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RESUMO 

 

A criação massal do parasitoide larval Cotesia flavipes (Cam.) (Hymenoptera: 
Braconidae) em lagartas de Diatraea saccharalis (F.) (Lepidoptera: Crambidae) 
compreende várias etapas e uma delas, o armazenamento desse agente de 
controle biológico sem comprometimento de sua qualidade, é pouco estudado. 
O objetivo desse trabalho foi avaliar o efeito do armazenamento de pupas 
recém-formadas de C. flavipes, em “massas”, nas temperaturas de 6,7 e 9,3ºC 
sobre os parâmetros biológicos dos insetos armazenados e dos seus 
descendentes em laboratório. As “massas” do parasitoide foram armazenadas 
em câmara climatizada marca Eletrolab e periodicamente sete “massas” eram 
retiradas, passavam por duas horas em uma sala a 20ºC e eram mantidas em 
câmara climatizada, a 26,7ºC para as avaliações. Duas “massas” davam 
origem às fêmeas para o parasitismo de 30 lagartas de D. saccharalis de 3º 
ínstar para o teste de parasitismo. As outras cinco “massas” eram utilizadas no 
teste de viabilidade da emergência. Foram mantidas 10 “massas” como 
testemunha em câmara climatizada a 26,7ºC, para comparação com o material 
armazenado. A porcentagem média de parasitismo das lagartas por C. flavipes 
foi significativamente superior quando as “massas” do parasitoide ficaram 
armazenadas a 6,7ºC por até 10 dias e a 9,3ºC por até 7 dias. Os parâmetros 
biológicos do parasitoide nas gerações F0 e F1 não foram alterados em relação 
à testemunha (não armazenada) até 7 dias na temperatura de 6,7ºC e até 5 
dias a 9,3ºC de armazenamento. 

Palavras-chave: biologia, controle de qualidade, controle biológico, parasitoide 
larval. 
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SUMMARY 

 

Storage of pupae of Cotesia flavipes (Hymenoptera: Braconidae) at low 
temperatures. 

The mass rearing of larval parasitoid Cotesia flavipes (Cam.) (Hymenoptera: 
Braconidae) on larvae of Diatraea saccharalis (F.) (Lepidoptera: Crambidae) 
comprises several steps and one of them, the storage of this biocontrol agent 
without compromising its quality, is little studied. The aim of this study was to 
evaluate the effect of storage of newly formed pupae of C. flavipes in cocoon 
cluster, in temperatures of 6.7 and 9.3°C on the biological parameters of stored 
insects and their progeny in the laboratory. The cocoon clusters of the 
parasitoid were stored in air-conditioned rooms and periodically seven cocoon 
clusters were withdrawn, passed for two hours in a room at 20°C and were 
maintained at climate chamber at 26.7ºC for reviews. Two cocoon clusters gave 
rise to females for the parasitism of 30 3rd instar D. saccharalis larvae for 
parasitism test. The five other cocoon clusters were used in the emergence 
viability test. 10 cocoon clusters as a not stored control were kept for 
comparison with the stored material. The average percentage of parasitism of 
larvae by C. flavipes was significantly higher when the cocoon cluster of the 
parasitoid were stored at 6.7°C for up to 10 days and 9.3ºC for up to 7 days. 
The biological parameters of the parasitoid in the F0 and F1 generations were 
not changed compared to the control (not stored) up to 7 days at a temperature 
of 6.7ºC and up to 5 days at 9.3ºC storage. 

Keywords: biology, quality control, biological control, larval parasitoid. 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

As pragas estão entre os fatores que determinam grandes perdas de 

produtividade na cultura da cana-de-açúcar. Entre elas, destaca-se a broca da 

cana-de-açúcar, Diatraea saccharalis (Fabricius, 1794) (Lepidoptera: 

Crambidae), como uma das mais importantes da cultura (BOTELHO; 

MACEDO, 1988; PINTO; CANO; SANTOS, 2006). 

O controle desse inseto tem sido realizado com sucesso desde a 

década de 1970, utilizando-se o parasitoide larval e exótico Cotesia flavipes 

(Cam.) (Hymenoptera: Braconidae), criado massalmente em laboratórios de 

todo o Brasil (PINTO; GARCIA; OLIVEIRA, 2006). 

A produção massal do parasitoide C. flavipes em laboratório é 

realizada com lagartas de D. saccharalis, sendo esse o único alimento 

necessário (CANO; SANTOS; PINTO, 2006). 

