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RESUMO

Este trabalho tem por finalidade estudar, a dura

ção da intermuda de ninfas no 49 estádio de Panstronqylus

megistus BURMEISTER (1835) (Heraiptera: Reduviidae), submetidas

a doses variadas de irradiação gama Cobalto-60, 24 horas após

a alimentação.

Os experimentos foram realizados no laboratório de

Entomogênese, do Departamento de Biologia Geral da UFPE e no

Centro de Pesquisas Aggeu Magalhães/FIOCRUZ, os insetos foram

submetidos à irradiação numa bomba de Cobalto 60, no Depart«Í

mento de Energia Nuclear da UFPE. Quatro grupos de 40 insetos

cada, foram submetidos a doses de 10,20,40 e 80 Gray, respecti_

vãmente, e observados durante o período de interrcuóa.

Os insetos irradiados com 10 Gray n5o apresentam

diferenças significativas na duração do período de intermuda,

quando comparados com o grupo controle.

Já os insetos irradiados com 20 Gray apresentam um

alongamento do período de intermuda, de mais de um terço do

período normal, além do que, ma i.» de 15X dos insetos,n3o efetua»

a ecdlse, necessitando de um segundo repasto sangüíneo, para

realizá-la.

A dose de 40 Gray, acarreta «Iterações fisioiógj^

cas sérias nos insetos. Apenas 42,5* conseguem mudar para r.in

fas do 5« estádio, isto porém, só ocorre num período de tempo

quatro vezes superior ao requerido pelos insetos do lote contrc

le.

Por outro lado, a dose de 40 Gray se mostra letal

para 12,5* dos insetos irradiados.

Com a dose de 80 Gr y, o bloqueio da muda é total.

Nenhum dos insetos irradiados com esta dose

za a ecdíse, num período que se estende até 201 dias após

alimentação.



Efeitos da irradiação sobre a duração da intermuda de ... 10

1. INTRODUÇÃO

A importância da doença de Chagas em muitos países

americanos, e infelizmente no Brasil, motivou a compreensível rea

lização de grande número <je pesquisas.

Doença altamente incapacitante e que incide, em

sua fase crônica, em grupos populacionais em idade mais pro<juti_

va, ten também por isso, profundas repercussões de natureza eco

nômica SILVEIRA 11983), além disso são muito importantes os de

terminantes sociais e culturais, pois, como algumas outras raolés^

tias, a doença de Chagas é própria da pobreza, con suas consê

quências típicas, como condições precárias de moradia, sar.earoen

to e de educação.

NSo havendo qualquer possibilidade de esgotamento

das fontes de infecçâo, porque os reservatórios animais são vá

rios, e p<rque a doença no homem seria tratável apenas na fase

iniciai, quando é «uito dificilmente diagnosticada, e consiüeran

do o fato de que n3o se dispõe de qualquer agente imunízante, o

único elemento vulnerável, é o combate as populações do inseto

vetor (Triatoicineo), nas habitações humanas.

Este inseto vetor é hemiptero, obrigatoriamente he

matófago, classificado na família Reduviidae, sub-família 7riatç>

minae.

Os hemípteros são ovíparos e paurometabálicos. 0

desenvolvimento dos triatowíneos compreende uma fase de JVO, cin

co «ístadíos ninfais e o «rctádío adulto (rig.OU. Portanto, estes

insetos passam por cinco mudas durante o desenvolvimento p6s-esn

brionjrio. A duraçSo destes períodos de intermuda é muito
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vel, de espécie para espécie, e depende muito das condições de

alimentação e condições ambientais.

A espécie utilizada neste trabalho foi Panstrongylus

megistus Burmeister (1835). Hemiptera: Reduviidae, que é juntameri

te com o Triatoma infestans, a principal espécie transmissora do

Tripanosoma cruzi Chagas (1909), no Braril.

