


-~~- ou.tra de alqodio, sob condições adversas de clima e escas
. ... de al~to. EARLE & NEWSON (1964) citam que a diapausa 
pe~ta ao• bicudos viverem de 6 a 8 meses sem se alimentaren 

Segundo BRALZEL • NEWSON (1959) a diapausa nesta espé
cie •• caracteriza p&la parada da gametogênese e atrofia das 9Q 
nodaa, a~nto do conteúdo de gordura, diminuição do conteúdÕ 
de água e decréscimo da taxa respiratória. 

LLOYD et at. (1967) citaram 5 estimules indutores da dia. 
pausa em A. grandi8: fotoperiodo menor que 11 hora.~ para lar= 
vas e pupas; temperatura abaixo de 100c para o estadio adul
to; alimentação dos adultos em maçãs; limitação da quantidade 
de botões florais disponlveis aos adultos e alimentação das 
larvas elll maçãs. 

A observação de diapausa deve ser f~ta em adultos pre
sentes em lavouras de algodão, coletados nas próprias plantas 
e não através de armadilhas com feromônio (MITCHELL & KARDEE, 
1974). Nos Estados Unidos, esses autores obtiveram que, no ou 
tono, a porcentagem de bicudos em diapausa nos campos é maior 
que aquela encontrada nos adultos capturados em armadilhas cx:m 
feromônio. · 

O estudo da diapausa assume grande importãncia sempreque 
se pensa na introdução de um programa de manejo ou de erradi
cação do bicudo (RUMMEL, 1976), por fornecer dados para a uti 
lizacão do controle da diapausa e do controle de reprodução= 
-diapausa. 

O controle de diapausa consiste na redução do número de 
adultos do bicudo, que ainda não deixaram as lavouras de algo 
dão, por· aplicações de inseticidas espaçadas de 10 dias, após 
a maturação das plantas (BRAZZEL et al., 1961; KNIPLIN4 1963; 
LLOYD et aZ., 1964). Por outro lado, o controle de reprodução 
-diapausa consiste de aplicações de inseticidas para a elim~= 
nação de adultos que darão origem a insetos em diapausa (LtO~ 
et a~., 1966; ADKISSON et at., 1966; FYE et al.., 19681 YOUNG, 
1969). 

Devido à importància da obtenção de informações sobre a 
ocorréncia de diapausa em adultos do bicudo do algodoeiro,pes 
quisadores da EMBRAPA/CNPDA, em 10.05.83, realizaram coleta 
de bicudos na Fazenda Monte 9,'Este, Campinas, Estado de Sio 
Paulo e os enviaram ao Dr. William H. Cross do Boll Weevil 
Research Laboratory, Mississippi, EUA, para verificação do 
estado fisiológico dos insetos. De 19 adultos observados,cons 
tatou-se que 7 estavam reprodutivos, 8 em estágio intermediá= 
rio e 4 em dlapausa, resultando em aproximadamente 63\ em es
tado que não reprodutivo. 

Assim, este ~r~b~lho objetivou verificar a incidência da 
.:h apausa <:i:l adultos ·ja rh ferentes lavouras de algodão, em al
,~~s municfpios do Estado de São Paulo. 
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MATERIAL E METOOOS 

Adultos do bicudo foram coletados, principalmente em bo
tões florais de algodoeiro, em número variável de acordo com 
a população dos insetos nos campos . O estudo desenvolveu-saem 
10 municípios do Estado de são Paulo na safra 1983/84 e em se 
te municipios em 1984/85 (Quadros 1 , 2, e 3) . As observações~ 
no pri.Jileiro ano , iniciaram-se em marco e, no. sequndo ano , em 
fevereiro. Os insetos, vivos, f o ram levados ao laboratóri~on 
de procedeu-se a investigação de seu estado fisiológico. -

Para a observação das características da diapausa foram 
extraídos os élitros e as asas dos adultos, com posterior fi
xação, pela alfinetagem em placa de Petr1 contendo cera mistu 
rada com tinta preta. os insetos foram sexádos pelas caracte= 
rísticas do rostro (LITTLE & MARTIN, 1942) e mantidos em solu 
çio de Ringer , sendo então dissecados s ob microscópio este= 
reoscópico, aumento lOx. No caso de machos, a incisão foi fei 
ta lateralmente na base do abdome e, em fêmeas, na porcão dor 
sal do abdome. -

