dieta sobre parâmetros importantes tem conseqüências diretas 

sobre o desempenho da praga. No presente estudo, os indivíduos alimentados com 

brássicas cultivadas apresentaram a maior taxa intrínseca de crescimento e taxa líquida 

de reprodução, evidenciando que esses hospedeiros são nutricionalmente mais 

adequados para P. xylostella em comparação com as brássicas silvestres. Saeed et al 

(2010) estudaram a biologia de P. xylostella em seis brássicas cultivadas e também 

registraram uma influência dos hospedeiros sobre parâmetros demográficos da praga. A 

taxa intrínseca de crescimento (rm) e a taxa líquida de reprodução (R0) são comumente 

utilizados como medida de desempenho de uma espécie (Giske et al 1993), pois 

fornecem uma visão detalhada da sobrevivência, desenvolvimento e reprodução de uma 

população (Chi & Yang 2003). A taxa intrínseca de crescimento é considerada um 

parâmetro demográfico chave na predição do crescimento populacional (Andrewartha & 

Birch 1954, Varley & Gradwell 1970). Embora seu uso seja criticado por assumir uma 

distribuição estável de idades da população estudada, tem sido demonstrado ser uma 

importante medida comparativa do potencial de crescimento da população (Hulting et al 

1990). A comparação na taxa de crescimento obtida em brássicas cultivadas e silvestres 

indica que o hospedeiro pode ter grande impacto sobre o crescimento populacional de P. 

xylostella. Por exemplo, as taxas de crescimento estimadas para nabiça, rapistro (ambos 

0,15) e brócolis (0,21) demonstram que o aumento populacional de indivíduos que se 

alimentam de brócolis durante um ciclo o cultivo em campo (aproximadamente 90 dias) 

será 37 vezes maior que nos hospedeiros silvestres.  

Juntamente com o desempenho da prole, a preferência de oviposição é uma 

importante característica que define a habilidade de um inseto fitófago em utilizar uma 

espécie de planta em particular (Futuyama & Peterson 1985). Estudos revelam grande 

variação no desenvolvimento, sobrevivência e reprodução de insetos fitófagos em 
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diferentes hospedeiros (Awmack & Leather 2002), de forma que a habilidade dos 

adultos em discriminar os hospedeiros baseado na sua qualidade nutricional pode ser 

um fator importante para obtenção do sucesso reprodutivo (Thompson 1988). Nesse, 

contexto é hipotetizada uma relação positiva entre preferência de oviposição e 

desempenho da prole, devido a uma forte pressão de seleção para oviposição em 

hospedeiros que maximizem a sobrevivência e crescimento larval (Thompson & 

Pellmyr 1991). Embora a existência dessa relação entre preferência de oviposição e 

desempenho da prole tenha sido demonstrada em algumas espécies (Whitham 1980, Via 

1986, Price et al 1987, Auerbach & Simberloff 1989, Hamilton & Zalucki 1993, 

Obermaier & Zwöfer 1999, Greenberg et al 2002), em outras não foi verificada 

(Courtney 1986, Roininen & Tahvanainen 1989, Valladares & Lawton 1991, 

Underwood 1994). Tal relação não foi registrada no presente estudo, uma vez que as 

fêmeas não apresentaram preferência de oviposição por nenhum dos hospedeiros 

avaliados. Entretanto, a qualidade nutricional do hospedeiro foi enfocada como 

determinante do desempenho da prole, não sendo consideradas variáveis ecológicas que 

podem exercer importante pressão seletiva. Por exemplo, é reconhecido que algumas 

fêmeas de lepidópteros podem apresentar preferência por hospedeiros de menor valor 

nutricional, mas que são habitadas por formigas que protegem as lagartas de 

parasitóides e predadores (Atsatt 1981a,b, Pierce & Elgar 1985, Thompson & Pellmyr 

1990). 

Características morfológicas e de coloração das folhas exercem importante papel 

na seleção de hospedeiros por fêmeas de P. xylostella (Sarfraz et al 2006). A 

pubescência e a presença de cerosidade na superfície foliar são algumas das 

características freqüentemente citadas como importantes para a seleção de hospedeiros 

(Eigenbrode et al 1990, 1991, Talekar et al 1994, Sarfraz et al 2006). As espécies 

avaliadas apresentam diferenças marcantes quanto a estas características. Os 

hospedeiros silvestres apresentam menor área foliar com a superfície recoberta por 

tricomas, enquanto os cultivados possuem folhas glabras e com maior área e cerosidade. 

Considerando as diferenças entre os hospedeiros, a ausência de preferência pelas fêmeas 

nos testes de dupla e múltipla escolha foi inesperada e o motivo é incerto. Os resultados 

do presente estudo divergem dos obtidos por Kahuthia-Gathu et al (2008), que testaram 

a preferência de oviposição de P. xylostella em duas brássicas cultivadas e quatro 

silvestres e verificaram maior preferência das fêmeas por hospedeiros silvestres.  
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Thompson & Pellmyr (1991) alertaram que um problema recorrente em estudos 

de preferência por hospedeiros é a falha no delineamento experimental. Segundo os 

autores, um erro que pode comprometer a interpretação dos resultados é a utilização de 

um número elevado de fêmeas durante o teste. Nesse caso, a competição entre as fêmeas 

tende a mascarar variações individuais na preferência de oviposição e levar a uma 

distribuição mais uniforme dos ovos entre os hospedeiros (Thompson & Pellmyr 1991). 

O número de fêmeas utilizadas no teste de múltipla escolha (quatro) é similar ao de 

outros estudos com P. xylostella que demonstraram haver preferência por hospedeiros 

(Kahuthia-Gathu et al 2008), evidenciando que este fator não influenciou os resultados. 

Outro fator que pode influenciar a preferência das fêmeas é a utilização de partes da 

planta em vez da planta como um todo. Entretanto, estudos com P. xylostella e outras 

mariposas demonstram que a utilização de partes da planta é suficiente para que as 

fêmeas discriminem os hospedeiros, além de exibirem um padrão semelhante de 

preferência quando a planta inteira foi utilizada (Greenberg et al. 2002, Kahuthia-Gathu 

et al 2008). O padrão de uso de hospedeiros pode variar grandemente entre populações, 

de forma que as associações entre inseto e hospedeiro são usualmente fenômenos locais 

(Fox & Morrow 1981, Renwick & Chew 1994). A variação populacional na preferência 

de oviposição pode explicar as diferenças registradas entre o presente estudo e o 

trabalho de Kahuthia-Gathu et al (2008), que encontraram uma hierarquia de 

preferência entre os hospedeiros. Também foi registrada uma elevada variação 

individual na preferência de oviposição, facilmente visualizada nos testes de dupla 

escolha, quando foi utilizada apenas uma fêmea por gaiola. Variações intra-específicas 

na preferência de oviposição podem ter importante papel na utilização de novos 

hospedeiros, além de tornar a população mais flexível quando hospedeiros primários 

não estão disponíveis (Tabashnik et al 1981).    

Em países de clima temperado, hospedeiros silvestres são importantes para a 

manutenção de populações de P. xylostella durante o período em que o cultivo não está 

disponível (Talekar & Shelton 1993). Em regiões tropicais e subtropicais as brássicas 

são cultivadas ao longo de todo o ano e freqüentemente as áreas são infestadas ou 

circundadas por espécies silvestres. Infestações de nabiça são comuns durante todo ano 

em cultivos de brássicas e outras culturas no sul do Brasil. Rapistro, por sua vez, ocorre 

principalmente na primavera e inverno e é mais comum em terrenos baldios, embora 

possa também infestar lavouras (Lorenzi 2000, Lorenzi & Souza 2001). O fato das 

fêmeas de P. xylostella ovipositarem indiscriminadamente e do ciclo biológico ser 
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completado em todos os hospedeiros avaliados é uma evidência de que nabiça e rapistro 

podem apresentar um importante papel na dinâmica populacional da praga em campos 

de cultivo, principalmente quando ocorrem em áreas próximas à cultura. Nesse 

contexto, brássicas silvestres podem fornecer refúgio contra perturbações comuns em 

agroecossistemas que reconhecidamente são fatores de mortalidade de P. xylostella, 

como aplicação de inseticidas e irrigação. Em acordo com esta sugestão, Shellhorn et al 

(2008) demonstraram que adultos de P. xylostella utilizam brássicas em floração como 

refúgio e se movem do refúgio para o cultivo em distâncias superiores a 100 m. 

Entretanto, a utilização de refúgios como uma maneira de evitar a exposição a 

inseticidas tem sido considerada uma estratégia promissora para retardar o 

desenvolvimento de resistência (Giorghiou & Taylor 1977, Liu & Tabashnik 1997). Em 

princípio, áreas sem aplicação de inseticidas possibilitam a sobrevivência de indivíduos 

suscetíveis (Giorghiou & Taylor 1977) que, em condições ideais, podem copular com os 

indivíduos resistentes de áreas tratadas (Liu & Tabashnik 1997). Liu & Tabashnik 

(1997) testaram esta hipótese e concluíram que a presença de refúgios pode reduzir o 

desenvolvimento de resistência a Bacillus thuringiensis. 

