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Introdução

O percevejo predador Podisus nigrispinus (Dallas) 
(Hem.:Pentatomidae) é encontrado em diversos 
agroecossistemas, alimentando-se de diferentes presas
[1]. Em virtude do seu potencial como agente de 
controle biológico e de sua ocorrência natural, em 
diferentes condições, P. nigrispinus tem sido produzido 
de forma massal para liberação visando o controle 
biológico de pragas, especialmente, de lagartas 
desfolhadoras [1]. Percevejos predadores se alimentam 
de presas e de plantas hospedeiras de suas presas, 
sendo denominados de zoofitófagos. Esses não se 
desenvolvem apenas se alimentando de plantas, mas a 
presença de plantas em sua dieta os beneficia. Sua 
digestão é extra-oral e ocorre pela introdução de 
toxinas no corpo da presa a partir de secreções das 
glândulas salivares, com subsequente digestão dos 
tecidos da presa e, em seguida, a ingestão do conteúdo 
da presa liquefeito [2]. Desta forma a proporção de 
umidade, compondo a biomassa da presa e aquela 
adquirida do ambiente para o seu metabolismo, deve 
exercer papel importante no processo de manipulação 
da presa por percevejos predadores. Isto poderá ser 
constatado pela diferença de tempo de manipulação e 
sucesso de aproveitamento da presa digerida 
envolvendo presas de diferentes consistências. Cohen 
& Tang [3] encontraram que presas menores são mais 
rapidamente manipuladas demonstrando maior 
facilidade da digestão extra-oral, mas o melhor 
desempenho alimentar depende de um balanço entre 
tamanho da presa e a energia gasta para matá-la e 
consumí-la, processo todo feito por toxinas 
solubilizadas e injetadas na presa. A necessidade de 
umidade tem sido proposta como a principal razão para 
que esses insetos apresentem freqüente alimentação em 
plantas. Assim, neste estudo foi investigado se a 
disponibilidade de água antecedente ao período de 
observação de predação interfere no comportamento de 
alimentação do percevejo P. nigrispinus à presa ou à 
planta hospedeira, bem como no ganho de peso 
dependendo da sua primeira escolha.

Material e métodos

Os experimentos foram conduzidos no Laboratório de 
Controle Biológico da Universidade Federal Rural de 
Pernambuco (UFRPE).

A. Experimento I - Ganho de peso e tempo de alimentação

O objetivo foi verificar se a ingestão prévia de água por 
Podisus nigrispinus interfere no comportamento de ataque 
e manipulação para duas diferentes presas (Alabama 
argillacea e Tenebrio molitor).

O experimento foi realizado com fêmeas do percevejo P. 
nigrispinus com cinco dias de idade na fase adulta e 
vírgens, para evitar excesso de ganho de peso na formação 
de ovos.  As fêmeas foram coletadas da criação mantida no 
laboratório e transferidas para potes plásticos (1L 
adaptados para criação) contendo aberturas na tampa e 
fechadas com tecido “voil” para facilitar a ventilação no 
seu interior. As fêmeas permaneceram 48h sem alimentação 
para equalizar o nível de saciação entre elas. Após este 
período, as fêmeas foram pesadas e individualizadas em 
placas de Petri de 8,5 x 1,0 (diâmetro x altura). Em cada 
placa ofereceu-se uma gota de 10µL de água potável com 
auxílio de micropipeta automática e identificou-se a placa
por numeração na tampa. Em seguida, 50 fêmeas foram 
liberadas nas placas de Petri e observadas continuamente 
para determinar a ingestão de água. Após, a ingestão de
água, foi feita, então, a retirada do remanescente da gota de 
água com o uso de tiras de papel filtro. A partir desta 
observação, um total de 49 fêmeas ingeriram da gota de 
água e foram avaliadas no tratamento com água. Como 
tratamento testemunha, sem ingestão de água, foi avaliado
44 fêmeas.  

Simultanetamente a essa observação para observar 
percevejos alimentados com água” e sem água, fez-se 
pesagens de lagartas de A. argillacea e pupas de T. molitor. 
Em seguida, do tratamento com água 23 e 26 fêmeas, foram 
oferecidas pupas de T. molitor ou lagartas de A. argillcea, 
respectivamente. O mesmo foi feito para os percevejos do 
tratamento sem água, sendo que 22 e 22 fêmeas receberam 
pupas de T. molitor ou lagartas de A. argillacea. A 
avaliação procedeu-se com observação continua dos 
predadores para quantificar o inicio e o final da 
alimentação da presa e a diferença de peso das presas e dos 
predadores ao término da alimentação.



B. Experimento II - Comportamento de escolha entre 
presa e planta para alimentação

O objetivo foi investigar se o comportamento de 
escolha do percevejo por planta de algodoeiro ou presa
(A. argillacea) é alterado pela ingestão prévia de água.

