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RESUMO 

 

LAMONICA, L. C. Influência da cópula e da nutrição adulta na performance 
reprodutiva de fêmeas selvagens de Ascia monuste orseis (Godart, 1819) 
(Lepidoptera, Pieridae). 2012. 35 p. Monografia (conclusão de curso) – Faculdade de 
Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão 
Preto, 2012. 

 

Em algumas espécies de insetos holometábolos, a oviposição ocorre mesmo na ausência 

de alimentação durante a fase adulta, devido ao estoque de nutrientes decorrente da 

alimentação na fase larval. Outras espécies necessitam da ingestão de proteínas na fase 

adulta para a produção de oócitos. Além disso, a ocorrência de cópulas múltiplas pode 

interferir no comportamento reprodutivo da fêmea, devido ao oferecimento de material 

nutritivo dos machos por meio dos espermatóforos, já que estes contêm tanto 

substâncias que estimulam a oviposição quanto substâncias nutritivas. O objetivo deste 

trabalho foi verificar a influência 1) do número de cópulas e 2) da ingestão de fonte 

proteica na performance reprodutiva de fêmeas de Ascia monuste orseis (Lepidoptera, 

Pieridae). Os ovos foram coletados em campo, as larvas criadas em laboratório e os 

adultos recém-emergidos, transferidos para uma casa de vegetação, na presença de 

hospedeiros de oviposição (Brassica oleraceae) e alimentadores. No experimento 1, 

foram testadas fêmeas que não copularam (controle), que copularam uma (tratamento 1) 

e duas vezes (tratamento 2) (N=10/tratamento). No experimento 2, fêmeas copuladas 

uma vez foram alimentadas com dieta sem fonte proteica (água e mel) e com fonte 

proteica (água, mel e lêvedo) (N=11/tratamento). Os parâmetros registrados foram: 

número de ovos/fêmea, tempo para o início da oviposição e longevidade das fêmeas. 

Apesar dos grupos não terem apresentado diferença significativa para a maioria dos 

parâmetros, provavelmente devido ao pequeno tamanho amostral, os resultados 

encontrados são interessantes. Fêmeas que copularam duas vezes colocaram mais ovos, 

apesar da menor longevidade, que fêmeas que copularam uma vez. Fêmeas não-

copuladas colocaram menos ovos e demoraram mais para iniciar a oviposição, 

sugerindo uma maior espera pela oportunidade de cópula. Fêmeas alimentadas com 

dieta sem fonte proteica apresentaram uma tendência a uma melhor performance 

reprodutiva do que as alimentadas com fonte proteica. Apesar dos claros benefícios da 

ingestão de proteína durante a fase larval para a performance, na fase adulta a 
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suplementação protéica parece sobrecarregar fisiologicamente a fêmea, causando 

prejuízos na performance reprodutiva. Coletas de dados adicionais são necessárias para 

uma maior apuração dos resultados. 

 

Palavras-chave: insetos, oviposição, nutrição, Brassica oleraceae. 
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INTRODUÇÃO 

 

Introdução Geral 

 

 O cuidado maternal tem um efeito biológico importante para a ecologia e a 

evolução dos animais, podendo contribuir, de maneira complexa, para o fenótipo da 

prole (Bernardo, 1996). Esse cuidado tem início antes mesmo do nascimento da 

progênie, tem efeitos diversos entre a maioria dos taxa e se relaciona com a 

performance dos imaturos desde cedo (Bernardo, 1996). 

 Entre os insetos, o sucesso na eclosão dos imaturos e o desenvolvimento 

adequado da prole dependem, mesmo que indiretamente, dos processos fisiológicos da 

fêmea parental (Fox, 1993) e da sua escolha do sítio de oviposição (Rausher, 1983 apud 

Resetarits-Jr., 1996; Thompson, 1988). Nesse sentido, a ocorrência de cópula, o número 

de cópulas e a alimentação larval e adulta podem influenciar o comportamento de 

oviposição de diversas formas. 

 A espécie Ascia monuste orseis (Godart, 1819) – o curuquerê da couve – é 

considerada herbívora oligófaga, pois se alimenta somente de plantas da família 

Brassicaceae durante a fase imatura e de néctar de flores e sucos de frutos maduros 

durante a fase adulta (Felipe & Zucoloto, 1993). Porém, larvas recém-eclodidas ingerem 

o córion do seu próprio ovo e de ovos da mesma postura, sendo que o córion ingerido 

chega a representar metade da massa corporal das larvas nessa fase do desenvolvimento 

(Barros-Bellanda & Zucoloto, 2001). A ingestão do córion ocorre antes do início da 

ingestão do hospedeiro e tem um efeito positivo na performance do inseto (Barros-

Bellanda & Zucoloto, 2001). Além disso, as lagartas ingerem seu exoesqueleto após a 

ecdise (Barros-Bellanda & Zucoloto, 2001) e realizam canibalismo de ovos e lagartas 

recém-eclodidas (Barros-Bellanda & Zucoloto, 2001; Zago-Braga & Zucoloto, 2004), 

razão pela qual alguns autores não consideram a espécie exclusivamente herbívora 

(Barros-Bellanda & Zucoloto 2001, 2005). 

 Entre os hospedeiros de A. monuste orseis mais conhecidos, a couve (Brassica 

oleracea L. var. acephala DC.) destaca-se pela riqueza em vitaminas, minerais e fibras, 

e pela facilidade de cultivo (Tagliari, 2007). É encontrada o ano todo, embora seja típica 

de clima frio, possuindo pico de crescimento no outono-inverno (Tagliari, 2007). A. 

monuste orseis desenvolve-se somente nos períodos mais quentes do ano no hemisfério 
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Sul, de novembro a maio, mantendo-se em subpopulações durante o período frio e seco 

(Barros, 1998). A presença de glicosinolatos, característica das brassicáceas, ocorre em 

concentrações variadas (Bittencourt-Rodrigues & Zucoloto, 2005) e são esses 

compostos a substância responsável pelo reconhecimento do hospedeiro por adultos e 

larvas de Lepidoptera (Chew, 1988). 

 Fêmeas de A. monuste orseis colocam vários ovos em uma mesma postura em 

campo (em média, posturas com 40 ovos, chegando até posturas com mais de 100 ovos) 

e as larvas se alimentam em grupo no local onde a mãe ovipositou. Na maioria das 

espécies de Lepidoptera, as fêmeas colocam os ovos isolados e as larvas se 

desenvolvem solitárias (Stamp, 1980). Apesar de ovipositar em agregados, não há 

competição intraespecífica entre imaturos de A. monuste orseis durante os primeiros 

ínstares, uma vez que os indivíduos nesse período ingerem uma pequena quantidade de 

alimento; já durante os três ínstares finais, os imaturos migram para outras regiões do 

hospedeiro a fim de completar o desenvolvimento (Catta-Preta & Zucoloto, 2003). 

