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RESUMO 

 O presente trabalho teve como objetivo avaliar a viabilidade da Methona themisto em laboratório 
para criação em borboletário, pois esse lepidoptera é comum nas regiões Sul e Sudeste do Brasil. A coleta 
dos espécimes foi realizada na Universidade Estadual de Maringá, Maringá, Paraná, consistindo em duas 
etapas, no período de Maio a Outubro de 2017. Na etapa 1, do total de 117 indivíduos, em fase de ovo e 
lagarta coletados na natureza, 76 indivíduos atingiram a fase adulta, havendo 44% de mortalidade, 
decorrente do parasitismo, canibalismo e manuseio. A média do tempo das fases de lagarta e pupa 
coletadas da natureza foi de 25,7 dias e 15 dias, respectivamente. A partir dos adultos da etapa 1, montou-
se cestos de acasalamento. Das posturas, 200 ovos foram utilizados para etapa 2, destes 148 atingiram a 
fase adulta, com mortalidade de 26%. O ciclo de vida foi de 37,4 dias, sendo o tempo médio da fase de ovo 
6,8 dias, lagarta 19,8 e pupa 10,9 dias. Comparando os resultados do tempo médio da fase de lagarta e de 
pupa, verificamos que na etapa 1 ambas as fases apresentaram uma duração maior, em torno de 5 dias, do 
que na etapa 2. Concluímos que Methona themisto apresentou baixa mortalidade nas fases imaturas, o 
índice reprodutivo dos adultos foi elevado e são de fácil criação em laboratório, portanto viabilidade para 
criação e manutenção em borboletário. Há necessidade de mais estudos relacionados a essa espécie, 
devido a falta de informações e poucos trabalhos publicados.  

PALAVRAS-CHAVES: Borboleta, Ciclo de vida, Instar larval, Lagarta, Preservação. 

 

1 INTRODUÇÃO 

Com pouco mais de um milhão de espécies de insetos já descritas pela ciência 
como “novas”, estimas-se que há ainda de 3 milhões a 80 milhões a serem descobertas 
(GULLAN, CRANSTON, 2008). Segundo Heppner (1991, apud. SOARES, OLIVEIRA e 
SILVA, 2012) a ordem Lepidoptera possui cerca de 150 mil espécies de borboletas e 
mariposas descritas e outras 255 mil não descritas. Dentre esse vasto grupo Methona 
themisto é uma das borboletas presente nas cidades, considerada uma espécie comum, 
com registros no Sul e Sudeste do Brasil, desde o estado do Paraná até o Rio Grande do 
Sul (SILVA et al., 1968). Suas larvas alimentam-se das folhas de Brunfelsia pilosa e B. 
uniflora (Solanaceae) conhecida popularmente como anacá-de-cheiro (CORRÊA, 1984; 
BROWN, 1992). 

Ao contrário de outras espécies, as lagartas de Methona themisto são facilmente 
observáveis por apresentarem coloração conspícua com listras amarelas intercaladas por 
listras pretas brilhantes, são numerosas e ocupam a porção distal dos ramos da planta 
hospedeira. Os adultos voam lentamente (o que aumenta o tempo e o nível de 
detalhamento com que podem ser observados) e apresentam regiões translúcidas nas 
asas (RUSZCZYK, NASCIMENTO, 1999).  

Segundo Marques, Camargo e Lacerda (2014), o tempo de desenvolvimento de 
Methona themisto, da eclosão do ovo até a emergência do adulto foi em média de 47 
dias, sendo que a fase larval apresenta 5 instares, com duração de 30 dias e após a 
última troca cefálica inicia-se a fase de pupa que leva em torno de 17 dias, quando 
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emerge a borboleta deixando a exúvia da pupa. Orlandin e Piovesan (2016) ainda relatam 
que na fase adulta a Methona themisto, pode explorar diferentes recursos de alimento, de 
acordo com o sexo. As fêmeas se alimentam em fezes de aves, uma fonte rica em 
nitrogênio, enquanto os machos são atraídos por folhas de plantas da família 
Boraginaceae em decomposição, uma fonte rica em precursores de feromônios sexuais. 

