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RESUMO 

 

O conhecimento de aspectos da morfologia e caracterização dos estágios imaturos e 

adultos, sobretudo em insetos é essencial para o entendimento e evolução dos insetos. Sendo 

assim, objetivou-se caracterizar os estágios de desenvolvimento da fase de ovo, larva, pré-

pupa e pupa em desenvolvimento de Tetrastichus giffardianus Silvestri em larva/pupa de 

Ceratitis capitata (Wiedemann). Para isto, as criações de C. capitata e T. giffardianus foram 

conduzidas no Laboratório de Entomologia Aplicada da UFERSA, Mossoró (RN) em sala 

climatizada sob as condições de temperatura 25 ± 2 ºC, umidade relativa de 60 ± 10% e 

fotofase de 12 horas. Para estudar o desenvolvimento dos estágios imaturos do ovo, larva, 

pré-pupa e pupa de T. giffardianus, larvas de 3º ínstar de C. capitata foram expostas a adultos 

de T. giffardianus por um período de 24 horas. O desenvolvimento de T. giffardianus foi 

seguido durante 14 dias, sendo este tempo suficiente para cobrir o desenvolvimento completo 

das fases imaturas. Dez pupários foram dissecadas para cada idade (0 até 14 dias), 

contabilizando 140 pupários abertos, seus estágios de desenvolvimento foram registrados para 

cada idade. Todas as observações (medidas e fotos) das fases imaturas de T. giffardianus 

dentro de larva/pupa de C. capitata foram realizadas usando o microscópio Leica S8APO com 

aumento de 5x equipado com uma câmera DMC 2900 usando o software de fotos LAS versão 

4.6 Leica (Leica Microsystems Imaging Solutions). A duração de cada estágio de 

desenvolvimento foi a seguinte: ovo (1,0 dia) larvas de primeiro ínstar: ( 1,0 dia ), larva de 

segundo ínstar: ( 1,0 dia) larva de terceiro ínstar: ( 2,0 dias), pré-pupa: ( 2 dias), pupa: ( 

7 dias),  7 estágios pré-imaginais foram classificados: ovo, três estádios larvais, pré-pupa, 

pupa e a fase de adulto. Essas informações são importantes para determinar e otimizar o 

tempo que o parasitoide deve ser mantido na criação antes de sua liberação em campo para 

controlar a praga, bem como estabelecer métodos de liberação. 

 

 

Palavras-chave: Estágios de desenvolvimento. Parasitoide. Morfologia. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A mosca-do-mediterrâneo Ceratitis capitata (Wiedemann) (Diptera: Tephritidae) é 

uma das principais pragas da fruticultura mundial (SCOLARI et al., 2014), devido à sua 

ampla distribuição global, grande variedade de hospedeiros, rápida dispersão e adaptação a 

diversas temperaturas (SZYNISZEWSKA; TATEM, 2014).  

No Brasil, a importância econômica da mosca-do-mediterrâneo é variável nas 

diferentes regiões do país. Na região Nordeste, esta praga foi relatada pela primeira vez no 

início da década de 90, e devido seu grande poder de colonização e adaptação este tefritídeo 

vem se disseminando rapidamente por toda essa região do país, onde tem sido constatada 

infestando diversas frutíferas exóticas e nativas (ARAUJO et al., 2005; ALVARENGA et al., 

2009). A simples ocorrência deste tefritídeo em uma determinada região, compromete 

economicamente a produção devido aos danos diretos que causam as frutas, como também 

representam uma restrição ao comércio internacional de frutas frescas para países livres dessa 

praga ou com programas de controle ativo de moscas-das-frutas (QUERINO et al., 2014)  

O controle dessa praga no Brasil é realizado basicamente através do controle químico 

com aplicações de inseticidas em cobertura ou na forma de isca-tóxica, porém este tipo de 

controle causa desequilíbrio no agroecossistema causando danos aos inimigos naturais e 

outros organismos não alvos (NASCIMENTO; CARVALHO, 2000).  

Devido a isso, novas estratégias de controle vêm sendo gradativamente incorporadas 

no manejo integrado de moscas-das-frutas, como por exemplo: liberação de insetos estéreis 

(TIE), remoção de frutas maduras do solo, uso de atrativos alimentares ou sexuais e o uso do 

controle biológico natural e/ou aplicado para suprimir as populações deste tefritídeo no campo 

(OVRUSKI; SCHLISERMAN, 2012). 