Os efeitos causados pelas radiações ionizantes em

insetos foram estudados por vários autores. A primeira aplicação

com resultados promissores, foi realizada em 1916, por Runner,

que iniciou seus trabalhos de esterilização, com o bicho do fu

mo, Lasioderma serricorne L.KALDER & WIENIL30 (1973).

Em seguida, tivemos um grande avanço neste tipo de

pesquisas, principalmente após verificar, que os insetos tratados

com produtos inseticidas, se tornam resistentes e necessitam quani

tidades cada vez maiores para controlá-los, além do desequilíbrio

ecológico causado por estes produtos, e sua toxidade para o h£

roem.

Entretanto, o efeito das irradiações sobre os teci_

dos e órgãos diversos, foi estudada apenas recentemente, e foi a

histopatologia, em seus diferentes aspectos, que atraiu maior mj

mero de pesquisadores.

Embora pertubações fisiológicas e metabólicas te

nham sido freqüentemente assinaladas, as pesquisas sobre o efeito

das irradiações nos insetos, continuam sendo até o momento, obje

to de tentalivós bastante isoladas.

Parece-nos pois importante, pesquisar as modalidia

des e os efeitos da irradiação sobre o Panstrongylus wegistus, um

dos principais vetores da doença de Chagas no Nordeste do Brasil.
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Fig, 1 Ciclo evolutivo do Panstrongylus

megistus: ovo, estádios ninfais

e adulto.
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2. REVISÃO DA LITERATURA

Segundo FREITAS8 (1975), a doença de Chagas in

cide principalmente na população rural de baixo nível sócio- ecc)

nômico, e como o crescente processo de urbanização faz deslocar

para as zonas urbanas, consideráveis contigentes de habitantes

destas áreas rurais, carrea portadores de _T. cruzi, criando aj»

sim, novas condições para a dinâmica da doença.

DIAS5 (1983), calcula que ocorram mais de dez

mil casos novos por ano, de doença de Chagas, causada por tran^

fusão de sangue. Há muitos bancos de sangue, no país, com mais

de 5% dos doadores habituais, infectados pela doença.

DIAS* (1986), cita em seu trabalho, que uma aná̂

lise de controle da doença de Chagas, envolve múltiplos aspectos

e abordagens.. A solução completa e definitiva do problema, de_

pende de profundas mudanças na estrutura social, política e ec£

nômica das regiões endêmicas. Em suma, pode-se considerar que o

panorama atual é satisfatório no que toca ao trabalho realizado

pela SUCAM. Os demais elos da cadeia epidemiológica, como a habi_

tação, a transmissão transfusional e o indivíduo infectado não

tem sido objeto do programa nacional de Chagas no Brasil, por uma

questSo de escolha e de limitação operacional transfusional,pois

estima-se, que na área endêmica, a prevalência de doadores infeç_

tados, nos bancos de sangue, oscila entre 0,5 e 5% o que pode eis

tar resultando, hoje, em até vinte mil casos de transmissão de

tripanosomiase chagásica por ano.

Segundo SILVEIRA25 (1983), para combater os

triatomíneos, os custos são muito elevados pois é necessária

a aplicação periódica de inseticida, tendo em vista sua progres
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siva perda de atividade, seu efeito ovicida nulo, e o ciclo vî

tal do inseto.

0 mesmo autor cita que existem 14 gêneros de

triatomlneos, abrangendo mais de 100 espécies. No Brasil, já fo

ram identificadas Uh esoécies, cerca de 30 delas foram captur£

das em habitaçBes humanas, ou em seus anexos.

CUNHA5 (1986), cita em sua monografia, que ura

levantamento triatomínico, feito no estado de Pernambuco entre

1975 e 1983, mostrou que em 112 municípios investigados, apenas

14 nSo apresentaram a incidência do P.roeglstus, o que demonstra

ser uma espécie dominante.

