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1. 

EFEITO DAS RADIAÇÕES GAMA E ULTRAVIOLETA EM ISOLADOS DE 

UttOAhizium anU»pliai (METSCH.) SOROKIN, 1883 E SUA UTILIZAÇÃO 

VISANDO O CONTROLE DA ViatKaia. 6acchaJialiÁ (FABRICIUS, 1794) 

Luiz Cailoò de Mmtlda. 

VK. Zicaido Boh.tie.Ji SgtUllo 

Orientador 

1. RESUMO 

O objetivo deste trabalho foi estudar o efeito 

das radiações gama e ultravioleta em isolados do fungo Me-ta* 

hlzium anlòoptiae. (Metsch.) Sorokin, e a utilização deste pa 

tógeno visando o controle da breca da cana, VJLa.txa.wi tacchaia 

tlò (Fabr.). 

Foram conduzidos diversos experimentos nos labo 

ratôrios de: Controle Biológico do IAA/PLANALSUCAR - Araras-

SP, Entomologia da ESALQ/USP e Radioentomologia do CENA-

ESALQ/USP - Piracicaba-SP. 

Através dos padrões eletrof or éticos, os .isolados 

foram reunidos em 2 grupos com zimogramas semelhantes: grupo 1 

(SPL-3F, PL-2> PL-5 e PL-17) e grupo 2 (PL-7 e PL-28). 

Com estes isolados, estudou-se o efeito da ra 

http://Boh.tie.Ji
http://VJLa.txa.wi
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diação gama, utilizando-se ura., fonte de Co-60, empregando-se 

doses de 25 a 800 krad. Através dos valores da CZ-50 de cada 

isolado, determinou-se que a ordem crescente de resistência à 

radiação gama foi: PL-17, PL-5, SPL-3P, PL-2, PL-7 e PL-28. 

Da mesma forma, foi avaliado o efeito da radia 
o 

ção ultravioleta (2.537 A) na viabilidade dos conídios, empre 

gando-se tempos de 20 a 90 segundos de exposição. Calculando-

se as DE-50 dos isolados determinou-se que a ordem crescente 

de resistência â radiação ultravioleta foi: PL-17, PL-28, 

PL-7, SPL-3P, PL-5 e PL-2. 

Com os dados da DE-50 dos diversos isolados, pa 

ra os dois tipos de radiação, determinou-se que o efeito de 

1 segundo da radiação ultravioleta eqüivale ao efeito de 2,41 

krad da radiação gama. 

Para determinar o efeito de doses de conídios 

viáveis de M. ani&oplíat para o controle de ovos da broca da 

cana, em condições de laboratório, foram utilizadas quatro do 

sagens, aplicadas nas posturas por imersão e por gota. Anali 

sando a viabilidade dos ovos, sete dias após a inoculação, de 

terminou-se que as doses da ordem de 10 coní^i- s por postura 

apresentaram aproximadamente 100% de eficiência no controle. 

A patogenicidade do M. ani&opliai foi estabele 

cida para ovos de V, Aacchaxatiò, de diferentes idades quando 

inoculados uma única vez, com concentrações semelhantes do in 

gredlente ativo para dois produtos: técnico e formulado. 

Através dos resultados obtidos, concluiu-se que 
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50% dos ovos podem sex colonizados pelo fungo com 3,72 dias de 

idade para o produto técnico e 3,48 dias para o produto formu 

lado, e que os ovos com idade de 1 a 3 dias apresentaram taxa 

de mortalidade superior a 79% para os dois produtos. 

Estudou-se também o efeito de diferentes dosa 

gens de M. aniAopliat sobre larvas da broca da cana, em condi 

ções de laboratório. A mortalidade das larvas e pupas de P. 

6&cck<uia.JLL& apresentaram nos diversos tratamentos uma correia 

ção positiva com o tempo, após a inoculaçio do fungo. 

Através das equações lineares obtidas, estimou-

se a LT-50 para cada dose do fungo. Analisando a mortalidade 

em função das dosagens, determinou-se que a LD-50 para larvas 
5 

e pupas de V, &acchaAaliA foi de 1,1 x 10 conídios/larva no 

69 dia e de 5,5 x 10 conídios/larva no 99 dia após a inocula 

ção do fungo. 

Para avaliar a aplicação do M. a.níòoplía.1 em con 

diçoes de campo, foram realizados 2 ensaios, no primeiro efe 

tuou-se uma aplicação direcionada da suspensão de conldios so 

bre posturas da broca da cana e no segundo, a pulverização foi 

realizada sobre posturas previamente colocadas nas folhas da 

cana. As dosagens utilizadas foram de 100, 200 e 300 g de co 

nidios/ha. Pelos resultados obtidos nestes ensaios, verifi 

cou-se que n massa foliar da cana-de-açúcar dificultou a depc 

sição dos conídiois sobre as posturas de V. &accha\aliA, 
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2. INTRODUÇÃO 

A cana-de-açúcar ocupa atualmente uma posição de 

destaque entre todas as culturas existentes no Brasil, princi^ 

palmente após c incentivo de desenvolvimento que tem ocorrido 

no principal programa para obtenção de combustível, a partir 

da bioconversão de energia, como alternativa para vencer a cr î  

se energética. 

Para vencer este desafio é preciso transpor uma 

série de barreiras, e entre estas, destacam-se os problemas 

fitossanitários que se constituem em fatores limitantes da 

produção agrícola e rendimento industrial. 

Na Região Centro-Sul do Brasil, a Viatxaia *aç 

chaialii (Fabr., 1794) constitue-se na praga que ocasiona os 

maiores danos econômicos na cana-de-açúcar. 0 método de con 
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trole mais utilizado e recomendado para a principal praga 

da cana-de-açúcar no Brasil atualmente é o Controle Integrado, 

porém o programa baseia-se principalmente, no Controle Biolo 

gico, com a utilização dos seus inimigos naturais, através da 

criação massal dos parasitos Apanttltò ilaviptò (Cam., 1891), 

Httagonlòtylum mintn&e. Towns., 1926 e Pan.athe.Kt6Ia clafUpal 

p£& Wulp., 1896, uma vez que já foi comprovado que o contro 

le químico é inviável, face aos baixos índices de eficiência 

obtidos, além de que a utilização de inseticidas pode compro 

meter a população de predadores e parasitos, que exercem um 

controle natural eficiente nas diversas fases do inseto, po 

dendo provocar um desequilíbrio biológico e consequentemente, 

um aumento na incidência da broca. 

Na busca de novos agentes biológicos controlado 

res da broca da cana, ALMEIDA e ALVES (1982) efetuaram bioen 

saios visando provar a patogenicidade do MeAaxhizium anlòo-

plíat (Metsch.) Sorokin e obtiveram 100% de controle para 

larvas de V. òatchaxalít , possibilitando a utilização deste 

patõgeno para incrementar o controle biológico desta importan 

te praga, 

No Nordeste do Brasil, o fungo M. aniòopUaz é 

largamente utilizado no controle da cigarrinha da folha, Ma-

ha.na.riva poòficata. (Stal, 1855). 

Este fungo é também utilizado no controle das 

cigarrinhas das pastagens, principalmente para as espécies 

Vzoiò ilavopícta (Stal, 1854), lu.Ua zntnzniana (Berg.,1879) 

http://Pan.athe.Kt6
http://ha.na.riv
http://lu.Ua
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e ktnto lamia Aeíecía (Wile., 1868), visando a preservação do 

ambiente e inimigos naturais. 

Apesar da larga utilização do N. anlòopllat nos 

programas de controle biológico de diversas pragas, existe 

também a necessidade de avaliar a eficiência destes isolados, 

estabelecer parâmetros de "omparação entre eles, caracterizan 

do-os e selecionando-os com vista a sua utilização. 

As radiações gama e ultravioleta podem ser uti 

lizadas em estudos de melhoramento de patõgenos. Com relação 

ao M. anliopllat, diversos autores como TINLINE e NOVIELLO 

(1971), SANTOS (1978) e OKINO et alii (1978), determinaram ao 

ses destas radiações visando a produção de mutantes. 

Existe um grande interesse em se estabelecer c 

efeito da radiação ultravioleta sobre patõgenos e a equivalin 

cia com outras radiações, uma vez que esta radiação segundo 

ROBERTS e CAMPBELL (1977) e ALVES (1980) é o principal compo 

nente atuante da luz solar, responsável pela instabilidade dos 

fungos em condições de campo. 

A presente pesquisa teve por objetivo determi 

nar o efeito das radiações gama e ultravioleta sobre isolados 

dt M. ani&opllat, caracterizar os isolados, determinar a pato 

genicidade do fungo sobre ovos e larvas de V. &a.ccha\atíò e 

desenvolver uma metodologia para avaliar a aplicação deste 

fungo em condições de campo. 
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3. REVISÃO DA LITERATURA 

3.1. Utilização do KttaH.hA.zA.um atuUopLLat. no controle de 

insetos 

Os problemas fitossanitãrios constituem fatores 

limitantes ã produção e a qualidade dos produtos agrícolas em 

todas as culturas. Para vencer esta barreira, diversas medî  

das têm sido pesquisadas e empregadas. Dentre estas, ocontro 

le biológico de insetos por fungos entomopatogênicos vem ten 

do grande importância. 

ROBERTS e YENDOL (1971) afirmam que existem mais 

de 36 diferentes gêneros de fungos que possuem espécies que 

causam doenças a insetos. 

Segundo BALFOUR-BROWNE (1960), entre os microor 

http://KttaH.hA.zA.um
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ganismos entoaopatogénicos, o mais estudado e utilizado ea 

programas de controle é o M. mnítopliat. A priaeira experiên 

cia significativa cosi este fungo foi realizada no ano de 1880» 

quando Hetschnikoff constatou e isolou M. *iU4op£t«e de besou 

ros parasitados da espécie Am-UopZiat *.iut*i*ca (Hbst.) e pas 

sou a produzir e utilizar este fungo no combate a outros inse 

tos coao Cltonué ptLuctivtHtAÀA Gera., praga da beterraba. 

DC BACH (1968) citou ea seu trabalho, que no ano 

de 1897 Kbebele fez os primeiros trabalhos práticos com o 

fungo fktXaAkízíum sp. nos Estados Unidos. 

O fungo N. anlòoptlat, segundo PARGOES et alii 

(1975) pode atacar cerca de 204 espécies de insetos. No Bra 

sil, este patógeno vem sendo utilizado, coa bons resultados, 

para o controle de cigarrinhas da cana-de-açúcar no Nordeste 

e cigarrinhas das pastagens na região Centro-Sul. 

Segundo MARQUES (1981) a área total de cana tra 

tada por esto fungo em 1980, pelo IAA/PLANALSUCAR, abrangen 

do os Estados de Alagoas, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do 

Norte, foi de 101.105 hectares, conseguindo mortalidade de 

23% de ninfas e 40% de adultos na população de M. poòticata, 

constituindo-se no principal método de controle desta praga. 

O M. anitoptiat é também utilizado para o con 

trole das cigarrinhas das pastagens dos gêneros Vtoiò e 2utia, 

apresentando resultados bastante controvertidos, provavelmcn 

te, por não se considerar detalhes como utilização de isola 

dos a partir de material proveniente da região, assim como, 
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formulações e dosagens adequadas. 

Assim, PACHECO e BERNARDES (1976) testando 3 do 

sagens de M. xn£òoplÁ.ae. contra Z. entmiiana no Espirito San 

to não obtiveram resultados positivos, pela falta de umidade 

na época de aplicação do fungo. SILVA e MAGALHÃES (1980) tra 

balhanâo com 2 isolados de M. anlòoplíat nas quantidades de 

1.000, 50ü e 250 g de massa füngica/ha, na formulação pó seco, 

para o controle de Qtoiò incompltta (Walk.) não obtiveram re 

sultddos satisfatórios, porém não informaram no trabalho a 

quantidade de conldios existentes nas diversas doses emprega

das. 

Por outro lado, VEIGA (1979) obteve excelentes 

resultados no controle de A. 6e.le.cta em Pernambuco, atingindo 

níveis de 65 a 96% de eficiência. 

VENTURA e MATIOLI (1980) relataram uma epi2oo 

tia de M. anUopliat em condições naturais, sobre os gêneros 

latia e Ve.oiA no Estado de Espirito Santo. 

Sobre a patogenicidade do M. ani&optiat em ou 

tros grupos de insetos no Brasil, VENTURA et alii (1980) fa 

zem referência ao controle de Me.tamaAÍu.6 he.miptzn.uA (Linn.) 

em condições de laboratório, obtendo uma mortalidade de 97,7%. 

PEREIRA et alii (1981) referiram-se ao controle de larvas de 

Mui ca dome.&tJ.ca Linn. com uma mortalidade de 56%, causada p_e 

Io M. ani&op(.iaz. 

NAVES (1981 b) testando a patogenicidade do M. ani 

iopííat sobre percevejos da soja obteve mortalidade de 70 a 

http://6e.le.cta
http://he.miptzn.uA
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100% para adultos e ninfas de 29 e 49 Instares de Weza/ia vluí 

data (Linn.). Para Ple.zod.oKu6 gulldini (Wesr.) a mortalidade 

foi de 80% para adultos, 40% para ninfas de 19 estádio e 100% 

para ninfas de 39 estádio. 

Em São Paulo, MACEDO et alii (1977) em trabalho 

de campo, comprovaram a eficiência do M. aníiopllat no contro 

Io da cigarrinha da raiz, Mahanaiva fambJiiotata (Stal) praga 

da cana-de-açúcar. 

ALVES (1982) aplicou 100 g de conldios de M. 

anliopllat, isolado SPL-3F, por hectare, apresentando 6 x 10 

conidios/grama e obteve um controle de 60% de adultos de V, 

blavoplcta. 

A primeira referência sobre o M. aní&oplíae. co 

Ionizando VA.atn.aea spp., foi feite por GÜAGLIÜMI et alii (1974) 

em áreas de cana-de-açúcar submetidas ao tratamento com o fun 

go para o controle de cigarrinhas. Posteriormente, ALMEIDA 

e ALVES (1982) efetuaram biotestes, visando determinar a pato 

geniciâade do M. anitopliae. para V. bacchoLtiaLU. Os autores 

obtiveram uma mortalidade da ordem de 100% para larvas da 

broca da cana, quando inoculadas por "rolamento", em uma quan 

tidade de 10 conldios por larva, caracterizando o M. aniòo^ 

pliae. como um possível agente controlador e sugerindo o seu 

uso cm programas de controle biológico. 

http://Ple.zod.oKu6
http://VA.atn.aea
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3.2. Fatores que interferem na produção do fungo Mitathí 

zitm aniòopllae. 

Durante a fase de produção de fungos entomopato 

gênicos, inúmeros fatores podem interferir na qualidade e 

quantidade do&: conldios, principalmente quando o patõgeno é 

produzido massalmente. 

Muitos trabalhos foram desenvolvidos nestes úl 

tintos anos, com o objetivo de esclarecer a atuação dos parâme 

tros básicos necessários para a produção destes fungos. 

Assim, GUAGL1UMI et alii (1974) produziram em 

iaêdiã 15 a 20 g de conldios de M. aníioplíat utilizando 100 g 

de arroz como substrato e obtiveram um máximo de até 25 g de 

conldios. 

VILLACORTA (1975) recomendou a técnica para pro 

dução massa 1 do fungo M. an.JLoopLi.Oit em grãos de arroz, por 

outro lado, BARNES et alii (1975) estudaram o crescimento e 

esporulação do M. ani&cpllaz em meio líquido com varias fon 

tes de peptona, visando facilitar e aumentar a produção de 

conldios. 

VILLACORTA (1978) determinou o efeito da tempe 

ratura e nutrição sobre o desenvolvimento de vários isolados 

de M. a.niòO),LicLZ, utilizando-se da técnica do "crescimento ra 

dial", observando que a temperatura ótima de desenvolvimento 

do fungo foi de 289C, sendo que temperaturas acima de 309C 

prejudicaram o desenvolvimento, e abaixo de 79C inibiram o 

http://an.JLoopLi.Oit
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crescimento. 

MATTA e OLIVEIRA (1978 a) realizaram estudos para 

determinar o efeito da luz na esporulação do M. an-ii, o pti.de., e 

demonstraram que existe uma correlação positiva entre estes 

parâmetros e que i necessário um fotoperlodo minlmo de 144 

horas após a inoculação. 