Para o desenvolvimento de técnicas de manejo, a importância das brássicas 

silvestres também deve ser considerada sob o ponto de vista dos inimigos naturais. É 

reconhecido que microhábitats que servem de refúgio são importantes na manutenção 

de inimigos naturais, pois oferecem condições bióticas e abióticas adequadas para a 

passagem do inverno, sítio para reprodução e abrigo contra aplicação de inseticidas 

(Holland et al 2000, Lee et al 2001). Relatos de parasitóides larvais de P. xylostella 

visitando brássicas silvestres são freqüentes (Shellhorn et al 2008). Estudos 

demonstraram que Diadegma semiclausum (Hellén) (Hymenoptera: Ichneumonidae) se 

alimenta de néctar floral de brássicas silvestres e cultivadas, o que ocasiona um aumento 

na sua longevidade e fecundidade (Idris & Grafius 1997, Gourdine et al 2003). Medidas 

de manejo que visem à manipulação de brássicas silvestres devem considerar os efeitos 

benéficos para a praga e inimigos naturais e os riscos associados à manutenção desses 

hospedeiros em áreas adjacentes. Nesse contexto, estudos sobre o uso de brássicas 

silvestres por inimigos naturais e sua influência sobre taxas de parasitismo são 

necessários para a elaboração de programas de manejo.  
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PREFERÊNCIA ALIMENTAR E DESEMPENHO 

LARVAL DE Plutella xylostella (L.) (LEPIDOPTERA:  

YPONOMEUTIDAE) EM BRÁSSICAS CULTIVADAS E SILVESTRES 

 

 

Part of the secret of success in life is to 
eat what you like and let the food fight 
it out inside.   
Mark Twain 
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Preferência alimentar e desempenho larval de Plutella 

xylostella (L.) (Lepidoptera: Yponomeutidae) em brássicas 

cultivadas e silvestres 

RESUMO. Estudos indicam que hospedeiros silvestres podem servir de refúgio para 

Plutella xylostella (L.) contra perturbações comuns em cultivos (e.g. pesticidas, 

irrigação). Apesar da importância de P. xylostella como praga de brássicas, pouco se 

conhece sobre a aceitação de hospedeiros silvestres por lagartas. Neste estudo avaliou-

se a preferência alimentar, desenvolvimento e sobrevivência de lagartas de P. xylostella 

em três hospedeiros cultivados, repolho (Brassica oleraceae var. capitata L.), brócolis 

(Brassica oleraceae var. italica L.) e couve-flor (Brassica oleraceae var. botrytis L.), e 

dois silvestres, nabiça (Raphanus raphanistrum L.) e rapistro (Rapistrum rugosum (L.) 

All.). A preferência alimentar foi avaliada com discos foliares em testes de dupla e 

múltipla escolha, e com lagartas de primeiro e terceiro ínstar. De maneira geral, nos 

testes de dupla escolha as lagartas de primeiro e terceiro ínstares apresentaram 

preferência pelos hospedeiros silvestres. Entretanto, no teste de múltipla escolha com 

lagartas de terceiro ínstar, quando nabiça foi ofertada simultaneamente com as brássicas 

cultivadas, não foi registrada preferência entre os hospedeiros. A taxa de 

desenvolvimento e a sobrevivência foram menores nos hospedeiros silvestres. Em 

contrapartida, não foi registrado efeito da dieta sobre o tamanho dos adultos. O índice 

de desempenho, calculado a partir dos parâmetros biológicos avaliados, demonstrou que 

rapistro, couve-flor e nabiça são hospedeiros menos adequados para P. xylostella. Desta 

forma, para P. xylostella não foi verificada uma relação entre preferência alimentar e 

desempenho. Estes resultados evidenciam que outros fatores, além da qualidade 

nutricional, afetam a preferência alimentar de P. xylostella. Além disso, a preferência e 

a sobrevivência até o estágio adulto em hospedeiros silvestres sugerem que P. xylostella 

pode estar adaptada a estas espécies. 

PALAVRAS-CHAVE: Seleção de hospedeiros, brássicas silvestres, índice de desempenho, 

qualidade do hospedeiro.  
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Feeding preferences and larval performance of Plutella 

xylostella (L.) (Lepidoptera: Yponomeutidae) in wild and 

cultivated hosts 

ABSTRACT. Studies indicate that wild hosts can serve as refuge to Plutella xylostella 

(L.) against crop disturbances (e.g. pesticides, irrigation). Despite the importance of P. 

xylostella as a pest of Brassica crops, little is known about wild hosts acceptance by 

larvae. Thus, the study aimed to evaluate the feeding preferences, development and 

survival of P. xylostella larvae reared on three commercial hosts, cabbage (Brassica 

oleracea var. capitata L.), broccoli (Brassica oleracea var. italica L.) and cauliflower 

(Brassica oleracea var. botrytis L.), and two wild hosts, wild radish (Raphanus 

raphanistrum L.) and turnipweed (Rapistrum rugosum (L.) All.). Feeding preferences of 

first and third ínstar larvae were evaluated with leaf disks in two and multiple-choice 

tests. In general, both first and third ínstar larvae preferred wild over cultivated hosts in 

the two-choice tests. However, third ínstar larvae showed no preference when wild 

radish was compared simultaneously with cultivated brassicas in the multiple choice 

tests. The development rate and survival were lower in the wild hosts, but adult size was 

not affected by larval diets. The fitness index, calculated from the biological parameters 

evaluated, showed that turnipweed, cauliflower and wild radish are less suitable for P. 

xylostella. Thus, the relationship between feeding preference and host quality was not 

verified for P. xylostella in this study. These results indicate that factors other than host 

nutritional quality affect the feeding preference of P. xylostella. Moreover, the survival 

rate in wild brassicas and the feeding preferences suggests that P. xylostella can be 

adapted to these species. 

KEY WORDS: Host selection, wild brassicas, fitness index, host quality.  
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INTRODUÇÃO 

Insetos herbívoros compreendem aproximadamente 50% de todas as espécies 

viventes de insetos (Dethier 1954) e quase 100% dos pertencentes à ordem Lepidoptera 

(Schoonhoven et al 2005). Muitos desses insetos se alimentam de culturas de interesse 

econômico e acarretam prejuízos por perda na produção e aumento no custo do seu 

controle (Schoonhoven et al 2005). Um exemplo é a traça-das-crucíferas, Plutella 

xylostella (L.) (Lepidoptera: Yponomeutidae), um microlepidóptero especialista que se 

alimenta de plantas silvestres e cultivadas da família Brassicaceae. Devido a sua 

ocorrência cosmopolita e ao prejuízo de mais de um bilhão de dólares referentes apenas 

ao custo do seu manejo, a traça-das-crucíferas é considerada a principal praga de 

brássicas cultivadas no mundo (Talekar & Shelton 1993). 

Em regiões temperadas onde brássicas são cultivadas, é reconhecido que a 

presença de hospedeiros silvestres próximos a sistemas de cultivo podem ser 

importantes para a sobrevivência de P. xylostella quando plantas cultivadas não estão 

disponíveis (Talekar & Shelton 1993, Begum et al 1996). Em regiões mais quentes, as 

brássicas são cultivadas ao longo de todo o ano, de forma que o papel de hospedeiros 

silvestres pode ser diferente do observado em regiões temperadas. Este tipo de situação 

é comum na região subtropical do Brasil, onde as espécies silvestres nabiça (Raphanus 

raphanistrum L.) e rapistro (Rapistrum rugosum (L.) All.) com freqüência infestam 

cultivos de brássicas durante o inverno e verão (Lorenzi 2000). Estudos demonstraram 

que nabiça e rapistro são capazes de sustentar populações de P. xylostella e podem 

servir como refúgio contra perturbações comuns em cultivos (ver Cap. 3).  

A seleção de hospedeiros e o desempenho larval são importantes parâmetros que 

definem a habilidade de um inseto em utilizar eficientemente um grupo em particular de 

plantas (Futuyama & Peterson 1985). Apesar da importância mundial de P. xylostella 

como praga de brássicas, pouco se sabe sobre a preferência alimentar das lagartas na 

presença de plantas cultivadas e silvestres. Estudos desta natureza são importantes para 

a compreensão dos fatores que regem as relações entre insetos e plantas, e para elucidar 

as causas do surgimento de pragas. Tal conhecimento, por sua vez, é fundamental para a 

criação de estratégias de controle destinadas a prevenir explosões populacionais de 

insetos pragas (Schoonhoven et al 2005). Desta forma, o estudo teve como objetivo 

avaliar a preferência alimentar de lagartas de P. xylostella por brássicas silvestres e 

cultivadas e testar a relação entre preferência e desempenho larval.  
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MATERIAL E MÉTODOS 

Método de criação de P. xylostella em laboratório  

 A criação foi iniciada em 2007 com indivíduos coletados em cultivos comerciais 

de brócolis (Brassica oleracea var. italica) e couve-flor (Brassica oleracea var. 

botrytis), no município de Colombo (25° 17’ 31’’ S, 49° 13’ 26’’ W), estado do Paraná. 

Periodicamente coletas de imaturos e adultos foram realizadas para inclusão de novos 

indivíduos e renovação genética da colônia. O método de criação de P. xylostella 

encontra-se descrito no Capítulo 2, porém para evitar qualquer possibilidade de 

condicionamento, antes da realização dos experimentos a criação foi mantida em folhas 

de couve (Brassica oleraceae var acephala L.). 

 

 Plantas hospedeiras 

A preferência alimentar de P. xylostella foi avaliada em três brássicas cultivadas, 

repolho (Brassica oleraceae var. capitata L., cultivar Fuyutoyo), brócolis (B. oleraceae 

var. italica L., cultivar BRO68), e couve-flor (B. oleraceae var. botrytis L., cultivar 

Barcelona), e duas silvestres, nabiça (Raphanus raphanistrum L.) e rapistro (Rapistrum 

rugosum (L.) All.). A escolha das brássicas silvestres utilizadas nos experimentos 

baseou-se na comum ocorrência destas espécies próximas a áreas de cultivo comercial 

na região sudeste do Paraná. As folhas das brássicas cultivadas foram obtidas em 

cultivos orgânicos comerciais localizados no município de Colombo, Paraná, e 

manejadas sem a aplicação de pesticidas. Folhas de nabiça foram obtidas na mesma 

área, tendo em vista que comumente ocorrem juntamente com espécies cultivadas. As 

folhas de rapistro utilizadas nos experimentos foram coletadas em terrenos baldios.   

