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INTRODUCAO 

Nos liltimos anos, tern vindo a ser dada a maior importancIa 
aos estudos dos efeitos secundarios dos pesticidas aplicados em 
agricultura. 

Empregados com urn fim imediato - a eliminac;ao das 
pragas nocivas as culturas - a verdade e que, para alem dos 
efeitos letais sobre aquelas - os chamados efeitos primarios -
cedo se verificou que outras consequencias, por vezes graves, 
afectavam os agrossistemas submetidos a acc;ao de produtos 
fitossanitarios. 

Assim, comec;ou-se primeiro por substituir os pesticidas poli
valentes, cuja acc;ao de largo espectro afectava toda uma vasta 
gama de pragas, por pesticidas especificos que, pelo contrario, 
afectavam apenas uma praga, ou urn tipo especifico de pragas. 

Limitaram-se deste modo os efeitos biocidas de certos pro
dutos, os quais afectando toda a biocenose, provocavam roturas 
do equilibrio biol6gico. 

Num outro sentido, procurou-se substituir os agentes qui
micos por agentes biol6gicos; e 0 caso da utilizac;ao de parasitas 
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oofagos do genero Trichogramma na luta contra os Noctuideos, 
que tanto sucesso tern obtido recentemente no Meximo, Fran!;a, 
URSS e Estados Unidos. 

Ainda na luta biol6gica, 0 uso de Coccinelideos (Joaninhas) 
contra as Cochonilhas, como a especie Chilocorus bipustulatus, 
utilizada contra a cochonilha branca da palrneira tamareira, 
Parlatoria blanchardi, no vale do Adrar, Mauritania (IPERTI 
et all., 1970). 

A mais recente tecnica, no entanto, consiste na associa!;ao 
dos meios quimicos com os meios bio16gicos de luta, ou seja, 
a chamada luta integrada .. Usam-se pesticidas especificos, de 
baixa toxicidade, cujas aplica!;oes no espa!;o e no tempo sao 
feitas de acordo com estudos ecol6gicos previos. E, com base 
nestes estudos, fazem-se interven!;oes com predadores ou para
sitas produzidos em massa. 

Noutros casos, respeitam-se as faunas de inimigos naturais 
ja existentes, aplicando criteriosamente produtos tao especificos 
quanta possivel e apenas quando estritamente necessarios. Como 
exemplo podemos citar os estudos de luta integrada em curso 
no Laboratorio de Ecologia Aplicada da Universidade dos A!;o
res contra a «lagarta das pastagens» (army-worm), Mythimna 
unipuncta HAW. (GARCIA & TAVARES, 1977). 

o grupo de trabalho da Organiza!;ao Internacional de Luta 
Biologica (OILB) denominado «Pestiddes and Beneficial Arthro
pods» inclui uma linha de pesquisa referente a influencia de 
pesticidas sobre Coccinelideos afidifagos (GARCIA 1976). Esta 
linha e desenvolvida em Antibes, Fran!;a (Station de Lutte Bio
logique INRA) e no Laborat6rio de Ecologia do LU.A., que 
se ocupa especialrnente dos efeitos dos aficidas sobre joaninhas 
afidffagas (GARCIA & SCHANDERL 1977). 

E neste ultimo aspecto das investiga!;oes do L.E.A. do I.U.A. 
que se enquadra este nosso trabalho. 
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CAPiTULO I 

MATERIAL E M1tTODOS 

1. Material usado na multiplicat;ao dos hospedeiros 

A multiplica~ao dos hospedeiros destinados a alimentar as 
joaninhas predadoras de pulgoes exige uma unidade climatizada, 
com uma estrutura que nao e simples de instalar. 

No entanto, 0 material usado e em si mesmo desprovido 
de complica(;oes e compreende: 

1 - Vasos de plastico de aproximadamente 15 X 15 X 15 cm, 
destin ados ao cultivo do suporte vegetal (figura 1). 

2 - Terra humida, para germina(;aO e cultivo do vegetal. 

3 - Na fase de germina(;aO do suporte vegetal, uma pequena 
camara semi-obscura e fresca. Na fase de crescimento 
das plantulas, transferem-se para uma sala de culturas 
equipada com lampadas «neon» tipo «GRO-LUX» ou 
«DA Y-LIGHT». 

4 - Sementes de Vi cia jaba major L. ou Vicia jaba minor L 
(fava e favica), em quantidade suficiente para aprovi
sionamento. Podemos considerar que cerca de 3 litros 
de fava dao para semear cinco vasos plasticos do tipo 
descrito acima. 

2. Material usado no estudo dos predadores 

Este tipo de material pode dividir-se em dois grupos: 

1 - Material de observat;ao 
Consiste essencialmente numa boa optica e em equipa
mento ligeiro para disseca~oes, a saber: 

a) lupa estereoscopica Wild M-3, equipada com tubo 
de desenho, permitindo observa~6es de 40 a 1.000 
difimetros. 
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b) alfinetes entomologicos e pin~as de disseca~ao 

tipo IDEALTEK Inox n.O 5. 

c) uma pequena tina de disseca~ao, soluto de Ringer 
ou soluto isotonico de cloreto de sodio. 

2 - Material de captura 
Este material e principalmente constituido por aspira

dores de boca de plastico, fabricados no laboratorio. 
Permitem 0 facil manuseamento dos insectos de dimen
s6es relativamente pequenas, como e 0 caso das cocci
nelas. Tambem sao muito usados, por se acoplarem aos 
aspiradores de boca, os tubos de ca~a, com rolha de 
plastico cuja parte central e substituida por rede fina 
de cobre (figura 2). 

3. Material usado nos ensaios de hormona juvenil 

:It constituido pelo proprio produto a aplicar, neste caso urn 
produto natural de substituic;ao da hormona juvenil ou HJ, 
designado por juvabiona. 

A origem da juvabiona utilizada nos nossos ensaios e fran
cesa, tendo sido fornecida pelo Laboratorio de Biologia Animal 
da Universidade de Bordeus I (PROFESSOR GffiARDIE), no 
quadro da coopera~ao com 0 Laborat6rio de Ecologia do LU.A. 

A sua formula bruta e C1JI2602. Quimicamente pertence ao 
grupo dos terpenos, os quais sao multiplos do hidrocarboneto 
isopreno. 

A hormona juvenil apresenta notaveis particularidades: e 
altamente especifica dos insectos, que sao os unicos organismos 
capazes de sintetisa-Ia, nao e toxica para qualquer animal e age 
por simples contacto. 

A HJ, como e normalmente conhecida, tern urn papel essen
cial no desenvolvimento pos-embrionario, no mecanismo da 
muda, da metamorfose e da maturac;ao sexual (JOLY 1972, in 
RAMADE 1972). A administrac;ao desta hormona, por vezes 
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tambem chamada neotenina, caso seja feita num momento ino
portuno do ciclo biologico dum insecto, pode comprometer 0 seu 
desenvolvimento ou a sua reprodu~ao. 

Como, alem disso, os insectos parecem nao adquirir resis
ten cia a este composto, e evidente 0 seu interesse como pesti
cida de origem natural. 

A juvabiona, 0 homologo natural da hormona juvenil a que 
nos referimos, foi extraida por SLAMA (1965) da madeira do 
abeto Abies balsamea. A descoberta deu-se por mero acaso, 
devido ao facto de SLAMA ter verificado que certos insectos 
em contacto com 0 papel feito com pasta daquela arvore, davam 
larvas que nunc a mudavam para adultos, eram estereis e 
morriam. 

o elemento existente no papel foi de inicio designado por 
«paper-factor» e mais tarde, depois de isolado, juvabiona. 

A juvabiona aplicada nos nossos ensaios faz parte de uma 
ampola de 100 miligramas, cujo conteudo foi dissolvido em 
2 mililitros de azeite neutro. 0 frasco contendo 0 azeite com a 
hormona e 0 azeite testemunha, foi conservado no frigorifico 
a 8° C. 

