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R E S U M O

O objetivo deste trabalho foi a determinação da atividade e£

pectfica de JZP necessária para marcar larvas da "Mosca Cubana" (Lc-

xopkaga di.cutAa.ta.), oferecendo-se uma solução açucarada r a d i o a t i v a

aos adultos.

Utilizaram-se quatro tratamentos: testemunha, 6, 9 e 12

de â2P/ml. As soluções radioativas foram preparadas com uma solução

a 10% de açúcar em tampão fosfato (0,02 M e pH 7), onde foi adiciona

do o radioisotopo na forma de H3 32POi», livre de carregador em quan-

tidades certas para as atividades especificas planejadas. Estas solu_

;oet, radioativas foram fornecidas ãs moscas por um período de 3 dias,

antes de serem dissecadas (89 dia apôs a emergência dos adultos). Par

te das larvas provenientes destes adultos foi utilizada na determi-

nação da radioatividade, através de cintilaçao liquida. Com a outra

parte fez-se a inoculação em lagartas de último instar de GaJUitKÍ.a.

mulZoneJUicL L., para posteriormente ser determinada a me ia-vi da efeti_

va do radioisótupu nos insetos. Através da análises dos dados obti-

ánü chegou-se a conclusão que a técnica empregada é perfeitamente

\/i ave 1 e aconselhável pois determinou-se que o radioisotopo é trans-

ferido para as larvas, sendo que uma única larva pode ser detectada,

Recebido para publicação em 01 de dezembro de 1976.



. 2 .

aesao quando esta cncontrars- ao interior d* 0, mtttontZlx, parasi-
tando-a. A aeia-vida efetiva cntontiada foi de 2,8 dias.

A comprovação pratica desce aetodo foi realizada ea uaa gai£
ia ecológica, onde aoscas radioaarcadas foraa liberadas para parasi-
tarea as lagartas de Via&vxta. AacchaAati& (F.) que estavaa infestan-
do colaos de cana-de-açúcar. Através deste método encontrou-se ua
parasitisao de aproxiaadaaente 24Z quando pelo aétodo convencional a
porcentagea obtida foi de 25Z.
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A TECHNIQUE FOR ECOLOGICAL STUDIES OF THE CUBAN FLY, lixophaga

dJuoJUuxm TOWNS., WITH THE USE OF A RADIOACTIVE LABEL

S U M M A R Y

The objective of this work were to determine the required

specific activity of 32P to be fed to Cuban Fly [Lixophaga dia&uua,

T.) adults in order to tag their parasitic larvae, and to demonstrate

the practical application of this technique in assessing the

contribution of parasite releases to overall parasitism in the field.

Radioactive phosphorus was fed to the adult flies in four

different specific activity of 0, 6, 9 and 12 yCi of >2P/nl. The

radioactive solutions were prepared by addition of the proper

amounts of carrier free H3 32POH to a buffered 10Z sucrose solution

(pH 7). The flies were peraited to drink freely from these solutions

for 3 days before they were dissected 8 days after emergence from

pupae. Some of the larvae obtained by adult dissection were used for

determination of their radioactivity by liquid scintillation. The

remaining larvae were used to artificially parasitize last instar

GalltzAÁa me.iZon.eJUa L. larvae in order that the effective half-life

of the radioisotope could be determined later. Results showed that

the radioisotope was transferred from Cuban Fly adults to larvae, so

that single parasitic larvae could be detected inside the bodies of

their G. metton&tia hosts for at least 6 days, with an effective

half-life for the radioisotope of 2.8 days.

Two hundred 8-days old radioactive adult flies were released

in an outdoor field cage of 144 m2 area in wich tall sugar cane

heavily infested by ViatMXea òacchaAatvi (F.) was growing. Borer

larvae were collected from these canes within 2 to 6 days after

release of the parasitic flies for determination of percentage of
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parasitisa. Twenty-four Z of P. òacchoAãtiÃ larvae were found to be

parasitised by determination of their radioactivity compared to an

estimated 2SZ parasitisa by th* conventional aethod of holding

larvae in glass vials to wait parasite eatrgence.
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1. INTRODUÇÃO