  

Experimentos de preferência alimentar com testes de dupla e múltipla escolha 

 A preferência alimentar de P. xylostella foi avaliada em lagartas de primeiro e 

terceiro ínstares e em testes de dupla e múltipla escolha. Para realização dos testes 

foram utilizadas arenas que consistiam de placas de Petri de 100 mm de diâmetro, 

forradas com papel absorvente levemente umedecido para evitar o rápido ressecamento 

das folhas. Folhas dos cinco hospedeiros avaliados foram cortadas em forma de discos 

de 25 mm de diâmetro e, em seguida, dispostas equidistantemente nas placas de Petri. 

Nos testes de dupla escolha, dois discos de cada hospedeiro foram ofertados 

alternadamente, sendo que todas as combinações pareadas possíveis entre os 

hospedeiros avaliados foram testadas, totalizando dez combinações. No teste de 
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múltipla escolha, foi utilizado um disco foliar de cada espécie, sempre confrontando três 

brássicas cultivadas com uma silvestre. Os experimentos foram conduzidos em câmaras 

climatizadas reguladas a 20 ± 1 ºC, 70 ± 10% UR e 12 horas de fotofase. 

 

Preferência alimentar de lagartas de primeiro ínstar 

Neste teste foram utilizadas 15 lagartas recém-eclodidas colocadas com auxílio 

de um pincel fino no centro de cada placa de Petri contendo os discos foliares. No 

primeiro ínstar, as lagartas de P. xylostella formam galerias no interior do parênquima 

foliar, e por isso o critério utilizado para definir a preferência foi o número de lagartas 

minando cada hospedeiro após 14 horas. Para cada combinação de hospedeiros foram 

utilizadas 20 réplicas.  

 

Preferência alimentar de lagartas de terceiro ínstar 

Neste experimento, quatro lagartas de terceiro ínstar foram separadas no centro 

de cada placa de Petri contendo os discos foliares dos hospedeiros avaliados. Tendo em 

vista que as lagartas de terceiro ínstar não fazem mais minas no interior do parênquima 

e apresentam maior consumo alimentar, o critério utilizado para definir a preferência foi 

a área foliar consumida pelas lagartas durante 48 horas de exposição aos hospedeiros. 

Após esse período, os discos foliares expostos às lagartas foram digitalizados com um 

scanner configurado para uma resolução de 400 dpi. A imagem escaneada foi 

transformada em imagem binária e analisada com o software ImageJ v. 1.4 (U.S. 

National Institutes of Health) para mensuração da área foliar consumida. Para cada 

combinação de hospedeiros, foram utilizadas 15 réplicas. 

 

Desempenho larval de P. xylostella em hospedeiros cultivados e silvestres 

Para cada planta hospedeira, 60 lagartas recém eclodidas foram individualizadas 

com o auxílio de um pincel fino em recipientes de polietileno (20 x 40mm) contendo 

folhas frescas dos cinco hospedeiros avaliados. As lagartas foram mantidas no 

recipiente de polietileno até puparem. Antes de serem fornecidas às lagartas, as folhas 

foram mergulhadas em solução de 0,1% de hipoclorito de sódio por aproximadamente 

10 minutos e depois lavadas em água corrente. Esse procedimento foi realizado para 

evitar a contaminação das lagartas por eventuais entomopatógenos presentes nas folhas. 

O alimento foi trocado a cada dois dias e o registro da mortalidade foi realizado 

diariamente. O experimento foi conduzido em câmara climatizada regulada a 20 ± 1 ºC, 
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70 ± 10% UR e 12 horas de fotofase. Nos estágios imaturos foram registrados o tempo 

de desenvolvimento e a sobrevivência. O comprimento da tíbia posterior dos adultos, 

obtidos do experimento de desenvolvimento e sobrevivência, foi utilizado para avaliar a 

influência dos alimentos consumidos durante o estágio larval sobre o tamanho corporal 

dos adultos. A tíbia posterior foi retirada com o auxílio de estiletes e pinças e colocada 

entre duas lâminas, de forma que todo o artículo fosse medido em um mesmo plano. A 

medição foi realizada com o auxílio de microscópio estereoscópico com ocular 

milimetrada. 

Para determinação do desempenho larval foi utilizado um índice de desempenho 

(rl) adaptado de Jallow & Zalucki (2003), baseado na sobrevivência e taxa de 

desenvolvimento dos estágios imaturos, e tamanho do adulto: 

rl = lx.tx.tc 

onde lx é a proporção de indivíduos que atingiram o estágio adulto, tx é o tamanho da 

tíbia posterior, e tc é a taxa de desenvolvimento do ciclo biológico (ovo-adulto). 

Comumente existe uma relação positiva entre rl, massa/tamanho do adulto e oviposição 

em lepidópteros (Honèk 1993, García-Barros 2000, Calvo & Molina 2005), de modo 

que este índice pode ser considerado um bom indicador do desempenho da prole.  

 

Análise estatística 

 Os dados de preferência alimentar no teste de múltipla escolha, assim como a 

taxa de desenvolvimento e o índice de desempenho, foram submetidos à análise de 

variância (ANOVA). Para comparação do tamanho corporal dos adultos provenientes 

das diferentes dietas avaliadas foi utilizado uma ANOVA fatorial, considerando o 

hospedeiro e o sexo como fontes de variação (5 x 2). Quando diferenças significativas 

foram detectadas na ANOVA, o teste de Tukey a 5% de significância foi utilizado para 

separação das médias. A preferência alimentar de lagartas de primeiro e terceiro ínstares 

no experimento de dupla escolha foi comparada com o teste “t” de Student, a 5% de 

significância. As premissas de normalidade dos dados e homogeneidade das variâncias 

foram testadas respectivamente com o teste de Shapiro-Wilks e Levene. A influência 

das dietas sobre a taxa de mortalidade de P. xylostella foi comparada com o teste qui-

quadrado a 5% de significância. As análises estatísticas foram realizadas com o 

software Statistica 8.0 (Statsoft 2008). 
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Fig. 1. Consumo foliar de lagartas de terceiro ínstar de P. xylostella exposta à couve-flor 

e nabiça (A), e software utilizado para mensurar o consumo foliar (B).  

 

RESULTADOS 

Preferência alimentar de lagartas de primeiro ínstar 

 Diferenças significativas na preferência alimentar de lagartas de primeiro ínstar 

de P. xylostella foram registradas nos testes de múltipla e dupla escolha (Figs. 2 e 3, 

respectivamente). Quando expostas a quatro hospedeiros simultaneamente, sendo um 

silvestre e três cultivados, as lagartas apresentaram preferência por nabiça. Em 

contrapartida, quando rapistro foi confrontado com hospedeiros cultivados, as lagartas 

de primeiro ínstar não apresentaram preferência entre rapistro, repolho e couve-flor, 

mas a percentagem de lagartas minando brócolis foi significativamente inferior às 

demais espécies (Fig. 2). De maneira geral, o teste de dupla escolha confirmou os 

resultados obtidos no teste de múltipla escolha. As lagartas de primeiro ínstar preferiram 

nabiça nas combinações pareadas com plantas cultivadas. Rapistro, por sua vez, foi o 

alimento preferido apenas quando confrontado com repolho e brócolis (Fig. 3). 

 

Preferência alimentar de lagartas de terceiro ínstar 

 As lagartas de terceiro ínstar também apresentaram preferência alimentar quando 

puderam escolher entre brássicas cultivadas e silvestres nos testes de dupla e múltipla 

escolha (Figs. 4 e 5). No teste de múltipla escolha, quando nabiça foi ofertada 

juntamente com repolho, brócolis e couve-flor, não foi registrada preferência entre os 

hospedeiros (Fig. 4A). No entanto, quando rapistro foi confrontado com as brássicas 

A B 
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cultivadas, as lagartas apresentaram maior preferência por rapistro e couve-flor em 

comparação com repolho (Fig. 4B). De maneira geral, estes resultados obtidos com o 

teste de múltipla escolha divergem dos registrados no teste de dupla escolha. Neste 

último, as lagartas apresentaram preferência por nabiça e rapistro quando estes foram 

confrontados com repolho e brócolis. Além disso, foi registrada maior preferência por 

couve-flor quando esta foi confrontada com nabiça e repolho (Fig. 5). 

 

 

Fig. 2. Porcentagem média de lagartas de primeiro ínstar de P. xylostella (± EP) 

minando folhas de brássicas cultivadas e silvestres em teste de múltipla escolha. A e B– 

nabiça e rapistro confrontadas com brássicas silvestres, respectivamente. 
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Fig. 3. Porcentagem média (± EP) de lagartas de primeiro ínstar de P. xylostella 

minando folhas de brássicas cultivadas e silvestres em teste de dupla escolha.  
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Fig. 4. Porcentagem média (± EP) da área foliar de brássicas cultivadas e silvestres 

consumidas por lagartas de P. xylostella de terceiro ínstar, em teste de múltipla escolha. 

A e B– nabiça e rapistro confrontadas com brássicas silvestres, respectivamente. 
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Fig. 5. Porcentagem média (± EP) da área foliar de brássicas cultivadas e silvestres 

consumidas por lagartas de P. xylostella de terceiro ínstar, em teste de dupla escolha. 