Larvas de 4º e 5º ínstares são capazes de se mover razoavelmente, até para outro 

cultivar (Catta-Preta & Zucoloto, 2003). 

 Percebe-se, então, que a oviposição é particularmente crucial nos Lepidoptera, 

uma vez que as larvas recém-eclodidas são relativamente imóveis e, portanto, dependem 

da escolha criteriosa da planta pela fêmea adulta. Dessa forma, as pistas sensoriais, que 

podem induzir ou inibir a oviposição, exercem um importante papel na sobrevivência 

desses animais, assim como na da maioria dos insetos (Renwick & Chew, 1994). 

 A. monuste orseis prefere ovipositar em plantas que não possuem oviposição 

anterior (Bastos et al., 1997; Barros-Bellanda & Zucoloto, 2005). Tal fato pode ser 

devido à utilização de marcadores químicos pelas fêmeas nas folhas em que ovipositam, 

o que impediria uma oviposição excessiva na mesma folha, reduzindo a competição 

intraespecífica entre as larvas eclodidas (Mitchell, 1975; Vasconcellos-Neto & 

Monteiro, 1993). Além disso, especificamente em A. monuste orseis, há um alto risco 

de canibalismo, o que pode explicar a ocorrência de oviposição em mesma folha que 

outras posturas de ovos, mas não quando larvas coespecíficas estão presentes (Barros-

Bellanda & Zucoloto, 2005). 

 Os eventos comportamentais em direção à oviposição por mariposas ou 

borboletas grávidas geralmente seguem a sequência de procura, orientação, encontro, 

aterrissagem, avaliação da superfície e aceitação ou rejeição do hospedeiro, sendo todos 
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os estágios dessa sequência dependentes de uma ampla variedade de pistas sensoriais 

(Renwick & Chew, 1994). 

 Após a seleção da planta adequada para oviposição, os oócitos maduros passam 

pelo oviduto do aparato reprodutivo das fêmeas por um processo chamado ovulação 

(Klowden, 2007). As células foliculares que envolvem o oócito degeneram, deixando-o 

livre para mover-se por meio do oviduto (Klowden, 2007). As contrações musculares 

dos ovaríolos e do oviduto são coordenadas por miotropinas secretadas por células 

neurosecretoras quando o Sistema Nervoso Central recebe a informação de que ocorreu 

a cópula e de que os ovos estão maduros (Chapman, 1998). 

 Os ovos podem, então, ser fixados na superfície do hospedeiro e protegidos 

contra dessecação e predadores pela secreção das glândulas acessórias das fêmeas, as 

quais aparecem bem desenvolvidas em fêmeas de Lepidoptera que cobrem os ovos com 

essas secreções (Chapman, 1998). 

 Visto que o comportamento de oviposição é essencial para o sucesso das 

espécies de Lepidoptera, assim como dos demais grupos de insetos, o estudo de fatores 

que influenciam a oviposição da fêmea de A. monuste orseis é de grande importância na 

compreensão da biologia e das relações ecológicas dessa espécie. 

 

Efeitos da cópula na oviposição 

 

 A vida reprodutiva dos insetos tem seu primeiro passo na maturação sexual de 

machos e fêmeas (Gillott, 2005). O controle dessa maturação se dá por intermédio de 

hormônios e a habilidade de maturar oócitos em quantidades variadas e no tempo 

apropriado permite aos insetos ajustar taxas de maturação conforme variações na 

qualidade e na disponibilidade de hospedeiro (Papaj, 2000). Esse controle é afetado por 

fatores ambientais – temperatura, umidade, fotoperíodo – e por outros fatores 

relacionados à estrutura e densidade da população, à cópula e à quantidade e qualidade 

de alimento ingerido (Gillott, 2005). 

 A cópula é o comportamento pelo qual ocorre a transferência de esperma do 

macho para a fêmea. A localização do parceiro pelos insetos ocorre através de 

mecanismos visuais, olfatórios, auditivos e táteis (Gillott, 2005). Além disso, a nutrição, 

não apenas dos adultos, mas também durante a fase imatura dos insetos, tem um 

importante papel na quantidade e qualidade dos presentes nupciais e no comportamento 

e fisiologia envolvidos com o comportamento de cópula (Medeiros et al., 2008). A 
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alimentação do macho, por exemplo, pode interferir no tamanho dos espermatóforos 

produzidos (Delisle & Bouchard, 1995). O tamanho do espermatóforo, bem como o 

tamanho do macho com o qual a fêmea copula, pode influenciar a fecundidade das 

fêmeas (Cardoso et al., 2009), e quanto maior o ejaculado recebido, maior o período 

refratário, ou seja, maior o tempo de espera até a próxima cópula (Cardoso et al., 2009) 

em espécies que copulam mais de uma vez. 

 O conteúdo das glândulas acessórias dos insetos inclui aminoácidos, 

carboidratos, lipídios, ácido úrico, prostaglandinas e hormônios – como o Hormônio 

Juvenil –; esse conteúdo é transferido às fêmeas e efetua uma série de funções, como a 

proteção do esperma depositado pelo macho e a interferência na fecundidade, na 

ovulação, na oviposição e no comportamento reprodutivo da fêmea (Gillott, 2005). 

Além disso, algumas substâncias transferidas pelo macho podem proteger os ovos 

contra predação (Dussourd et al., 1988, 1989; Medeiros et al., 2008;).  

 A ocorrência de cópulas múltiplas pode aumentar a longevidade (Silva, 2008) 

e/ou melhorar o estado nutricional da fêmea, devido ao oferecimento de material 

nutritivo dos machos por meio das secreções das glândulas acessórias, dos 

espermatóforos e do alimento coletado ou do ejaculado, já que essas substâncias 

fornecidas contêm tanto substâncias que estimulam a ovulação e a oviposição, quanto 

substâncias nutritivas (Chen, 1984). Dessa forma, cópulas múltiplas podem aumentar a 

fecundidade de fêmeas adultas e a taxa de eclosão das larvas (Kamimura, 2003). Por 

outro lado, cópulas múltiplas também podem causar uma redução na longevidade das 

fêmeas (Kawagoe et al., 2001), provavelmente devido ao custo fisiológico relacionado à 

cópula. 