Uma grande dificuldade na produção massal de C. flavipes, é a 

necessidade de liberação que deve ser feita logo que emergem os adultos, 

devido a sua curta longevidade. Acredita-se que as pupas possam ser 

armazenadas antes da emergência dos adultos, com isso, fazem-se 

necessários estudos sobre tempo, temperatura e viabilidade com o 

armazenamento para aprimorar essa criação massal. 

Alguns estudos sobre o armazenamento desse parasitoide foram 

realizados. Carvalho et al. (2008) verificaram que é possível armazenar pupas 

recém formadas de C. flavipes em temperatura de 2,7ºC por até 5 dias e Ivan 
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et al. (2010) concluíram que adultos desse parasitoide podem ser armazenados 

a 10ºC por até 72 horas. 

Diante disso, o objetivo desse trabalho será verificar o efeito do 

armazenamento de pupas em diferentes temperaturas na sobrevivência e 

qualidade de C. flavipes até a geração F1. 

 

 



 

 

 

 

 

2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

Apesar da diversidade de inimigos naturais no controle de Diatraea 

saccharalis, os parasitoides larvais são os mais utilizados no Brasil e no 

mundo, especialmente a vespinha Cotesia flavipes, em liberações inundativas, 

ou seja, liberações de grandes quantidades, visando a interromper o 

crescimento populacional da praga (BOTELHO; MACEDO, 2002). 

No Brasil, as primeiras tentativas de introdução de C. flavipes foram 

realizadas pela Copersucar e pelo Departamento de Entomologia da Escola 

Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” da Universidade de São Paulo/USP, 

em 1971 (TERÁN, 1975; GALLO, 1977, citado por MENDONÇA; RISCO; 

COSTA, 1977). Entretanto, essas tentativas ficaram restritas à observação de 

laboratório e poucas liberações isoladas, sendo que nenhuma recuperação em 

lavoura de cana-de-açúcar foi mencionada. Dificuldades nas criações em 

laboratório foram os principais obstáculos que justificaram a interrupção das 

atividades com esse parasitoide. 

Em abril de 1974, foi introduzida, em Alagoas, uma população de C. 

flavipes proveniente de Trinidad Tobago, iniciando-se então a participação 

desse parasitoide no Programa Nacional de Controle Biológico de Diatraea 

spp. no Brasil, desenvolvido pelo Instituto de Açúcar e Álcool (IAA)/Planalsucar 

(MENDONÇA; COSTA; RISCO, 1976). 

Entre 1974 a 1976, C. flavipes foi introduzida em Pernambuco, 

Paraíba, Rio Grande do Norte, Sergipe, Bahia e Rio de Janeiro para controlar 

D. saccharalis e Diatraea flavipennella (Box), e em São Paulo e Amapá, para 

controlar D. saccharalis (MACEDO; BOTELHO; MENDES, 1977; MENDONÇA; 
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COSTA; RISCO, 1976; PEREIRA; LIMA; VILAS BOAS, 1977; RISCADO; LIMA 

FILHO, 1976; RISCADO; LIMA FILHO; BARBOSA, 1977; RISCO, 1976; 

SOUZA; SILVA, 1976). 

Desde a primeira liberação de C. flavipes em lavouras de cana-de-

açúcar em Alagoas, em julho de 1974, observou-se seu potencial, uma vez que 

16 dias após a liberação, massas de casulos foram recuperadas em lagartas 

de D. flavipennella. De 1974 a 1976, verificaram-se outras recuperações em 

diferentes regiões canavieiras de Alagoas, bem como nos estados de 

Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Sergipe, Bahia, Rio de Janeiro, 

São Paulo e Amapá, permitindo concluir que o parasitoide se estabelecera 

(MENDONÇA; COSTA; RISCO, 1976). 

No Estado de São Paulo, o programa de controle biológico da broca da 

cana conduzido pelo IAA/Planalsucar desde 1972 começou com levantamentos 

de intensidade de infestação da praga e estudos de alternativas de controle 

(MACEDO; BOTELHO, 1986). Em 1975, iniciaram-se as pesquisas com C. 

flavipes, a partir de material procedente do nordeste do Brasil. Até 1978, o 

aperfeiçoamento na tecnologia tornou a produção de C. flavipes em laboratório 

mais simples e a melhoria de seu desempenho no campo deu-se com a 

introdução de novas linhagens originárias de regiões mais frias e úmidas da 

Índia e do Paquistão, realizadas em 1978 (MACEDO, 1978). Os resultados 

demonstraram que o controle biológico de D. saccharalis pelo sistema de 

liberação de C. flavipes, desenvolvido pelo IAA/Planalsucar, foi eficiente, com 

real contribuição na redução da intensidade de infestação da praga, a despeito 

de fatores desfavoráveis, como expansão da área cultivada e plantio de 

variedades mais suscetíveis (MACEDO; BOTELHO, 1986). 

