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I´m hungry”, he thought and straight way began to eat the leaf he was born on. 

And he ate another leaf…and another…and another…

and got bigger…and bigger…and bigger…

Until one day he stopped eating and thought 

“There must be more to life than just eating

 and getting bigger…it´s getting dull”

Stipe the caterpillar, in Paulus, 1972 apud Slansky, 1982.

Dedico este trabalho às “nossas mães”, Olga 

e Dalva, por estarem sempre tão presentes  

quando precisamos delas.
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RESUMO

Lagartas de  Ascia monuste (Lepidoptera, Pieridae) são especialistas em Brassicaceae e 

uma das maiores consumidoras desta família da região Neotropical.  No campo, uma grande 

proporção  de  lagartas  migra  para  outros  hospedeiros  e  freqüentemente  deparam-se  com 

variações nutricionais e espaciais de alimento. O presente trabalho teve como objetivo principal 

estudar a performance dos imaturos de  A. monuste em 4 combinações de alimentações, com 

hospedeiros alimentares diferentes numa mesma fase ontogenética, utilizando-se 3 hospedeiros 

naturais: couve (Brassica oleracea var. acephala) e rúcula (Eruca sativa), e couve e repolho (B. 

oleracea var.  capitata). Estas plantas diferem quanto ao conteúdo de nitrogênio, com couve e 

rúcula tendo quantidades semelhantes e maiores que o repolho. Além disso, foi avaliado se a 

experiência alimentar prévia influencia na escolha de alimento em subseqüente instar larval, em 

campo e em laboratório, e quais seriam os efeitos de um período de privação de 24 horas de 

alimento, antes da mudança de hospedeiro, sobre a performance do inseto.

Como a migração na natureza é mais comum a partir do 4º ínstar, as lagartas receberam 

um tipo de alimento até o final do terceiro ínstar e, a partir do 4º, quando houve mudança de 

hospedeiro, o outro tipo: a) couve durante todo o desenvolvimento, b) couve até terceiro ínstar, 

depois rúcula, c) rúcula durante todo o desenvolvimento, d) rúcula até terceiro instar, depois 

couve. O mesmo foi feito com os hospedeiros couve e repolho. Cada grupo foi composto por 10 

caixas com 7 lagartas cada caixa. Os parâmetros utilizados para medir a performance foram 

tempo de desenvolvimento, porcentagem de pupação, de emergência, peso pupal, nº de oócitos e 

índices digestórios. 

Apesar de pequenas diferenças digestórias, possivelmente causadas pela adequação às 

diferenças  de  nutrientes,  todas  as  alimentações  testadas  originaram  parâmetros  de 

desenvolvimentos  de  imaturos  semelhantes,  porcentagem  de  emergência  e  fecundidade 

potencial altas. De acordo com os resultados encontrados no presente estudo, rúcula e repolho 

- 1 -



seriam os hospedeiros de valores nutritivos semelhantes e couve, o hospedeiro de valor nutritivo 

diferente (e mais adequado para a performance de  A. monuste). Rúcula e repolho são menos 

adequados  para  a  espécie  no  final  do  desenvolvimento,  pois  pupas  originadas  de  lagartas 

alimentadas  com  estas  crucíferas,  durante  todo  o  desenvolvimento  ou  nos  ínstares  finais, 

apresentaram, de uma forma geral, menor quantidade de massa e também produziram menos 

oócitos, inclusive quando houve privação alimentar entre os hospedeiros.

A preferência alimentar por rúcula, ao invés de couve, e por couve, ao invés de repolho, 

independente do alimento prévio, mostra que a indução não determina a escolha por hospedeiros 

em imaturos em A. monuste. Uma tendência à ocorrência de indução foi observada somente no 

par couve/rúcula, pois um maior número de lagartas escolhia a couve como alimento quando o 

alimento prévio foi couve. Já no caso de couve/repolho, um número menor de lagartas escolhia 

o repolho se ele fosse ingerido previamente. Não foi confirmada a semelhança de preferência em 

campo e em laboratório.

A privação de 24 horas de alimento entre a mudança de hospedeiros não provocou danos 

adicionais na performance das lagartas alimentadas com couve e rúcula, mas aumentou a média 

das taxas de mortalidade dos grupos alimentados com couve e repolho, além do aumento do 

tempo de pupação no grupo re-c. 

Palavras-chaves:  Ascia monuste, Brassicaceae, mudança de hospedeiro, preferência, privação 

alimentar.
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INTRODUÇÃO

1. Comportamento alimentar em insetos

O alimento tem influenciado profundamente a evolução dos animais e o tipo de alimento 

está intimamente relacionado ao comportamento e fisiologia do seu consumidor (Slansky & 

Rodrigues,  1987).  A  alimentação  é  considerada  condição  fundamental  para  o  crescimento, 

desenvolvimento e reprodução dos animais. A máxima eficiência na alimentação depende de um 

encadeamento  de  comportamentos,  incluindo  a  localização  de  fontes  de  alimentação, 

reconhecimento  e  aceitação  de  alimentos  adequados  (Matthews  &  Matthews,  1978).  Estas 

manifestações comportamentais estão, portanto, sob forte pressão seletiva.

 Estudos envolvendo nutrição procuram determinar quais alimentos são necessários para 

que  as  funções  vitais  de  um  organismo  sejam  cumpridas  qualitativa  e  quantitativamente 

(Zucoloto, 2000). As necessidades nutricionais dos insetos são semelhantes, porém, suas dietas 

são diversificadas, o que tem originado muitos estudos sobre seus hábitos alimentares (Whitman 

et al., 1994).

Aproximadamente  10%  da  produção  primária  vegetal  é  consumida  por  insetos  e  a 

porcentagem de folhas que recebe algum dano pelos insetos é de 80% (Damman,  1987).  A 

planta é um organismo extremamente complexo, com seus constituintes variando ao longo do 

dia, das estações, com o estágio de crescimento da planta, o tecido, condições climáticas e de 

solo. Apesar de nós só podermos alcançar as riquezas e nuâncias com a ajuda de instrumentação 

sofisticada, insetos fitófagos conseguem perceber diferentes substâncias e incorporá-las aos seus 

hábitos alimentares (Schoonhoven, 1990). 

Os  recursos  orgânicos  usados  pelos  insetos  variam amplamente  em relação  ao  valor 

nutricional, aceitabilidade (ranking preferencial e escolha) e disponibilidade, dependendo das 

condições ambientais (Schowalter,  1996). Entretanto, esses recursos não são necessariamente 

igualmente digeridos em componentes utilizáveis pelo inseto e outros podem apresentar ainda 

toxicidade elevada.
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Dos artrópodes herbívoros cerca de 80% são especialistas, alimentando-se somente de 

plantas pertencentes à mesma família (Schoonhoven et al., 1998). Variações no alimento devido 

a  mudanças  fenológicas,  ontogenéticas  e  genéticas  entre  espécies  são  geralmente  tão 

substanciais que um inseto folívoro não pode se habituar a consumir simplesmente qualquer tipo 

de planta (Slansky & Rodrigues, 1987).

2. Performance

O termo performance é utilizado para caracterizar a sobrevivência de todos os estágios 

imaturos (ovo, larva e pupa),  o crescimento larval,  a massa pupal, a eficiência indicada por 

índices  nutricionais  (Waldbauer,  1968;  Scriber  &  Slansky  Jr.,  1981),  a  fecundidade  e  a 

longevidade do adulto (Thompson, 1988). As causas de uma performance, adequada ou não, não 

dependem  exclusivamente  da  interação  inseto-planta  ou  somente  do  valor  nutricional  do 

hospedeiro; dependem das interações com predadores, mutualistas ou diferenças abióticas nos 

habitats em que as plantas crescem. Conseqüentemente, análises em laboratório, sempre que 

possível, devem ser complementadas com observações em campo, na presença de competidores, 

predadores e diferenças climáticas (Thompson, 1988). 

Pelo entendimento das respostas nutricionais e as conseqüências que acarretam durante a 

vida do organismo é possível compreender a ecologia e a evolução das diferenças expressas 

pelas espécies (Slansky, 1982). Estudos de consumo e utilização de alimento têm sido realizados 

justamente com o objetivo de determinar, com base nos parâmetros nutricionais do inseto, as 

causas  que  tornam  certas  plantas  hospedeiras  menos  adequadas  ao  desenvolvimento  e 

reprodução  de  um determinado  inseto  (Waldbauer,  1964).  As  características  da  planta  que 

afetam a performance do inseto incluem a composição nutricional, aleloquímicos, características 

físicas como dureza, tamanho, forma e textura (Tabashnik & Slansky Jr, 1987; Renwich, 1983), 

além da distribuição temporal,  espacial e abundância (Tabashnik & Slansky Jr,  1987). Estes 

fatores podem ser determinantes no reconhecimento do hospedeiro (Slansky & Scriber, 1985; 
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Thompson & Pellmyr, 1991; Dodds et al., 1996). A idade do hospedeiro também influencia na 

performance do inseto pelas diferenças no teor de água, nitrogênio, fibras e dureza da planta, 

podendo  apresentar  maiores  taxas  de  crescimento,  sobrevivência  e  ganho  de  peso  quando 

alimentadas em folhas jovens (Bittencourt-Rodrigues & Zucoloto, 2005).

As  plantas  hospedeiras  não  são  igualmente  utilizadas,  algumas  são  somente  aceitas, 

outras, preferidas (Singer, 1986). Em alguns casos, podem-se encontrar pequenas variações na 

preferência  resultantes  de  fatores  ecológicos  e  condições  biogeográficas  locais.  Variações 

geográficas  quanto  ao  uso  das  plantas  hospedeiras  podem ocorrer  devido  à  disponibilidade 

relativa das espécies de plantas ou por diferenças genéticas na preferência (Thompson, 1988). 

3. Seleção de hospedeiro alimentar 

Um  dos  maiores  enigmas  no  campo  do  comportamento  animal  é  como  funciona  a 

seleção  de  dietas  pelos  insetos  (Schoonhoven,  1996).  Esta  seleção  envolve  uma  série  de 

“decisões”. Características físicas e conteúdos nutricionais variados de diferentes espécies de 

plantas utilizadas pelos insetos podem influenciar na sobrevivência, no crescimento, no tempo 

de  desenvolvimento,  na  reprodução e  no comportamento  de escolha  (Scriber,  1984;  Singer, 

1986). 

A localização de uma planta hospedeira potencial ocorre à distância pela visão e olfato, 

na percepção de odores, e após o encontro, ocorre o contato com a superfície da planta através 

dos  quimiosensores  de  contato,  nos  tarsos  e  ovipositores,  que  respondem  às  substâncias 

químicas  do alimento  (Feeny,  1977).  Esta  fase  tem um papel  determinante  na aceitação ou 

rejeição do inseto pela planta.  A maioria deles dispõe de um comportamento de seleção da 

planta  hospedeira  muito  especializado  e  conta  com  sensores  olfativos  e  gustativos  que 

respondem a substâncias de plantas taxonômicas específicas (Van Loon & Dicke, 2001).

Como  pode  haver  mudança  entre  partes  ingeridas  pelo  imaturo  durante  o  seu 

desenvolvimento, a sua preferência também pode ser alterada, de acordo com suas necessidades 
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nutricionais. Larvas de 5º ínstar de Ceratitis capitata (Diptera, Tephritidae) preferem alimentos 

ricos em carboidratos a alimentos ricos em proteínas, enquanto larvas dos primeiros instares 

preferem alimentos com altos teores protéicos (Zucoloto,  1987). Lagartas de  Ascia monuste, 

entretanto, não exibiram tais mudanças de preferência, mas outros fatores, como a experiência 

prévia  (Bernays  &  Weiss,  1996),  podem  influenciar  a  escolha,  apesar  de  não  terem  sido 

confirmados pelos experimentos de Rodrigues (2004). 

A experiência  prévia  exerce  um papel  importante  no  processo  de  reconhecimento  e 

preferência por uma dada planta hospedeira (Dethier, 1982). De acordo com Singer (1986), o 

uso de diversas plantas por determinado inseto pode resultar em uma variação dessa preferência. 

O efeito da experiência deve ser originado através de uma variedade de diferentes mecanismos, 

que  podem  incluir  habituação,  aumento  da  habilidade  de  processar  substâncias  tóxicas, 

sensitização, indução, aprendizagem associativa (Bernays, 1995; Bernays & Weiss, 1996).

A  preferência  pelo  alimento  experimentado  previamente  (indução)  tem  sido 

documentada  em  muitas  espécies  de  insetos  fitófagos  (Bernays,  1995);  foi  registrada  em 

diversas espécies de lepidópteros, entre eles, Manduca sexta (Saxena & Schoonhoven, 1982) e 

Heliothis zea (Jermy et al., 1968). Os mecanismos fisiológicos da indução, mesmo comuns, são 

pouco estudados (Bernays & Weiss, 1996). O efeito adaptativo da indução seria a restrição a 

mudanças  de  hospedeiro,  diminuindo  o  custo  metabólico  na  detoxificação de  aleloquímicos 

(Hsiao, 1985). 

4. Privação alimentar

A  eficiência  de  utilização  de  alimento  por  larvas  de  lepidópteros  que  normalmente 

alimentam-se continuamente pode ser afetada por pequenos períodos de privação de alimento 

(Waldbauer,  1968). Assim como o valor nutricional  dos alimentos,  a privação alimentar  em 

Lepidoptera  pode  ter  um efeito  complexo  em vários  índices  digestórios  e  de  eficiência  de 

utilização, afetando também o comportamento alimentar (Schroeder, 1976; Grabstein & Scriber, 
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1982). Respostas compensatórias aparentemente são comuns em insetos herbívoros: Slansky e 

Wheeler  (1989)  mostraram  que  larvas  de  Anticarsia  gemmatalis (Lepidoptera,  Noctuidae) 

aumentam a quantidade de dieta ingerida quando esta se apresenta mais diluída.

A alimentação larval suporta o crescimento dos imaturos dos insetos; em certo ponto, o 

crescimento  cessa  e  os  nutrientes  obtidos  nesta  fase  são  acumulados  e  alocados  durante  a 

metamorfose para o corpo do adulto (Boggs & Freeman, 2005). Em adição, alguns nutrientes 

podem ser alocados como reserva na forma de lipídeos ou proteínas, por exemplo. Essa variação 

na qualidade e na quantidade do alimento larval ou do adulto pode resultar em alterações no 

padrão normal de alocação; em contraste, outras mudanças podem ter pouco ou nenhum efeito 

(Boggs & Freeman, 2005).

5. Mudança de hospedeiro

A prioridade da exploração de recursos para desenvolvimento e sobrevivência faz uma 

forte  pressão  seletiva  nos  insetos  para  adaptar-se  à  mudança  na  qualidade  do  hospedeiro 

(Schowalter,  1996).  O  uso  de  diferentes  espécies  de  plantas  hospedeiras  com  variadas 

características físicas e conteúdos nutricionais podem influenciar sobrevivência,  crescimento, 

tempo de  desenvolvimento,  reprodução  e  comportamento  de  escolha  em insetos  herbívoros 

(Scriber, 1982; Awmack & Leather, 2002). 

Muitos  trabalhos  têm  encontrado  efeitos  deletérios  da  mudança  de  hospedeiro  na 

performance de imaturos (Scriber, 1981; Cunningham & West, 2001). Tais efeitos podem variar 

desde o aumento no tempo de desenvolvimento, uma vez que os insetos podem demorar a fazer 

suas escolhas, passando pela diminuição temporária do consumo do alimento, supressão da taxa 

de crescimento,  diminuição da utilização do alimento,  menor peso pupal até o aumento dos 

níveis de mortalidade (Bernays & Bright, 2001). Outros autores, entretanto, têm encontrado que 

a variabilidade de recursos pode aumentar a incorporação de biomassa (Pfisterer et al., 2003) ou 

que, dependendo da seqüência dos hospedeiros, o imaturo pode até ser beneficiado (Stoyenoff et  
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al., 1994a; Moreau et al., 2003). Um hospedeiro pode, assim, ser mais apropriado nos primeiros 

instares, enquanto não o é nos instares finais (Stoyenoff et al., 1994b). 

Os  efeitos  da  mudança  experimental  de  hospedeiro  sobre  a  utilização  da  biomassa 

vegetal larval ainda são obscuros (Scriber, 1981). Lagartas no quinto instar podem crescer mais 

rapidamente em uma dieta particular se elas experimentaram esta dieta nos ínstares anteriores 

(Stockhoff, 1992). Entretanto, algumas hipóteses sugerem que a dieta nos ínstares iniciais pode 

influenciar  mais  a  taxa  de  crescimento  se  elas  tiverem  maior  ou  menor  concentração  de 

proteínas (Slansky & Scriber, 1985; Simpson & Simpson, 1990; Stockhoff, 1992). 

6. Biologia de Ascia monuste

Trabalhos realizados com Lepidoptera têm sido importantes  para o entendimento das 

interações inseto-planta e para a tentativa de correlacionar a seleção de hospedeiros para a prole 

e  para  a  sobrevivência  e  reprodução  desta  prole  (Thompson,  1988).  Em  sua  maioria,  os 

lepidópteros  alimentam-se  muito  na  fase  imatura,  pois  os  adultos  emergem  praticamente 

preparados para a reprodução. Os adultos das espécies diurnas alimentam-se basicamente de 

carboidratos (néctar de flores) (Borror  et al., 1981). Os principais representantes desta ordem 

são  as  borboletas  e  mariposas  que,  em  geral,  têm  considerável  importância  econômica, 

considerando-se que as lagartas da maioria das espécies são herbívoras e muitas, consideradas 

sérias “pragas” agrícolas como, por exemplo, as pertencentes à Família Pieridae (Borror et al., 

1981). 

Vários trabalhos foram realizados com a espécie A. monuste visando determinar fatores 

que influenciam a cópula, a oviposição, o desenvolvimento individual e as características físicas 

dos  indivíduos  em laboratório  e  no  campo (Lordello  & Rodrigues,  1952;  Shima  & Gobbi, 

1981a,b). Conhecidas como curuquerês-da-couve, são consideradas umas das mais importantes 

predadoras de “crucíferas” (Família Brassicaceae) da região Neotropical (Chew, 1988). 
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As brassicáceas constituem uma família numerosa, ocupando um lugar proeminente na 

olericultura do centro-sul (Filgueira, 1982). A maioria dos vegetais do gênero Brassica pertence 

a uma única espécie - Brassica oleracea - e são produzidos por modificações no sistema foliar 

ou radicular,  sendo que cada um deles tem sua própria história  de domesticação (Filgueira, 

1982).  Dentre  os  representantes  desta  família  (couve,  couve-flor,  rúcula,  mostarda,  repolho, 

brócolis, etc), couve destaca-se por sua facilidade de cultivo: a couve manteiga (var. acephala) é 

a  variedade  que  mais  se  assemelha  à  couve  selvagem,  ainda  encontrada  na  região  do 

Mediterrâneo (Filgueira, 1982). 

As  hortas  de  couve são  encontradas  praticamente  o  ano todo.  Entretanto,  como são 

tipicamente de clima frio, possuem pico de crescimento no outono-inverno quando em regiões 

quentes (Filgueira, 1982). Ao contrário do seu hospedeiro, a borboleta desenvolve-se somente 

nos períodos mais quentes, entre os meses de novembro a maio, e dificilmente é encontrada no 

período frio e seco mantendo-se em subpopulações (Barros, 1998).

As brassicáceas caracterizam-se pela presença de glicosinolatos, cuja concentração pode 

variar com a idade da planta (Bittencourt-Rodrigues & Zucoloto, 2005) e com as condições de 

crescimento  (Tabashnik  &  Slansky  Jr.,  1987).  Acredita-se  que  os  glicosinolatos  sejam 

responsáveis pelo reconhecimento do hospedeiro pela borboleta (Chew, 1988), embora estes 

sejam repelentes ou tóxicos para espécies não adaptadas (Blaw et al., 1978; Futuyma & Mark, 

1992).

No campo, as lagartas de  A. monuste  se alimentam no local  onde a mãe ovipositou. 