O Brasil possui atualmente cerca de 1.500.000 hectares cul-

tivados com cana de açúcar. Aproximadamente 1SZ da produção brasi-

leira de açúcar são perdidos anualmente devido ao ataque da broca

da cana de açúcar {ViaXAaza. òacchaAatii, F.). No Brasil não se uti-

liza o controle dessa praga por meio de inseticida e a tentativa de

manejo das populações da broca é feita principalmente através da cria

çâo e liberação de alguns de seus parasitos. São considerados mais

eficientes agentes de controle da broca três Dipteros Taquinídeos, a

Mosca do Amazonas (Mltagoniòtytum mintn&t Towns.), Mosca Cubana (Ló-

xophaga diatnata Towns.) e a PcuuUhtn.t&ia cltvUpalpli Wulf. No en-

tanto a falta de informações mais exatas sobre a ecologia desses in-

setos não permite que a sua eficiência de controle seja bem conheci-

da.

Muitos pesquisadores tem usado técnicas de marcação por ra-

dioisõtopos para estudos de insetos. WIENDL & PACHECO (1975) marca-

ram ovos da Mosca das Frutas oferecendo alimento radioativo aos adul

tos. SGRILLO (1975) em testes preliminares, determinou que ofere-

cendo-se 3 pCi de 32P/ml de solução açucarada aos adultos da Mosca

Cubana era necessário um mínimo de 2 - 3 larvas da mosca para propor-

cionar um nível detectável de radiação.

A técnica apresentada nesse trabalho baseia-se no oferecimeii

to de solução marcada com radioisõtopo aos adultos da Mosca Cubana,

sendo parte da radioatividade transferida ã progenie dos insetos.

Uma lagarta parasitada por larvas dessa progenie poderá,portanto,ser

detectada através da radioatividade do parasito. Essa técnica permi_

tira que se aprofundem os estudos ecológicos da mosca, tais como a

determinação de sua capacidade de dispersão, eficiência de parasití^s

mo de moscas criadas artificialmente comparadas com as nativas, dis-

tancia de voo, etc.
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2. MATERIAL E MÉTODOS

2.1. Teste de laboratório

Os insetos foram obtidos do laboratório de Entomologia da Es_

taçao Experimental de Piracicaba, da Copersucar.

As pupas da mosca foram mantidas em gaiolas de 12 x12 x15 cm,

em câmara climatizada a 27 C e 80Z de umidade relativa. Quando os

adultos começaram a emergir colocou-se a sua disposição 20 ml de so-

lução a 10% de açúcar, em copos plásticos. Na superfície da solução

se colocou pequenos pedaços de isopor, como suporte para os insetos.

A fim de promover o acasalamento as gaiolas foram iluminadas conti-

nuadamente por três lâmpadas fluorescentes (30 watts cada).

Cinco dias apôs a emergência, as moscas foram anestesiadas

com CO?, sexadas e distribuídas nas gaiolas dos tratamentos com as

soluções radioativas. Usaram-se quatro tratamentos: testemunha, 6,

9 e 12 pCi de 32P/ml. As soluções radioativas foram preparadas com

uma solução a 10% de açúcar em tampão fosfato, 0,02 M, pH 7, onde

foi acrescentado o radioisõtopo na forma de H3
 32P0i», livre de carre_

gador, em quantidades certas para as atividades específicas planejji

das. Visto que a maior variável que se poderia ter era a diferença

na quantidades de solução ingerida pelos insetos, considerou-se cada

fêmea como uma repetição utilizando-se assim trinta repetições por

tratamento.

No oitavo dia apôs a emergência as moscas foram mortas e la-

vadas por vários minutos em água corrente, afim de eliminar qualquer

contaminação externa. As fêmeas foram dissecadas e as larvas retira

das do utero.

De uma parte das larvas de cada fêmea foi verificada a ra-

dioatividade e a outra parte inoculada em lagartas do último instar

da Traça dos Favos, GcJULz>u.a. m&LLone&la L., hospedeiro artificial da

Mosca Cubana.
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Verificou-se a radioatividade das lagartas C O B 0, 1, 4, 6 e

9 dias apôs a inoculaçio das larvas das moscas, para determinação da

aeia-vida efetiva do radioisotopo nos insetos. A detecção foi feita

por um sistema de cintilaçâo liquida Beckman, LS-230, usando-se 4 ml

da solução cintiladora (4 g de PPO • 5 mg de POPOP + 1 litro de To-

lueno comercial) por frasco (Nuclear Chicago Co., tipo TT5, 27-28 mm

de diâmetro, 20 cms de capacidade).