Para as aplicac;6es t6picas de hormona, utilizaram-se dois 
pinceis de p~lo de marta n.O 2, um exclusivamente para 0 azeite 
(aplicac;6es testemunha) e outro para 0 azeite contendo juva
biona. 

Para retirarmos um pouco de soluto hormonal do frasco, 
utilizou-se uma seringa clinica, do tipo das usadas nas apli
cac;5es de insulina (capacidade, 2 cc). 

4. Condi9i5es ambientais 

As coccinelas a estudar, assim como os pulg5es que lhes 
servem de alimento, for am criados na unidade de multiplicac;ao 
de predadores em funcionamento no Laboratorio de Ecologia 
da Universidade dos Ac;ores. 
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Esta unidade esta climatizada, com as seguintes condi~oes: 

a) Temperatura, 22° C ± 2° C. 

b) Fotoperiodo, 16 horas de fotofase. 

c) Humidade reIativa, 80 % ± 10 %. 

Esta unidade possui quatro «charriots» de multiplica~ao, 

2 para os hospedeiros e 2 para os predadores e totaliza 60 m2
• 

A funcionar normalmente, pode produzir cerca de 10.000 
ovos de coccinelas por dia, nas condi!;oes indicadas e utilizando 
como hospedeiro Aphis fabae SCQP. e como predador Cheilo· 
menes sulphurea (01.) (GARCIA & SCHANDERL 1977). 

Para manter estas condi~oes, utiliza-se urn condicionador 
de ar, urn humidificador de tecto com higrostato, urn convector 
de aquecimento com termostato e dois rel6gios de fotoperiodo, 
urn de corda manual e outro electrico. 

5. Metodos de multiplica9ao dos hospedeiros 

o hospedeiro comumente utilizado no Laborat6rio de Eco
logia para alimenta~ao das coccinelas e 0 pulgao preto da fava, 
Aphis fabae SCOP., que e produzido sobre urn suporte vegetal 
de Vicia faba major, ou fava grada. A Vicia faba minor ou 
favica, ainda que de excelente resultado, encontra-se dificil
mente nos Ac;ores. 

A contamina!;ao das plantulas da-se a partir do momenta 
em que tern cerca de 10 cm de altura. Uma semana depois, 
utilizando a cultura da fava em terra fresca, a contamina!;ao 
em pulgao atinge valores optimos. 

Resta apenas utilizar, por corte, as plantulas carregadas 
de afideos. 
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6. Metodos de multipIica~ao dos predadores 

Dois casos se pod em dar: 

a) ou se multiplicam as coccinelas em caixas plastic as 
transparentes com rede fina de cobre, de capacidade 
de cerca de 2 litros, de modelo semelhante as usa
das para por alimentos no frigorifico. 

b) ou se utilizam gaiolas de rede de musselina muito 
fina e resistente (tipo organza), com cerca de 1,4 de 
m3 , cuja arma<;:ao intern a e em arame de 2 mm 
de diametro e a base em barra de <<DEXION» qua
drada com uma prancha de madeira prensada no 
fundo (GARCIA & SCHANDERL 1977). 

No primeiro caso, utilizam-se no maximo 12 casais por 
caixa. Destinam-se mais a observa<;:ao cuidadosa, recolha de 
ovos para recupera<;;ao de reprodutores ou manutenGao das 
«souches». A alimenta<;:ao faz-se por ramos de fava cortados, 
guarnecidos de pulgao. 

No segundo caso, trata-se das caixas utilizadas em multi
plica<;:ao maci<;:a. Podem conter ate 50 casais, que nelas com
pletam 0 seu ciclo. A alimenta<;:ao faz-se por substitui<;:ao semanal 
dos vasos plasticos com plantas guarnecidas de pulgao. 

7. Metodos de aplica~ao da hormona juvenil 

A aplica<;:ao do hom61ogo da HJ foi feita por pincelagem 
da face ventral dos ultimos aneis abdomina is das femeas de 
coccinelas, mediante a utilizaGao de pinceis n.D 2, de pelo 
de marta. 

Dado que 0 efeito residual da juvabiona e extremamente 
forte (MALAUSA 1976) s6 urn pincel e utilizado para a mistura 
de azeite e juvabiona. 
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A tecnica teve de ser aperfei~oada. Chegou-se a conclusao 
que 0 metado menos traumatizante para as coccinelas era segu
ra-las docemente entre os dedos, com a face ventral para cima 
e pincelar uma vez atras das patas metatoracicas, nos 3 ou 
4 liltimos aneis abdominais. 

A juvabiona era retirada com a seringa microlitica do 
pequeno frasco que a mantinha no frigorifico, em quantidades 
muito pequenas, apenas 0 suficiente para molhar completa
mente 0 pincel. 

o tipo de juvabiona utilizado destina-se a agir mais sobre 
a metamorfose que sobre a matura~ao sexual, conforme indi
ca~ao do Laborat6rio de Biologia Animal da Universidade de 
Bordeus 1. 

Em insectos maiores - por exemplo, Carabos - a aplica~ao 
pode fazer-se por injec~ao abdominal, utilizando microsseringas 
(MALAUSA 1976). 

8. Metodos de contagem das posturas 

Os casais para controlo das posturas for am colocados em 
caixas circulares de plastico tipo MINO-GAILLARD n.O 2936, 
com tampa de rede rina de cobre, com 0 fundo coberto por 
papel de filtro. 

A alimentac;ao era constituida por pedac;os cortados de 
faveira, guarnecidos de Aphi.s fabae. Cada 48 horas (dia sim, 
dia nao) era feito 0 controlo das posturas efectuadas e substi
tuida a nutric;ao. 

Nos ensaios efectuados com hormona juvenil, as femeas 
eram tratadas no dia seguinte a sua eclosao. 

Nos ensaios de distribui ~,[o da postura por classes, a idade 
das femeas era apenas aproximadamente conhecida, visto que 
o factor idade nao parece influir naquele tipo de ensaios, no 
que reside, alias, uma das vantagens do metodo utilizado (GAR
CIA 1976). 
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CAPiTULO II 

OS COCCINELiDEOS UTILIZADOS 

] . Semiadalia undecimnotata SCHNEIDER 

Semiadalia undecimnotata SCHNEIDER, a coccinela origi
naria dos Alpes, e 0 exemplo do predador especializado. 

Esta especie de joaninha, originaria dos Alpes da Alta 
Proven~a (regiao de Digne, Fran<;a), foi trazida para a Esta~ao 
de Luta Biol6gica de Antibes pela equipa do Laborat6rio de 
Monsieur IPERT!. 

Desse Laborat6rio, onde desde 1964 se mantem em multipli
cac;;ao maci~a, foi trazida para os A~ores, onde vern sendo 
utilizada como material de teste para os efeitos de pesticidas 
sobre entom6fagos. Pensa-se ainda que, dadas as suas caracte
risticas biol6gicas, podera ser utilizada contra as popula~6es 
primaveris de pulgao preto da beterraba e da fava (IPERTI 
1971). 

Semiadalia 11 - notata e uma especie estivo-hibernante, de 
que se conhecem bern os mecanismos de diapausa e os locais 
de hiberna<;:ao, para 0 Sudeste da Fran<;a (IPERTI e HODEK 
1974). Alem disso, e uma especie migradora e monovoltina: migra 
da planicie para a montanha e vice-versa e possui uma s6 
gera~ao anual. 

o seu monovoltinismo torna-a urn material biol6gico ideal 
para ensaios de pesticidas, dado que permite realizar ensaios 
a saida da diapausa, em actividade, a entrada da diapausa e 
em diapausa, com resultados surpreendentes (GARCIA 1976). 

Os estudos sobre distribui<;ao das frequencias de postura 
por classes de postura, realizados em Antibes, necessitavam de 
confirma~ao. 