Devido  às  lagartas  de  primeiro  e  segundo  instares  ingerirem  uma  pequena  quantidade  de 

alimento,  a  competição intraespecífica  por  alimento  ocorre somente  durante  os  três  instares 

finais, quando uma grande proporção dos imaturos migra para outras regiões do hospedeiro para 

completar seu desenvolvimento. Observações em campo deixam claro que lagartas no 4º e 5º 

instares são capazes de razoável mobilidade e inclusive podem mudar de um cultivar para outro 

(Catta-Preta & Zucoloto, 2003). Mesmo os agrupamentos larvais pequenos (20 indivíduos) não 
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são suportados pelos recursos disponíveis numa planta de couve de tamanho médio (Barros-

Bellanda & Zucoloto, 2003). 

Embora A. monuste se alimente somente de brassicáceas, as folhas ingeridas podem ser 

de idades ou variedades diferentes a partir do local de oviposição das fêmeas-mães e as lagartas 

podem ficar expostas à variação nutricional destas folhas. A mudança para outras partes de um 

mesmo  hospedeiro,  ou  para  outros  hospedeiros,  prevalece  em:  1)  espécies  que  ovipositam 

muitos ovos juntos (Floater, 1996), como é o caso da espécie estudada; 2) quando larvas se 

alimentam de tecidos específicos do hospedeiro (Zalucki et al., 1986) ou 3), quando as espécies 

se alimentam em plantas pequenas (Walhberg, 2000), refletindo possivelmente o esgotamento 

dos recursos devido ao aumento de ingestão que ocorre com o crescimento das lagartas (Chew, 

1975); a diminuição da capacidade da planta de suportar as lagartas crescidas (Gaston  et al., 

1991) ou a variação das necessidades nutricionais dos imaturos (Despland & Simpson, 2000). 

7. Trabalhos anteriores e objetivos

Em 1993, Felipe & Zucoloto descreveram o comportamento alimentar de imaturos de A. 

monuste frente  a  hospedeiros  de  espécies  e  variedades  diferentes  e  demonstraram  que  a 

performance é melhor em couve, brócoli, couve-flor e rúcula do que em mostarda e repolho. 

Existem evidências de que o primeiro grupo tem um maior conteúdo nutricional (proteínas e 

carboidratos)  que  o  último.  Outros  experimentos  foram  realizados  para  determinar  a 

performance e a preferência dessa espécie por hospedeiro usando couve e mostarda (Brassica 

juncea) (Barros & Zucoloto, 1999). Estes experimentos mostraram que: 1) estas plantas diferem 

em seu conteúdo de nitrogênio, sendo que a couve tem maior quantidade, 2) a performance foi 

melhor  na  alimentação  em  couve  do  que  em  mostarda  para  a  população,  3)  as  fêmeas 

escolheram a couve em experimentos de preferência de oviposição, indicando a presença de 

uma correlação positiva com a performance, e 4) não houve preferência alimentar significativa 

por parte dos imaturos.
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A. monuste seleciona, então, os hospedeiros quanto: (1) à qualidade das plantas (Barros 

& Zucoloto, 1999), (2) à face da folha (Diniz,  1998), e (3) à idade das folhas (Bittencourt-

Rodrigues & Zucoloto, 2005).

Depois de uma determinada idade, lagartas de A. monuste migram para outras folhas que 

estejam por perto (Barros-Bellanda & Zucoloto, 2003), sendo que além da mudança entre partes 

de uma mesma folha (Catta-Preta & Zucoloto, 2003) e entre folhas de um mesmo hospedeiro 

(Bittencourt-Rodrigues & Zucoloto, 2005), essa mudança pode se dar para outros hospedeiros, 

bastando que estejam próximos, como ocorre em várias hortas. 

A mudança para hospedeiros de valores nutritivos semelhantes causará danos menores 

no  desenvolvimento  do  que a  mudança  pra hospedeiros  de  valores  nutritivos  diferentes?  O 

tempo de desenvolvimento dos grupos que ingerirem repolho nos primeiros ínstares será mais 

longo do que o do grupo que ingerir couve?

Há correlação entre preferência e performance dos imaturos? A experiência alimentar 

prévia  influencia  a  preferência  de  hospedeiros?  E  o  repolho,  muito  diferente  nutricional  e 

fisicamente  da  couve,  será  severamente  rejeitado  na  alimentação,  mesmo  por  indivíduos 

alimentados  durante grande parte  do período larval  neste  hospedeiro?  Haverá diferenças  na 

escolha das lagartas entre os cultivares em campo e em laboratório? A disposição espacial das 

hortaliças em campo influencia nesse “encontro” das lagartas mais que a atração química?

A mudança para outros hospedeiros pode não ser uma tarefa fácil para as lagartas. Além 

dos riscos de predação, elas podem apresentar dificuldades em encontrar um novo hospedeiro. 

Qual será a performance dos imaturos e dos adultos se passarem por um período de privação 

antes da troca de hospedeiro? A. monuste é capacitada a compensar um déficit nutritivo ocorrido 

durante  a  privação  de  hospedeiro  quando  tem  acesso  ao  alimento?  Como  seria  essa 

compensação em relação aos diferentes hospedeiros encontrados?
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 Procuramos responder estas e outras questões através do desenvolvimento desse projeto. 

Além de aspectos específicos, foram estudados aspectos gerais sobre a biologia de A. monuste, 

que poderão ser abordados em discussões ecológicas e econômicas.

Diante do exposto, os objetivos deste trabalho foram: 

1. Avaliar,  em  laboratório,  como  a  mudança  para  folhas  de  valores  nutritivos  semelhantes  ou 

diferentes, em uma mesma fase ontogenética, pode afetar a performance de A. monuste. As espécies 

e variedades testadas foram a couve (B. oleracea var. acephala), a rúcula (Eruca sativa) e o repolho 

(B. oleracea var. capitata), três hospedeiros naturais que diferem quanto ao valor nutricional (Felipe 

& Zucoloto, 1993). A rúcula e o repolho foram escolhidos como hospedeiros alternativos devido à 

rúcula apresentar quantidades de proteínas e calorias semelhantes à da couve, enquanto o repolho, 

quantidades inferiores (Felipe & Zucoloto, 1993).

2. Verificar se a experiência prévia influencia na escolha do alimento pelas lagartas nos três estágios 

finais de desenvolvimento larval em laboratório e no penúltimo estágio de desenvolvimento larval 

em campo,  tanto  com relação  à  migração  para  hospedeiros  de  valores  nutritivos  semelhantes 

quanto para de valores diferentes.

3. Investigar  a  influência  da  privação  de  hospedeiro  alimentar  durante  24h  do  ciclo  imaturo 

juntamente com a mudança de hospedeiro. 
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MATERIAL E MÉTODOS

FASE 1 - Performance na mudança de hospedeiro

Os ovos de  A. monuste (fig.1) foram coletados em folhas de couve manteiga em uma 

horta,  onde  não  se  aplica  nenhum  tipo  de  agrotóxico,  localizada  próxima  ao  bloco  7  do 

Departamento  de  Biologia  da  Faculdade  de  Filosofia,  Ciências  e  Letras  de  Ribeirão  Preto 

(FFCLRP/USP).  Os ovos foram levados ao laboratório e as lagartas recém–eclodidas (fig.2) 

(aproximadamente 72 horas após a oviposição) divididas em grupos para tratamentos diferentes. 

Foram utilizados três tipos de alimento: folhas de couve comum (B. oleracea var.  acephala), 

folhas de rúcula (E. sativa) e folhas de repolho (B. oleracea var.  capitata) (fig.3). As lagartas 

receberam um tipo de hospedeiro até o último dia do terceiro instar e depois, o outro tipo. Os 

tratamentos (grupos) foram: a) couve durante todo o desenvolvimento, b) couve até o final do 

terceiro ínstar, depois rúcula, c) rúcula durante todo o desenvolvimento, d) rúcula até o final do 

terceiro  ínstar,  depois  couve.  O  mesmo  foi  feito  com  os  hospedeiros  couve  e  repolho.  A 

mudança de hospedeiro, quando presente, aconteceu no primeiro dia do quarto instar, porque 

estudos anteriores (Diniz, 1998; Barros-Bellanda & Zucoloto, 2003) encontraram que as lagartas 

migram com maior freqüência a partir desse estágio larval.

Nos experimentos realizados em laboratório, as folhas foram retiradas do hospedeiro na 

horta e levadas ao laboratório. Os pecíolos foliares eram inseridos em copos com água para a 

manutenção do turgor e qualidade nutricional (Scriber, 1977) e eram fornecidas ainda frescas às 

lagartas; colocadas em caixas de acrílico padrão (10x10x4cm), transparentes e com furos na 

tampa  (fig.4)  para  oxigenar,  e  forradas  com papel  toalha  (Felipe  &  Zucoloto,  1993),  para 

absorção da umidade e facilitação da limpeza. Diariamente, as folhas e os papéis toalha foram 

trocados, as fezes retiradas e as caixas, limpas com álcool. A quantidade de alimento fornecida 

era suficiente para todas as lagartas da caixa se alimentarem sem competição. O número de 



lagartas por teste variou de acordo com as eclosões, mas em nenhum dos casos foram mais que 

7 lagartas na mesma caixa, para evitar canibalismo. 

Cada grupo foi  composto por 10 caixas (n=10),  embora fossem necessárias  algumas 

caixas-reserva. As caixas de acrílico permaneciam dentro de uma estufa (70x53x30cm) (fig.5), o 

que proporcionou condições de temperatura e umidade constantes, sendo a temperatura 29ºC ± 

2ºC e a umidade relativa ao redor de 80% (Felipe & Zucoloto, 1993; Barros & Zucoloto, 1999). 

A estufa utilizada possui tampa de vidro, que permitia a passagem de luz fluorescente (400lx) 

durante 10h/dia (Barros & Zucoloto, 1999, Zago-Braga & Zucoloto, 2004).

Índices de desenvolvimento

Os parâmetros utilizados para medir a perfomance dos imaturos podem ser divididos em 

2 tipos: índices de desenvolvimento e índices digestórios. Os índices de desenvolvimento foram: 

tempo de desenvolvimento até o último dia do terceiro instar,  tempo do quarto instar  até  a 

pupação, taxa de mortalidade (número de lagartas mortas em relação ao número de lagartas 

inicial, entre a eclosão e a pupação), tempo de emergência, taxa de emergência, peso pupal e 

fecundidade potencial. 

A mudança de instar foi verificada diariamente pela presença de cápsula cefálica e/ou 

exoesqueleto larval (fig.6) nas caixas de alimentação. O tempo de emergência foi calculado da 

pupação à emergência, sendo que os valores foram registrados duas vezes ao dia (8h e 17h). A 

porcentagem de emergência corresponde ao número total de adultos emergidos em relação ao 

número inicial de pupas. Para obtenção do peso pupal, uma pupa de cada caixa foi morta por 

congelamento (24 horas no congelador), logo após sua pupação, e posteriormente colocada em 

estufa por 24 horas a 80ºC para obtenção do peso seco, em balança analítica. Foram pesados 10 

adultos no total (n=10), sem distinção de sexo, de cada grupo experimental. Para obtenção do 

número de oócitos das fêmeas, elas foram congeladas logo após a emergência. Após 24 horas de 

congelamento, foram dissecadas em solução salina sob estereomicroscópio. Após a separação 



dos ovaríolos, adicionou-se álcool para enrigecimento do material, facilitando o manuseio e a 

contagem de oócitos. A contagem foi realizada incluindo até as últimas regiões ovaladas dos 

ovaríolos (Zago-Braga & Zucoloto, 2004). 

Índices digestórios

Para a obtenção de índices digestórios,  foram necessárias medidas da  Digestibilidade 

Aproximada (D.A.,  quantidade de alimento  digerido), Eficiência  na Conversão do Alimento 

Ingerido (E.C.I.,  quantidade do alimento ingerido assimilado) e  Eficiência na Conversão do 

Alimento Digerido (E.C.D., quantidade do alimento digerido transformado em biomassa). Esses 

índices foram calculados segundo Slansky e Scriber (1985), cujas fórmulas seguem:

D.A. =[(Ingestão – Fezes)/Ingestão] x 100

E.C.I. = (Biomassa Incorporada/Ingestão) x 100

E.C.D. = [Biomasssa Incorporada/(Ingestão – Fezes)] x 100

Para  cada ínstar  analisado,  medidas  (correspondentes  a  um período  de  24  horas)  da 

ingestão  de  alimento  (couve,  rúcula  ou  repolho),  fezes  e  incorporação  de  biomassa  foram 

analisadas. As lagartas eram individualizadas em vidros padronizados de 5,5 cm de diâmetro e 7 

cm de  altura  (fig.7),  juntamente  com o  alimento  correspondente,  tampados  com gaze (para 

ocorrer  renovação  do  ar  dentro  do  recipiente)  e  forrados  com  papel  toalha.  Os  vidros 

permaneciam dentro de estufa já descrita sob condições controladas.

Para a medida da ingestão, uma folha de couve ou de repolho foi cortada ao meio em 

corte longitudinal (fig.8) (para que ambas as metades tivessem composição igual) (Felipe & 

Zucoloto, 1993), colocada uma sobre a outra e tiveram as bordas recortadas, para que a área das 

duas metades da folha fosse o mais semelhante possível. No caso da folha de rúcula, como sua 

área  total  é  relativamente  pequena  para  o  corte  longitudinal,  duas  folhas  diferentes  eram 

sobrepostas e suas bordas recortadas. Uma metade da folha foi destinada à obtenção do peso 



seco e a outra foi fornecida à lagarta como alimento e após 24 horas, o restante de folha não-

ingerida foi submetido à secagem para obtenção do peso seco. A diferença entre o peso seco da 

metade intacta e o peso seco dos restos da metade fornecida como alimento é o valor da ingestão 

de alimento. 

Ao final do período de aplicação do tratamento, as fezes excretadas durante as 24 horas 

foram coletadas e submetidas à secagem para obtenção do peso seco sobre pedaços de papel 

alumínio previamente pesados para que este valor fosse descontado.

Para a obtenção das medidas de biomassa incorporada, no momento da montagem do 

experimento, 3 lagartas de cada caixa foram separadas aleatoriamente, mortas por congelamento 

e submetidas a secagem para obtenção do peso seco. Foi calculada uma média desses pesos e 

esta foi utilizada como peso inicial das lagartas no início de cada instar (3º, 4º e 5º). As demais 

lagartas  de  cada  caixa  foram  individualizadas  em  recipientes  de  vidro  e  submetidas  aos 

tratamentos  experimentais.  Ao  final  de  24  horas,  cada  lagarta  foi  morta  e  seu  peso  seco, 

computado. O valor do peso seco de cada lagarta após 24 horas de tratamento menos a média 

dos valores de pesos secos iniciais é o valor da biomassa incorporada por cada lagarta durante o 

período analisado.

Todo o material destinado à obtenção do peso seco foi mantido em estufa a 80ºC por 24 

horas (Felipe & Zucoloto, 1993). 

Os testes estatísticos utilizados para as análises de dados foram: Kruskal-Wallis para os 

índices de desenvolvimento e o teste One Way Analysis of Variance (ANOVA) para os índices 

digestórios,  com nível  de  significância  igual  a  0,05  (α=0,05).  Quando  as  diferenças  foram 

significativas, os grupos foram comparados com o teste de múltiplas comparações de Student-

Newman-Keuls.



FASE 2  - Escolha de hospedeiro em laboratório 

Foi verificada a preferência alimentar entre folhas de couve e rúcula e entre folhas de 

couve e repolho através do acompanhamento das lagartas na folha ou planta escolhida. Utilizou-

se lagartas recém-eclodidas, de 3º, 4º e 5º ínstares. 

1. Realizada com lagartas recém-eclodidas (RE)

Experimento 1

As  lagartas  recém-eclodidas  foram  separadas  logo  após  sua  eclosão,  antes  de  se 

alimentarem da  folha  em que  estavam.  Os  grupos  experimentais  foram:  a)  lagartas  recém-

eclodidas originárias de posturas em couve na natureza para escolha entre couve e rúcula e b) 

lagartas recém-eclodidas originárias de posturas em couve na natureza para escolha entre couve 

e repolho. A contagem de quantas lagartas estava em cada folha foi feita no final de um período 

de 24 horas.

A análise de dados foi feita utilizando-se o teste-t, com α=0,05.

1. Realizada com lagartas de 3º, 4º e 5º ínstares alimentadas previamente com couve, rúcula 

ou repolho.

Experimento 2

Esse experimento dividiu-se em 4 grupos: a) lagartas alimentadas com folhas de couve 

até o terceiro instar e depois colocadas para escolher entre folhas de couve e rúcula; b) lagartas 

alimentadas com folhas de rúcula até o terceiro instar e depois colocadas para escolher entre 

folhas de couve e rúcula; c) lagartas alimentadas com folhas de couve até o terceiro instar e 

depois colocadas para escolher entre couve e repolho e d) lagartas alimentadas com folhas de 

repolho até o terceiro instar e depois colocadas para escolher entre folhas de couve e repolho. 



A preferência  larval  pode ser  definida  tanto  pela  quantidade de alimento  consumido 

quanto pela velocidade que é ingerido sob condições experimentais controladas (Dethier, 1982). 

Neste experimento, foi observado qual das folhas cada lagarta ingeria primeiro e as medidas das 

taxas de ingestão de cada folha num período de 24 horas. Além disso, foram observadas também 

quantas lagartas comeram somente um tipo de folha (só couve, só rúcula ou só repolho).

Experimento 3

Os mesmos procedimentos do experimento 2 foram seguidos, com a escolha sendo feita 

no 4º instar larval e tempo de experimento de 9 horas.

Experimento 4

Foram seguidos os mesmos procedimentos do experimento 2, mas com lagartas de 5º 

ínstar.  As  lagartas  nesse  estágio  de  desenvolvimento  já  apresentam  bastante  mobilidade  e 

definem o alimento que irão ingerir mais rapidamente, como mostram experimentos prévios. 

Assim, o tempo de experimento neste ínstar foi de 6 horas.

As lagartas foram colocadas no centro das caixas de acrílico descritas,  forradas com 

papel toalha umidecido. Para o experimento com lagartas recém-eclodidas, foram colocadas 10 

lagartas no centro das caixas; duas folhas pequenas de couve e duas folhas pequenas de rúcula 

ou  repolho  foram  distribuídas  alternadamente  nos  cantos  das  caixas  e  após  o  período 

determinado, as folhas foram retiradas para a realização da contagem do número de lagartas 

presentes em cada uma. As lagartas mortas ou que não estavam em nenhuma das folhas não 

foram computadas.  Para  os  experimentos  com lagartas  de  3º,  4º  e  5º  instares,  foi  utilizada 

somente uma lagarta por caixa (fig.9). Um pedaço da folha de cada espécie foi colocado em 

cada canto da caixa e outro pedaço de mesma área (corte sobreposto) foi secado na estufa para 

obtenção do peso seco. Após o período do teste, os pedaços de folhas restantes foram levados à 

estuda por 24 horas a 80ºC e obtidos os pesos secos para a determinação da ingestão de cada 



espécie/variedade  de  planta  pelas  lagartas.  As  caixas  foram mantidas  dentro  de  estufa,  sob 

condições  já  descritas,  durante  todo o período de experimentação  e  para  cada grupo foram 

realizadas 10 repetições.

Nos experimentos com experiência prévia, foi tomado o cuidado de minimizar os efeitos 

do grupo: cada postura foi coletada e após a eclosão, as lagartas foram distribuídas em números 

iguais nas caixas de criação. Assim, se efeitos adversos de endocruzamentos, dieta da geração 

anterior ou outros efeitos ocorressem (Ting et al., 2002), cada grupo seria afetado igualmente.

A análise de dados dos experimentos 2, 3, e 4 foram feitos utilizando-se o teste Mann-

Whitney quando a preferência  foi  determinada pela primeira  folha que a  lagarta  ingeria (1ª 

escolha), e o teste-t quando a preferência foi determinada pela quantidade de ingestão de cada 

folha, com α=0,05.