As caracteristicas de diapausa foram determinadas de a
cordo com BRAZZEL & NEWSON (1959) . Os machos em diapausa apre 
sentam testlculos reduzidos e com coloração amarela (translú= 
cidos); canais deferentes isentos de espermatozóides (translú 
cidos); aparelho digestivo sem alimento (coloração clara): o0r 
pos gordurosos em abundãncia. As fêmeas apresentam espermate= 
ca geralmente sem espermatozóides (translúcida): oviduto co
mum sem ovos, podendo o oviduto lateral apresentar ovos imat~ 
ros (pequenos)~ ovariolos e ovidutos com comprimento reduzid~ 
corpos gordurosos em abundância: aparelho digestivo sem ali
mento. Em casos onde existem corpos gordurosos, mas a gameta
gênese não cessou e as qônadas ainda não se atrofiaram, costu 
ma-se incluir os adultos em um estado intermediário. -

A cada coleta caracterizou-se o estado fisiolóqieo dos 
bicudos adultos e os resultados são apresentados em porcenta 
gem de ocorrência de insetos em diapausa t otal e parc1Al (\ o!f, 
considerando para tal, a somatória dos bicudos em diapausa to 
tal (O) e dos em diapausa parcial ou estado intermediário (I~ 
Os dados obtidos nos municlpios, quando possivel , foram enql2 
bados em períodos comuns . 

Solução de Ringer: cloreto de sÓdio (0,9 g), cloreto de potássio 
(0,042 g), c loreto de cálcio (0,025 g) e •sua destilada ( 100.1). 



QUADRO 1 - Total de àdultos de Anthonomua g~ndis coletados (T) e porcentage~ em diapausa total e parei a 1 
(~ DJ)l durante os perTodos estudados na safra de 1983/84~ em cinco municipios do Estado de S. Paulo. o 

N 

----

P!RIODOS 
AMERICANA CAMPINAS COSMOPOLIS MONTE MOR PORTO FEL1Z 

ou DATAS T % DI T % DI T % DI T % DI T % DI 

15.03 - 16.03 49 42.9 33 ~214 

19. o 3 - 23,03 6 1 61 7 4 16 27,6 89 5319 23 4' 3 

26.03 - 28.03 .73 ~6.6 1 85 48.1 103 16.5 

02.04 - 05.04 51 17.6 I 26 65. 1 113 2 5. 7 75 2. 7 

09.04 -:JII 316 1 13 

18.04 64 6,2 42 o 
23.04 - 26.04 112 14' 3 1 46 6~8 1 o 7 1 8. 6 l8 18.4 

03.05 132 7 16 143 5,6 146 4,0 128 4,6 

07.05 - 10.05 62 4.8 53 15 1 1 2 3 1 7. 4 77 2,6 

14.05 96 5. 2 

21.05 122 1 1 6 

28.05 - 29.05 105 8.6 123 1 o. 6 (") 

~ 

04.06'- 08.06 2 35 3. 8 97 7. 2 :z 
"tJ 
~ 

11. o 6 220 2. 3 'Z 
:c 

18.06 188 1 1 1 
o 
r' 
> 

25.06 85 10.6 

"" rt-

A 

(1) DI • adultos em diapausa (D) somados a adultos ~m estado intermedi.ârio 
r,. 

(1). (-. 
(-. 
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QUADRO 3 · Total de adultos de Anthonomus JI•andis coletados (T) e porcen. 
tage• em diapausa total e parcial (~ DI) _em alguns municípios 
do Estado de São Paulo, e~ determinadas epocas de coleta. 

~POCAS BICUDOS 
HUNICtPIOS 

(D ATAS) T % DI 

Itapetininga t7.0B 22 so,o 

Jaguat"iúna 16.05 112 6,2 

a . 1984 Piracicaba 18 .0 7 7 t 11 '3 

St:o . Antonio de Posse 17.04 19 1 o ,s 

Tietê 10.05 li o 
29.05 14 1 9,2 

Hogi Mirim 27.02 32 34,4 

Pot"to Feliz 15.02 9 o 
b. 1985 

Sto. Antooio de Poslle 20.03 84 22.6 

Suma ré 21.02 24 50,0 

RESULTADOS 

Nos Quadros 1 e 2 são mostrados os dados de observacãode 
diapausa em adultos de bicudo, respectivamente, das safras 
1983 /84 ~ 1984/85, em alguns municlpios nos quais houv~ maior 
continuidade nas amostrage ns, durante perlodo mais prolongad~ 
Os dados do s municipios nos quais realizaram-se apenas uma ou 
duas coletas de adultos do bicudo, são apresentados no Quadro 
3 . 

Observou-se que ocorreram adultos em diapausa em pratica 
mente todas as coletas, excetuando-se as de 18.04.84 e 15.027 
85 para Porto Feliz e as de 10.05.85 para Tietê . 
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Apesar de as coletas terem se iniciado com atraso e não 
terem tido freqüência na safra 1983/84 (Quadro 1), em cinco 
dos municípios estudados nessa época as maiores porcentagens 
de ocorrência de bicudos em diapausa deram-se em marco e iní
cio de abril . Nos cinco municípios restantes (Quadro 3, a) pau 
cas coletas foram feitas, mas no entanto serviram para indi= 
car a ocorrência de diapausa, com destaque para Itapetininga 
que, em 17.08.84, numa área de soqueira de algodão, apresen
tou 50\ de individues em diapausa total ou parci al . 