 Muitas fêmeas de insetos retêm os oócitos enquanto permanecem virgens, os 

depositando no hospedeiro apenas após a cópula (Chapman, 1998). Essa mudança de 

comportamento é induzida por peptídeos e outras substâncias transferidas à fêmea pelos 

machos por meio das glândulas acessórias (Chapman, 1998), ou seja, a prontidão para a 

oviposição é influenciada pela cópula. 

 

Efeitos da nutrição adulta na oviposição 

 

 A alimentação dos insetos na fase imatura pode influenciar a massa corporal, o 

tempo de desenvolvimento, a sobrevivência, a composição química do corpo e o 

tamanho do adulto (Slansky & Scriber, 1985). Na fase adulta, são influenciadas a 
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produção de oócitos, a habilidade na cópula, a sobrevivência e a capacidade para 

dispersão (Slansky & Scriber, 1985). A alimentação inadequada durante a fase imatura 

pode, frequentemente, retardar a emergência do adulto, o que pode resultar em uma 

dessincronia dos adultos em relação aos seus hospedeiros (Slansky & Scriber, 1985). 

Além disso, o tamanho reduzido quando adultos e a falta de nutrientes estocados 

durante a fase imatura podem prejudicar a produção de feromônios, afetando a produção 

de oócitos e a competição por parceiros sexuais (Slansky & Scriber, 1985). 

 A maioria dos lepidópteros alimenta-se muito na fase imatura, e os adultos 

emergem praticamente prontos para a reprodução (Bernays, 1998), já que a alimentação 

age indiretamente sobre o processo de maturação sexual por meio da ativação do 

sistema endócrino (Wheeler, 2006). Em alguns insetos, a ingestão de fontes proteicas é 

necessária para a ativação desse sistema, relacionado à produção de oócitos (Wheeler, 

2006), a qual parece ter efeito no comportamento de oviposição (Papaj, 2000). Essa 

necessidade de ingestão de proteína pode diminuir no adulto em casos de ingestão de 

itens não vegetais na fase larval, o que proporciona maior sequestro de nutrientes 

necessários para a produção dos oócitos (Medeiros et al., 2008).. 

 Os nutrientes utilizados na produção de oócitos pelas fêmeas de Lepidoptera 

derivam, em diferentes graus, da alimentação larval e adulta (Boggs & Gilbert, 1979; 

Boggs, 1997; Erhardt & Rusterholz, 1998), e a falta de alimento para algumas fêmeas 

pode resultar na supressão da maturação dos oócitos pelo controle hormonal exercido 

pelo Hormônio Juvenil, que induz a síntese de vitelo pelo corpo gorduroso em algumas 

espécies (Wheeler, 1996). 

 Larvas de Lepidoptera chegam a ingerir de duas a três vezes a sua massa 

corporal durante os últimos dias dos ínstares finais (Bernays, 1998). A alimentação 

larval sustenta o crescimento dos indivíduos durante essa fase do desenvolvimento e, 

posteriormente, os nutrientes são acumulados e estocados ao longo da metamorfose para 

o corpo do adulto; alguns deles podem ser alocados como reserva na forma de lipídios 

ou proteínas (Boggs & Freeman, 2005). Devido ao estoque de nutrientes decorrente da 

alimentação na fase larval, a oviposição em algumas espécies de Lepidoptera pode 

ocorrer até mesmo na ausência de alimento na fase adulta (Telang et al., 2001). Os 

recursos energéticos adquiridos na fase larval podem contribuir para o processo de 

vitelogênese e para a maturação dos oócitos antes mesmo da emergência do adulto 

(Milano et al., 2010). 
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 A alimentação dos adultos também é bastante importante para a reprodução dos 

lepidópteros, já que, em algumas espécies, 80% do carbono presente nos ovos 

produzidos pelas fêmeas é derivado do néctar ingerido na fase adulta (Boggs, 1997; 

O’Brien et al., 2004). Segundo Milano et al. (2008), a maturação de novos oócitos é 

dependente da nutrição na fase adulta e os nutrientes transferidos pelo macho junto ao 

fluido seminal não substituem os nutrientes adquiridos via alimentação em algumas 

espécies. Porém, a alimentação nessa fase pode apresentar diferentes efeitos na 

fecundidade e na longevidade das fêmeas entre espécies distintas, principalmente em 

relação à ingestão de aminoácidos. Apesar de as flores polinizadas por borboletas terem 

o néctar rico em aminoácidos (Mevi-Schütz & Erhardt, 2005), o acréscimo de outros 

itens proteicos à dieta adulta pode acarretar efeitos positivos (Mevi-Schütz & Erhardt, 

2005), negativos (Hill, 1989) ou nulos (Hill & Pierce, 1989) à fecundidade. 

 Dessa forma, observa-se que a ingestão de fonte proteica durante a fase adulta 

não resulta em efeitos únicos na performance reprodutiva de fêmeas de Lepidoptera e 

outros insetos. Por esta razão, o estudo desses efeitos em diferentes grupos são 

necessários para uma melhor compreensão dos processos fisiológicos que levam a esses 

diferentes resultados ecológicos. 
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OBJETIVOS  

 O objetivo geral deste trabalho foi verificar a influência da cópula e da nutrição 

adulta no comportamento de oviposição de fêmeas de A. monuste orseis (Godart, 1819) 

(Lepidoptera, Pieridae). Para isso, o trabalho foi dividido em duas fases: 

 

FASE 1. 

 Estudar, em casa de vegetação e na ausência de predadores, a influência do 

número de cópulas na performance de fêmeas de A. monuste orseis, tendo como 

parâmetros o número total de ovos depositados por fêmea, o tempo até o início da 

oviposição e a longevidade das fêmeas. Espera-se que um maior número de cópulas 

influencie positivamente a performance reprodutiva das fêmeas analisadas, já que 

durante a cópula há a passagem de nutrientes do macho para a fêmea por meio dos 

presentes nupciais. Dessa forma, é esperado um maior número de ovos, um menor 

tempo até o início da oviposição e uma maior longevidade para as fêmeas que 

copularem mais vezes. 

 

FASE 2. 