A Methona themisto tem se mostrado cada vez mais promissora, visto que sua 
espécie não se encontra no livro vermelho da fauna ameaçada no Estado do Paraná 
(MIKICH, BÉRNILS, 2004). De acordo com Soares, Oliveira e Silva (2012) das espécies 
de borboletas, cerca de 42%, incluindo a Methona themisto são de ambientes 
antropizados, ou seja, tem a capacidade de sobreviver em ambientes alterados pelo 
homem, sendo de fácil adaptação ao receber influências antrópicas como podas das 
plantas que fornecem alimentos e poluição no habitat em que vivem. 

A adaptação e viabilidade da Methona themisto em borboletários são de grande 
importância para sua preservação, contemplação e enfatização para a preservação 
ambiental, além de arrecadar lucros com a visitação. Uma grande diferença de outros 
cativeiros de animais é que os mesmos separam a espécie do observador, já nos 
borboletários não acontece isso, permitindo uma maior interação do espectador com a 
espécie (SILVA et al, 2013).  Ainda os autores ressaltam que atualmente estão 
aumentando as práticas de criação de lepidópteras em cativeiro para fins educacionais, 
pesquisa e para coleções biológicas.  

Assim, o objetivo deste trabalho foi realizar a criação da espécie Methona themisto 
em laboratório e analisar a viabilidade de seu desenvolvimento para criação em 
borboletário, o que possibilitará a preservação da espécie, permitindo diversos estudos 
científicos. 

 
2 MATERIAIS E MÉTODOS  

 

O trabalho foi realizado em duas etapas, a primeira com coleta dos ovos e larvas 

na natureza para iniciar a criação em laboratório e caracterização das fases. A segunda 

etapa consistiu na criação dos descendentes da primeira etapa, isto é, a geração F1, 

para análise da viabilidade.  

A primeira etapa (etapa 1) iniciou em 27/05/2017 onde os ovos e lagartas de 
Methona themisto (Figura 1) foram coletados manualmente com auxilio de pinças, pincéis, 
tesouras, entre outros, por meio de observação direta em ramos de plantas de manacá-
de-cheiro, (Brunfelsia sp.) (Figura 2) As coletas foram realizadas no campus da 
Universidade Estadual de Maringá (UEM), município de Maringá, Paraná, com média 
pluviométrica anual de 1.500 mililitros e média anual de temperatura 21ºC.  

Os espécimes coletados foram transportados até o Laboratório de Controle 
Biológico, Morfologia e Citogenética de Insetos do Departamento de Biotecnologia 
Genética e Biologia Celular (DBC/UEM), no Bloco H-67, sala 7A, e separados em potes 
de 10 cm x 17 cm x 13 cm de 2 litros. Em cada pote foi colocado ramos da planta 
hospedeira (Brunfelsia sp.) em vidros com água e algodão e um número variável de ovos 
e largartas. Os potes de criação de lagartas eram limpos diariamente e novos ramos de 
Brunfelsia sp. foram colocados para alimentação. Ao atingirem a fase de pupa os insetos 
foram mantidas também em potes de polipropileno contendo algodão úmido e observadas 
diariamente para manter a umidade necessária ao desenvolvimento. A manutenção dos 
potes de criação foi realizada diariamente no período de 27/05/2017 a 04/08/2017 para a 
primeira etapa, observando-se as alterações ocorridas durante o desenvolvimento. Ao 
atingirem a fase adulta foi feito a sexagem das borboletas e estas foram utilizadas para 
reprodução em laboratório dando início a segunda etapa do trabalho. 
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Figura 1: Ovo (A) lagarta (B) da Methona themisto coletados na natureza. 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 
Figura 2: Arbusto ornamental Manacá-de-cheiro (A) com destaque para suas flores (B) 

Fonte: Dados da pesquisa 
 

A segunda etapa (etapa 2) iniciou-se com o acasalamento das borboletas 
resultantes da primeira etapa, isto é, da criação dos espécimes coletados na natureza. 
Cinco machos e duas fêmeas, foram transferidas para cesto telado de 1,28 m³ (Figura 3), 
contendo 2 tipos de alimentos, um deles constituído de mel, levedura e água na 
proporção de 1:1:2 e o outro com algodão e açúcar embebido em água. Foi colocado 
também um ramo de manacá de cheiro em um vidro com água para postura de ovos, com 
observação diária para coletar os ovos nas folhas do ramo e montar os potes 
experimentais. O alimento dos adultos do cesto telado foi trocado a cada dois dias no 
período de 08/07/2017 a 08/09/2017. Os demais espécimes foram liberados no interior do 
borboletário1 para manutenção da Methona themisto em cativeiro.  

