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Pentatomídeos  combatem  pragas  desfolhadoras  em  reflorestamentos,  o  que  os  classificam  como

agentes eficientes de controle nesses ambientes. Objetivou-se avaliar  os parâmetros reprodutivos de

fêmeas de Supputius cincticeps (Het., Pentatomidae) acasaladas a 1, 2, 3, 4 e 5 dias após a emergência.

Os estudos foram conduzidos no Núcleo de Biotecnologia Aplicada à Agropecuária da Universidade

Federal de Viçosa, a 25  1,0
o
C, 65  10% UR e fotofase de 14 hs, com cinco tratamentos (fêmeas

acasaladas a 1, 2, 3, 4 e 5 dias após a emergência) e quatorze repetições. Determinou-se produção diária

e total  de ovos por fêmea, período de pré-oviposição, oviposição  e pós-oviposição, intervalo  entre

posturas e longevidade de fêmeas. O período de pré-oviposição de S. cincticeps foi influenciado pela

idade de acasalamento de fêmeas, sendo os maiores valores obtidos para fêmeas acasaladas a 1 (11,5

dias) e 5 (10,79 dias) dias após a emergência. Os períodos de oviposição e pós-oviposição e o número

total de ovos não foram afetados pela idade de acasalamento de fêmeas de S. cincticeps. A produção

diária de ovos e o número de ovos por postura de S. cincticeps aumentaram quando se aumentou o

intervalo de acasalamento. Fêmeas de S. cincticeps produziram 5,99 ovos por dia e 14,91 ovos por

postura  quando  acasaladas  aos  5  dias  de  idade.  Independente  da  idade  de  acasalamento,  fêmeas

produziram 124,43 ninfas durante a vida, correspondendo a 2,61 ninfas por dia. O número de posturas e

o intervalo entre elas não foram influenciados pela idade de acasalamento, assim como a longevidade de

fêmeas. Verifica-se, portanto, que a produção diária e o número de ovos por postura de S. cincticeps

aumentam linearmente com a idade de acasalamento das fêmeas.
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