- Escolha de hospedeiro em campo

1.  Realizadas  com  lagartas  de  4º  instar,  alimentadas  previamente  com  couve,  rúcula  ou  

repolho.

Os testes de preferência das lagartas em campo foram realizados em casa de vegetação 

(fig.10),  próxima  ao  bloco  7  (FFCLRP/USP),  sem temperatura  e  luminosidade  controladas, 

tendo-se  o  cuidado  de  realizar  os  experimentos  com  grupos  controles  e  experimentais 

concomitantemente, para que as variações ambientais tivessem o mesmo efeito sobre os grupos. 

Inicialmente, seriam utilizadas lagartas de 4º e 5º instares neste experimento, uma vez que a 

migração  das  lagartas  ocorre  essencialmente  nestes  instares  (Barros-Bellanda  &  Zucoloto, 

2003). Logo nos primeiros experimentos feitos com lagartas de 5º instar, observou-se que além 

de demorarem mais para encontrar o hospedeiro, estas lagartas também migravam para fora dos 

canteiros de experimentação. Lagartas de 5º instar, além de forragearem por alimento, também 

migram  em  busca  de  um  local  adequado  para  pupação.  Este  fato  poderia  influenciar  nos 



resultados e por essa razão determinou-se que este experimento seria feito apenas com lagartas 

de 4º instar. 

As lagartas foram alimentadas até o 3º instar em laboratório com folhas de couve, rúcula 

ou  repolho  e  quando  passaram  para  o  4º  instar  foram  colocadas  no  centro  dos  canteiros 

experimentais da casa de vegetação. A movimentação das lagartas foi observada até o tempo 

máximo de 40 minutos, suficiente para encontrarem um hospedeiro. Anotou-se para qual planta 

as  lagartas  migravam e foram consideradas as  plantas  em que as  lagartas  subiam primeiro. 

Foram feitas 6 medidas (n = 6), sendo que cada medida foi representada pela porcentagem de 

migração de 5 indivíduos.

A disposição das variedades na casa de vegetação foi feita de duas formas: canteiros de 2 

fileiras com 4 vasos cada uma, sendo cada fileira de uma variedade (canteiro 1) e canteiros de 2 

fileiras com 4 vasos cada uma, sendo que numa mesma fila foram intercaladas as variedades 

(canteiro 2) (fig.11). A distância entre os vasos, em todos os casos, foi de 25 cm. 

O objetivo deste experimento, além de dar embasamento aos resultados encontrados em 

laboratório,  através  da  verificação  ou  não  de  semelhança  entre  as  escolhas  nestes  dois 

ambientes, foi investigar se a disposição das hortaliças em campo (separadas ou misturadas nos 

canteiros)  influencia  a  migração  das  lagartas,  com a  hipótese  de  que  a  escolha  seria  mais 

evidente  no canteiro  1,  onde havia  maior  separação entre  as  variedades,  o  que facilitaria  o 

encontro pelas lagartas. Em ambientes onde há muita mistura de vários tipos de hospedeiros, 

fica mais difícil destes serem reconhecidos pelos insetos.

A análise de dados foi feita utilizando-se o teste-t, com α=0,05.



FASE 3 - Performance na mudança de hospedeiro com privação alimentar entre eles

O objetivo principal deste experimento foi verificar as conseqüências na performance 

das lagartas com um período de 24 horas de privação alimentar entre a troca de hospedeiros 

alimentares. Além disso, investigar a ocorrência da compensação alimentar dos imaturos nos 

instares posteriores ao período de privação. 

Experimento 1

O experimento foi semelhante ao da fase 1, com a diferença de que, antes da mudança de 

hospedeiro, houve um período de 24 horas em que as lagartas foram privadas de alimento. A 

privação ocorreu sempre no primeiro dia do 4º instar, tanto para os grupos que se alimentaram 

exclusivamente  de um hospedeiro  (c –  alimentação  exclusiva  com couve,  ru –  alimentação 

exclusiva com rúcula) quanto para os que mudaram de hospedeiro (c-ru – alimentação prévia 

com  couve  e  depois  rúcula,  ru-c –  alimentação  prévia  com  rúcula  e  depois  couve).  Os 

parâmetros foram os mesmos utilizados na fase 1. 

Experimento 2

Semelhante ao experimento 1, mas utilizando-se os hospedeiros couve e repolho.

O  teste  estatístico  utilizado  para  ambos  foi  Kruskal-Wallis,  com  α=0,05  e  teste  de 

múltiplas comparações Student-Newman-Keuls quando o primeiro foi significante.

Os  dados  de  todas  as  fases  do  trabalho  foram  testados  usando  teste  Kolmogorov-

Smirnov para verificar normalidade. Como algumas amostras apresentaram distribuição normal 

e outras não, foi padronizado o uso de teste não paramétrico para as análises estatísticas dos 

experimentos de performance. Para os experimentos de preferência, foi usado o teste-t, quando 

os dados apresentaram normalidade, e o teste Mann-Whitney quando os dados não apresentaram 



normalidade.  Em todos os  testes,  adotou-se nível  de significância  de 5%. Tais  testes  foram 

realizados através do programa SigmaStat for Windows Version 2.03 da Jandel Corporation.



RESULTADOS

FASE 1 - Performance na mudança de hospedeiro

1. De valores nutritivos semelhantes (couve e rúcula)

A comparação da performance proporcionada pela alimentação exclusiva com um tipo 

ou com troca de hospedeiros, de valores nutritivos semelhantes, apresentaram alguns resultados 

significativamente  diferentes.  Em  relação  aos  parâmetros  de  desenvolvimento  (Tabela  1a), 

apenas  os  parâmetros  peso  da  pupa e  fecundidade  potencial (nº  de  oócitos)  diferiram 

estatisticamente: ambos foram maiores no grupo alimentado somente com couve. O menor peso 

pupal  foi  o  do grupo alimentado inicialmente  com couve e  depois  rúcula  (c-ru)  e  a  menor 

fecundidade, a do grupo que só ingeriu rúcula (Tabela 1a). 

Nota-se que a média de  emergência  foi  mais alta nos grupos que se alimentaram de 

apenas um tipo de hospedeiro durante a fase imatura, a maior média de mortalidade apareceu no 

grupo com troca de hospedeiros alimentado previamente com couve (c-ru) e a menor, no grupo 

com troca de hospedeiro alimentado previamente com rúcula (ru-c). 

Tabela 1a: Parâmetros de desenvolvimento de A. monuste  que tiveram alimentação: exclusiva 

com couve (c), couve até 3º ínstar e depois rúcula (c-ru), exclusiva com rúcula (ru) e rúcula até 

3º instar e depois, couve (ru-c). Quando houve mudança de hospedeiro, ela ocorreu no primeiro 

dia do 4º ínstar. 

grupos
Desenvolv.  
até 4º instar  

(dias)

Desenvolv. 4º  
ínstar até  
pupação 

(dias)

Pupação
(dias)

Desenvolv.  
total (dias)

Emergência
(%)

Mortalidade
(%)

Peso da pupa
(mg) Nº oócitos

c 6,7 ± 0,3 a 3,2 ± 0,5 a 5,8 ± 0,5 a 15,5 ± 1,1 a 83,8 ± 15,6 a 26,7 ± 19,6 a 77,9 ± 7,9 a 390,4 ± 70,2 a
c-ru 6,8 ± 0,4 a 3,0 ± 0,4 a 5,7 ± 0,3 a 15,4 ± 0,5 a 67,1 ± 38,8 a 40,8± 34,3 a 64,3 ± 8,2 b 363,5 ± 71,8 ab
ru 6,4 ± 0,4 a 3,3 ± 0,6 a 5,6 ± 0,3 a 15,3 ± 0,6 a 86,3 ± 22,0 a 30,2 ± 22,3 a 71,7 ± 10,2 ab 311,0 ± 76,1 b

ru-c 6,3 ± 0,5 a 3,1 ± 0,3 a 5,9 ± 0,5 a 15,4 ± 0,6 a 77,3 ± 23,6 a 15,0 ± 14,4 a 76,6 ± 11,6 ab 361,3 ± 52,8 ab
Os resultados representam a média ± SD de 10 repetições, com exceção do Peso da pupa (6 repetições). Médias seguidas de 
letras  diferentes  numa  mesma  coluna  indicam  diferença  significativa  (Teste  Kruskal-Wallis,  Student-Newman-Keuls, 
P<0,05).



A Tabela 1b mostra os índices digestórios apresentados pelas lagartas de  A. monuste 

durante os três últimos instares larvais. De uma forma geral, os índices digestórios foram mais 

altos para os grupos que estavam se alimentando de rúcula, independentemente da mudança de 

hospedeiro. 

No 3º instar, os grupos que se alimentaram de couve (c e c-ru) apresentaram ingestão e 

quantidade  de  fezes  maiores  do  que  as  dos  grupos  alimentados  com rúcula (ru  e ru-c). A 

biomassa incorporada (BI) não diferiu estatisticamente entre os grupos. Portanto, a  eficiência  

de alimento ingerido (ECI) e digerido (ECD) foi maior nos grupos alimentados com rúcula (ru e 

ru-c). A digestibilidade aproximada (DA) não diferiu entre os grupos. No 4º instar, os grupos 

que estavam se alimentando ou passaram a se  alimentar  de rúcula novamente  apresentaram 

valores de ingestão e fezes menores que os grupos alimentados com couve, sendo que o grupo 

que previamente se alimentou de rúcula e passou a se alimentar de couve apresentou a maior 

ingestão entre os grupos. Neste instar, o valor da BI diferiu e foi menor também nestes grupos 

(c-ru e  ru). As taxas de DA, ECI e ECD não diferiram significativamente. Nota-se, entretanto, 

valores levemente maiores de  DA nos grupos sem mudança de hospedeiro. Já no 5º instar, os 

parâmetros  ECI  e ECD acusaram diferença estatística, maiores no grupo que se alimentou de 

rúcula durante todo o desenvolvimento. Os outros parâmetros não diferiram significativamente. 

Percebe-se, entretanto, que o grupo que já vinha se alimentando de rúcula apresentou médias 

maiores do que o grupo que mudou de hospedeiro. Dos grupos que estavam se alimentando de 

couve no último instar, o que se alimentou inicialmente de rúcula apresentou maiores médias 

comparadas às do grupo que não mudou de hospedeiro. 



Tabela 1b. Índices digestórios da performance dos imaturos de A. monuste no 3º, 4º e 5º instares 

tiveram  alimentação:  exclusiva  com  couve  (c),  couve  até  3º  ínstar  e  depois  rúcula  (c-ru), 

exclusiva com rúcula (ru) e rúcula até 3º instar e depois, couve (ru-c). Quando houve mudança 

de hospedeiro, ela ocorreu no primeiro dia do 4º ínstar. 

3º instar ingestão (mg) biomassa (mg) fezes (mg) DA (%) ECI (%) ECD (%)
c 44,8 ±13,8 a 7,4 ± 3,2 a 21,1 ± 8,9 a 53,5 ± 16,1 a 16,8 ± 5,7 a 34,8 ± 16,8 a

c-ru 45,7 ± 16,4 a 10,8 ± 4,4 a 24,4 ± 9,9 a 46,4 ± 7,9 a 25,4 ± 7,9 a 58,1 ± 24,5 ab
ru 33,9 ± 5,6 b 12,6 ± 3,0 a 14,6 ± 4,5 b 57,3 ± 9,8 a 37,0 ± 5,4 b 65,6 ± 11,4 b

ru-c 29,1 ± 18,7 ab 11,0 ± 5,7 a 11,8 ± 7,9 b 59,4 ± 5,7 a 40,1 ± 6,0 b 68,2 ± 12,1 b

       
4º instar ingestão (mg) biomassa (mg) fezes (mg) DA (%) ECI (%) ECD (%)

c 169,1± 73,6 ab 49,9± 13,1 a 65,7± 36,6 b 63,3 ± 14,2 a 35,2± 18,0 a 55,3 ± 21,9 a
c-ru 103,0 ± 29,6 a 31,8 ± 9,8 b 46,2 ± 12,6 ab 54,7 ± 8,8 a 30,9 ± 5,4 a 58,8 ± 17,9 a
ru 105,0 ± 45,1 a 26,8 ± 9,7 b 31,3 ± 13,5 a 69,0 ± 11,0 a 27,5 ± 9,8 a 42,2 ± 19,8 a

ru-c 219,5 ± 106,2 b 53,5 ± 13,9 a 91,7 ± 24,7 c 52,6 ± 15,8 a 27,1 ± 7,8 a 58,7 ± 27,5 a
       
5º instar ingestão (mg) biomassa (mg) fezes (mg) DA (%) ECI (%) ECD (%)

c 166,2 ± 23,2 a 19,9 ± 8,6 a 82,5 ± 20,3 a 49,5 ± 15,1 a 12,5± 6,1 a 30,1 ± 23,0 a
c-ru 86,3 ± 43,2 a 22,4 ± 15,7 a 47,7 ± 21,4 a 42,7 ± 6,7 a 26,4 ± 10,0 ab 64,3 ± 28,7 ab
ru 116,3 ± 51,3 a 42,2 ± 25,3 a 54,9 ± 30,9 a 54,5 ± 9,6 a 40,1 ± 18,8 b 70,8 ± 28,9 b

ru-c 189,5 ± 59,1 a 17,6 ± 11,9 a 51,3 ± 29,7 a 58,0 ± 29,5 a 16,3 ± 12,8 a 42,0 ± 35,7 ab
Os resultados representam a média ± SD de 10 repetições. Médias seguidas de letras diferentes numa mesma coluna 
indicam  presença  de  diferença  significativa  (Teste  ANOVA,  Student-Newman-Keuls,  P<0,05).   DA - 
Digestibilidade  Aproximanda,  ECI –  Eficiência  na  Conversão  de  alimento  Ingerido,  ECD –  Eficiência  na 
Conversão de alimento Digerido.

2. De valores nutritivos diferentes (couve e repolho)

Nos  experimentos  comparativos  da  performance  entre  imaturos  alimentados  com 

hospedeiros  de  valores  nutritivos  diferentes,  foram  observadas  poucas  diferenças  entre  os 



grupos. A maior mortalidade foi encontrada no grupo alimentado exclusivamente com repolho 

(Tabela 2a) que, inclusive, apresentou a menor fecundidade potencial.  O maior número de ovos 

apresentado foi o do grupo alimentado exclusivamente com couve e o menor, com repolho. Os 

parâmetros  de  desenvolvimento,  emergência e  peso  de  pupa não  apresentaram  diferenças 

significativas.

Tabela 2a: Parâmetros de desenvolvimento de A. monuste  que tiveram alimentação: exclusiva 

com couve (c), couve até 3º ínstar e depois repolho (c-re), exclusiva com repolho (re) e repolho 

até  3º  instar  e  depois,  couve (re-c).  Quando houve mudança  de hospedeiro,  ela  ocorreu no 

primeiro dia do 4º ínstar. 

grupos
Desenvolv.  
até 4º instar  

(dias)

Desenvolv. 4º  
ínstar até  
pupação 

(dias)

Pupação
(dias)

Desenvolv. total  
(dias)

Emergência
(%)

Mortalidade
(%)

Peso da pupa
(mg) Nº oócitos

c 6,7 ± 0,3 a 3,2 ± 0,5 a 5,8 ± 0,5 a 15,5 ± 1,1 a 83,8 ± 15,6 a 26,7 ± 19,6 ab 77,9 ± 7,9 a 400,8 ± 57,7 a
c-re 6,6 ± 0,5 a 3,4 ± 0,6 a 5,8 ± 0,6 a 15,8 ± 0,6 a 88,7 ± 15,7 a 14,3 ± 25,2 a 67,5 ± 10,7 a 362,0 ± 67,3 ab
re 6,5 ± 0,7 a 3,5 ± 0,7 a 5,8 ± 0,3 a 15,9 ± 1,1 a 77,6 ± 21,4 a 33,8 ± 18,1 b 74,6 ± 8,4 a 317,5 ± 88,2 b

re-c 6,5 ± 0,5 a 3,0 ± 0,1 a 5,7 ± 0,4 a 15,3 ± 0,8 a 88,3 ± 22,2 a 12,7 ± 18,6 a 73,8 ± 13,9 a 372,0 ± 96,2 ab

Os resultados representam a média ± SD de 10 repetições, com exceção do Peso da pupa (6 repetições). Médias seguidas 
de  letras  iguais  numa  mesma  coluna  indicam que  não  houve diferença  significativa  (Teste  Kruskal-Wallis,  Student-
Newman-Keuls, P<0,05).

A Tabela 2b mostra os índices digestórios apresentados pelas lagartas de  A. monuste 

alimentadas com hospedeiros de valores nutritivos diferentes durante os três últimos instares 

larvais. No 3º instar, o único parâmetro que apresentou diferença estatística foi a ingestão, maior 

nos grupos que tiveram alimentação com repolho. Os valores de DA, ECI e ECD encontrados 

para os grupos alimentados com repolho foram semelhantes aos valores encontrados para os 

grupos alimentados com couve. No 4º instar, a BI, ECI e ECD foram maiores no grupo que se 

alimentou exclusivamente de couve (c) e menores no grupo que se alimentou previamente de 

couve e posteriormente de repolho (c-re). A mudança de hospedeiro pareceu ser mais danosa do 

que a alimentação exclusiva com um hospedeiro de baixo valor nutricional (no caso, o repolho), 

pois no 5º instar a incorporação de biomassa do grupo re também foi a mais alta. No 5º instar, os 

parâmetros  ingestão,  fezes,  DA  e ECD não  diferiram  estatisticamente.  A  biomassa,  como 

mencionado anteriormente, foi maior no grupo re e menor no grupo re-c. Já o parâmetro ECI foi 



maior no grupo alimentado exclusivamente com couve, sendo que o menor valor encontrado foi 

para o grupo alimentado previamente com repolho e depois com couve (re-c).  Comparando 

somente os grupos  c-re  e re, nota-se valores menores de  DA, ECI  e ECD para o grupo que 

mudou de hospedeiro, apesar deles não serem estatisticamente significantes.

Tabela 2b: Índices digestórios da performance dos imaturos de A. monuste no 3º, 4º e 5º instares 

que tiveram alimentação: exclusiva com couve (c), couve até 3º ínstar e depois repolho (c-re), 

exclusiva  com  repolho  (re)  e  repolho  até  3º  instar  e  depois,  couve  (re-c).  Quando  houve 

mudança de hospedeiro, ela ocorreu no primeiro dia do 4º ínstar. 