 

A  
Figura 3: Borboletas copulando (A) e cesto para acasalamento e postura de ovos (B) 

Fonte: Dados da pesquisa 

 
Na etapa 2, foi utilizado os ovos dos descendentes dessa primeira criação em 

cesto telado, portanto a primeira geração (F1) em laboratório e separados em potes de 
polipropileno contendo 10 ovos cada para analisar a viabilidade da espécie e o período de 
desenvolvimento de cada uma das fases imaturas. Os potes dessa criação continham 
ramos da planta hospedeira, para que assim que os ovos eclodissem, as lagartas 

 
1 O referido borboletário está localizado na área externa, ao lado do bloco do Laboratório de Controle 

Biológico, Morfologia e Citogenética de Insetos do Departamento de Biotecnologia Genética e Biologia 

Celular da Universidade Estadual de Maringá no Bloco H-67, sala 7A, (DBC/UEM). Tem aproximadamente 

2,00 x 3,00 metros. Ele é utilizado pelo laboratório para pesquisas em condições naturais com as variações 

climáticas.  
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pudessem se alimentar. A alimentação foi realizada diariamente, assim como a assepsia 
das caixas, no período de 16/08/2017 a 02/10/2017. Durante a manutenção foi realizada a 
recontagem dos indivíduos de cada fase. Ao atingirem a fase adulta, alguns casais foram 
mantidos em cestos para dar continuidade a geração seguinte, F2, e os demais 
espécimes foram liberadas no borboletário e na natureza. Ao longo da experimentação os 
registros foram realizados com documentações fotográficas.  

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

A etapa 1 consistiu na criação de Methona themisto a partir das coletas realizadas 
na natureza, no período de 27/05/2017 a 04/08/2017. Nessa etapa, os potes foram 
montados com 44 ovos e 83 lagartas e o desenvolvimento foi acompanhado até que os 
espécimes atingissem a fase adulta como apresentado no fluxograma da Figura 4. 

 

 

Figura 4: Fluxograma da etapa 1 da pesquisa 
Fonte: Dados da pesquisa 

 
Os resultados da etapa 1 foram analisados considerando-se o lote de ovos e o lote 

das lagartas. Dos 44 ovos coletados, 20 atingiram a fase adulta. No decorrer desta 
criação um total de 24 indivíduos entre lagartas e ovos morreram antes de atingir a fase 
adulta como pode ser observado na Tabela 1. Podemos observar que do total de 
mortalidade, 36,4% foram de ovos e 33,3% de lagartas, sendo que ao atingirem a fase de 
pupa não houve mortalidade. A mortalidade dos ovos provavelmente foi decorrente do 
manuseio, canibalismo, parasitismo ou predação. 

Durante o manuseio, ocorreu o esmagamento ou a perda devida o descolamento 
dos ovos das folhas. O canibalismo que observamos em ovos ocorre logo após a 
emergência das lagartas, quando estas após se alimentarem dos restos de córion do seu 
próprio ovo comem também o córion dos ovos que se encontram próximos, e somente 
depois passam a se alimentar de folhas da planta hospedeira. Esse comportamento de 
canibalismo deve ocorrer para garantir a sobrevivência da espécie. Além disso, a 
mortalidade de ovos pode ser em decorrência dos ovos que foram parasitados ou 
predados na natureza e não se desenvolveram. Quanto a mortalidade das lagartas foi 
decorrente do manuseio, esmagamento, afogamento e canibalismo por falta de alimento. 
Isso demonstra que se os ovos na natureza não estiverem parasitados e predados a 
viabilidade da espécie é elevada. 
 