C. flavipes é um endoparasitoide larval, uma espécie de micro- 

himenóptero considerada hoje um dos mais eficientes agentes de controle 

biológico da broca-da-cana-de-açúcar (PARRA; BOTELHO; PINTO, 2010). 

Seu desenvolvimento é holometabólico, com ciclo de vida (ovo a 

adulto) ao redor de 20 dias, dependendo da temperatura e idade do hospedeiro 

(PÁDUA; PARRA, 1994; CAMPOS-FARINHA, 1996). As fêmeas originam-se 
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de ovos fertilizados, enquanto os machos são produzidos por partenogênese 

arrenótoca, ou seja, de ovos não fertilizados, sendo, consequentemente, 

haploides (NARANG; BARTLETT; FAUST, 1994; SCANDIUZZI et al., 2009). 

A fêmea, ao encontrar seu hospedeiro, deposita seus ovos na 

hemocele, os quais ficam flutuando livremente na hemolinfa da lagarta. São 

arredondados na porção cefálica, largos medialmente e afilados na parte 

posterior medindo cerca de 0,09 mm de comprimento, logo depois de serem 

depositados. O número de ovos colocados pela fêmea varia de acordo com a 

idade do hospedeiro, podendo chegar a algumas dezenas, sendo maior nas 

lagartas mais desenvolvidas (BREWER; KING, 1981). Zério et al. (2011) 

confirmaram a afirmação anterior, obtendo maior quantidade de casulos 

contendo pupas de C. flavipes quando lagartas de D. saccharalis mais 

desenvolvidas foram parasitadas. 

Após três a quatro dias, eclode a larva, que passa por três ínstares em 

um período de 4 a 12 dias, medindo no final desse estágio aproximadamente 3 

mm de comprimento. A larva de terceiro ínstar apresenta coloração branco-

leitosa brilhante, com segmentação facilmente observada, corpo afilado nas 

extremidades, emergindo do hospedeiro um a dois dias depois de estar nesse 

estádio (CAMPOS-FARINHA, 1996). 

Pádua (1983), ao avaliar o efeito da nutrição de D. saccharalis sobre o 

parasitismo de C. flavipes, observou que a duração média da fase ovo-larva foi 

de 10,6 dias, a viabilidade média de emergência foi de 80,84%, o peso médio 

de casulos foi de 0,0288 mg e a razão sexual ficou ao redor de 0,8, quando a 

criação foi realizada em lagartas criadas em dieta à base de germe-de-trigo. 

Moutia e Courtois (1952) quando estudaram o ciclo biológico C. flavipes e 

Gobbi et al. (1994), quando avaliaram o efeito do parasitismo de C. flavipes em 

lagartas de D. saccharalis de quinto ínstar, obtiveram durações da fase ovo-

larva semelhantes, de 13 e 11,9 dias, respectivamente. Lima (2011) verificou 

resultados semelhantes aos anteriores, em dieta à base de germe-de-trigo. 

A pupa é protegida por um casulo construído pela larva com fios de 

seda, sendo que os indivíduos provenientes de um mesmo hospedeiro 
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geralmente se dispõem agrupadamente, formando uma “massa”. Os insetos 

permanecem nessa fase por período variável, dependendo da temperatura, em 

média cinco dias (CAMPOS-FARINHA, 1996). 

Lima (2011) verificou duração ovo-larva ao redor de 12 dias e pupal ao 

redor de oito dias, sendo esse valor final discordante da maioria dos trabalhos, 

que foi ao redor de quatro dias a 27ºC (MOUTIA; COURTOIS, 1952; GIFFORD; 

MANN, 1967; PÁDUA, 1983; 1986). 

O adulto mede aproximadamente 4 mm, é de coloração preta com asas 

hialinas e apresenta dimorfismo sexual; a fêmea possui antenas menores 

quando comparadas às dos machos (PINTO; BOTELHO; OLIVEIRA, 2009). A 

sobrevivência média do adulto em laboratório é de cerca de 24 horas a uma 

temperatura de 24±2oC (WIENDENMANN; SMITH JR.; DARNELL, 1992). A 

faixa favorável para o desenvolvimento de C. flavipes situa-se entre 20 e 30o C 

(PÁDUA; PARRA, 1994), sendo tolerante a baixas umidades (MOHYUDDIN, 

1971). 

O parasitismo de lagartas de D. saccharalis por fêmeas de C. flavipes 

com diferentes idades foi estudado por Pinto et al. (2009), que concluíram que 

aquelas com um dia são as preferidas para o parasitismo, mas a utilização de 

fêmeas de dois dias comprometem pouco a qualidade do parasitoide. Nesse 

ensaio, os adultos viveram e parasitaram até quatro dias após a emergência. 