 

Mortalidade 

 Os hospedeiros avaliados exerceram influência significativa sobre a taxa de 

mortalidade de P. xylostella (χ²(8) = 17,278;  P < 0,05). No estágio larval a maior 

mortalidade foi registrada quando as lagartas foram alimentadas com rapistro (16,7%), 

sendo estatisticamente superior à registrada em repolho, brócolis e nabiça (Fig. 5). No 

estágio pupal, a maior taxa de mortalidade registrada em nabiça (15,8%) não diferiu de 

couve-flor e rapistro e foi significativamente maior que repolho e brócolis (Fig. 5). A 

porcentagem de indivíduos que morreram antes de atingir o estágio adulto (ciclo 

biológico) variou de 6,7 em brócolis a 23,3 em rapistro e foi significativamente 

influenciada pela dieta. As lagartas alimentadas com nabiça e rapistro apresentaram 

maior taxa de mortalidade em comparação com as alimentadas com repolho e brócolis 

(Fig. 6).  
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Fig. 6. Taxa de mortalidade nos estágios imaturos de P. xylostella alimentada com 

brássicas silvestres e cultivadas. Colunas representando um mesmo estágio de 

desenvolvimento, seguidas pela mesma letra não são significativamente diferentes 

segundo o teste qui-quadrado (p < 0,05). 

 

Taxa de desenvolvimento, tamanho dos adultos e índice de desempenho. 

 As dietas avaliadas influenciaram significativamente a taxa de desenvolvimento 

de P. xylostella (F(4;264) = 32,931 P < 0,001). As lagartas alimentadas com repolho 

apresentaram a maior taxa de desenvolvimento, sendo significativamente superior à 

proporcionada pelos demais hospedeiros avaliados. A menor taxa de desenvolvimento 

foi registrada nas lagartas criadas com couve-flor, brócolis e rapistro (Tabela 1).  

O tamanho corporal dos adultos foi significativamente influenciado pela dieta 

larval (F(4;220) = 2,956 P = 0,021), pelo sexo (F(1;220) = 131,056 P < 0,001) e pela 

interação entre esses dois fatores (F(4;220) = 4,363 P = 0,002). Quando as lagartas foram 

alimentadas com rapistro não foram registradas diferenças significativas no tamanho de 

machos e fêmeas, mas nas demais dietas avaliadas as fêmeas foram maiores que os 

machos (Tabela 1). Os machos provenientes de imaturos alimentados com rapistro 

apresentaram maior tamanho corporal em comparação com os criados em repolho e 
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nabiça. Entretanto, não foram registradas diferenças estatísticas no tamanho corporal de 

fêmeas provenientes das diferentes dietas avaliadas (Tabela 1).  

O índice de desempenho foi significativamente maior quando as lagartas foram 

alimentadas com repolho e brócolis, indicando que estes hospedeiros são adequados 

para P. xylostella. Não foram registradas diferenças significativas entre repolho e 

brócolis, tampouco entre couve-flor, nabiça e rapistro (Tabela 1).  

 

Tabela 1. Sobrevivência, taxa de desenvolvimento, tamanho corporal e índice de 

desempenho (± EP) de P. xylostella em brássicas silvestres e cultivadas. 

¹ Porcentagens seguidas da mesma letra não diferem entre si segundo o teste qui-

quadrado (P > 0,05). 

² Médias seguidas pela mesma letra, maiúscula nas linhas e minúscula nas colunas, não 

são significativamente diferentes (P > 0,05) segundo ANOVA (teste de Tukey) 

 

DISCUSSÃO 

 A preferência por certas espécies de plantas, juntamente com o desempenho 

proporcionado por esses hospedeiros, pode influenciar a distribuição e abundância de 

insetos fitófagos (Leimu et al 2005). Desta forma, é esperado que insetos possuam a 

habilidade de discriminar os hospedeiros baseado na sua qualidade nutricional 

(Thompson 1988) e, portanto, apresentem preferência por hospedeiros que maximizem 

a sobrevivência e crescimento larval. Esta relação entre preferência larval e qualidade 

nutricional do hospedeiro foi confirmada para algumas espécies (Rank et al 1998, 

Bourassa et al 2007) e rejeitada para outras (Portillo et al 1996, Vickerman & de Boer 

2002, Jallow & Zalucki 2003). A espécie P. xylostella se encaixa no segundo caso, uma 

vez que as lagartas de primeiro e terceiro ínstares apresentaram preferência por 

hospedeiros que não proporcionaram o melhor desempenho. Exemplo disso é a 

Hospedeiro 
Sobrevivência 

dos imaturos¹ 

Taxa de 

desenvolvimento² 

Tamanho da tíbia² Índice de 

desempenho² Macho Fêmea 

Repolho 91,7a 0,0418 ± 0,002a  1,94 ± 0,02bA 2,11 ±0,01aB 7,81 ± 0,72a 

Brócolis 93,3a 0,0389 ± 0,002bc 1,99 ± 0,02abA 2,14 ± 0,02aB 7,56 ± 0,59a 

Couve-flor 81,7ab 0,0378 ± 0,002c 1,97 ± 0,02abA 2,13 ± 0,02aB 6,28 ± 0,57b 

Nabiça 80,0b 0,0390 ± 0,002b 1,91 ± 0,02bA 2,14 ± 0,02aB 6,36 ± 0,67b 

Rapistro 76,7b 0,0383 ± 0,002bc 2,06 ± 0,03aA 2,11 ± 0,02aA 6,15 ± 0,51b 
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preferência por rapistro e nabiça quando confrontados com repolho e brócolis, os dois 

hospedeiros que apresentaram o maior índice de desempenho (Tabela 1).  

Para compreender a relação entre preferência e qualidade nutricional do 

hospedeiro em P. xylostella, é importante conhecer os fatores que influenciam a seleção 

de hospedeiros. Além da qualidade nutricional (Mattson 1980, Scriber & Slansky 1981), 

a seleção de hospedeiros pode ser determinada por fatores evolucionários, como a 

história de vida e espaço livre de inimigos (Price et al 1980, Atsatt 1981a,b, Ishihara & 

Ogushi 2008), pela presença de compostos químicos secundários (Bernays & Chapman 

1994, Schoonhoven et al 2005), pelas características foliares (Eigenbrode & Espelie 

1995, Zalucki et al 2002) e por interações interespecíficas (Rieske & Raffa 1995, 

Cronin & Abrahamson 2001).  

No caso de P. xylostella, os glucosinolatos, compostos secundários presentes nas 

brássicas (Talekar & Shelton 1993, Sarfraz et al 2006), e as características físicas das 

folhas (Eigenbrode et al 1991b, Spencer 1996) são importantes para a seleção do 

hospedeiro. Glucosinolatos como sinigrina, sinalbina e glucoqueirolina são 

reconhecidos por atuarem como fagoestimulantes para P. xylostella (Talekar & Shelton 

1993). Esta importância dos glucosinolatos é claramente demonstrada quando discos 

foliares de espécies não-hospedeiras foram aceitos por P. xylostella após serem tratados 

com sinigrina (Gupta & Thoresteinson 1960). Spencer et al (1999) comprovaram a ação 

atrativa de sinigrina para oviposição de P. xylostella, e também registraram um 

sinergismo entre o glucosinolato e compostos cerosos presentes na superfície das folhas. 

De fato, lagartas recém-eclodidas de P. xylostella apresentam menor aceitação por 

variedades de repolho que possuem menor quantidade de ceras epicuticulares 

(Eigenbrode & Shelton 1990, Eigenbrode et al 1991a,b). Desta forma, é possível que, 

para P. xylostella, a presença de fagoestimulantes e sua interação com compostos 

cerosos sejam fatores mais importantes para a seleção de hospedeiros do que a 

qualidade nutricional. Tanto a ocorrência de glucosinolatos (Mithen et al 1987, Troyer 

et al 2001), como a quantidade e composição das ceras epicuticulares (Bernays & 

Chapman 1994, Rutledge & Eigenbrode 2003) variam de acordo com as espécies de 

brássicas, de forma que as diferenças registradas na preferência alimentar podem ser 

decorrentes da presença e/ou concentração de glucosinolatos e compostos cerosos que 

atuam como fagoestimulantes. 

No presente estudo, foram registradas diferenças entre a preferência alimentar 

das lagartas de primeiro e terceiro ínstar. É reconhecido que o comportamento alimentar 
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pode se modificar ao longo do desenvolvimento ontogenético dos insetos (Waldbauer & 

Friedman 1991), em decorrência tanto de alterações nas necessidades nutricionais 

(Stockhoff 1993), como do aumento de tamanho e habilidade física para consumir 

certos tipos de dieta (Grehan 1989, Zalucki et al 2002). A espécie Lymantria dispar (L.) 

(Lepidoptera: Lymantriidae), por exemplo, mostra uma mudança ontogenética na 

preferência alimentar de dietas com elevada concentração de proteína e baixa de 

lipídios, para dietas com baixa concentração de proteínas e elevada de lipídios 

(Stockhoff 1993). Por outro lado, algumas espécies do gênero Aenetus Herrich-Schäffer 

que nos estádios iniciais vivem sobre a serrapilheira e são detritívoras, broqueiam 

árvores nos estádios finais, devido à capacidade de se alimentar de tecidos mais duros 

nesses estádios (Grehan 1989). Mesmo P. xylostella, em menor grau, modifica seu 

comportamento alimentar, uma vez que no primeiro ínstar as lagartas são minadoras, e 

em ínstares finais passam a se alimentar de todos os tecidos da folha.  