Os parasitoides (Hymenoptera) são uns dos principais agentes bióticos de controle 

natural de tefritídeos (OVRUSKI et al., 2000; NICÁCIO et al., 2011), sendo os mais 

detectados e estudados os parasitoides das famílias: Braconidae, Figitidae, Eulophidae, 

Diapriidae e Pteromalidae (ARAUJO; ZUCCHI, 2002; GUIMARÃES et al., 2004; 

ALVARENGA et al., 2009; NUNES et al., 2012). Dentre as espécies utilizadas no controle 

biológico de C. capitata podemos destacar Tetrastichus giffardianus Silvestri (Hymenoptera: 

Eulophidae), que é um endoparasitoide larval gregário e coinobionte (PURCELL et al., 1996). 

Este parasitoide vem mostrando potencial para ser utilizado no controle de C. capitata na 

região semiárida, uma vez que demostra estar bem adaptado às suas condições climáticas  
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Alguns estudos descritivos sobre a biologia e morfologia como as características 

básicas da história de vida deste parasitoide, em condições de campo foram elucidados por 

Pemberton e Willard (1918). Apesar da importância, ainda são escassas informações sobre a 

caracterização morfológica dos estágios iniciais do desenvolvimento e biologia de T. 

giffardianus em C. capitata. Uma vez, que estas informações poderão servir de base para 

identificação deste parasitoide a nível de espécie. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Geral 

 

Caracterizar os estágios de desenvolvimento durante a fase de ovo, larva, pré-pupa e 

pupa de T. giffardianus em larva/pupa de C. capitata.  

 

2.2 Específicos  

 

 Caracterizar e descrever fase de ovo, larva, pré-pupa e pupa; 

 Medir e fotografar os estágios pré-imaginais das vespas em desenvolvimento; 

 Descrever sucintamente a morfologia. 
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3 REVISÃO DE LITERATURA 

 

3.1 Moscas-das-frutas (Diptera: Tephritidae) 

 

As moscas-das-frutas pertencem à ordem Diptera, subordem Brachycera, 

superfamília Tephritoidea e família Tephritidae (NORRBOM et al., 1999; EBRAHIM, 2009). 

As moscas-das-frutas apresentam desenvolvimento completo, ovo, larva, pupa e 

adulto, ocorre em três ambientes distintos: ovos e larvas vivem nos frutos, a pupa no solo e os 

adultos habitam na vegetação. (MONTES et al., 2006). 

Os danos diretos destes insetos são causados pela oviposição das fêmeas adultas 

dentro do fruto, estes ovos originam as larvas que eclodem e alimentam-se da polpa do fruto 

ocasionando sua degeneração e queda prematura, tornando os frutos inviáveis para o comércio 

e indústria (ALUJA; MANGAN, 2008). Os danos indiretos são provocados pela entrada de 

fitopatógenos e a redução da conservação pós-colheita dos frutos. Além disso, a simples 

ocorrência destes tefritídeos em uma determinada região limita o livre trânsito de frutas in 

natura, devido às restrições quarentenárias impostas pelos países importadores (WHITE; 

ÉLSON-HARRIS, 1992; MALAVASI, 2000). 

No Brasil, as moscas-das-frutas que apresentam importância econômica e 

quarentenária pertencem aos gêneros Anastrepha Schiner, Ceratitis MacLeay, Bactrocera e 

Ragholetis. No gênero Ceratitis, destaca-se a espécie C. capitata (Wiedemann) também 

conhecida como a mosca-do-mediterrâneo, a mesma foi revelada como uma das mais graves 

pragas da fruticultura em escala mundial, pelo fato de estar distribuída em todas as regiões 

biogeográficas do mundo (SZYNISZEWSKA; TATEM, 2014). 

 

3.1.1 Ceratitis capitata (Wiedemann, 1824) 

 

O gênero Ceratitis MacLeay é endêmico da África, constituída por mais de 70 

espécies restrita ao continente com exceção da C. capitata (NORRBOM, 2004). Essa espécie 

é originária do Mediterrâneo e é a única deste gênero que ocorre no Brasil, onde infesta frutos 

de 93 espécies botânicas (ZUCCHI, 2017). 

A mosca-do-mediterrâneo foi registrada pela primeira vez no Brasil no início do 

século XX, estabelecendo-se como uma praga importante de várias culturas. Atualmente, a 

espécie está disseminada por todo o território nacional exceto nos estados do Acre, Amazônia, 

Amapá e Sergipe (SILVA et al., 2011; ARAUJO et al., 2016; TRASSATO et al., 2017). 
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Infesta principalmente frutas exóticas no Brasil, mas também ataca várias frutas nativas. O 

conhecimento dos hospedeiros em uma área é de relevância crucial para o monitoramento 

desta praga (ZUCCHI, 2012). 

