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RESUMO. O presente trabalho teve como objetivo obter antissoro específico para Ascia 
monuste orseis (Latreille, 1819) com a finalidade de identificar seus predadores. Para a 
obtenção do antissoro, um coelho foi imunizado, via linfonódulo, com uma injeção de 
antígeno obtido pela maceração de lagartas do 4o e 5o instares de A. monuste orseis. Reações 
serológicas homólogas, realizadas por meio do método de dupla difusão em ágar, foram 
positivas após 21 dias da 1a inoculação do antígeno. Ovos, lagartas do 1o, 2o e 3o instares, 
pupas e adultos de A. monuste orseis também reagiram positivamente ao antissoro obtido.  

Palavras-chave: Insecta, controle biológico, antissoros, predação. 

ABSTRACT. Using the serological technique to identify Ascia monuste orseis 

(Latreille, 1819) (Lepidoptera: Pieridae). This study aimed to obtain specific antiserum 

for Ascia monuste orseis (Latreille, 1819), with the aim of identifying the predators associated 
with this insect. The preparation of specific antiserum was performed by immunizing a 
rabbit via a lymph nodule injection containing antigen obtained from the maceration of 4th 
and 5th instars of A. monuste orseis caterpillars. Serological homologous tests performed using 
double diffusion in agar gel were positive 21 days after the first antigen inoculation. Eggs, 
1th, 2th and 3th instar caterpillars, pupae and adults of A. monuste orseis also reacted positively 
to the obtained antiserum. 

Key words: Insecta, biological control, antiserum, predation. 

IntroduçãoIntroduçãoIntroduçãoIntrodução    

O curuquerê-da-couve, Ascia monuste orseis 
(Latreille, 1819) (Lepidoptera: Pieridae), é uma praga 
altamente prejudicial às plantações de crucíferas. Logo 
após a eclosão, as lagartas iniciam o ataque às folhas das 
plantas e, em alguns casos, podem provocar a perda de 
até 100% da produção (NOMURA; YAMASHITA, 
1975; VENDRAMIM; MANTINS, 1982 apud 
PEREIRA et al., 2003). Esses prejuízos podem ser 
minimizados por causa da ação de inimigos naturais, 
agentes importantes no controle das populações de 
pragas. Identificá-los é imprescindível em qualquer 
tomada de decisão que vise a um programa de 
equilíbrio biológico. 

O reconhecimento desses controladores pode ser 

realizado por diferentes métodos, como, por exemplo, 

o da observação direta, o da análise do conteúdo 

estomacal, com o uso de radiotraçadores e com a 

técnica serológica. A serologia baseia-se na 

possibilidade de reações específicas entre um antissoro, 

obtido para a presa que se deseja investigar, e antígenos, 

resultantes da maceração de possíveis predadores que 

tenham se alimentado dessa presa.  

Diversos pesquisadores têm utilizado essa 
técnica nos estudos das relações alimentares 
envolvendo os insetos: Dempster (1960) estudou 
os predadores do besouro Phytodecta olivacea; 
Rothschild (1966) fez uma tentativa para 
relacionar a mortalidade de ninfas e adultos de 
Conomelus anceps Germar (Homoptera: 
Delphacidae) com o parasitismo e a predação; 
Titova (1970) estudou as inter-relações entre 
Eurygaster integriceps Put (Hemiptera: Scuteleridae) 
e outros artrópodes. Sousa-Silva  
et al. (1990) utilizou a serologia para determinar 
os predadores de Deois flavopicta (Stal, 1854) 
(Homoptera: Cercopidae).  

O presente trabalho teve como objetivo obter 

antissoro específico para Ascia monuste orseis, que 

permita sua utilização na determinação de seus 

predadores. 

Material e métodosMaterial e métodosMaterial e métodosMaterial e métodos    

Lagartas do 4o e 5o instares de A. monuste orseis 

(Am) coletadas em culturas de couve-manteiga 

(Brassica oleracea variedade acephala) foram utilizadas 
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como antígeno (Ag-Am) no preparo de antissoros 

específicos (As-Am). 

Preparo do antígeno (AgPreparo do antígeno (AgPreparo do antígeno (AgPreparo do antígeno (Ag----Am)Am)Am)Am)    

As lagartas foram deixadas em jejum por 24h e, 

após, maceradas em presença de solução salina, 

0,85%. O macerado foi centrifugado a 6.000 g 

durante 5 min. O precipitado foi descartado e o 

sobrenadante, emulsionado com Adjuvante Freund 

completo (v v-1), foi utilizado como antígeno. 