Do ponto de vista ecol6gico podemos ainda dizer que S. 11 
notata e uma especie com preferencia pelos estratos vegetais 
constituidos por plantas baixas cultivadas, tal como 0 definiu 

151 



VASCO GARCIA e MARIA R. FURTADO 

IPERTI (1965). Este autor considera 0 termo «estrato» vegetal 
como «as por<;6es de espa<;o onde vivem as coccinelas, sem ter 
em conta as especies botanicas ou as associa<;6es vegetais». 

Assim, os bi6topos ocasionais poder-se-iam repartir em 5 
classes, em rela<;ao a sua altura media, a sua densidade e a 
considerac6es culturais: 

- de 0 a 50 em de altura 

+ plantas baixas expontaneas 
+ plantas baixas cultivadas 

- de 50em a 2m 

+ plantas arbustivas expontilneas 
+ plantas arbustivas cultivadas 

- aeima de 2 m 

+ arvores cultivadas ou expontaneas 

Semiadalia ll-notata encontra-se essencialmente na beter
raba e na fava, estratos cultivados de 0 a 50 cm de altura, 
praticamente enfeudada a uma s6 especie de pulgao, Aphis 
fabae SCOP. 

2. Ada!ia bipunctata LINNE 

Adalia bipunctata LINN.E, a coccinela das laranjeiras de 
Lisboa, e urn predador com tendencia para a especializa<;ao. 

Recolhidos alguns casais nas laranjeiras do aeroporto de 
Lisboa, em Junho de 1977, foram a partir destes realizadas 
culturas no Laborat6rio, que permitiram os ensaios sobre postura. 

Utilizou-se como alimento Aphis fabae, embora nao seja a 
melhor nutri<;ao para A.2-punctata, que prefere Myzodes per
sicae SULZER (!PERTI 1965). 
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A.2-punctata e urn coccinelideo com tendencia para 0 mo
novoltinismo, mas pode desenvolver uma segunda geraC;ao (Ju
nho-Julho). 

:It tambem uma coccinela adaptada it Europa, portanto pos
suindo estivo-hibernac;ao, originando a primeira gerac;ao no 
inicio da Primavera. 

No entanto, difere de S.l1-notata por nao ser propriamente 
uma especie Europeia, mas sim cosmopolita. 

E abundante em Portugal continental e possui uma prefe
rencia nitida pelos estratos arb6reos. 

3. Cheilomenes sulphurea (OLIVIER) 

Cheilomenos sulphurea (OLIVIER), a coccinela originaria de 
Angola, e 0 exemplo do predador nao especializado. 

Esta especie foi enviada para a Estac;ao de Luta Biol6gica 
de Antibes pela Divisao de Entomologia do Instituto de Investi
gac;ao Cientifica de Angola, em Junho de 1974. Mantida desde 
entiio em reproduC;ao em Franc;a, em Junho de 1976 uma estirpe 
de descendentes transitou para 0 Laborat6rio de Ecologia Apli
cada do I.U.A. 

Trata-se duma especie extremamente resistente, abundante 
sobretudo nas savanas secas do litoral de Angola e nas bacias 
algodoeiras do Bengo-Quanza e de Novo Redondo. 

A sua alimentac;ao consiste principalmente, em Angola, em 
Aphis gossypii, Myzodes (Myzus) persicae e Aphis nerii. Nos 
ensaios de preferencia afidifaga realizados em Angola (GARCIA 
1974) verificou-se que 0 afideo Histeroneura setaria, sobre a gra
minea Eragrotis superba, era t6xico para a especie. 

Nos Ac;ores, adaptou-se excelentemente a nutric;ao sobre 
Aphis fabae, apresentando muito fraca mortalidade e urn born 
poder reprodutor. 

De notar que, nas «souches» de Antibes, a mortalidade e 
significativa, embora se use tambem A. fabae. Mas, 0 substrato 
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vegetal e cultivado sobre aparas de pinheiro humidas, enquanto 
que nos Ac;ores se usa terra de cultivo da Estac;ao Agraria. 

Dado que a climatizac;ao e identica nos dois locais, pensamos 
que deve estar a1 a diferenc;a. 

Cheilomenes sulphurea e urn predador polivoltino, chegando 
a ter 10 gerac;oes anuais (GARCIA, comunicac;ao pessoal). Nao 
se conhecem dados sobre possibilidade de hibernac;ao. 

Neste sector, s6 agora foram iniciados estudos nos Ac;ores, 
com vista a introduc;ao da especie. As largadas experimentais 
ja feitas foram executadas apenas como ensaio. 

Os estudos morfologicos e biol6gicos ja efectuados sobre 
Cheilomenes sulphurea levam-nos a considerar esta especie urn 
born material de estudo, dado que se conhece bern a biologia 
dos estados imaturos (GARCIA 1972) e dos adultos (GARCIA 
& SCHANDERL 1977). 

Tambem a sua distribuic;ao geogrMica, essencialmente afri
cana, mostra uma adaptac;ao ao clima tropical. Isso explica 0 

seu polivoltinismo em condic;oes naturais. Donde, uma das tec
nicas para a sua introduc;ao nos Ac;ores ser a experimentac;ao 
da sua capacidade de hibernac;ao. 

Esta e alias uma das nossas linhas de trabalho para futuro 
proximo. 

Os estratos vegetais donde e originaria Cheilomenes sulphu
rea pertencem ao grupo das plantas arbustivas expontaneas 
(Calotropis procera ART.) ou cultivadas (algodoeiro) com 50 cm 
a 2 m de altura. 
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CAPiTULO In 

OS ENSAIOS DE AV ALIA<;AO DAS POSTURAS 

A avalia~ao das posturas dos Coccinelideos estudados fez-se 
sobre 3 aspectos: 

- Quantidade media dos ovos post os em 48 horas, e sua 
evolu!;tio durante 45 dias. 

- Distribui~tio das posturas no espa90 (tactismos e tropis
mos da oviposi9tiO). 

- Distribui!;tio das frequencias de postura por classes de 
postura. 

1. Quantidademedia dos ovos postos cada 48 horas e sua evo
lU9tio durante 45 dias 

o metodo de contagem das posturas, para as tres especies 
estudadas, foi ja descrito no paragrafo 8 do capitulo 1. 

Como se pode ver na tabela I, a media de ovos postos 
cada 48 horas foi de 28 para S.11-notata, de 25 para A.2-punctata 
e de 22 para Cheilomenes sulphurea. 

Estas diferen~as de fertilidade seriam possivelmente devi
nas a diferentes graus de afinidade alimentar em relac;ao a 
Aphis fabae. 

No entanto, esta opiniao carece de urn estudo mais apro
fundado, ainda que os estudos de IPERTI (1971) confirmem os 
dados que obtivemos para a fertilidade media relativa de 
A.2-punctata e S.11-notata. 

Por outr~ lado, os dad os obtidos para a fertilidade de 
Cheilomenes sulphurea confirmam os obtidos em Angola (GAR
CIA 1973 nao publicado). 

No que respeita a evoluc;ao das posturas, durante 45 dias, 
os resultados obtidos estao representados no grMico da figura 3. 
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Para verificar se havia diferen<;as estatisticamente signifi
cativas entre 3 series de posturas referidas as 3 especies de 
Coccinelideos estudados e apresentados na figura 3, recorremos 
ao teste de MANN-WHITNEY. 

Trata-se de um teste destinado a pequenas amostras (n <30) 
que nao seguem a distribuic;ao normal e que e especialmente 
indicado para estas curvas de postura (RABASSE, in GARCIA 
1976). 

o teste de MANN-WHITNEY mostra-nos que duas distribui
c;oes de valores sao identicas sempre que 0 valor de 1 Z 1 ::::: 1,96. 
Pelo contrario a hipotese de identidade entre duas distribui
c;oes e rejeitada sempre que 1 Z 1 ); 1,96 (nivel de significan
cia de 5 %). 

o processo de exeCUC;ao deste teste e apresentado no 
anexo I, no fim deste trabalho. 