Segundo SILVEIRA25 (1983), o comportamento do

P.megistus varia nas diferentes regiões onde ocorre. No Sul,

mantêm-se silvestre, enquanto aparece domiciliado ao longo da

Zona da Mata, no Nordeste. Também é encontrado em matas cili<3

res e áreas adjacentes no interior.

NEVES17 et alii (1982) concluem em seu trabalho

que, ocorre uma ativa circulação de P.megistus entre ambientes

silvestre e domiciliar. Da mesma maneira, a dispersão dos Tria

tomíneos é feita atingindo principalmente habitações já infestâ

das, isto é, onde haja ferormonio de atração.

A literatura concernente ao efeito da irradia

ção sobre o desenvolvimento pós-embrionário dos insetos é muito

pobre. Apenas são assinaladas anomalias fisiológicas, como o

alongamento da intermuda, dificuldades na exuviação, e anoma

lias morfológicasBEN-HAMOUDA. 1975.

No entsnto, existem discordâncias sobre a maneî

ra como atuaria a irradiação. Para uns, seria uma ação direta

da irradiação sobre o tegumento, para outros, seria uma ação s£

bre o tecido hamatopoiético GREGOIRE12 (1955), e finalmente, ou

tros autores pensam que se trata de uma ação direta da irradiâ

ção sobre o mecanismo enddcrino.

Depois dos trabalhos de GREGOIRE12 (1955), sobre
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o efeito da irradiação na coagulação da hemolinfa, em Locusta
migratória, podemos citar os trabalho de HOFFMAN13 (1971), VESE

LOVSKY29 (1971) e VAN HGOK2^ et alii (1971), que estudaram res.

pectivaaente as modificações no hemograma, após irradiação sele

tiva do tecido hematopoiético, as variações das proteínas - após

irradiaç3o total de Locusta migratória -, e assimilação de Cé

sio ( 1 3 7Cs) por Acheta domesticus, submetida à irradiação.

Com efeito, a evolução dos males causados aos
tecidos, em conseqüência de uma irradiação, foi estudada em cü
versas espécies de insetos, evidenciando-se modificações histolji
gicas a nível do tubo digestivo, BACETTI* et alii (1961), RIEMAN
e FLINT20 (1966); a nível das gonadas KING14 (1957), ECHAUBARD7

(1969), DOUKANDJI6 (1972); e a respeito da biologia e ecologia,
GOMES-NÜREZ10 (1962).

Em suma, 3 maior parte dos trabalhos realize

dos com irradiação em insetos, foi a nível de esterilização e
efeitos letais, onde podemos citar os trabalhos de RODíU
GUES27»22'23»24 et alii (1978; 1980; 1981; 1986 ) WALDER e
WIENDL30 (1973), RAHALKAR19 et alii (1975), SZENTES27 (1975), VH
ENDL31 (1975), LOAHARANU15 (1975) e GOMES-NOREZ1^ (1964).
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3. MATERIAL E MÉTODOS

3.1 INSETOS

Para nosso estudo foram utilizadas ninfas do

Panstroogylus megistus Burmeister (1835), provenientes da criai

çSo mantida há mais de (5 anos no Laboratório de Entcraogênese,

do Depts de Biologia Geral da ÜFPE e do Centro de Pesquisas Aggeu

Hagalhães/FIOCRUZ.

Estes insetos foram mantidos em estufas a uma

temperatura de 2880*26 umidade relativa entre 80 e 90X.

3.2 ALIMENTAÇÃO

Os insetos.no quarto estádio foram alimentados

uma única vez, vinte e quatro horas antes da irradiação.

Como fonte de alimento foram utilizadas aves

(Callus sp); estes animais foram presos a um suporte de madeira,

ficando parcialrcente imobilizados e assim permitindo aos insetos

se alimentarem. Os insetos foram colocados em copínhos de plást^

co, com um pedaço de filo recobrindo a boca do copo (fig.02). POJ;

to em contato coro a pele da ave, os triatimineos sugara-ihe o sari

gue através do filo (fig.03). Ao cabo de 20-30 minutos, os copos

são recolhidos e os insetos são transferidos para outros recipí̂

entes de vidro.