O comportamento de localização do hospedeiro é mediado por uma 

substância hidrossolúvel, presente nas fezes das lagartas de D. saccharalis, e 

o contato com estas induzem à procura, caracterizada pela redução no ritmo de 

locomoção e tateamento das fezes com as antenas (LEERDAM; SMITH; 

FUCHS, 1986). 

Segundo Botelho e Macedo (2002), a temperatura exerce forte 

influência na capacidade de busca e na sobrevivência de C. flavipes, devendo-

se evitar, nas liberações, as horas mais quentes do dia. Em determinadas 

regiões e época, a liberação no final da tarde garante melhor condições de 

sobrevivência do inseto do que as liberações pela manhã. 
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O número de cópulas e de oviposições podem alterar a razão sexual 

de um parasitoide. Valores superiores a 0,5 podem ser benéficos em 

programas de controle biológico, visto que os machos não contribuem para 

redução de pragas através do parasitismo (COMINS; WELLINGS, 1985). Lima 

(2011) observou razão sexual variando de 0,6 a 0,8 no seu trabalho testando 

diferentes dietas de criação de lagartas. Pádua (1986) também verificou 

valores semelhantes aos da autora anterior. 

O parasitismo de lagartas por C. flavipes foi variável no trabalho de 

Lima (2011), onde a autora constatou que a porcentagem média de parasitismo 

foi superior em lagartas criadas em dieta à base de germe-de-trigo torrado (ao 

redor de 78%) do que à base de levedura de cerveja (ao redor de 45%). Os 

resultados de Pádua (1986) foram superiores aos relatados pela autora 

anterior. 

No Brasil, existem poucos estudos realizados em termos de controle de 

qualidade. O parasitoide C. flavipes, utilizado atualmente em 3 milhões de ha 

de cana-de-açúcar, para o controle de D. saccharalis, tem o seu controle de 

qualidade feito em usinas de cana-de-açúcar com base no vigor e aspectos das 

massas (casulos), na agressividade e na razão sexual (PREZOTTI; PARRA, 

2002). Hivizi et al. (2007) estudaram alguns parâmetros para o controle de 

qualidade de C. flavipes em laboratório; um desses foi a adaptação do modelo 

de Dutton e Bigler (1995) para C. flavipes, conseguindo pouco mais de 50% de 

insetos presos à cola na parte superior do recipiente (insetos voadores). 

Os parasitoides criados sobre D. saccharalis provenientes de dietas à 

base de germe-de-trigo e leveduras de cana e cerveja, tiveram um bom 

desenvolvimento, segundo Lima (2011). A dieta à base de levedura de cana foi 

a que apresentou no geral melhores resultados. No entanto, a dieta à base de 

germe-de-trigo torrado foi a que se destacou, quando avaliados os parâmetros 

considerados importantes para determinar a eficiência do inseto produzido em 

criações massais; segundo Hivizi, et al. (2009), esses parâmetros são a 
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porcentagem de parasitismo, que deve ser superior a 85%, e a viabilidade de 

emergência, que deve ser acima de 90%. 

O armazenamento de pupas de C. flavipes seria uma atividade 

importante no sistema de criação desse parasitoide. Entretanto, essa atividade 

não poderia prejudicar a sobrevivência e a qualidade do parasitoide. Carvalho 

et al. (2008) estudaram o efeito da baixa temperatura de refrigeradores 

comuns, ao redor de 2,7ºC e 40% de umidade relativa do ar (UR), no 

armazenamento de C. flavipes, avaliando os parâmetros biológicos da geração 

F0 e F1, concluindo que até cinco dias é possível armazenar pupas recém-

formadas do parasitoide em baixa temperatura. 

Ivan et al. (2010) estudaram o armazenamento de adultos recém-

emergidos de C. flavipes em temperatura da parte inferior de refrigeradores 

comuns (10±2ºC, 45±5% de UR) e concluíram que até 72 h a qualidade do 

parasitoide e de seus descendentes não é afetada. 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

O experimento foi desenvolvido no laboratório de controle biológico 

Biocana, localizado em Pontal, SP, onde foram obtidas as “massas” (conjunto 

de pupas em casulos agrupados por fios de seda) de Cotesia flavipes criado 

em lagartas de Diatraea saccharalis de uma criação massal e comercial, 

utilizando dieta artificial à base de levedura de cana modificada de Carvalho et 

al. (1990) pela Biocana. 