Os resultados obtidos mostraram aceitac;ao da hipotese nula 
(identidade entre as series de posturas, comparadas 2 a 2). 
Nao ha diferenc;as estatisticamente significativas entre as pos
turas de S.11-notata e A.2-punctata, pois 0 1 z 1 = 11,31 I, logo 
inferior a 1,96. 0 mesmo sucede entre Cheilomenes sUlphurea e 
A.2-punctata, pois I Z 1 = 11,861, inferior portanto a 1,96. Iden
tico resultado para a comparaC;ao das posturas de S.11-notata e 
Cheilomenes sulphurea, com 1 Z 1 = 1- 0,80 I, tambem inferior 
a 1,96. 

Nao deverao portanto ser de considerar diferenc;as entre 
o comportamento das posturas destas 3 especies, apesar de 
aparentemente essas diferenc;as existirem_ 

t. Distribuigao das posturas no espago (tactismos e tropism os 
da oviposigCio) 

Os dados destes estudos foram retirados de trabalhos efec
tuados por IPERTI (1965), no que diz respeito a Semiadalia.11-
-notata e Adalia.2-punctata. A mesma tecnica foi utilizada por 
GARCIA (1973) em Angola, no que se refere a Cheilomenes 
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sulphurea. Pensamos que acomparaQao destes resultados pode
ria ter interesse. Por outro lado, utilizando tecnica identica, 
embora com modificaQoes ligeiras, fizemos urn ensaio do mesmo 
tipo com S.11-notata e A.2-punctata. 

As tecnicas utilizadas sao simples: basta contar a cada 
controlo, 0 nfunero de ovos postos na tampa das caixas, nas 
paredes laterais, nos pedaQos de vegetal com afideos ou no 
papel de filtro do fundo. 

S6 os dispositivos variam ligeiramente (figura 4). 
IPERTI (1965) utilizou caixas de plastico, com cerca de 

% litro de capacidade, com tampa de rede de cobre. No fundo, 
sobre papel de filtro que assentava numa base perfurada, encai
xando num recipiente com agua, colocou batatas em germina~ao, 
contaminadas com Myzodes persicas (nutriQao de S.11-notata e 
A.2-punctata) . 

GARCIA (1973) utilizou chamines de candeeiro, de vidl'o, 
com tampa de rede de gaze, invertidos sobre caixas de Petri 
com papel de filtro. No papel de filtro, assentavam frutos 
duma Asclepiadacea tropical, Calotropis procera ART., conta
minados com Aphis nerii (nutriQao de Cheilomenes sulphurea). 

N6s utilizamos caixas plasticas circulares, MINO-GAILLARD 
ref. 2936, com tampa de rede de cobre e fundo coberto de 
papel de filtro. Sobre 0 papel de filtro colocamos pequenos 
ramos de faveira contaminados com Aphis jabae (nutri~ao de 
S.11-nota.ta) . 

Os resultados estao expressos na figura 5. 
A analise destes resultados leva-nos a considerar que as 

posturas, no seu aspecto geral, se efectuam na maior quanti
dade na tampa e no vegetal com afideos em 4 casos: S.11-notata, 
LEA 1977 e IPERTI 1965 e A.2-punctata, IPERTI 1965 e LEA 
1977. Em Cheilomenes sulphurea (GARCIA 1973), sao os lados 
dos recipientes e 0 vegetal com afideos que representam os 
locais preferidos de oviposiQao: 46 % no primeiro caso e 35 % 
no segundo. 
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Podemos assim concluir que, em 4 casos, a ventila(;3.o, 0 

geotropismo negativo e a atrac(;ao alimentar associada ao higro
tropismo atrairam duas especies: S.l1-notata e A.2-punctata. 

No outro caso, foi 0 fototropismo, associado ao higrotro
pismo e a atmC(;ao alimentar que atrairam a oviposi(;3.o de 
Cheilomenes sulphurea. 

Nao sera entao correcto dizer-se que a oviposi(;ao dos 
Coccinelideos se dfl em principio junto das popula(;oes de afideos, 
pois outros factores sao determinantes. 

3. Distribui<;ao das jrequencias de postura por classes 
de postura 

Esta tecnica de analise da postura dos predadores foi posta 
em pratica com resultados interessantes, na Esta~ao de Luta 
Bio16gica de Antibes (GARCIA 1976). 

Consiste em agrupar as posturas segundo 0 numero de ovos, 
distribuindo-as em classes cujo intervalo e de 10 (0 a 10 ovos , 
10 a 20 ovos, etc .... ). Hfl assim classes em que se verifica 
uma maior frequencia, noutras uma menor. 

Ora, uma conclusao interessante dos ensaios realizados em 
1976 em Antibes, fora a de que, fosse qual fosse 0 estado 
ecofisio16gico do predador, a distribui(;ao das posturas era seme
lhante, para cada especie estudada, desde que submetida as 
mesmas condi~oes de ensaio. 

Foi curiosa verificar que a figura estatistica da distribui~ao 
das posturas de Semiadalia undeci:mnotata obtida no LEA, nos 
A~ores, coincidiu grandemente com as que se obtiveram em 
Antibes, igualmente com animais de cultura de laborat6rio (fi
guras 6 e 7). 

Assim, verifica-se que as frequencias maiores, sao nos dois 
casos, nas classes de dez a vinte ovos e de vinte a trinta ovos, 
para as posturas de baixa gama. Nas posturas maiores ha, uma 
especie de planalto entre a classe 50 e a classe 70. 

Geometricamente, a figura estatistica e quase identica . 
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Uma distribui<;ao parecida com a anterior, foi verificada 
no caso da A.2-punctata, nos ensaios que realizamos. 

Observando a figura 8, verifica-se que ha uma malar fre
quencia nas posturas de baixa gam a (10, 20, 30 ovos). Ha a 
seguir uma queda, relativamente brusca e uma nova elevaC;ao 
nas frequEmcias de postma de alta gama. Este segundo maximo 
de frequencias verifica-se na classe de 60 a 70 ovos e origina 
urn fen6meno de «planalto» semelhante ao verificado no caso 
de Semiadalia undecimnotata. 

No caso de Cheilomenes sulphuTea, verifica-se urn nitido 
desequilibrio entre a frequencia das posturas de alta gama 
(muito baixa) e a frequencia de posturas de baixa gama (extre
mamente alta, representando a quase totalidade das posturas). 

o fen6meno de «planalto» que se segue it queda suave do 
grafico e que se verificou no caso de S.11-notata e de A.2-punc
tata e totalmente inexistente. 

Isto mostra que as posturas de alta gama (60 a 70 ovos) 
existem com certa frequencia nos casos de S.ll-rwtata e A.2-
-punctata e sao muito pouco frequentes em Cheilomenes sul
phurea .. 

Esta constata<;ao e extremamente importante sobre dois 
aspectos: 

- primeiro, porque permite estabelecer urna certa dis
tinc;ao entre os predadores estudados, do ponto de 
vista eco16gico; 

- segundo, porque as figuras estatisticas agora confir
madas podem ser utilizadas para referenciar a in
fluencia de certos pesticidas sobre a postma dos 
Coccinelideos afidifagos, conforme fora sugerido por 
GARCIA (1976). 
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4. A ac~ao da juvabiona sobre a postura de Cheilomenes sul
phurea. 

As aplica<;oes de mistura de azeite e hormona juvenil sobre 
5 femeas adult as de Cheilomenes sulphurea levaram, por com
para<;ao com as posturas de 5 femeas adult as da mesma especie 
pinceladas apenas com azeite (testemunhas) aos seguintes re
sultados. 