3.3 IRRADIAÇÃO

A fonte de irradiação usada foi um irradiador

de Cjbàlto-60, tipo Gama Cell, modelo RL-60 (fig.04), localizado
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Fig. 2 Insetos dentro do copo, coro um pedaço de

filo recobrindo a boca.

J

Fig. 3 Insetos sugando o sangue da ave, através do

filo.
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Fig. 4 Irradiador de Cobalto - 60

Tipo Gama Cell

Modelo RL - 60
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no 0epart3«ento de energia Nuclear do Centro de Tecnologia da

UFPE.

Cs insetos foram culocados, e» lotes de 40, e»

caixas de polietil»no de 7c» de didnetro por 2c» de prufundj.

dade.

Para cada grupo de insetos irradiados, Foi criâ

do um grupo controle, não submetido à irradiação.

Os grupos fora» irradiados 24 horas após a ali

mentaçâo, que corresponde a fase pré-mitotica FURTADO9 (1979).

Foram utilizadas doses de 10,20,40 e 80 Cray.

NOTA EXPLICATIVA: Ho oresente trabalho fizomos a conversão da

unidade Rad para a unidade Gray ( Dose de Irradiação Absorvida)

que é a unidade mais recente, sendo que 1 Cray é igual a 100 Rad.

3.4 TAXA OE DCSE

As taxas de doses de inadiaçSo sac calculadas

pela Equação, TD = 00 e"^"*, onde:

TD = íaxa de dose procurada

Do = Dose inicial

e = Base de logarítiwos Keperianos

A. = Cons.ante de desintegração, que é igual a:

= 0,693 (constante)

11/2= Meia Vida

t x Tempo compreendido entre duas irradiações

3.4.1 DOSE OE 10 CRAY
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A dose inicial (Oo), foi 186,82 Rad/«inuto, ca 26

de outubro de 1965. 0 dia da irradiação foi 12 de agosto de 1986,

logo:

t = 286 dias

TD = 186,82 ( " ° ' 6 9 3 - - 286 )
e 5,3 x 565

TO = 168,63 Rad/tsinuto

1 minuto 168,63 Rad

*1 1000 Rad

X, = *M0 » 1 = 5,93
168,63

X1 = T = V 5 "

Os insetos para receber una dose de 10 Gray,

saram 5 minutos e 55 segundos na fonte de irradiação.

3.4.2 DOSE OE 20 GRAY

Os ínretos deste grupo foram irradiados no mesmo

dia do grupo irradiado com 10 Gray, logo:

D = 168,63 Rad/ntinuto

1 «ínuto 168,63 Rad

X2 2000 Rad

T2 = T s 11*52"

Os insetos passaram 11 minutos e 52 segundos para



Efeitos da irradiação sobre a duraçSo da ínter«uda de ... 21

receber u«a dose de 20 Gray.

3.4.3 40 CRAY

Partindo da dose inicial (Do) d» '.68,63 Rad/ainuto

de 12 de agosto de 1986, foi feita a irradiaçio ea 07 de noves

bro de 1986r então tesos:

t = 85 dias

0 -

D = 163,57 Rad/ainuto

1 Minuto 163,57 Rad

x 4000 Rad

X, = *«» «
163,57

Xj = T s 24'27"

Foi necessário 24 minutos e 2/ segundos para os

insetos receberem uma dose de 40 Gray.

