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Introdução

A batata doce (Ipomoea batatas, Lam. 
Convolvulaceae), é uma cultura de ciclo curto, 
herbácea, pouco exigente em tratos culturais. Ocupa a 
quinta posição em termos de alimentos produzidos no 
mundo, sendo a maior parte utilizada na alimentação 
humana [1].

A Ordem Lepidoptera reúne as borboletas e 
mariposas, que se distinguem facilmente de indivíduos 
de outras ordens pelo aspecto geral do corpo, asas de 
escamas destacáveis e aparelho bucal do tipo sugador 
maxilar em forma de tubo, o qual é mantido enrolado 
sob a cabeça quando em repouso, denominado de 
espirotromba, constituindo a segunda Ordem de insetos 
em número de espécies descritas, superada apenas pela 
Ordem Coleoptera [2,3].

Seus representantes podem ser encontrados quase 
que em todos os lugares, freqüentemente em número 
considerável, e muitas vezes, apresentando importância 
econômica, uma vez que as lagartas da maioria das 
espécies são fitófagas e muitas são pragas de plantas 
cultivadas [4].

As espécies representantes do complexo Megastes, 
são pragas em potencial cujas as larvas broqueiam as 
raízes e caule, deixando apenas a parte apical intacta
[5]. A espécie Megastes pusialis (SNELLEN, 1875) e 
Megastes grandalis (GUENÉE, 1854) 
(LEPIDOPTERA:PYRALIDAE) são importantes
pragas da batata doce cujas larvas escavam galerias no 
caule provocando hipertrofia dos tecidos, sendo seu 
ataque reconhecido pela presença de murcha nos ramos 
e excremento amarelados na superfície do solo [6]

Levando em consideração as semelhanças 
encontradas entre as espécies do complexo Megastes, o 
trabalho teve como objetivo descrever as características 
morfológicas do quinto instar da fase larval do 
complexo Megastes spp.

Metodologia

O trabalho foi desenvolvido no Campus e
Laboratório de Entomologia/Departamento de Biologia 
da Universidade Federal Rural de Pernambuco/UFRPE, 
durante o período de Abril a Julho de 2009.

As coletas foram realizadas no plantio de batata 
doce localizado no Departamento de Agronomia da 
UFRPE. As ramas contendo vários instares da forma 
jovem de M. pusialis foram acondicionados em um 
saco de Naylon e conduzidas ao Laboratório de 
Entomologia do Departamento de Biologia.

As ramas foram introduzidas em 2 gaiolas de 
madeira medindo 70x50cm sendo molhadas duas vezes 
por semana para diminuir o processo de ressecamento e 
garantir a umidade. Posteriormente as ramas e 
tubérculos foram abertos com auxílio de uma faca fina 
de onde se retirou as larvas de último instar. Estas 
foram mortas em solução contendo álcool etílico a 80% 
e acido acético glacial e submetidas à medições.

Foram realizada observações em esterecópio ótico 
binocular, para determinação dos caracteres 
morfológicos nas lagartas do quinto instar. A 
documentação de tais caracteres foi obtida através de 
microfotografias.

Resultados e Discussão

As sintomatologias presentes nas ramas da batata
doce coletadas indicam realmente tratar-se de larvas do 
complexo Megastes.

As características morfológicas registradas para 
cabeça foi a coloração castanho escuro, labro 
apresentando cerdas simples, sutura epicranial com 
mancha branca partindo do vértex até a fronte (Fig. 1). 
Estemas branco leitoso apresentando uma mancha preta
(Fig. 2). Antena típica de coloração castanho claro 
(Fig. 3).

O tórax apresentou coloração dorsal do tegumento 
róseo escuro com quatro manchas circulares ou ovais 
de cor castanho avermelhada (Fig. 4). Lateralmente na 
região pleural, observou manchas da mesma cor com 
simetria irregular (Fig. 4). Ventralmente observou uma 
coloração rósea clara do tegumento com duas manchas 
de coloração castanho claro unidas, presente entre as 
patas torácicas (Fig. 5). As patas torácicas 
apresentaram coloração claro semi-transparente (Fig. 
6). Observou-se nos espiráculos protorácicos mancha 
circular preta e castanho claro e ainda tamanho maior 
que os abdominais (Fig. 7).

As observações morfológicas do abdome foi 
caracterizado o tegumento de coloração dorsal rósea, 
dois pares de manchas escuras circulares ou ovais de 
cor castanho escuras, diferenciadas na forma e tamanho 
(Fig.8). Ventralmente observou uma coloração geral 
róseo claro com manchas castanho claro, sendo os dois 
primeiros segmentos com quatro manchas circulares 
horizontais presente nos três últimos segmentos (Fig. 
9). Ausência de manchas entre as patas abdominais 
(Fig. 9). As falsas patas abdominais são do tipo 
triordinal mesal penelipse (Fig. 10A) lateral com 
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ganchos de coloração castanho escuro assim com as 
falsas patas anais (Fig.10B).

Conclusões

De acordo com as observações realizadas acerca da 
espécie P. tetrio, pode-se considerar que a espécie 
apresenta características típicas, como tamanho e 
coloração, o que eu facilita na suas identificação em 
campo. Apresenta inúmeras cerdas por todo o corpo, 
tornando difícil o estudo da quetotaxia. A determinação 
dos caracteres morfológicos externos servem de base 
para estudos taxonômicos posteriores.
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Figura 1. Vista do labro e sutura epicranial da larva do 
quinto instar do gênero Megastes.

Figura 2. Vista do estemas com mancha preta da larva do 
quinto instar do gênero Megastes.

Figura 3. Vista da antena da larva do quinto instar do gênero 
Megastes.

Figura 4. Vista dorsal e lateraldo tórax da larva do quinto 
instar do gênero Megastes.

Figura 5. Vista ventral torácica da larva do quinto instar do 
gênero Megastes.

Figura 6.  Vista das patas torácicas da larva do quinto instar 
do gênero Megastes.

Figura 7. Vista do espiráculo protorácico da larva do quinto 
instar do gênero Megastes.

Figura 8. Vista dorsal do abdomecom manchas escuras no 
pronoto da larva do quinto instar do gênero Megastes.

Figura 9. Vista da região ventral abdominal da larva do 
quinto instar do gênero Megastes.

Figura 10. Fig.10A,Vista da falsa pata abdominal da larva do 
quinto instar do gênero Megastes; Fig. 10B, falsa pata anal 
da larva do quinto instar do gênero Megastes.