Os ovos de C. capitata exibem formato alongado e rapidamente curvo, com 1 mm de 

comprimento apresentando coloração que se altera entre o branco e o amarelo, com uma das 

extremidades levemente escurecidas. A larva é do tipo vermiforme, com o corpo liso dividido 

em 11 segmentos de igual comprimento, sua coloração varia entre branco a branco amarelado. 

A larva totalmente desenvolvida mede aproximadamente 8 mm de comprimento (WHITE; 

ELSON-HARRIS, 1992). 

A pupa é do tipo coarctada, coberta por uma estrutura rígida e de cor marrom escura, 

chamada de pupário. A pupa apresenta coloração variando de branco a amarelo. O adulto 

apresenta comprimento que varia de (4 a 5 por 10 a 12 mm) de envergadura, exibindo 

coloração predominante amarela (WHITE; ELSON-HARRIS, 1992). 

A quantidade de ovos depositados por uma fêmea durante toda sua vida reprodutiva 

varia de 300 a 400 ovos. C. capitata apresenta o ciclo de ovo a adulto em torno de 30 dias a 

25°C, a duração do período embrionário é em média de dois dias, a fase larval, de 11 dias e a 

fase de pupa, de 17 dias (ZUCCHI, 2001). 

 

3.1.2 Controle 

 

Tradicionalmente, o controle das populações de tefritídeos pragas é realizado 

basicamente com a aplicação de inseticidas químicos juntamente com o uso de armadilha com 

atrativos alimentares que são utilizadas no monitoramento e controle com custos elevados por 

ano aos produtores (ARAUJO et al., 2013; BADII et al., 2015). Em menor grau, também são 

utilizados outras formas de controle como: remoção de frutas infestadas no solo, técnica do 

inseto estéril (TIE), uso de cultivares resistentes e controle biológico com uso de parasitoides, 

uma vez que estes provaram ser os inimigos naturais mais promissores na obtenção da 

supressão de tefritídeos pragas (MILLS, 2000; ALUJA et al., 2009; OVRUSKI et al., 2012; 

NÚÑEZ-CAMPERO et al., 2014). 

Nos últimos anos, vem ocorrendo mudanças significativas no controle dos tefritídeos 

pragas, sendo estas motivadas principalmente pelo mercado consumidor de frutas frescas que 

é muito exigente com relação à presença de resíduos de agrotóxicos, devido às consequências 

negativas que estes produtos acarretam ao meio ambiente e à saúde humana (CARVALHO et 

al., 2000; NICÁCIO et al., 2011).  
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Dentre estas táticas de manejo integrado está o uso de parasitoides, considerados por 

muitos estudiosos como os mais importantes inimigos naturais das moscas-das-frutas em 

diversas partes do mundo (CANCINO et al., 2009; OVRUSKI; SCHLISERMAN, 2012; 

VAYSSIÈRES et al., 2012; MIRANDA et al., 2015). 

 

3.2 Controle biológico 

 

O controle biológico incide no ajuste populacional, seja de plantas ou animais, por 

inimigos naturais, que são os agentes bióticos de mortalidade. (PARRA et al., 2002). O 

controle biológico pode ser de três tipos: clássico, natural e aplicado. O Controle biológico 

clássico caracteriza-se pela introdução de um agente de controle biológico, na maioria das 

vezes do mesmo local de origem da praga-alvo, para em seguida ser liberado em pequenas 

quantidades (inoculativas), tendo em vista, seu estabelecimento em um novo ambiente 

(PARRA et al., 2002). O Controle biológico natural caracteriza-se pela ação frequente de 

agentes de controle nativos (parasitoides, predadores e entomopatógenos), sobre as 

populações das pragas. O Controle biológico aplicado é definido como a estratégia pela qual 

um grande número de inimigos naturais são criados e liberados em períodos críticos para a 

remoção de populações de pragas em curto prazo (GREATHEAD; WAAGE 1983). 

O interesse e o emprego do controle biológico têm crescido mundialmente como uma 

alternativa ao uso de pesticidas químicos, em virtude das consequências adversas destes 

últimos sobre o ambiente e a saúde humana. Assim, em função do novo encaminhar 

internacional dado à produção agrícola, no sentido de se empregarem meios alternativos e 

menos invasivos e uma maior biodiversidade nos agroecossistemas (WAAGE, 1996). 

Diversos organismos como: vírus, bactérias, entomopatógenos, predadores, e 

parasitoides são considerados inimigos naturais que efetuam o controle biológico das moscas-

das-frutas. Segundo Carvalho (2000), os parasitoides são os principais organismos 

responsáveis pela estabilização das populações de moscas-das-frutas. 
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3.2.1 Controle biológico de moscas-das-frutas com uso de parasitoides 

 

Os parasitoides de moscas-das-frutas pertencem à ordem Hymenoptera, conhecidos 

também como microheminópteros, pertencentes principalmente ás famílias: Braconidae, 

Chalcididae, Diapriidae, Eulophidae, Figitidae e Pteromalidae. No Brasil os parasitoides de 

maior frequência destes tefritídeos pertencem às famílias de Braconidae, Figitidae e 

Pteromalidae (CARVALHO et al., 2000; ALVARENGA et al., 2009). 