Tabela 1: Mortalidade de ovos de Methona themisto coletadas da natureza durante a criação em 
laboratório na etapa 1(Identif.= Identificação; Nº= número; Mortal.= mortalidade; %= porcentagem) 
Identif. 
Caixas 

Nº 
ovos 

Mortal. 
ovos 

Nº 
lagartas 

Mortal. 
lagartas 

Nº 
pupas 

Mortal. 
pupas 

Nº 
Adultos 

Mortalidade 
Total 

A1P1 8 1 7 3 4 -- 4 4 

A1P2 4 1 3 -- 3 -- 3 1 

A1P3 12 5 7 2 5 -- 5 7 

A2P1 9 4 5 1 4 -- 4 5 

A2P2 11 5 6 2 4 -- 4 7 

Total 44 16 28 8 20 -- 20 24 

% 100 36,3 63,6 28,5 71,4 00,0 100 54,5 

Fonte: Dados da pesquisa 
 

Criação em laboratório e 
acompanhamento do 

desenvolvimento  

Adultos: cesto de 
acasalamento 

Montagem dos potes :44 
ovos e 83 lagartas de 

Methona themisto 
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Dos ovos coletados da natureza não foi possível definir o período de 
desenvolvimento da fase de ovo, pois não tínhamos a data da postura, por esta ter sido 
feita na natureza, porem obtivemos o tempo médio da fase de lagarta e de pupa. 
Verificamos que o tempo médio das fases de lagarta foi de 25,7 dias e de pupa foi de 15 
dias, sendo que no período de lagarta a temperatura média foi de 20,4°C e no período de 
pupa foi de 20,7°C, como mostra a Tabela 2. 

Com relação as 83 lagartas coletadas na natureza, 56 atingiram a fase adulta. No 
decorrer da criação um total de 27 indivíduos entre lagartas e pupas morreram antes de 
atingir a fase adulta. Dentre a mortalidade, 28,5% foram de lagartas e 77,8% de pupas. A 
mortalidade das lagartas foi decorrente do manuseio (esmagamento, canibalismo por falta 
de alimento) e também do parasitismo que ocorre na natureza. Em relação a mortalidade 
de quando parasita emerge, das 21 pupas, 42,9% estavam parasitadas e 57,1% foram 
inviáveis possivelmente por ferimentos causados por lagartas que as atacaram no período 
de empupação. Nesta etapa em que as lagartas foram coletadas na natureza, a 
mortalidade de pupas foi bastante elevada, tendo em vista que o parasitismo no período 
larval ocorre geralmente no início do terceiro instar. 

 
Tabela 2: Média do tempo das fases de lagarta e pupa de Methona themisto coletadas da 
natureza (T°= temperatura) 

Identificação 
Caixas 

Média do período 
de lagarta 

T° média do período 
de lagarta (°C) 

Média do período 
de pupa 

T° média do período 
de pupa (°C) 

A1P1 25,5dias 20,2 15 dias 20,6 

A1P2 26,5 dias 20,0 15 dias 21,4 

A1P3 24,5 dias 20,5 15 dias 20,5 

A2P1 26,5 dias 20,5 15 dias 20,7 

A2P2 25,5 dias 20,6 15 dias 20,3 

Total 25,7 dias 20,4 15 dias 20,7 

Fonte: Dados da pesquisa 
 
Tabela 3: Mortalidade de lagartas de Methona themisto coletadas da natureza durante a criação 
em laboratório na etapa 1 (Identif.= Identificação; Nº= número; Mortal.= mortalidade; %= 
porcentagem.) 

Identif. 
Caixas 

Nº lagartas Mortal. 
lagartas 

Nº pupas Mortal. pupas Nº 
Adultos 

Mortalidade 
Total 

C1 8 1 7 1 6 2 

C2 4 1 3 -- 3 1 

C3 8 -- 8 -- 8 -- 

C4 11 -- 11 5 6 5 

C5 16 -- 16 9 7 9 

C6 6 -- 6 2 4 2 

A1P4 8 -- 8 -- 8 -- 

A2P3 16 4 12 4 8 8 

A2P4 6 -- 6 -- 6 -- 

Total 83 6 77 21 56 27 

% 100 7,22 92,7 27,2 72,7 32,5 

Fonte: Dados da pesquisa 
 

Da criação dessas lagartas coletados da natureza não foi possível caracterizar o 
tempo de desenvolvimento larval, pois cada uma delas se encontravam num instar 
diferente, mesmo assim calculamos a temperatura média do período de lagarta do dia da 
coleta, 27/05, até a data da empupação o qual corresponde a 20,6°C. O tempo médio da 
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fase de pupa foi de 14,4 dias e a média da temperatura do período de pupa foi de 19,4°C, 
conforme mostra a Tabela 4.  
 