ALVES (1980) avaliou em seu trabalho, o contro 

le microbiano de insetos e afirmou q -.e os fatores físicos co 

mo temperatura, luz e umidade podem afetar sensivelmente a 

produção e .também a qualidade dos fungos. 

ALVES et alil (1980 a) estudaram o efeito de l'i? 

de diferentes cores sobre o desenvolvimento de M. a.ni6opljLae.& 

determinaram que os conídios produzidos sob efeito da luz azul 

apresentaram-se mais patogênicos quando testados em larvas de 

3alle.fUa me.llone.lla (Linn.). 

MARQUES et alii (1981) elaboraram um manual com 

orientações técnicas para produção do fungo entomõgeno M. aní 

sopllae, apresentando a metodologia de produção, custo das 

instalações, equipamentos e pessoal necessários para inocula 

ção média de 500 unidades/dia, utilizando o arroz como subs 

trato. 

TAVEIRA NEVES e VIE6AS (1981) estudaram a in 

fluência da temperatura na patogenicidade de M. aniAopliat 

utilizando 5 isolados diferentes, concluindo que o fungo re 

siste perfeitamente a -109C por longo período, entretanto, peje 

de sua patogenicidade quando submetido a bruscas mudanças de 

http://pti.de
http://me.llone.lla
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temperatura e morre guando conservado por alguns dias a tempe 

ratura de 409C. 

. Por outro lado, VTEGAS e TAVEIRA NEVES (1981) 

estudaram também a influência da luminosidade e da temperatu 

ra no desenvolvimento de M. a.ni.hoplía.1 em condições de labo 

ratório, e concluíram que existem cepas com esporulação nor 

mal na ausência de luz e com a mesma patogenicidade, e também 

que a temperatura pouco influenciou no crescimento micelial e 

na esporulação, variando entre 15 a 309C. 

ALVES et alii (1983) determinaram os efeitos da 

luz e temperatura no desenvolvimento e esporulação do isolado 

SPL-3F de M. anioopllae. e concluíram que a temperatura de 

289C e f o toper íodo de 16 horas de luz foram as mais favorã 

veis. 

Segundo ALVES (1980), c efeito das radiações so 

bre os patõgenos pode ser estimulante, não afetar ou ser pre 

judicial, dependendo do tipo de microorganismo, da fase de de 

senvolvimento e da quantidade de radiação empregada. 

TINLINE e NOVIELLO (1971) realizaram a irradia 

ção do fungo M. anl^opllaz com luz ultravioleta, visando a 

produção de mutantes. 

Poe.íriormente, SANTOS (1978) estudou a influên 

cia de diversos fatores no crescimer.to, germinação e produção 

de conídios de M. anlòopllat e observou que as radiações ga 

ma e ultravioleta podem ser utilizadas como agentes mutagêni 

cos, empregando-se 32 krad de radiação gama e um tempo de 
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exposição igual a 2 minutos e '40 segundos de radiação ultra 

violeta, sendo que a sobrevivência dos conídios para as doses 

empregadas variou de 1 a 5%. 

OKINO et alii (1978) estudaram a sobrevivência 

de M. a.tUòoplia.1 e duas espécies de kiptiQittua a.radiação ga 

ma e ultravioleta e d terminaram que os raios gama são mais 

efetivos em causar letal idade no fungo M. Oin.Loopti.att pois do 

ses maiores que 20 krad causaram mortalidade de conlâios su 

perior a 90%. Com relação, a luz ultravioleta esta mostrou-se 

apropriada para estudos genéticos e de melhoramento, utilizan 

do-se de 0,5 a 8 minutos de exposição a esta radiação. 

ZIMHERMANN (1982 a) estudou em condições de Ia 

boratõrio, o efeito da luz solar na viabilidade de conlâios de 

M. ani&optiae., expondo o fungo a uma luz solar artificial. 

Através £os resultados, determinou-se que foram 

necessários 1 hora e 40 minutos de irradiação para inviabili 

zar 50% dos conídios, incubando-os após a irradiação a 259C 

e no escuro, por um período de 24 horas. Quando se utilizou 

um período de 48 horas, nas mesmas condições anteriores, o 

tempo de irradiação para inviabilizar 50% dos conídios foi de 

2 horas e 45 minutos. 

Com respeito a outros fatores, ALVES (1978) es. 

tudou o efe'.to tóxico de defensivos "in vitro" sobre patõge 

nos de insetos e observou que os microorganismos se comporta 

ram diferentemente em relação aos inseticidas. Para o fungo 

M. aniòoptlaz, com excessão do Parathion ethyl a 10.000 ppm, 

http://Oin.Loopti.att
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todos os demais defensivos apresentaram ação fungistãtica so 

bre os conldios. 

MATTA e OLIVEIRA (1978 b) verificaram a compati 

bilidade do fungo M. anítopLícu com o inseticida Malatol 50E, 

visando diminuir o custo operacional e também utilizar esta 

associação dos produtos principalmente nas áreas de focos de 

cigarrinhas das pastagens, evitando a disseminação da praga 

e estabelecendo a dispersão do fungo. Os autores concluíram 

que não houve perda cie viabilidade e patogenicidade dos conl 

dios, utilizando-se baixas concentrações dos produtos. 

HADDAD e MESSIAS (1979) determinaram a influên 

cia de espalhantes adesivos e inseticidas na germinação e de 

senvolvimento de M. aniòopZÁ.at, e entre os produtos testados 

o Novapal.e Sandovit foram os que apresentaram melhores resul 

tados, sendo os mais compatíveis com o fungo. 

CORREIA et alii (1979) estudaram os efeitos de 

M. aní&opliat associado ao Malathion para o controle das cî  

garrinhas das pastagens e concluíram que a interação torna-se 

benéfica e eficiente quando se utiliza o inseticida em subdo 

sagens. 

Com relação a compatibilidade do fungo a herbi 

cidas, ALVES et alii (1980 b) avaliaram o efeito de diversos 

produtos utilizados em cana-de-açúcar e pastagens sobre o fun 

go W. aniòofliai e concluíram que apenas o herbicida Picloram 

f 2,4 D permitiu o desenvolvimento do fungo, porém reduziu a 

sua esporulação. 
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CARNEIRO et alii (1980) também avaliaram o efeî  

to de herbicidas e inseticidas sobre M. a*4.*opl4.at, e determi 

naram que o crescimento do fungo foi menos afetado por Ambush» 

Furadan e Gesatop, enquanto que Ronstar e Carbaril inibiram a 

esporulação e o DHA-6 não permitiu o crescimento das colônias. 

3.3. Caracterização de isolados de Httai.k4.Z4.um anlòopliat 

Na maioria dos casos a classificação de fungos 

entomopatogênico é baseada em critérios morfolõgicos. 

FERRON (1978) salientou em seu trabc.. 1 o a nece£ 

sidade de estabelecer novas técnicas para a caracterização e 

seleção de "strains" de fungos patogênicos a insetos. 

MESSIAS et alii (1)78) estudaram também alguns 

aspectos biológicos de 11 isolados de M. anlòoptíat visando o 

controle biológico das cigarrinhas das pastagens, agrupando-

os em 5 padrões eletrof or éticos e através da radiação ultrâ  

violeta como agente mutagênico, obtiveram mutantes para produ 

ção de vitaminas e aminoãcidos. 

Posteriormente, MESSIAS e AZEVEDO (1981) reali 

zaram a caracterização e separação de linhagens haplõides e 

diplóides de M. anlòcpUae, citando este tipo de informação 

de extrema importância para estudos de biologia, genética e 

utilização do mesmo no controle biológico de insetos. Estes 

autores estudaram 20 isolados, sendo 17 haplõides e 3 diplói. 

des, provenientes de reprodução parasexual. A caracterização 

http://Httai.k4.Z4.um
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foi avaliada pelo tamanho dos conldios, produção de amilases, 

sistema de eletroforese, produção de quitinase, lipases, pro 

teases, produção de conldios, resistência a ultravioleta e ou 

tros inibidores de crescimento em diferentes maios de cultu 

ra. Esta caracterização permitiu comprovar a alta variabxli 

dade que ocorre dentro da espécie e consequentemente <*. grande 

potencialidade existente para o melhoramento genético de M. 

an-úoptiat. 

ALVES (1982) realizou a caracterização, padroni 

zação e produção de 9 isolados de M. ani&optlat provenientes 

de diferentes regiões do Brasil, através das características 

morfo lógicas das colônias, produção, viabilidade e tamanho dos 

conldios e bioensaios com 6. me.Uo ml ta e V. òacchafiallò, ela 

borando um* perfil para cada isolado, baseando-se no padrão 

eletroforético e nas características biológicas estudadas. 

O isolado SPL-3F foi adotado como padrão para os testes de 

patogenicidade e agressividade, correspondendo a 1.000 unida 

des padrão de potência (UP) em 6. mttlonttla, equivalentes a 

54% de mortalidade em cigarrinha V. ilavopicta. 

SOZA GÕMEZ (1983) também realizou estudos de ca 

racterização e padronização de 11 isolados de M. aní&opliae,, 

procurando selecionar os mais produtivos e patogênicos, visan 

do a sua utilização no controle microbiano de insetos. A ca 

racterização fundamentou-se em produção, tamanho dosconídios, 

aspectos morfológicos, crescimento das colônias, produção em 
o 

meio de. arroz e resistência ã luz ultravioleta (2.537 A). Os 

http://me.Uo
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insetos utilizados nos bioensaios foram P. oacchaKalii, 6. 

mtllonilla e ltntbKÃ.o molitoK Linn., concluindo que a linha 

gem SPL-52T apresentou menor suscetibilidade à radiação ultra 

violeta, maior produção de conídios em BDA e arroz e alta vî  

rulência para os 3 insetos testados. 

3.4. Aplicação do HitaihizÁ.um anÍAopliat em condições de 

campo 

De uma maneira geral, tem-se dado ênfase aos es_ 

tudos de do£>agens, determinação de raças e épocas de aplica 

ção, porem pouco tem sido realizado sobre métodos para ava 

liar a aplicação de fungos. 

Assim, SMITH e BOUSE (1981) apresentaram em seu 

trabalho, muitas considerações sobre a aplicação depatõgenos, 

especificamente para bactérias e vírus e salientaram que, ape 

sar dos programas de controle microbiano de insetos terem apre 

sentado um avanço nos últimos anos, provavelmente menos que 

1% das pesquisas são relacionadas com a tecnologia de aplica 

ção. 

Entretanto, este aspecto deve ser abordado com 

maior importância, uma vez que, tratando-se de um controlador 

biológico, o conhecimento de sua dist-ribuição e deposição sãcv 

parâmetros importantes pare aprimorar sua eficiência. 

Quanto a aplicação em campo, WALSTAD et alii 

(1970) pesquisaram a persistência do fungo M. anUopliac so 
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bre vários substratos naturais e concluíram que os conídios 

não germinaram em solo natural e húmus, embora permanecessem 

viáveis por .uma semana. Apesar dos conídios perderem sua via 

bilidade em condições de campo,, no laboratório permaneceram 

viáveis por um período de quatro meses. Porém, segundo PER 

RON (1978) os conídios de M. anlAoptlat expostos em solos não 

estéril, pelo período de 7 a 40 dias, germinaram quando tranŝ  

feridos para um meio estéril em condições de laboratório. 

OLIVEIRA (1979) estudou a sobrevivência de M. 

anc&opliae em 5 amostras de solo, utilizando-se 3 diferentes 

forrageiras e determinou que os efeitos da rizosfera sobre a 

população de M. ani&oplíat e outros microorganismos foram 

mais negativos em solos cujas plantas apresentaram-se em pe 

ríodo de floração. 

Posteriormente, CORRÊA (1982) estudou o efeito 

da luz ultravioleta na germinação de conídios de U.aníòopliae 

em dois tipos de solos diferentes, e concluiu que em solos 

arenosos a sobrevivência dos conídios do fungo é maior do que 

em solos argilosos. 

Segundo ROBERTS e CAMPBELL (1977) em condições 

de ambiente apropriado tais como: alta umidade (90 a 100%), 

temperatura moderada (24 a 309C), ausência de luz ultraviole 

ta, o solo pode ser um excelente habitat para o M.aní&opliae, 

Neste mesmo trabalho, os autores trabalharam com conídios do 

fungo em suspensões, expostos sob luz solar direta e luz so 

lar filtrada através de vidro, e indicaram que o elemento 
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responsável pela mortalidade dos conídios foi absorvido pelo 

vidro, sendo provavelmente a luz ultravioleta. 

ALVES (1980) cita em seu trabalho a luz solar 

como a responsável pela instabilidade dos fungos em condições 

de campo, sendo a luz ultravioleta o principal - componente 

atuante. 

VILLACORTA e PIZZAMIGLIO (1981) trabalharam com 

o isolado CM-14 para V. {lavoplcta, sob diferentes concentra 

çoes de conídios e uma viabilidade média de 85%, e concluiram 

que a DL-50 estimada foi de 10 conídios/ml. Com estes dados 

foi possível estimar que para aplicações a alto volume, são 

necessários aproximadamente 4 a 5 kg de conídios por hectare. 

NAVES (1981 a) trabalhando com o isolado E-9 de 

M. aniòopllat sobre cigarrinhas das espécies V. ilavlpicta e 

Z. inVie.fiia.na. verificou uma alta mortalidade destes insetos 

nas áreas tratadas com o fungo. 

BARBOSA et alii (1977) estudaram a flutuação 

populacional da cigarrinha da cana, M. poòticata, e determina 

ram que o controle médio anual por M. aniòopliaz foi cerca de 

31,30% em adultos e 7,70% em ninfas. 

ALVES et alii (1982) avaliaram a capacidade de 

dispersão do M. aníócpíiae durante a fase de epizootia do fun 

go em cigarrinhas da folha da cana-da-açúcar, Mahamiiva post± 

cata, no estado de Alagoas, e concluxram que durante esta fa 

se foram produzidos 4,9 kg de massa de conídios por hectare 

em função das formas biológicas coletadas. 

http://inVie.fiia.na
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4. METODOLOGIA 

4.1. Material 

4.1.1. Isolados do fungo Ue.ta.fih-iz4.um ani&opl-iae. 

Os isolados do fungo foram obtidos no laborató 

rio de Patologia de Insetos do Departamento de Entomologia da 

ESALQ/USP, Piracicaba-SP. 

A denominação dos isolados de M. anlioptiae. foi 

proposta por ALVES (1982), e suas procedências, hospedeiros e 

datas de coleta são apresentadas na 'íABELA 1. 

Os isolados foram purificados em 3 repicagens 

sucessivas e produzidos sobre meio de cultura a 269C e foto 

período de 16 horas, cuja descrição das colônias encon 

http://Ue.ta.fih-iz4.um
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Tabela 1: Denominação dos isolados de UitaAkizium ãnièoptiat, 

procedências, hospedeiro original e datas de cole 

t». 

Denominação 

SPL-3P 

PL-2 

PL-5 

Procedência 

Estância Umbu 

Indaiatuba-SP 

Sumauma 

Maceió-AL 

Santa Tereza 

Goiania-PE 

Hospedeiro 

original 

VtoiA ila.voplc.ta 

(Stal) 

Data de 

coleta 

15.03.81 

Hahanaiva limbiiolata* 

(Stal) 20.05.80 

Hahan&wa limbtUolata* 

(Stal) 16.04.81 

PI^7 

PL-17 

PL-28 

Usina Pumati Hahanawa poAticata 

Joaquim Nabuco-PE (Stal) 07.05.81 

Fazenda Santa Cruz Hahanaiva potticata 

Campos-RJ (Stal) 22.05.81 

Fazenda Santa Cruz Uahanaiva poiticata 

Campos-RJ (Stal) 25.06.81 

(*) Fungo obtido em tubos de cultura. 

http://ila.voplc.ta
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tra-se na Tabela 2. 

4.1.2. Meio de cultura 

0 meio de cultura empregado foi o BDA mais anti 

biõtico, utilizando-se 200 g de batata, 15 g de dextrose e 

0,5 g de Acromicina por litro. 

4.1.3. Inseto utilizado 

Utilizaram-se ovos e la rvas de V, òacchaxalii, 
» 

obtidas no laboratório de Controle Biológico do IAA/PLANALSU 

CAR, Araras-SP. 