A fêmea do parasitoide localiza as larvas da mosca dentro do fruto, através das 

vibrações emitidas pela larva da mosca, pois, quando se alimenta emite vibrações que são 

identificadas pelo parasitoide. Depois, a fêmea do parasitoide insere o ovipositor no fruto e 

realiza a postura no interior do corpo da larva da mosca, o parasitoide se desenvolve no 

interior da larva da mosca, e quando empupar terá seu conteúdo corporal consumido pela 

larva do parasitoide. No final do ciclo, ao invés de emergir um adulto de mosca-das-frutas, irá 

emergir um parasitoide, que coopera para a redução populacional das moscas-das-frutas 

(CARVALHO et al., 2000). 

O controle biológico de moscas-das-frutas no Brasil iniciou-se com a introdução do 

Tetrastichus giffardianus Silvestri (Eulophidae) para o controle de C. capitata na década de 

30 (COSTA et al., 2005). Posteriormente, em 1994, houve a introdução do parasitoide 

Diachasmimorpha longicaudata (Ashmead, 1905) (Braconidae). Recentemente foi 

introduzido no Amapá, o parasitoide Fopius arisanus (Sonan, 1932) (Braconidae), que 

parasita ovos e larvas de primeiro instar da mosca-da-carambola Bactrocera carambolae 

(PARANHOS et al., 2009).  

 

3.2.2 Tetrastichus giffardianus 

 

O parasitoide T. giffardianus é um endoparasitoide de larvas de moscas-das-frutas 

(PEMBERTON; WILLARD 1918). Foi introduzido no Havaí em 1912 da África Ocidental, 

para o controle de C. capitata. Este parasitoide é gregário, oviposita vários ovos em um 

hospedeiro e ataca os hospedeiros ao entrar por furos provocados pela saída da larva ou por 

aberturas presentes nos frutos. 

Segundo Purcell et al. (1996) T. giffardianus pode ser um candidato promissor para 

ser usado em programas de controle biológico, o hábito gregário desta vespa e razão sexual 

tendenciosa para sexo feminino são características positivas, uma vez que isto pode contribuir 
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para o aumento das taxas de estabelecimento e crescimento populacional do parasitoide. Além 

disso, a taxa de reprodução bruta é bem maior que muitos opíneos uma vez que vários 

descendentes são produzidos por um único hospedeiro. 

 

3.3 Desenvolvimento de estágios imaturos 

 

O conhecimento de aspectos básicos da biologia de uma espécie, como a morfologia 

de estágios imaturos e adultos, sobretudo em insetos é essencial para o entendimento da 

evolução dos insetos. Os himenópteros parasitoides são aqueles cujas larvas se desenvolvem 

em outro artrópode, habitualmente um inseto, causando a sua morte ao final do seu 

desenvolvimento (BITTENCOURT; BERTI FILHO, 2004). 

A maioria dos ovos dos himenópteros parasitoides é de coloração clara; as larvas são 

fusiformes, ápodes, com tegumento liso, de coloração clara ou translúcida, podendo 

apresentar pequenos espinhos ou cerdas; a cabeça é normalmente hipognata; possuem de 12 a 

13 segmentos; os espiráculos freqüentemente estão presentes no mesotórax ou metatórax; 

apresentam mesêntero cego e geralmente passam por três a cinco ínstares. Podem apresentar o 

estágio de pré-pupa, com o estágio de pupa ocorrendo em variadas situações (HAGEN 1964; 

DOUTT et al. 1976; LASALLE; SCHAUFF 1995).  

Entre os fatores que podem afetar o desenvolvimento dos estágios imaturos estão os 

fatores ambientais, a alimentação, a eficiência de forrageamento e ocorrência de predadores e 

parasitoides (GIANNOTTI, 1997). Entre os fatores ambientais, foi constatado que altas 

temperaturas causam uma aceleração nos processos metabólicos, com isso, o tempo de 

desenvolvimento diminui em indivíduos imaturos nessas condições (GILBERT; 

RAWORTH,1996; WHITFIELD; RICHARDS, 1992). A duração do estágio larval, 

diferentemente, dos outros estágios imaturos, está condicionada a quantidade de alimento 

recebido nessa fase, com isso, a nutrição influencia diretamente o tempo de desenvolvimento 

da larva, por tanto, larvas mal alimentadas tendem a aumentar seu tempo de desenvolvimento 

comparada as larvas bem alimentadas (JEANNE, 1972; O’DONNELL; JOYCE, 2001). 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1 Local do estudo 

 

A criação de C. capitata e T. giffardianus foi conduzida no Laboratório de 

Entomologia Aplicada da UFERSA, Mossoró (RN) em sala climatizada sob as condições de 

temperatura de  25 ± 2 ºC, umidade relativa de 60 ± 10% e fotofase de 12 horas. 