3º instar ingestão (mg) biomassa (mg) fezes (mg) DA (%) ECI (%) ECD (%)

c 44,8 ±13,8 a 7,4 ± 3,2 a 21,1 ± 8,9 a 53,5 ± 16,1 a 16,8 ± 5,7 a 34,8 ± 16,8 a

c-re 42,9 ± 16,3 ab 10,6 ± 8,7 a 18,8 ± 10,0 a 62,4 ± 15,4 a 20,6 ± 12,9 a 39,6 ± 29,2 a

re 64,8 ± 12,3 b 13,8 ± 4,6 a 16,4 ± 10,8 a 64,0 ± 13,5 a 20,9 ± 13,4 a 28,3 ± 24,1 a

re-c 44,2 ± 8,6 ab 13,4 ± 4,9 a 17,9 ± 8,1 a 60,4 ± 11,2 a 30,0 ± 9,7 a 52,6 ± 22,5 a

       

4º ínstar ingestão (mg) biomassa (mg) fezes (mg) DA (%) ECI (%) ECD (%)

c 175,0 ± 44,8 a 43,6 ± 7,9 a 83,9 ± 23,6 ab 52,0 ± 6,1 a 25,4 ± 3,8 a 50,0 ± 12,3 a

c-re 136,0 ± 41,5 a 25,6 ± 12,5 b 59,8 ± 23,1 a 56,1 ± 9,6 a 17,7 ± 6,0 b 32,5 ± 13,5 b

re 144,0 ± 41,1 a 35,2 ± 10,1 ab 78,5 ± 19,2 ab 44,8 ± 5,7 a 24,6 ± 3,4 ab 56,2 ± 13,2 a

re-c 186,0 ± 36,4 a 38,5 ± 7,2 ab 90,5 ± 19,5 b 49,6 ± 14,4 a 21,3 ± 5,3 ab 47,9 ± 21,4 ab

       

5º instar ingestão (mg) biomassa (mg) fezes (mg) DA (%) ECI (%) ECD (%)

c 155,0 ± 35,7 a 15,0 ± 10,3 ab 90,6 ± 9,1 a 39,1 ± 14,0 a 39,1 ± 14,0 a 30,7 ± 31,5 a

c-re 164,0 ± 39,8 a 25,8 ± 14,0 ab 95,2 ± 14,7 a 38,9 ± 17,4 a 14,5 ± 6,7 b 39,0 ± 9,5 a

re 164,0 ± 50,2 a 32,2 ± 20,5 a 82,5 ± 20,2 a 46,1 ± 16,6 a 18,9 ± 8,9 b 45,1 ± 24,9 a

re-c 163,0 ± 63,4 a 11,6 ± 10,1 b 89,5 ± 13,3 a 39,0 ± 18,9 a 7,2 ± 6,1 c 25,3 ± 22,6 a
Os resultados representam a média ± SD de 10 repetições. Médias seguidas de letras diferentes numa mesma coluna 
indicam  presença  de  diferença  significativa  (Teste  ANOVA,  Student-Newman-Keuls,  P<0,05).  DA - 
Digestibilidade  Aproximanda,  ECI –  Eficiência  na  Conversão  de  alimento  Ingerido,  ECD –  Eficiência  na 
Conversão de alimento Digerido.

Uma repetição de cada um dos grupos que mudaram de hospedeiro (valores nutritivos 

diferentes) resultou em adultos subdesenvolvidos. Estes adultos apresentaram má-formação e/ou 

atrofia no par de asas. Após dissecção desses adultos, foi verificada a presença de um líquido 

vermelho no tubo digestório. Num processo de desenvolvimento normal, este líquido vermelho 

é eliminado juntamente com as fezes no 5º instar, antes da pupação, e durante a emergência das 



borboletas.  A  não-eliminação  do  líquido  vermelho,  além  de  resultar  em  um  adulto 

subdesenvolvido, prolongou o período de pupação em um dos casos (c-re) em 4 dias.

FASE 2  - Escolha de hospedeiro em laboratório 

2. Realizada com lagartas recém-eclodidas (RE)



A maioria das lagartas RE escolheu a rúcula como primeiro alimento quando os hospedeiros 

possuíam  valores  nutritivos  semelhantes,  e  couve  quando  eles  possuíam  valores  nutritivos 

diferentes (fig.11).

Apesar das lagartas RE estarem livres de indução, havia a desvantagem de serem muito 

jovens e não possuírem capacidades físicas suficientes para a realização da escolha. Por esta 

razão, algumas vezes nem todas as lagartas conseguiam localizar o hospedeiro e morriam sem 

ter ingerido alimento (e conseqüentemente feito sua escolha).
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Figura 11. Preferência alimentar de lagartas recém-eclodidas de A. monuste entre hospedeiros 

alimentares de valores nutritivos semelhantes e diferentes. Pares de barras seguidos por letras 

diferentes representam diferença significativa (Teste-t, P<0,05), ┬ = desvio padrão.

3. Realizada  com lagartas  de  3º,  4º  e  5º  instares  alimentadas  previamente  com couve ou  

rúcula.



A figura 12 ilustra a preferência das lagartas de 3º, 4º e 5º instares entre couve e rúcula, 

tendo um dos dois hospedeiros como alimento prévio. A escolha foi determinada pela folha em 

que  primeiro  a  lagarta  se  estabeleceu.  Com  exceção  dos  imaturos  do  3º  instar,  que  não 

apresentaram preferência  alimentar,  em todos  os  outros  grupos  a  escolha  foi  por  rúcula.  E 

quando o alimento prévio foi rúcula, a intensidade de preferência por essa variedade foi ainda 

maior. 
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Figura 12. Preferência alimentar de lagartas de  A. monuste nos três últimos ínstares larvais, 

entre hospedeiros de valores nutritivos semelhantes, determinada pela 1º escolha da lagarta. As 

lagartas  tiveram  experiência  alimentar  prévia  em  um  dos  dois  hospedeiros.  Os  resultados 

representam a escolha de 10 lagartas (1 lagarta = 1 repetição). Pares de barras seguidos por 

letras diferentes representam diferença significativa (Teste Mann-Whitney, P<0,05), ┬ = desvio 

padrão.

      

A figura 13 ilustra a preferência das lagartas de 3º, 4º e 5º instares entre couve e rúcula, 

tendo um dos dois hospedeiros como alimento prévio. A escolha foi determinada pela ingestão 

de  cada  folha.  Diferentemente  do  primeiro  caso,  as  lagartas  alimentadas  com  couve 



apresentaram uma tendência a ingerir mais couve à rúcula, e no 3º instar essa tendência foi 

significativa. Quando o alimento prévio foi rúcula, a tendência foi de ingerir mais rúcula (como 

no primeiro caso – fig.12). 
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Figura 13. Preferência alimentar de lagartas de  A. monuste nos três últimos ínstares larvais, 

entre hospedeiros de valores nutritivos semelhantes, determinada pela ingestão de cada folha. As 

lagartas  tiveram  experiência  alimentar  prévia  em  um  dos  dois  hospedeiros.  Os  resultados 

representam a escolha de 10 lagartas (1 lagarta = 1 repetição) (Teste-t, * = P<0,05),  ┬ = desvio 

padrão.

   A porcentagem de lagartas que ingeriram somente couve no 3º instar foi de 5% enquanto 

que a porcentagem de lagartas que ingeriram somente rúcula foi de 25%. No 4º instar, nenhuma 

lagarta  ingeriu  somente  couve,  enquanto  15%  ingeriram  somente  rúcula.  No  5º  instar,  a 

porcentagem de lagartas que ingeriram somente rúcula foi de 40%, contra 5% que ingeriram 

somente couve. 

4. Realizada  com lagartas  de  3º,  4º  e  5º  ínstares  alimentadas  previamente  com couve ou  

repolho.



A figura 14 ilustra a preferência das lagartas de 3º, 4º e 5º instares entre couve e repolho, 

tendo  um  destes  como  alimento  prévio.  Quando  o  alimento  prévio  foi  couve,  só  houve 

preferência  por  essa  variedade  no  3º  instar.  Já  quando o  alimento  prévio  foi  repolho,  uma 

minoria das lagartas escolheu esta variedade como alimento, a preferência foi por couve em 

todos os instares. 
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Figura 14. Preferência alimentar de lagartas de  A. monuste nos três últimos ínstares larvais, 

entre hospedeiros de valores nutritivos diferentes, determinada pela 1º escolha da lagarta. As 

lagartas  tiveram  experiência  alimentar  prévia  em  um  dos  dois  hospedeiros.  Os  resultados 

representam a escolha de 10 lagartas (1 lagarta = 1 repetição). Pares de barras seguidos por 

letras diferentes representam diferença significativa (Teste Mann-Whitney, P<0,05), ┬ = desvio 

padrão.

A figura 15 ilustra a preferência das lagartas de 3º, 4º e 5º instares entre couve e repolho, 

com a preferência determinada pela ingestão de cada folha pelas lagartas. Quando o alimento 

prévio  foi  couve,  houve  preferência  por  essa  variedade  no  3º  instar,  no  4º  e  5º  ínstares  a 

diferença  não  foi  significativa.  Já  quando  o  alimento  prévio  foi  repolho,  uma  minoria  das 

lagartas escolheu esta variedade como alimento, a maioria das lagartas escolheu couve em todos 

os instares. 
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Figura 15. Preferência alimentar de lagartas de  A. monuste nos três últimos ínstares larvais, 

entre hospedeiros de valores nutritivos diferentes, determinada pela ingestão de cada folha. As 

lagartas  tiveram  experiência  alimentar  prévia  em  um  dos  dois  hospedeiros.  Os  resultados 

representam a escolha de 10 lagartas (1 lagarta = 1 repetição) (Teste-t, * = P<0,05). ┬ = desvio 

padrão.

A porcentagem de lagartas que ingeriram somente couve na 3º instar foi de 15% enquanto 

que a porcentagem de lagartas que ingeriram somente repolho foi de 10%. No 4º instar, 25% 

ingeriu somente couve, enquanto 20% ingeriram somente repolho. No 5º instar, a porcentagem 

de  lagartas  que  ingeriram  somente  couve  foi  de  30%,  contra  20%  que  ingeriram  somente 

repolho.

- Escolha de hospedeiro em campo

1.  Realizadas  com  lagartas  de  4º  instar,  alimentadas  previamente  com  couve,  rúcula  ou  

repolho.

Este  experimento  objetivou  investigar  se  o  destino  das  lagartas  é  influenciado  pelos 

diferentes  hospedeiros  disponíveis  em campo (com a  hipótese  de  que  a  escolha  seria  mais 



evidente  no canteiro  1,  onde havia  maior  separação entre  as  variedades,  o  que facilitaria  o 

encontro pelas lagartas). 

Em hospedeiros de valores nutritivos semelhantes, não foi observado, porém, um padrão 

de preferência em campo como o encontrado em laboratório.  Quando o alimento prévio foi 

couve, a preferência foi por couve no canteiro 1 (80%) e sem preferência no canteiro 2 (fig. 

16A). Quando o alimento prévio foi rúcula, não houve preferência em nenhum dos canteiros. 

Considerada preferida nos teste laboratoriais, independente do alimento prévio, em campo não 

houve tal preferência por rúcula, inclusive quando ela foi o alimento prévio. 

Em hospedeiros de valores nutritivos diferentes, quando o alimento prévio foi couve, a 

preferência  foi  por  repolho no canteiro  1 (80%) e  sem preferência  no canteiro  2 (fig.16B). 

Quando o alimento prévio foi repolho, não houve preferência no canteiro 1 e no canteiro 2 a 

preferência foi  por repolho (67%). Neste caso,  também não houve correlação com os testes 

aplicados em laboratório, em que, nos casos em que houve preferência, esta foi por couve.
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Figura  16.  Preferência  alimentar  de  lagartas  de  A.  monuste no  4º  instar  em campo,  cujos 

imaturos alimentaram-se previamente de couve ou rúcula (A) e de couve ou repolho (B) até o 3º 

instar e depois foram colocadas em canteiros para escolha (n=6). As duas primeiras barras de 

cada  grupo  correspondem ao  canteiro  1  e  as  duas  últimas,  ao  canteiro  2.  Pares  de  barras 

seguidos por letras diferentes representam diferença significativa (teste-t, P<0,05), ┬ = desvio 

padrão.

Em alguns casos, a lagarta subia no pé da planta, não se alimentava de suas folhas e 

depois  migrava  para  outra  planta.  Isso  aconteceu  somente  com o  repolho.  As  lagartas  que 

escolhiam a couve ingeriram-na mais rapidamente do que quando o repolho era escolhido. 

As  lagartas  colocadas  no  chão  dos  canteiros,  num  primeiro  momento,  exibem  um 

comportamento não-direcional de inspeção. Deslocam-se numa determinada direção e depois 

mudam. Depois que escolhem determinada direção, a maioria parece ser atraída pelos vasos com 

couve. Mas no momento em que alcançam a borda do vaso, ficam circulando-o, e muitas não 

chegam a subir pelo caule. Já as lagartas que migravam em direção aos vasos com repolho 

chegavam às folhas mais facilmente. possivelmente pelo fato das folhas desse cultivar ficarem 

mais próximas ao chão do que as folhas de couve. Nos experimentos posteriores, foram retiradas 

as folhas de repolho que ficavam muito próximas ao chão e o mesmo comportamento de circular 

o  vaso  foi  observado  também para  essa  variedade.  Apesar  de  as  lagartas  alcançarem mais 

facilmente  as  folhas  do  repolho,  estas  não  se  alimentavam  logo  que  chegavam.  Muitas 

A B



abandonavam as  folhas  em direção à  outro hospedeiro,  num comportamento  de rejeição  ao 

alimento encontrado.

FASE 3 - Performance na mudança de hospedeiros com privação alimentar entre eles



1. Hospedeiros de valores nutritivos semelhantes (couve e rúcula)

Os resultados  referentes  às  performances  proporcionadas  por  diferentes  alimentações 

com  um  período  de  24h  de  privação  de  hospedeiro  foram  semelhantes  aos  resultados 

encontrados na fase 1: a privação em si, não intensificou os efeitos encontrados na primeira fase. 

De acordo com os resultados encontrados para esta fase, o alimento couve parece ser 

mais benéfico do que a rúcula no desenvolvimento das lagartas, se houver privação alimentar. 

As lagartas utilizadas nesta fase diferiram nos respectivos períodos de desenvolvimento já no 

início:  as  lagartas  alimentadas  com  couve  chegaram  ao  4º  instar  mais  rápido  do  que  as 

alimentadas com rúcula (tabela 3a). Do 4º instar até a pupação, o grupo  ru-c apresentou um 

atraso no desenvolvimento em relação aos outros. O tempo de  pupação não diferiu entre os 

grupos.

O tempo de desenvolvimento total também foi maior nos grupos que se alimentaram 

previamente com rúcula (tabela 3a): levaram aproximadamente um dia a mais para completarem 

seu desenvolvimento, da eclosão das lagartas à emergência dos adultos, e ainda apresentaram os 

maiores índices de  mortalidade. Já o  peso pupal foi maior nos grupos que não mudaram de 

hospedeiro. A emergência também foi maior nestes grupos que iniciaram seu desenvolvimento 

em couve (c e c-ru), embora não diferindo significativamente.

Tabela 3a: Performance dos imaturos de A. monuste que tiveram alimentação: exclusiva com couve (c), couve até 

o 3º instar e depois rúcula (c-ru), exclusiva com rúcula (ru) e rúcula até o 3º instar e depois couve (ru-c). Todos os 

grupos foram privados de alimento por 24h no primeiro dia do 4º instar. 

grupos
Desenvolv.  
até 4º instar  

(dias)

Desenvolv. 4º  
ínstar até  

pupação (dias)

Pupação
(dias)

Desenvolv. total  
(dias)

Emergência
(%)

Mortalidade
(%)

Peso da pupa
(mg) Nº oócitos

c 5,8 ± 0,3 a 4,3 ± 0,6 a 5,8 ± 0,3 a 16,0 ± 0,6 a 83,2 ± 15,1 a 19,2 ± 20,0 a 87,6 ± 9,2 a 341,6 ± 33,4 a
c-ru 6,0 ± 0,2 a 4,4 ± 0,6 a 6,0 ± 0,2 a 16,4 ± 0,7 a 68,2 ± 65,6 a 37,2 ± 31,8 ab 67,0 ± 10,1 b 383,0 ± 92,7 ab
ru 6,8 ± 0,2 b 4,8 ± 0,6 ab 6,1 ± 0,6 a 17,7 ± 0,7 b 54,2 ± 22,0 a 40,3 ± 19,2 b 86,5 ± 9,8 a 378,1 ± 60,5 ab

ru-c 6,7 ± 0,2 b 5,2 ± 0,8 b 5,8 ± 0,5 a 17,8 ± 1,0 b 63,0 ± 31,3 a 49,6 ± 17,5 b 80,6 ± 10,0 ab 441,1 ± 28,3 b
Os resultados representam a média±SD de 10 repetições, linhas seguidas de letras diferentes diferem estatisticamente (Teste de 
Kruskal-Wallis, método de Student-Newman-Keuls, P<0,05).



A tabela  3b mostra  os  índices digestórios  apresentados pelas  lagartas  de  A. monuste 

durante os três últimos ínstares larvais, em que todos os grupos foram privados de alimento 

durante o primeiro dia do 4º instar.  No 3º instar,  os grupos que estavam se alimentando de 

rúcula apresentaram taxas menores de ingestão e  fezes e, conseqüentemente, valores de ECI e 

ECD significativamente maiores que os grupos que se alimentaram de couve. Os parâmetros 

biomassa  incorporada  e DA  foram  significativamente  iguais.  Estes  resultados  foram 

semelhantes aos encontrados na fase 1. No 4º instar, os grupos que estavam se alimentando ou 

passaram a se alimentar de rúcula apresentaram valores de ingestão, BI e fezes menores que os 

grupos  alimentados  com  couve.  Diferentemente  da  fase  1,  os  valores  de  DA neste  instar 

apresentaram  diferença  significativa,  maior  no  grupo  alimentado  com  rúcula  sem troca  de 

hospedeiro  e  a  menor,  no  grupo  alimentado  previamente  com  rúcula  e  com  mudança  de 

hospedeiro.  Nota-se  que  os  maiores  valores  de  DA foram os  dos  grupos  sem mudança  de 

hospedeiro.  Temos aqui um dado importante:  com o período de privação, a digestão de um 

hospedeiro novo/diferente por lagartas alimentadas inicialmente com rúcula é prejudicada. As 

taxas de ECI e ECD não diferiram significativamente. No 5º instar, os valores de ingestão, BI e 

fezes continuaram menores nos grupos que estavam se alimentando de rúcula. A DA aqui não 

apresenta mais diferença significativa entre os grupos, isto é, o grupo ru-c adaptou-se ao novo 

hospedeiro  num  período  curto,  apresentando  já  no  5º  instar  uma  boa  digestão  do  “novo” 

alimento. Os valores de ECI e ECD não diferiram estatisticamente.



Tabela  3b:  Dados comparativos  da performance  de  A. monuste no 3º,  4º  e  5º  instares  que 

tiveram alimentação  com couve  (c),  couve-rúcula  (c-ru),  rúcula  (ru)  e  rúcula-couve  (ru-c). 

Todos os grupos foram privados de alimento por 24h no primeiro dia do 4º instar. 

ru-c 31,3 ± 7,5 bc 9,5 ± 1,4 a 14,5 ± 3,5 ab 53,2 ± 6,2 a 31,8 ± 7,4 ab 60,8 ± 17,2 b

4º instar
ingestão 

(mg)

biomassa

incorporada (mg)

fezes

 (mg)

DA 

(%)

ECI 

(%)

ECD

 (%)
c 154,4 ± 45,2 a 46,3 ± 8,3 a 67,2 ± 14,8 a 55,1 ± 8,4 ab 31,5 ± 9,0 a 59,6 ± 22,1 a

c-ru 90,1 ± 28,8 b 28,1 ± 10,9 b 40,8 ± 14,6 b 54,0 ± 9,9 ab 32,5 ± 10,5 a 63,7 ± 26,9 a
ru 91,2 ± 42,9 b 27,6 ± 12,7 b 33,1 ± 14,6 b 61,6 ± 7,9 a 33,2 ± 14,0 a 55,6 ± 24,9 a

ru-c 134,0 ± 55,5 ab 43,1 ± 13,7 a 69,4 ± 21,6 a 46,2 ± 9,4 b 34,1 ± 9,6 a 75,8 ± 21,0 a

5º instar
ingestão 

(mg)

biomassa

incorporada (mg)

fezes

 (mg)

DA 

(%)

ECI

 (%)

ECD

 (%)
c 180,7 ± 27,6 a 42,4 ± 19,0 a 88,7 ± 24,7 a 51,3 ± 9,0 a 23,3 ± 10,7 a 47,7 ± 23,8 a

c-ru 106,8 ± 17,6 b 33,4 ± 13,7 ab 53,3 ± 15,2 b 50,2 ± 10,0 a 30,7 ± 9,9 a 65,4 ± 28,5 a
ru 93,2 ± 23,0 b 25,6 ± 11,4 b 46,3 ± 14,6 b 49,1 ± 13,1 a 27,4 ± 10,6 a 60,4 ± 28,1 a

ru-c 183,0 ± 21,7 a 48,9 ± 11,7 a 97,8 ± 16,4 a 46,3 ± 7,8 a 26,7 ± 5,9 a 60,5 ± 20,4 a

Nos experimentos de privação comparativos da performance entre imaturos alimentados 

com hospedeiros de valores nutritivos diferentes foram observadas algumas diferenças entre os 

grupos (Tabela 4a). O período de  pupação foi comparativamente mais longo nos grupos que 

mudaram de hospedeiro e o menor  peso pupal (mg) correspondeu ao grupo que se alimentou 

couve e depois, repolho. Em relação ao tempo de desenvolvimento, os grupos que não mudaram 

de hospedeiro se desenvolveram aproximadamente um dia antes dos grupos que mudaram de 

hospedeiro, apesar de não acusar diferença significativa.