Obtenção do antissoro (AsObtenção do antissoro (AsObtenção do antissoro (AsObtenção do antissoro (As----Am)Am)Am)Am)    

Um coelho foi inoculado com quatro doses de 

2,0 mL do Ag-Am na região do linfonódulo 

(OLIVEIRA, 1975). Observou-se um intervalo de 

15 dias entre cada dose. Antes da primeira 

inoculação recolheu-se uma amostra de sangue, 

para ser utilizada como controle nas reações 

serológicas. Após cada inoculação foram realizadas 

sangrias semanais para a obtenção dos antissoros 

(Figura 1). 
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Figura 1. Preparo do antígeno e obtenção de antissoro para Ascia 

monuste orseis. Cronograma de sangrias (↓) e inoculações do 

antígeno no coelho (↑). 

As sangrias foram feitas por cortes 

longitudinais na veia marginal da orelha do 

coelho, recolhendo-se, em média, 10 mL de 

sangue em um frasco de vidro. O material foi 

mantido em repouso por 2h à temperatura 

ambiente, (+/- 25oC) e, posteriormente, em 

geladeira (+/- 10oC) por 24h. O coágulo formado 

foi descartado e o antissoro resultante, 

armazenado em congelador a -2ºC para uso 

posterior nas reações serológicas homólogas. As 

inoculações e sangrias seguiram o cronograma 

listado na Tabela 1. 

Tabela 1. Cronograma das inoculações do antígeno no coelho, 

das sangrias para obtenção dos antissoros e do número de linhas 
de precipitação observadas nas reações com o antígeno homólogo.  

Data das 

inoculações 

Datas das 

sangrias 

Antissoros 

obtidos 

Linhas de precipitação 

nas reações com o 

antígeno homólogo 

1a 

6/2/07 

13/02/07 

21/02/07 

As-Am1 

As-Am2 

- 

+ 

2a 

21/2/07 

01/03/07 

06/03/07 

15/03/07 

As-Am3 

As-Am4 

As-Am5 

+ + + 

+ 

+ + 

3a 

15/3/07 

20/03/07 

27/03/07 

03/04/07 

09/04/07 

As-Am6 

As-Am7 

As-Am8 

As-Am9 

+ + + 

+ + 

+ 

+ 

4a 

9/4/07 

10/04/07 

11/04/07 

12/04/07 

13/04/07 

As-Am10 

As-Am11 

As-Am12 

As-Am13 

+ 

+ 

+ 

+ 

(-) ausência de linhas de precipitação; (+) presença de linhas de precipitação. 

Testes serológicosTestes serológicosTestes serológicosTestes serológicos    

As reações serológicas foram realizadas 
utilizando-se a técnica de dupla difusão em ágar a 
1% (OUCHTERLONY, 1958) em tampão PBS 
0,01 M, pH 7,0 (HOFLING, 1975), sobre lâminas 
para microscopia (3,0 mL de solução de ágar por 
lâmina de 75x25 mm). Os antissoros foram testados 
contra seu antígeno homólogo, obtido pela 
maceração em solução salina 0,85% de ovos, lagartas 
pequenas (1º instar), lagartas médias (2º a 3º 
instares), lagartas grandes (4º a 5º instares), pupas e 
adultos de A. monuste orseis. 

Resultados e discussãoResultados e discussãoResultados e discussãoResultados e discussão    

As reações serológicas entre os antissoros obtidos 
com a primeira sangria após a primeira inoculação 
(As-Am1) e o antígeno homólogo (Ag-Am1) não 
apresentou resultado positivo. Uma linha de 
precipitação foi observada com o As-Am2. As 
reações homólogas com os antissoros obtidos nas 
três sangrias realizadas após a segunda inoculação 
permitiram observar três linhas com o As-Am3, uma 
linha com o As-Am4 e duas linhas com o As-Am5. 
Após a terceira inoculação, observaram-se três linhas 
nas reações com o As-Am6, duas com o As-Am7, 
uma com os As-Am8 e As-Am9, respectivamente. 
Após a quarta inoculação, todos os antissoros obtidos 
(As-Am10, As-Am11, As-Am12 e As-Am13) 
reagiram positivamente, com apenas uma linha de 
precipitação cada um (Tabela 1). A partir desses 
resultados titularam-se os antissoros As-Am3 e As-
Am6, cujas reações apresentaram os maiores 
números de linhas de precipitação; o título destes 
antissoros foi 8. 
Foram verificadas reações positivas entre os 