As larvas utilizadas foram sempre de último lns_ 

tar ou também chamadas de pré-pupas. 

4.1.4. Equipamentos 

- Irradiador Gama (fonte de Cobalto - 60), mode 

Io GAMMABEAM 650, com atividade de 10.149 Ci em abril de 1982. 

- Estufa incubadora para BOD modelo 095E, marca 

FANEM, com regulagem de temperatura e fotoperíodo. 

- Câmara asséptica de fluxo vertical, marca VE 

CO, modelo VLPS-09, que proporciona condições de assepsia na 

transferência dos meios de cultura, isolamentos e inoculação 

dos conídios. 
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Tabela 2: Descrição das colônias dos diferentes isolados de 

Me.tatihizi.um aniòopliae utilizados, que se desenvol^ 

veram a 269C e fotoperíodo de 16 horas. 

isolados Características morfolõgicas das colônias 

SPL-3F rasa com esporulação normal 

PL-2 rasa com centro pouco elevado, esporulação normal 

PL-5 rasa com centro pouco elevado, esporulação normal 

PL-7 pulvinada, com esporulação regular 

PL-17 rasa com centro pouco elevado, esporulação normal 

PL-28 pulvinada, com esporulação normal 

http://Me.tatihizi.um
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- Câmara de Neubauer e microscópio utilizados 

na contagem do número de conídios nas suspensões de água com 

espalhante adesivo. 

- Microscópio estereoscópico, marca WILD, para 

contagem dos ovos de V. òa.ccha.>iallò. 

- Balança METTLER, modelo H-10, utilizada na pe 

sagem de conídios do fungo. 

- Câmara de Irradiação ultravioleta que, consi£ 

te de uma caixa de papelão com as dimensões de 37 cm de largu 

ra, 45 cm de comprimento e 35 cm de altura, equipada com lâra 
o 

pada germicida G15-T8, com emissão de radiação de 2.537 A de 

comprimento de onda. A distância do bulbo da lâmpada às pia 

cas irradiadas é de 30 cm, conforme Figura 1. 

- Outros materiris: peneiras Tyler USS com ma 

lhas de 0,210 mm e 0,297 mm, placas de Petri, alça de platina, 

alça de Drigallsky, balões volumétricos, pipetas, erlenmeyer, 

pinças, becker, pipeta automática de duplo estágio modelo Pî  

pemat de 10 microlitros, papel sulfite, algodão, álcool, água 

destilada, Agrai, tubos de cultura, instrumental para eletro 

forese a-esterase, papel filtro e pulverizador costal JACTO, 

bico D2. 
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Figura 1: CHmara de irradiação, equipada com lâmpada ultra 

violeta (2.537 A), a) placas de Petri com meio 

BDA, onde foram inoculados conldios de Mctaxliiz-ium 

anUopUae. b) bulbo da lâmpada. 
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4.2. Métodos 

4.2.1. Zimogramas para a-esterase dos isolados de 

HttafihA.Z4.um anitoptiae. 

Os zimogramas foram obtidos com a colaboração do 

Dr. Raul Machado Neto, do Departamento de Zoologia da ESALQ/ 

ÜSP, Piracicaba-SP. 

Foram utilizados 80 mg de conídios, provenientes 

de culturas puras, macerados em 2 ml de água deionizada, man 

tendo-os a uma temperatura próxima de 09C. A amostra foi cen 

trifugada a 2.000 rpm, durante.3 minutos. Com o sobrenadante 

foi preparada uma solução de sacarose a 10* e 100 microlitros 

desta solução foram transferidos para o tubo contendo gel de 

poliacrilamida (7,5%), sob uma voltagem de 1,5 mV/tubo. 

A revelação de iso-enzimas de a-esterase foi rea 

lizada em solução de ot-naftil a-et ato e "fast blue", em tarn 

pão fosfato ph 6,0 e lavadas posteriormente com solução de 

etanol, ácido acético glacial e ãgua, na proporção de 5:1:5, 

respectivamente, sendo então, esquematizadas as bandas eletro 

foréticas. 

4.2.2. Determinação do efeito da radiação gama so 

bre os diferentes isolados de tíetailiizium 

anlòopllaz 

http://HttafihA.Z4.um
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Os isolados de M*. aniòopliae. utilizados no en 

saio para determinar a atuação da radiação gama (emissor Co-

60) na viabilidade dos conídios foram: SPL-3F, PL-2, PL-5, 

PL-7, PL-17 e PL-28. 

Após a purificação dos diferentes isolados, os 

conídios foram transferidos para placas com BDA, em uma quan 

tidade equivalente a 2 alças de platina/placa, acrescentando 

10 microlitros de uma solução de água esterilizada e Agrai 

a 1%. 

O fungo foi distribuído na placa através de uma 

alça de Drigallski, sendo preparadas 2 placas para cada isola

do e.para cada dose de radiação. 

A irradiação foi realizada no Setor de Radioen 

tomologia do Centro de Energia Nuclear na Agricultura, Piraoi 

caba-SP. 

Os tratamentos equivalentes ãs doses de radia 

ção gama testadas foram: 25 krad, 50 krad, 100 krad, 200 krad, 

400 krad e 800 krad, colocando-se as placas a uma distância de 

24 cm das fontes no eixo central â uma taxa de dose de 310,5 

krad/hora e testemunha. 

Após a irradiação, as placas foram colocadas em 

uma sala com temperatura de 289C e fotoperíodo de 12 horas. 

Cada placa foi dividida em 3 setores para conta 

gem dos conídios germinados e não germinados, constituindo a£ 

sim, 6 repetições (6 setores) para cada dose tratada. 

A contagem dos conídios foi realizada 24 horas 
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apôs a irradiação com auxílio de um microscópio, contando-se 

separadamente os conldios germinados e não germinados, até 

que o número de um deles atingisse 200, encerrando-se assim, 

a contagem da repetição. 

Posteriormente, foi calculada a porcentagem de 

viabilidade dos conldios para análise de variância e confron 

to das médias pelo teste Tukey. 

Os dados de porcentagem de viabilidade dos coní 

dios foram correlacionados com as respectivas doses de radia 

ção gama, para determinar a dose equivalente que causou morta 

1 idade em 50% dos conldios dos isolados de M. aní&oplia.z 

(DE-50). 

Através dos valores médios de porcentagem de 

viabilidade, transformados em Arc Sen / %/100, dos isolados 

e utilizando-se como padrão o isolado SPL-3F, determinou-se a 

razão de viabilidade dos isolados, empregando-se a fórmula: 

Razão de viabilidade do isolado em teste x x.000 

viabilidade viabilidade do isolado padrão SPL-3F 

4.2.3. Determinação do efeito da radiação ultravio 

leta sobre os diferentes isolados de fh'tcii_ 

híziurn aníòoplíae. 

Os isolados de M. ani&opliaz utilizados no en 
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saio para determinar a atuação da radiação ultravioleta na 

viabilidade dos conídios foram: SPL-3F, PL-2, PL-5, PL-7, 

PL-17 e PL-28. 

A metodologia de inocuíação dos conídios dos iso 

lados foi idêntica ao ensaio anterior» com 5 placas ou repeti 

ções para cada tratamento. 

A irradiação foi realizada no Departamento de 

Entomologia da ESALQ/USP, Piracicaba-SP. 

Os tempos de exposição dos conídios a radiação 

foram de: 0, 20, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 75 e 90 se 

gundos, utilizando-se uma câmara de irradiação conforme a Pi 

gura 1. Após a irradiação, as placas foram mantidas a uma 

temperatura de 289C e fotoperíodo de 12 horas. 

A contagem dos conídios foi realizada utilizan 

do-se a mesma metodologia empregada para a radiação gama. 

Calculou-se a posteriormente, a porcentagem de 

viabilidade dos conídios para análise de variância e confron 

to das médias pelo teste Tukey. 

Os dados de porcentagem de viabilidade dos con£ 

dios foram correlacionados com os respectivos tempos de irra 

diação ultravioleta, para determinar a DE-50 dos isolados. 

A razão de viabilidade dos isolados para a ra 

diação ultravioleta foi determinada utilizando-se a mesma me 

ma metodologia empregada para a radiação gama. 
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4.2.4. Efeito "in vitro" do Uztaiklzlam aniòoptlaz 

sobre ovos da broca da cana-de-açúcar. Via 

t\ae.a òaccha.Ka.lÃ.0 

O bioensaio desenvolveu-se no laboratório de 

Controle Biológico do IAA/PLANALSUCAR, Araras-SP. 

As posturas de P. òacchaxatlò.com um dia de ida 

de, obtidas em papel sulfite, foram recortadas individualmen 

te cora 1 cm de ãrea e após a contagem dos ovos, foram acondî  

cionadas em caixas plásticas forradas com papel filtro e algo 

dão umedecidcs com água destilada. 

Para separação dos conldios do isolado SPL-3F, 

foi utilizada uma peneira Tyler-USS com malha de 0,210 mm. 

Posteriormente, para o prepc.ro da suspensão, colocou-se um 

peso conhecido de conldios em um balão volumétrico de 50 ml, 

completando-F.e o volume com água destilada e espalhante Agrai 

na proporção de 2 gotas por litro. 

Neste bioensaio foram desenvolvidos 3 experiment 

tos. No experimento 1, a inoculação foi feita por imersão e 

nos experimentos 2 e 3 por gota, colocadas sobre a postura. 

As testemunhas foram tratadas com ãgua dest± 

lada, mais espalhante Agrai, na mesma proporção indicada no 

preparo das suspensões. 

Nos experimentos 1 e 2 partiu-se de duas suspen 

soes de conldios, de concentrações aproximadas de 6 x 10 coní 

http://prepc.ro
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dios/ml e 2 x 10 conldios/ml. A primeira dosagem foi empre 

gada nos tratamentos T-l (imersão) e T-3 (gota) e a segunda, 

nos tratamentos T-2 (imersão) e T-4 (gota). 

No experimento 3 empregou-se a dosagem 5,2x10 

conldios/ml no tratamento T-5 e a dosagem 2,5 x 10 conldios/ 

ml no tratamento T-6. Objetivando o emprego de uma medida 

mais pratica, estas dosagens foram transformadas em número de 

conídios por postura e os respectivos tratamentos, com suas 

concentrações correspondentes acham-se na Tabela 3. 

Foram utilizados dois tipos de posturas: trata 

das segundo metodologia utilizada pelo IAA/PLANALSUCAR (con 

forme DEGASPARI et alii, 1981) e não tratadas, para verificar 

a ação dos anticontaminantes na germinação dos conídios de 

M. arUòopliaz. 

O número de posturas variou para cada experimen 

to, sendo 15 (uma por c-iixa) para o experimento 1; 20 (quatro 

por caixa) para o experimento 2 e 25 (uma por caixa) para o 

experimento 3. 

No terceiro experimento, após a determinação de 

ovos viáveis, 97 larvas vivas foram coletadas e colocadas em 

tubos com dieta de HENSLEY e HAMMOND (1968), modificada pelo 

IAA/PLANALSUCAR, conforme DEGASPARI et alii (1981), para acom 

panhamento de desenvolvimento larval. O mesmo procedimento 

se teve com a testemunha. 

A quantidade média de conldios para cada trata 

mento foi determinada pela contagem de 10 campos, com 3 repe 



Tabela 3: Distribuição dos diversos tratamentos de inoculaçao do M&taihizium aniio^ 

plia.1 em ovos de Vlatuaia. iacchcL/iatiò, nos respectivos experimentos. 

Variáveis ExparUwnto 1 Bxparlaanto 2 ExparliMftto 3 

Posturas tratadas * não tratadas tratadas * nio tratadas não tratadas • 

TrataMntoa T-l T-2 T-l T-2 T-3 T-« T-3 T-4 T-5 T-« 

Contdios/ * 5 « « « « « « « í 
postura 2,«xlOa 1,5xIO9 2,«xl09 1,5xIO9 3.1x10* 1,0x10* 3,1x10° 1,0 x10a 2,4 x 10* 5,2x10* 

Tipo da 
«.no".i*rio iswrsio tnarsão opta jota flota 

Núnero IS 15 20 20 25 

a = lavagem dos ovos, respectivamente pela ordem em: formol (0,2%), ãgua destilada e 

sulfato cüprico (1,0%), por dois minutos em cada solução. 
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tições, em lâmina de Neubauer. 

Apôs a inoculação, as posturas foram mantidas 

em câmara FANEM, modelo 095E, com temperatura media de 279C e 

fotoperlodo de 12 horas. 

Sete dias apôs, foi feita a contagem dos ovos 

viáveis, através das lagartas presentes na caixa. 

A porcentagem de viabilidade de ovos foi corri 

gida pela fórmula de Schneider e Oreili, citada em NAKANO et 

alii (1981), modificada onde: 

% viabilidade % viabilidade 

de ovos da - de ovos do 

testemunha tratamento 
x 100 

% viabilidade de ovos 

da testemunha 

4.2.5. Determinação da patogenicidade do Me.£aihi 

zlum anlòopliae. sobre ovos de Víatuata aoc 

ch&fialiò de diferentes idades 

0 bioensaio desenvolveu-se no laboratório de 

Controle Biológico do IAA/PLANALSUCAR, Araras-SP. 

0 fungo entomopatógeno, isolado SPL-3F, utiliza 

do foi obtido em dois laboratórios. 0 primeiro, identificado 

no experimento como produto técnico, proveio da Seção de Pa to Io 

t viabilidade 
. 100 -

de ovos 
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gia de Insetos da ESALQ/USP e o segundo, identificado como 

produto formulado cujo nome comercial é Biomax 20%, originou-

se do laboratório LABORMAX. 

Foram recortados papéis contendo 30 posturas da 

— 2 -

broca da cana, nao tratadas, com l cm de area, e após a 

contagem dos ovos, os papéis foram colocados individualmente 

em caixas plásticas forradas com papel filtro e algodão umede 

eidos com água destilada. 

Esta atividade foi repetida durante 4 dias con 

secutivos, totalizando 120 posturas, com idade variando de 1 

a 4 dias (4 lotes de 30 posturas). Ovos de cada idade foram 

subdivididos em 3 lotes com 10 posturas cada e catalogadas co 

mo: Testemunha, T I (produto técnico) e T-2 (produto formula 

do). 

Os ovos foram mantidos em câmara climatizada FA 

NEM, modelo 095E, com temperatura de 279C e fotoperlodo de 12 

horas. 

0 produto técnico foi uniformizado em peneira 

Tyler USS, com malha de 0,210 mm, sendo posteriormente pesa 

dos 10 mg de conldios para o tratamento T-l. Para o tratamen 

to T-2 (produto formulado) foram pesados 50 mg de produto co 

mercial, sendo transferidos para um balão volumetrico e o vo 

luma de 50 ml completado com água destilada, mais espalhante 

Agrai, na proporção de 2 gotas/litro. 

As suspensões foram agitadas por 15 minutos, com 

a finalidade de individualizar os conldios de M. ani&opCiae. e 
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promover uma melhor homogeneização do meio. 

Em seguida, procedeu-se a inoculação de todas 

as posturas, colocando-se uma gota de aproximadamente SO mi 

crolitros da suspensão para os respectivos tratamentos. A 

testemunha foi tratada com a solução de água destilada mais 

espalhante Agrai, utilizada no preparo das suspensões dos tra 

tamentos T-l e T-2. 

A quantidade média de conldios para cada trata 

mento foi determinada através da contagem de 10 campos com 3 

repetições em lamina de Neubauer, sendo de 1,25 x 10 e 

1,08 x 10 conldios/ml para T-l e T-2, respectivamente. 

As observações das larvas eclodidas para deter 

minaçãb da porcentagem de viabilidade dos ovos foram feitas 

8 dias após. a obtenção das posturas. 

Os resultados de viabilidade dos ovos para cada 

tratamento e para as posturas dos diversos dias foram corrigî  

dos pela fórmula de Schneider e Orelli modificada, utilizada 

no bioensaio anterior. 

4.2.6. Efeito "in vitro" de diferentes dosagens do 

Httaxhizium aniooplia.it sobre larvas de Pia 

tinta tacchanaliò 

O bioensaio desenvolveu-se no laboratório de 

Controle Biológico do IAA/PLANALSUCAR, Araras-SP. 