Foram testadas duas temperaturas no armazenamento (6,86 ± 0,03 e 

9,35 ± 0,01ºC, 64,56 ± 0,18 e 67,02 ± 0,06% de UR, respectivamente) de 

“massas” de C. flavipes, em épocas distintas. Foram confinadas 210 “massas” 

com até 24 h de formação em cada temperatura, separadas em sete “massas” 

cada recipiente, dando um total de 30 recipientes. Foi utilizada uma sala 

climatizada para as duas temperaturas (Figura 1). 

A cada dois dias (exceto aos finais de semana) era retirado um 

recipiente contendo sete “massas”, que era mantido por duas horas em 

temperatura de 21±1ºC para aclimatação. Em seguida, as massas eram 

individualizadas em placas acrílicas (8 cm de diâmetro por 2 cm de altura) e 

colocadas em câmara climatizada (B.O.D) mantida à 26,71 ± 0,01ºC, UR de 

66,75 ± 0,18% e fotofase de 12h (Figura 1). 

Das sete “massas”, duas eram usadas para a avaliação dos 

parâmetros biológicos da geração F1 após a emergência dos adultos (Figura 2). 

Os adultos, após a emergência, permaneciam no mínimo 8 h juntos para 

cópula. Posteriormente, fêmeas copuladas eram forçadas a parasitar uma 

lagarta cada, num total de 30 lagartas de terceiro ínstar para cada data. As 
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lagartas parasitadas eram mantidas em grupo de cinco em placa acrílica com 

dieta artificial de realimentação na câmara climatizada descrita anteriormente 

(Figuras 1 e 2). Era anotada a data de parasitismo, de formação das “massas” 

e de emergência dos adultos e, após a formação das “massas”, as mesmas 

eram quantificadas, para o cálculo da porcentagem de parasitismo, e 

individualizadas em placas acrílicas (8 cm de diâmetro por 2 cm de altura) para 

avaliação do número de casulos totais e inviáveis e o número de machos e 

fêmeas por “massa”, após a emergência e morte dos adultos. 

 

 

Figura 1. Esquema do ensaio de armazenamento de “massas” de Cotesia 

flavipes e avaliação da qualidade dos insetos armazenados. 

 

As outras cinco “massas” eram utilizadas no teste de viabilidade da 

geração F0 (Figuras 1 e 2). Eram mantidas na câmara climatizada descrita 

anteriormente e, após a emergência e morte dos adultos, as mesmas eram 
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avaliadas quanto ao número total de casulos, de pupas inviáveis e número de 

machos e fêmeas emergidos. Também era anotada a data de emergência dos 

adultos. 

 

 

Figura 2. Visão geral dos recipientes armazenados, contendo o material 

biológico, na câmara climatizada mantida a 27±2ºC, UR de 70±15% 

e fotofase de 12h. 

 

Para cada temperatura estudada foi mantida em câmara climatizada 

mantida à 27±2ºC, UR de 70±15% e fotofase de 12h uma testemunha retirada 

do lote utilizado no ensaio. Foram separadas 10 “massas” recém formadas e 

individualizadas em placas acrilícas (Figura 1). Foi avaliada a data de formação 

das “massas” e de emergência dos adultos, número de casulos viáveis e 

inviáveis por “massa” e o número de machos e fêmeas emergido, para servir 
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como padrão para os parâmetros biológicos de cada lote retirado em diferentes 

datas do armazenamento em baixas temperaturas. 

Foi mantido um Data Logger de temperatura e umidade, marca 

Instrutherm, modelo HT-500, que registrava temperatura e umidade relativa do 

ar na sala de armazenamento e na câmara climatizada (Figura 2) utilizados nos 

ensaios. 

Todos os dados obtidos foram submetidos a análise de variância 

(ANOVA). Quando o teste F da ANOVA indicou significância de 5% de 

probabilidade de erro, procederam-se as análises complementares por meio do 

teste de Tukey a 5% de probabilidade, onde as médias foram comparadas. 

Todos os cálculos estatísticos foram realizados pelo programa Statistica for 

Windows (STATSOFT, 1996). 

 

 



 

 

 

 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

No primeiro ensaio, onde “massas” recém formadas de Cotesia flavipes 

foram armazenadas a 6ºC, a temperatura real obtida foi de 6,86 ± 0,03ºC e 

64,56 ± 0,18% de umidade relativa do ar (UR). Uma testemunha permaneceu 

até a morte dos adultos a 26,71 ± 0,01ºC, UR de 66,75 ± 0,18% e fotofase de 

12h, que serviu como padrão para os resultados obtidos com o 

armazenamento. 