Na safra 1984/85, as mais altas porcentagens de bicudos 
em diapausa aconteceram também em ~OD e inicio de abril, ten 
do, no entanto, ocorrido picos em maio. Como, nesta safra, as 
coletas iniciaram-se mais cedo que na anterior, pode-se ob
servar uma porcentagem de diapausa relativamente elevada em 
fim de fevereiro e inicio de marco (Quadro 2) . Nos municlpios 
em que se realizou apenas uma coleta (Quatro 3, b), observou
-se também alta incidência de diapausa em fevereiro/marco. 

Os maiores índices de diapausa foram observados em Monte 
Mor, no perlodo de 19-23.03.84, com cerca de 54% e em Campi
nas no perlodo de 12-18.03.85, com cerca de 56%. 

são apresentados, na Figura 1, os dados médios das por
centagens de ocorrência de diapausa em três municlpios comuns 
às duas safras estudadas, considerando-se Americana e Santa 
Bárbara D'Oeste como um mesmo local devido à sua proximidade. 
Observa-se pequena diferença no padrão das curvas, apesar de 
faltarem dados referentes a algnns perlodos de 1984. O que se 
destaca sio os picos ocorridos em 28.03-01.04 e 02.04 respec
tivamente para 1984 e 1985, evidenciando a ocorrência de alta 
porcentagem de bicudos não reprodutivos em fim de março - ini 
cio de abril. Em 1985 observou-se tal fato também no mês de 
maio (15-17.05) para os três locais considerados, porém, como 
na safra anterior não foi realizada coleta nesta época, nao 
se pôde constatar a ocorrência do evento. 

DISCUSSAo 

Verificou-se a ocorrência de bicudos em diapausa em to
dos o s municlpios e épocas estudadas. O longo perlodo com el~ 
vada incidência de diapausa, observado em 1964/65, provavel
mente deveu-se ao perlodo chuvoso prolongado ocorrido nesta 
safra, que proporcionou um aumento no ciclo do algodoeiro e, 
consequentemente, maior disponibilidade de botõ es florais e 
macãs para o desenvolvimento de gerações em diapausa. Pelooo~ 
trário, na safra 83/84, o índice de diapausa diminuiu bastan
te no mês de maio, nos municlpios estudados, face à precocida 
de das lavouras de algodão diante de um periodo quente e seco 
ocorrido no fim de janeiro e durante fevereiro-
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FJG. 1 - Media da s porcentagena de ocorrência de adultos de 
Anthonomus grandis em diapausa total e parcial, em 
três munícipios do Estado de São Paulo, durante o 
período 25/02 - 29/05, nas safras de algodão de 
1983 / 84 e \984/ 85. 
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Para que se possam obter resultados mais conclusivos so
bre a época de ocorrência de bicudos em diapausa, tornam-se 
necessárias coletas nas lavouras a partir de novembro-dezem
bro. Além disso, é imprescindível um acompanhamento detalhado 
da fase de desenvolvimento de cada lavoura, bem como a obten 
ção de dados meteorológicos, a fim de que se possam conhecer 
os fatores de indução de diapausa, como LLOYD et aZ., (1~67) 
encontraram para as condições dos EUA. 
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RESUMO 

Oxmoor 

como a diapausa manifestada nos bicudos é um importante 
mecanismo de sua sobrevivência nos Estados Unidos durante a 
entressafra, é fundamental que se conheçam detalhes de sua o
corrência no Brasil, a fim de se introduzirem técnicas efi
cientes de manejo dessa espécie. Com o presente trabalho obje 
tivou-se verificar a incidência da diapausa em lavouras de ai 
godão de alguns municípios do Estado de São Paulo. Na safrã 
1983/84 o estudo desenvolveu-se em 10 municípios e em 1984/ 
/85, em 7 municípios. O número de adultos eoletados, bem como 
o número de coletas realizadas em cada campo, foram variâvei& 

Em praticamente todas as coletas ocorreram adultos em 
diapausa, excetuando-se as de 18.04.84 e 15.02.85 para Porto 
Feliz e a de 10.05.85 para Tietê. As maiores porcentagens de 
bicudos em diapausa foram observadas nos meses de março a 
abril, fase final do ciclo das plantas. Na safra 1984/85 al
tas porcentagens ocorreram também em maio, mas na safra 1983/ 
/84 não foram conduzidas coletas nessa época. Os maiores !ndi 
ces de diapausa foram observados em Monte Mor, no período de 
19-23.03.84, com cerca~ 54\ e em Campinas, no período de 
12-18.03.·as, com cerca de 56t. 