TABELA II 

N.O do I Media I I 

) 

T. de ovos Sx ' 
. _____ _ , __ vosturas _ d_e __ O'V_o_s_ I ____ 1 _____ 1 

, :::::~h" __ 1 _ _ :_5_----'1 __ ~5_8:_: _ _'_1 _ _ : __ : _......:.... _ _ :_:~_1. _ _ 1 

Sx = desvio padrao 

As observa<;oes deste teste duraram cerca de 70 dias, com 
as contagens de ovos feHas cada 48 horas. Todos os insectos 
se encontravam em identicas condi<;oes ambientais. 

Os valores das posturas medias que permitiram elaborar a 
tabela II, vern indicados no fim do trabalho, nos elementos de 
calculo para as tabelas. 

A priori, seriam necessarias mais observaQoes para conclu
soes definitivas, dado que os valores do desvio padrao sao 
elevados. Com este fim e para avaliar a significancia das me
dias, efectuamos urn teste estatistico de MANN-WHITNEY, cujo 
emprego ja foi referido no paragrafo 1 do capitulo III. 

No caso do ensaio efectuado, as distribui<;6es de posturas 
da serie tratada com juvabiona e da serie testemunha deram 
urn valor de Z = 6,04, portanto I 6,04 I > 1,96 e a hipotese nula 
e rejeitada. As duas series de valores sao significativamente 
diferentes. 

Podemos assim aceitar que estas diferen<;as sao devidas a 
urn aumento da postura pela ac<;ao da juvabiona. 
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CAPiTULO IV 

ENSAIO DE UMA TltCNICA SIMPLES 
PARA AVALIA(:AO DO RITMO CARDiACO DAS PUPAS 

o estudo das potencialidades biol6gicas das coccinelas adul
tas oferece menos dificuldades que a aprecia<;:ao das mesmas 
em relac;ao aos estados imaturos (ovos, larvas e· pupas). 

No entanto, no estudo dos efeitos secundarios de certos 
pesticidas sobre os predadores considerados, e necessario dis
por-se de parametros biol6gicos cuja varia<;:ao nos permita 
aquilatar em que medida 0 pesticida afecta ou nao as «perfor
mances» biol6gicas dos insectos. 

Ora, no caso dos adultos, isto tern sido realizado, utilizando 
como parametro basico a capacidade de postura, como foi 
exposto nos capitulos precedentes. 

No caso das larvas, os trabalhos em curso no LEA assim 
como metod os aperfeic;oados de determina<;:ao da voracidade 
por meio de radioelementos empregados no INRA de Antibes, 
(FERRAN, a pubIicar) pOem 0 problema em vias de solw;ao. 

Mas, 0 caso dos estados im6veis (ovos e pupas) afigura-se 
mais dificil. 

Duas tecnicas segur as poderao servir para resolver esta 
questao: 

- urn metodo respirometrico, que possa medir a in
fluencia dos pesticidas na taxa de consumo de oxi
genio pelos ovos e pupas; 

- urn metodo cardiometrico, que permita avaliar a 
influencia dos pesticidas sobre 0 ritmo de batimentos 
cardiacos dos insectos. 

Isto porque pretendemos ensaiar pesticidas que nao tenham 
efeitos letais sobre os predadores (GARCIA 1976), conforme 0 

espirito que preside as tecnicas de luta integrada. 
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Como complemento, pode pensar-se na observac;:ao de outros 
efeitos, como sejam a percentagem de eclosoes viaveis_ 

E ainda, no caso dos ovos, os efeitos sobre as larvas eclo
didas ou no caso das pupas, os efeitos sobre os adultos eclodidos. 

Mas s6 0 metodo respirometrico e cardiometrico sao metodos 
de estudo directo dos efeitos secundarios nao letais. 

Uma vez que a respirometria exige aparelhagem sofisticada, 
de que 0 Laborat6rio de Ecologia ainda nao dispoe, pensamos 
numa tecnica simples que permitisse, sem usar aparelhos de 
electrocardiografia (que serao necessaria mente de alta sensi
bilidade) trac;:ar, com exactidao aceitavel, 0 perfil cardiogra
fico das pupas. 

1. A tecnica utilizada 

Utilizando uma lupa estereosc6pica WILD Mj3, com amplia
c;:ao de 40 diametros, torna-se possivel observar atraves do 
tegumento translucido da face dorsal das pupas de Cheilomenes 
sulphurea, 0 pulsar do vasa dorsal e a pa&sagem da hemolinfa. 

Com 0 auxilio de dois observadores, um it lupa, utilizando 
um contador mecanico (<<TALLY COUNTER», ref. a Ward's 
n.O 15W2640) e outro actuando como registador e cronometrista 
(cron6metro OMEGA, precisao 1/10 do segundo), conseguiu-se, 
em ensaios previos, definir as regras tecnicas de observac;:ao. 

Com 0 material utilizado, verificou-se que os resultados 
eram seguros, se se considerasse um periodo minima de obser
vac;:5es, para cada pupa, de pelo menos 1 hora. 

2. As pupas observadas 

As pupas utilizadas foram as da espeCle Cheilomenes 
suiphurea, em virtilde do seu tegumento, de cor amarela, 
permitir uma melhor observac;:ao it lupa das pulsac;:oes do va so 
dorsal ou «corac;:ao». 

A este respeito, podemos dizer que as observac;:oes foram 
feitas sempre numa regiao bem determinada da pupa: it altura 
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da linha media da face dorsal do terceiro anel abdominal, onde 
a visao das pulsa!;!oes e geralmente mais nitida. 

Tratanda-se de urn ensaio previa, nao escalhemas pupas 
todas da mesma idade. 

Sabenda-se que a durac;ao da pupac;ao e para a Cheilomenes 
sulphurea, de cerca de 4 a 6 dias, conforme as condic;oes 
eco16gicas do ciclo (GARCIA 1972), e provavel que as diferenc;as 
nos cardiogramas obtidos sejam devidas ao facto de se tratar 
de pupas de idade diferente. Isto porque se sabe que e na 
fase de pupa que se dao as maiores transformac;oes morfo16-
gicas e fisio16gicas das coccinelas. 

Mas, interessou-nos sobretudo obter uma ideia geral acerca 
da existencia de urn ritmo cardiaco e se este ritmo era seme
lhante de exemplar para exemplar, ou se todas estes insectos 
apresentavam urn tipo de ritmo semelhante, com pequenas 
variac;oes. 

3. Os cardiogramas obtidos 

Comecemos por analisar tres grMicos dos batimentos car
diacos correspondentes a tres pupas que, quanto a n6s, repre
sentam os tres tipos classicos de cardiagramas obtidos (fi
gura 10). 

A pupa 1, durante a hora que durou a registo de pulsac;oes 
apresentou urn pulsar regular, praticamente sem pausas au com 
pausas relativamente pequenas (cerca de 1 minuto, no maximo). 

A pulsac;ao media por minuto foi de 45,57 (desvio padrao 
8,47). Os val ores das observac;oes esUio representados na ta
bela III. 

A pupa 2, apresenta urn tipo oposto de cardiograma. As 
pausas longas predominam, interrompidas por pulsac;oes de fre
quencia mais alta: media de 50,38 par minuto. 

Os langos periadas sem pulsac;ao sao interrompidos por 
periodos curtos de pulsac;ao, mas com batimentos rapidos. 

Os valares das observac;6es estaa tambem representados 
na tabela III. 
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A pupa 3, apresenta urn tipo intermedio entre os do is 
cardiogramas anteriores. 

Os periodos de pulsa~ao alternam com periodos de pausa, 
duma forma de certo modo regular. 

A frequ€mcia media de pulsa~ao foi de 40,76 por minuto 
com urn desvio padrao de 17,67 (tabela Ill). 

4. As possibilidades juturas 

Os resultados obtidos mostram-nos que e possivel estabelecer 
urn controlo do ritmo cardiaco das pupas. 