Após três dias do armazenamento, não houve diferenças significativas 

entre os tratamentos (testemunha e gerações F0 e F1 do material armazenado) 

quanto aos parâmetros duração média do período pupal, número médio de 

casulos (contendo pupas) por “massa”, razão sexual e porcentagem média de 

viabilidade da emergência (Figura 3). 

Após cinco dias do armazenamento, houve diferença significativa entre 

os tratamentos apenas quanto ao parâmetro duração média do período pupal, 

que foi significativamente menor no tratamento geração F0 das pupas 

armazenadas (Figura 4). 
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Figura 3. Duração média do período pupal, número médio de casulos por 

“massa”, razão sexual média e porcentagem média de emergência 

de Cotesia flavipes (gerações F0 e F1) após 3 dias do 

armazenamento a 6,7ºC (testemunha a 26,8ºC). Colunas seguidas pelas 

mesmas letras ou sem elas não diferem entre si pelo teste de Tukey (p>0,05). 

 

 

Não se pôde explicar essa alteração na duração do período pupal 

quando as pupas do parasitoide foram armazenadas por cinco dias. Entretanto, 

o valor obtido para a testemunha e para a geração F1 está de acordo com 

Moutia e Courtois (1952), Gifford e Mann (1967) e Pádua (1983; 1986). Lima 

(2011) obteve valor muito superior ao do atual trabalho, mas para o material de 

campo o valor foi próximo. 
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Figura 4. Duração média do período pupal, número médio de casulos por 

“massa”, razão sexual média e porcentagem média de emergência 

de Cotesia flavipes (gerações F0 e F1) após 5 dias do 

armazenamento a 6,7ºC (testemunha a 26,8ºC). Colunas seguidas pelas 

mesmas letras ou sem elas não diferem entre si pelo teste de Tukey (p>0,05). 

 

 

Aos sete dias após o início do armazenamento, também não se 

verificou diferenças significativas entre os tratamentos quanto aos parâmetros 

biológicos estudados (Figura 5). 
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Figura 5. Duração média do período pupal, número médio de casulos por 

“massa”, razão sexual média e porcentagem média de emergência 

de Cotesia flavipes (gerações F0 e F1) após 7 dias do 

armazenamento a 6,7ºC (testemunha a 26,8ºC). Colunas seguidas pelas 

mesmas letras ou sem elas não diferem entre si pelo teste de Tukey (p>0,05). 

 

 

Entretanto, após 10 dias do armazenamento a 6,7ºC, o tratamento da 

geração F1 do material armazenado apresentou a maior duração média do 

período larval e o menor número médio de casulos por “massa”, diferindo 

estatisticamente dos demais tratamentos (Figura 6). Lima (2011) obteve 58,10 

± 4,27 casulos por “massa” em material de campo, sendo o valor obtido para os 

descendentes do parasitoide armazenado inferior ao de campo da autora. 

Segundo Hivizi et al. (2009), esses parâmetros não são os mais 

importantes para se medir a qualidade de C. flavipes produzido em laboratório, 

mas segundo Lima (2011), são parâmetros importantes para garantir uma boa 

produção do agente em criações massais comerciais. 
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Figura 6. Duração média do período pupal, número médio de casulos por 

“massa”, razão sexual média e porcentagem média de emergência 

de Cotesia flavipes (gerações F0 e F1) após 10 dias do 

armazenamento a 6,7ºC (testemunha a 26,8ºC). Colunas seguidas pelas 

mesmas letras ou sem elas não diferem entre si pelo teste de Tukey (p>0,05). 

 

Um menor número de casulos por “massa”, como o ocorrido após 10 

dias de armazenamento a temperatura de 6,7ºC (Figura 6), certamente diminui 

a eficiência da produção do parasitoide em criações massais e prejudica a 

eficácia desse agente no controle de Diatraea saccharalis em campo, ao 

menos na primeira geração. 

Aos 12 dias de armazenamento, o número médio de casulos por 

“massa”, razão sexual média e porcentagem média de emergência foram 

significativamente inferiores no tratamento geração F1 após armazenamento 

em relação aos demais tratamentos, que não diferiram entre si (Figura 7). 
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Figura 7. Duração média do período pupal, número médio de casulos por 

“massa”, razão sexual média e porcentagem média de emergência 

de Cotesia flavipes (gerações F0 e F1) após 12 dias do 

armazenamento a 6,7ºC (testemunha a 26,8ºC). Colunas seguidas pelas 

mesmas letras ou sem elas não diferem entre si pelo teste de Tukey (p>0,05). 

 

Lima (2011) obteve razão sexual ao redor de 0,8 para material de 

campo, semelhante ao observado por Pádua (1986) em laboratório, permitindo 

considerar que razões sexuais baixas como a observada aos 12 dias na 

progênie do material armazenado devem ser consideradas inadequadas para 

criações massais de C. flavipes. 