 

4.2 Criação da mosca hospedeira C. capitata  

 

A criação de C. capitata Viena 8 iniciou em outubro de 2016 com frutas infestadas 

de larvas. As moscas foram criadas em gaiolas plásticas semitransparentes (27,6 x 33,1 x 48,7 

cm) (SANREMO®, 29L) com uma face revestida apenas com tecido voile, onde as fêmeas 

realizam a postura; na lateral na gaiola contém uma tela em forma de manga para 

manipulação; e na face superior é composta por dois orifícios de forma circular, contendo tela 

musselina por onde é fornecida a alimentação. 

No interior da gaiola foram colocadas duas placas de petri (8,5 x 8,5 x 2,5 cm) 

contendo a alimentação e duas garrafas plásticas de 250 ml com fita absorvente (Spontex®) 

que serve de bebedouro para as moscas adultas. A alimentação das moscas consistiu de uma 

mistura de levedura de cerveja e açúcar na proporção de 1:4. Fora da caixa, na parte frontal, 

logo abaixo da tela musselina, foi necessário por uma bandeja plástica contendo água para o 

recolhimento dos ovos. A coleta de ovos foi realizada a cada 24 horas com auxílio de um 

pincel posicionado sobre uma bandeja plástica contendo água. As larvas eclodem e começam 

a se desenvolver na dieta artificial, alcançando seu máximo desenvolvimento no estádio L3, 

quando saltam da dieta para o fundo do recipiente onde ocorrerá a formação das pupas. Neste 

momento recolhem-se as pupas e coloca-se em uma nova caixa de cria, anteriormente 

descrita, iniciando assim, um novo ciclo. A dieta artificial utilizada neste estudo tem como 

base a dieta descrita por Albajes e Santiago Álvarez (1980), sofrendo pequenas modificações: 

159,7g de levedura de cerveja, 308g de açúcar, 1,700ml de água, 1.100 de farelo de trigo, 11g 

de benzoato de sódio, 12,32g de metilparaben (nipagin) e 12,32g de propilparaben sódico 

(nipasol). 
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4.3 Criação de Tetrastichus giffardianus 

  

Para o estabelecimento da criação de T. giffardianus foram coletados frutos de 

castanhola (T. catappa) infestados com C. capitata coletados na zona urbana de Mossoró-RN 

( 5°11'26''s  37°20'17''w). Os frutos coletados foram colocados em sacos de papel, 

identificados e encaminhados ao laboratório, onde foram contados, pesados e colocados em 

bandejas plásticas contendo uma camada de vermiculita, e coberto com tecido do tipo voile. 

Após 7 dias, a vermiculita foi peneirada para a obtenção dos pupários, posteriormente os 

pupários foram transferidos para placas de Petri contendo uma fina camada de vermiculita 

fina umedecida. 

Os adultos emergidos de T. giffardianus foram colocados em uma gaiola de 

metalacrilico (30 x 30 x 30 cm), com uma abertura (10 x10 cm) de tecido voile na parte 

superior para ventilação e na lateral uma tela em forma de manga para manipulação. Os 

Parasitoides foram alimentados com açúcar granulado e mel puro pincelado em um papel 

posto numa placa de Petri de (8,5 x 8,5 x 2,5 cm). A água foi fornecida em uma garrafa 

plástica de (50 ml) disponível por capilaridade através de fita absorvente (Spontex®). Para 

multiplicar os parasitoides da criação, frutos de castanhola (T. catappa) foram infestados 

artificialmente com larvas de terceiro ínstar de C. capitata (± 300 larvas) diariamente por um 

período de 24h. Após o período de exposição as larvas foram transferidas para um recipiente 

plástico contendo dieta artificial fresca onde permaneceram até a formação dos pupários. As 

pupas foram transferidas para placas de petri (8,5 x 8,5 x 2,5 cm) contendo vermiculita fina 

levemente umedecida, onde permaneceram até a emergência das moscas e/ou parasitoides. 