Tabela 4: Média do tempo das fases de pupa de Methona themisto coletadas da natureza e a 
temperatura média do período de pupa e de lagarta da coleta (27/05/17) até a pupação (T°= 
temperatura) 

Identificação 
Caixas 

T° média do período de lagarta 
(°C) 27/05 a pupação 

Média do período de 
pupa 

T° média do período de 
pupa (°C) 

C1 21,2 16 dias 18,2 

C2 20,3 14,5 dias 20,1 

C3 19,8 14 dias 20,2 

C4 22,0 13 dias 19,3 

C5 21,0 13 dias 18,3 

C6 21,3 14 dias 18,7 

A1P4 20,0 15 dias 20,0 

A2P3 20,0 15 dias 20,1 

A2P4 20,0 15 dias 19,8 

Total 20,6 14,4 19,4 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Da etapa 1, dos 44 ovos e 83 lagartas coletadas da natureza, observamos que dos 
117 indivíduos iniciais, apenas 76 completaram o desenvolvimento chegando até a fase 
adulta. A mortalidade dos ovos e das lagartas, coletadas da natureza (Tabelas 1 e 3), 
totalizaram 51 indivíduos que não chegaram até a fase adulta, ou seja, obtivemos nessa 
primeira criação um índice de mortalidade de aproximadamente 44% devido a fatores 
como ovos inviáveis, canibalismo entre os indivíduos (lagartas que atacavam as outras e 
os indivíduos recém empupados), parasitismo nas lagartas e manuseio indevido dos 
potes (esmagamento, movimentos bruscos, entre outros).  

Desse modo, verificamos que na etapa 1 da pesquisa a viabilidade da criação de 
Methona themisto coletada da natureza foi influenciada por uma mortalidade 
relativamente alta os quais estão de acordo com os resultados obtidos por Lordello (1951, 
p.108) onde ele relata que “O canibalismo é comum na espécie. Com efeito, as lagartas 
que primeiro se fixam para a ninfose são, não raro, devoradas pelas outras ainda em 
perfeita atividade”. 

Também obtivemos mortalidades por inimigos naturais que parasitavam alguns 
indivíduos desta coleta da natureza. Como o objetivo desse trabalho não foi a 
identificação dos parasitoides de Methona themisto, não realizamos a identificação das 
espécies, porém observamos a presença de 3 espécies distintas, sendo 1 da ordem 
Diptera e 2 da ordem Himenoptera (Figura 5). Como os parasitóides foram observados 
nas fases de lagarta e pupa, é possível inferir que as lagartas coletadas na natureza 
estavam parasitadas, o que ocasionou tais mortalidades nessa primeira criação. 

Alguns parasitoides de pupas de Methona themisto já foram citados na literatura 
como aponta Nardi et al, (2006) ao identificar as seguintes espécies: Brachymeria 
annulata (Fabricius, 1793); B. mnestor (Walker, 1841) (Chalcididae); Neotheronia sp. 
(Ichneumonidae); Palmistichus elaeisis e Tetrastichus sp. (Eulophidae).  

Após a criação dos indivíduos da coleta realizada na natureza, dos 76 indivíduos 
adultos, 5 borboletas machos e 2 fêmeas foram transferidas para o cesto telado visando o 
acasalamento e a reprodução em cativeiro e o restante liberado em borboletário. Após o 
acasalamento, as fêmeas realizaram a oviposição nas folhas do manacá de cheiro, dando 
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início a criação da etapa 2. Os 200 ovos foram utilizados na montagem dos potes de 
criação. Em cada pote foi colocado 10 ovos, totalizando 20 potes de criação, os quais 
foram analisados em relação ao tempo de cada uma das fases do desenvolvimento de 
Methona themisto, bem como a mortalidade dos indivíduos durante a criação, os quais se 
encontram na Tabela 5.  