Características físicas do meio que pouco afetam lagartas maiores podem ser 

críticas para lagartas recém-eclodidas (Zalucki et al 2002), e podem estar relacionadas 

com as diferenças na preferência por hospedeiros entre lagartas de primeiro e terceiro 

ínstar registradas no estudo. Por exemplo, fatores como a rigidez foliar, a concentração 

e presença de tricomas e compostos cerosos influenciam a capacidade de uso e 

aceitação do hospedeiro por insetos (Zalucki et al 2002, Sarfraz et al 2006). A rigidez 

foliar pode ser um fator que limita o uso de hospedeiros por lagartas pequenas, uma vez 

que a habilidade de localizar um tecido vegetal que possa ser cortado pelas mandíbulas 

de uma lagarta recém-eclodida é uma etapa crítica para a sobrevivência (Lucas et al 

2000). Da mesma forma, tricomas podem se tornar tanto defesas mecânicas que 

restringem o acesso das lagartas às folhas, como glândulas que secretam exsudados 

tóxicos (Lin et al 1987, Hulley 1988, Schoonhoven et al 2005). No caso de P. 

xylostella, a presença de compostos cerosos na superfície foliar do hospedeiro afeta a 

capacidade de estabelecimento de lagartas recém eclodidas (Eigenbrode & Shelton 

1990).  

Os resultados demonstram que as lagartas de primeiro e terceiro ínstares 

apresentam preferência e completam seu desenvolvimento em hospedeiros silvestres. 

No capítulo 3 já havia sido demonstrado que fêmeas de P. xylostella ovipositam 

indiscriminadamente em hospedeiros silvestres e cultivados. Estes resultados sugerem 

que P. xylostella pode estar adaptada aos hospedeiros silvestres, uma vez que a seleção 

de hospedeiros e o desempenho larval são importantes parâmetros que definem a 
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habilidade de um inseto em utilizar eficientemente um grupo em particular de plantas 

(Futuyama & Peterson 1985). Via (1986) sugeriu que a adaptação de um inseto a um 

hospedeiro envolve basicamente duas características biológicas: o comportamento que 

favorece a seleção de um hospedeiro para oviposição e alimentação, e características 

fisiológicas que influenciam o crescimento e reprodução. É possível que P. xylostella 

possua adaptações comportamentais para a seleção de hospedeiros silvestres, mas que as 

adaptações fisiológicas ainda não estejam completamente desenvolvidas. Isso explicaria 

a maior duração do desenvolvimento e mortalidade registrada nos hospedeiros 

silvestres.   

O estudo demonstra que as espécies silvestres podem ser importantes para P. 

xylostella. Estes resultados devem ser considerados sob o ponto de vista do manejo da 

espécie, uma vez que esses hospedeiros podem ser utilizados para manutenção de 

populações de P. xylostella quando brássicas cultivadas não estiverem disponíveis no 

ambiente ou como refúgio contra aplicação de inseticidas.  
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IMPORTÂNCIA DA NUTRIÇÃO ADULTA PARA A REPRODUÇÃO  

E PARÂMETROS DEMOGRÁFICOS DE Plutella xylostella  (L.) (LEPIDOPTERA: 

YPONOMEUTIDAE): CONSEQÜÊNCIAS PARA O MANEJO DA ESPÉCIE 

 

 

What the caterpillar calls the end of the 
world, the master calls a butterfly. 
Richard Bach. 
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Importância da nutrição adulta para a reprodução e parâmetros 

demográficos de Plutella xylostella (L.) (Lepidoptera: 

Yponomeutidae): conseqüências para o manejo da espécie 

RESUMO. A disponibilidade e qualidade de recursos alimentares reconhecidamente 

influenciam a reprodução em insetos. Apesar da importância de Plutella xylostella (L.) 

como praga de brássicas no mundo, nada se conhece a respeito da importância da dieta 

adulta sobre a sua reprodução. Desta forma, o estudo avaliou a influência dos 

carboidratos frutose, glicose e sacarose e aminoácidos sobre a longevidade e reprodução 

da praga. A ingestão de carboidratos proporcionou um aumento na longevidade, 

duração do período de oviposição e fecundidade. A duração do período de oviposição e 

a fecundidade foram seis vezes maiores nas fêmeas que consumiram carboidratos. Em 

contrapartida, a ingestão de aminoácidos (alanina, arginina, glicina, lisina, prolina e 

serina) por adultos não afetou significativamente nenhum dos parâmetros avaliados, 

nem mesmo quando foram misturados com carboidratos. Os parâmetros demográficos 

estimados indicam que a alimentação adulta é importante para o crescimento 

populacional da praga, uma vez que a taxa líquida de reprodução e a taxa intrínseca de 

crescimento foram maiores quando as fêmeas tiveram acesso a carboidratos. Estes 

resultados são importantes e devem ser considerados sob o ponto de vista do manejo de 

hábitats. A crescente utilização de plantas em floração como fonte de alimento e 

microhábitat para parasitóides pode resultar em benefícios também para o inseto 

herbívoro, comprometendo o sucesso no controle da praga.  

PALAVRAS-CHAVE: Exigências nutricionais, carboidratos, aminoácidos, controle 

biológico por conservação. 
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Importance of adult nutrition on the reproduction and 

demographic parameters of Plutella xylostella (L.) 

(Lepidoptera: Yponomeutidae) and consequences to its 

management 

ABSTRACT. The quality and availability of food sources are known to influence insect 

reproduction. Despite the importance of Plutella xylostella (L.) as a pest of 

brassicaceous crops worldwide, nothing is known on the influence of adult diet on 

reproduction.  This study assessed the effect of amino acids and the carbohydrates 

fructose, glucose and saccharose on longevity and reproduction of the pest. 

Carbohydrate ingestion increased longevity, length of the oviposition period and 

fecundity. The oviposition period and fecundity were about sixfold higher in females 

that consumed carbohydrates. In contrast, amino acid intake by adults did not affect the 

evaluated parameters, even when amino acids were mixed with carbohydrates. The 

demographic parameters estimated indicate that the adult diet is important for 

population growth of the pest, since the net reproductive rate and the intrinsic rate of 

increase were higher when females had access to carbohydrates. These results are 

important and should be considered from the viewpoint of habitat management. The 

increasing use of flowering plants as a microhabitat and food source for natural enemies 

may also result in benefits for the herbivore insect, compromising the success in pest 

suppression. 

KEY WORDS: Adult nutrition, nutritional requirements, carbohydrates, amino acids, 

conservation biological control.  
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INTRODUÇÃO 

A traça das crucíferas, Plutella xylostella (L.) (Lepidoptera: Yponomeutidae), é 

considerada a mais importante praga de brássicas em todo o mundo (Talekar & Shelton 

1993). Devido à elevada capacidade de P. xylostella em desenvolver resistência a 

inseticidas e ao eventual fracasso no seu controle, a produção econômica de brássicas é 

praticamente impossível em certas regiões do mundo (Talekar & Shelton 1993, Sarfraz 

et al 2006). Esta condição levou a uma demanda por estratégias de controle alternativas, 

principalmente relacionadas ao controle biológico (Sarfraz et al 2006). De fato, o 

número de parasitóides empregados no controle de P. xylostella tem crescido nos 

últimos anos (Sarfraz et al 2005).  

A eficiência de parasitóides no controle de insetos pragas pode ser limitada 

(Keller & Baker 2003). Em função disso, nos últimos anos têm aumentado o interesse 

pelo uso do controle biológico por conservação, uma estratégia que manipula o 

ambiente visando aumentar a sobrevivência, longevidade e fecundidade de inimigos 

naturais em agroecossistemas (Landis et al 2000, Wade et al 2008). Alguns dos 

parasitóides de P. xylostella, por exemplo, apresentam maior longevidade e fecundidade 

quando se alimentam de néctar (Idris & Grafius 1995, Johanowicz & Mitchell 2000). 

Baseado em informações desta natureza, a utilização de plantas em floração como uma 

fonte de néctar e pólen tem sido uma estratégia bastante adotada para melhorar a 

eficiência dos parasitóides (Long et al 1998; van Rijn et al 2006;. Thomson & 

Hoffmann 2009). Entretanto, o efeito do acesso a fontes de alimento sobre o 

desempenho da praga tem sido negligenciado. Esta questão é importante considerando 

que a disponibilidade de néctar foi considerada como uma das principais causas de 

explosões populacionais em algumas espécies de lepidópteros (Jensen et al 1974, Wei et 

al 1998). 

A disponibilidade e qualidade de recursos alimentares reconhecidamente 

influenciam a reprodução em insetos (Awmack & Leather 2002). Em lepidópteros, 

acreditava-se historicamente que os adultos dependiam essencialmente de nutrientes 

derivados da dieta larval para a reprodução e manutenção somática (Telang et al 2001, 

O’Brien et al 2002, Jervis & Boggs 2005). Entretanto, estudos mais recentes 

demonstraram a existência de interações complexas entre as reservas nutricionais 

acumuladas durante o estágio larval e as consumidas por adultos, e que a dieta adulta 

pode contribuir significativamente para a capacidade reprodutiva (O’Brien et al 2004, 

Fischer et al 2004, Mevi-Schütz & Erhardt 2005).  



136 
 

 Apesar da importância de P. xylostella como praga de brássicas no mundo todo, 

pouco se conhece sobre as exigências nutricionais dos adultos. Winkler et al (2005) 

demonstraram que existe diferença na longevidade e preferência de adultos de P. 

xylostella por diferentes carboidratos. Entretanto, os autores não avaliaram a influência 

da dieta adulta sobre a fecundidade, um importante parâmetro que afeta a dinâmica 

populacional (Calvo & Molina 2005). Desta forma, esse estudo teve como objetivo 

avaliar a influência de carboidratos e proteínas sobre a reprodução e parâmetros 

demográficos de P. xylostella, considerando as conseqüências para o manejo da espécie.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Método de criação de P. xylostella em laboratório 

A criação foi iniciada em 2007 com indivíduos coletados em cultivos comerciais 

de brócolis (Brassica oleracea var. italica) e couve-flor (B. oleracea var. botrytis), no 

município de Colombo (25° 17’ 31’’ S, 49° 13’ 26’’ W), estado do Paraná. 