Tabela  4a:  Dados  comparativos  da  performance  dos  imaturos  de  A.  monuste que  tiveram 

alimentação: exclusiva com couve (c), couve até o 3º instar e depois repolho (c-re), exclusiva 

com repolho (re) e repolho até o 3º instar e depois com couve (re-c). Todos os grupos foram 

privados de alimento por 24h no primeiro dia do 4º instar. 

grupos
Desenvolv.  
até 4º instar  

(dias)

Desenvolv.  
4º ínstar até  

pupação 
(dias)

Pupação
(dias)

Desenvolv.  
total (dias)

Emergência
(%)

Mortalidade
(%)

Peso da pupa
(mg) Nº oócitos

c 7,4 ± 0,6 a 4,6 ± 0,5 a 6,5 ± 0,7 ab 18,5 ± 1,0 a 59,7 ± 34,9 a 53,4 ± 30,1 a 74,1 ± 11,6 a 402,5 ± 63,4 a
c-re 7,5 ± 0,5 a  4,9 ± 0,6 a 6,9 ± 0,4 a 19,3 ± 0,8 a 59,0 ± 35,0 a 55,4 ± 31,9 a 60,8 ± 8,7 b 397,5 ± 57,3 a



re 7,5 ± 0,8 a 4,9 ± 0,7 a 6,3 ± 0,4 b 18,8 ± 0,7 a 56,7 ± 36,2 a 40,1 ± 32,7 a 62,2 ± 11,1 b 391,0 ± 64,0 a
re-c 7,8 ± 0,8 a 4,5 ± 0,8 a 6,7 ± 0,8 a 19,1 ± 1,3 a 70,8 ± 24,3 a 45,1 ± 36,7 a 64,9 ± 9,0 ab 439,3 ± 56,8 a

Os  resultados  representam  a  média±SD  de  10  repetições,  linhas  seguidas  de  letras  diferentes  diferem 
estatisticamente (Teste de Kruskal-Wallis, método de Student-Newman-Keuls, P<0,05).

A Tabela 4b mostra os índices digestórios apresentados pelas lagartas de  A. monuste 

alimentadas com hospedeiros de valores nutritivos diferentes durante os três últimos instares 

larvais. No 3º instar, a  biomassa incorporada, quantidade de  fezes e ECI foram maiores nos 

grupos  que  se  alimentaram  de  couve.  As  taxas  de  ingestão,  DA e  ECD não  diferiram 

estatisticamente.  No  4º  instar,  a  biomassa  incorporada foi  maior  no  grupo  alimentado 

exclusivamente com couve. Embora não diferentes estatisticamente, os valores de ECI e ECD 

foram menores nos grupos em que houve mudança de hospedeiro, assim como nos resultados 

dos  experimentos  da  fase  1.  A mudança  de  hospedeiro  pareceu  ser  mais  danosa  do  que  a 

alimentação exclusiva com um hospedeiro de baixo valor nutricional. No 5º instar, observa-se 

que  os  grupos  que  incorporaram maior  quantidade  de  biomassa  e  foram mais  eficientes  na 

conversão  do alimento  ingerido (ECI)  foram os  grupos que se  alimentaram previamente  de 

repolho. Os outros parâmetros não diferiram estatisticamente entre os grupos. 

Tabela  4b:  Dados comparativos  da performance  de  A. monuste no 3º,  4º  e  5º  instares  que 

tiveram alimentação com couve (c), couve-repolho (c-re), repolho (re) e repolho-couve (re-c). 

Todos os grupos foram privados de alimento por 24 h no primeiro dia do 4º ínstar. 

3º instar ingestão (mg) biomassa (mg) fezes (mg) DA (%) ECI (%) ECD (%)
c 55,3 ± 9,9 a 14,2 ± 2,5 a 22,2 ± 5,3 a 59,4 ± 9,6 a 25,9 ± 4,0 a 45,4 ± 13,5 a

c-re 48,0 ± 12,8 a 11,9 ± 2,3 a 20,4 ± 5,0 a 56,0 ± 10,6 a 25,7 ± 5,8 a 49,1 ± 20,9 a
re 48,0 ± 21,3 a 8,48 ± 2,3 b 19,4 ± 5,6 a 54,3 ± 19,2 a 18,9 ± 4,7 b 41,1 ± 21,8 a

re-c 38,5 ± 25,8 a 5,86 ± 5,1 b 13,8 ± 6,1 b 53,5 ± 25,5 a 13,6 ± 6,9 c 30,2 ± 14,3 a

4º instar ingestão (mg) biomassa (mg) fezes (mg) DA (%) ECI (%) ECD (%)
c 114,0 ± 42,5 a 31,5 ± 14,0 a 52,2 ± 23,0 a 54,5 ± 7,4 a 26,7 ± 5,0 a 50,5 ± 14,4 a

c-re 82,5 ± 42,7 a 19,7 ± 11,0 b 32,4 ± 20,2 a 60,8 ± 14,3 a 25,5 ± 8,1 a 46,1 ± 23,2 a
re 76,1 ± 18,5 a 20,5 ± 4,2  b 36,1 ± 11,5 a 52,6 ± 8,0 a 27,7 ± 6,4 a 54,2 ± 15,5 a

re-c 108,0 ± 40,5 a 22,3 ± 4,8 b 33,5 ± 11,0 a 65,7 ± 13,8 a 23,0 ± 8,7 a 38,9 ± 21,6 a

5º instar ingestão (mg) biomassa (mg) fezes (mg) DA (%) ECI (%) ECD (%)
c 171,2 ± 37,4 a 35,4 ± 10,8 a 88,9 ± 16,4 a 47,1 ± 7,5 a 22,0 ± 9,2 a 48,8 ± 23,9 a

c-re 168,7 ± 45,7 a 34,2 ± 13,6 a 99,1 ± 34,4 a 43,0 ± 10,0 a 19,5 ± 4,6 a 49,4 ± 21,1 a



re 184,1 ± 41,2 a 54,7 ± 6,3 b 97,3 ± 24,9 a 47,4 ± 7,5 a 30,8 ± 6,9 b 66,5 ± 17,4 a
re-c 187,6 ± 34,8 a 55,9 ± 15,6 b 99,7 ± 23,1 a 46,8 ± 7,3 a 30,2 ± 8,3 b 66,0 ± 19,5 a

Os resultados representam a média±SD de 10 repetições. Médias seguidas de letras diferentes em uma mesma 
coluna indicam diferença estatisticamente significativa (Teste de Kruskal-Wallis, P<0,05). DA – Digestibilidade 
Aproximada, ECI – Eficiência na Conversão do alimento Ingerido, ECD – Eficiência na Conversão do alimento 
Digerido.

- Não-privação x privação na mudança de hospedeiro

Se compararmos os resultados encontrados na Fase 1 (sem privação) com a Fase 3 (com 

privação) encontramos um aumento do tempo de desenvolvimento - aproximadamente 15 dias 

na fase 1 (tabela 1a) e 17 dias na fase 3 (tabela 3a), diminuição da ingestão no 4º instar (período 

após a privação) e aumento da biomassa incorporada no 5º instar (figs.17 e 19). Em ambos os 

grupos experimentais (c/ru e c/re), a mortalidade foi relativamente baixa durante as 24 h de 

privação de alimento (figs.18 e 20). 

- Hospedeiros de valores nutritivos semelhantes (couve e rúcula)

A figura 17 mostra os dados de ingestão, fezes e biomassa incorporada dos grupos c, c-

ru, ru e ru-c em relação à não-privação e à privação de alimento na mudança de hospedeiro. As 

taxas de ingestão, fezes e biomassa incorporada aumentaram, em todos os casos, do 3º para o 4º 

instar. Já em relação à passagem do 4º para o 5º instar, houve um aumento dessas taxas nos 

grupos privados, mas uma diminuição na maioria dos grupos controles. O único grupo controle 

que não apresentou esse padrão foi o grupo que se alimentou exclusivamente de rúcula. Já nos 

grupos com privação, o padrão foi o oposto: aumento das taxas do 4º para o 5º instar. 



As diferenças relativas ao 3º instar são mínimas porque neste estágio a privação ainda 

não havia ocorrido (privação no primeiro dia do 4º instar). Os dados deste ínstar estão mostrados 

em gráfico (fig.17) para uma melhor visualização do processo como um todo. 
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Figura 17. Dados comparativos das médias das taxas de ingestão, fezes e biomassa incorporada 

pelos grupos não privados (controle) e privados de alimento no primeiro dia do 4º ínstar: A) 

Couve; B) Couve-Rúcula; C) Rúcula; D) Rúcula-Couve. Os desvios-padrões foram omitidos. 

*indica presença de diferença estatística (Teste Mann-Whitney, P<0,05). 
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Figura 18. Mortalidade das lagartas de  A. monuste, alimentadas com hospedeiros de valores 

nutritivos semelhantes, durante o 3º, 4º, 5º instares e o primeiro dia do 4º instar (4p) em que as 

lagartas foram privadas de alimento.

- Hospedeiros de valores nutritivos diferentes

Na mudança para hospedeiros de valores nutritivos diferentes, a comparação dos grupos 

não-privados com os privados originou um padrão semelhante ao encontrado para hospedeiros 

de valores nutritivos semelhantes:  os grupos controles também apresentaram uma queda nas 

médias das taxas de ingestão, fezes e biomassa incorporada do 4º para o 5º instar e os grupos 

privados, um aumento nessas médias. Mas, neste caso, as médias das taxas de ingestão, fezes e 

biomassa  incorporada  imediatamente  após  o  período  de  privação  (4º  instar)  foram 

significativamente menores nos grupos privados, na maioria dos casos (fig.19). 



A     Couve (c)

biomassa 

*

ingestão

*

 

fezes

*

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

3º 4º 5º ínstar

m
ed

id
as

 (m
g)

fezes
fezes privação

B     Couve-Repolho (c-re)

biomassa

ingestão

fezes

*

*

0,0
20,0
40,0
60,0
80,0

100,0
120,0
140,0
160,0
180,0

3º 4º 5º instar

m
ed

id
as

 (m
g)

fezes
fezes privação
controle
privadas

C     Repolho (re)

biomassa
*

*
ingestão

*
fezes

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

3º 4º 5º instar

m
ed

id
as

 (m
g)

fezes
fezes privação
controle
privadas

D     Repolho-Couve (re-c)

* *
biomassa 

*
ingestão 

* fezes 

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

3º 4º 5º ínstar

m
ed

id
as

 (m
g)

fezes controle
fezes privação

controle

privadas

Figura 19. Dados comparativos das médias das taxas de ingestão, fezes e biomassa incorporada 

pelos grupos não privados (controle) e privados (privação) de alimento no primeiro dia do 4º 

ínstar:  A)  Couve;  B)  Couve-Repolho;  C)  Repolho;  D)  Repolho-Couve.  Os  desvios-padrões 

foram omitidos. * presença de diferença estatística (Teste Mann-Whitney, P<0,05). 
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Figura 20. Mortalidade das lagartas de  A. monuste, alimentadas com hospedeiros de valores 

nutritivos diferentes, durante o 3º, 4º, 5º instares e o primeiro dia do 4º instar (4p) em que as 

lagartas foram privadas de alimento. 



Tabela síntese dos resultados



FASE 1 FASE 2 FASE 3

C
O

U
V

E 
E 

R
Ú

C
U

LA

Desenvolvimento
- mudança para rúcula: diminuiu 
peso pupal
- mudança para couve: não 
afetou o desenvolvi/to

- alimentação exclusiva ru: 
fêmeas com menor nº de oócitos

Índices
3º
-grupo ru/ru-c: menor ingestão, 
fezes/ maior ECI e ECD
4º
- mudança para rúcula: diminuiu 
BI
- mudança para couve: aumentou 
ingestão, BI e fezes
5º
- mudança pra couve: diminuiu 
ECI

* ru: boa digestão, mas menor 
incorporação de biomassa

La
bo

ra
tó

ri
o

Recém-
eclodidas RU

Desenvolvimento
- mudança para rúcula: diminuiu 
peso pupal
- mudança para couve: não afetou 
desenvolvi/to

- rúcula nos primeiros instares: 
atraso no desenvolvimento e 
aumento de mortalidade
- grupo ru-c: maior nº oócitos

Alimento prévio
couve rúcula

1ª
 e

sc
ol

ha

in
ge

stã
o

1ª
 e

sc
ol

ha

in
ge

st
ão

3º - CO - RU

Índices
3º
-grupo ru/ru-c: menor ingestão, 
fezes/ maior ECI e ECD
4º
- mudança para rúcula: diminuiu 
ingestão, BI e fezes
- mudança para couve: aumentou 
BI e DA
5º
- mudança para couve: aumento 
ingestão, BI e fezes

4º RU - RU -

5º RU - RU RU

Ca
m

po

4º C
an

te
iro

 1

C
an

te
iro

 2

C
an

te
iro

 1

C
an

te
iro

 2

CO - - -

C
O

U
V

E 
E 

R
EP

O
LH

O

Desenvolvimento

- mudança para repolho: não 
afetou o desenvolvi/to
- mudança para couve: diminuiu 
a mortalidade

- alimentação exclusiva re: maior 
mortalidade e menor nº de 
oócitos

Índices

3º
grupo re: maior ingestão

4º
- mudança para repolho: 
diminuição BI, ECI e ECD.
- mudança pra couve: não afetou 
índices
5º
- mudança para repolho: 
diminuiu ECI  
- mudança para couve: diminuiu 
BI e ECI

La
bo

ra
tó

ri
o

Recém-
eclodidas CO

Desenvolvimento

- mudança para repolho: diminuiu 
peso pupal
- mudança para couve: aumentou 
tempo de pupação

- alimentação exclusiva re: menor 
tempo de pupação

Alimento prévio

couve repolho

  

1ª
 e

sc
ol

ha

in
ge

stã
o

1ª
 e

sc
ol

ha

in
ge

st
ão

3º CO CO CO -

Índices
3º
- alimentação com re: menor BI e 
ECI
4º
- mudança para repolho: 
diminuição BI
- mudança para couve: não afetou 
índices
5º



DISCUSSÃO

- Performance

Insetos  herbívoros  precisam  ingerir  uma  grande  quantidade  de  alimento  para 

alcançar  suas  necessidades  nutricionais,  tanto  quando  a  disponibilidade  de  nutrientes  é 

baixa como quando o processo digestório é ineficiente (Schoonhoven et al., 1998; Kerpel 

et al., 2006). Os alimentos variados dos carnívoros providenciam uma ampla mistura de 

nutrientes necessários, portanto, o balanço nutricional não é importante para suas escolhas 

durante  o  forrageamento  (Westoby,  1978).  O  contrário  acontece  com  animais 

especializados em produtos vegetais particulares; eles geralmente resolvem seus problemas 

de balanço nutricional através de adaptações metabólicas especiais (Westoby, 1978).

Existem evidências de que couve e rúcula possuam melhor conteúdo de nutrientes 

(proteínas  e  calorias)  do  que  o  repolho  (Felipe  &  Zucoloto,  1993).  Os  resultados 

encontrados comprovam o menor valor nutritivo do repolho se comparado à couve, mas os 

parâmetros  e  índices  dos  grupos  alimentados  com  repolho  foram  melhores  do  que  o 

esperado. Felipe & Zucoloto (1993) encontraram, além do menor nº de oócitos nos grupos 

alimentados  exclusivamente  com repolho –  também encontrado  no  presente  trabalho  – 

menor  peso  pupal  e  eficiências  digestivas  inferiores  em relação  aos  outros  grupos.  No 

presente estudo, o repolho foi um hospedeiro tão “eficiente” para A. monuste quanto rúcula, 

que  também  proporcionou  menor  nº  de  oócitos  quando  as  lagartas  ingeriram-na 

exclusivamente.  Estes  resultados  não  confirmaram,  portanto,  dado  anterior  (Felipe  & 

Zucoloto, 1993) referente ao valor nutritivo do repolho em relação à couve e à rúcula para 

A. monuste.



Em  Lepidoptera,  a  fecundidade  potencial  pouco  se  difere  da  fecundidade  real 

(Leather,  1988).  Todos os ovos estão  presentes  nos  ovaríolos quando o adulto emerge, 

apesar de não estarem no mesmo estágio de desenvolvimento, e a qualidade do hospedeiro 

durante  o  crescimento  larval  é  a  chave  para  a  fecundidade  potencial  ser  alcançada 

(Awmack & Leather, 2002). Neste trabalho, a alimentação exclusiva com repolho resultou 

em uma produção  de  ovos  significativamente  inferior,  mas  quando  houve privação  de 

hospedeiro por 24 h, como veremos a diante, essa diferença não foi significativa. 

As lagartas alimentadas com couve tiveram a melhor performance dentre os grupos: 

apresentou os melhores índices de incorporação de biomassa nos instares analisados e nº de 

oócitos  alto.  Já  o  grupo  alimentado  somente  com  rúcula,  apresentou  uma  baixa 

incorporação de biomassa no 4º instar, além do menor número de oócitos dentre os grupos. 

Em uma competição, as fêmeas oriundas de lagartas alimentadas com rúcula deixariam, 

provavelmente,  menos descendentes que as fêmeas oriundas da alimentação com couve 

(Felipe & Zucoloto, 1993). 

Apesar de os dados sobre o conteúdo de nutrientes garantirem melhor qualidade 

nutricional  à  couve,  não  há  muitas  evidências  comparativas  sobre  a  concentração  e  a 

diversidade de substâncias atrativas e deterrentes nas espécies e variedades estudadas. Seria 

mais adequado dizer, de acordo com os resultados encontrados no presente estudo, que os 

hospedeiros de valores nutritivos semelhantes seriam o repolho e a rúcula, e o hospedeiro 

de valor nutritivo diferente (e mais adequado para a performance de A. monuste), a couve. 

Neste estudo, a ingestão de mais de um tipo de hospedeiro, em uma mesma fase 

ontogenética não afetou severamente a performance de  A. monuste, pois todos os grupos 

em que houve mudança de hospedeiro apresentaram tempo de desenvolvimento semelhante 

e  porcentagem  de  emergência  e  fecundidade  potenciais  altas.   O  repolho,  apesar  dos 



resultados inferiores aos que a couve proporcionou quando ingerido exclusivamente na fase 

imatura, não prejudicou o desenvolvimento das lagartas quando ingerido em conjunto com 

couve. Há também o fato de o repolho ser um hospedeiro mais escasso na região estudada 

(Ribeirão Preto) do que couve, o que possibilita o maior contato da espécie com outros 

hospedeiros, entre eles a couve e a rúcula. O contato com um único hospedeiro é uma forte 

pressão seletiva, que pode originar uma tendência das fêmeas ovipositarem nesta planta 

e/ou a habilidade dos imaturos crescerem bem nela, mas isto pode demorar várias gerações 

(Barros, 1998). 

No presente estudo, pode ser que a rúcula e o repolho sejam menos adequados para 

a espécie no sentido de que reservas baixas de nutrientes acumuladas no adulto influenciam 

na quantidade de ovos produzidos, pois pupas originadas de lagartas alimentadas com estas 

crucíferas, durante todo o desenvolvimento ou nos instares finais, apresentaram, de uma 

forma geral, menor quantidade de massa e também produziram menos oócitos.

A longa exposição dos insetos a uma ampla variedade de toxinas hospedeiras tem 

levado a detoxificações flexíveis e outros mecanismos a evitar essas defesas dos vegetais, 

especialmente  entre  generalistas  (Schowalter,  1996).  Os  parâmetros  que  não  diferiram 

estatisticamente  entre  os  grupos  podem  ser  explicados  pelo  fato  de  todas  as  plantas 

utilizadas fazerem parte do cardápio alimentar  da espécie.  Talvez durante o período de 

habituação seja induzida a produção de enzimas detoxificantes (quando há concentrações 

diferentes  de  compostos  secundários  entre  os  hospedeiros),  como é  sabido  para  outros 

insetos (Bernays & Chapman, 2000), sem custos energéticos adicionais.