 

4.4 Caracterização do desenvolvimento de Tetrastichus giffardianus e mudanças 

morfológicas 

 

Para estudar o desenvolvimento dos estágios imaturos do ovo, larva, pré-pupa e pupa 

de T. giffardianus, larvas de 3º ínstar de C. capitata foram expostas a T. giffardianus por um 

período de 24 horas, procedimentos detalhados da exposição estão descritos acima. Após esse 

tempo, as larvas/pupas eram retiradas e colocadas em placas de Petri (90 x 15 mm) contendo 

vermiculita fina umedecida e cobertas com plástico filme. Todo o material exposto foi 

devidamente datado e mantidos em sala climatizada sob as condições do estudo. Os pupários 

parasitados foram dissecadas a cada 24 h para verificar as diferenças morfológicas das 
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diferentes fases de desenvolvimento. Para caracterizar a fase de ovo (tamanho, cor e forma) e 

verificar o tempo médio da eclosão da larva, pupários foram dissecados.  

O desenvolvimento de T. giffardianus foi seguido durante 14 dias, sendo este tempo 

suficiente para cobrir o desenvolvimento completo das fases imaturas. Dez pupários foram 

dissecados para cada idade (0 até 14 dias), contabilizando 140 pupários abertos, seus estágios 

de desenvolvimento foram registrados para cada idade. As frequências dos diferentes estágios 

de desenvolvimento e as características de T. giffardianus serviram como referência para 

separar as diferentes fases pré-imaginárias (diferentes ínstares de larvas), a pré-pupa e a pupa. 

Todas as observações (medidas e fotos) das fases imaturas de T. giffardianus dentro de 

larva/pupa de C. capitata foram realizadas usando o microscópio Leica S8APO com aumento 

de 5x equipado com uma câmera DMC 2900 usando o software de fotos LAS versão 4.6 

Leica (Leica Microsystems Imaging Solutions). Os pupários foram abertos com o auxílio de 

pinças e alfinetes entomológicos. 

Os dados são apresentados em valores médios. As amostras das fases imaturas 

estudadas foram destrutivas. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Foram dissecados 140 pupários de C. capitata, destes pupários foram analisados e 

dissecados 1.400 larvas/pupas em desenvolvimento de T. giffardianus em pupários de C. 

capitata. O desenvolvimento imaturo completo (ovo ao surgimento dos adultos) levou cerca 

de 14 dias (condições de temperatura 25 ± 2 ºC, umidade relativa de 60 ± 10% e fotofase de 

12 horas). A duração de cada estágio de desenvolvimento foi a seguinte: ovo ( 1,0 dia),  

larva de primeiro ínstar ( 1,0 dia ), larva de segundo ínstar ( 1,0 dia), larva de terceiro ínstar 

( 2,0 dias), pré-pupa ( 2 dias) e pupa ( 7 dias). Medidas gerais do comprimento das 

diferentes fases do desenvolvimento do imaturo de T. giffardianus estão apresentadas na 

tabela 1. 

 

Tabela 1. As medições do comprimento em diferentes fases de desenvolvimento do imaturos de T. 

giffardianus intervalos específicos após o parasitismo. Número de amostra (n=100). 

Fase Tempo de duração das 

fases 

Medidas em (mm) 

Ovo 1 dia 0,20±0,01 [0,17 – 0,21]  

L1 1 dia 0,57±0,07 [0,3 – 1,4]  

L2 1 dia 0,92±0,13 [0,56 – 1,2]  

L3 2 dias 1,19±0,16 [0,68 – 1,6]  

Pré-pupa 2 dias 1,36±0,10 [0,82 – 1,99]  

Pupa 7 dias 1,33±0,16 [0,81-1,8]  
L1: larva do primeiro instar, L2-3: larva do segundo terceiro instar. *Valores médios, medidas 

mínimo-máximo (entre colchetes). Todas as medidas são em milímetro. 

 

Morfologia 

Ovo: Fase embrionária de T. giffardianus começa com oviposição dos ovos em uma larva de 

terceiro ínstar de C. capitata. O embrião adquire completo desenvolvimento e a larva 

abandona o ovo em aproximadamente ( 24 horas). Os ovos tem formato alongado, 

ligeiramente cilíndricos com uma membrana fina esbranquiçada, uma área opaca central 

mostrando a larva formada dentro do ovo. Os ovos apresentaram o tamanho médio de 0,20 

mm de comprimento e geralmente durante a dissecação foram encontrados em grupos (Fig.1). 
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Fig 1 – Ovos de T. giffardianus com 24hs. Média 0,20 mm. 

Larva de primeiro ínstar: O corpo é translúcido, constituído por 13 segmentos e a cápsula 

cefálica sem mandíbulas aparentes. O canal digestivo é gradualmente preenchido com 

glóbulos de gordura. Foram encontradas larvas de primeiro ínstar em pupários de dois dias. 

