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Introdução

O investimento paternal em insetos tem sido relatado 
como um fenômeno relativamente raro (Gwynne 1984). 
Entretanto, este é considerado um importante 
componente das estratégias reprodutivas de machos 
para a obtenção de sucesso no processo de 
acasalamento [1]. Algumas espécies de insetos 
transferem espermatozóides apyrene – espermatozóides 
com redução do número de cromossomos, por exemplo 
– que podem preencher a espermateca ou interromper o 
canal copulatório, reduzindo chance de reacasalamento 
da fêmea [2]. O tamanho do macho em insetos é um 
dos traços mais favorecidos e relatados com sucesso de 
paternidade [3]. Estudos recentes têm mostrado que a 
contribuição nutricional do macho para aumentar o 
sucesso reprodutivo de fêmeas e a qualidade de 
descendentes é variável em função do tamanho e status 
de acasalamento do macho [4]. Assim, se o tamanho e 
status de acasalamento prévio do macho são fatores 
determinantes para obtenção do sucesso reprodutivo de 
fêmeas e para a história de vida de P. nigrispinus, 
fêmeas desta espécie que acasalam com machos 
grandes e/ou machos virgens apresentarão melhor 
resposta reprodutiva e, consequentemente, produzirão 
descendentes de qualidade.

Material e métodos

Os adultos de P. nigrispinus utilizados nos 
experimentos foram obtidos da criação do Laboratório 
de Controle Biológico do Departamento de Agronomia 
da Universidade Federal Rural de Pernambuco 
(UFRPE), mantida de acordo com a metodologia 
descrita por Torres et al. [5] sob 25 ± 1oC e 12h de 
fotofase. Ninfas de segundo ínstar de P. nigrispinus 
foram separadas em potes plásticos de 500mL ou em 
gaiolas de acrílico de criação de ninfas. O alimento foi 
oferecido em abundância durante toda a fase ninfal, 
sendo utilizadas como presas pupas de Tenebrio 
molitor L. (Col.: Tenebrionidae). Nos estudos foram 
utilizados insetos adultos de idade, tamanho e peso 
conhecidos, os quais foram manipulados durante a 
criação das ninfas mediante densidade populacional por 

recipiente de criação para obtenção de machos adultos com 
variação de tamanho e peso desejado.

Efeito do tamanho e status de acasalamento prévio do 
macho na produção de descendentes. Adultos do predador 
com quatro dias de idade e ainda virgens foram utilizados 
no experimento, considerando que tanto machos quanto 
fêmeas são receptivos a cópulas a partir do terceiro dia de 
idade adulta [6]. As fêmeas utilizadas foram de peso 
homogêneo (70 a 80mg) e macho de duas categorias de 
pesos: pequeno (< 40mg) e grandes (> 50mg). De modo 
geral, o peso de adultos, machos e fêmeas, varia entre 35 a 
100mg e 45 a 140mg, respectivamente [5]. O efeito do 
status de acasalamento do macho consistiu na utilização de 
machos virgens e previamente acasalados de diferentes 
tamanhos. Inicialmente, foram utilizados 18-21 casais por 
categoria de peso do macho.

As posturas realizadas pelas fêmeas foram retiradas dos 
potes com um chumaço de algodão e os ovos contados. 
Cada postura foi isolada em placas de Petri, para obtenção 
de ninfas. Para avaliar a qualidade de descendentes sob 
influencia do tamanho e do status de acasalamento prévio 
do macho, foram avaliados o tamanho e peso de ovos, o 
número de ovos e ninfas, a duração do período de 
desenvolvimento e viabilidade ninfal de indivíduos 
oriundos dos ovos da segunda postura das fêmeas.

O número de ovos e ninfas produzidas, longevidade da 
fêmea, peso e tamanho de ovos, duração do período de 
desenvolvimento e viabilidade ninfal foram submetidos à 
análise de variância (Proc GLM), após serem submetidos 
aos testes de Kolmogorov e Barttlet para normalidade e 
homogeneidade de variância, respectivamente. Os dados de 
longevidade foram transformados em raiz quadrada (x + 
0,5), enquanto que a viabilidade ninfal foi transformada em 
arcosseno da raiz (x/100), para atender os pré-requisitos de 
normalidade e homogeneidade de variância. Todas as 
análises foram realizadas utilizando o programa SAS 
Version 8.02 [6].