3.4.4 60 GRAY

A dose írv.cial (Do) foi 163,57 Rad/minuto em 07

de novembro de 1986. A irradiação foi feita em 05 dezembro de

19B6, então:

t « 28 dias

0 = 163,57 ( - °' 6 9 3 28 )
e 5,3 x 365

D = 161,94 Rad/rainuto



Efeitos da irradiaçlo sobre a duração da intermida de — 22

1 airnito 161,9* Rad

X4 8.000 Rad

X^ . 6000 K * = 49,40
161,9*

X4 = T « 49*2**'

Oepoi» de pasmar 49 «inutos e 24 segundos na fonte

de irradiação, os insetos recebera» una dose de 80 Cray.
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os insetos et» lotes de *C, fora» irradiados

24:00 horas após aliaentaçSo que corresponde a fase pré- »itóti_

ca, assi* chamada,por preceder a fase mitótica, que compreende

um período de 24:00 horas a 5 dias após a alimentação e no Qual

há un desencadeamento de divisões mitóticas era quase todos os

tecidos, especialmente nas gonadas e epitélio cuticuiar, FüRT£

DO9 (1979). Para melhor observação, cada iote foi dividido e>r.

quatro grupos de 10 insetos, denominados assim de: IA; ?B; TC e

10, para os insetos irradiados cum io Gray; 2A à 20 para os irra

diados COR 20 Gray, de 4A à <*D e 8A à 80, para os irradiados con

40 e 60 Cray.

4.1 N« IRRADIADAS COM 10 GRAY

Os insetos irradiados com a dose de 10 Gray ( Ta

bela 1), mudaram todos. 0 período de interrcuoa variou entre 12

e 20 dias após a alimentação, período este equivalente àquele

dos insetos do grupo controle (figura 05).

As ninfas do 59 estádio, originadas das N4 irra

diadas com 10 Gray, foram alimentadas entre 10 e 15 dias após a

eedise de N4 para N5. A tabela 2 mostra a duração de íntermuda

destes insetos assim como período de sobrevida. Podemos observar

que 85X desses insetos atingiram a fase adulta, e que os 15% res

tante morreram, ainda na fase de Ninfa, entre 8 e 15 dias após

a alimentação.

4.2 Nô IRRADIADAS COM 20 GRAY
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Na tabela 3 mostramos os resultados do qu. occr_

reu COM os insetos irradiados COB a dose de 20 Gray. Observamos

que apenas 55% dentre eles mudaram entre 15 e 20 dias após a

aiiaentaçio. 27,5* dos insetos irradiados só realizara» a eedi.

se entre os dias 21 e 27 após a alimentação, e os restantes

17,5% nio mudaran.

As N* que nSo Mudaram, assim como as N5 proveni_

entes das N* irradiadas, que mudaram, foi oferecido um 2» repaŝ

to sangüíneo, entre 42 e 49 dias após o primeiro. A tabela 4

mostra como s» comportaram esses insetos, com relação à muda e

sobrevida.

As N* dos sub-grupos 2C e 20 (Tabela 4> que roudja

ram para K5 alimentadas «ais uma vez, todas tendo atingido a f£

se adulta entre 22 e 27 dias após ( Tabela 5 }.

4.3 N4 IRRADIADAS COM 40 GRAY

Oos insetos irradiados com a dose de 40 GRAY, ape_

nas 40% mudaram para a fase seguinte (Tabela 6}, porém com um

atraso considerável, em relação ao grupo controle; sendo 25% eri

tre 33 e 43 dias após a alimentação e 15% entre 45 e 65 d̂ .

as. 12,5% dos insetos desse grupo, morreram nos 13 primeiros d_i

as que se seguiram a irradiação.

Aos insetos que mudaram para N5 e àqueles que

permaneceram como N4 foi oferecido um novo repasto 70 dias após

o primeiro, e como nSo tivessem se alimentado bem, 8 dias após,

tornou-se a oferecer-lhes alimentação, quando apenas as, N& su

garam até o engrugitamento. Delas, mais 32,5% mudaram para N5,

perfazendo um total de 72,5% das N4 irradiadas com 40 Gray que

mudaram para N5 ( Tabela 7 ).