Periodicamente coletas de imaturos e adultos foram realizadas para inclusão de novos 

indivíduos e renovação genética da colônia. O método de criação de P. xylostella 

encontra-se descrito no capítulo 2. Durante o estágio larval os indivíduos utilizados no 

experimento foram criados em câmaras reguladas a 25 ºC e fotofase de 12 horas. 

 

Fontes alimentares avaliadas 

 Os carboidratos testados foram frutose, glicose e sacarose na concentração de 

25% (p/p). Estes carboidratos foram utilizados por serem comumente encontrados em 

néctar e honeydew (Hill & Pierce 1989). Diversos estudos demonstraram que a 

concentração média de carboidratos presentes no néctar de flores visitadas por 

lepidópteros varia entre 20 e 30% (Baker 1976, Pyke & Wase 1981). Quando dados de 

diversas fontes foram combinados, foi encontrada uma média de 25% (Heyneman 

1983), e por isso essa concentração foi adotada no presente estudo.  

Os aminoácidos utilizados foram alanina, arginina, glicina, lisina, prolina e 

serina, na concentração de 0,167M. Estes aminoácidos foram selecionados devido a sua 

comum ocorrência no néctar de flores visitadas por lepidópteros (Baker 1976). A 

concentração de 0,167M para cada um dos seis aminoácidos foi determinada baseada na 

concentração próxima de 1M encontrada em néctar floral (Baker & Baker 1973). Esta 

composição de aminoácidos foi avaliada dissolvida em água destilada e em uma solução 
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de carboidratos (25%) contendo frutose, glicose e sacarose na proporção de 2:2:1, a 

mesma encontrada em flores visitadas por lepidópteros (Watt et al 1974).  

Adicionalmente, com o objetivo de avaliar uma mistura mais complexa em 

termos de composição, também foi testado mel (10%) diluído em água destilada (p/p). 

Além da presença de carboidratos e proteínas, o mel é composto por vitaminas, macro e 

micronutrientes (USDA 2010). Utilizou-se água destilada como tratamento controle. 

 

Efeito de carboidratos e aminoácidos sobre a reprodução de P. xylostella 

 Para testar o efeito da dieta adulta sobre a reprodução, foram utilizados adultos 

recém-emergidos. Para cada dieta, vinte casais foram individualizados em gaiolas 

plásticas cilíndricas de 10 cm x 10 cm, com a base revestida com papel absorvente. A 

água destilada e as dietas foram fornecidas em tampas plásticas de 2 cm x 1cm 

preenchidas com algodão embebido nas dietas avaliadas. Nenhuma fonte adicional de 

água foi fornecida para assegurar que os adultos só ingerissem as dietas. O alimento foi 

substituído diariamente.  

As fêmeas de P. xylostella ovipositam apenas na presença de hospedeiros, e por 

isso folhas de couve (B. oleraceae var acephala) foram utilizadas como estímulo para a 

oviposição. As folhas de couve foram cortadas em quadrados de 25 cm² e encaixadas 

entre duas tampas plásticas sobrepostas, sendo que a tampa inferior foi revestida na 

superfície interna com papel e apresentava uma área recortada em forma de quadrado de 

16cm². Desta forma, a folha de couve ficou exposta aos adultos na parte interna da 

gaiola através da superfície recortada da tampa inferior. As fêmeas ovipositaram na 

superfície revestida da tampa e na folha de couve. Diariamente, as tampas e folhas de 

couve eram retiradas para contagem dos ovos e substituídas por tampas e folhas novas 

até a morte da fêmea. Para registro da fertilidade, diariamente dez gaiolas foram 

aleatoriamente selecionadas e os ovos depositados pelas fêmeas foram separados em 

recipientes plásticos de 3,5 cm x 2 cm, forrados com papel absorvente umedecido. O 

número de lagartas eclodidas foi contado para cada fêmea e dia de oviposição.  

Os parâmetros utilizados para avaliar o efeito das dietas consumidas por adultos 

sobre a reprodução foram a duração do período de oviposição, a longevidade de machos 

e fêmeas, a sobrevivência, a fecundidade, a taxa média de oviposição, e a fertilidade. A 

taxa média de oviposição foi calculada como sendo a razão entre do número total de 

ovos depositados pela fêmea e sua longevidade. Os experimentos foram conduzidos em 
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câmaras climatizadas reguladas a 25 ± 1 ºC, com 70 ± 10% de umidade relativa e 12 

horas de fotofase.  

 

Tabela de vida de fertilidade 

Para cada uma das dietas avaliadas e o tratamento controle foram criadas tabelas 

de fertilidade, de acordo com Carey (1993). Os parâmetros reprodutivos calculados 

foram a taxa líquida de reprodução (R0), a duração média de uma geração (T), a razão 

infinitesimal de aumento (rm) e a razão infinita de aumento (λ). A idade das fêmeas 

adultas foi estimada considerando a duração média das fases imaturas para a 

temperatura de 25 ºC. A razão sexual (n.º de fêmeas/ n.º de machos + n.º de fêmeas) 

utilizada na construção da tabela de fertilidade foi de 0,50, registrada para a temperatura 

de 25 ºC (capítulo 2). Baseada na taxa intrínseca de crescimento foi calculado o número 

de indivíduos da população após um dado intervalo de tempo, de acordo com a fórmula: 

Nt = N0.e
rm. t

 

onde, Nt é o número de indivíduos da população após um intervalo de tempo (t), N0 é o 

número de indivíduos da populaççao no começo do período, rm é a taxa intrínseca de 

crescimento e e é a base logarítmica neperiana.  

 

Análise estatística 

 O delineamento experimental utilizado foi o inteiramente casualizado, 

considerando cada casal como uma réplica. As diferenças entre as dietas foram 

avaliadas com análise de variância (ANOVA) simples. Para comparar a longevidade 

entre machos e fêmeas foi utilizado ANOVA fatorial, considerando a dieta e o sexo 

como fontes de variação (7 x 2). Quando a ANOVA indicou diferenças estatísticas (p < 

0,05), as médias foram comparadas com o teste de Tukey a 5% de significância. Para 

comparar a sobrevivência entre os tratamentos, foram construídas curvas de 

sobrevivência de acordo com a função de Kaplan & Meier (1958). Todas as análises 

estatísticas foram realizadas com o software Statistica 8.0 (Statsoft 2008).  

 

RESULTADOS  

Longevidade e sobrevivência 

 A longevidade de P. xylostella foi influenciada pela dieta consumida pelos 

adultos (F(6,263) = 86,79; P < 0,001), pelo sexo (F(1,263) = 134,42; P < 0,001) e pela 

interação entre a dieta e o sexo (F(6,263) = 13,54; P < 0,001). A ingestão de carboidratos 
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proporcionou um aumento na longevidade de P. xylostella, mas nenhuma alteração foi 

registrada nos adultos que ingeriram apenas aminoácidos. Os machos foram mais 

longevos que as fêmeas, com exceção dos adultos que ingeriram água destilada, 

aminoácidos e mel (Tabela 1).  

A análise de sobrevivência reforça o efeito do consumo de carboidratos sobre a 

longevidade de P. xylostella, ao demonstrar diferenças significativas na curva de 

sobrevivência entre as dietas avaliadas, tanto para as fêmeas (χ²(6) = 91,16; P < 0,001) 

quanto para os machos (χ²(6) = 97,27; P < 0,001). As curvas de sobrevivência 

demonstram também que a resposta dos adultos à dieta pode variar de acordo com sexo 

(Fig. 1). Machos e fêmeas que consumiram glicose e mel, por exemplo, apresentaram 

curvas de sobrevivência distintas entre si.  

 

Reprodução 

 O consumo de carboidratos por fêmeas ocasionou em acréscimo na duração do 

período de oviposição, mas nenhuma diferença foi constatada quando as fêmeas 

ingeriram aminoácidos (F(6,123) = 46,31; P < 0,001). A dieta composta por três 

carboidratos e diferentes aminoácidos (C+AA) não proporcionou um aumento na 

duração do período de oviposição em comparação com as demais dietas contendo 

carboidratos. Em contrapartida, as fêmeas que consumiram mel apresentaram maior 

duração do período de oviposição (Tabela 1).  

 Da mesma forma que o registrado para a duração do período de oviposição, 

apenas a ingestão de carboidratos ocasionou um aumento na fecundidade (F(6,132) = 

367,92; P < 0,001), não sendo constatado efeito significativo de aminoácidos sobre este 

parâmetro. As fêmeas que consumiram mel apresentaram maior fecundidade em 

comparação com as fêmeas alimentadas com as demais fontes de carboidrato avaliadas 

(Tabela 1). A dieta consumida por adultos afetou a taxa média de oviposição, sendo 

maior quando os adultos ingeriram carboidratos (F(6,132) = 86,79; P < 0,001). A 

fertilidade, por sua vez, não sofreu influência da dieta consumida pelos adultos (F(6,113) 

= 9,26; P = 0,644) (Tabela 1). 

 O acesso a carboidratos também influenciou o padrão de oviposição de P. 

xylostella (Fig. 2). Enquanto as fêmeas alimentadas com carboidratos ovipositaram 70% 

dos seus ovos durante os cinco primeiros dias de oviposição, as que ingeriram água 

destilada e aminoácidos (AA) ovipositaram a mesma percentagem em apenas dois dias. 