2.2. Teste em gaiola ecológica

A metodologia para a marcação dos insetos foi semelhante a

descrita anteriormente. Foram marcados 200 casais de insetos, uti-

lizando-se uma atividade específica de 10 yCi/ml.

No oitavo dia após a emergência os insetos marcados foram li

berados em uma gaiola ecológica de 12 xl2 x5 m, onde havia aproxima-

damente 760 colmos de cana de açúcar, variedade CB 47-355, previamen

te infestada com lagartas da broca da cana de açúcar.

No segundo, terceiro, quarto e sexto dia após a liberação fo

ram coletadas 70 lagartas de broca na gaiola. De parte dessas lagar_

tas (55) foi verificada a radioatividade, conforme metodologia des-

crita anteriormente. As restantes foram mantidas em dieta artifi-

cial para determinação de seu parasitismc, e aferição da técnica.

Foram consideradas parasitadas (radioativas) as lagartas que

apresentaram contagens iguais ou superiores a media de contagens da

radiação de fundo (verificada previamente) adicionada de três vezes

seu desvio padrão.

Do dia da liberação ao de coleta da ultima amostra, a tempe-

ratura media na gaiola foi de 27°C (19°C - 34°C) e a umidade relati-

va média de 80% (45% - 100%).
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3. RESULTADOS E DISCUSS»

3.1. Teste de Laboratório

O Quadro 1 apresenta a Media da radioatividade (contagens por

minuto-cpa) das larvas no dia de sua extração das feaeas. Esses da-

dos são representados nos grZficos das Figuras 1 e 2. Coa» se pode

ver em todos os trataaentos e possível se detectar a radioatividade

de una única larva. A Figura 1 relaciona o nuaero de larvas com a

sua radioatividade. A Figura 2 relaciona os trataaentos COB a ra-

dioatividade das larvas. Todos os trataaentos diferiram significati^

vaaente (nível de 0,01Z) da contagea de fundo ("background").

No Quadro 2 está apresentada a radioatividade de lagartas

da Traça dos Favos inoculada coa três larvas de aoscas aarcadas ve-

rificada no dia da inoculação e no primeiro, quarto, sexto e nono

dia apôs a inoculação. Os dados desse quadro foraa colocados na Fi-

gura 3. Note-se nesse gráfico que a escala do eixo das ordenadas é

logarítimica, pois a relação entre tempo transcorrido e o decréscimo

da radioatividade é exponencial.

Para cálculo da neia-vida efetiva do 32P em larvas de L. dÁJX_

tAOLta. parasitando lagartas da 6. rmiZonitta, se subtraiu das conta-

gens brutas do Quadro 2 a contagem de fundo, obtendo-se assim as con

tagens líquidas (devidas unicamente ao radioisotopo nas larvas). Des_

sas contagens, transformadas em logaritmos, calculou-se a equação da

regressão linear que representa a meia-vida efetiva do 32P. Deter-

minou-se ser essa meia-vida de aproximadamente 2,8 dias, ou seja, a

cada 2,8 dias hã uma perda de 50% de radioatividade.

A variação nos dados (elevado erro padrão) e devida princi-

palmente a diferença na quantidade de 32P ingerida pelos adultos.

Foi possível também detectar radiação em algumas pupas Fi das mos-

cas até 10 dias apôs a inoculação.



Quadro 1 - Radioatividade (cpro) e erro padrão de 1, 2 e 3 larvas de Lixophaga. díatxata T. para os tra-

tamentos de 0,6, 9 e 12 yCi s2P/ml de solução radioativa oferecida aos adultos, verificada

no dia de extração das larvas.