Resultados

As características reprodutivas de fêmeas de P. 



nigrispinus não foram afetadas pelas categorias de 
tamanho e status de acasalamento prévio do macho. A 
longevidade de fêmeas variou, em média, de 37,0 a 
46,5 dias, o número de ovos produzidos foi de 268,5 a 
214,3 e o número de ninfas de 141,4 a 199.

O caráter tamanho do macho não influenciou a 
história de vida de P. nigrispinus avaliados na segunda 
postura de fêmeas, demonstrando ausência de efeito de 
paternidade com base no tamanho do macho. Na 
situação estudada, fêmeas produziram, em média, 21,2 
ovos e 18,9 ninfas na segunda postura, quando 
acasalaram com machos grandes e 20,6 ovos e 18,5 
ninfas, quando acasalaram com machos pequenos. Em 
média, o tamanho do ovo produzido na segunda 
postura foi de 0,6632 e 0,6579 mm2, enquanto que o 
peso do ovo foi de 0,3392 e 0,3436 mg, para fêmeas 
que acasalaram com machos grandes e pequenos, 
respectivamente. Já a duração do período de 
desenvolvimento e viabilidade de ninfas foi, em média, 
de 20,6 dias e 75,5% quando fêmeas acasalaram com 
machos grandes e 20,4 dias e 81,8% quando 
acasalaram com machos pequenos. 

Independente do tamanho do macho (macho 
grande + macho pequeno), uma vez que não houve 
diferença entre as categorias de tamanho de macho na 
história de vida de P. nigrispinus, foi observado que o 
status de acasalamento prévio do macho influenciou o 
número de ovos e ninfas (Fig. 1), o tamanho e o peso 
de ovos produzidos na segunda postura da fêmea (Fig. 
2), bem como a duração do período de 
desenvolvimento e a viabilidade ninfal (Fig. 2).

De acordo com os resultados, machos acasalados de 
P. nigrispinus apesar de não mostrar redução na 
quantidade de espermatozóides transferidos, indicado 
pelo sucesso de fertilização, podem apresentar uma 
diminuição da quantidade de compostos nutritivos 
transferidos às fêmeas. Fato que poderia explicar a 
produção de ovos menores e mais leves pelas fêmeas 

de P. nigrispinus ao copular com machos previamente 
acasalados.

Discussão

Podemos concluir que o sucesso reprodutivo de fêmeas e 
a história de vida de P. nigrispinus não sofreram influencia 
do tamanho do macho. Entretanto, fêmeas que acasalam 
com machos virgens produzem ovos maiores e 
descendentes de qualidade com maior probabilidade de 
sucesso no desenvolvimento, já que esta tem sido avaliada 
através da duração do período de desenvolvimento e 
viabilidade, quando comparadas às fêmeas que copulam 
com machos acasalados. Assim, os resultados obtidos neste 
estudo rejeitam a hipótese de que o tamanho do macho é 
fator determinante para obtenção do sucesso reprodutivo de 
fêmeas e para a história de vida de P. nigrispinus. 
Entretanto, a produção de descendentes de qualidade é 
dependente do status de acasalamento prévio de machos.
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Figura 1. Médias (± EP) do número de ovos e ninfas produzidos na segunda postura de fêmeas de P. nigrispinus quando copularam 

com machos virgens e previamente acasalados. Barras seguidas de mesma letra maiúscula ou minúscula para a mesma variável não 

diferem entre si pelo teste exato de Fisher (P > 0,05).
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Figura 2. Médias (± IC95%) do tamanho e peso de ovos produzidos na segunda postura quando fêmeas de P. nigrispinus copularam 

com machos virgens e previamente acasalados. Barras seguidas de mesma letra maiúscula ou minúscula para a mesma variável não 

diferem entre si pelo teste exato de Fisher (P > 0,05).
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Figura 3. Médias (± IC95%) da duração do período de desenvolvimento e viabilidade ninfal de indivíduos provenientes da segunda

postura produzidas por fêmeas de P. nigrispinus que copularam com machos virgens e previamente acasalados. Barras seguidas de 

mesma letra maiúscula ou minúscula para a mesma variável não diferem entre si pelo teste exato de Fisher (P > 0,05).