A mudança do hospedeiro couve pra rúcula afetou negativamente a performance das 

lagartas de A. monuste, pois resultou em uma menor incorporação de biomassa logo após a 

mudança  e,  conseqüentemente,  num  menor  peso  pupal,  se  comparado  ao  grupo  que 



continuou  a  se  alimentar  de  couve.  A  rúcula  foi  bem  digerida  como  alimento  e 

proporcionou índices digestórios maiores em relação aos da alimentação com couve no 3º e 

5º instares, indicando que as lagartas de  A. monuste têm um bom aproveitamento deste 

alimento. Diferenças nos constituintes dessas plantas fazem com que a ingestão de rúcula 

seja mais eficaz no aproveitamento de nutrientes do que a de couve, pois mesmo com uma 

menor  massa  de  alimento  ingerida,  as  lagartas  alimentadas  com  rúcula  incorporaram 

quantidade de biomassa semelhante à das lagartas alimentadas com couve, no 3º instar. 

Isso não quer dizer que o valor nutricional da rúcula seja necessariamente maior do 

que o da couve, pois apesar do que aconteceu no 3º ínstar, os grupos alimentados com 

rúcula, no 4º instar, além da menor ingestão, apresentaram menor biomassa incorporada do 

que os grupos que se alimentaram de couve.

Já a mudança do hospedeiro rúcula para a couve não prejudicou os parâmetros de 

desenvolvimento  das  lagartas  se  comparado ao  grupo que  continuou a  se  alimentar  de 

rúcula  (pode  ser  que  essa  mudança  seja  até  positiva,  pois  resultou  em  uma  maior 

incorporação de biomassa após a mudança, embora não detectada estatisticamente), mas 

causou um aumento da ingestão do “novo” alimento, enquanto o grupo que continuou se 

alimentando  de  rúcula  ingeriu  uma menor  quantidade.  Em uma primeira  análise,  pode 

parecer que tenha ocorrido compensação alimentar – maior ingestão do alimento no sentido 

de compensar seu menor valor nutricional  – mas,  se observarmos que este aumento da 

ingestão foi acompanhado de uma maior incorporação de biomassa nas lagartas, a hipótese 

de  compensação  se  enfraquece.  A hipótese  alternativa  seria  a  de  que  as  diferenças  de 

ingestão são resultados de um menor efeito fagoestimulante da rúcula em relação à couve e 

não do menor valor nutricional da couve. 



Vale ressaltar que quando são mencionados valores nutritivos altos e baixos, estes 

são sempre valores relativos, abordando as variedades aqui testadas.

A  mudança  do  hospedeiro  couve  para  o  repolho  não  afetou  os  parâmetros  de 

desenvolvimento das lagartas, mas houve um efeito negativo na incorporação de biomassa 

e suas eficiências digestórias (ECI e ECD) após a mudança. A mudança do repolho para a 

couve não afetou os índices logo após a mudança (4º instar), apenas causou um prejuízo na 

incorporação de biomassa no último ínstar,  prejuízo este  não revertido em menor peso 

pupal e menor nº de oócitos em relação aos outros grupos. Pelo contrário, a mudança do 

repolho para a couve foi benéfica para o desenvolvimento das lagartas, pois o grupo que 

continuou a se alimentar de repolho apresentou a maior mortalidade entre os grupos. 

Segundo  Simpson  &  Simpson  (1990),  existem  basicamente  três  estratégias  de 

compensar alimentos com baixo valor nutricional ou em menor abundância: 1) o inseto 

pode alterar a taxa de consumo até ingerir o suficiente de um nutriente que está limitado; 2) 

alterar a eficiência metabólica e digestória, aproveitando com mais eficiência os nutrientes 

ingeridos e 3) selecionar outro alimento ou outra parte de uma mesma planta. A opção da 

seleção de outro hospedeiro não ocorreu no presente estudo, mas as outras opções (aumento 

da taxa de consumo de alimento e alteração das eficiências digestórias) ocorreram, e se 

observarmos os índices digestórios ao longo dos instares avaliados, veremos que ambas as 

alternativas  foram  utilizadas  pelas  lagartas,  sem  o  estabelecimento,  entretanto,  de  um 

padrão estratégico.

Pieris  brassicae criadas  em  B.  oleracea não  sobrevivem  à  mudança  para 

Tropaeolum major, que é outro hospedeiro adequado para Pieris quando criada nele desde 

o 1º instar (Ma, 1972). Quando a larva muda de planta, novas enzimas detoxificantes são 

necessariamente induzidas e isso tem seu custo metabólico (Ting  et al., 2002). Se essas 



enzimas não são produzidas rapidamente, danos podem ser causados ao animal, podendo 

até  levá-lo  à  morte.  No  presente  estudo,  A.  monuste não  só  sobreviveu  como  teve 

performance adequada com a mudança de hospedeiro. Isso se dá pelo fato de o repolho ser 

parte do cardápio alimentar da espécie e, apesar de considerado nutricionalmente inferior, a 

espécie estudada demonstrou estar bem adaptada na digestão e aproveitamento do conteúdo 

desta planta. 

Barros & Zucoloto (1999) encontraram diferenças significativas de performance de 

imaturos em hospedeiros de valores nutritivos diferentes (couve e mostarda), como menor 

taxa  de  emergência,  menor  peso  pupal  e  menores  taxas  de  ingestão,  fezes  e  índices 

digestórios, diferentemente dos resultados encontrados para couve e repolho no presente 

trabalho.  Isto  pode  ser  explicado  por  alguns  traços  de  resistência  da  mostarda,  como 

produção  de  tricomas,  que  não  foram  levados  em  conta  no  trabalho  mencionado.  A 

remoção experimental dos tricomas da mostarda e de outras plantas aumenta a herbivoria 

por  especialistas  e  generalistas  (Traw  &  Dawson,  2002).  Além  disso,  esses  índices 

eficientes,  encontrados para hospedeiro de valor  nutricional  considerado baixo (como o 

repolho), podem ser encontrados em populações que se alimentaram neste hospedeiro por 

várias gerações (Barros & Zucoloto, 1999).

Insetos  herbívoros  demonstram alta  taxa  de  crescimento,  maior  sobrevivência  e 

ganho de peso quando ingerem folhas jovens (Dodds et al., 1996), fato observado também 

para  A. monuste (Bittencourt-Rodrigues & Zucoloto, 2005). Em outro estudo, em que foi 

avaliada  a  performance  das  lagartas  na  mudança  para  folhas  de  idades  diferentes 

(Rodrigues, 2004), foi demonstrado que lagartas que ingeriram folhas jovens no início do 

desenvolvimento apresentaram melhor performance (desenvolvimento mais rápido) do que 



lagartas que ingeriram folhas velhas, mas na segunda fase do desenvolvimento larval,  a 

performance não variou segundo o alimento ingerido. 

No  presente  trabalho,  a  mudança  para  hospedeiros  mais  nutritivos  no  final  do 

desenvolvimento,  por  outro  lado,  influenciou  aspectos  da  performance  das  lagartas, 

demonstrada pela diminuição da mortalidade (fase 1) e aumento da taxa de pupação (fase 3) 

na  mudança  do  hospedeiro  repolho  para  couve  (re-c).  A  observação  de  adultos 

subdesenvolvidos tanto no grupo  re-c quanto  c-re pode estar relacionada a algum efeito 

danoso  da  mistura  desses  dois  alimentos,  que  pode  ter  interferido  no  processo  de 

metamorfose.  Como  só  foram  obtidos  dois  adultos  nessa  situação  de  má-formação,  a 

ocorrência nos grupos citados pode ter sido meramente ao acaso.

Em ambientes em que o alimento ótimo é sempre o mesmo, há a evolução, nos 

predadores,  de  especializações  que  finalmente  tornam  o  alimento  o  único  possível 

(Westoby,  1978).  Entretanto,  algumas  situações  encorajam  predadores  a  ingerir  dietas 

variadas;  uma  dessas  situações  é  a  ocorrência  de  uma  economia  útil  nos  custos  de 

forrageamento através da ingestão de diversos alimentos (Westoby, 1978). Outra, é que o 

alimento ótimo às vezes muda, devido à trocas dos custos relativos de procura (abundância 

relativa) ou em relação aos custos de captura e manipulação ou em relação às propriedades 

nutricionais dos alimentos (Westoby, 1978). Em espécies de heliconíneos, por exemplo, o 

uso ocasional de mais de uma espécie de passiflorácea é a regra para o estágio larval (Silva 

et  al., 2006),  pois  este  grupo  de  plantas  apresenta  uma  acentuada  variação  em  sua 

distribuição geográfica e fenologias distintas (Bianchi & Moreira, 2005). Quando larvas de 

Heliconius erato consomem diferentes espécies de passifloráceas, pupas (Menna-Barreto & 

Araújo, 1985) e adultos (Rodrigues & Moreira, 2002; 2004) apresentam maiores tamanhos 



em relação aos grupos que se alimentam de somente uma espécie de hospedeiro e as fêmeas 

apresentam maior fecundidade.

Outra situação é quando a dieta ótima não pode ser deduzida a partir de experiências 

ou de propriedades do alimento detectáveis antes do ato de se alimentar e a última situação, 

mas não a menos importante,  é que alimentos diferentes são os melhores recursos para 

diferentes nutrientes necessários ao bom desenvolvimento do animal (Westoby, 1978).

- Preferência alimentar

Em estudo sobre a preferência de lagartas de  A. monuste por 2 hospedeiros que 

diferem em seu conteúdo de nitrogênio e água (couve e mostarda) (Barros & Zucoloto, 

1999), não foi encontrada preferência alimentar pelos imaturos. No presente estudo, entre 

hospedeiros de valores nutricionais semelhantes e diferentes, foi detectada preferência: as 

lagartas (recém-eclodidas, de 3º, 4º e 5º instares) tenderam a escolher rúcula como alimento 

em relação à couve e, couve em relação ao repolho.

Levins & MacArthur (1969) afirmaram que a escolha do alimento por um inseto é 

baseada  na  simples  decisão  que  maximiza  a  produção  esperada  de  descendentes.  O 

desenvolvimento  das  lagartas  de  A.  monuste em repolho  apresentou  menor  número  de 

oócitos em relação ao grupo alimentado com couve,  e em experimentos  de escolha,  as 

lagartas realmente apresentaram uma tendência em escolher o alimento que maximizou o 

número de oócitos (couve).  Por outro lado, couve e rúcula sustentam desenvolvimentos 

larvais, emergência, mortalidade e peso de pupas semelhantes, mas a “produção esperada 

de  descendentes”  (nº  de  oócitos)  foi  menor  em  rúcula.  Portanto,  os  resultados  de 

preferência encontrados neste trabalho não concordam totalmente com a afirmação feita por 



Levins e MacArthur (1969). As lagartas de  A. monuste não escolhem necessariamente o 

alimento que lhes proporcionaram melhor performance. 

Quando se tenta entender os fatores que influenciam a evolução da utilização de 

hospedeiros  pelos  insetos  herbívoros,  a  primeira  hipótese  a  ser  considerada  é  que  os 

rankings de preferência refletem diferenças relativas à qualidade das plantas (Thompson, 

1988).  No  caso  de  A.  monuste,  como  a  correlação  entre  performance  (avaliada  em 

laboratório) e preferência (avaliada em campo de em laboratório) foi positiva somente para 

o par couve/repolho em laboratório, parece que outros fatores podem influenciar a seleção 

de  hospedeiro  por  A.  monuste além  da  qualidade  intrínseca  da  planta.  Um  estudo  de 

performance  em  campo  poderia  apontar  outros  fatores  que  também  poderiam  ser 

importantes neste processo.

Além da qualidade intrínseca das plantas, há quatro outros fatores que podem ser 

considerados  na  preferência  dos  insetos  (Thompson,  1988):  1)  os  padrões  espacias  e 

temporais  de  abundância  e  qualidade  das  plantas;  2)  a  exposição  (tempo/contato)  das 

plantas  de  menor  valor  nutritivo  aos  herbívoros;  3)  o  tamanho  da  planta  de  melhor 

qualidade, no caso, se este tamanho for limitante para o desenvolvimento completo das 

larvas e 4) os riscos de parasitismo/predação/competição em plantas de qualidade inferior. 

O tamanho reduzido das folhas de rúcula, em relação às de couve e repolho, pode 

exercer pressão seletiva adicional nas lagartas de A. monuste quando se desenvolvem nesta 

espécie: além da menor área foliar, elas são mais leves e frágeis, não suportando o mesmo 

nº de lagartas que folhas de couve e repolho conseguem suportar. O comportamento dessas 

lagartas é gregário nos primeiros ínstares e esses fatores acabam por forçar uma migração 

maior das lagartas que se alimentam neste hospedeiro. Entre os riscos inerentes à migração 



estão:  aumento  de  mortalidade,  aumento  do  tempo  para  pupação  e  menor  taxa  de 

emergência (Barros-Bellanda & Zucoloto, 2003).

No estudo de preferência  por  folhas  de couve de idades diferentes (Bittencourt-

Rodrigues & Zucoloto, 2005) foi apontado que os aspectos físicos do hospedeiro são mais 

decisivos do que os aspectos nutritivos. Ou seja, a dureza das folhas poderia influenciar 

mais na decisão dos imaturos do que a quantidade de nitrogênio. Nos experimentos em 

laboratório feitos no presente trabalho, com lagartas recém-eclodidas, de 3º, 4º e 5º instares, 

a preferência das lagartas foi pelos hospedeiros de folhas mais tenras, comparativamente - 

rúcula, se comparada à couve e couve, se comparada ao repolho. Tecnicamente, a “dureza” 

foliar não é uma característica que pode ser acessada antes do contato com a planta, mas 

pode  facilitar  ou  dificultar  sua  ingestão  depois  de  experimentada.  Por  esta  razão,  a 

quantidade de fibras não deve ser o fator determinante na escolha de qual alimento ingerir, 

mas pode fazer com que o alimento seja mais ou menos fagoestimulante depois que ele já 

foi ingerido. 

A preferência alimentar de A. monuste por rúcula ao invés de couve e de couve ao 

invés do repolho, independente do alimento prévio, mostra que a indução não determina a 

escolha por hospedeiros em imaturos. Essas respostas podem ser inatas (Schowalter, 1996; 

Kerpel & Moreira, 2005) ou determinadas por outros fatores. Se uma determinada lagarta 

procurar alimento em condições naturais, ela não necessariamente escolherá a espécie que 

ela ingeriu previamente. 

Para muitas espécies, a indução de preferência alimentar desenvolve-se usualmente 

depois  da permanência,  durante  um ou mais  ínstares,  em um hospedeiro particular  e o 

estímulo químico responsável pelo processo parece ser complexo (Hsiao, 1985).  Entre as 

espécies de lagartas, esse fenômeno é bastante comum, mesmo que o hospedeiro ingerido 



seja “impalatável” (Jermy, 1987). O inseto recebe informações detalhadas da planta, que de 

alguma maneira são armazenadas no sistema nervoso e usadas como referência em uma 

subseqüente decisão que o inseto precise fazer (Jermy, 1987). 

No presente estudo, a indução alimentar não foi evidenciada quando a preferência 

foi determinada pela 1ª escolha das lagartas, mas quando a preferência foi determinada pelo 

total de alimento ingerido, a hipótese da ocorrência de indução se fortalece. A informação 

armazenada pela alimentação prévia não ajudou na localização do futuro alimento,  mas 

funcionou como fagoestimulante se este mesmo alimento fosse encontrado posteriormente. 

Se  compararmos  os  resultados  encontrados  para  couve/rúcula  e  couve/repolho, 

notamos que a tendência à ocorrência de indução foi maior no primeiro par, pois um maior 

número de lagartas escolhia a couve como alimento quando o alimento prévio foi couve do 

que quando o alimento prévio foi rúcula. Já no caso de couve/repolho, um número menor 

de lagartas escolhia o repolho se ele fosse ingerido previamente. A indução não pôde ser 

confirmada porque a sua ocorrência foi pontual: só foi significativa no 3º instar (quando a 

preferência foi determinada pela ingestão de cada alimento), e somente nos experimentos 

com os hospedeiros couve e rúcula.

Significância adaptativa da indução na preferência alimentar reflete uma adaptação 

dos insetos em que mudanças freqüentes no tipo de alimento diminuem a eficiência de 

utilização de alimento (Grabstein & Scriber, 1982). Se o animal é forçado a mudar para um 

novo  alimento,  muitas  espécies  de  insetos  incorrem  um  custo  fisiológico  muito  alto, 

evidenciado por crescimentos reduzidos e outros parâmetros do fitness (Shoonhoven et al., 

2005). Parece que os insetos tornam-se fisiologicamente ou bioquimicamente adaptados ao 

hospedeiro em que eles alimentaram-se por um tempo.



Quando a lagarta ingere repolho nos primeiros ínstares, a ausência de indução é 

favorável,  pois a permanência  do desenvolvimento no repolho resultaria em uma maior 

mortalidade larval e menor nº de oócitos dos adultos. A mudança do repolho para couve é 

vantajosa  para  a  espécie,  pois  aumenta  a  sobrevivência  das  lagartas.  Quando  a  lagarta 

ingere  couve  nos  primeiros  instares,  a  mudança  para  repolho  não  afetaria  o 

desenvolvimento,  de  acordo  com  os  resultados  de  performance  obtidos.  Portanto,  a 

significância adaptativa da indução neste caso é pequena.

No caso de couve e rúcula, quando uma lagarta ingere couve e migra, a tendência 

seria ela encontrar o hospedeiro rúcula. Neste caso, a existência de indução seria benéfica, 

pois a mudança de couve para rúcula diminui o peso das pupas e possivelmente, diminuir a 

fertilidade das fêmeas e competitividade dos machos no comportamento de cópula. Quando 

a lagarta ingere rúcula, seria favorável a mudança para couve, devido ao aumento do nº de 

oócitos. Mas, de acordo com os resultados encontrados, a tendência seria elas continuarem 

no mesmo hospedeiro. A existência de indução quando a preferência foi determinada pela 

ingestão, quando couve e rúcula foram usadas como hospedeiros, pode ser uma evidência 

de que o papel deste fenômeno é estratégico no comportamento de escolha de A. monuste e 

não está estabilizado evolutivamente.

Seria de se esperar que a ingestão do repolho, nos experimentos de performance, 

fosse maior do que a de couve, pois as taxas de consumo das larvas em plantas menos 

nutritivas são geralmente maiores do que em plantas com alta quantidade de nitrogênio 

(Slansky Jr & Scriber, 1985; Barros & Zucoloto, 1999). Pode ser que haja, então, algum 

fator no repolho (como concentrações diferentes de glicosinolatos ou outros compostos) 

que afeta negativamente a ingestão, e que foi decisivo nos resultados de preferência das 

lagartas  pela  couve.  Portillo  et  al. (1996)  descreveram  este  fenômeno  como  indução 



reversa. A preferência, neste caso, não foi induzida quando considerada a 1º escolha da 

lagarta,  nem  quando  considerada  a  ingestão  de  cada  variedade  pelas  lagartas  em  A. 

monuste. 

Poucos  estudos verificaram a  aprendizagem por  aversão ao alimento  em insetos 

(Bernays,  1993).  Gafanhotos  do deserto,  Ligurotettix  coquiletti,  por  exemplo, tendem a 

mover-se  para  longe  do  arbusto  hospedeiro  em  que  iniciaram  o  desenvolvimento  e 

acumular-se em arbustos conhecidamente de maior  qualidade para seu desenvolvimento 

(Wang et al., 1990). 