A essas N5 foram oferecidas sucessivas oporturú

dades para se alimentarem, elas porém pouco ou nada comeram,

permanecendo assim até a morte.

4.4 Nft IRRADIADAS COM 80 GRAY
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Nenhum dos incetos submetidos è dose de irradiação

de 80 Cray mudou para a rase seguinte, tendo alguns deles sobre

vivido até 201 dias após a alimentação.

Os resultados deste grupo estão representados na

tabela 8.

As figuras 5 e 6 resumem os resultados obtidos com

os 4 grupos de insetos irradiados com diferentes doses de 60Co.
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TABELA 1. PeríodG de muda das N4 irradiadas cem 10 Gray

Dias após a

alimentação 1A

GRUPOS

1B 1C 1D CONTROLE

12

13

15

16

17

18

19

20

2

5

3

2

3

Total de in

setos n>ie mij

daram.

10 10 10 10 10
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TABELA 2. Período de muda e morte das N5 provenientes de Nz, irra_

diadas com 10 Gray.

Dias após a

alimentação.

7

8

9

16

17

18

20

21

23

24

25

26

27

28

Total de in

setos que mu

daram.

1A

-

•

•

1

-

-

2

1

3

-

-

1

-

-

8

1B

_

«*

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

2

2

2

8

GRUPOS

1C

• *

-

-

-

-

-

-

-

-

3

2

1

1

1

-

8

1D

_

-

-

-

4

1

2

1

-

2

-

-

-

-

-

10

CONTROLE
*

-

-

-

-

-

-

-

1

3

3

2

1

_

10

'Significa a morte de cadr inseto.
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TABELA 3. Período de muda das N4 irradiadas com 20 Gray

Dias após a

alimentação 2A

GRUPOS

2B 2C 2D CONTROLE

12

13

U

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

2

2

-

1

2

1

6

-

-

-

1

3

-

-

1

-

-

1

1

1

2

2

3

1

1

Total de ins£
tos que mudji

daram.

10 10 10
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TABELA A. Período de muda e morte dos N4 que não mudaram e das

N5 provenientes das N4 irradiadas com 20 Gray.

Dias após a

2a a l i m e n t ^

ção .

12 (61)

17

19

20

21

22

23 (72)

24

25 (74)

26

27

28

29

T o t a l de ijn
setos que mu
daram.

NINFAS NO 48 ESTÁDIO

2A

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

GRUPOS

2B 2C

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0 1

2D

1

*

-

-

-

-

1

-

3

-

-

-

-

5

2A

-

1

1

1

1

2

2

-

1

-

-

-

1

10

NINFAS IMO 58 ESTÁDIO

GRUPOS

2B

#»

-

-

-

-

1

1

-

-

2

2

#

1

7

2C 2D

-

-

2

-

-

-

. •

1

2

2

1 *

3

_

9 2

*Significa a morte de um inseto.

( ) É o total de dias desde a 11 alimentação até a muda das

N4 realimentadas.
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TABELA 5. Período de muda das N5 realimentadas

Dias após a

?8 aliment^

çâo.

GRUPO

2C 2D

22

25

26

27

2

1

1

1

Sub-Total

Total cie
insetus
adultos.

2A

10

1

2B

7

GRUPO

2C

10

5

2D

7
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TABELA 6. Período de muda e morte das N4 irradiadas com 40

Gray.

Dias após a

alimentação 4A 4B 4C 4D CONTROLE

3

11

13

14

15

16

17

20

33

37

40

43

45

50

61

65

• *

2

1

1

2

3

2

1

Total de ins£

tos que

ram.

10

'Significa a morte de um inseto.
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TABELA 7. Período de muda das N^ realimentadas.

Dias após a 2* GRUPOS
.. . _ 4A 48 4C 40

alimentação

57 T 4

59 2

60 1 - 2

75 2 - 1

Sub-Totel de
muda das N4 1 3 6 3

Total de muda
das Ha 4 9 8 8
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TABELA 8. Duração de vida das NA irradiadas com 80 Gray.