Concluimos ainda que, mesmo com os metodos aproxima
tivos empregados, sem duvida que e possivel considerar tres 
tipos base de ritmos cardiacos pupais. 

Poe-se 0 problema de saber se os tres tipos base de car
diogramas correspondem a fases diferentes da diferencia~ao 

morfo-fisiol6gica das pupas, visto que, como atras dissemos, as 
pupas estudadas eram de idades diferentes. 

Para tal, e necessario estabelecer-se urn protocolo de pes
quisa, utilizando uma metodologia de observa~ao das pupas, a 
intervalos regulares, desde a forma~ao da pupa ate it eclosao 
do adulto. 

It 6bvio que, se dispusermos de urn aparelho registador de 
impulsos, associado a urn amplificador de alta sensibilidade, 
de urn oscilosc6pio e duma unidade impress ora, poderemos 
tentar a coloca<;ao de urn microelectrodo sobre 0 vasa dorsal 
das pupas e obter 0 cardiograma. Tal tecnica so podera ser 
utilizada em colaborac;ao futura a estabelecer com 0 Laboratorio 
de Biologia Animal da Universidade de Bordeus 1. 

Podemos entender este ensaio como uma experimenta~ao 
previa que nos permitiu saber se era possivel virmos a aplicar 
tecnicas de cardiografia as pupas das coccinelas. 

Verificado este facto, resta depois comparar electrocar
diogramas de pupas tratadas com pesticidas, com os electrocar
diogramas testemunha e obter uma metodologia propria para 
seleccionar os pesticidas segundo os efeitos produzidos. 
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DrsCUSSAO 

1 - Os estudos realizados s6 podem verificar-se num Labo
rat6rio que disponha de uma cultura permanente de hospedeiros 
e predadores, em condlC;6es de ambiente controlado. 

2 - As especies de Coccinelideos que foram objecto de 
estudo - Semiadalia undecimnotata SCHNEIDER, Adalia bipun
tata LINNE e Cheilmnenes sulphurea (OLIVIER) - represen
tam 3 tipos muito diferentes de afidifagos: 

- S.11-nfJotata- e originaria dos Alpes, monovoltina, estivo-
-hibernante e praticamente enfeudada a Aphis fabae e as plantas 
cultivadas. 

- A.2-puncta.ta e cosmopolita, com tendencia para 0 mono
voltinsmo e prefere Myzodes persicae e os estratos arb6reos. 

- Cheilmnenes sulphurea e origin aria de Africa, polivoltina, 
prefere Aphis gossypii e os estratos arbustivos expontfmeos. 

3 - As diferenC;as eco16gicas entre as tres especies estu
dad as constituiram uma grande vantagem para as observac;oes, 
sobretudo com respeito a analise da postura, a distribuic;ao das 
posturas no espac;o e 11 distribuic;ao das frequencias de postura 
POI' classes de postura. 

4 - Os ensaios de avaliac;ao das posturas dos tres Cocci
nelideos afidifagos estudados pareciam, a primeira vista, mostrar 
diferenc;as quanta a fertilidade relativa dos mesmos. Ate porque 
estudos anteriores davam esta impressao (IPERTI 1971; GAR
CIA 1973). 

o emprego adequado do teste estatistico de MANN-WillT
NEY mostrou que as diferenc;as existentes nos ensaios nao eram 
significativas e que portanto a fertilidade de Semiadalia 11-no
tata, Adalia bipunctata- e Cheilomenes sulphurea, nas condic;6es 
de estudo utilizadas, deve ser considerada equivalente. 
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5 - A avalia<;ao da postura respeitante a sua distribuh;ao 
no espa<;o, levou as seguintes conclus6es: 

- A ventila<;ao, 0 geotropismo negativo por um lado e a 
atrac<;ao alimentar associada do higrotropismo por outro, sao 
os factores mais importantes que atraem a oviposi<;ao de 
S.l1-notata e A.2-punctata. 

- A atrac<;ao alimentar e 0 higrotropismo, se sao importan
tes na oviposi<;ao de Cheilomenes sulphurea, nao 0 sao tanto 
quanta 0 fototropismo. 

Podemos concluir que a oviposi<;ao e determinada por um 
complexo de factores, possivelmente variaveis com a especie 
estudada e que sera arriscado afirmar que os Coccinelideos poem 
os seus ovos principalmente junto das popula<;oes afidianas. 

6 - A distribui<;ao das posturas por classes revelou ser 
o melhor modo de avaliar 0 comportamento da postura dos 
Coccinelideos afidifagos. A representa<;ao grafica da evolu<;ao 
das posturas (figura 3) ou a sua expressao numeric a em term os 
de fertilidade media (figura 2) nem sempre nos dao uma ideia 
clara sobre 0 tipo de predador utilizado. 

7 - As figuras estatisticas da distribui<;ao das frequencias 
de postura por classes, sao independentes da idade e do estado 
ecofisiol6gico, 0 que acaba de ser confirmado mais uma vez 
neste estudo. Assim, a distribui<;ao das frequencias de postura 
por classes mostrou, no caso da S.l1-notata, 0 mesmo compor
tamento que 0 obtido nas experien'Cias realizadas na Esta<;ao 
de Luta Biol6gica de Antibes. 

Partin do do mesmo metodo de analise da figura estatlstica 
da distribui<;ao de frequencias de postura por classes, verifi
cou-se que A.2-punctata tern uma distribui<;ao semelhante: a 
seguir a uma frequencia elevada de posturas de alta gama, ha 
uma queda brusca, baixando a frequencia nas posturas de 
alta gama, mas com um numero significativo, dando origem a 
uma especie «planalto» (figuras 6 e 7). 
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8 - No caso das posturas de Cheilomenes sulphurea, 0 con
traste com as especies anteriores e flagrante: ta. urn nitido 
desequilibrio entre as posturas de baixa gama (que constituem 
a quase totalidade) e as de alta gama, eliminando praticamente 
o «plan alto» terminal. 

9 - Retira-se da analise das figuras estatisticas referi
das atras: 

- a frequencia de posturas de alta gama com certa impor
tancia, confere maior impacto ecologico a acc;:ao dos predadores 
de tendencia monovoltina, como S.11-notata e A.2-punctata, pois 
a sua ac<;ao sobre as popula<;oes de pulgoes num dado momento 
devera ser maior, sobretudo se a concentrac;:ao de maiores pos
tUras coincidir com a maior popula<;ao de pulgoes. 

- Confirmou-se que as especies monovoltinas ou com ten
dencia para 0 monovoltinismo sao, em principio, melhor mate
rial biologko para estudo dos efeitos secundarios de pesticidas 
selectivos sobre a postura por possuirem dois tip os de postura 
(de alta e de baixa gama), que sao evidenciadas na distribui<;ao 
das frequencias. A aplicac;:ao dum pesticida alterara esta distri
buic;:ao, como ja foi estudado (GARCIA 1976). 

10 - A juvabiona, homologo da hormona juvenil que ensaia
mos em femeas de Cheilomenes sulphurea, teve um efeito de 
aumento da fertilidade (cerca de mais 3 ovos por dia e por 
femea). Estes resultados foram confirmados estatisticamente. 

11 - A tecnica cardiometrica ensaiada deu bons resultados. 
Sabe-se agora que e possivel avaliar 0 ritmo cardia co das 
pupas dos Coccinelideos e que este ritmo obedece a certos 
padroes. 
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CONCLUS6ES 

1 - Urn laborat6rio que se dedique a estudos de efeitos 
secundarios de pesticidas selectivos sobre Coccinelideos afidi
fagos, devera reunir condi~6es para multiplicar em perma
nencia, especies monovoltinas, polivoltinas e especies de volti
nismo intermedio. As diferen~as ecologicas entre as especies 
estudadas sao importantes para este tipo de estudos. 