A fertilidade dos ovos depositados por fêmeas que consumiram carboidratos tendeu a se 
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manter acima de 70% até aproximadamente o sétimo dia. A exceção foram as fêmeas 

que ingeriram carboidratos combinados com aminoácidos, que tiveram uma queda na 

taxa de fertilidade após o terceiro dia de oviposição (Fig. 2). 

 

 

 

 

Fig. 1. Curvas de sobrevivência de machos e fêmeas de P. xylostella submetidos a 

diferentes regimes alimentares. AA – Aminoácidos (alanina, arginina, glicina, lisina, 

prolina e serina, na concentração de 0,167 M cada), C+ AA – carboidratos (frutose, 

glicose e sacarose na proporção de 2:2:1) + aminoácidos. 
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Tabela 1. Longevidade e parâmetros reprodutivos de P. xylostella alimentada com diferentes carboidratos e aminoácidos no estágio adulto. 

AA – Aminoácidos (alanina, arginina, glicina, lisina, prolina e serina, na concentração de 0,167 M cada), C+ AA – carboidratos (frutose, glicose 

e sacarose na proporção de 2:2:1) + aminoácidos. 

Médias seguidas pela mesma letra, maiúscula nas linhas e minúscula nas colunas, não são significativamente diferentes (P < 0,05) segundo 

ANOVA (teste de Tukey). 

 

Dietas 
Longevidade (dias) Período de 

oviposição (dias) 

Fecundidade 

(ovos/fêmea) 

Taxa média de 

oviposição (ovos/dia) 

Fertilidade
NS 

(%) Macho Fêmea 

Água destilada 5,00 ± 0,26 cA 5,00 ± 0,20 cA 1,78 ± 0,31 c  38,90 ± 6,20 c 8,19 ± 1,33 b 76,03 ± 7,52 

Glicose (25%) 34,55 ± 3,07 aA 9,80 ± 0,61 bB 5,15 ± 0,49 b 167,40 ± 16,89 b 17,86 ± 2,09 a 81,52 ± 3,52 

Sacarose (25%) 28,32 ± 3,01abA 12,7 ± 1,04 abB 7,60 ± 0,80 b 179,95 ± 13,73 b 15,19 ± 1,33 a 78,50 ± 5,82 

Frutose (25%) 32,74 ± 3,18 aA 12,70 ± 0,76 abB 6,55 ± 0,61 b 188,90 ± 10,58 b 16,08 ± 1,39 a 81,44 ± 3,08 

AA 8,85 ± 4,59 cA 4,75 ± 0,37 cA 1,23 ± 0,12 c 30,45 ± 6,94 c 6,50 ± 1,53 b 76,92 ± 10,35 

C + AA 29,90 ± 2,60 abA 11,74 ± 0,85 abB 6,37 ± 0,64 b 187,16 ± 14,85 b 17,29 ± 1,56 a 73,41 ± 5,38 

Mel (10%) 21,67 ± 2,65 bA 17,2 ± 1,54 aA 12,20 ± 0,99 a 247,90 ± 13,18 a 15,18 ± 1,03 a 86,76 ± 3,80 
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Tabela de vida de fertilidade. 

 A taxa líquida de reprodução (R0), a taxa finita de aumento (λ) e a taxa intrínseca 

de crescimento (rm) foram maiores nas fêmeas que consumiram carboidratos. As 

maiores R0 e rm foram registradas quando as fêmeas consumiram mel, indicando a 

melhor qualidade desta dieta para P. xylostella. A taxa líquida de reprodução foi quatro 

vezes maior nas fêmeas que consumiram mel em comparação com água destilada. Em 

contrapartida, o a duração de uma geração não variou de acordo com as dietas 

consumidas pelos adultos (Tabela 2).   

 

 

Tabela 2. Parâmetros demográficos de P. xylostella submetida a diferentes regimes 

alimentares no estágio adulto.  

AA – Aminoácidos (alanina, arginina, glicina, lisina, prolina e serina, na concentração 

de 0,167 M cada), C + AA – carboidratos (frutose, glicose e sacarose na proporção de 

2:2:1) + aminoácidos. 

 

 

 

Dietas 
Taxa líquida de 

reprodução (R0) 

Taxa finita de 

aumento (λ) 

Taxa intrínseca de 

crescimento (rm) 

Duração da 

geração (T) 

Água destilada 13,64 1,17 0,15 17,03 

Glicose (25%) 39,35 1,21 0,19 18,94 

Sacarose (25%) 37,08 1,21 0,19 18,95 

Frutose (25%) 44,85 1,22 0,20 18,99 

AA 15,43 1,16 0,15 18,02 

C + AA 35,84 1,21 0,19 18,91 

Mel (10%) 56,52 1,24 0,21 18,91 
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Fig. 2. Padrão de oviposição e fertilidade dos ovos de fêmeas de P. xylostella 

submetidas a diferentes regimes alimentares. AA – Aminoácidos (alanina, arginina, 

glicina, lisina, prolina e serina, na concentração de 0,167 M cada), C+ AA – 

carboidratos (frutose, glicose e sacarose na proporção de 2:2:1) + aminoácidos.
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DISCUSSÃO 

 A importância da nutrição adulta para a reprodução varia em lepidópteros. Em 

muitas espécies, parâmetros importantes como longevidade, fecundidade, fertilidade e o 

tempo para atingir a maturidade sexual são afetados positivamente pela nutrição adulta 

(Tisdale & Sappington 2001, Romeis & Wäckers 2002; Bauerfeind & Fischer 2005). 

Outras espécies utilizam apenas nutrientes acumulados durante o estágio larval para 

reprodução, necessitando apenas de água durante o estágio adulto para atingir seu maior 

potencial reprodutivo (Stevens et al 2002, Hari et al 2008). Os resultados claramente 

demonstram que P. xylostella pertence ao primeiro grupo, uma vez que o consumo de 

carboidratos por adultos proporcionou um aumento na longevidade, período de oviposição, 

fecundidade e taxa média de oviposição.  

 O papel de carboidratos ingeridos por adultos na reprodução de P. xylostella ainda 

não foi investigado, mas um estudo avaliou o efeito de nove carboidratos sobre a 

longevidade da praga (Winkler et al 2005). O resultado foi semelhante ao do presente 

estudo, uma vez que glicose, sacarose e frutose aumentaram a longevidade da praga, mas 

não foram constatadas diferenças entre os três carboidratos. Estudos com outras espécies 

confirmam o efeito positivo de carboidratos sobre a longevidade de lepidópteros 

(Savopoulou-Soultani et al 1998, Romeis & Wäckers 2002, Molleman et al 2008b), embora 

também existam relatos de alguns carboidratos que afetam negativamente a longevidade 

(Romeis & Wäckers 2002). 

 Os carboidratos consumidos pelos adultos também apresentaram papel importante 

na reprodução de P. xylostella. A influência da dieta adulta pode ser constatada pelo 

aumento na fecundidade das fêmeas que ingeriram carboidratos. Entretanto, um fato 

interessante foi o maior período de oviposição e fecundidade nas fêmeas que consumiram 

mel em comparação com as que consumiram glicose, sacarose, frutose, e mesmo a 

combinação entre estes carboidratos. Estes resultados evidenciam que outros nutrientes, 

além dos carboidratos, são importantes para P. xylostella e podem ser revertidos para a 

reprodução.  

É reconhecido que lipídios, ácidos graxos, vitaminas e micronutrientes são 

importantes para o desenvolvimento de insetos (Vanderzant et al 1962, Woods et al 2002, 

Perkins et al 2004), mas de modo geral seu efeito sobre a reprodução ainda é pouco 
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conhecido (Geister et al 2008). Estudos indicam que micronutrientes e vitaminas adquiridos 

por adultos afetam a produção de ovos em alguns insetos (Pappas & Fraenkel 1977, Beck 

1999, Engelmann 1999). Um estudo realizado com Bicyclus anynana (Butler) (Lepidoptera: 

Nymphalidae) demonstrou que a dieta contendo sacarose, vitaminas e minerais não afetou a 

fecundidade da espécie, mas possibilitou que as fêmeas produzissem ovos por maior tempo 

(Bauerfeind & Fischer 2005). Este resultado é similar ao proporcionado por mel no 

presente estudo. Além de açúcares, o mel é composto por minerais, aminoácidos e 

vitaminas (USDA 2010), que podem ter afetado positivamente a reprodução de P. 

xylostella. Caso esta hipótese seja verdadeira, o menor período de oviposição nas fêmeas 

que ingeriram frutose, glicose e sacarose pode ser decorrente do esgotamento de nutrientes 

acumulados durante o estágio larval. 

 Ao contrário dos carboidratos, a ingestão de aminoácidos não exerceu influência 

sobre a longevidade e reprodução de P. xylostella. Devido à existência de lepidópteros 

consumidores de frutos com elevada expectativa de vida, e de dietas potencialmente ricas 

em aminoácidos nesta guilda, acreditava-se que a grande longevidade destas espécies era 

decorrente em parte do uso de aminoácidos por adultos (Brakefield & Kesbeke 1995). 

Embora isso tenha sido comprovado para espécies consumidoras de pólen do gênero 

Heliconius Kluk (Dunlap-Pianka et al 1977), para diversas espécies não foi registrada 

nenhuma influência de aminoácidos sobre a longevidade (Hill & Pierce 1989, Hill 1989, 

Romeis & Wäckers 2002, Mevi-Schütz & Erhardt 2003, Bauerfeind & Fischer 2005, 

Molleman et al 2008a,b).    