 Verificar, em casa de vegetação e na ausência de predadores, a influência da 

ingestão de fonte proteica por fêmeas adultas de A. monuste orseis na sua performance 

reprodutiva. Os parâmetros são os mesmos mencionados na fase 1. A hipótese é a de 

que a ingestão de fonte proteica possa interferir positivamente na performance 

reprodutiva das fêmeas, já que aumentaria o valor nutricional da dieta ingerida pelas 

borboletas, em comparação ao que ocorre na natureza. Dessa forma, são esperados o 

aumento do número de ovos e da longevidade, além de uma diminuição do tempo até o 

início da oviposição das fêmeas alimentadas com fonte proteica quando comparadas 

àquelas que ingeriram apenas a dieta controle. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

 

Coleta dos ovos 

 Para a realização dos experimentos das duas fases, posturas de A. monuste orseis 

foram coletadas em folhas de couve variedade manteiga (AG20) em uma horta, na qual 

não se aplicou nenhum tipo de agrotóxico, localizada próxima ao bloco 7 do 

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

Preto, USP (FFCLRP / USP – 21º 09' 55'' S; 47º 51' 38'' O) e levadas ao Laboratório de 

Nutrição e Comportamento Alimentar de Insetos (FFCLRP/USP). 

 

Criação dos imaturos e dos adultos 

 Após a eclosão, as larvas foram criadas em caixas de acrílico transparentes (12 x 

18 x 28 cm) forradas com papel toalha umedecido e mantidas em estufa (70 x 23 x 29 

cm) e câmara climática ELETROLAB® (93,5 x 50 x 51 cm, modelo EL 212) em 

condições abióticas controladas: temperatura de 29±1°C, umidade relativa de 75% e luz 

fluorescente (400 lx) por 10 horas ao dia (das 8h às 18h). 

 Durante todo o período larval, as larvas foram alimentadas com folhas de couve 

variedade manteiga (AG20), retiradas do hospedeiro e fornecidas ainda frescas às 

lagartas. Nos ínstares iniciais, as folhas de couve e o papel toalha umedecido eram 

trocados a cada dois dias; porém, aproximadamente a partir do terceiro instar, as trocas 

de alimento e a higienização das caixas foram realizadas diariamente. 

 Após a emergência, os adultos foram separados por sexo e colocados em gaiolas 

de alumínio (20 x 20 x 20 cm) cobertas com tule e com abertura para a manipulação das 

borboletas. As datas de emergência de cada indivíduo foram anotadas. 

 Os adultos dos diferentes tratamentos foram transferidos para gaiolas de 

alumínio ou de madeira (80 x 80 x 80 cm) cobertas com tule e com abertura para a 

manipulação (Figura 1) das mesmas e mantidas em casa de vegetação (5,3 x 2,3 m de 

base e 3,9 m de altura), localizada próxima ao bloco 7 do Departamento de Biologia. 
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Figura 1. Gaiolas de madeira cobertas com tule e com abertura para manipulação na 

casa de vegetação. 

 

Preparação das dietas dos adultos 

 Para os experimentos da fase 1, as fêmeas foram alimentadas com uma dieta 

padrão de água e açúcar, de concentração aproximada de 0,55 g/L, e corante alimentício 

azul, embebida em algodão e sustentada por alimentadores (Figura 2) confeccionados 

com placas circulares de 6 cm de diâmetro e 1 cm de profundidade pendurados no 

interior das gaiolas da casa de vegetação. 

 Para a fase 2, o mesmo procedimento acima foi realizado, mas as borboletas de 

tratamentos diferentes foram alimentadas com duas dietas distintas (Figura 3). Uma 

delas foi composta apenas por água, mel dissolvido (25 g de mel para 200 ml de água) e 

corante alimentício azul. A outra dieta foi constituída por água, mel dissolvido, corante 

e lêvedo. Para a preparação desta, 6,25 g de lêvedo foram dissolvidos em 100 ml de 

água, enquanto 25 g de mel foram dissolvidos em outros 100 ml de água. A solução de 

água e mel foi levada ao fogo até ferver e, então, a solução de lêvedo foi acrescentada 

aos poucos, até se obter uma solução homogênea. O corante alimentício azul foi 

acrescentado após o resfriamento da dieta e as duas dietas foram disponibilizadas às 

80 cm 
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borboletas embebidas em algodão, como na fase 1. A dieta com fonte proteica havia 

sido testada previamente, quando foi observado que fêmeas de A. monuste orseis a 

ingeriam e, por isso, optou-se por manter a receita. 

 O número de gotas do corante alimentício utilizado nas duas fases experimentais 

não foi padronizado, uma vez que cada dieta apresentava uma consistência. Dessa 

forma, foi acrescentado corante até a obtenção de colorações semelhantes para todas as 

dietas (Figura 3). 

 Em ambos os experimentos, as dietas foram trocadas a cada dois dias. As dietas 

foram armazenadas em geladeira após o preparo. 

 Figura 2. Alimentador. 

 

Figura 3. Dietas sem (Dieta 1) e com (Dieta 2) fonte proteica embebidas em algodão e 
servidas nos alimentadores.  

Dieta 1 

Dieta 2 

6 cm 

6 cm 
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Montagem e manutenção dos experimentos 

 Fêmeas com um dia de vida foram colocadas nas gaiolas anteriormente 

descritas, na casa de vegetação, na presença do alimentador e de um vaso de couve – o 

hospedeiro de oviposição. Após um dia nessa condição, um macho de mesma idade e 

não alimentado previamente foi colocado em cada gaiola para a ocorrência de cópula. A 

ocorrência ou não de cópula foi registrada por meio da observação dos casais após a 

colocação do macho nas gaiolas. 

 Para a fase 1, os casais foram divididos em três tratamentos: “sem cópula” 

(tratamento controle – C), “uma cópula” (tratamento experimental 1 – E1) e “duas 

cópulas” (tratamento experimental 2 – E2) (N=10/tratamento). Os machos foram 

retirados das gaiolas após o número de cópulas esperado para cada tratamento. Mesmo 

as fêmeas que copularam duas vezes, o fizeram com o mesmo macho da primeira 

cópula. No tratamento “sem cópula”, o macho foi mantido no interior da gaiola, dentro 

de uma gaiola menor, pelo mesmo tempo dos machos que copularam, na tentativa de 

evitar que a simples presença do macho fosse uma variável. 

 Na fase 2, as fêmeas recém-emergidas foram separadas em dois tratamentos: 

fêmeas alimentadas com água e mel (grupo controle – C) e com água, mel e lêvedo 

(grupo experimental – E) (N=11/tratamento). Os casais foram mantidos juntos e, após 

observada cópula, os machos foram retirados. 

 Em ambas as fases, os machos foram retirados das gaiolas quando não houve 

ocorrência da cópula no período de observação e recolocados no dia seguinte, junto da 

mesma fêmea, para uma nova tentativa de cópula. O tempo de observação teve duração 

variando de 2 a 4 horas, e ocorreu entre as 10h e as 16h. 