 
Figura 5: Parasitoides observados em Methona themisto, Diptera (A), 

Hymenoptera (B) e Hymenoptera (C) 
Fonte: Dados da pesquisa 

 
Tabela 5: Mortalidade da geração F1 (Identif.= Identificação; Nº= número; Mortal.= mortalidade; 
Cx= caixa; %= porcentagem) 

Identif. 
Caixas 

Nº 
ovos 

Mortal. 
dos ovos 

Nº 
lagartas 

Mortal. 
lagartas 

Nº 
pupas 

Mortal. 
pupas 

Nº 
Adultos 

Mortalidade 
Total 

Cx. A1 10 0 10 2 8 1 7 3 

Cx. A2 10 2 8 0 8 1 7 3 

Cx. A3 10 1 9 0 9 1 8 2 

Cx. A4 10 2 8 2 8 0 8 2 

Cx. A5 10 1 9 0 9 1 8 2 

Cx. A6 10 1 9 4 5 0 5 5 

Cx. A7 10 3 7 1 6 0 6 4 

Cx. A8 10 1 9 1 8 0 8 2 

Cx. A9 10 1 9 2 7 0 7 3 

Cx. A10 10 0 10 1 9 2 7 3 

Cx. A11 10 1 9 1 8 1 7 3 

Cx. A12 10 0 10 2 8 0 8 2 

Cx. A13 10 0 10 1 9 1 8 2 

Cx. A14 10 0 10 2 8 0 8 2 

Cx. A15 10 0 10 2 8 0 8 2 

Cx. A16 10 0 10 0 10 1 9 1 

Cx. A17 10 0 10 4 6 1 5 5 

Cx. A18 10 3 7 1 6 0 6 4 

Cx. A19 10 1 9 0 8 0 8 2 

Cx. A20 10 0 10 0 10 0 10 0 

Total 200 17 183 26 158 10 148 53 

% 100 8,5 91,5 14,2 93,6 6,32 74,0 26,0 

Fonte: Dados da pesquisa 
 

Como podemos verificar, na primeira tentativa de reprodução de Methona themisto 
em laboratório, utilizando cesto telado, obtivemos um resultado muito positivo, tendo em 
vista que ocorreu a corte, o acasalamento e a postura diária de ovos, por um longo 
período. Ainda que Orlandin e Piovesan (2016) descrevam que nessa espécie as fêmeas 
se alimentam de fezes de aves como fonte de nitrogênio e os machos de folhas em 
decomposição de Boraginaceae como fonte de precursores de feromônios sexuais, 
observamos que com a alimentação fornecida aos adultos do cesto, como descrito em 
material e métodos, obtivemos a postura de ovos férteis, não sendo necessária a 
recriação de tais fatores alimentares da natureza para a reprodução desta espécie em 
laboratório.  

A B C 
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Na etapa 2, geração F1, verificamos que 183 ovos eclodiram e 17 foram inviáveis. 
A mortalidade de ovos corresponde a 8,5% por não terem sido fertilizados ou por que 
foram predados pelas lagartas recém-emergidas numa espécie de canibalismo, e 
somente depois se alimentam de folhas da planta hospedeira. Na natureza, verificamos 
que geralmente as fêmeas de Methona themisto realizam postura de ovos isolados, isto é, 
geralmente um ovo em cada folha.  

As observações realizadas quanto a postura de ovos na natureza está de acordo 
com os resultados descritos por Barbosa e Costa (2013), em que a fêmea faz a postura 
de apenas um ovo por folha na face abaxial, ou seja, posturas isoladas, enquanto que na 
reprodução em laboratório a postura é de vários ovos por folha e próximos entre si.  

Observamos ainda que nas condições oferecidas à espécie em laboratório houve 
mudança no comportamento de postura de ovos das fêmeas, onde elas passaram a 
realizar inúmeras posturas em uma única folha, chegando a ultrapassar 10 ovos por folha 
(Figura 6). Esse comportamento deve ter sido pela falta de espaço para postura e ramos 
insuficientes da planta hospedeira, obrigando as fêmeas a realizar várias posturas 
próximas uma das outras levando ao canibalismo dos ovos pelas lagartas recém-
emergidas.  

 

 
Figura 6: Ovos de M. themisto (A) e lagartas 1° instar (B) 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

No decorrer da criação da etapa 2, das 183 lagartas, 158 se tornaram pupas e 

apenas 26 morreram antes de completarem a fase de pupa, o que corresponde a 14,2% 

de mortalidade. Das 158 pupas, 148 chegaram à fase adulta totalizando uma mortalidade 

de 10 pupas o que corresponde a 6,3%. Portanto, na criação da etapa 2, dos 200 ovos, 

obtivemos 148 borboletas e uma mortalidade total de 53 indivíduos, ou seja, 26% dos 

ovos não completaram o ciclo de vida, como pode ser observado no fluxograma 

apresentado na Figura 7.  