antissoros As-Am3 e As-Am6 e todos os estágios de 
desenvolvimento de A. monuste orseis: ovo, lagarta, 
pupa e adulto. Nas reações com As-Am3, foi 
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observada uma linha de precipitação para ovos e 
lagartas do 1o, 2o e 3o instares; três linhas nas reações 
com as lagartas do 4o e 5o instares e pupas, e duas 
linhas de precipitação para as reações com os insetos 
adultos. Nas reações com o As-Am6, foram 
observadas duas linhas com o macerado de ovos e 
lagartas do 1o instar, uma linha nas reações com os 
antígenos obtidos de lagartas do 2o e 3o instares, três 
linhas com o macerado de lagartas do 4o e 5o instares, 
quatro linhas com o macerado de pupas e três linhas 
com o macerado de adultos (Tabela 2). 

Tabela 2. Resultados das reações serológicas observadas entre os 
antissoros As-Am3 e As-Am6 e os diferentes estágios de A. 
monuste orseis. (+) Ocorrência e número máximo de linhas de 
precipitação apresentadas.  

Antissoros Ovo Lagartas 

1o instar 

Lagartas  

2o e 3o instares 

Lagartas  

4o e 5o instares 

Pupa Adulto 

As-Am3 + + + +++ +++ ++ 

As-Am6 ++ ++ + +++ ++++ +++ 

 

O maior número de linhas de precipitação 
observado nas reações entre o As-Am6 e os 
antígenos obtidos pela maceração dos diferentes 
estágios de desenvolvimento de A. monuste orseis foi, 
provavelmente, pelo maior número de inoculações 
sofridas pelo coelho. As reações serológicas 
realizadas entre os As-Am3 e As-Am6 e os 
macerados de lagartas grandes, pupas e adultos 
apresentaram maior número de linhas de 
precipitação em relação aos demais estágios; 
possivelmente, por terem maior número de 
componentes antigênicos capazes de reagir aos 
antissoros As-Am3 e As-Am6, utilizados nas reações.  

Os resultados obtidos demonstraram que foi 

possível obter antissoro para A. monuste orseis capaz 

de reagir com o antígeno homólogo em todos os 

seus estágios de desenvolvimento. Portanto, a 

técnica serológica utilizada na identificação de A. 

monuste orseis auxiliará futuros trabalhos de 

reconhecimento de seus predadores no campo. 

ReferênciasReferênciasReferênciasReferências    

DEMPSTER, J. P. A quantitative study of the predators 
on the eggs and larvae of the broom beatle Phytodecta 

olivacea Forster, using the precipitin test. Journal of 
Animal Ecology, n. 29, p. 149-167, 1960. 

HOFLING, J. F. Reações serológicas com antígenos 

presentes em sementes de C. arabica L. 1975. 45f. 

Dissertação (Mestrado em Ciências)-Instituto de Biologia, 
Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 1975. 

OUCHTERLONY, O. Diffusion in gel methods for 
immunological analysis. In: GARGER, S. (Ed.). Progress 

in allergy. New York: Plenum Press, 1958. p. 1-78.  

OLIVEIRA, A. R. Considerações sobre antissoros obtidos 

pela técnica de injeção de antígeno no linfonódulo. 
Summa Phytopathologica, n. 1, p. 61-64, 1975. 

PEREIRA, T.; PASINIE, A.; OLIVEIRA, E. D. M. 
Biologia e preferência alimentar de Ascia monuste orseis 
(Latreille) (Lepidoptera: Pieridae) na planta invasora 
Raphanus raphanistrum. Neotropical Entomology, v. 32,  

n. 4, p. 725-726, 2003. 

ROTHSCHILD, H. G. L. A study of a natural population 

of Conomelus anceps (Germar) (Homoptera: Delfacidae) 
including observations on predation using the precipitin 
test. Journal of Animal Ecology, v. 35, n. 3, p. 413-434, 

1966. 

SOUSA-SILVA, C. R.; OLIVEIRA, A. R.; PACHECO, J. 

M. . Serologia aplicada à determinação de predadores de 
Deois flavopicta (Stal, 1854) (Homoptera: Cercopidae). 
Anais da Sociedade Entomológica do Brasil, v. 19,  

n. 1, p. 121-125, 1990. 

TITOVA, E. V. Use of precipitin test in a study of 
interrelationship between Eurygaster integriceps Put 
(Hemiptera: Scuteleridae) and predatory arthropods. 
Entomological Revue, v. 49, n. 2, p. 155-162, 1970. 

 

 

Received on December 3, 2007. 
Accepted on August 8, 2008. 

 

 
License information: This is an open-access article distributed under the terms of the 

Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, 
and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. 

 