 Nas duas fases, as folhas do hospedeiro de oviposição foram checadas 

diariamente para a contagem e registro das posturas dos ovos – data de postura e 

número de ovos por postura para cada fêmea. As folhas com posturas foram retiradas e 

levadas ao laboratório para o acompanhamento da eclosão. Além disso, registrou-se a 

longevidade das fêmeas. Os vasos com o hospedeiro de oviposição foram trocados toda 

semana. 

 As gaiolas foram mantidas até a morte das fêmeas, porém, a contagem dos ovos 

foi feita até o 15º dia, pois dados prévios mostraram que após esse período a oviposição 

é quase nula (dados não mostrados). Todas as fêmeas foram congeladas após a morte 

para posterior dissecação, realizada com o intuito de checar a ocorrência de cópula e do 
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número de cópulas, indicado pelo número de espermatóforos no interior da bolsa 

copuladora das fêmeas. O procedimento possibilitou a confirmação do que foi 

observado previamente, inclusive para a divisão de grupos da fase 1. 

 Após o descongelamento, as asas foram retiradas e os corpos fixados por 

alfinetes em placa de Petri com a região ventral do animal voltada para cima e coberta 

com solução salina 10%. Para abrir o abdômen, foram utilizados um estilete e pinças de 

ponta fina. O procedimento foi realizado sob estereomicroscópio trinocular Bel 

Photonics® (modelo SZT) com câmera de vídeo digital Bel Photonics de 1.3 MP 

acoplada (modelo DV 1300), e o programa Bell View foi utilizado para obtenção de 

imagens. Após a abertura do abdômen, a bolsa copuladora da fêmea era isolada e aberta 

para contagem dos espermatóforos em seu interior. 

 

Análise de dados 

 Os parâmetros relativos à fase 1 foram comparados entre os tratamentos (C, E1 e 

E2) através do teste de Kruskal Wallis, devido à não-normalidade dos dados. Todos os 

parâmetros da fase 2 foram comparados através do teste de Mann Whitney. Para todos 

os testes foi considerado um α de 5%. Os dados foram analisados com o auxílio do 

programa GraphPad, o mesmo utilizado para confecção dos gráficos. 
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RESULTADOS 

 

FASE 1 – Influência da cópula na performance reprodutiva e na longevidade 

 

 Apesar da ausência de significância de acordo com os testes estatísticos 

utilizados, os resultados encontrados mostraram tendências biológicas interessantes. 

Fêmeas virgens colocaram menos ovos do que fêmeas que copularam uma e duas vezes 

(Teste de Kruskal-Wallis, p=0,42, Figura 4a). Além disso, fêmeas virgens demoraram 

mais para iniciar a oviposição (Teste de Kruskal-Wallis, p=0,41) e apresentaram menor 

longevidade (Teste de Kruskal-Wallis, p=0,21) do que as fêmeas que copularam uma e 

duas vezes (Figura 4b e 4c, respectivamente). Fêmeas que copularam duas vezes 

também colocaram posturas com maiores agregações de ovos (Figura 5). 
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Figura 4. Média ± erro padrão (N=10) dos parâmetros: número total de ovos 

depositados (a), início da oviposição (b) e longevidade (c) de fêmeas de A. monuste 

orseis virgens (C), com uma (E1) e duas (E2) cópulas (Teste Kruskal-Wallis, p>0,05). 

Números acima das barras de erros representam as médias de cada tratamento. 
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Figura 5. Frequência relativa do número de ovos por postura (%) para fêmeas virgens 

(a), que copularam uma (b) e duas (c) vezes. Números acima das barras de error 

representam a frequência relativa de cada categoria. 
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 Com exceção de uma fêmea, que colocou uma única postura com 36 ovos, as 

fêmeas que não copularam colocaram apenas ovos isolados ou em posturas de no 

máximo 10 ovos (Figura 5). Enquanto isso, fêmeas que copularam uma ou duas vezes 

tiveram a maioria de suas posturas com mais de 10 ovos (Figura 5). 

 

FASE 2 – Influência da nutrição adulta na performance reprodutiva e na longevidade 

 

 Fêmeas de A. monuste orseis alimentadas sem e com fonte proteica durante a 

fase adulta não apresentaram diferença significativa em relação aos parâmetros número 

de ovos (Teste de Mann-Whitney, p=0,12) e início de oviposição (Teste de Mann-

Whitney, p=0,19). Apesar disso, de maneira geral, fêmeas que não ingeriram fonte 

proteica colocaram mais ovos (Figura 6a) e começaram a colocar ovos depois de fêmeas 

que tiveram fonte proteica na dieta (Figura 6b). Em relação à longevidade, fêmeas que 

não ingeriram fonte proteica durante a fase adulta viveram mais do que fêmeas que 

ingeriram dieta com fonte proteica (Teste de Mann-Whitney, p=0,04, Figura 6c). 
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Figura 6. Média ± erro padrão (N=11) dos parâmetros: número total de ovos 

depositados, início de oviposição e longevidade de fêmeas de A. monuste orseis que 

ingeriram dieta sem (a) e com (b) fonte proteica (Teste de Mann-Whitney, p>0,05 para 

a e b e p<0,05 para c). Números acima das barras de erros representam a média de cada 

parâmetro. *diferença significativa. 



18 

 

 

 As dissecações das fêmeas das fases 1 e 2 confirmaram o número de cópulas 

observado previamente, devido ao número correspondente de espermatóforos 

encontrados nas suas bolsas copuladoras. 
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DISCUSSÃO 

 

 Apesar de não terem apresentado diferenças estatísticas significativas, 

provavelmente devido ao pequeno tamanho amostral, os resultados encontrados 

representam tendências biológicas interessantes para discussão. 

 A ocorrência de cópula e o número de cópulas parece influenciar positivamente 

a performance reprodutiva das fêmeas de A. monuste orseis, já que aquelas que 

copularam apresentaram maior número de ovos e menor tempo até o início da 

oviposição. A longevidade só pareceu ser influenciada pela ocorrência ou não de 

cópula, e não pelo número de cópulas, enquanto o tamanho das posturas se relacionou 

positivamente com o número de cópulas. 

 A transferência de nutrientes dos machos para as fêmeas juntamente com o 

espermatóforo pode ser confirmada pela maior longevidade das fêmeas copuladas 

comparadas às virgens. Inclusive, observou-se que muitas fêmeas que não receberam o 

espermatóforo do macho acabaram morrendo sem colocar ovos. 