Dias após a
. . . . 8A 8B 8C 8Dalimentação

16

32

39

61

74

75

91

97

98

105

108

112

123 2

127 1

138 2

U4 1

186 1

188 1

193 1

201 1

Total de

insetos. 10 10 10 10

-
2

-

-

1

1

1

1

1

1
-

2

1

1

2

-

1

1

-
_

1
-

-

1

1

-

-

-

-

-
_

2
1

-

1

2

-

1

2

-

-
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5. CONCLUSÃO

Com os resultados obtidos chegamos a conclusão

de que a dose de 10 Gray não interfere na intermuda de ninfas

no 4B estádio de P.megistus, porém a partir da dose de 20 Gray,

observamos um retardo na muda destas ninfas em torno de 8 dias,

como também um percentual de 17,5% de insetos não realizaram a

ecdise, necessitando de uma segunda alimentação para o fazerem.

A dose que, ocasiona a supressão da muda em

100% dos insetos irradiados, esta compreendida 40 e 80 Gray pa

ra o 4« estádio ninfal do P.roegistus.

0 fato das ninfas no 48 estádio irradiados com

80 gray e das ninfas no 5B estádio originadas das N4 irradie»

das, com 40 Gray, um total de 29 insetos sobreviveram mais de

seis meses, e não terem apresentado neste período, nenhum indi.

cio de desencadeamento de muda, mesmo tendo sido alimentadas vái

rias vezes, nos permite classificá-las como ninfas permanen

tes. Por outro lado também demonstra a grande resistência que

os triatontíneos possuem, em sobreviver por um longo período,

mesmo recebendo doses relativamente altas de irradiação.

Mesmo com os resultados obtidos no presente tra

balho, tem-se ainda um campo muito vasto para realização de pej>

quisas com o P.megistus, pois faltam respostas para as seguiri

tes indagações:

10 - Qual o efeito da irradiação sobre a forma_

ção das gônadas jovens ( efeito sobre os gonócitos ).

20 . Qual o efeito da irradiação sobre a meiose.

39 - Qual o efeito da irradiação sobre as gôna
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das de adultos machos e fêmeas.

4: - Qual o efeito da irradiação sobre a fertili_

dade e a fecundidade dos adultos.

50 - Qual o efeito da irradiação sobre a fecundi.

dade e fetilidade de geração F-| de pais irradiados.

Esperamos dar continuidade a este trabalho num

futuro não muito longínquo, termos as respostas para todas es

tas indagações.
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h. AB5ÍÍIACT

lhe purpose of this work was to study the

duration of int.?rmolt , in nymphs oF the Fourth instar, of

r. meqistus, submitted to irradiation with 6OC0, 24 hs after the

Mood meal . •

Fhe expediences were held at the Entomoyenesis

laboratory - Dept. uf General Biology, UFPE, and at Agijeu Maya

lhíies/r luL'KUZ, Research Centre.

lour groups of 'tü insects each, were irradiated

wild doses of 1UF2U,4O and 8u Gray at the Dept. of Nuclear iin.jryy,

Federal University oF Pernambuco.

No significative differences were observed In

the insects irradiated with Id Gray, when compared with the

controls.

l\i the group irradiated with 20 Cray, the moll.

w;ir. tic Inyetl for nbout 10 days, and 15% of the insects did nut

-ft molt, unless a second meal was given.

Very serious pliysiological disturbances • v/ere

in thu insects treated with ''m Cray, only h2/j;i u I' I.IUMII

is anil, even so, they tuuk four tiines lonycr !.» ilo

it.. Resides this fact, we observed that the dose of 40 Gray was

lethal For 12,5% of the insects.

lhe 8U Gray dose is capable of blocking Nie

mo I I. in lUO'-S of the insects.
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