As larvas da broca da cana, P. 4accha\a(ii, fo 

http://aniooplia.it
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ram retiradas da dieta e selecionadas pela cor (branco leito 

sa) e pouca mobilidade, para se ter uma população mais homogê 

nea possível de larvas de último Instar, ou prê-pupas. 

Em seguida, foram colocadas individualmente em 

caixas plásticas e encaminhadas para inoculaçao. 

Os conídios do isolado SPL-3F foram separados em 

peneira Tyler-USS, com malha de 0,297 mm, sendo então pesados 

e transferidos para um balão volumétrico, cujo volume de 25 ml 

foi completado coro uma solução de água destilada mais espalhan 

te Agrai. Através desta suspensão padronizada de conídios, 

foram feitas 4 diluições sucessivas, reduzindo de 10 vezes a 

quantidade de conídios por diluição. 

0 experimento constou de 6 tratamentos, sendo 

que em 5 deles foram "inoculadas" 100 larvas, através de uma 

gota da suspensão, proporcionando o rolamento e contato des_ 

tas com os conídios do fungo. Na testemunha, as larvas rece 

beram uma gota de solução de água destilada mais espalhante. 

A quantidade média de conídios, determinada pela 
* 

contagem de 4 campos, com 3 repetições em lâmina de Neubauer 

foi de: 0,87 x 106, 0,86 x IO5 e 1,12 x IO4 conídios/gota pa 

ra os tratamentos 1, 2 e 3, respectivamente. Para os trata 

mentos 4 e 5, a quantidade de conídios foi superior a esper£ 

da, talvez por falhas na diluição. 

As brocas permaneceram isoladas em caixas plás_ 

ticas, onde se colocou apenas algodão umedecido em água dest_i 

lada para favorecer o desenvolvimento do M. ani&optiae, 
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Em seguida, foram transferidas para uma câmara 

climatizada FANEM, modelo 095E, com temperatura controlada de 

279C e fotoperíodo de 12 horas. 

Observou-se diariamente, o desenvolvimento das 

larvas e pupas, acompanhando suas roortalidades e presença do 

fungo ou a emergência dos adultos. 

Através destas observações, foram determinadas 

as mortalidades acumuladas, sendo posteriormente, corrigidas 

pela formula de Schneider e Orelli modificada, utilizada no 

bioensaio anterior. Com os valores obtidos, foi feita a re 

gressao linear da mortalidade acumulada corrigida em função 

dos dias subsequentes â inoculaçao do fungo. Foram também de 

terminadas as equações de retas pelo método de BLISS (1935) e 

com estas, a LD-50 para os 69 e 99 dias após a inoculaçao. 

4.2.7. Método para avaliar a aplicação de Me-ta/i/t̂  

zium ani&opLLae. 

Os experimentos desenvolveram-se na Estação Ex 

perimental Central-Sul do IAA/PLANALSUCAR, Araras-SP. 

0 fungo utilizado foi o M. anioopliom., isolado 

SPL-3F, a 20% (formulação comercial). 

O trabalho constou de 2 ensaios, no primeiro efe 

tuou-se uma aplicação direcionada da 'áuspensão de conldios so 

bid posturas da broca da cana e no segundo,na aplicação da 

suspensão, procurou-se retratar a situação de campo. 
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No primeiro experimento, utilizaram-se tiras de 

papel sulfite (11 x 4 cm) com uma das extremidades coladas so 

bre caixas plásticas com 5 cm de diâmetro (suporte) e dobradas 

na parte superior livre, onde foram fixadas as posturas de V. 

iacchafiallA, com um dia de idade e número conhecido de ovos, 

ao que convencionou-se chamar de unidade. 

Assim, simulou-se as possíveis posições das pos_ 

turas que ocorrem no campo sobre as folhas de cana, com as se 

guintes localizações: horizontal superior (S) e inferior (I) 

e vertical lateral (L). 

Cada unidade foi disposta em 4 situações dife 

rente's, guardando um espaço de 0,50 m entre si, formando um 

conjunto. As posições das unidades no conjunto em função do 

sentido da aplicação foram as seguintes: lateral a favor (1), 

lateral a direita (2), lateral a esquerda (3) e lateral con 

tra C4). 

Este conjunto foi repetido por 5 vezes, totalî  

zando 20 unidades para cada dosagem utilizada. 

A aplicação foi realizada com um pulverizador 

costal JACTO, com bico r>2 cõnico. 

As dosagens aplicadas foram: 100 gde conídios/ha 

(T-l), 200 g de conídios/ha (T-2), 300 g de conídios/ha (T-3) 

e Testemunha, utilizando-se 90 litros de água por hectare. 

Após a aplicação do fun,70, as posturas foram in 

dividualizadas em caixas plásticas, forradas com papel filtro, 

umedecidas e mantidas em câmara climatizada a temperatura de 
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279C e fotoperiodo de 14 horas. 

Sete dias após, foi observada a viabilidade dos 

ovos para as diversas posições das posturas nos respectivos 

tratamentos. 

O segundo experimento foi realizado em cana so 

ca da variedade NA56-79, com 5 meses de idade. O delineamen 

to experimental foi em blocos com 4 repetições, sendo os S£ 

guintes tratamentos por bloco: 100 g de conídios/ha (T-4), 

200 g de conldios/ha (T-5), 300 g de conídios/ha (T-6) e Teste 

munha. Cada parcela constituiu-se numa faixa composta de 2 

linhas de cana com 10 metros, espaçadas de 1,40 m entre si, 

com 4 m de bordadura no sentido da linha. 

A aplicação foi realizada sobre as folhas na 

linha de cana com um pulverizador costal a pressão constante 

2 
(45 libras/polegada ), com dois bicos D2 cõnicos, espaçados 

de 0,50 m entre si, utilizando-se uma vazão média de 135 li_ 

tros/ha. 

Neste experimento, foram feitas observações de 

quantidade de conldios do fungo, nas seguintes condições: na 

suspensão empregada, na deposição por área e por face da fo 

lha (ventral e dorsal). 

A quantidade de conldios na suspensão para cada 

tratamento foi estimada coletando-se amostras nos bicos do 

pulverizado::, antes e apôs a aplicação para cada parcela. Com 

as amostras homogeneizadas foram feitas contagens do número 

de conldios em lâmina de Neubauer. 
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Para a determinação da deposição por área, fo 

ram distribuídas nas linhas de cada parcela, a cada 2 metros 

de distância, na altura do palmito da cana, caixas plásticas 

«• 2 

de 5 cm de diâmetro (aproximadamente 20 cm ) contendo BDA. 

FOram anotadas as seguintes posições para a su 

perfície de BDA exposta a aplicação, considerando a linha de 

cana e o sentido do caminhamento como pontos de referência (1 

a 10): para cima (C), para baixo (B), para a esquerda (E) e 

para a direita (D), conforme a Figura 2. 

A quantidade de conídios depositada nas faces do 

limbo foliar foi determinada fixando-se ao acaso, papéis sul̂  

fite retangulares de 5 cm x 2 cm, nas posições ventral e dor 

sal da folha conjuntamente, em numero de 5 repetições por 

parcela. 

Imediatamente após a aplicação, estes papeis fo 
2 

ram retirados e recortados (aproximadamente 1 cm ) e deposita 

dos em frascos contendo 50 ml de água destilada mais espalhan 

te Agrai, visando a retirada dos conídios depositados sobre o 

papel sulfite. Apôs a homogeneização da susoensão, foram fejL 

tas contagens do número de conídios em lâmina de Neubauer. 

Para observar a ação do fungo sobre ovos de V. 

6Acc.lian.alia, posturas da broca da cana com 3 dias de idade, 

previamente contadas, foram colocadas em papel sulfite de 

5 cm x 2 cm e distribuídas nas folhas de cana em número de 10 

posturas por parcela, adotando-se a mesma metodologia descri 

ta para a determinação da deposição de esporos no papel sulfî  

http://6Acc.lian.alia
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sentido da 
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PLACAS COM BDA: 

O Para Cima (O 

[Z Para Direita (D) 

0 Para BaiXD (B) 

T Para Esquerda (E) 

QC-! 

m. E ~ 4 

B-3 

J>-2 

(Sc-i 

t sentido da aplicação 

Figura 2: Esquema da disposição das 10 placas com BDA, nas ljL 

nhas de cana-de-açúcar, para avaliar a deposição 

deconldiosde Mztaxhizium aniòopliaz. 
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te. 

Apôs a aplicação do fungo, as caixas plásticas 

com BOA foram retiradas, tampadas e mantidas em câmara clima 

tizada a 279C por 20 horas, sendo posteriormente, conservadas 

em geladeira (- 59C) até a contagem de conldios, que foi feita 
2 ^ 

em 5 campos de 0,25 cm por caixa, utilizando-se um microsco 

pio. 

Após a aplicação, as posturas foram retiradas e 

individualizadas em caixas plásticas, umedecidas e mantidas em 

câmara climatlzada a 279C e posteriormente, verificou-se avia 

bilidade dos ovos 7 dias após. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1. Zimogramas para ot-esterase dos isolados de HttaAhl 

zium anítopl-Lae. 

Os zimogramas para a-esterase dos 5 isolados 

são apresentados na Figura 3. 

Através dos padrões eletrofóreticos, os isolados 

foram reunidos em 2 grupos com zimogramas semelhantes: o prî  

meiro grupo constituído pelos isolados SPL-3F, PL-2, PL-5 e 

PL-17 e o segundo grupo representado pelos isolados PL-7 e 

PL-28. 



SPL-3F PL-2 PL-5 PL-17 PL-7 PL-28 

Figura 3: Zimogramas para a-esterase dos diferentes isolados de Me.tatihiziu.rn 

pliat. 

aniào 
ui 

http://Me.tatihiziu.rn
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5.2. Determinação do efeito da radiação gama sobre dife 

rentes isolados de Mztaihizium aniòopliae. 

Os dados de porcentagem de viabilidade de con£ 

dios de M. an-íóoplíae. dos isolados testados, nas diversas do 

ses de radiação gama e os resultados da análise estatística 

e confronto das médias são apresentados nas Tabelas 4,5, 6, 

7, 8 e 9, pelas quais, pode-se observar que ocorreu uma dimi 

nuição da viabilidade dos conldios a medida que se aumentou a 

dose de radiação gama. 

Os dados de porcentagem de viabilidade dos 5 iso 

lados foram agrupados para cada dose e com os dados transfor 

mados foram feitas as análises de variância e confronto das 

médias, cujos resultados encontram-se na Tabela 10, pelos 

quais, observa-se uma diferença significativa na germinação 

dos conídios para as doses utilizadas nos diversos isolados 

testados. 

Os resultados da análise de regressão linear 

entre a porcentagem de viabilidade e a dose de radiação gama 

utilizada, assim como os valores da DE-50 de cada isolado são 

apresentados na Tabela 11, através dos quais, determinou-se 

que a ordem crescente de resistência â radiação gama foi: 

PL-17, PL-5, SPL-3F, PL-2, PL-7 e PL-28. Estes dados de so 

brevivência õe conldios são diferentes dos apresentados por 

SANTOS (1978) e OKINO et alii (1978), devido talvez, a método 

logia de irradiação empregada, pois neste último trabalho os 



Tabela 4: Porcentagem de viabilidade de conldios de UztaKhizlum <inih option isolado 

SPL-3F, sob diversas doses de radiação gama e resultados da análise estatis 

tica. 

TS^ *«P« 

Dosea (KradFV^ 

0 

25 

50 

100 

200 

400 

800 

I 

100,00 

86,96 . 

77,82. 

10,31 

4,76 

0,00 

0,00 

II 

100,00 

87,72 

79,68 

11,50 

4,31 

0,00 

0,00 

IZI 

100,00 

88,49 

76,33 

10,71 

• 5,66 

0,00 

0,00 

% 
IV 

100,00 

84,39 

74,63 

11,11 

5,66 

0,00 

0,00 

V 

100,00 

83,68 

77,22 

11,50 

4,76 

0,00 

0,00 

VI 

100,00 

85,47 

75,18 

12,28 

5,21 

0,00 

0,00 

Midi* tranaf. 
Mídia 

Are San / %/WÔ 

100,00 90,00 

86,12 ' 68,16 

76,81 61,23 

11,23 19,57 

5,06 12,98 

Tukay 

5» 

• 

b 

o 

d 

. • 

F tratamentos » 6.511,86** C.V. = 1,99 s(m) 

* Significativo ao nível de 5% de probabilidade 

0,41 d.m.s.* » 1,70 

** Significativo ao nível de 1% de probabilidade 

OBS: As médias seguidas da mesma letra não diferem estatisticamente entre si 



Tabela 5: Porcentagem de viabilidade de conidios de MetaA.fi-cz-i.um aniòopliat isolado 

PL-2, sob diversas doses de radiação gama e resultados da analise estatlsti. 

ca. 

Rep. 

Dos**(Kr*dl 
IX XII IV VI Midi* 

Midi* tr*n»f. Tuk*y 

Are Sm / %/100 5t 

0 

25 

50 

100 

200 

400 

800 

100,00 100,00 100,00 ^00,00 100,00 100,00 100,00 

93,02 

74,63 

8,67 

2.91 

0,00 

0,00 

94,79 

74,35 

9,50 

3,38 

0,00 

0,00 

91,74 

77,52 

9,09 

2,44 

o,oc 

0,00 

90,09 

79,68 

11,89 

2.44 

0,00 

0,00 

88,49 

77,82 

12,66 

2,91 

0,00 

0,00 

87,72 

77,22 

10,71 

2,44 

0,00 

0,00 

90,97 

76,87 

10,42 

2,75 

90,00 

72,68 

61,25 

18,79' 

9,53 

b 

e 

d 

F tratamentos = 2.944,34** C.V. - 3,12% s (m) 

* Significativo ao nível de 5% de probabilidade 

0,64 d.m.8.*«2,67 

** Significativo ao nível de 1% de probabilidade 

OBS: As médias seguidas da mesma letra nao diferem estatisticamente entre si 

http://MetaA.fi-cz-i.um


Tabela 6: Porcentagem de viabilidade de conldios de HitCLihizium aniAoplíae. isolado 

PL-5, sob diversas doses de radiação gama e resultados da análise estatlsti^ 

ca. 

Dosas 

0 

25 

SO 

100 

200 

400 

•00 

,. Rsp. 

uu«*Nw 
X 

100,00 

90,01 

74,63 

7,41 

1,96 

0,00 

0,00 • 

XT 

100,00 

88,49 

78,43 

9,26 

2,44 

0,00 

0,00 

XXX 

100,00 

87,72 

78,12 

6,54 

0,99 

0,00 

0,00 

XV 

100,00 

•7,72 

62,69 

13,04 

2,44 

0,00 

0,00 

V 

100,00 

89,28-

62,89 

' 13,79 

1,96 

0,00 

0,00 

VI 

ioo,oo 

86,96 

.«,49 

12,26 

2,44 

0,00 

0,00 

M*dU 

100,00 

68,36 

70,04 

10,22 

2,04 

' 

Midi* transf. 

Aro 8«n/"%7IW 

90,00 

70,07 

54,97 

18,46 

8,13 

Tufcsy 

St 

P tratamentos » 992,43** C.V. » 5,521 s(m) 

* Significativo ao nível de 5% de probabilidade 

1,20 d.m.s.* • 4,57 

** Significativo ao nível de 1% de probabilidade 

OBS: As médias seguidas da mesma letra não diferem estatisticamente entre si 



Tabela 7* Porcentagem de viabilidade de oonldioa de Mtta.fih4.zium anlèopllat isolado 

PL-7, sob diversas doses de radiação gama e reaultadoa da anlliae estatXsti 

ca. 

Rap. 