2 - 0 metodo de estudo da postura atraves da sua evoluc;ao 
no tempo, com contagens sucessivas, nao parece muito seguro. 

Nenhum resultado estatisticamente significativo foi obtido 
com base nas medias de fertilidade, obtidas cada 48 horas, que 
permitisse caracterizar as tres especies nos ensaios. 

3 - Os locais de oviposiC;ao dos Coccinelideos afidifagos 
sao afectados por urn complexo de factores, de importancia 
varia vel de especie para especie. 

Sendo a atrac~ao alimentar importante, nao e por vezes a 
mais importante (caso da especie Cheilomenes sulphurea). De
vera pois evitar-se afirmar que os predadores afidifagos da 
familia Coccinellidae efectuam as suas posturas principalmente 
junto das populac;6es de afideos. 

4 - 0 melhor metodo de estudo das posturas e aquele que 
parece ter mais utilidade, por permitir conclus6es ecologicas 
e 0 da avaliaC;ao das frequencias de postura por classes. Assim 
se pode concluir que a frequencia de posturas de alta gama 
(60 a 70 ovos) com certa importfmcia, 'confere aos predadores 
com tendencia monovoltina urn maior impacto ecologico em 
certas epocas do ano. Na Primavera, por exemplo. sera prefe
rivel empregar contra as populac;6es de afideos coccinelas mo
novoltinas ou de tend€mcia monovoltina, em vez de polivoltinas. 

5 - A distribuiC;ao de frequencias de postura por classe, 
mostrou tambem que as coccinelas de tendencia monovoltina sao 
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melhor material bio16gico para utilizar nos estudos de efeitos 
secundarios de pesticidas sobre a postura, porque permite 
estudar os efeitos dos produtos sobre a frequencia das posturas 
de alta e baixa gama. 

6 - A aplicac;iio de juvabiona sobre as femeas de Cheilo
menes sulphurea provocou urn aumento da fertilidade de cerca 
de 3 ovos por dia e por femea em relac;iio aos insectos tes
temunhas. 

7 - A partir dos resultados obtidos nos ensaios da tecnica 
de avaliac;iio do ritmo cardiaco das pupas, sabemos agora que 
sera possivel, com meios mais aperfeic;oados, determinar quais 
os efeitos dos pesticidas sobre 0 ritmo cardiaco das pupas de 
Coccinelideos. 
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ANEXO IV 

TESTE ESTATiSTICO DE MANN-WHITNEY 

Este teste destina-se a avaliar se ha au nao diferen~as 

estatisticamente significativas entre duas distribui~oes. Aplica
-se a pequenas amostras (n 30) e sempre que as distribui~oes 
se afastam da distribui~ao normal. 

A estatistica de MANN-WHITNEY define-se a partir do valor 

n1 

U = nl . n2 + n1 i,n!2 + 1) -- ~ Rj 

i = 1 

em que nl e n2 representam a numero de amostras da primeira e 
da segunda distribui\!ao. De notar que e indiferente qual das 
distribui\!oes se considera primeiro. 

Para efectuar as calculos de U, seriam-se as val ores das 
duas amostragens (au sejam as valores reais) par ordem cres
cente de grandeza. Os valores que lhes correspondem nesta escala 
(valores teoricos) e que sao considerados no calculo das series 
Rl e R2. Quando n! e n2 tem alguma expressao (digamos, supe
riores a 8), 0 teste e definido pelo valor de 

z = --- - - - - --- -V nl . n2 (n! + n2 +1) /12 

pois neste caso a distribui\!ao respectiva aproxima-se da normal. 
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l"IGURA 1 - Vasos de piastico para cuit1vo de Vida faba 

ASPIRADORES 

'--~-TU80 DE 60RRACHA 

FIGURA 2 - Material de caplura 



POTENCIALIDADES BIOL6GICAS DOS COCCINELiDEOS AFIDiFAGOS . .. 

40 

30 

= TA8ELA I = 

POSTURA5 MEDIAS CADA 48 HORAS 

S.ll-notata A.2-punctata Ch.sulphurea 

x = 28 X = 25 X = 22 

n = 25 n % 23 n = 26 

Sx = 6,02 Sx = 3,11 Sx = 5,14 

X = m~dia; n = nOmaro de contagens; Sx desvio 

drllo. 

... 

\. ; 

\ ; 

. , 
" l .. 

·~~------.r------"2~----~"~-----2T4-------30r-----~,.C------4~2~----~ 

--- A. 2-PUi'OClAlA •.•. _. - . _. eH. 9Ul..UltEA S.U-NOTalA -
FIG URA 3 - Evolucao das quantidades de ovos postos cad a 48 horas 

(S.l1-notata, A.2-punctata e Cheilomenes sulphurea) . 
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IPERT I G .. RC IA L.E. ... 

1965 1973 1977 

Tampa @ • ~ i 

Lados 0 U B 
Vegetal ~ ( '~..l ~ ~ 

<=> <=> ,::::-~ 

C> Fundo 

~ ~ 
FIGURA 4 - Material utilizado nos estudos de distribuicao das posturas 

(tactismos e U'opismos). 
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ESPECIE 

AUTOR 

TAMPA 

LADOS 

VEGETAL 

FUNDO 

S.l1-n S .11-n A.2-p A.2-p 

IPERTI L.E.A. IPERTI L.E.A. 

1965 1977 1965 1977 

26% 56% 44% 64% 

19% 14% 26% 7% 

43% 28% 21% 27% 

12% 2% 9% 2% 

Figura 5 - DISTRI8UII;A~O DAS PDSTURAS NO ESPAI;O 

(S.ll-n = Semiadalia ll-notats; A.2-p 

Ch. s = Cheilomenes sulphurea. 

Ch. s FACTORES 

DE 
GARCIA INFLUENCIA 

1973 

1% GEOTROPISMO-

VENTILAI;:ztO 

46% FOTOTROPISMO 

35% HIGROTROPISMO 

TIGMOT AC TI SMO 

18% TIGMDTIlCTISMO 

Adalia bipunctata; 
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FREQUENCIA 

.-... " .. , . : ..... 
: ' 

FIGURA 6 - Frequencia das pasturas, distribuida par classes (GARCIA 
1976) (Semiadalia ll-Tlotata, cultura de laborat6rio). 

FREQUENCI" .. 

ovos 

FIGURA 7 - Frequencia das posturas distribuida par classes (L.E.A. 1977) 
(Semiadalia ll-Tlotata, cultura de laboratOrio). 
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~"EQUENCI' 

110 

ovos 

FIGURA 8 - Frequencia das posturas distribuidas por classes (L.EA 1977) 
(Adalia 2-punctata, cuitura de iaboratorio), 

FAEQUENCIA 
2110 

O¥OI 

FIGURA 9 - Frequencia das posturas distribuidas por classes (L.EA 1977) 
(Cnei.lomenes sulphurea, cultura de laboratorio), 



ANEXo I 

ELEMENTOS DE CALCULo PARA OS TESTES DE MANN-WHITNEY (Figura 3) 

VALoRES MEDIoS DAS POSTURAS 

TESTE 1 TESTE 2 TESTE 3 

S .ll-notata A.2-~unctata S .ll-notata 1- Ch.sul~hur9a Ch.sulehur.a A.2-eunctata 

VALDA VALOR VALDA VALOR VALOR VALOR VALOR VALOR VALOR VALOR VALOR VALOR 

REAL TEOAICO REAL TEoRICO REAL TEoRICD fiEAL TEoTICO REAL TEORICo REAL TEORICo 

36 34,5 23 23 36 37,5 27 28 27 27 23 23,5 

34 34,5 28 29,5 34 33,5 28 28 28 27 28 27 

35 34,5 26 23 35 33,5 28 28 28 27 26 27 
34 34,5 26 23 34 33,5 28 28 28 27 26 27 
36 34,5 23 23 36 37,5 27 28 27 27 23 23,5 
37 37,5 26 23 37 37,5 30 30,5 30 33,5 26 27 
33 34,5 27 29,5 33 33,5 31 30,5 31 33,5 27 27 
32 29,5 27 29,5 32 33,5 27 28 27 27 27 27 
25 23 26 23 25 25,5 21 19,5 21 21,5 26 27 
24 23 26 23 24 23,5 19 19,5 19 17 26 27 