As larvas tinham em média 0,57 mm de comprimento. A larva apresenta baixa mobilidade, o 

único movimento visível era sua contração e expansão do corpo (Fig. 2). 

 
Fig 2. Larva de primeiro ínstar de T. giffardianus. Média 0,57mm. 

 

Larva de segundo ínstar: O corpo é inteiramente glabroso com formato alongado e os 

segmentos ondulatórios mais distinguíveis do que no ínstar anterior. As larvas têm em média 

0,92 mm de comprimento. A cápsula cefálica com pouca diferenciação dos outros segmentos 

do corpo e as mandíbulas são difícil de visualizar (Fig. 3). As mandíbulas são importantes, 

pois, é um parâmetro utilizado para definir os estádios larvais.  

 

 

1 

2 
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Fig 3. Larva de segundo ínstar de T. giffardianus. Média 0,92mm 

 

Larva de terceiro ínstar: Apresenta coloração do corpo branco/amarelada. A larva madura 

aumenta de tamanho e muda sua forma, mas não muito diferente dos ínstares anteriores. 

Peças bucais com mandíbulas pouco desenvolvidas ( Fig. 4 e 5). O comprimento médio das 

larvas é de 1, 03 a 1,19 mm.  As larvas do parasitoide ocupavam quase todo pupário, já não 

havia restos do conteúdo corporal do hospedeiro. Um mecônio escuro pode ser visto através 

da cutícula no extremo caudal. 

 
Figs 4 e 5. Larva de terceiro ínstar de T. giffardianus; capsula cefálica com mandíbula (seta). Média 

1,19 mm. 

 

Pré-pupa: Foram encontradas pré-pupas em pupários de 6 e 7 dias. As larvas têm em média 

1, 30 a 1,42 mm de comprimento. A pré-pupa é caracterizada pela parada no crescimento e 

pelo início da definição do corpo. Apresenta coloração branco/amarelada. Um mecônio oval 

escuro pode ser visto através da cutícula no extremo caudal (Fig. 6). 

4 5 

3 
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Fig 6. Pré-pupa de T. giffardianus. Média 1,36mm. 

 

Pupa: A forma da pupa é semelhante ao de um adulto, olhos completamente pigmentados 

com coloração avermelhada/marron. No início da fase de pupa o corpo do imaturo é 

branco/amarelada (Fig. 7 e 8), mas com o passar do tempo, a pigmentação escura (Fig.9 e 10), 

começa a aparecer até que sua coloração padrão seja alcançada. As pupas apresentam cabeça, 

tórax e abdômen bem definidos. As antenas, ocelos e aparelho bucal são totalmente visíveis. 

As pupas têm em média 1,21 a 1,46 mm de comprimento e dura 7 dias. 

 
Figs. 7 e 8 Pupa lado dorsal (7) e Pupa do lado ventral  (8) de T. giffardianus. Média 1,33mm. 

 

6 

7 8 
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Figs. 9 e 10. Pupa em dois estádios de melanização de T. giffardianus creme (9) e preto (10)  

 

No presente estudo verificou-se que o desenvolvimento pré-imaginal de T. 

giffardianus em C. capitata dura aproximadamente 14 dias (a 25 ± 2 ºC, umidade relativa de 

60 ± 10% e fotofase de 12 horas) e 7 estágios pré-imaginais são observados: ovo, três estádios 

larvais, pré-pupa, pupa e a fase de adulto. Os dados estão em conformidade com as 

observações realizadas por Pemberton e Willard (1918) onde elucidaram algumas 

características básicas da história de vida e morfológicas de T giffardianus em C. capitata.  

A temperatura e a umidade do local de criação podem afetar o desenvolvimento do 

parasitoide, indiretamente acelerando ou diminuindo a taxa de desenvolvimento de seu 

hospedeiro e diretamente afetando seu próprio metabolismo durante as últimas etapas, quando 

o hospedeiro já esta consumido (CARABAJAL-PALADINO et al., 2010).  

Pemberton e Willard (1918) verificaram que a duração das fases imaturas de T. 

giffardianus foi de 24-31 dias nos meses de frio e cerca de 18 dias durante os meses mais 

quentes. Neste trabalho foi observado que o tempo de desenvolvimento de T. giffardianus foi 

de 14 dias, bem mais curto, possivelmente por causa de diferenças nas condições de 

temperatura, umidade relativa ou o fotoperíodo. Sabe-se que o tamanho e a duração dos 

estágios de desenvolvimento dos parasitoides variam com o tamanho, idade e qualidade do 

hospedeiro em que estão sendo criado, assim como as condições ambientais em que eles 

foram mantidos (LAWRENCE, 1990). 