Doava(Krad) 
XX XXX IV VI Nêdl» 

Mista trantf. Tukay 

Are »an / %Aòò 5% 

0 

2S 

50 

100 

200 

;ou 

soo 

00,00 

94,79 

71, «8 

35,90 

«,»B 

0,00 

0,00 

100,00 

92,5» 

73, SO 

35, OS 

5, SC 

0,00 

0,00 

100,00 

90,91 

70,92 

35,90 

8,70 

0,00 

0,00 

109,00 

90,50 

80,64 

3S,51 

l ,2« 

0,00 

0,00 

100,00 

90,09 

•4,74 

35,27 

7,S3 

0,00 

0,00 

100,00 

• 9 , «9 

79, SI 

31,71 

• ,2« 

0,00 

0,00 

ioo;oo . 
• 1 . 4 3 

7S,»1 

33,8» 

?#«1 

90,00 

73,07 

11,42 

. 34,80 

15,9S 

• 

b 

e 

d 

• 

F tratamentos - 1.230,63** C.V. - 3,69% s(m) - 0,84 d.m.s.* • 3,48 

* Significativo ao ntvel de 5% de probabilidade 

** Significativo ao nível de 1% de probabilidade 

OBS: As médias seguidas da mesma latra não diferem astatlsticamante antra ai 

http://Mtta.fih4.zium


Tabela 8: Porcentagem de viabilidade de conídios de Uctanhlzlam anisopt<tat isolado 

PL-17, sob diversas doses de radiação gama e resultados da análise estatís_ 

tica. 

>. Rep. 

Doses (KradTv. 

0 

25 

50 

100 

200 

400 

800 

I 

100,00 

89.69 

66,44 

7,83 

2,44 

0,00 

0,00 

II 

100,00 

89.28 

65,36 

6,54 

2,91 

0,00 

0,00 

III 

100,00 

86,96 

63,69 

7.41 

1,96 

* 0,00 

0,00 

IV 

100,00 

88,10 

64,31 

9,09 

2,44 

0,00 

0,00 

V 

100,00 

91,32 

. 64,72 

8,26 

1,48 

0,00 

0,00 

VI 

100,00 

88,11 

66,44 

6,98 

1,96 

0,00 

0,00 

Média 

100,00 

88,91 

65,16 

7,68 

2,20 

Média transf. 

Are San / t/100 

90,00 

70,58 

53,82 

16,07 

8,48 

Tukay 

5% 

a 

b 

e 

d 

• 

F tratamentos = 8.321,72** C.V. = 1,96% s(m) = 0,38 d.m.s.* • 0,61 

* Significativo ao nível de 5% de probabilidade 

** Significativo ao nível de 1% de probabilidade 

OBS: As médias seguidas da mesma letra não diferem estatisticamente entre si 



Tabela 9: Porcentagem de viabilidade de conídios de Metaikizium aniiopliae. isolado 

PL-28, sob diversas doses de radiação gama e resultados da análise esta 

tlstica. 

Rep. 

*(KradJ II III IV VI 

Média transf. Tukey 

M S d i* Are San / %/l00 5% 

0 

25 

SO 

100 

200 

4CÚ 

800 

100,00 100,00 10C,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

97,56 

89,28 

34,64 

16.32 

0,00 

0,00 

97,09 

86,58 

33,55 

11,89 

0,00 

0,00 

97,09 

90,09 

37,30 

15,25 

* 0,00 

0.00 

91,74 

88,89 

35,27 

10,31 

0,00 

0,00 

92,59 

88,49 

34,85 

11,50 

0,00 

0,00 

91,32 

89,28 

35,69 

12,28 

0,00 

0,00 

94,56 

88,77 

35,22 

12,92 

90,00 

76,95 

70,44 

36,39 

21,01 

a 

b 

c 

d 

F tratamentos = 1.228,51** C.V. = 3,44% s(m) « 0,83 d.m.s.* = 3,44 

* Significativo ao nível de 5% de probabilidade 

** Significativo ao nível de 1% de probabilidade 

OBS: As médias seguidas da mesma letra não diferem estatisticamente entre si 



Tabela 10: Dados médios, transformados em Are Sen / %/100, da porcentagem de viabili. 

dade de conidios dos isolados de Hc.ta.Khi.z4.wtn ani&opl-Lat, sob diferentes do 

ses. de radiação gama e resultados do confronto das médias pelo teste de 

Tukey a 5%. 

ses 
(Krad) 25 50 . 100 200 

SPL-3F 

PL- 2 

PL-5 

PL-7 

PL-17 

PL-28 

P t r a t . 

C.V. 

s(m) 

d . m . s . * 

6 8 , 1 6 a 

7 2 , 6 8 bc 

7 0 , 0 7 ab 

73 ,07 bed 

70 ,58 ab 

7 6 , 9 5 d 

10 ,26** 

3 ,24 

0 , 9 5 

4 ,10 

6 1 , 2 3 b 

61 ,25 b 

56 ,97 ab 

61 ,42 b 

5 3 , 8 2 a 

70 ,44 c 

2 5 , 5 0 * * 

4 ,47 

1 ,11 

4 ,77 

1 9 , 5 7 b 

18 ,79 b 

18 ,46 ab 

36 ,80 c 

1 6 , 0 7 a 

36 ,39 c 

2 4 6 , 5 4 * * 

6 ,12 
• 

0 , 6 1 

2 , 6 2 

12 ,98 b 

9 , 5 3 a 

8 , 1 3 a 

1 5 , 9 8 c 

8 , 4 8 a 

2 1 , 0 1 d 

102 ,87** 

9 , 6 5 

0 ,50 

2 , 1 5 

* Significativo ao nível de 5% de probabilidade 

** Significativo ao nível de 1% de probabilidade 

OBS: As médias seguidas da mesma letra não diferem estatisticamente entre si 

http://Hc.ta.Khi.z4.wtn


Tabela 11: Resultados da análise de regressão linear entre a porcentagem média de via 

bilidade de conldios e a dose de radiação gama para os diversos isolados de 

Me.tax.h4.z4.um aniooptiaz. 

Parâmetros 
Isolados 

Coeficiente 
de correlação 

r 

Coeficiente 
angular 

b 

Coeficiente 
linear DE-50 

(krad) 

SPL-3F 

PL-2 

PL-5 

PL-7 

PL-17 

PL-28 

15 ,06** 

15 ,74** 

16 ,69** 

65 ,32** 

14 ,63** 

31 ,69** 

- 0 , 9 1 3 

- 0 , 9 1 6 

- 0 , 9 2 1 

- 0 , 9 7 8 

- 0 , 9 1 1 

- 0 , 9 5 6 

- 0 , 5 1 

- 0 , 5 3 

- 0 , 5 3 

- 0 , 4 9 

- 0 , 5 2 

- 0 , 4 8 

94 ,28 

96 ,30 

93 ,61 

98,80 

92 ,11 

102,15 

86 ,40 

86 ,60 

82 ,85 

100,46 

80 ,36 

109 ,10 

Significativo ao nível de 1% de probabilidade 

http://Me.tax.h4.z4.um
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autores determinaram que a irradiação em meio líquido foi miais 

eficiente em causar a letabilidade em linhagens haplõides de 

kòptHQÍLl\i& nidulanò, quando comparada a meio sólido, o que 

também deve ser válido para a espécie M. anihopULat. 

Com os dados da Tabela 10, calculou-se a razão 

de viabilidade dos isolados para cada dose de radiação utili, 

zada, cujos resultados encontram-se na Tabela 12. Estes da 

dos foram plctados em gráfico, conforme a Figura 4, pela qual 

observa-se que ocorreram semelhanças nas respostas dos isola 

dos com zimogramas afins, e que a sensibilidade dos conldios 

â radiação gama está diretamente associada ao padrão eletrofo 

rético do isolado. 

5.3. Determinação do efeito da radiação ultravioleta so 

bre os diferentes isolados de Me.taAhízlum aniòopllae. 

Os dados de porcentagem de viabilidade de coní. 

dlos de M. anlòopllae. dos diferentes isolados utilizados para 

diversos tempos de exposição ã radiação ultravioleta são apre 

sentados nas Tabelas 13, 14, 15, 16, 17 e 18. 

Analogamente aos resultados obtidos no experî  

mento com radiação gama, também ocorreu uma diminuição gra 

dual da viabilidade dos conldios ã medida que se aumentou o 

tempo de exposição ã radiação ultravioleta. 

Com os dados transformados da porcentagem de 

viabilidade dos isolados para cada tempo de exposição foram 



Tabela 12» Razão de viabilidade dos isolados de Me.ta.Khizi.um aniòoptiae. nas diversas do 

ses de radiação gama, utilizando-se oomo padrão o isolado SPL-3F. 

JJoses 
s(Krad) 

Isolados 
25 50 100 200 

SPL-3P 

PL- 2 

PL- 5 

PL- 7 

PL- 17 

PL- 28 

1.000 

1.066 

1.028 

1.072 

1.035 

1.129 

1.000 

1.000 

930 

1.003 

879 

1.150 

1.000 

960 

943 

1.880 

821 

1.859 

1.000 

734 

626 

1.231 

653 

1.618 

http://Me.ta.Khizi.um
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Figura 4: Perfil das razões de viabilidade e zimogramas dos! 
I 

diversos isolados de Wzta.nki.zium anitopliaz, subme' 

tidos ã radiação gama/ tonu.ndo-se como padrão o 

isolado SPL-3F. 

http://Wzta.nki.zium


Tabela 13: Porcentagem de viabilidade de conldios de MttaKkízium aniioptlat isolado 

SPL-3F, obtidas para diversos tempos de exposição à radiação ultravioleta 

e resultados da análise estatística. 

Oos«s 

0 

20 

30 

35 

40 

45 

50 

55 

60 

«5 

75 

90 

Wap. 

U«gí\ 
X 

1 0 0 , 0 0 

9 8 , 5 2 

9 6 . 6 2 

9 4 , 7 9 

8 9 , 2 0 

7 2 , 2 0 

5 3 , 3 3 

1 7 , 3 5 

4 , 7 6 

3 , 8 5 

2 , 4 4 

0 ,99 

XX 

1 0 0 , 0 0 

9 8 , 5 2 

9 7 , 5 6 

9 2 , 5 9 

9 0 , 0 9 

6 8 , 0 3 

3 7 , 5 0 

1 4 , 8 9 

3 , 8 5 

2 , 9 1 

1 ,48 

0 , 5 0 

XXX 

1 0 0 , 0 0 

9 9 , 0 1 

9 7 , 0 9 

9 1 , 7 4 

8 8 , 1 0 

6 8 , 6 6 

3 4 , 6 4 

1 2 , 6 6 

2 . 4 4 

2 , 4 4 

2 , 9 1 

0 .50 

IV 

100 ,00 

98 ,04 

9 6 , 1 5 

9 0 , " 1 

88 ,49 

67 ,34 

3 6 , 1 0 

1 9 , 0 3 

3 , 3 8 

3 , 3 8 

1,1)6 

0 ,99 

V 

1 0 0 , 0 0 

9 9 , 0 0 

9 6 , 6 2 

9 3 , 0 2 

8 9 , 6 8 

6 8 , 9 6 

3 5 , 4 8 

1 5 , 6 1 

4 , 7 6 

3 , 8 5 

1 .47 

0 ,50 

• 

Midi» 

1 0 0 , 0 0 

9 8 , 6 2 

9 6 , 8 1 

9 2 , 6 1 

8 9 , 1 3 

68 ,64 

3 9 , 4 1 

Í 5 , 9 1 

3 , 8 4 

3 ,29 

2 , 0 5 

0 ,70 

Nidia transf . 
. 

Aro Sen / 1 / 1 0 0 

9 0 , 0 0 

83 ,30 

7 9 , 7 4 

74 ,29 

7 0 , 7 6 

5 5 , 9 5 

38 ,84 

2 3 , 4 6 

1 1 , 2 2 

1 0 , 4 0 

8 ,16 

4 , 7 1 

Tukay 

5% 

h 

i 

w 

• b 

s On) - 0,78 d.m. s. P tratamentos - 1.796,71** C.V. - 3,821 

* Significativo ao nível de 5% de probabilidade 

** significativo ao nível de 1% de probabilidade 

OBS: As médias seguidas da mesma letra não diferem estatisticamente entre si 

3,81 

U» 



Tabela 14: Porcentagem de viabilidade de conldios de Mztaihizium aniiopiiat isolado 

PL-2, obtidas para diversos tempos de exposição à radiação ultravioleta e 

resultados da análise estatística. 

Doses 

0 

20 

30 

35 

40 

45 

50 

55 

60 

65 

75 

90 

Rep. 

(segN. 

, 

I 

100 ,00 

9 6 , 1 5 

9 2 , 1 6 

87 ,34 

7 8 , 1 2 

67 ,34 

6 2 , 9 0 

28 ,82 

13 ,79 

6 , 9 8 

3 , 3 8 

1 ,48 

IX 

100 ,00 

9 6 , Í2 

9 1 , 3 2 

8 6 , 2 1 

7 9 , 6 8 

66 ,00 

65 ,14 

28 ,06 

12 ,66 

6 , 1 0 

2 .44 

1,00 

I I I 

100 ,00 

9 6 , 1 5 

9 1 , 3 2 

85 ,47 

7 9 , 6 8 

64 ,52 

5 9 , 8 8 

2 4 , 8 1 

11 ,50 

6 ,54 

4 , 3 1 

1,96 

IV 

100 ,00 

9 7 , 0 8 

9 0 , 5 0 

8 6 , 5 8 

77 ,82 

6 3 , 9 0 

59 ,70 

27 ,80 

1 2 , 2 8 

7 , 4 1 

1,96 

1,00 

V 

1 0 0 , 0 0 

96 ,62 

8 9 , 6 8 

86 ,96 

77 ,52 

6 4 , 9 3 

59 ,35 

25 ,37 

1 1 , 1 1 

6 ,54 

2 ,44 

1,00 

Média 

100 ,00 

9 6 , 5 2 

90 ,99 

8 6 , 5 1 

78 ,56 

65,34 

61 ,27 

26 ,97 

12 ,27 

6 , 7 1 

2 , 9 1 

1,29 

Média t r a n s i . 

Are Sen / »/100 

9 0 , 0 0 

79 ,27 

7 2 , 5 5 

6 8 , 4 3 

6 2 , 4 3 

5 3 , 9 3 

51 ,52 

31 ,26 

20 ,49 

15 ,01 

9 ,72 

6 ,45 

TuK. . 

5\. 

1 

k 

j 

1 

h 

g 

f 

e 

d 

c 

b 

a 

F tratamentos - 4.618,42** C.V. = 2,05% s(m) » 0,43 d.m.s.* 2,08 

* Significativo ao nível de 5% de probabilidade 

•** Significativo ao nível de 1% de probabilidade 

OBS: As médias seguidas da mesma letra não diferem estatisticamente entre si 

Ul 



Tabela 15: Porcentagem de viabilidade de conídlos de Mitaxhizlum anliopllaz isolad 

PL-5, obtidas para diversos tempos de exposição a radiação ultravioleta e 

resultados da análise estatística. 

Doaaa 

0 

20 

30 

35 

40 

45 

50 

55 

60 

65 

75 

90 

Map. 

(aagN. 
X 

100-, 00 

95, 

91, 

85, 

70, 

69, 

62, 

19, 

11, 

6, 

3, 

1. 

,69 

,32 

,11 

,43 

r20 

,50 

,68 

,11 

,54 

,38 

,96 

XX 

100, 

96, 

92, 

84, 

78, 

68, 

«1. 

20, 

13, 

7, 

4, 

2, 

,00 

,61 

,16 

39 

,12 

,26 

,35 

,95 

,42 

83 

76 

,91 

XXX 

100, 

95, 

90, 

85, 

76, 

66, 

61, 

20, 

15, 

5, 

2, 

2, 

,00 

,69 

,09 

,11 

,92 

,44 

,16 

,00 ' 

,25 

66 

91 

44 

IV 

100, 

95, 

90, 

84, 

77, 

66, 

60, 

23, 

12, 

4, 

2, 

1. 

,00 

,24 

r5Ò 

,39 

,52 

,66 

,42 

,66 

,66 

31 

44 

,96 

V 

100, 

96, 

89, 

83, 

76', 

66, 

60, 

22, 

13, 

5, 

3, 

1. 

,00 

,13 

,28 

,6p 

,63 

,89 

,61 

,48 

,04 

,66 

38 

,96 

• 

Mídia 

100, 

95, 

90, 

84, 

77, 

67, 

61, 

• '21, 

13, 

6, 

3, 

2, 

,00 

,88 

,67 

,54 

,52 

,49 

,21 

,35 

,10 

,00 

,37 

25 

Mftdia tranaf. 

Are San 

90, 

78, 

72, 

66, 

61, 

55, 

51, 

27, 

21, 

14, 

10, 

8, 

• 1/100 

,00 

,30 

' M 

,85 

,70 

,24 

,48 

,51 . 