  Considerando que os ovos de lepidópteros são compostos principalmente por 

proteínas (Engelmann 1999, Karl et al 2007), é esperada uma alta demanda desses 

compostos durante a reprodução (Geister et al 2008). Entretanto, estudos realizados com 

diversas espécies de lepidópteros têm falhado em demonstrar a influência de aminoácidos 

ingeridos na dieta adulta sobre parâmetros como a fecundidade e fertilidade (Hill 1989, Hill 

& Pierce 1989, Bauerfeind & Fischer 2005, Molleman et al 2008b). Não se deve descartar 

que ausência deste efeito possa ser decorrente do uso de baixas concentrações ou da 

composição inapropriada de aminoácidos (Molleman et al 2008b). Entretanto, deve-se 

considerar que a interação entre a dieta larval e adulta é importante para suprir as 

exigências nutricionais de insetos (Bauerfeind & Fischer 2005). Desta forma, é possível que 
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os aminoácidos utilizados para a reprodução derivem quase que inteiramente da dieta 

larval, e não da adulta. O’Brien et al (2002) demonstraram que os aminoácidos essenciais 

presentes na proteína dos ovos de Amphion floridensis Clark (Lepidoptera: Sphingidae) 

derivam exclusivamente da dieta larval, e que os aminoácidos não essenciais são 

sintetizados com o uso de carbono proveniente da dieta adulta e fontes endógenas de grupos 

amina. Tendo em vista que durante o estágio larval os indivíduos utilizados no estudo 

foram alimentados abundantemente, é razoável supor que as reservas de nitrogênio 

acumuladas nesse período sejam suficientes para proporcionar o maior potencial 

reprodutivo. 

 O impacto da alimentação adulta sobre a longevidade e reprodução de insetos 

herbívoros pode ser amplificado ao longo de gerações, em nível populacional. Insetos que 

não produzem ovos ou possuem baixa fecundidade na ausência de recursos alimentares, 

apresentam baixa densidade populacional em hábitats sem estes recursos (Wäckers et al 

2007). Por outro lado, a disponibilidade de néctar foi considerada como a principal causa de 

explosões populacionais em espécies de lepidópteros (Jensen et al 1974, Wei et al 1998). O 

impacto do acesso a fontes alimentares por adultos sobre a dinâmica populacional pode ser 

quantificado pelo cálculo da taxa intrínseca de crescimento (rm) e a taxa líquida de 

reprodução (R0) da população (Richard 1961, Wäckers et al 2007). A rm de P. xylostella 

alimentada com água destilada e mel foi de 0,15 a 0,21, respectivamente. Em termos 

práticos, após duas gerações essa diferença na taxa de crescimento proporciona uma 

capacidade de aumento da população 18 vezes maior quando os adultos foram alimentados 

com mel. Diferenças desta magnitude podem ser importantes para a ocorrência de elevadas 

densidades populacionais de P. xylostella em campos de cultivos.  

 As informações presentes no estudo podem ser importantes para o desenvolvimento 

de programas de controle biológico por conservação que visem aumentar a eficiência de 

inimigos naturais de P. xylostella. Dentre os fatores que influenciam a abundância e 

eficiência de inimigos naturais, destaca-se a presença de vegetação adjacente, que fornece 

recursos alimentares e microhábitats para parasitóides e predadores (Landis et al 2000; 

Hooks et al 2006; Winkler et al 2006). Baseada nessas informações e no conhecimento da 

importância da dieta adulta para parasitóides (Tylianakis et al 2004, Lavandero et al 2005), 

tem havido um interesse crescente pelo fornecimento de plantas em floração próximas a 
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sistemas de cultivo. Todavia, os benefícios desta estratégia de controle podem ser reduzidos 

quando o inseto praga também aumenta seu crescimento populacional com o uso dos destes 

recursos (Baggen et al 1999). Este fato pode explicar, em parte, as falhas de controle de 

pragas através deste método. Por exemplo, Lee & Heimpel (2008) verificaram que o acesso 

a néctar floral aumenta a longevidade e fecundidade de Diadegma insulare (Cresson) 

(Hymenoptera: Ichneumonidae), parasitóide larval de P. xylostella. Entretanto, apesar da 

disponibilidade de recursos proporcionar um aumento na taxa de parasitismo, não foi 

registrada redução na abundância da praga (Lee & Heimpel 2005). Estes resultados 

sugerem que os adultos de P. xylostella também podem se beneficiar dos recursos florais 

disponíveis para aumentar sua capacidade reprodutiva. 

 Além do fornecimento natural de fontes de alimento, outra técnica empregada em 

programas de controle biológico por conservação é a aplicação de alimentos artificiais 

(artificial food sprays) diretamente no cultivo (Cañas & O’Neil 1998). Nesse caso, é 

possível a utilização de dietas seletivas que beneficiem os inimigos naturais, mas não 

tenham efeito sobre a praga. Winkler et al (2005), por exemplo, verificaram que trealose 

suscitou uma resposta gustativa e aumentou a longevidade de Diadegma semiclausum 

(Hellén), mas não afetou seu hospedeiro, P. xylostella. Nesse contexto, estudos sobre as 

exigências nutricionais de adultos são relevantes para o desenvolvimento destas técnicas.  

 Os resultados demonstram que a nutrição adulta proporcionou um aumento na 

longevidade, período de oviposição e fecundidade de P. xylostella. Além disso, os 

parâmetros demográficos evidenciam que o acesso a fontes de nutrientes por adultos é 

fundamental para o crescimento populacional da praga. Estes resultados devem ser levados 

em consideração na elaboração de programas de controle que visem ao aumento da 

abundância e eficiência de inimigos naturais.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Os resultados apresentados na tese fornecem informações importantes sobre a 

ecologia e os fatores que influenciam a abundância da traça-das-crucíferas. O estudo 

demonstrou que na região de Colombo o período de ocorrência da praga em campo se 

restringe entre junho e novembro. O mesmo padrão de ocorrência foi registrado em outras 

regiões do Brasil com características climáticas bastante distintas, como o sudeste e centro-

oeste. Apesar da semelhança no período de ocorrência, a abundância da traça-das-crucíferas 

em Colombo foi baixa em comparação com a região tropical do país. O estudo da 

influência da temperatura sobre parâmetros demográficos da traça-das-crucíferas 

claramente demonstrou que as médias mais elevadas de temperatura proporcionam uma 

capacidade de aumento da população significativamente maior. Este fato ajuda a explicar a 

maior abundância de P. xylostella em municípios como o de Brasília, que apresenta uma 

temperatura média maior que a registrada em Colombo. 

Outro resultado relevante foi o primeiro registro de Siphona sp. como parasitóide de 

P. xylostella e a constatação do importante papel do complexo de parasitóides na supressão 

populacional da praga. Estes resultados abrem novas possibilidades de pesquisas, 

principalmente no que diz respeito ao conhecimento da biologia e ecologia dos parasitóides 

identificados, algo ainda inédito para a ciência. No capítulo 1 foi demonstrado que alguns 

fatores abióticos e bióticos, como temperatura, pluviosidade e a densidade do hospedeiro 

influenciam a abundância dos inimigos naturais. Entretanto, mais estudos em condições 

controladas são necessários para uma maior compreensão da capacidade reprodutiva e a 

resposta desses parasitóides a temperatura, densidade do hospedeiro, aplicação de 

inseticidas e estádios fenológicos da planta.  

A presença de brássicas silvestres é outro fator que pode influenciar a dinâmica 

populacional da traça-das-crucíferas. Os resultados demonstraram que hospedeiros 

silvestres próximos a áreas de cultivo podem ser utilizados como refúgio contra alterações 

na cultura (e.g. irrigação, aplicação de inseticidas), ou como hospedeiros alternativos por 

curtos períodos entre ciclos, quando as brássicas cultivadas não estão presentes na área. 

Além disso, brássicas silvestres em floração podem ser utilizadas por adultos como fonte de 

néctar. No presente estudo foi comprovado que o acesso a fontes de carboidrato 
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proporciona um aumento na fecundidade da traça-das-crucíferas e, conseqüentemente, na 

capacidade de aumento da população.  

Os resultados apresentados na tese se inserem no contexto do controle biológico por 

conservação. De acordo com esta estratégia de controle, o ambiente é manejado de forma a 

favorecer o aumento na abundância e eficiência dos inimigos naturais responsáveis pela 

regulação populacional do inseto alvo de controle, assim como minimizar os efeitos que 

favorecem o crescimento populacional da praga (Jonsson et al 2008, Kahn et al 2008). O 

interesse pelo controle biológico por conservação tem aumentado nos últimos anos, a ponto 

de uma revista científica importante como a Biological Control dedicar um número inteiro 

sobre o tema (v.45, número 2, 2008). Em parte, esse interesse é decorrente da aceitação 

desta estratégia por agricultores, facilitada pelos seguintes motivos: (1) é baseada em 

conceitos de fácil aceitação por produtores (e.g. “valor da diversidade”, “inimigos naturais 

necessitam mais que apenas suas presas/hospedeiros”), (2) é uma prática que produtores 

podem adotar individualmente, o que não ocorre com o controle biológico clássico e 

aumentativo, que usualmente são coordenados por centros de pesquisa, (3) geralmente 

envolve uma mudança notável para a paisagem agrícola, de forma que isso pode facilmente 

ser utilizado em estratégias de marketing ambiental (Jonsson et al 2008).  

Considerando o crescente interesse e aceitabilidade por produtores de práticas 

utilizadas no controle biológico por conservação, as informações sobre a ecologia de P. 

xylostella contidas na tese podem ser úteis para a elaboração de planos de manejo da 

espécie. As novas informações provenientes de aplicações práticas dos resultados aqui 

apresentados devem originar novas hipóteses a serem testadas, contribuindo para a 

melhoria dos planos de manejo da traça-das-crucíferas. 
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