Aos 14 dias de armazenamento, o parasitismo de lagartas pelas 

fêmeas oriundas do material armazenado a 6,7ºC foi muito baixo (Tabela 1) e 

por isso os resultados obtidos não foram comparados com o dos demais 

tratamentos. O número médio de casulos por “massa” e a porcentagem média 

de emergência foram significativamente menores no tratamento geração F0 

armazenada em relação à testemunha não armazenada (Figura 8). 
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Figura 8. Duração média do período pupal, número médio de casulos por 

“massa”, razão sexual média e porcentagem média de emergência 

de Cotesia flavipes (gerações F0 e F1) após 14 dias do 

armazenamento a 6,7ºC (testemunha a 26,8ºC). Colunas seguidas pelas 

mesmas letras ou sem elas não diferem entre si pelo teste t (p>0,05). 

 

Após 17 dias de armazenamento, a duração do período pupal foi 

significativamente superior no tratamento F0 armazenado, diferindo da 

testemunha, que por sua vez diferiu do tratamento F1 armazenado com o maior 

valor (Figura 9). 

O tratamento F1 armazenado apresentou os menores valores de 

número médio de casulos por “massa” e razão sexual média em relação aos 

demais tratamentos (Figura 9). 

Quanto à porcentagem média de emergência, o tratamento F0 

armazenado apresentou o menor valor, diferindo estatisticamente dos demais 

tratamentos (Figura 9). 
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Figura 9. Duração média do período pupal, número médio de casulos por 

“massa”, razão sexual média e porcentagem média de emergência 

de Cotesia flavipes (gerações F0 e F1) após 17 dias do 

armazenamento a 6,7ºC (testemunha a 26,8ºC). Colunas seguidas pelas 

mesmas letras ou sem elas não diferem entre si pelo teste de Tukey (p>0,05). 

 

 

Aos 19 e 21 dias de armazenamento, não houve parasitismo das 

fêmeas oriundas do armazenamento (Tabela 1). Os tratamentos testemunha e 

geração F0 diferiram significativamente apenas quanto ao parâmetro 

porcentagem média de emergência, sendo esse último tratamento que 

apresentou os menores valores (Figuras 10 e 11). 
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Figura 10. Duração média do período pupal, número médio de casulos por 

“massa”, razão sexual média e porcentagem média de emergência 

de Cotesia flavipes (gerações F0 e F1) após 19 dias do 

armazenamento a 6,7ºC (testemunha a 26,8ºC). Colunas seguidas pelas 

mesmas letras ou sem elas não diferem entre si pelo teste t (p>0,05). 

 

A partir dos 12 dias de armazenamento a 6,7ºC ocorreu diferenças 

significativas entre os tratamentos, sendo que aqueles dos três aos 10 dias que 

apresentaram os maiores valores (Tabela 1) e o mais desejados para um 

sistema de criação ou para o controle da broca-da-cana em campo. Para o 

armazenamento a 9,3ºC, os melhores valores de parasitismo foram obtidos até 

sete dias, ocorrendo diferenças estatísticas a partir desse período (Tabela 1). 
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Figura 11. Duração média do período pupal, número médio de casulos por 

“massa”, razão sexual média e porcentagem média de emergência 

de Cotesia flavipes (gerações F0 e F1) após 21 dias do 

armazenamento a 6,7ºC (testemunha a 26,8ºC). Colunas seguidas pelas 

mesmas letras ou sem elas não diferem entre si pelo teste t (p>0,05). 

 

 

Quanto ao armazenamento de “massas” à temperatura média de 9,3ºC, 

não houve diferenças significativas entre os tratamentos quanto aos 

parâmetros estudados até os cinco dias (Figuras 12 e 13). 
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Tabela 1. Porcentagem média de parasitismo de lagartas de Diatraea 

saccharalis por fêmeas de Cotesia flavipes da geração F0 

armazenadas aos 6,7 ou 9,3ºC por diferentes períodos. 

Dias após o 
armazenamento 

6,7ºC 9,3ºC 

3 96,67 ±   3,00 a1 96,67 ±   3,00 a 

5 90,00 ± 10,00 a 100,00 ±   0,00 a 

7 96,67 ±   3,00 a 80,00 ± 13,00 a 

10 83,33 ± 12,00 a 53,33 ± 16,00 b 

12 33,33 ± 16,00 b 30,00 ± 15,00 c 

14 3,33 ±   3,00 c 0,00 ±   0,00 d 

17 40,00 ± 16,00 b 0,00 ±   0,00 d 

19 0,00 ±   0,00 c 0,00 ±   0,00 d 

1 
Médias na linha seguidas pelas mesmas letras não diferem entre si pelo teste de Tukey 

(p>0,05). 