,19 

11 

52 

59 

Tukay 

5% 

k • 

j 

i 

h 

9 

£ 

• 

d 

0 

" b 

a 

a 

F tratamentos = 4.538,55** C.V. = 2,05 s(m) - 0,43 d.m.s.* » 2,07 

* Significativo ao nível de 5% de probabilidade 
** Significativo ao nível de 1% de probabilidade 
OBS: As médias seguidas da mesma letra não diferem estatisticamente entre si 

o 



Tabela 16: Porcentagem de viabilidade de conldios de tíe.taihizium anUopliae. isolado 

PL-7, obtidas para diversos tempos de exposição ã radiação ultravioleta e 

resultados da analise estatística. 

Doses 

0 

20 

30 

35 

40 

45 

50 

55 

60 

65 

75 

90 

Rep. 

<segí*\ 

• 

I 

100,00 

95,24 

90,50 

85,47 

77,22 

35,48 

12,28 

9,90 

3,85 

2,91 

1,48 

0,99 

II 

100,00 

93,46 

92,16 

84,03 

74,63 

32,20 

11,11 

7,83 

4,31 

2,44 

1,96 

0,50 

III 

100,00 

' 92,59 

91,32 

82,99 

74,91 

33,77 

11,89 

6,10 

2.91 

3,38 

2,44 

0,50 

IV 

100,00 

95,69 

91,74 

81,97 

75,76 

31,74 

13,42 

7,41 

3,38 

2,91 

1,96 

1,48 

V 

100,00 

94,79 

90,00 

79,36 

73,26 

31,66 

12,28 

5,66 

4,31 

1,96 

1,4 8 

0,50 

Média 

100,00 

94,35 

91,14 

82,76 

75,16 

32,97 

12,20 

7,38 

3,75 

2,72 

1,<J6 

0,79 

Média transi. 

Are Sen / %/100 

90,00 

76,32 

72,70 

65,50 

60,11 

35,04 

20,43 

15,69 

11,14 

9,45 

7,81 

4,97 

Tukey 

5t 

k 

j 

i 

h 

9 

t 

e 

d 

c 

bc 

b 

a 

s(m) = 0,52 d.m.s.* = 2,54 F tratamentos = 3.655,71** C.V. = 2,98% 

* Significativo ao nível de 5% de probabilidade 

** Significativo ao nível de 1% de probabilidade 

OBS: As médias seguidas da mesma letra não diferem estatisticamente entre si 



Tabela 17: Porcentagem de viabilidade de conídios de Mcfai/i.-'zium aníiopCiac isolado 

PL-17, obtidas para diversos tempos de exposição ã radiação ultravici ;ta o 

resultados da análise estatística. 

Doses 

0 

20 

30 

35 

<o 
45 

50 

R«p. 

UegN. 
I 

lOOvOO 

7 5 , 4 7 

4 0 , 1 1 

5 ,66 

1 ,47 

0 ,99 

0 , 5 0 

ZZ 

100 ,00 

7 6 , 3 3 

33 ,77 

5 .21 

0 ,50 

0 ,50 

0 ,50 

I I I 

1 0 0 , 0 0 

76 ,04 

4 0 , 1 1 

4 ,76 

0 ,99 

0 ,99 

0 ,50 

IV 

100 ,00 

6 9 , 9 3 

3 7 , 8 8 

1,96 

4 ,30 

1,47 

0 ,50 

V 

100 ,00 

66 ,88 

35 ,89 

3 ,04 

1,96 

0 ,50 

0 ,50 

Média 

100,00 

72 ,93 

37 ,55 

4 ,29 

1,64 

0,89 

0 ,50 

Media t r a n s i . 

Are Sen / i /100 

9 0 , 0 0 

58 ,70 

40 ,28 

1 1 , 7 8 

7 ,35 

3 ,30 

4 ,05 

Tukey 

5 4 

0 

d 

c 

b 

ab 

nb 

a 

F tratamentos • 573,59** C.V. = 9,91% s (m) = 1,38 d.m.s.* 6,18 

* Significativo ao nível de 5% de probabilidade 

** Significativo ao nível de 1% de probabilidade 

OBS: As médias seguidas da mesma letra não diferem estatisticamente entre si 

As doses superiores a 50 segundos de exposição apresentaram % de viabilidade 

igual a zero 

cr. 
to 



Tabela 18: Porcentagem de viabilidade ,de conldlos de Mztaihizium aniioptiaz Isolado 

PL-28, obtidas para diversos tempos de exposição à radiação ultravioleta e 

resultados da analise estatística. 

Dosas 

0 

20 

30 

35 

40 

45 

SO 

55 

CO 

65 

• 
Map. 

(••9)%^ 

. 

• 

X 

100,00 

97,09 

92,14 

66,39 

32,88 

18,70 

5,66 

1,96 

0,99 

0,50 

IX 

100,00 

96,62 

94,79 

62,69 

36,71 

13,79 

4,31 

3,38 

. 0,50 

0,50 

III 

100,00 

95,69 

89,28 

61,54 

33,77 

9,50. 

8,26 

1,48 

0,50 

0,50 

IV 

100,00 

98,04 

90,50 

67,34 

35,89 

11,50 

5,66 

2,44 

1,48 

0,99 

V 

100,00 

97,56 

90,09 

62,30 

30,31 

8,67 

8,67 

1,48 

0,50 

0,50 

Mídia 

ioo,oo 

97,00 

91,36 

64,15 

33.91 

12,43 

6,51 

2.15 

0,79 

0,60 

Midi* tr«naf. 

Are San / t/100 

90,00 

80,11 

72,91 

53,23 

35,60 

20,46 

14,66 

8,32 

4,97 

4,38 

Tukey 

51 

h 

9 

l 

a 

d 

c 

c 

b 

ab 

a 

0,83 d.m.s.* • 3,93 F tratamentos - 1.599,59** C.V. - 4,82 s(m) 

* Significativo ao nível de 5% de probabilidade 

** Significativo ao nível de 1% de probabilidade 

OBS: As médias seguidas da mesma letra não diferem estatisticamente entre si 

As doses superiores a 65 segundos de exposição apresentaram % de viabilidade 

igual a zero. 



64. 

feitas as análises de variância e confronto das médias, cujos 

resultados são apresentados na Tabela 19, pelos quais, obser 

va-se uma diferença significativa na germinação dos conídios 

para os tempos de radiação utilizados. 

Os resultados da ar.ali.se de regressão linear en 

tre a porcentagem de viabilidade dos conídios com os respecti 

vos tempos de exposição à radiação ultravioleta e os valores 

da DE-50 dos isolados são apresentados na Tabela 20. Pelos 

valores da DE-50 verificou-se que a ordem crescente de resis

tência foi: PL-17, PL-28, PL-7, SPL-3F, PL-5 e PL-2. 

Os resultados da DE-50 são próximos aos obtidos 

por SOZA GOMEZ (1983) utilizando outros isolados, porém são 

diferentes dos resultados de OXINO et alii (1978) quando irra 

diaram os conídios em uma solução fisiológica, mascarando de£ 

ta forma, a interação da radiação sobre os conídios. 

Com os dados da Tabela 19 calculou-se a razão 

de viabilidade para a radiação ultravioleta, cujos resultados 

são apresentados na Tabela 21. Os dados foram plotados em 

gráfico, conforme a Figura 5, onde observa-se que ocorreu uma 

semelhança no perfil da razão de viabilidade dos isolados que 

apresentaram padrões eletroforéticos afins, ou seja: PL-2 

com PL-5 e PL-17 com PL-28. 

Com os dados da DE-50 para radiação gama e u.1 

travioleta dos diferentes isolados, foi determinada a relação 

entre estes dois tipos de radiação, conforme a Tabela 22, en 

contrando-se em média que o efeito de um segundo de radiação 

http://ar.ali.se


Tabela 19: Dados médios, transformados em Arc Sen / %/10Q, da porcentagem de viabili. 

dade de conldios dos isolados de Me.ta.fihA.Z4.um aiUtoplZae, sob diferentes tem 

pos de exposição ã radiação ultravioleta e resultados do confronto das mé 

dias pelo teste Tukey a 5%. 

\ ,Teinpo 

Iao ladoaN^ 

SPL-3P 

PL-". 

PI.-5 

PL-7 

PL-17 

PL-28 

'.' t r a t . 

C.V. 

S (R) 

d . » . s . « 

20 

8 3 , 3 0 d 

7 9 . 2 7 bc 

7 8 . 3 0 b c 

7 6 . 3 ? b 

5 8 . 7 0 a 

8 0 . U o 

1 6 2 . 9 9 * * 

2 . 0 2 

0 . 6 9 

3 . 0 1 

30 

7 9 , 7 4 c 

7 2 , 5 5 b 

7 2 , 2 4 b 

7 2 . 7 0 b 

3 7 . 7 8 a 

7 3 , 0 2 b 

5 7 4 . 5 4 * * 1. 

2 . 0 7 

0 , 6 3 

2 . 7 5 

35 

7 4 , 2 9 d 

. 6 S , 4 6 c 

6 6 , 8 5 c 

6 5 . 5 0 c 

1 1 , 7 8 a 

5 3 . 2 3 b 

125 .07*» 1, 

2 . 7 1 

0 , 6 9 

3 . 0 0 

40 

7 0 , 7 6 d 

6 2 , 4 2 c 

6 1 , 7 0 c 

6 0 , 1 1 c 

7 , 3 5 a 

3 5 , 6 0 b 

. 2 5 8 , 4 8 " 

3 , 0 3 

0 ,67 

2 .94 

45 

5 5 . 9 5 d 

5 3 . 9 3 d 

55 ,24 d 

3 5 , 0 4 c 

5 , 3 0 a 

2 0 , 4 6 b 

7 9 0 , 5 6 * * 

4 . « 

0 , 7 6 

3 . 3 0 

50 

3 8 . 6 4 d 

5 1 , 5 2 e 

5 1 , 4 8 e 

2 0 , 4 3 c 

4 , 0 5 a 

1 4 , 6 6 b 

4 2 3 , 7 7 * * 

7 , 2 1 

.97 

4 . 2 5 

55 

3 3 , 4 6 c 

3 1 , 2 a e 

2 5 , 7 1 d 

1 5 , 6 9 b 

-
8 , 3 2 a 

1 8 0 , 0 2 * " 

7 ,26 

9 , 6 9 

2 . 9 2 

60 

11 ,22 b 

2 0 , 4 9 c 

2 1 , 1 9 c 

l i , 1 4 b 

-
4 ,97 a 

161 ,52** 

8 ,81 

0 ,54 

2 , 3 0 

65 

1 0 , 4 0 b 

1 5 , 0 1 c 

1 4 , 1 1 c 

9 , 4 5 b 

-
4 , 3 8 a 

84,9Ú«" 

9 , 6 1 

0 ,46 

l . * 4 

7S 

8 , 1 6 u 

9 , 7 2 .ib 

10 ,52 b 

7, c l ., 

-
-

5 , U 4 " 

1 4 , 0 8 

0,1,7 

2 , 3 1 

90 

4 , 7 1 a 

C.iS a 

o, 59 u 

• » , c , 7 .i 

-
-

u.' -•• 
1 6 , - 1 . 

- , • 

i , O J 

* Significativo ao nível de 5% de probabilidade 

** Significativo ao nível de 1% de probabilidade 

OBS: As médias seguidas da mesma letra não diferem estatisticamente entre si 

http://Me.ta.fihA.Z4.um


Tabela 20: Resultados da anílise de regressão linear entre a porcentagem média de via 

bilidade de conídios e o tempo de exposição ã radiação ultravioleta para 

os diversos isolados de MítCLKh-izium aniò o plicae.. 

Parâmetros 

Isolados ^^\^ 

SPL-3F 

PL-2 

PL-5 

PL-7 

PL-17 

PL-2 8 

F 

37,29** 

54,21** 

51,02** 

36,78** 

106,19** 

52,34** 

Coeficiente 

de correlação 
r 

-0,888 

-0,919 

-0,914 

-0,887 

-0,956 

-0,916 

Coeficiente 

angular 
b 

-1,58 

-1,48 

-1,47 

-1,53 

2,29 

-1,98 

Coeficiente 

linear 
a 

125,49 

122,17 

121,26 

114,21 

103,16 

120,26 

DE-50 

(seg) 

47,66 

48,73 

48,41 

41,91 

23,20 

35,52 

** Significativo ao nível de 1% de probabilidade 

o» 



Tabela 21: Razão de viabilidade dos isolados de MztaKhizlum anlòopllaz nos diversos 

tempos de exposição ã radiação ultravioleta, utilizando-se como padrão o 

isolado SPL-3F. 

\ Tempo de 
>exposiçSo 

\ <••*> 

XsolcdoX 

SPL-3F 

PL-2 

M.-5 

W*-7 

M.-17 

M.-28 

20 

J.000 

952 

940 

833 

705 

962 

30 

1.000 

910 

906 

912 

474 

916 

* 

35 

1.000 

921 

900 

882 

158 

716 

40 

1.000 

882 

872 

849 

104 

503 

45 

1.000 

964 

987 

626 

95 

366 

50 

1.000 

1.326 

1.325 

526 

104 

377 

55 

1.000 

1.333 

1.096 

669 

-

355 

60 

1.000 

1.826 

1.888 

993 

-

443 

65 

1.000 

.1.443 

1.357 

909 

-

421 

75 

1.000 

1.191 

1.289 

957 

-

-

90 

í.ooq 

1.349 

1.824 

1.055 

0 " 

-

9\ 



68. 

SO 10 so •o 
UV. | H | ) 

TO 
""IP" 
• 0 

Pt-5 F 

R.-2- • 
P L - 7 ' 

5PL-3F- • 1 1 

P L » 1 
1 

PI-17 _Q 
•SOLADO ZMOMAM* 0 T - « t t * r « M 

Figura 5: Perfil das razões de viabilidade e zimogramas dos 

diversos isolados de Me.ta.ihA.zium ani&oplíaz, subme 

tidos ã radiação ultravioleta, tomando-se como pa 

drão o isolado SPL-3F. 

http://Me.ta.ihA.zium


Tabela 22: Dados da DE-50 dos isolados de Mitcuihizium aniiopliat para radiação gama, 

ultravioleta e a relação entre ambas. 

Isolados 

SPL-3F 

PL-2 

PL-5 

PL-7 

PL-17 

PL-2 8 

Média - s <m) 

radiação gama 

(Krad) 

86,40 

86,60 

82,85 

100,46 

80,36 

109,10 

90,96 i 4,61 

DE-50 

radiação ultravioleta 

(seg) 

47,66 

48,73 

48,41 

41,91 

23,20 

35,52 

40,90-4, 11 

RELAÇÃO 

radiação gama (Krad) 

ultravioleta (seg) 

1,813 

1,982 

1,711 

2,397 

3,463 

3,071 

2,41 - 0,29 



70. 

ultravioleta eqüivale ao efeito de 2,41 krad de radiação ga 

ma. 

5.4. Efeito "in vitro" do Ue.taKhizA.am ani.6opl4.ae. sobre 

ovos da broca da cana, Viatiaza. òacchanatiA 

Os dados de viabilidade corrigida dos ovos de 

V. iacchaKalii quando inoculados com M. aniòopliae. são apre 

sentados nas Tabelas 23, 24 e 25. 

Na Tabela 23 (experimento 1), pôde-se observar 

que o fungo M. ani&optiaz inoculado por imersão apresentou um 

controle eficiente para as posturas não tragadas, enquanto 

que para as posturas tratadas houve uma certa proteção con 

tra a germinação dos conidios, o que interferiu na coloniza 

ção do fungo. Este fato observado, já era esperado pela efi_ 

ciência do tratamento químico para assepsia dos ovos, utilî  

zado pelo IAA/PLANALSUCAR. Para posturas não tratadas, a 

viabilidade corrigida de ovos dos tratamentos 1 e 2 foram de 

7,09% e 8,00%, respectivamente, ocorrendo inclusive, a coloni 

zação do fungo em larvas que eclodiram, provocando como con 

seqüência, sua morte. 