Se  o  aprendizado por  aversão  ao  alimento  é  considerado  uma simples  parte  da 

habilidade geral do inseto de apresentar respostas por aversão a qualquer coisa que tenha 

influência negativa, há uma grande chance de o potencial de tal aprendizagem ser amplo ou 

até  mesmo universal  entre  os  insetos,  mas  que somente  algumas espécies  em algumas 

circunstâncias  normalmente  o  exibam  (Bernays,  1993).  A  rejeição  do  repolho  nos 

experimentos de escolha em laboratório, além do fato de suas folhas serem mais duras do 

que as de couve, pode estar relacionada a um possível efeito deterrente ou à associação de 

uma  má  experiência  digestiva  das  lagartas.  Os  compostos  secundários  podem  ser 

fagoestimulantes em baixas concentrações, mas podem tornar-se deterrentes à medida que 

essa concentração aumenta (Bernays & Chapman, 2000).

O efeito  deterrente  nem sempre  está  correlacionado com toxicidade  (Bernays  & 

Chapman, 2000). Por exemplo, o inseto pode rejeitar o alimento, mas se ele o ingerir não se 

subentende que o desenvolvimento dele será pior, como foi observado para o repolho neste 

trabalho.  Embora  certos  químicos  vegetais  funcionem  como  deterrentes  em  algumas 

circunstâncias, a função desses compostos para as lagartas ainda não é consensual porque 

os insetos podem ser incapacitados de processar folhas a ponto de tais compostos serem 



incorporados aos seus tecidos (Hochuli, 2001). Entretanto, se um inseto não se alimenta de 

uma determinada planta porque ele não consegue metabolizá-la é mais apropriado dizer que 

condições morfológicas e ontogenéticas estão restringindo a gama de hospedeiros mais que 

a química da planta (Hochuli, 2001). 

O aumento da duração da alimentação na planta “induzida”, aumentou a preferência 

pela planta somente quando o alimento prévio foi rúcula. Nos outros casos, houve variações 

de preferência sem apresentação de algum padrão.  A ausência de indução em A. monuste 

permite que as lagartas usem plantas que as conferem melhor performance quando estas 

estão disponíveis ou as utiliza como hospedeiro alternativo quando a planta mais adequada 

estiver ausente.

Del Campo et al. (2001) encontraram que lagartas de Manduca sexta respondem a 

compostos específicos da planta e, geralmente, substâncias atraentes e repelentes coexistem 

nessas plantas. A simples existência ou concentração de algum composto repelente pode 

resultar  na  não-aceitação  da  planta,  mesmo  que  ela  possua  substâncias  atraentes. 

Determinados compostos de alguns gêneros da Família Brassicaceae, por exemplo, não são 

aceitáveis para algumas espécies de Pieris, apesar de possuírem glicosinolatos (Van Loon 

& Schoonhoven, 1999). Chew & Renwick (1995) demonstraram que essa rejeição é devido 

à produção de cardenolídeos por essas crucíferas. Quando comparado com outro composto 

secundário  não  presente  em  brassicáceas,  as  lagartas  preferem  o  disco  foliar  com 

cardenolídeo, mas quando comparado com discos foliares sem tratamento, os cardenolídeos 

atuaram  como  potentes  deterrentes.  Não  sabemos  se  o  repolho  possui  concentrações 

diferentes  de  outros  compostos  secundários,  mas  este  pode  ser  um  motivo  para  sua 

“rejeição” nos experimentos de escolha em laboratório.



Em experimentos feitos com H. erato, as larvas escolheram Passiflora misera em 

relação a P. suberosa independentemente do alimento prévio (Kerpel & Moreira, 2005). Os 

autores  discutem que  a  preferência  de uma população  pode  ser  influenciada,  além dos 

fatores já citados, pela disponibilidade de recursos da região. Assim, diferentes populações 

de  uma  mesma  espécie  podem  apresentar  diferentes  dietas  ótimas  e  respectivas 

preferências,  em  função  de  variações  locais  na  quantidade  e  qualidade  dos  recursos 

disponíveis (Fox & Morrow, 1981). 

Em revisão realizada por Jermy (1987), a maioria dos trabalhos mostra um aumento 

da preferência pela planta em que as lagartas foram criadas. Nesta mesma revisão, o autor 

lista 21 espécies de lepidópteros em que este fenômeno acontece:  A. monuste não está e, 

com os resultados obtidos até o momento, não entrará nesta lista. Deboer & Hanson (1984) 

mostraram que podem ocorrer falhas em certos pares de plantas neste tipo de teste: quando 

as  duas  plantas  experimentais  são  muito  próximas  taxonomicamente  e  também 

quimicamente similares.  Nesse sentido,  outros pares de plantas precisariam ser testados 

para que melhores predições sejam feitas sobre o papel da indução no comportamento de 

escolha dessa espécie.

Está claro, entretanto, que as preferências alimentares alteram-se com a experiência 

e que, ocasionalmente, a aceitabilidade de um alimento pode declinar com a experiência 

prévia. 

- Preferência em campo

A migração larval (ou dispersão) é um comportamento adaptativo que tem papel na 

sobrevivência  das  lagartas  quando  as  fontes  de  alimento  tornam-se  limitadas.  Este 

comportamento é bem estudado em Chilo partellus, a lagarta do milho, e origina-se devido 



ao fato do tamanho da agregação larval ser maior do que uma planta pode sustentar, sendo 

um comportamento dependente da densidade (Chapman et al., 1983). 

Neste trabalho, não foi confirmada a semelhança de preferência em campo e em 

laboratório  e  nem a hipótese  de que  a  escolha  seria  mais  evidente  no canteiro  1,  pois 

somente em 2 casos, de um total de 4, as lagartas realmente apresentaram preferência por 

um dos cultivares no canteiro 1. Entretanto, mais experimentos precisam ser feitos para que 

esta hipótese seja descartada.

O fato de as lagartas alcançarem as folhas de repolho mais rápido do que as folhas 

de  couve  está  relacionado  possivelmente  com  a  maior  proximidade  das  folhas  dos 

cultivares de repolho do chão do que as de couve. Pode ser também que a atração das 

lagartas seja  somente pelas folhas dessas variedades,  e não pelo caule, o que explica o 

comportamento das lagartas de rodear alguns cultivares de couve e não chegarem às folhas.

Alguns  insetos  podem  forragear  randomicamente  e  eventualmente  (com  alguns 

riscos) descobrir recursos disponíveis. Entretanto, segundo Schowalter (1996), a maioria 

dos  insetos  emprega  vários  mecanismos  fisiológicos  e  comportamentais  para  detectar, 

orientar-se e mover-se para concentrações de alimentos: 1º) processamento de informação; 

algumas pistas são não-direcionais, mas alertam os insetos da presença de recursos e pode 

iniciar o comportamento alimentar,  2º)  respostas às pistas; quando o atrativo químico é 

detectado, o inseto inicia o padrão de forrageamento que envolve a inspeção contínua na 

direção do aumento da concentração de odor (Cardé, 1996 apud Schowalter, 1996). Muitos 

insetos  também  reconhecem  seus  hospedeiros  pela  visão  de  cores,  formas  e  tamanho 

(Rausher, 1979). 

Os resultados de preferência em campo podem ter sofrido forte influência da ação 

do vento, prejudicando a detecção dos químicos atrativos, além de outras “turbulências” 



como a heterogeneidade do ambiente, do substrato e irregularidades do solo (Schowalter, 

1996). Outros fatores que certamente influenciaram nos resultados foram: a diferença de 

alturas dos cultivares utilizados e a distância estipulada entre os vasos. Assim como as 

folhas dos repolhos, os cultivares de rúcula ficam mais próximos ao chão do que os de 

couve e isso pode ter facilitado o encontro das lagartas por essa espécie. Espécies como 

Battus  philenor L.  e  P.  rapae  precisam  estar  localizadas  a  uma  distância  de  poucos 

milímetros da planta hospedeira para poder detectá-la como fonte de alimento (Cain et al., 

1985; Barros-Bellanda & Zucoloto,  2003).  A distância de 25 cm pode ter dificultado a 

detecção do alimento por A. monuste.

Barros-Bellanda  &  Zucoloto  (2003)  mostraram  que  imaturos  de  A.  monuste 

apresentam baixa capacidade de detectar seus hospedeiros em experimentos com plantas 

em estufa e na natureza. Segundo Rodrigues (2001), as escolhas feitas pelas lagartas mais 

desenvolvidas  aparentemente  são  guiadas  pela  quantidade  de  recurso  e  pela  busca  de 

lugares mais protegidos de predadores, como os pássaros. Não seria correto dizer que a 

migração das lagartas foi aleatória (Bittencourt-Rodrigues & Zucoloto, 2005), mas que, em 

campo,  muitos  fatores  influenciam  no  comportamento  de  escolha  das  lagartas  de  A. 

monuste,  não  somente  o  valor  nutritivo  das  plantas  em  si.  Muitas  brassicáceas,  por 

exemplo,  contem  outros  compostos  secundários  em  adição  aos  glicosilatos,  como 

cardenolídeos,  curcubitacinas  e  alcalóides;  e  plantas  com  outros  odores  interferem  na 

habilidade dos seus “inimigos” em achá-las (Feeny, 1977). 

A  quantidade  de  nitrogênio  pode  ser  um  determinante  no  comportamento  de 

escolha,  mas  Scriber  (1984)  compilou  115 estudos  e  muitas  das  respostas  encontradas 

foram contraditórias:  houve  um incremento  de  alguns  componentes  da  performance  de 

espécies  alimentadas  com plantas  fertilizadas,  mas  em 44 casos,  as  plantas  fertilizadas 



foram menos atacadas por herbívoros (Kerpel  et al., 2006).  As borboletas monarcas, por 

exemplo,  requerem  níveis  altos  de  nitrogênio  para  o  desenvolvimento,  mas  elas  não 

escolhem  necessariamente  as  plantas  com  os  maiores  teores  de  nitrogênio,  pois  estas 

também apresentam altas concentrações de glicosídeos cardíacos, que podem ser tóxicos 

para as larvas (Awmack & Leather, 2002).

A preferência  das  lagartas  pelo repolho nos  experimentos  em campo pode estar 

relacionada com o perigo da procura por alimentos mais  nutritivos (no caso,  a couve), 

deixando-as mais expostas à predação. É uma resposta básica a qualquer distúrbio, que é de 

se  mover  para  qualquer  direção  rapidamente  (Stamp & Bowers,  2000).  A maioria  dos 

insetos possui tempo e recursos energéticos relativamente limitados para gastar à procura 

de  alimentos.  Portanto,  recursos  marginalmente  disponíveis  podem  tornar-se 

suficientemente  rentáveis  quando  a  probabilidade  de  encontrar  mais  recursos  viáveis  é 

baixa (Schowalter, 1996).

Em  geral,  debates  sobre  os  determinantes  ecológicos  da  escolha  de  hospedeiro 

preocupam-se em escolher o fator (aleloquímicos, valor nutritivo, predação) determinante 

na preferência pelo hospedeiro e especificidade. O problema real, porém, não é achar qual 

dos fatores é o principal neste comportamento, pois a resposta será variada de acordo com a 

espécie em questão, mas sim encontrar fatores que são ou não decisivos para cada uma das 

espécies (Thompson & Pellmyr, 1991). Em Lepidoptera, estudos da filogenia da escolha de 

hospedeiros  têm mostrado convincentemente que não há um fator  único que governa a 

evolução da especificidade à planta (Thompson & Pellmyr, 1991). Neste aspecto, a regra é 

a variação (Schoonhoven et al., 2005).

- Privação alimentar



A privação alimentar em A. monuste ocorre quando há o esgotamento do hospedeiro 

inicial e as lagartas precisam migrar em busca de alimento e seu sucesso depende do local 

onde a planta está e da idade das lagartas (Barros-Bellanda & Zucoloto, 2003). 

Os efeitos no desenvolvimento das lagartas resultantes da mudança de hospedeiros 

não  foram  acentuados  pela  privação  alimentar  de  24  horas  entre  essa  mudança,  mas 

apresentaram  diferenças  em  alguns  parâmetros.  Entre  eles,  o  maior  tempo  de 

desenvolvimento  e  maior  mortalidade  das  lagartas  que  iniciaram  seu  desenvolvimento 

ingerindo  rúcula  e  aumento  do  tempo  de  pupação  do  grupo  re-c.  Tempo  de 

desenvolvimento prolongado significa mais tempo exposto a predadores/parasitas, além de 

acarretar um gasto energético maior do que se completassem seus desenvolvimentos em 

menos tempo. A decisão de pupar considera a biomassa incorporada durante a fase imatura; 

se a lagarta está no último instar com um peso baixo, é necessário avaliar o custo potencial 

de um desenvolvimento mais longo e o custo de um adulto com peso reduzido (Slansky, 

1980).

O  tempo  de  desenvolvimento  até  o  4º  ínstar,  por  exemplo,  nos  grupos  (com 

privação) que iniciaram a alimentação com rúcula foi um dia mais longo do que os que 

iniciaram com couve. Temos que considerar aqui o seguinte fato: como este período de 

desenvolvimento não diferiu para os mesmos grupos na fase 1 deste trabalho (nas mesmas 

condições,  pois  a  privação  só  ocorreu  após  este  período),  pode  ser  que  essa  diferença 

resulte de uma característica da população utilizada nos experimentos. Pode ter ocorrido 

efeito do grupo, ou seja, a população usada na fase 3 poderia estar mais adaptada à couve 

do que à rúcula e, portanto, essas diferenças não podem ser generalizadas. 

Apesar  dos  índices  digestórios  encontrados  nesta  fase  também  indicarem  valor 

nutritivo  adequado  da  rúcula  para  o  desenvolvimento  de  A.  monuste,  algum  outro 



mecanismo causou o atraso no desenvolvimento das lagartas que ingeriram rúcula no início 

do desenvolvimento. Esses grupos (ru e ru-c) podem ter apresentado menor capacidade de 

acumulação  de  reservas,  pois  foi  o  grupo  que  apresentou  também  o  maior  atraso  no 

desenvolvimento total e as maiores mortalidades.

Após  a  privação,  os  grupos  levaram aproximadamente  4,5  dias  para  pupar;  e  o 

grupo ru-c demorou um pouco mais. Quando não houve privação, todos os grupos puparam 

em aproximadamente 3 dias. Esse dado coloca em jogo a hipótese de Nÿlin & Gotthard 

(1998) sobre o efeito do controle hormonal no tempo de desenvolvimento das lagartas ser 

maior do que o valor nutritivo do alimento. Se isso ocorresse, mesmo com a privação, as 

lagartas continuariam pupando por volta do 3º dia após a passagem para 4º instar. 

Em experimentos com larvas de  Drosophila  que passaram por estresse alimentar, 

elas mostraram um tempo de desenvolvimento maior, permitindo uma maior acumulação 

de biomassa da alimentação larval e uma maior reserva de lipídeos (Chippendale  et al., 

1996). Os efeitos da privação ficam mascarados, pois o maior tempo de desenvolvimento e, 

consequentemente, de alimentação, permite o acúmulo de lipídeos não-realizado no período 

sem alimento.

Como  a  taxa  de  mortalidade  também  foi  maior  nos  grupos  que  iniciaram  seu 

desenvolvimento ingerindo rúcula, pode ser que a população experimental seja realmente 

mais adaptada à alimentação com couve, ou talvez as lagartas alimentadas com rúcula não 

tenham a  capacidade  de  armazenar  seus  nutrientes  tão  bem quanto  armazenam as  que 

ingeriram couve, e assim, a alimentação com rúcula resulte em danos no desenvolvimento 

quando há privação alimentar.

A redução na qualidade (como observado nos grupos que se alimentaram de rúcula 

ou repolho no final do desenvolvimento - fase 1) ou na quantidade do alimento larval (fase 



3) geralmente resulta num tamanho corporal e/ou conteúdo lipídico reduzido do adulto, 

com  conseqüências  negativas  na  fecundidade  (Scriber  &  Slansky,  1981;  Awmack  & 

Leather, 2002). Embora extremamente útil, essa informação não nos fornece um modelo de 

organização da alocação de nutrientes dos insetos holometábolos como um todo (Boggs & 

Freeman,  2005).  Em  A.  monuste,  todos  os  grupos  privados  de  alimento  durante  o 

desenvolvimento larval apresentaram pesos pupais altos, maiores até que os encontrados na 

fase  1  (em  que  os  grupos  não  passaram  por  privação),  e  a  fertilidade  também  não 

apresentou dados decepcionantes. Segundo Boggs & Freeman (2005), o alimento do último 

ínstar  seria  mais  importante  para  as  reservas  das  lagartas,  pois  fêmeas  da  borboleta 

Speyeria mormonia privadas no 5º instar,  apesar de também não apresentarem nenhum 

efeito na massa corporal final, apresentaram menor sobrevivência na fase adulta do que as 

borboletas do grupo controle. 

No presente estudo não foram feitas medidas da longevidade dos adultos resultantes 

das diferentes alimentações testadas. Esse dado seria fundamental para maiores inferências 

sobre o processo de acúmulo de reservas em A. monuste.

O acúmulo de reservas pode ocorrer ao longo de toda a fase imatura, mas, de acordo 

com os resultados obtidos neste trabalho, o alimento dos últimos instares é mais importante. 

A mudança de hospedeiro pode ter prejudicado ainda mais este processo, principalmente 

quando a rúcula ou o repolho foram ingeridos nos últimos ínstares. Tanto na fase 1 como na 

fase 3, os grupos que apresentaram os menores pesos pupais foram os que se alimentaram 

de rúcula ou repolho nos instares finais e haviam mudado de hospedeiros (c-ru e c-re).

Nos  parâmetros  digestórios,  o  padrão  de  utilização  de  alimento  da  fase  1  foi 

mantido,  mas  com  algumas  modificações.  Além  das  menores  ingestões  nos  grupos 

alimentados  com  rúcula,  estes  também  apresentaram  um  ajuste  nas  suas  eficiências 



digestórias. Na fase 1, os grupos poderiam estar mais adaptados aos 2 tipos de alimento, e 

esse ajuste digestório não foi evidente. No 4º e 5º instares, o ajuste das eficiências não 

ocorreu como na fase 1, mas as taxas de ingestão continuaram menores nos grupos que 

estavam se alimentando de rúcula (c-ru  e ru). No 5º instar, as lagartas alimentadas com 

couve (c  e ru-c) também apresentaram maior ingestão do que as que se alimentaram de 

rúcula (c-ru  e ru). Essa compensação não ocorreu na fase 1, mostrando que, quando há 

privação,  as estratégias utilizadas pelos insetos para a  compensação de alimento duram 

mais tempo. 

Baseando-se nos índices digestórios, rúcula pode sim ter valor nutritivo semelhante 

ou até superior ao de couve, mas de acordo com a performance das lagartas nestes dois 

hospedeiros,  não  há  como afirmar  que rúcula  é  melhor.  Análises  sobre  o  conteúdo de 

nitrogênio, aleloquímicos e outros nutrientes nessas espécies de hospedeiros seriam úteis 

para dar maior embasamento aos dados de performance obtidos para neste trabalho. 

Segundo Lee  et  al. (2006),  grande parte  das proteínas ingeridas  por lagartas  do 

gênero  Heliothis converte-se  em nitrogênio e  grande parte  do carboidrato,  em lipídeos. 

Talvez  a  rúcula  seja  um  alimento  rico  proteicamente,  mas  com  uma  quantidade  de 

carboidrato inferior à couve. Essa suposição explicaria dois dados: a boa incorporação de 

biomassa das lagartas alimentadas com rúcula (resultante do alto valor protéico) e a menor 

ingestão destas comparadas com as lagartas alimentadas com couve, resultado do efeito 

pouco fagoestimulante provocado pelo menor teor de carboidratos da rúcula. A dieta ótima 

em experimentos de dieta natural é difícil de ser estipulada, pois ela pode ser ótima num 

aspecto e não no outro (boa nutricionalmente, mas pode conter toxinas, ou rica num tipo de 

nutriente e pobre em outro) (Westoby, 1978).



Tanto a rúcula como o repolho podem não ser tão adequados quanto a couve no 

acúmulo de reservas, evidenciado pelo menor número de ovos produzidos e menores pesos 

pupais dos grupos que ingeriram rúcula ou repolho no final do desenvolvimento. 