 Além da transferência do macho para as fêmeas de compostos de valor 

nutricional (Boggs & Gilbert, 1979; Boggs, 1995), o presente nupcial também se baseia 

em compostos relacionados à proteção da fêmea e de seus ovos (Dussourd et al., 1988, 

1989). Alguns desses defensivos químicos do adulto são derivados do hospedeiro 

alimentar da fase larval, mas algumas fêmeas podem perdê-los no momento da 

oviposição; a cópula, então, pode ser o meio pelo qual essas substâncias são repostas, 

devido à passagem desses compostos com o presente nupcial dos machos para as 

fêmeas (Cardoso et al., 2009). 

 A demora até iniciar a oviposição, observada para as fêmeas virgens, pode 

indicar uma espera pela oportunidade de cópula. Apesar de as fêmeas dessa espécie 

colocarem ovos não fecundados normalmente, o gasto energético despendido na 

oviposição desses ovos parece ser desnecessário do ponto de vista biológico. 

 Ovos inférteis podem ser considerados ovos tróficos e parecem servir de 

alimento para a prole (Crespi, 1992). A oviposição de ovos tróficos tem chamado 

atenção de pesquisadores de diversos taxa (anfíbios, insetos, peixes e gastrópodes 

marinhos) (Perry & Roitberg, 2006) e, embora as diferentes espécies apresentem 

ecologias e histórias de vida distintas, elas parecem compartilhar uma estratégia 

maternal extraordinária: reativam a maquinaria ovariana para a produção de alimento 
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para seus descendentes, enquanto, às vezes, arriscam perder uma nova prole viável 

(Perry & Roitberg, 2006). 

 A função de ovos não fecundados para A. monuste orseis ainda é desconhecida, 

mas as posturas tróficas podem ter mesmo a função de alimento para uma nova prole 

que esteja por vir, ainda mais considerando que o canibalismo de ovos ocorre com 

frequência nesta espécie (Barros-Bellanda & Zucoloto, 2005). Quando falamos sobre 

fêmeas virgens, não há prole a ser alimentada, mas talvez os ovos tróficos sejam 

consumidos na ocorrência de uma oportunidade de cópula posterior. A oviposição de 

fêmeas virgens pode indicar um processo fisiológico natural, decorrente de um acúmulo 

de oócitos não fecundados que acabam sendo liberados, possibilitando a continuidade 

de síntese de outros oócitos pela fêmea. 

 Além da transferência de nutrientes e da oportunidade de fertilização, a cópula 

parece estimular o comportamento de oviposição, uma vez que o número de ovos por 

fêmea foi crescente conforme o número de cópulas. A oportunidade crescente de 

fecundação devido a um maior número de espermatozoides que alcançam a bolsa 

copulatória das fêmeas pode estimular a produção de ovos e, consequentemente, o 

comportamento de oviposição. Além disso, cópulas múltiplas parecem aumentar a 

fecundidade, devido também à contribuição acumulada de presentes nupciais 

(LaMunyon, 1997). 

 Foi observado por Morais et al. (2009) que os ovários de fêmeas virgens 

apresentam tamanho maior que os de fêmeas copuladas. Isso ocorre, muito 

provavelmente, pelo desenvolvimento e acúmulo de oócitos na base dos ovaríolos 

decorrente da ausência de cópula (Morais et al., 2009). Segundo Steigenga & Fisher 

(2007), apesar da cópula não induzir o desenvolvimento desses oócitos, ela pode 

acelerar a oviposição. Sendo assim, fêmeas virgens tendem a reter seus oócitos dentro 

dos ovários por mais tempo (Morais et al., 2009). 

 O estímulo à oviposição decorrente da cópula pode ser desencadeado por 

diversas vias. Em Bombyx mori (Linnaeus, 1758) (Bombycidae), o estímulo ocorre 

através da sensibilização de gânglios abdominais localizados na junção do duto seminal 

com o oviduto comum, e pela presença de células espermáticas férteis (Karube & 

Kabayashi, 1999). Já em Zeiraphera diniana (Guenée, 1845) (Tortricidae), o estímulo 

acontece com a própria presença do espermatóforo na bolsa copuladora e do esperma na 

espermateca (Benz, 1969). 
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 Além do estímulo químico provocado pela cópula, esse comportamento se 

relaciona à oviposição também indiretamente, devido à influência na síntese de oócitos. 

A produção de oócitos por fêmeas de Lepidoptera depende de nutrientes que derivam, 

em diferentes graus, da alimentação larval e adulta (Boggs & Gilbert, 1979; Boggs, 

1997). Porém, a nutrição adulta não se baseia apenas na ingestão de açúcares, mas 

também pode incluir substâncias que representam um investimento do macho na 

produção de oócitos (Boggs & Gilbert, 1979), o que pode ocorrer de diversas formas 

nos diferentes grupos e, nesse caso, pode justificar um aumento do número de ovos com 

o número de cópulas. 

 Em determinadas espécies de insetos, já foi verificado que os espermatóforos 

podem ser absorvidos pelas fêmeas internamente e, dessa forma, elas poderiam utilizar 

as estruturas lipoproteicas na produção dos oócitos e na própria manutenção somática 

(Boggs & Gilbert, 1979). Foi o que Boggs & Gilbert (1979) mostraram por meio de 

aminoácidos radioativos em três espécies de borboletas com diferentes hábitos de 

cópula e alimentação adulta. Tal trabalho reporta que os nutrientes passados com o 

espermatóforo dos machos foram incorporados aos ovos produzidos, o que foi 

observado já nos primeiros ovos, ou seja, a absorção ocorre rapidamente. Além disso, 

Boggs & Gilbert (1979) observaram que tanto os ovos férteis quanto os inférteis 

estavam radioativos, o que sugere que as substâncias passadas contribuem não apenas 

para a vitelogênese, mas também para a manutenção somática das fêmeas. Esses dados 

mostram uma nítida correlação entre cópula e longevidade das fêmeas, além de 

corroborar o efeito positivo da cópula na fecundidade observada em A. monuste orseis. 

 Quando as fêmeas apresentam o hábito de copular pela segunda vez, podem 

mostrar um segundo pico das substâncias passadas pelo macho incorporadas aos ovos, o 

que mostra uma dinâmica de incorporação, variando com cópulas múltiplas (Boggs & 

Gilbert, 1979). Porém, mais de duas cópulas mostram um decaimento do montante de 

substâncias transferidas (Boggs & Gilbert, 1979). 

 Vale ressaltar que o pequeno tamanho amostral da etapa experimental em 

questão pode ter tornado alguns dos nossos dados pouco consistentes para essa 

discussão. Isso porque das dez fêmeas que não copularam, oito morreram antes de 

colocar ovos, enquanto que nos outros dois grupos – de uma e duas cópulas –, quatro 

fêmeas ovipositaram normalmente antes de morrer. Além disso, uma das fêmeas que 

não copulou demorou consideravelmente até o início da oviposição, o que, 

consequentemente, significou um número total de ovos reduzido quando comparado aos 
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outros grupos. Repetições adicionais serão necessárias para uma maior robustez na 

discussão desses resultados. 