Para o experimento 2, representado na Tabela 

24, verificou-se que quando a quantidade de conidios inocula 

dos por gota aumentou na ordem de 10 , ii.esmo os ovos tratados 

foram colonizados por M. aniòopliae, apresentando viabilidade 

baixa em todos os tratamentos. 

http://Ue.taKhizA.am
http://ani.6opl4.ae


Tabela 23: Dados de viabilidade de ovos de Viatlaia. 4acchaia.l<4, nos diversos trata 

mentos do experimento 1, inoculados por imersao com MitaKhlzium anlt>aplicai. 

Trataawntoa 

Poatur*-

1 

2 

3 

4 

3 

« 

? 

• 

9 

10 

u 
12 

13 

14 

IS 

Total 

Viabilidade 

« Viabilidade corrigida 

(Schnaldar • Oralll) 

Taataavunha 

Ovoa 

tratadoa não tratadoi 

total 

26 

16 

16 

16 

36 

25 

23 

30 

20 

16 

16 

2» 

21 

23 

ao 

33* 

-

-

vlivola total 

26 31 

16 27 

16 " 43 

16 17 

36 * 13 

20 16 

23 23 

30 .'.5 

20 44 

16 23 

16 20 

24 26 

21 17 

20 16 

16 21 

324 356 

»5.66 

100,00 

vlivola 

30 

27 

43 

17 

15 

16 

24 

13 

17 

23 * 

20 

26 ' 

17 

10 

21 

323 

90.22 

100,00 

tratadoa 

total 

21 

1» 

27 

22 

16 

16 

26 

21 

13 

33 

20 

23 

23 

26 

22 

336 

-

-

vlivai 

12 

10 

20 

. 21 

13 

14 

27 

16 

12 

23 

14 

7 

22 

21 

12 

246 

73.81 

77,00 

T-l 

Ovoa 

não tratadoa 

• total 

14 

13 

16 

21 

26 

12 

21 

14 

16 

27 

26 

17 

26 

24 

22 

297 

-

• 

vlivola 

6 

7 

0 

0 

0 

0 

3 

0 

2 

0 

0 

0 

12 

0 

0 

0 

0 

19 

.40 

09 

tratadoa 

total 

11 

18 

31 

32 

21 

31 

28 

30 

20 

20 

33 

30 

20 

26 

19 

379 

-

• 

vllvel 

16 

13 

31 

27 

17 

19 

26 

27 

16 

20 

35 

23 

14 

16 

9 

31) 

82,39 

86,16 

T-2 

Ovoa 

não 

i total 

27 

17 

31 

34 

26 

21 

17 

20 

30 

20 

21 

26 

29 

24 

13 

360 

-

" 

tratados 

vlivetf 

0 

0 

6 

3 

4 

2 

0 

0 

4 

0 

0 

0 

4 

0 

1 

26 

7,22 

8,00 

T-l = 2,6 x 10 conSIdios/postura * T-2 = 1,5 x 10 conidios/postura 



Tabela 24: Viabilidade de ovos de Víatiata ia.cchaKe.llo, inoculados por gota com Mitax 

hizium an-i&ópt-iae. no experimento 2. 

Tratamentos 

Núawro d» 
Cal»a 

postura* 

Total 20 

Viabilidade 

« Vlabllidada corrigida 

ISchnaldar * Oralll) 

Taatanunh* 

Ovo» 

tratado* 

total 

*t 

93 

71 

»0 

73 

43S 

-

-

vllvala 

93 

93 

C9 

•9 

73 

419 

97,«5 

100,00. 

nio 

total 

98 

111 

S9 

101 

74 

475 

-

tratados 

vllvala 

98 

110 

•c 
101 

19 

4(4 

97,11 

100,00 

tratadoi 

total 

81 

17 

90 

•1 

91 

130 

-

-

T-•3 

ovoa 

vllvala 

3 

9 

0 

0 

1 

13 

J.Oi 

3,09 

nio 

total 

U« 

•3 

90 

73 

«7 

431 

-

-

tratado* 

vllvala 

3 

0 

1 

0 

0 

3 

0,70 

0,73 

tratado* 

total 

•3 

104 

•3 

94 

99 

4*1 

-

-

vllval 

9 

0 

3 

1 

4 

19 

3,4$ 

3,SI 

T-•4 

Ovo» 

• 

nio 

total 

Ot 

99 

91 

119 

91 

4«( 

-

-

tratado* 

vlivelt 

3 

0 

0 

3 

J 

t 

1,31 

1,3* 

T-3 * 3,1 x 10 conldios/postura T-4 • 1,0 x 10 conldios/postura 

http://ia.cchaKe.llo
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Tabela 25: Viabilidade de ovos de V latia ia tacchafiatiò, inocu 

lados por gota com Ue.tanhiz4.um ani&opliae. no expe 

rimento 3. 

Tcsteouaha 

Ovos 

T-S 

Ovos 

Total viáveis Total Viáveis lotai viáveis 

32 

2* 

32 

29 

27 

27 

0 

lO 

21 

33 

1« 

11 

3 

4 

S 

t 

7 

• 

• 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

1* 

17 

ia 

í» 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

Total 

Viabilidade 

30 

. 22 

33 

30 

45 

2C 

35 

40 

22 

32 

22 

27 

37 

23 

22 

35 

23 

35 

23 

29 

44 

44 

40 

700 

30 

22 

32 

30 

3( 

25 

35 

39 

22 

30 

17 

27 

35 

23 

22 

35 

23 

35 

• 23 

2» 

44 

44 

40 

. "» 

•7,31 

31 

20 

33 - < 

24 1 

3t 1 

24 1 

21 

21 

22 

37 

23 

25 

1» 

, 22 

20 

3* 

31 

a s — 
2» 

27 

25 

40 

23 

«92 1 

2.3 

1 24 

» 30 

> 22 

1 22 

i n 
1 25 

> 27 

í 2t 

D 22 

1 . 42 

II 4 4 

9 30 

9 23 

D 25 

I 40 

1 21 

D 27 

9 31 

» 20 

D 21 

2 34 

3 ?2 

0 23 

« 705 

• 
0 

0 

5 

2 

12 

0 

14 

0 

7 

21 

21 

7 

2 

21 

9 

• 

2 

3 

2 

12 

15 

0 

194 

27,52 

% Viabilidade 

eorrlelda 

(IchweidQT • Orelll) 

(a) não tratadas 

100,00 2,37 20,20 

T-5 = 2,6x10 conldios/postura 

T-6 - 5,2x*104 conldios/postura 

http://Ue.tanhiz4.um
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No experimento 3, Tabela 25, pôde-se verificar 

que 2,6 xlO conidios/postura, quando inoculados por gota, apre 

sentaram um excelente nível de controle. . A concentração de 5,2 

x 10 conldios/postura mostrou-se menos eficiente no controle. 

Os resultados de viabilidade larval de brocas 
4 

provenientes de posturas que receberam cerca de 5,2 x 10 co 

nfdios, estão apresentados na Tabela 26, mostrando que, apenas 

20,64% das larvas conseguiram se desenvolver, sendo as demais 

mortas pela fungo. As viabil idades de ovos para os tratamen 

tos 1 e 2, inoculados por imersão (Tabela 23), nmbora tenham 

sido quantidades de conldios próximas â utilizada no tratamen 

to 5 (gota) (Tabela 25), demonstraram uma maior eficiência na 

inoculaçãb por gota, quando copqparada a por imersão, prov£ 

velmente pela melhor deposição dos conídios e maior umidade 

no segundo método. 

As viabilidades dos ovos corrigidas pela teste 

munha em função da quantidade de conldios por postura, estão 

representadas na Figura 6, que mostra uma curva pela qual po 

de-se supor que a dosagem da ordem de 10 conldios de W. aní 

ioptiat por postura é a quantidade máxima para que ainda ha£a 

um incremento no controle de ovos da P. iacc.haxa.LiA. 

Estes resultados são semelhantes aos obtidos por 

ZIMHERMANN (1982 b), que utilizou uma concentração de 1,0 x 
o 

10 conídios/ml de M. anliopliae. e obteve para ovos de um dia 

de idade 84% de mortalidade para Ot-Loxhynchiu AulcatiU Fabr. 

(ColeopteraiCurculionidae). 

http://iacc.haxa.LiA
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Tabela 26: Desenvolvimento larval de Vicutiata 6a.cchaiia.lio, 

provenientes de ovos inoculados com Httan.hlzi.um 

ani&opLLai nos respectivos, tratamentos. 

Postara» * 

1 

2 

3 

• 

• 

19 

21 

22 

23 

25 

Total 

Viabilidade 

Tostes»*» 

•9 larva* 

otlllsadas 

10 

lt 

10. 

10 

10 

7 

10 

10 

10 

10 

97 

• Viabilidade 

Corrlolda 

(Scbaelder • Orelll) ' 

Larvas qa» se 

10 

• 

10 

10 

10 

5 

10 

10 

10 

9 

92 

M,94 

100,00 

Postara* * 

1 

2 

3 

• 

• 

10 

12 

• 13 

IS 

17 

10 

19 

' 2 1 

23 

24 

T-» 

•v larvas 

otlllsadas 

9 

-

• 

Larvas f H M 
desenvolveraa 

19,50 

Í0.M 

a • Os números das posturas correspondem aos originais dos res 

pectivos tratamentos 
4 

T-6 « 5,2 x 10 conldios/postura 

http://6a.cchaiia.lio
http://Httan.hlzi.um
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CONÍDIOS V I Á V E I S POR POSTURA C l o g ) 

Figura 6: Porcentagem de viabilidade de ovos de Vittftiaza *<i£ 

chaxati*, em função do número de conídios de Uttax 

kA.ii.im aní&optí&e. inoculados. • 

http://kA.ii.im
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5.5. Determinação da patogenicidade do UttaihAzium aiU*<> 

pilai sobre ovos de ViatKaia òacckaxaliò de diferen 

tes idades 

Os resultados da viabilidade dos ovos para cada 

tratamento são apresentados na Tabela 27, onde observa-se que 

os ovos da broca, quando inoculados com 4 dias de idade foram 

relativamente menos colonizados pelo H. an4.60pZA.az. 

Tal fato ocorreu pela eclosão rápida das larvas 

da broca nos dias subsequentes â inoculação, possivelmente 

não havendo tempo hábil para que o fungo colonizasse as postu 

ras. Entretanto, as lagartas provenientes destas posturas fo 

ram mortas pelo fungo. 

O número de lagartas eclodidas foi maior no tra 

tamento com o produto formulado, demonstrando uma eficiência 

ligeiramente maior do produto técnico. 

O fato de alguns ovos escaparem da ação do fun 

go pode ser explicado pela possível variação doilfimero de co 

nidios por ovo. Provavelmente, em alguns casos, esse número 

foi insuficiente para colonizá-lo a tempo de impedir a eclo 

são da larva. 

Ainda na Tabela 27, verifica-se uma acentuada 

redução da viabilidade dos ovos inoculados com 3 dias de ida 

de, possivelmente pelo aumento no tempo de contato para a co 

lonização do fungo. 

Observou-se também um controle eficiente para os 

http://an4.60pZA.az


Tabela 27: Resultados obtidos nos tratamentos: Testemunha, T-l (produto técnico) eT-2 

(produto formulado) de acordo com a idade da postura (em dias), no momento 

da inoculaçao, para os parâmetros: total de cvos, total de ovos viáveis, 

porcentagem de viabilidade e porcentagem de viabilidade corrigida. 

Teateminha T-l T-2 

Idade da 

^ Jdlaa) 

Total da ovoa 301 323 293 253 432 449 4C6 399 377 343 390 310 

Total de ovoa 
viSvels 292 294 270 228 290 SC 0 0 354 65 12 7 

% Viabilidade 97,01 91,02 92,15 90,12 ' 67,13 14,70 0,00 0,00 93,89 18,95 3,07 2,25 
f 

« Viabilidade 
Corrigida 100,00 100,00 100,00 100,00 69,20 16,15 0,00 0,00 96,78 20,82 j,3J 2,49 



79. 

dois tratamentos, sendo que para o tratamento 1, a mortal ida 

de dos ovos inoculados com 1 e 2 dias de idade foi de 100%. 

Para o tratamento 2, a porcentagem de mortalidade dos ovos 

foi também bastante elevada. Entretanto, nas 10 repetições 

ocorreram tanto para ovos com um como para ovos com dois dias 

de idade, a eclosão de larvas em apenas uma postura, possi^ 

velmente devido a um menor número de conldios no momento da 

inoculação dos ovos com o fungo. 

Os dados de viabilidade de ovos corrigidos em 

relação a testemunha, quando plotados em função da idade dos 

ovos em dias, para os tratamentos 1 (T-l) e 2 (T-2), são apr£ 

sentados na Figura 7, onde se observa uma semelhança na ação 

dos produtos técnico e formulado. 

Através das curvas obtidas para cada tratamento 

foi possível também estimar a idade máxima dos ovos para uma 

mortalidade de 50%, sendo de 3,72 dias para o produto técnico 

e de 3,48 dias para o produto formulado. 

""" Ovos com idade de 1 a 3 dias apresentaram taxa 

de mortalidade variando de 100 a 79% para os dois produtos. 

A eficiência de controle do M. anlòopliae. sobre 

os ovos de V. òacchafiali* com diversas idades, mostrou-se ex 

celente, sendo que esta estendeu-se para as larvas recém 

eclodidas, quando aparentemente os ovos haviam escapado da 

ação do fungo. 

Estes resultados concordam com os obtidos por 

ZIMMERMANN (1982 b),que estudando o efeito do M. aniòopliae. so 
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«MOE DOS OVOSdlios) 

Pigura 7: Porcentagem de viabilidade e mortalidade de ovos 

de Díatiaza. iacch.aia.li6, de diferentes idades, sub 

metidos ã inoculaçao com Metanhizium ani&opliaz, pa 

ra os tratamentos T-l (produto técnico) e T-2 (pro 

duto formulado), utilizando-se concentrações seme 

lhantes. 

http://iacch.aia.li6
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bre ovos de 0. òalcatuò de diferentes idades, determinou que 
Q 

para doses de 1,0 x 10 conidios/ml, ovos com 1, 6 e 8 dias 

apresentaram respectivamente, 84%, 12% e 4% de mortalidade. 

As larvas de 19 instar eclodidas dos ovos tratados com o fun 

go tainbêm foram infectadas em cerca de 25%. 

5.6. Efeito "in vitro" de diferentes dosagens de Me<ta*fix 

zium anA.oopli.ae. sobre larvar. de Viatriaza &acchan.at-L& 

Os dados de mortalidade acumulada das larvas 

e pupas da broca da cana pela ação do M. ani&opLíae., pa 

ra os dias subsequentes, são apresentados na Tabela 28. 

Os resultados da analise de regressão linear da 

mortalidade acumulada, corrigida em função do tempo, são apre 

sentados na Tabela 29, pelos quais, se observa uma correlação 

positiva significativa ao nível de 1% de probabilidade, entre 

as variáveis testadas para os tratamentos 1, 2 e 3. Com a 

equação obtida para cada tratamento, foram estimadas as LT-70 

e LT-50, mostrando que apenas o T-l apresentou LT-50 dentro 

dos limites estabelecidos para as retas. 

Pela determinação da LD-50, na Figura 8 obteve-

se que, ao nível de 5% de probabilidade, 50% da população de 

larvas e pupas de V. AacchatialÍÁ morreram com dosagens de 

5 4 5 
1,1 x 10 conldios/gota, variando entre 4,7 x 10 a 2,9 x 10 

conldios/gota para o 69 dia. Para o 99 dia, a LD-50 foi de 

4 4 5 
5,5 x 10 conldios/gota, variando entre 2 x 1 0 a 1,6 x 10 . 

http://anA.oopli.ae


Tabela 28: Porcentagem de mortalidade acumuldda e corrigida de larvas e pupas de 

ViatKazcL à acchaiali.* inoculadas com Me-tâ fi-tz-tun. anliopliat, para os diver 

sos tratamentos. 

-T" 

H© de conldios * Mortalidade Acumulada c Corrigida para oa 12 dias 

Código 
por gota 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

0,87 x IO6 T-l 0,00 0,00 13,54 32,90 68,82 79,57 83,52 86,52 86,52 66,52 87,50 87,35 

0,96 x IO5 T-2 0,00 0,00 3,12 13,83 '29,00 43,01 43,96 52,81 53,93 55,06 55,68 56,32 

1.12 x IO4 T-3 0,00 0,00 2,08 2,13. 11,83 23,65 29,67 31,46 32,58 33,71 34,09 36,78 

Indeterminado T-4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,40 7,69 5,62 5,62 5,62 5,68 4,60 

Indeterminado T-5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,12 3,37 2,27 1,15 

00 



Tabela 29: Resultados da análise de regressão linear da mortalidade corrigida de Via 

•ttaea tacchaKatl*,, em função dos dias apôs a inoculação de Mitafihlzlum anl 

òopllat e as LT-70 e LT-50 para os diversos tratamentos. 