9 10 
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O ovo de T. giffardianus recém-depositado mede cerca de 0,20 mm e a duração da 

fase de ovo foi  de 1 dia, diferindo do tempo de 2-2,5 dias registrado por Pemberton e Willard 

(1918). A capacidade de amadurecer os ovos rapidamente, e em quantidade variável e no 

momento apropriado, permitem que os insetos sincronizem as taxas de maturação do ovo a 

variação na qualidade e disponibilidade do hospedeiro (PAPAJ, 2000). 

Durante o desenvolvimento larval de T. giffardianus foi constatada a ocorrência de 

três ínstars, caracterizados pelo aumento no tamanho e pequenas mudanças na forma. O corpo 

da larva de T. giffardianus é composto por 13 segmentos, a cabeça é distinguível dos outros 

segmentos pelo formato e pela presença de uma minúscula mandíbula sendo esta pouco 

visível. As larvas apresentam baixa mobilidade, comumente são encontradas próximas umas 

das outras em meio ao conteúdo corporal do hospedeiro.  

Segundo Pexton e Wayhem (2004), larvas de endoparasitoide gregários não possuem 

apêndice caudal e permanecem em grande parte imóveis durante todo o seu desenvolvimento. 

Em contrapartida, larvas de primeiro ínstar de parasitoides solitários frequentemente possuem 

um apêndice caudal bem desenvolvido que permite o parasitoide percorrer toda a hemolinfa 

do hospedeiro (HARVEY et al., 2013). Considerando que esta adaptação no seu corpo 

aumenta sua chance de encontrar larvas de parasitoides conspecifico ou heteroespecífico que 

podem ser atacadas e destruídas (HARVEY et al., 2013). Acredita-se que esta característica 

pode ter desempenhado papel importante na evolução e manutenção do desenvolvimento 

gregário em insetos. 

A partir do 6-7 dia todos os pupários abertos neste estudo continham pré-pupa, 

caracterizado por uma parada no crescimento e na rápida diferenciação das partes do corpo. 

Segundo Tormos et al. (2009) a desaceleração do movimento e a expulsão dos restos do 

hospedeiro (mecônio) são utilizados para determinar o início do período de pré-pupa. A 

primeira parte do corpo que ganha forma é o abdómen. A larva diminui de tamanho ao se 

tornar uma pré pupa. Esta fase em T. giffardianus dura em média de 2 dias. 

A pré-pupa deu origem à pupa a partir do oitavo dia, nesta fase a pupa de T. 

giffardianus era semelhante ao inseto adulto com todas as características morfológicas do 

corpo distinguíveis. No decorrer do período pupal, os olhos ganharam uma pigmentação 

avermelhada e o corpo que antes era branco foi ganhando uma pigmentação escura. O 

dimorfismo sexual entre machos e fêmeas não era muito visível, entretanto as fêmeas 

apresentam o abdómen bem desenvolvido. A pupa é formada com a cabeça voltada para a 

extremidade cefálica do pupário (Fig. 11 e 12). Os adultos usam suas mandíbulas para furar 

um pequeno orifício circular na parede do pupário (Fig. 13), através desta abertura ocorre a 
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emergência dos adultos. Esta fase  dura aproximadamente 7 dias. Os machos e as fêmeas 

emergem ao mesmo tempo. Em contraste com outras espécies de parasitoides de moscas-das-

frutas que existem diferença no tempo de emergência entre machos e fêmeas como por 

exemplo Aganaspis daci (Weld) também parasitoides de C. capitata onde os machos 

emergem em 4-7 dias e as fêmeas em 7-9 dias (TORMOS et al., 2013). Taxas de 

desenvolvimento diferentes também foram verificadas em machos e fêmeas de D. 

longicaudata (CARABAJAL-PALADINO et al., 2010).  

 
Fig. 11 e 12. Larvas e pupas de T. giffardianus em pupário de C. capitata  

 

 
Fig. 13. Pupario de C. capitata mostrando furos de emergência de T. giffardianus 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A descrição do desenvolvimento das fases imaturas de T. giffardianus, bem como 

outras características encontradas durante as dissecações contribuem para um melhor 

conhecimento da biologia e morfologia desta espécie. Essas informações são importantes para 

determinar e otimizar o tempo que o parasitoide deve ser mantido na criação antes de sua 

liberação em campo para controlar a praga, bem como estabelecer métodos de liberação. No 

entanto, mais estudos morfológicos detalhados por meio de Microscopia Eletrônica de 

Varredura (MEV) podem ser feitos afim de esclarecer melhor a função de alguns segmentos 

presentes no corpo deste parasitoide.  
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