De acordo com o esperado, houve um aumento da ingestão como mecanismo de 

compensação  e  conseqüentemente  um aumento  de  biomassa  incorporada  e  fezes.  Essa 

compensação não ocorreu no período logo após a privação (4º instar),  e sim no último 

instar  larval.  O  único  grupo  em  que  não  foi  observada  a  compensação  foi  o  com 

alimentação exclusiva com rúcula. Neste grupo, as taxas médias de ingestão, biomassa e 

fezes do grupo privado foram menores em relação ao grupo controle no 5º ínstar.  Essa 

diminuição, entretanto, não se reverteu em menores taxas de emergência, peso pupal ou 

aumento de mortalidade.

Em trabalho comparando privação no início e no final do desenvolvimento, Barros-

Bellanda & Zucoloto (2003) mostraram que o 5º instar é o período decisivo para a origem 

de indivíduos bem nutridos, pois a ingestão dos grupos privados foi maior da dos grupos 

controle somente neste ínstar. No presente trabalho, nota-se esse aumento de ingestão no 5º 

instar dos grupos privados,  mas em poucos grupos esse aumento foi  significativamente 

maior se comparados aos resultados encontrados na fase 1 (sem privação). Isso pode ser 

conseqüência  dos  experimentos  com  os  grupos  não-privados  e  privados,  apesar  de 

desenvolvidos sob as mesmas condições, não terem sido realizados concomitantemente e 

com lagartas das mesmas posturas.

Em machos de Blattella germanica, a ingestão durante o 1º dia após privação (de 3 

dias)  foi  três  vezes  maior  e  elevou-se  nos  dias  seguintes  (Van Herrewege,  1974  apud 

Simpson  &  Simpson,  1990).  Em  A.  monuste,  pelo  contrário,  os  grupos  privados 



apresentaram taxas de ingestão menores comparadas aos controles no 1º dia após privação, 

mas a tendência de elevação da ingestão nos dias seguintes foi confirmada. 

O período  de  privação  pode  aumentar  o  tempo de  permanência  do  alimento no 

intestino da larva e assim, ocorrer um aumento da digestão e assimilação deste (Schroeder, 

1975). Os valores de ECD não foram diferentes após a mudança de hospedeiro quando 

comparados  aos  controles.  Isso  talvez  mostre  um  alto  grau  de  especialização  a  esses 

hospedeiros,  pois  grande  parte  do  alimento  digerido  é  convertida  em  biomassa.  Seria 

esperado um efeito maior  na digestibilidade aproximada (DA),  uma vez que o repolho 

possui maior quantidade de fibras indigeríveis do que couve e rúcula, mas este efeito não 

ocorreu.

Em estudos feitos  com o besouro  Rhyzopertha dominica,  os grupos privados de 

alimento por 24h apresentaram reservas energéticas suficientes para iniciar vôo, mas após 

um  período  de  privação  maior,  a  iniciação  ao  vôo  e  a  taxa  de  lipídeos  decresceram 

rapidamente (Perez-Mendoza et al., 1999). Lagartas de Operophtera brumata (Lepidoptera, 

Geometridae), uma mariposa polífaga, se não tiverem nenhuma fonte alimentar próxima, 

dispersam-se e essa migração pode durar até mais de 5 dias (Wint, 1983), período em que 

as  larvas  ficam privadas  de  alimento.  Esta  privação  causou um aumento  da  média  do 

período de  desenvolvimento  e  a  privação  de  2 dias  imediatamente  após a  eclosão não 

causou nenhum efeito significativo nas taxas de consumo e índices das larvas sobreviventes 

durante o 5º instar (Wint, 1983). O que pode ter acontecido no presente trabalho é que o 

período de  privação  estipulado  (24h)  pode  ter  sido  pequeno para  apresentar  um efeito 

evidente no desenvolvimento das lagartas de A. monuste, levando-nos a crer que realmente 

essa  espécie  é  resistente  à  privação  alimentar  de  24h no  4º  instar  (Barros-Bellanda  & 

Zucoloto, 2003) mesmo com a mudança de hospedeiros.



Segundo Scriber e Slansky (1981), quando os recursos alimentares são insuficientes, 

pode ocorrer esse tipo de compensação (aumento no consumo). Entretanto, o peso final é 

usualmente inferior  ao controle.  Pode também ocorrer que o aumento no consumo seja 

suficiente para compensar a deficiência de certos nutrientes, não acarretando em prejuízos 

para o indivíduo. A privação alimentar em A. monuste não reduz o peso das pupas e pode 

ainda conferir pequenas vantagens. As lagartas que sobreviveram ao período privado, por 

exemplo, apresentaram alto nº de oócitos.

As lagartas que mudaram entre os hospedeiros couve e rúcula foram resistentes à 

falta de alimento por 24h, pois a privação e a menor taxa de ingestão nas 24 h após o 

período sem alimento não aumentaram os níveis de mortalidade das lagartas (com exceção 

do  grupo  alimentado  inicialmente  com  rúcula  cujas  razões  já  foram  explicadas 

anteriormente).  Já  os  grupos  que  mudaram  entre  os  hospedeiros  couve  e  repolho, 

apresentaram um aumento das médias das taxas de mortalidade na fase 1 (12-33%) para a 

fase 3 (40-55%), indicando que  A. monuste é  resistente à privação alimentar,  mas que, 

dependendo da seqüência dos hospedeiros, essa resistência pode ser menor.

Uma alta resistência à privação alimentar implica num nível alto de reserva durante 

a fase larval, comum entre os lepidópteros, e/ou um alto poder de compensação alimentar, 

não acarretando em prejuízos reprodutivos aos adultos.

Considerações finais

Fica  evidente  na  presente  pesquisa  que  nem  sempre  é  possível  determinar  a 

ocorrência de cultivares menos adequados a uma dada espécie de inseto ou mesmo explicar 

o comportamento exclusivamente através de estudos de consumo e utilização de alimento 

(Fancelli & Vendramim, 1992).



Lagartas  forrageiam,  variam  sua  dieta  através  do  tempo  e  usam  hospedeiros 

independentemente  da  sua  planta  hospedeira  natal  (Hellmann,  2002).  A  mudança  de 

hospedeiro em A. monuste provavelmente contribui significativamente a diversos aspectos 

da biologia  da  espécie,  reduzindo os  riscos  inerentes  à  dispersão larval.  Se o alimento 

inicial for limitante, a sobrevivência em outro hospedeiro não prejudica o desenvolvimento 

do imaturo e ainda promove alta fecundidade do adulto.

Estudos  com  brassicáceas  diferentes  não  acharam  uma  relação  óbvia  entre 

crescimento  e  variedade  de  glicosilatos,  mas  sim  uma  relação  mais  íntima  com  a 

disponibilidade de nitrogênio da planta (Feeny, 1977). Apesar de algumas generalizações 

poderem ser  feitas,  como o  requerimento  de  adequadas  concentrações  de  nitrogênio,  a 

qualidade do hospedeiro pode não ser um atributo universal (Awmack & Leather, 2002). 

Como a qualidade da planta varia consideravelmente devido a fatores ambientais,  não é 

certo fazer predições gerais sobre os efeitos da qualidade do hospedeiro na fecundidade de 

insetos herbívoros. 

Outra  consideração  é  que  muitos  insetos  herbívoros  apresentam  considerável 

plasticidade em suas respostas a mudanças na qualidade do hospedeiro,  a qualidade da 

progênie também pode ser afetada pela qualidade do hospedeiro, por isso simples medidas 

do  número  da  progênie  pode  não  ser  o  melhor  parâmetro,  sendo  mais  apropriado  a 

sobrevivência  da progênie resultante (Awmack & Leather,  2002).  Além disso,  o menor 

número de oócitos e peso pupal, principais efeitos da mudança de hospedeiros encontrado 

neste  trabalho,  não  necessariamente  prejudicarão  valor  adaptativo  de  A.  monuste. 

Dependendo do comportamento e da quantidade e qualidade do alimento consumido na 

fase adulta, pode ocorrer maior maturação de oócitos na fêmea e assim, garantir um bom 

desempenho de oviposição. O mesmo para os machos: o menor peso/tamanho pode não ser 



uma  característica  selecionada  pelas  fêmeas  na  escolha  de  parceiros  sexuais  e  assim, 

machos  mais  leves  podem  copular  o  mesmo  número  de  vezes  e  fecundar  a  mesma 

quantidade de ovos do que machos maiores ou mais pesados.

Bernays e Graham (1988) discutiram que o papel da química vegetal na coevolução 

de  plantas  e  insetos  tinha  sido  ultra-enfatizado  e  que  inimigos  naturais  generalistas, 

especialmente predadores, poderiam ser os fatores dominantes na evolução da abrangência 

de hospedeiros.  O que põe isso em questão são exemplos (raros)  como o da borboleta 

Euphydryas  edytha que  se  alimenta  somente  de  Castilleja  linariifolia mesmo  com  a 

existência de outros dois hospedeiros satisfatórios nutricionalmente e membros da mesma 

família e, portanto, possuindo os mesmos glicosídeos iridóides (Bernays & Graham, 1988). 

Em  resumo,  muitos  outros  fatores,  incluindo  inimigos  naturais,  podem  influenciar  a 

determinação da dieta, mas no momento não existe evidência que esses últimos tenham 

algum impacto  como a  influência  pervasiva  das  defesas  químicas  (Ehrlich  & Murphy, 

1988).

A  redução  da  aparência  da  planta  a  inimigos  através  de  plantas  vizinhas  de 

diferentes espécies é um importante componente da “resistência associativa”, um fenômeno 

freqüentemente explorado por jardineiros orgânicos (Feeny, 1976). A eficiência das defesas 

naturais  vegetais  é  reduzida  pelos  atuais  métodos  agrícolas  (Feeny,  1977).  Quando 

cultivadas como monoculturas, essas plantas se tornam mais aparentes a inimigos naturais 

do  que  seus  ancestrais  na  natureza,  e  ainda  apresentam  defesas  químicas  e  físicas 

inapropriadas para a sobrevivência como plantas aparentes (Feeny, 1977). Essa é a razão 

principal para que quantidades substanciais de pesticidas sintéticos sejam requeridas para 

prevenir a expansão da devastação das plantações (Feeny, 1977).



Estratégias para melhorar e diversificar a resistência química seriam mais efetiva se 

fossem coordenadas com estratégias para reduzir a aparência da planta. A resistência dos 

insetos se dá pela exposição repetitiva a determinado composto. Então, quanto menos o 

inseto encontrar uma determinada variedade de planta, menos ele estará apto a desenvolver 

métodos e tolerar as defesas químicas da planta (Feeny, 1976).

A maioria dos estudos em relação inseto-planta enfoca espécies pragas em sistemas 

agrícolas.  O  problema é  que  o  ecossistema  original  desses  insetos  não  apresenta  mais 

nenhuma  estabilidade,  pois,  em  monoculturas,  hospedeiros  de  alta  qualidade  estão 

presentes em uma área extensa (Visser, 1986). Quanto mais estimularmos a diversidade em 

campos e  plantações,  menos  dependentes  nos  tornaremos a  usar  pesticidas  para atingir 

determinado nível na produção agrícola (Feeny, 1977). 



CONCLUSÕES

1.  Como  será  a  performance  das  lagartas  de  A.  monuste se  elas  ingerirem  dois 

hospedeiros,  de  valores  nutricionais  semelhantes  ou  diferentes,  numa  mesma fase 

ontogenética? 

A ingestão de mais de um tipo de hospedeiro, em uma mesma fase ontogenética, 

não  apresentou  efeitos  deletérios  na  performance  de  A.  monuste.  Apesar  de  pequenas 

diferenças digestórias, possivelmente causadas pela adequação às diferenças de nutrientes, 

todas as  alimentações  testadas  originaram parâmetros  de desenvolvimentos  de imaturos 

semelhantes, porcentagem de emergência e fecundidade potencial altas. 

De  acordo  com os  resultados  encontrados  no  presente  estudo,  rúcula  e  repolho 

seriam os hospedeiros de valores nutritivos semelhantes e couve, o hospedeiro de valor 

nutritivo diferente e mais adequado para a performance de  A. monuste. Rúcula e repolho 

são menos adequados para a espécie no final do desenvolvimento, pois pupas originadas de 

lagartas alimentadas com estas crucíferas, durante todo o desenvolvimento ou nos ínstares 

finais,  apresentaram,  de  uma  forma  geral,  menor  quantidade  de  massa  e  também 

produziram menos oócitos.

2A. A experiência prévia influencia a preferência das lagartas em laboratório?

A preferência  alimentar  por  rúcula  ao  invés  de  couve  e  de  couve  ao  invés  do 

repolho, independente do alimento prévio, mostra que a indução não determina a escolha 

por hospedeiros em imaturos em A. monuste. 

Apesar de não evidenciada quando a preferência foi determinada pela 1ª escolha das 

lagartas,  a  hipótese  da  ocorrência  de  indução  é  verificada  quando  a  preferência  foi 



determinada pelo total de alimento ingerido no par couve/rúcula, pois um maior número de 

lagartas escolhia a couve como alimento quando o alimento prévio foi couve. Já no caso de 

couve/repolho,  um número  menor  de  lagartas  escolhia  o  repolho  se  ele  fosse  ingerido 

previamente. 

Está claro, entretanto, que as preferências alimentares alteram-se com a experiência 

e que, ocasionalmente, a aceitabilidade de um alimento pode declinar com a experiência 

prévia. 

2B. Haverá diferenças na escolha das lagartas entre os cultivares em campo e em 

laboratório?

Não  foi  confirmada  a  semelhança  de  preferência  em  campo  e  em  laboratório. 

Enquanto no laboratório a preferência foi por rúcula e couve, em campo, quando houve 

preferência,  esta  deu-se  por  couve  e  repolho,  respectivamente.  Possivelmente  devido  à 

interferência  de  vários  fatores  ambientais,  não  foi  possível  detectar  o  que  determina  a 

escolha das lagartas em campo. Ambas as variedades são atrativas para as lagartas e a 

migração ocorre possivelmente para os hospedeiros mais próximos e fáceis de encontrar.

2C. Há correlação entre preferência e performance dos imaturos? 

As  lagartas  de  A.  monuste não  escolhem  necessariamente  o  alimento  que  lhes 

conferem melhor  performance.  Como a  correlação  entre  performance  e  preferência  foi 

positiva somente para o par couve/repolho em laboratório, parece que outros fatores podem 

influenciar a seleção de hospedeiro por A. monuste além da qualidade intrínseca da planta. 

Houve  uma  escolha  pelos  hospedeiros  que  não  proporcionaram,  necessariamente, 

performances melhores. De acordo com os índices digestórios apresentados, rúcula é um 



“bom” alimento, mas não proporcionou parâmetros de desenvolvimento melhores que a 

couve. Nos hospedeiros couve e repolho, a correlação preferência-performance foi mais 

clara,  pois  tanto  os  índices  digestórios  quanto  os  índices  de  desenvolvimento  foram 

levemente melhores nos grupos que se alimentaram de couve.

3. Qual será a performance dos imaturos se passarem por um período de privação 

antes da mudança de hospedeiro?

Os efeitos da mudança de hospedeiro só foram acentuados pela privação, quando a 

mudança aconteceu entre couve e repolho, resultando, além do menor peso pupal, num 

maior tempo de pupação. Todos os grupos privados de alimento durante o desenvolvimento 

larval apresentaram resultados semelhantes aos dos grupos que não foram privados (fase 1), 

como  o  menor  peso  pupal  dos  grupos  que  ingeriram  rúcula  ou  repolho  no  final  do 

desenvolvimento.  Mesmo  com  a  privação  alimentar,  as  lagartas  de  todos  os  grupos 

apresentaram  pesos  pupais  e  número  de  oócitos  altos,  indicando  que  A.  monuste é 

realmente resistente à privação alimentar de 24 horas. 
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ABSTRACT

Ascia monuste (Lepidoptera,  Pieridae) caterpillars  are  specialists  in  Brassicaceae 

and one of the most comsumers of this family of plants in the Neotropical region. In the 

field,  a  great  proportion  of  immatures  migrates  to  other  hosts  in  order  to  fulfill  their 

development, and they could find nutricional and spacial variations of food in this process. 

The main objective of this study was to investigate how the feeding on different hosts, on 

the same ontogenetic phase, might affect the performance of A. monuste, using three natural 

hosts: kale (Brassica oleracea L. var. acephala) and rucola (Eruca sativa L.), and kale and 

cabbage (Brassica olerace L. var.  capitata). These plants differ in their nitrogen content: 

kale and rucola have the same nitrogen quantity and kale has higher quantity than cabbage. 

Other  aim was to evaluate  whether  the  previous host  experience  would influence food 

choice in subsequent larval stage, in the field and in laboratory, and also to investigate the 

effects of 24 hours food deprivation period on the immatures performance before the host 

change.

Since the migration on nature commonly begins at  fourth instar,  the caterpillars 

were provided with one single type (host) of leaf until the final third instar, later receiving 

the other type: a) kale during all the immature phase, b) kale until third instar, then rucola, 

c) rucola during all immature phase, d) rucola until third instar, then kale. The same was 

done  with  kale  and  cabbage.  Each  group  was  composed  by  ten  boxes  with  seven 

caterpillars each. The parameters used to evaluate the performance were development time, 

pupation  and  emergence  percentages,  pupal  weight,  number  of  oocytes  and  digestive 

indices.



Beside  few differences  caused  by  the  host  shift,  possibly  by  the  differences  in 

nutrients,  all  the  feeding  tests  originated  similar  developmental  parameters  and  viable 

adults.  When the  preference  was  determined  by the  first  caterpillar  ingestion,  previous 

experience did not influence host choice: caterpillars chose rucola instead of kale, and kale 

instead of cabbage, independently of previous host. But, when preference was determined 

by the total amount of ingested food, previous experience acted as a fagoestimulant in kale 

and rucola as hosts. It was not possible to detect what determine the immatures preference 

in the field. All plants tested were attractive for the caterpillars and the migration possibly 

occurs for hosts that are nearer and easier to find.

The 24  h  food deprivation  did  not  increase  the  effects  of  host  change,  but  did 

present some differences. Rucola and cabbage could be less adequate hosts on final instars, 

because  pupae  from larvae  which  ingested  these  crucifers,  during  all  or  only  on  final 

instars,  generally presented less pupal  mass and also less oocytes,  inclusive when food 

deprivation not occured.

Keywords: Ascia monuste, Brassicaceae, host change, preference, food deprivation.



Figura 1. Posturas de A. monuste em folha 

de couve (esquerda) e repolho (direita). Figura 2. Lagartas recém-eclodidas (1º instar).

Figura 3. Folhas de couve (esquerda), 

repolho (centro) e rúcula (direita).

Figura 5. Estufa de madeira  com tampa 

de  vidro,  onde  as  caixas  experimentais 

foram  mantidas  em  temperatura  e 

umidade constantes.

Figura 4. Caixa de acrílico padrão,  onde as 

lagartas  permaneceram  durante  os 

experimentos  de  performance  e  preferência 

em laboratório.

Figura  6.  Lagarta  recém-4º  instar  com  a 

presença  de  cápsula  cefálica  e  exoesqueleto 

do ínstar anterior.
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Figura 7. Pote de vidro padronizado com 

alimento,  onde  as  lagartas  foram 

individualizadas  para  obtenção  da 

ingestão  e  fezes  (cálculo  dos  índices 

digestórios).

Figura 9. Disposição das folhas na caixa 

de  acrílico  para  os  experimentos  de 

preferência alimentar em laboratório.

Figura 8. Folha de couve cortada 

longitudinalmente.

Figura 10. Casa de vegetação (5,3x2,3m de 

base e 3,9m de altura), onde foram feitos os 

experimentos de preferência em campo.

Figura 11. Canteiros experimentais utilizados para os testes de escolha em campo: A) Couve e rúcula e

B) Couve e repolho (canteiro 1: uma variedade em cada fila, canteiro 2: variedades intercaladas).
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