20 23 27 29,5 20 19,5 22 22 22 21,5 27 27 
23 23 28 29,5 23 23,5 23 23,5 23 23,5 28 27 

21 23 27 29,5 21 19,5 21 19,5 21 21,5 27 27 
27 29,5 30 29,5 27 28 21 19,5 21 21,5 30 33,5 

28 29,5 28 29,5 28 28 18 19,5 18 17 28 27 
31 29,5 27 29,5 31 30,5 14 13 14 13,5 27 27 

24 23 22 23 24 23,5 12 13 12 12 22 21,5 

25 23 24 23 25 25,5 18 19,5 18 17 24 23,5 

26 23 21 23 26 25,5 18 19,5 18 17 21 21,5 

30 29,5 18 18 30 30,5 20 19,5 20 20 18 17 

26 23 19 18 26 25,5 18 19,5 18 17 19 17 

18 18 21 23 18 19,5 20 19,5 20 20 21 21,5 
25 23 24 23 25 25,5 17 16 17 17 24 23,5 

19 18 19 19,5 17 16 17 17 
19 18 19 19,5 17 16 17 17 

18 19,5 18 17 
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FIG URA 10 - Representa(;ao grMica dos 3 tipos basicos de ritmo cardiaco das pupas de Cheilomenes sulphurea. 



ANEXO II 

ELEMENTOS DE CALCULO PARA OS TESTES DE 

MANN-WHITNEY (ensaio de juvabiona) 

VAL ORES MEDIOS DAS POSTURAS 

TRATADAS TESTEMUNHAS 

VALOR REAL VALOR TEORICO VALOR REAL VALOR TEORleO 

29 66 20 20,5 
15 32 16 16,5 
12 16,5 12 11 
11 11 14 16,5 
19 46,5 14 16,5 
18 16,5 9 11 

9 4,5 20 20,5 
20 20,5 12 11 
20 20,5 19 16,5 
27 24,5 18 16,5 
34 32 23 24,5 
33 32 29 32 
22 24,5 20 20,5 
16 16,5 23 24,5 
31 32 24 24,5 
10 11 15 16,5 
29 32 20 20,S 
15 16,5 16 ,16,5 
12 11 12 11 
11 11 14 16,5 
19, 16,5 14 16,5 
18 16,5 9 11 

9 11 20 20,S 
20 20,S 12 11 
24 24,5 11 11 
11 11 7 10 
21 20,5 27 24,5 
11,1 16,5 10 11 
21 20,5 13 11 
14 16,5 15 16,5 
15 16,5 11 11 
17 16,5 15 16,5 
17 16,5 15 16,5 
18 16,5 15 16,5 
10 11 6 4 



ANEXO III 
ELEMENTOS PARA 0 CALCULO DO RITMO CARDIACO DAS PUPAS DE Chailomanss sulphur9~ 

PUPA 1 PUPA 2 PUPA } PUPA 4 PUPA 5 PUPA 6 PUPA 7 

TEMPO PUL~'~ TEMPO PULSA- TEMPO PULSA- TEMPO PULSA- TEMPO PUL~i~ TEMPO PUL~i~ TEMPO PUL~'~ CDES m CDES/m CDES/m CDES/m CDES m I;DES m CDES m 
60 48 60 65 52 33 60 36 60 91 60 59 60 61 
60 48 60 59 Parl!lda 60 42 60 59 60 39 60 57 
60 59 60 46 0,30 18 30 24 65 }O 26 32 24 
60 45 44 30 30 80 60 68 Parada Parada Parada 
60 51 Parada Parada 60 38 0,49 8,58 14,08 
11 49 9l~9 °l65 60 24 60 54 1,32 53 60 58 

Paradll 51 42 Parada 60 57 60 43 60 58 

llgl 60 .52 60 45 2l~2 13 23 29 37 60 64 
59 Parada 60 49 52 Parada Pl!lrada 5 40 

60 30 3l~7 60 57 Parada 9l~6 °l~l Parada 
30 26 75 60 57 2,47 55 n ~ 

Parada 60 54 15 20 60 44 60 65 60 19 60 64 

°t~8 30 38 Parada 10 72 Parada 60 68 
45 Parada 2,17 Parada 9t~6 60 60 

Parada 5,17 60 11 ~ 61 60 6} 

°l~3 60 68 60 17 60 70 60 54 
61 60 70 . 60 27 60 59 17 21 

60 44 60 49 60 60 10 60 Parada 
60 42 13 23 60 52 Parada ..hf2 

Parada Parada 60 28 14,00 60 6} 

ll~2 20,47 . Parada 68 36 60 50 
50 60 60 0,53 Pl!lrada }2 6} 

60 42 15 28 60 34 1,00 Parada 
30 28 Parada 60 30 42 111 2,16 

Parada 2l~8 60 29 Parada 60 6} 
0,10 61 60 51 .h22 60 58 

60 42 60 53 49 19 60 61 60 61 
60 38 Parada Parada Parada 11 27 
60 49 0~~5 ll~5 lL~3 
60 51 25 64 62 
60 44 60 24 Parada 
60 36 60 48 5l~1 
60 23 60 32 54 
60 29 16 11 60 33 
60 40 Parada 13 41 
60 52 l.ll Parada 

Continua ••• 1 ... 



ANEXO II I 

tLEMENTOS PARA 0 CALCULO DO RITMO CARDIACO DAS PUPAS DE Chailomanas sUlphursa 
... f ..• ContlnuB~~o 

PUPA 1 PUPA 2 PUPA 3 PUPA 4 PUPA 5 PUPA 6 

TEMPO PULSA- TEMPO PULSA- TEMPO PULSA- TU',PO PULSA- TEMPO PULSA- TEMPO PULSA-
r;OEsfm r;oESfm r;oEsfm I;OESfm r;o£sfm r;o£sfm 

60 49 60 49 0,42 
60 53 60 57 60 87 
60 43 60 45 60 51 
60 56 60 41 53 52 
60 47 60 39 
60 43 34 28 
60 46 Parada 
60 63 3,08 
60 53 60 9 
60 51 60 32 
60 54 60 63 
60 49 60 60 
60 49 60 41 
60 47 42 7 
60 46 Parada 
60 45 0,50 
60 47 60 50 
60 47 60 34 
60 38 60 57 
60 46 60 42 
60 42 60 32 
60 54 Parada 
60 55 2,16 
60 45 60 60 
60 37 60 65 

Parl!da 60 44 

°t~2 60 39 
42 60 47 

60 30 60 33 
60 40 60 31 
60 42 60 29 
60 49 2 90 

PUPA 7 

TEMPO PULSA-
~O£Sfm 

I 

I 
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TABELA III 

BATIMENTOS CARDIACOS DAS PUPAS DE Cheilomenas sulphurga (OLIVIER) 

PUPA 1 PUPA 2 PUPA 3 PUPA 4 PUPA 5 PUPA 6 PUPA 7 PUPA 8 

;;: 45,57 50;38 40,76 41,75 59,90 64,72 40,88 51 

n 57 18 50 8 22 11 9 4 

Sx 8,47 15,90 17,67 13,62 19,36 27,75 14,58 13,71 

X m~dia aritm~ticai n = nQ de obs8rva~B8s; Sx desvio 

padr~o (valores gxpressos 8m pulsac~8s por minuto) 

PUPA 9 

54,35 

20 
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14,72 
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