Essa mortalidade total da etapa 2, isto é, de ovo até a fase adulta criados em 
laboratório, ocorreu devido a diversos fatores dentre eles, manuseio errôneo dos potes de 
ovos e das lagartas; canibalismo praticado entre os indivíduos recém-emergidos contra 
aqueles que ainda estavam para emergir e também canibalismo das lagartas maiores 
contra as menores. Danos também provenientes das lagartas nas pupas que recém se 
fixavam para a ninfose ocasionando a deformação das pupas e inviabilizava o 
desenvolvimento. Também se observou a temperatura, que influenciou para que a 
espécie da Methona themisto tivesse seu desenvolvimento alterado, levando a variação 
na duração de cada fase do seu desenvolvimento. 

 

 

Figura 7: Fluxograma da etapa 2 da pesquisa 
Fonte: Dados da pesquisa 

200 ovos  

158 pupas 26 mortes 
183 lagartas 

17 mortes 

148 adultos 
10 mortes 
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Verificamos que na etapa 2, a mortalidade foi de 26%, ou seja, menor que na 
etapa1, onde foi de 44%. Isto porque na etapa 2 não houve mortalidade por ação de 
inimigos naturais, pois a criação foi realizada em condições controladas de laboratório, o 
que difere dos resultados obtidos na etapa 1, em que houve provável interferência de 
parasitoides e predadores, tanto na fase de ovo como na de lagarta. 

Caracterizou-se também na etapa 2 o tempo médio de cada estádio do 
desenvolvimento de Methona themisto conforme mostra a Tabela 6. Nesta tabela 
verificamos que o tempo médio da fase de ovo foi de 6,7 dias, de lagarta 19,8 dias e de 
pupa 10,9 dias, totalizando um ciclo de vida de aproximadamente 37,4 dias.  

 
Tabela 6: Média do tempo das fases do desenvolvimento da Methona themisto da geração F1 
(Identif.= Identificação; Nº= número; Mortal.= mortalidade; Cx.= caixa) 
Identif. das 

Caixas 
Média 

do 
período 
de ovo 

T° média 
do período 
de ovo (°C) 

Média do 
período 

de lagarta 

T° média 
do período 
de lagarta 

(°C) 

Média do 
período 
de pupa 

T° média 
do período 

de pupa 
(°C) 

Tempo médio 
da postura até 
a emergência 

do adulto 

Cx. A1 7 dias 18,5 19 dias 26,8 11 dias 29,1 37 dias 

Cx. A2 7 dias 18,5 18 dias 26,8 11 dias 29,1 36 dias 

Cx. A3 7 dias 19,3 23 dias 27,1 11 dias 28,7 41 dias 

Cx. A4 7 dias 19,3 20 dias 27,1 11 dias 28,7 38 dias 

Cx. A5 7 dias 19,3 20 dias 27,1 11 dias 28,7 38 dias 

Cx. A6 7 dias 19,3 21 dias 27,1 11 dias 28,7 39 dias 

Cx. A7 7 dias 20,6 22 dias 31,6 11 dias 29,2 40 dias 

Cx. A8 7 dias 20,6 21 dias 31,6 11 dias 29,2 39 dias 

Cx. A9 7 dias 20,6 20 dias 31,6 11 dias 29,2 38 dias 

Cx. A10 7 dias 20,6 20 dias 31,6 11 dias 29,2 38 dias 

Cx. A11 7 dias 20,6 19 dias 31,6 10 dias 29,2 36 dias 

Cx. A12 7 dias 20,6 19 dias 31,6 10 dias 29,2 36 dias 

Cx. A13 7 dias 23,0 21 dias 26,6 10 dias 27,1 38 dias 

Cx. A14 7 dias 23,0 18 dias 26,6 11 dias 27,1 36 dias 

Cx. A15 7 dias 23,0 18 dias 26,6 11 dias 27,1 36 dias 

Cx. A16 6 dias 24,2 20 dias 26,4 11 dias 28,4 37 dias 

Cx. A17 6 dias 25,5 18 dias 24,3 11 dias 28,8 35 dias 

Cx. A18 6 dias 26,1 20 dias 27,8 11 dias 28,0 37 dias 

Cx. A19 6 dias 26,6 19 dias 27,8 11 dias 28,6 36 dias 

Cx. A20 6 dias 27,4 19 dias 27,9 11 dias 27,2 36 dias 

Média total 6,7 dias 21.8°C 19,8 dias 28,3°C 10,9dias 28,5°C 37,4 dias 

Fonte: elaborado pelos autores. 
 