 O padrão das posturas também apresentou diferenças aparentes entre os grupos 

de diferentes números de cópulas: fêmeas virgens colocaram mais ovos isolados ou em 

pequenos grupos (com exceção de um grupo de 36 ovos, os demais não passaram de 10 

ovos). Enquanto isso, fêmeas que copularam raramente colocaram ovos isolados; a 

maioria dos ovos pertencia a posturas grandes, resultado que pode estar relacionado aos 

benefícios do comportamento de agregação larval de A. monuste orseis (Santana, 2012).  

 O comportamento de ovipositar em agregados é típico da espécie e representa 

uma estratégia biológica que pode significar benefícios para a prole, principalmente 

relativos ao forrageio e ao aumento de defesa contra predadores (Santana, 2012). Além 

disso, agregações maiores de ovos de A. monuste orseis correlacionam-se com maiores 

taxas de eclosão das larvas (Santana, 2012). Em seu doutorado, Santana (2012) 

encontrou benefícios na performance larval e adulta dos indivíduos agregados, além de 

as agregações aumentarem a viabilidade dos ovos, a assimilação de alimento pelas 

larvas e a proteção larval contra inimigos naturais. 

 Os ovos férteis, provindos das fêmeas que copularam uma e duas vezes, são 

mais comumente colocados em agregados quando comparados aos ovos inférteis, 

colocados pelas fêmeas virgens. Tal fenômeno pode estar relacionado com o hábito da 

espécie de ovipositar em agregações descrito acima: ovos inférteis não geram 

descendentes e, nesse sentido, a oviposição em agregados não é necessariamente 

vantajosa. Possivelmente, a cópula e, consequentemente, a fecundação dos oócitos, 

influenciam as escolhas da fêmea grávida, o que pode determinar o tamanho de cada 

postura. Na ausência de cópula, então, a determinação por agregados maiores de ovos 

parece não existir, provavelmente pela ausência de algum estímulo fisiológico. 

 Sugere-se que o mecanismo regulador dos tamanhos das posturas seja uma 

resposta aos mesmos estímulos usados pelas fêmeas na seleção de hospedeiros de 

oviposição (Bergström et al., 2006). 

 

 Quanto à influência da dieta adulta na performance reprodutiva das fêmeas, o 

ponto mais interessante das tendências encontradas é que elas vão de encontro com a 

hipótese inicial do trabalho, de que a ingestão de fonte proteica seria positiva para a 

performance reprodutiva da espécie. Essa hipótese baseou-se no efeito positivo da 

ingestão de proteína durante a fase adulta conhecido para algumas espécies de insetos, 



23 

 

 

como, por exemplo, o díptero Ceratitis capitata (Wiedemann, 1824) (Diptera, 

Tephritidae) (Cangussu e Zucoloto, 1995). 

 Apesar das fêmeas de A. monuste orseis testadas que ingeriram fonte proteica 

terem começado a ovipositar mais cedo, aquelas que se alimentaram apenas com água e 

mel colocaram mais ovos e viveram mais. A suplementação proteica em A. monuste 

orseis parece sobrecarregar fisiologicamente a fêmea, corroborando o prejuízo 

apresentado na performance reprodutiva de fêmeas do tratamento alimentado com fonte 

proteica. Isso pode ocorrer pela ausência de mecanismos de digestão de proteína da 

espécie na fase adulta. Como o alimento natural dos adultos dessa espécie é pobre em 

relação a este nutriente, a necessidade de degradação e incorporação deste é pequena. 

 Os efeitos da ingestão de itens proteicos variam muito entre as diferentes 

espécies de Lepidoptera. Para Bicyclus anynana (Butler, 1879) (Nymphalidae), 

Charaxes fulvescens (Aurivillius, 1891) (Nymphalidae) e Jalmenus evagoras (Donovan, 

1805) (Lycanenidae), por exemplo, a ingestão de aminoácidos na fase adulta não 

interferiu no potencial reprodutivo e na longevidade das fêmeas (Molleman et al., 

2008a; Molleman et al., 2008b; Hill & Pierce, 1989, respectivamente). Em indivíduos 

de Euploea core corinna (Macleay, 1826) (Nymphalidae), a disponibilidade de proteína 

na fase adulta não interferiu na longevidade e ainda mostrou um efeito negativo na 

fecundidade (Hill, 1989). Para Pieris brassicae (Linnaeus, 1758) (Pieridae), as fontes de 

alimento da fase adulta tiveram efeito significativo na fertilidade, longevidade, período 

reprodutivo e taxa de oviposição diária; alguns açúcares acarretaram num grande 

aumento da longevidade, enquanto outros significaram uma diminuição da mesma 

(Romeis & Wäckers, 2002). Os itens proteicos pareceram ter nenhum ou um pequeno 

efeito nos parâmetros testados para essa espécie; porém, quando acrescidos a um açúcar 

de efeito negativo na fecundidade, pareciam compensar tal efeito, mantendo a 

fecundidade (Romeis & Wäckers, 2002). De forma geral para os Lepidoptera, o açúcar é 

mostrado como um importante componente da dieta adulta, enquanto o requerimento de 

aminoácidos continua não tendo um papel conservador dentre as espécies. 

 Embora não tenha havido diferença significativa para o número de ovos entre os 

tratamentos, os resultados para esse parâmetro podem ser analisados juntamente à 

longevidade das fêmeas, já que a fecundidade pode ser determinada pela longevidade 

(Boggs & Freeman, 2005). Além disso, a longevidade e suas influências parecem ser os 

fatores mais proximamente relacionados à fecundidade entre os lepidópteros (Leather, 

1988). Outra relação íntima é estabelecida entre a longevidade e a disponibilidade de 
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alimento na fase adulta (Leather, 1988), o que também foi mostrado nos resultados do 

presente trabalho. 

 Há a possibilidade de fêmeas que foram alimentadas com dieta proteica terem 

ingerido uma menor quantidade de alimento por não serem estimuladas pelo cheiro, 

sabor, cor, textura ou alguma outra substância presente nas dietas. Ou, ainda, pode haver 

algum subproduto (determinada vitamina ou certo aminoácido) de valor tóxico para a 

espécie no lêvedo utilizado na dieta. 