N9 d* conldloa 

por gota 

0.87 * IO6 

0.96 x 10S 

1,12 x IO4 

Indeterminado 

Indeterminado 

Código 

1-1 

1-2 

T-3 

T-4 

T-5 

P 

.14.94" 

36,65»* 

44,08** 

na 

na 

Coef. de 

correlação 

r 

0,807 

0,906 

0,920 

• 

Coei. 

angular 

b 

7,02 

5,72 

4,08 

Coei.' 

linear 

a 

18,60 

2,22 

-6,84 

Equação da reta 

y - 18,60 + 7,02 x 

y - 2,22 + 5.72 x 

y • -6,84 + 4,08 x 

W-70 

4,47 

9,13 

13,91 

IT-50 

7,32 

12,61 

18,81 

** Significativo ao nível de 1% de probabilidade 

OBS: Limites para y de 0-100% 

x de 0-12 dias 



84. 

*JS 

«.o 

> 5.5 

SjO 

! • • -

4 . 0 1 

>.*« 

3.0 

4 5 
5,5-» 

• » i • • — — 
6 7 1 9 1 

> io a 

g 

I I I I » I I t O0SMCNS 
J 4 5 « 7 • * I ( •**•*/««M | 

IO* IO 

Figura 8: Equações das retas de mortalidade corrigida para 

larvas e pupas de Viatiaza òacchaialíò, em fun 

çâo das dosagens de Mzta.Khiziu.rn aniòopLLae. para o 

69 e 99 dias apôs a inoculação. 

http://Mzta.Khiziu.rn
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Apesar das dosagens serem representadas pelo 

número de conídios esperado para os diversos tratamentos, con 

vêm mencionar que a quantidade de conídios que atingiu as 

larvas na inoculação deve ter sido menor, devido a perda de 

conídios que escorreram com o assentamento da gota sobre a 

larva» 

5.7. Método para avaliar a aplicação de HttaAhizium aní 

6 o pilai 

Os resultados referentes ao primeiro experimen 

to são apresentados na Tabela 30. Por estes dados, observa-

se que ocorreu um centre!'* •* -«* ovos, principalmente na posî  

ção superior (S), que recebeu um maior numero de conídios. 

Com o aumento da dosagem nos tratamentos, os re 

sultados de viabilidade dos ovos tornaram-se mais distintos, 

mostrando inclusive, que para a dosagem de 300 g de conídios/ 

ha (T-3), as posturas que apresentaram menor porcentagem de 

viabilidade foram as que estavam nas posições superior (S) e 

lateral a favor da aplicação (1L). 

As posturas colocadas na posição inferior foram 

as menos colonizadas pelo fungo, mostrando assim, que estas 

foram pouco atingidas pelos coníddos do fungo, mesmo numa s:L 

tuação artificial onde não houve a participação da massa fo 

liar da cana-de-açúcar para dificultar a deposição dos conjÇ 

dios. 
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Tabela 30: Percentage» média de ovos viáveis de ViatKata. *ac 

chaxaltò, transformada est / x + 0,5, que recebera» 

a aplicação de tkt.taKki.z4.um aiu.4op£tae, nas dif eren 

tes posições nos respectivos tratamentos e resul_ 

tados da análise estatística. 

toalçio 

, j 

â.m.».* 

c.v. 

« H t a n * * 

9.12 

9,79 

9.00 

9,49 

9,50 

10,02 

9,70 

9,63 

9,88 

9,os 

9,42 

9,58 

M 

-

5.73 

T - l 
1100 9 amldítmOf) 

9,82 c 

5.32 a -

0.5* abe 

9,34 be 

•,17 ab 

•,SS a 

9,09 be 

«,94 abe 

7,70 abe 

9,SO c ' 

6,41 abe 

8,47 abe 

0,03** 

*,J3 

19,55 

« n m 
T-2 

(200 « cooldloa/Ha) 

9,73 b 

4,22 a 

C,01 ab 

9,12 b 

5,00 ab 

9,95 b 

9,M b 

4,90 ab 

4,39 ab 

0,57 ab 

«,54 ab 

«,7« «b 

4 , 1 4 " 

, 4,82 

29,38 

T-3 
(300 a cooldlos/ha) 

0 ,0«b 

3,CC« 

4,25 m 

9,«8 b 

3,91 a 

5,24 b 

0,01 b 

4,92 a 

8,74 b 

0,73 ab 

4,44 a 

9,14 b 

10,03" 

3.75 • 

22,28 

* Significativo ao nível de 5% de probabilidade 

** Significativo ao nível de 1% de probabilidade 

OBS: As médias nos tratamentos seguidas da mesma letra 

diferem estatisticamente entre si 
nao 

I » Inferior 

S * Superior 

L = Lateral 

1 = lateral a favor da aplicação 

2 * lateral a direita da aplicação 

3 = lateral a esquerda da aplicação 

4 * lateral contra a aplicação 

http://tkt.taKki.z4.um
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No segundo experimento, os resultados médios da 

quantidade de conídios de M. anA.6opti.at obtidos na suspensão 

aplicada e também as quantidades encontradas nas faces ven 

trai e dorsal da folha são apresentados na Tabela 31. 

Pelos dados obtidos, observa-se que para a sus 

pensão aplicada no campo, houve um aumento do número de coní 

dios, proporcional as dosagens utilizadas nos tratamentos. Tal 

fato porém, não se repetiu quando se determinou o número de 

conídios nas faces ventral e dorsal da folha, havendo portan 

to, fortes indícios da existência de problemas neste tipo de 

aplicação, pois no experimento anterior, posturas nas quais 

se simulou a posição dorsal na folha da cana, apresenta 

ram-se significativamente menos colonizadas pelo M. a.nÍ6o_ 

pLiai, quando comparadas â posição superior, como em cond_i 

ções de campo, as posturas encontram-se em meio a uma massa 

foliar bastante densa, esta com certeza protegem-nas, constt 

tuindo-se numa barreira que dificulta a deposição dos coní

dios do fungo, o que vem confirmar a suposição levantada no 

experimento anterior. 

Os resultados do número médio de conídios obtî  
2 

dos em uma superfície de 0,25 cm de BDA nas diversas posî  

ções são apresentados na Tabela 32. Por estes dados, obser 

va-se que a maior quantidade média de conídios foi obtida pa 

ra as caixas plásticas com BDA voltadas para cima. Os resul 

tados foram semelhantes para as mesmas posições dos tratamen 

tos, devido talvez, aos mesmos problemas de aplicação aborda 

http://anA.6opti.at


Tabela 31: Numero medio de conldios de MetaA.h-iz4.um aniiopliae. encontrados na sus pen 

são aplicada (SA), na face ventral (FV) e na face dorsal (FD), logo apôs 

a aplicação do fungo em condições de campo, nos dilversos tratamentos. 

.Tratamentos T-4 T-5 T-6 

AmostrasN^ 100 g conldios/ha 200 g conldios/ha 300 g conídios/ha 

SA (conldios/ral) 2,3 x IO7 5,3 x IO7 7,1 x IO7 

5 , „ „ ,„5 r. FV (conídios/enT) 6,4 x 103 4,9 x 10° 7,7 x IO"1 

FD (conldios/cm2) 3,8 x 104 3,4 x IO4 4,0 x IO4 

http://MetaA.h-iz4.um


Tabela 32» Numero médio de conldlos de Mitatihizlum an4.AoptA.at. encontrados em uma super 

ficle de 0,25 cm de BDA, nas diversas posições e seqüências de camlnhamen 

to para as diversas dosagens. 

Dosagens 

Posições e" 
seqüências 

C -

D -

B -

E -

C -

B -

E -

C -

D -

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

B - 10 

100 g confdlos/ha 200 g conídlos/ha 300 g conldlos/ha 

T-4 T-5 T-6 

B - para baixo 

• ( 

para 

1.674 

26 

18 

42 

1.569 

8 

22 

1.363 

268 

13 

cima 

1.886 

18 

255 

405 

1.816 

9 

178 

1.312 

111 

6 

1.871 

28 

27 

438 

1.512 

16 

58 

1.288 

409 

8 

D • para direita E • para asqusrda 09 

http://an4.AoptA.at
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dos anteriormente. 

Observando-se ainda na Tabela 32, os resultados 

médios de conidios obtidos para as posições laterais, pode-se 

supor que houve influência do vento ou de deriva, uma vez que, 

os números de conidios por área foram diferentes nestas condî  

ções. 

Os resultados de viabilidade dos ovos que rece 

beram a aplicação do M. anlò op£Í8T~no campo são apresentados 

na Tabela 33, onde observa-se que não ocorreu colonização dos 

ovos pelo fungo. 

Este fato deve-se ao baixo número de conidios 

que atingiram as posturas, aliado a idade dos ovos (3 dias de 

idade) no momento da aplicação do fungo, que tem grande in 

fluência sobre a colonização do M. a.nl&oplia.t, como foi de 

monstrado no experimento anterior, realizado com ovos de d_i 

ferentes idades. 



Tabela 33: Porcentagem de v iabi l idade dos ovos de Via.tH.CLia 6acc.haH.ali*, sob diferentes 

dosagens de Hztaxhizium aniiopliae., quando colocados nas faces ventral (V) 

e dorsal (I) das folhas de cana-de-açúcar. 

Blocos e 
.posições 

DosagensN 

Testemunha 97,93 91,60 82,98 89,91 100,00 96,03 97,30 88,68 

100 9 conlclios/ha (T-4) 97,30 87,18 95,57 97,00 99,11 97,85 Ba,71 93,88 

200 9 conldlos/ha (T-5) 80,18 99,11 94,69 83,52 100,00 88,00 96,66 88,03 

300 9 conldlos/aa (T-6) 96,55 98,60 97,39 84,61 97,97 99,36 87,83 95,49 

http://Via.tH.CLia
http://6acc.haH.ali*


92. 

6. CONCLUSÕES 

1. Os isolados de M. ani&oplicLZ comportaram-se 

diferentemente sob a ação de radiação gama e ultravioleta; 

2. Estabeleceu-se a relação entre radiação ga 

ma e ultravioleta, como sendo o efeito da dose de 2,41 krad 

de radiação gama Co-60, equivalente a 1 segundo de exposição 

dos conidios de M. a.ni&optÁ.a.t ã radiação ultravioleta; 

3. A ordem crescente de resistência dos isola 

dos ã radiação gama i: PL-17, PL-5, SPL-3F, PL-2, PL-7 e 

PL-28; 
« 

4. A ordem crescente de resistência dos isola 

dos ã radiação ultravioleta é: PL-17, PL-28, PL-7, SPL-3P, 

PL-5 e PL-2; 
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5. O fungo entomopatógeno M. anihopliao. apre 

senta "in vitro" alta eficiência no controle de ovos da broca 

da cana-de-açúcar, V. haccha.Ka.ZA.hi 

6. As lagartas provenientes de ovos inoculados 

com M. an4.hopli.ao. também são colonizadas pelo fungo; 

7. Ovos de V. hacchanalih com 1 a 3 dias * de 

idade, inoculados com uma suspensão de aproximadamente 1,0 x 

10 conldios/ml de M. anihopliae. apresentam taxa de mortal! 

dade superior a 79%; 

8. O M. anihopliae. apresenta "in vitro" elev£ 

da patogenicidade às larvas da broca da cana, sendo que as 

5 4 

LDs-50 para o 69 e 99 dias foram de 1,1 x 10 e 5,5 x 10 co 

nldios/larva, respectivamente; 

9. As pupas provenientes de larvas inoculadas 

com M. ani.hopti.at também são colonizadas pelo fungo; 

10. As metodologias propostas são adequadas pa 

ra se avaliar a aplicação de M. anihopliae., em condições de 

campo. 

http://haccha.Ka.ZA.hi
http://an4.hopli.ao
http://ani.hopti.at
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EFFECT OF GAMMA AND ULTRAVIOLET RADIATIONS IN ISOLATES OF 

tAttafihizlum aniòopliae (METSCH.) SOROKIN, 1883 AND ITS 

UTILIZATION AIMING ViatHaia òdCChafialU (FABRICIUS, 1794) CONTROL 

Luiz Can.loò de Almeida 

Vn.. Ricatido Bohfien. SQKÍIIO 

A d v i s e r 

7 . SUMMARY 

The objective of this work was to study the ef_ 

fects of gamma and ultraviolet radiations in isolates of M. 

aniòopliae. and the utilization of this pathogen, aiming the 

population control of the sugarcane borer, V. &acchanati& . 

Several experiments were carried out at the fol̂  

lowing laboratories: Biological control IAA/PLANALSUCAR - Ara 

ras-SP, Entomology ESALQ/USP and Radioentomology CENA/ESALQ/ 

USP - Piracicaba-SP. 

Based on the eletrophoretic patterns, the iso 

lates were separated in 2 groups with similar zimograms: group 

1 (SPL-3F, PL-2, PL-5 and PL-17) and group 2 (PL-7 and 

PL-28). 

The gamma radiation effects were studied in 
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these isolates, utilizing a source of Co-60, and doses going 

from 25 to 800 krad were applied» Using the DE-50 values for 

each isolate, the increasing order of % resistance to gamma 

radiation was determined to be: PL-17, PL-5, SPL-3F, PL-2, 

PL-7 and PL-28. 

In the same way, the ultraviolet radiation 
o 

(2,537 A) effect in the viability of spores was evaluated, 

using 20 to 90 seconds of exposure time. Using the DE-50 of 

the isolates, the increasing order of resistance to ultraviolet 

radiation was determined to be: PL-17, PL-28, PL-7, SPL-3F, 

PL-5 and PL-2. 

The data of DE-50 for the several isolates for 

these two types of radiation showed that the effect of one 

second of ultraviolet radiation is equivalent to the effect 

of 2.41 krad of gamma radiation. 

To determine the dosage effect of viable spores 

of M. anA.hopli.az in the control of sugarcane borer eggs under 

laboratory~cbnditions, four different concentrations were 

used, applied on egg masses by means of immersion or topic a£ 

plication. 

Analysing the viability of the eggs, seven days 

after inoculation, it was determined that a dosage of about 

10 spores per egg mass was close to 100% efficient in avoid 

ing hatching. 

The pathogenicity of M. ani&opliaz was establish 

ed for differents ages of V. òacchanatiò eggs inoculated in 

http://anA.hopli.az
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a single application With similar concentrations of the active 

ingredient, for both technical and formulated products. 

The results achieved showed that 50% of the eggs 

may be colonized by the fungus at the age of 3.72 days for the 

technical product and an age of 3.48 days for the formulated 

product. It was also observed the eggs with 1 to 3 -days, 

presented a rate of mortality higher than 79% for both prod 

ucts. 

The effect of different dosages of U.ani&optiae. 

on the larvae of sugarcane borer was also studied under labo 

ratory conditions. 

The mortality of P.» oa.cchcLKa.lit> larvae and pupae 

in the several treatments presented a positive correlation 

with time after inoculation of the fungus. 

The LT-50 for each dose of the fungus was esti 

mated through the obtained linear equations. 

The LD-50 for P. òacchcuialiò larvae and pupae 

was determined, analysing-fche mortality in relation to the 

used dosages. These LD-50 values were of 1.1 x 10 spores/ 
4 

larvae 6 days after inoculation and 5.5 x 10 spores/larvae 9 

days after inoculation. 

To evaluate the application of M. ani&opliae. 

under field conditions, two experiments were carried out, the 

first consisting of a spore suspension application upon sugar 

cane borer egg masses, and the second consisting of a pulver 

ization of spores upon egg masses previously placed on sugar 

http://oa.cchcLKa.lit
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cane leaves. The dosages utilized were of 100, 200 and 300 g 

of spores/ha. The results obtained in both trials indicated 

that the deposition of spores on P. òacchaxalli egg masses 

was difficulted by the sugarcane foliar mass. 

r 
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