 

 

Entretanto, após sete dias de armazenamento, o tratamento geração F0 

armazenado apresentou a menor duração média do período pupal em relação 

aos demais tratamentos, com diferença estatística (Figura 14). 
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Figura 12. Duração média do período pupal, número médio de casulos por 

“massa”, razão sexual média e porcentagem média de emergência 

de Cotesia flavipes (gerações F0 e F1) após 3 dias do 

armazenamento a 9,3ºC (testemunha a 26,8ºC). Colunas seguidas pelas 

mesmas letras ou sem elas não diferem entre si pelo teste de Tukey (p>0,05). 

 

 

Ainda aos sete dias de armazenamento a 9,3ºC, o tratamento geração 

F1 armazenado diferiu significativamente dos demais tratamentos quanto aos 

parâmetros número médio de casulos por “massa” e razão sexual, 

apresentando os menores valores (Figura 14). 
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Figura 13. Duração média do período pupal, número médio de casulos por 

“massa”, razão sexual média e porcentagem média de emergência 

de Cotesia flavipes (gerações F0 e F1) após 5 dias do 

armazenamento a 9,3ºC (testemunha a 26,8ºC). Colunas seguidas pelas 

mesmas letras ou sem elas não diferem entre si pelo teste de Tukey (p>0,05). 

 

 

Aos 10 dias de armazenamento, o tratamento geração F0 armazenado 

apresentou o menor valor de porcentagem média de emergência, diferindo 

significativamente apenas da testemunha (Figura 15). O tratamento geração F1 

armazenado apresentou os menores valores de número médio de casulos por 

“massa” e razão sexual, diferindo estatisticamente dos demais tratamentos 

(Figura 15). 
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Figura 14. Duração média do período pupal, número médio de casulos por 

“massa”, razão sexual média e porcentagem média de emergência 

de Cotesia flavipes (gerações F0 e F1) após 7 dias do 

armazenamento a 9,3ºC (testemunha a 26,8ºC). Colunas seguidas pelas 

mesmas letras ou sem elas não diferem entre si pelo teste de Tukey (p>0,05). 

 

 

Na última avaliação possível, aos 12 dias do armazenamento a 9,3ºC, 

o tratamento geração F1 armazenado apresentou os menores valores de 

número médio de casulos por “massa” e razão sexual média, diferindo 

significativamente dos demais tratamentos, e os dois tratamentos do 

parasitoide armazenado diferiram da testemunha quanto à porcentagem média 

de emergência, apresentando os menores valores (Figura 16). 
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Figura 15. Duração média do período pupal, número médio de casulos por 

“massa”, razão sexual média e porcentagem média de emergência 

de Cotesia flavipes (gerações F0 e F1) após 10 dias do 

armazenamento a 9,3ºC (testemunha a 26,8ºC). Colunas seguidas pelas 

mesmas letras ou sem elas não diferem entre si pelo teste de Tukey (p>0,05). 

 

 

Os resultados obtidos permitem considerar que o armazenamento de 

“massas” de C. flavipes a 6,7ºC é possível por até sete dias e a 9,3ºC por até 

cinco dias, sem comprometer a qualidade do parasitoide armazenado e nem 

dos seus descendentes da primeira geração. 
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Figura 16. Duração média do período pupal, número médio de casulos por 

“massa”, razão sexual média e porcentagem média de emergência 

de Cotesia flavipes (gerações F0 e F1) após 12 dias do 

armazenamento a 9,3ºC (testemunha a 26,8ºC). Colunas seguidas pelas 

mesmas letras ou sem elas não diferem entre si pelo teste de Tukey (p>0,05). 

 

 

Nesse ensaio, os resultados obtidos para 9,3ºC foi semelhante àqueles 

de Carvalho et al. (2008) para 2,7ºC e superiores ao obtido por Ivan et al. 

(2010) para adultos a 10ºC. 

Novos ensaios seriam interessantes para avaliar o efeito do 

armazenamento em diferentes temperaturas, inferiores a 6ºC, e o efeito em 

algumas gerações do parasitoide. 
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5 CONCLUSÕES 

 

Baseado nas condições em que o experimento foi conduzido, pode-se 

concluir que o armazenamento de “massas” de Cotesia flavipes recém-

formadas a 6,7 ou 9,3ºC é possível por até sete ou cinco dias, 

respectivamente, sem comprometer a qualidade do parasitoide armazenado e 

dos seus descendentes da primeira geração. 
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