Este teste foi realizado com 114 fêmeas oriundas da 
criação de laboratório. Nos primeiros cinco dias de 
vida adulta, os predadores permaneceram com oferta 
normal de água e presa (T. molitor). No experimento, 
foram empregadas plantas de algodão, com 25 dias de 
idade, cultivadas em potes plásticos de 250mL. Essas 
plantas foram confinadas vertendo-se sobre elas e 
fixando-se no solo, gaiolas de garrafa PET transparente 
de 2L.  Para permitir a ventilação no interior da gaiola 
foram feitas duas aberturas laterais fechadas com malha 
de aço de um milímetro. Nas plantas confinadas foram 
realizadas infestações com lagartas de A. argillacea de 
quarto instar, três horas antes da liberação do predador, 
empregando-se 1, 2, 4 e 8 lagartas por planta. Para as
fêmeas de P. nigrispinus, que haviam ficado 48h sem 
alimento e água, foi oferecido, previamente à liberação 
nas gaiolas, 10µL de água potável semelhante ao 
procedimento do teste A. Desta forma dois tratamentos 
foram instalados: 57 e 57 percevejos com e sem 
ingestão prévia de água. Desse modo, obteve-se um 
delineamento fatorial com dois tratamentos (com e sem 
água) empregando-se densidades de 1, 2, 4, e 8 lagartas 
por planta com 14, 14, 16 e 13 repetições para o 
tratamento com água e 14, 14, 15 e 14 repetições para 
o tratamento “sem água”, respectivamente. Após 24h 
de liberação dos percevejos foram quantificadas as 
lagartas predadas para avaliação da taxa de predação. 

C. Análise estatística

Os resultados de freqüência de escolha entre predar 
ou se alimentar da planta hospedeira foram analisados 
através do Proc Freq do SAS e interpretados pelo teste 
do qui-quadrado. O tempo de alimentação e peso 
adquirido foram submetidos ANOVA pelo Proc GLM 
do SAS, sendo os dados do tempo de alimentação 
transformados em log(x+1) para atender os pré-
requisitos de normalidade (Kolmogorov D: normal test) 
e homogeneidade de variância (Bartlett’s test). Todas 
as análises foram conduzidas utilizando o programa 
estatístico SAS [4].

Resultados e discussão

A. Experimento I

Entre os componentes de manipulação de presas, as 
fêmeas com ingestão prévia de água apresentaram 
similar tempo de consumo das presas - pupas de T.
molitor e lagartas de A. argillacea (Tab.1). No entanto, 
quando oferecidas lagartas de A. argillacea foi obtido 
maior tempo de consumo para os percevejos “com 

água” (503,4 ± 44,6 versus 358,9 ± 38,1 minutos). O ganho 
de peso dos predadores foi maior para aqueles com 
ingestão de água  (31,7 versus 24.6mg) e similar entre as 
presas (27,5 e  28,9mg). A conversão alimentar (relação 
perda de peso da presa em ganho de peso pelo predador) 
foi maior, entre presas, para pupas de T. Molitor. No 
entanto, entre tratamentos “com água” e “sem água”, para 
T. molitor não houve diferença e, para A. argillacea a 
conversão alimentar foi maior para os percevejos “com
água” (1,87 ± 0,21 versus 2,78 ± 0,33) (Tab. 1).

B. Experimento II

Os predadores “sem água” preferiram se alimentar da 
planta de algodoeiro que de A. argillacea (60,5% versus
39,5%; P=0,0025 ), enquanto que predadores “com água” 
escolheram igualmente se alimentar de presa e planta (Fig.
1). Este resultado corrobora que a privação de fonte de 
umidade na dieta do percevejo P. nigrispinus altera o seu 
comportamento de predação.

Embora, a primeira escolha para alimentação em presa 
ou planta foi alterada, a taxa de predação nas densidades 
testadas foram similares entre predadores irrespectivo a 
alimentação em água durante o período de observação de 
24h (Fig. 2).

Nos estudos de predação usualmente é realizado o jejum 
dos indivíduos tanto de água ou planta como de presas por 
24 à 48h para estimular o comportamento de predação. 
Esse tipo de metodologia pode estar alterando o 
comportamento de predação desses predadores no que se 
refere à escolha entre presa e fonte de água em virtude dos 
requerimentos de água pelo percevejo no período que 
antecede o ataque, Coelho et al. [5]; além de alterar a 
conversão de alimento. Assim, a saciação prévia de água 
deve ser considerada em estudos de resposta funcional 
desses insetos.
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Tabela 1. Resultado de manipulação de presas por fêmeas de Podisus nigrispinus com e sem ingestão prévia de água. 



Alimentação Presa
Tempo de consumo 

(min)
Ganho de peso 

(mg)1
Consumo de presa 

(mg)1
Conversão 
(mg/mg)

Alabama 503,4 ± 44,6 31,6 ± 2,60 51,5 ± 4,94 1,87 ± 0,21
Com água

Tenebrio 507,1 ± 49,4 31,8 ± 2,25 39,2 ±3,62 1,43 ± 0,16

Alabama 358,9 ± 38,1 23,2 ± 1,88 54,4 ± 4,00 2,78 ± 0,33
Sem água

Tenebrio 469,7 ± 44,6 26,1 ± 2,61 43,0 ± 4,52 1,52 ± 0,17
1Peso fresco (peso após alimentação – peso antes da alimentação).

Figura 1. Efeito da alimentação prévia em água no comportamento de predação baseado no primeiro ataque. Valores de 
“p” para o teste de qui-quadrado para a frequência de escolha entre presa e planta.

Figura 2. Número de lagartas de Alabama argillacea predadas por fêmeas de Podisus nigrispinus durante 24h após 
alimentação ou não em água.