 O efeito de uma menor ingestão da dieta proteica pode ser comparado ao 

resultado encontrado por Boggs & Ross (1993), um decréscimo linear da reprodução 

com a redução na ingestão de néctar por Speyeria mormonia (Boisduval, 1869) 

(Nymphalidae). Fêmeas privadas de néctar não tiveram a sobrevivência afetada, mas a 

diminuição da reprodução foi consequência de uma reabsorção dos oócitos, e uma 

realocação dos seus nutrientes (Boggs & Ross, 1993). Da mesma maneira, a redução do 

número de ovos em A. monuste orseis pode estar relacionada a uma reabsorção dos 

oócitos desencadeada pelo possível estresse alimentar na fase adulta. 

 Essa realocação foi observada também em E. core corinna, espécie para a qual o 

acréscimo de aminoácidos na dieta apresentou efeito negativo na fecundidade (Hill, 

1989). Nesse trabalho, Hill (1989) fez um teste de manutenção somática, o qual 

permitiu saber que os aminoácidos ingeridos estavam sendo assimilados pelas fêmeas. 

Talvez um teste como esse, ou uma microscopia do sistema digestório de fêmeas de A. 

monuste orseis, pudesse ser feito em trabalhos posteriores, para uma análise mais 

profunda desses dados. 

 Apesar dos efeitos negativos na performance reprodutiva das fêmeas, a ingestão 

de fonte proteica acelerou o início da oviposição. Esse resultado vai de encontro com a 

hipótese da incapacidade de digestão dessa proteína pelos indivíduos, uma vez que 

indica um aproveitamento da proteína ingerida para a síntese mais rápida dos ovos. Ao 

mesmo tempo, esse dado pode estar relacionado apenas com a diminuição da 

longevidade dos indivíduos, como uma estratégia biológica de compensação. O balanço 

entre reprodução e sobrevivência é discutido em muitos trabalhos (Boggs & Ross, 1993; 

Boggs & Freeman, 2005; Molleman et al., 2008a) e parece ocorrer durante a ingestão de 

lêvedo em A. monuste orseis. 
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CONCLUSÃO 

 

 Neste trabalho, o número de cópulas influenciou positivamente a aptidão 

reprodutiva de fêmeas em A. monuste orseis, enquanto a alimentação com fonte proteica 

mostrou-se negativa nesse sentido. A transferência de nutrientes do macho que ocorre 

no momento da cópula aumentou o número de ovos depositados pela fêmea e diminuiu 

o tempo até a primeira oviposição, corroborando as hipóteses iniciais do trabalho.Já a 

longevidade das fêmeas não mostrou ser influenciada pelo número de cópulas apenas 

pela ocorrência ou não da cópula. O tamanho das posturas apresentou uma relação 

positiva com a quantidade de cópulas da fêmea, o que pode estar relacionado com o 

hábito de ovipositar em agregações conhecido para essa espécie. 

 A ingestão de fonte proteica, especificamente de lêvedo, parece influenciar 

negativamente a performance reprodutiva e a longevidade das fêmeas de A. monuste 

orseis, diferente do que era esperado no início do trabalho. Apesar de fêmeas que 

ingeriram fonte proteica terem começado a ovipositar mais cedo, as que se alimentaram 

apenas com água e mel na fase adulta colocaram mais ovos e viveram mais. Esse 

decréscimo da performance reprodutiva com a adição de lêvedo na dieta dos adultos 

pode estar relacionado à não digestão da proteína pela espécie. Outra possibilidade é de 

ter ocorrido uma menor ingestão de alimento devido à cor, sabor, cheiro ou textura da 

dieta proteica. Ou, ainda, pode haver algum subproduto de valor tóxico para a espécie 

presente no lêvedo. Metodologia específica e um estudo mais aprofundado são 

necessários para resolver essas questões. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O trabalho realizado apresentou grandes dificuldades metodológicas, 

principalmente por se tratar da biologia e comportamento de animais vivos, o que nos 

faz depender de diversas condições naturais dos indivíduos na tentativa de simular seu 

ambiente. 

 A princípio, a espécie estudada tem o período reprodutivo restrito ao verão, ou 

seja, as etapas experimentais deveriam ser organizadas apenas para esse período, e os 

dados coletados fora desse período podem ter apresentado alterações naturais em 

relação aos demais. 

 A observação de cópula foi difícil pelo mesmo motivo, já que os animais 

dificilmente copulam em tempo frio ou chuvoso, ou em determinadas horas do dia, e a 

literatura é muito pobre em trabalhos com adultos da espécie em questão, ou seja, a 

metodologia foi definida sem esse conhecimento. 

 Além da cópula em si, a oviposição também depende de condições ambientais, 

como o tempo ou o período do dia, mas, além disso, tem relação com as condições do 

hospedeiro e, na experimentação, apenas um vaso era colocado por gaiola, enquanto na 

natureza as borboletas possuem possibilidade de selecionar folhas e plantas para a 

oviposição. Dessa forma, se o vaso escolhido para determinada gaiola apresentasse 

qualquer característica desfavorável para aquela fêmea, a oviposição podia apresentar 

diferenças com relação a outro grupo em condição distinta. 

 A taxa de eclosão das lagartas, que era um dos parâmetros iniciais do trabalho, 

apesar de sua importância para o significado biológico dos experimentos, foi de difícil 

avaliação, já que muitos ovos – talvez a maioria deles – que eram retirados da planta e 

levados à estufa para acompanhamento ressecavam e as larvas acabavam não eclodindo; 

ou a folha morria antes da eclosão, impossibilitando-a. Além disso, a ocorrência de 

canibalismo entre os indivíduos recém-eclodidos é bastante comum na espécie e 

dificultava a contagem das larvas totais. 

 Na tentativa de resolver o problema, os ovos começaram a ser acompanhados na 

própria casa de vegetação, no local onde eram colocados, apenas com marcações nas 

folhas para indicar a postura; porém, tal controle exigia trocas mais recorrentes dos 

vasos e, consequentemente, um número maior de vasos de couve. A alteração 

metodológica é possível e viável – desde que a taxa de canibalismo também seja 
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considerada –, mas deve ser mais bem estudada e aperfeiçoada, já que esse parâmetro é 

de extremo valor biológico e dá significado à própria fecundidade. À maneira como foi 

medida, a taxa de eclosão não foi considerada no presente trabalho. 

 Apesar de todas as dificuldades em trabalhar com animais vivos, dependendo 

deles para obter dados passíveis de análise, os resultados são extremamente gratificantes 

e compensadores. Não há nada mais interessante, na biologia, do que testar hipóteses 

acerca de biologia e comportamento dos seres, encontrando uma gama de materiais a 

serem pensados e discutidos. 
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