Em relação ao tempo de desenvolvimento da Methona themisto (Figura 8) 
observamos que no período de 16/08 a 02/10/2017, entre a postura e a emergência da 
borboleta adulta foi em média 37,4 dias (Tabela 6). Marques, Camargo e Lacerda (2014) 
obtiveram uma média de 47 dias em seu estudo do ciclo de vida de Methona themisto, 
não fazendo referência a temperatura do período em que o experimento foi realizado. 
Quanto a média da temperatura durante a criação da etapa 2 na fase de ovo foi de 
21,8°C, na fase de lagarta foi de 28,3°C e na fase de pupa de 28,5°C.  
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Figura 8: Ciclo de vida de Methona themisto, em média 37,4 dias 

A. Ovo- 6,7 dias; B. Lagarta de 3ºinstar- 19,8 dias; C. Pupa- 10,9 dias; D. Adulto (macho)~60 dias. 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Podemos considerar que as diferenças verificadas nas fases de lagarta e pupa 
entre a coleta da natureza com a criação em laboratório tenha sido devido as diferentes 
estações do ano, que compreendeu entre períodos mais quentes e mais frios o que 
acarretou em uma diferença de temperatura o qual influenciou no tempo de cada fase. A 
etapa 1 foi realizado de 27/05/2017 a 04/08/2017, durante o período do frio cuja 
temperatura média foi de aproximadamente 20,4°C e tempo médio da fase de lagarta foi 
de 25,7 dias, já na criação em laboratório, etapa 2, de 16/08/2017 a 02/10/2017, a 
temperatura durante esse período foi mais quente 28,28°C, ou seja, o período mais 
quente reduziu o tempo médio da fase para 19,8 dias. 

Na fase de pupa observamos também a influência da temperatura, para os 
indivíduos coletados na natureza, em que a temperatura média foi de 20,6°C com tempo 
médio da fase de 14,4 dias, já para a geração F1 a temperatura média foi de 28,5°C com 
tempo médio da fase de 10,9 dias, ou seja, nos períodos frios o desenvolvimento foi maior 
do que nos períodos quentes. 

 
4 CONCLUSÃO  

 
Observamos que a espécie Methona themisto sofreu uma grande variação em seu 

tempo de desenvolvimento, demonstrando que a espécie pode se desenvolver em 
qualquer época do ano com fácil adaptação as variações climáticas, com interferência da 
temperatura. A reprodução em espaços reduzidos foi possível, não necessitando recriar o 
seu habitat natural, apresentando elevado número de posturas e desenvolvimento até a 
fase adulta. A mortalidade dos espécimes coletados na natureza foi maior do que na 
criação em laboratório, devido a presença de inimigos naturais que atuam como 
controladores biológicos, outro fator que interferiu na mortalidade foi em decorrência da 
predação de ovos pelas lagartas recém emergidas e pelo canibalismo realizado pelas 
lagartas. Uma forma de minimizar essa mortalidade seria dispor de um ramo maior para 
postura de ovos no cesto de acasalamento, e reduzir o tempo de permanência para 
postura de ovos e nos potes de criação ter um número menor de lagartas e alimento 
suficiente para que elas não fiquem muito próximas entre si e realizem o canibalismo. 

Concluímos que Methona themisto apresenta o ciclo de vida de aproximadamente 
38 dias, baixa porcentagem de mortalidade nas fases imaturas do desenvolvimento, os 
adultos apresentaram índice reprodutivo elevado e são de fácil criação em laboratório, 
sendo, portanto, uma espécie que apresenta viabilidade para criação e manutenção em 
borboletário. Há necessidade de mais estudos relacionados a essa espécie, tendo em 
vista a falta de informações e poucos trabalhos publicados.  
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