Radioatividade das larvas (cpm)Trata-
nento
uCi/ml

0

6

9

12

N9 de re-
petições

12

26

25

23

41,08 ± 1,13

75,01 ± 4,76

81,50 ± 6,42

87,60 ± 6,40

43,60 ± 3,79

117,92 i 14,46

125,25 ± 13,05

130,31 ± 8,01

38,2 ± 1,44

135,86í 10,83

148,03114,06

174,74 ±17,48



Quadro 2 - Radioatividade media (cpm) e erro padrão de lagartas de G, mtZZonztta inoculadas com

três larvas de L. daxfiaza, verificada no dia da inoculaçao e 1, 4, 6 e 9 dias apôs

a inoculaçao.

Trata- N9 de re- Radioatividade das larvas Ccpm)
m e n t o p e t i ç õ e s • • • . . . . ...

UCi/ml 0 1 4 6

0 13 38,20 ± 2,02 43,60 ± 3,70 41,70 ± 0,30 37,10 ± 0,50 38,00 ± 0,75

6 23 135,86 ± 10,83 - 75,32 ± 18,97 - 50,85 ± 21,84

9 16 148,03 ± 14,06 98,73 ± 19,87 73,00 ± 11,98 67,73 ± 2,66

12 15 174,74 ± 17,48 - 85,34 ± 34,92
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cpm

200

160

120

80

40-

• Testemunha
O 6 micro Ci/ml
o 9 micro Ci/ml
â 12 micro Ci/ml

3 larvas

Figura 1 - Radioatividade média (cpm) relacionada com o numero de

de larvas de L. díatAaza. presentes no frasco de conta-

gem.
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cpm

200

180

120

40

0 - 1 larva
A- 2 larvas
o- 3 larvas

0 3 6 9 12 micro Ci/ml

T r a t a m e n t o s

Figura 2 - Radioatividade média (cpm) das larvas relacionada com a

atividade especifica (uCi/ml) de 32P oferecido aos adujl

tos de i. dJMAa.<LX.
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cpm

150.

100

50

• - 0 micro Ci/ml (test.)
O- 6 micro Ci/ml
o- 9 micro Ci/ml
Ò-12 micro Ci/ml

0 1 8 9 dias

Figura 3 - Radioatividade de lagartas de G. meJULoneJULa. parasitadas

por três larvas radioativas da L. díctfAã&a., verificada

no dia da inoculação e 1, 4, 6 e 9 dias apôs a inocula

çao.
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3.2. Teste em gaiola ecológica

A radiação de fundo media foi de 207,4 contagens por 5 minu-

tos, com um desvio padrão de 20,13. Foram, portanto, consideradas

radioativas, as l̂ agar,tas que apresentaram mais de 268 contagens por 5

minutos {207,4 + (3 * 20,13)}.

De 55 lagartas coletadas na gaiola, 13 foram consideradas pa

rasitadas, dando uma percentagem de 23,63Z de parasitismo.

Das 15 lagartas colocadas em dieta obteve-se 3 pupas de mos-

ca, indicando 25% de parasitismo.

A diferença entre esses dois resultados e bastante baixa e,

levando-se em conta o baixo numero de insetos utilizados pode ser

considerada não significativa.

Não se observou nenhum efeito do 2P nos parâmetros biológi-

cos das moscas. As larvas das moscas marcadas apresentaram boa mobi^

lídade e se obteve pupas Fa em todos os tratamentos do teste de labo

ratõrio, bem como das moscas liberadas na gaiola.
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4. CONCLUSÕES

a. Oferecendo-se Ha 3iPO% em solução de tampão fosfato 0.02M,

pH 7, com 101 de sacarose em atividade especificas de 6»

9 e 12 yCi/ml e possível a marcação da Mosca Cubana.

b. 0 radioisótopo e transferido ás larvas da mosca que, con-

sequentemente ficam radioativas.

c. A radioatividade de uma única larva marcada pode ser de-

tectada por detector de cintilação liquida.

d. A radioatividade das larvas marcadas pode ser detectada

mesmo quando essas encontram-se parasitando lagartas da

G. mzJUoneJUa. e V.

e. Estima-se a meia-vida efetiva do radioisótopo em 2,8 dias.

f. A técnica desenvolvida mostra-se adequada a estudos ecolõ

gicos da Mosca Cubana.
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