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EFEITOS DA DIETA IRRADIADA SOBRE A LONGEVIDADE E PROLIFICIÜrtüE 

EM GERAÇÕES SUCESSIVAS DE Za^rotes eubfasciatus 

(BOHEMAN, 1833) (COLEOPTERA, BRUCHIDAE) 

Rachel Elisabeth Domarco 

Frederico fiaximi lianc Wiendl 

- Orientador -

RESUMO 

Este trabalho foi realizado nos laboratórios de 

Entomologia do Centro de Energia Nuclear na Agricultura (CENA), 

da Universidade de São Paulo, Piracicaba, Estado de São Paulo, 

Brasil. Foi conduzido com a finalidade de se estudar os efei

tos do feijão irradiado sobre a longevidade e prolificidade do 

caruncho Zabrotes subfasciatus (Boheman, 1B33) (Ccleoptera, Br_u 

chidae). 0 feijão utilizado foi o Phaseolus vulgaris (L.), cu_l 

tivar Rosinha. Num ensaio preliminar, Z. eubfasciatus foi cria_ 

do, durante cinco gerações, em feijão irradiado com as dosagens 

0 (testemunha), 10, 20, 100 e 200 Krad, a uma taxa aproximada 

de 70 Krad/hora. Num segundo experimento, 2. subfasciatus foi 

criado por sete gerações no feijão irradiado com as doses de 0 

(testemunha), 100, 500, 1500 e 3000 krad, a uma taxa aproximada 

de 54 Krad/hora. Os dados foram obtidos através de contagens 
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diárias da natalidade e mortalidade dos Insetos. Concluiu-se 

que a irradiação modificou as qualidades nutritivas do feijão, 

modificando, portanto, o desenvolvimento do Z. subfasciatus. 0 

efeito da irradiação foi estudado através da longevidade e da 

prolificidade, as quais foram alteradas em comparação às teste

munhas. A longevidade e a prol ificidade desses insetos foram 

relativamente maiores cem as doses de 15C0 e 3CG0 Krad. 
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EFFECTS OF IRRADIATED DIET ON LONGEVITY AND PROLIFICITY OF 

SUCCESSIVE GENERATIONS OF Zabrotes sub fascisms 

(BOHEMAN, 1833) (COLEOPTERA, BRUCHIDAE) 

Rachel Elisabeth Dorr.arco 

Frederico Maximiliano Wiendl 

- Adviser -

SUMMARY 

The study was done in the laboratory of 

Entomology of the "Centro de Energia Nuclear na Agricultura" 

(CENA), University of São Paulo, in Piracicaba, State of São 

Paulo, Brazil. This research was carried out to observe the 

effect of irradiated beans iPhaseolus vulgaris ,(L.) , cultivar 

Rosinha) en the longevity and prolificity of Zabrotes subfas-

oiatus (Boheman, 1823) ÍColeoptera, Bruchicee). The first 

part of the study included the rearing of five generations of 

Zabrotes sufasciatus which were fed with irradiated beans (0, 

10, 20, 100 e 200 krad, with a dose rate of approximately 70 

Krad/h). The second one consisted of growth of seven 

generations on irradiated beans (0, 100, 500, 1500 and 3000 
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Krad. with a dose rate cf approximately 70 Krad/h). The data 

were obtained through daily countings of insect birth and death 

rates. It was concluded that irradiation modified tne 

nutritional quality of beans, affecting the development cf 

Zabrotes subfasciatus. This effect was studied through the 

longevity and prolificity, which were alterad as compared with 

the control, once they were higher for the dosis of " 5 J 2 and 

3000 krad. 



1. INTRODUÇÃO 

Pelas estimativas da FAD {'975), no nínir.c '2 a 

"5% da população mundial sofre de subnutrição, enquanto a r>.£t£ 

de encontre-se passando fome eu numa situaçãc de má nutrição, 

ou ambas. Essas deficiencías, Tais acentuadas entre as oopijI_a 

ções de países mais pobres e em íese,.i.4«i..into, resultar,, ge

ralmente, de uma inadequada ingestão tie calorias, de deficiên

cias proteicas ou de vitaminas e sais minerais. 

A metade da proteína disponível é consumida por 

dois terços da população mundial, sendo que 7ü\ dessa proteína 

é de origem vegetal e 30* animal. A proteína de cereais res-

ponoe por 7 0'-. do total da proteína vegetal consumida rrundial-

mente. 

A insuficiente produção de alimentos e as quan

tidades que se perdem anualmente, farão com que essa crise ali 

mentar aumente assustadoramente, caso não apareça uma sol_u 

çâo plausível. 
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As maiores perdas que ocorrem nos produtos arma 

zenados são ocasionadas pelos insetos, que encontram nos silos 

e armazéns condições extremamente favoráveis ao seu desenvolvi^ 

mento. Essas condições são mais acentuadas nos países tropi

cais e sub-tropicals. devido a temperatura e umidade relativa 

elevadas. WIENDL (1969) citou que, nestas condições, há per

da de pelo menos 25 a 3CI de todas as colheitas de cereais. 0 

mesmo autor afirma que no ano de 1961 não houve mudança neste 

aspecto (informação pessoal). 

Isso tudo tem preocupado muitos governos e enti^ 

dades internacionais. As soluções sugeridas incluem aumento 

na produção de alimento e melhoria dos métodos de preservação 

e armazenamento da produção. 

Atualmente, a luta contra os insetos de grãos 

armazenados, em particular, se baseia num controle permanente 

e cuidadoso das condições de armazenamento e no emprego pre

ventivo ou curativo de inseticidas, principalmente os fumigantes. 

0 uso das radiações ionizantes tem sido propos

to como um método de controle de insetos de produtos agrícolas 

processados ou não. Os estudos já realizados mostram que a 

desinfestação dos produtos armazenados pode ser feita com do

ses moderadas de radiação gama. Porém, antes da liberação dejs 

ses alimentos para o consumo, eles devem ser testados quanto 

â salubridade e segurança. 

Testes desse tipo têm sido feitos, geralmente. 
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com cães, eves, retos e camundongos. Todavia, num experimen

to desse tipo, além de ser economicamente dispendioso, os re

sultados são obtidos a longo prazo e. muitas vezes, são duvid£ 

sos, pois, sabe-se que muitos desses animais não comem deterini 

nados alimentos. 

Por esse motivo, para estudos iniciais, tem-se 

dado preferência a determinados insetos que, além de possuí

rem um ciclo biológico mais curto, vivem e se alimentam exclu

sivamente dos produtos armazenados. 

Ainda que os insetos sejam animais inferiores, 

os resultados podem fornecer uma contribuição valiosa ou suge

rir mais experimentação prática para ga-antir a segurança no 

consumo do produto irradiado pelo homem. 

0 objetivo do presente trabalho foi verificar 

os efeitos do feijão irradiado sobre a longevidade e prolific^ 

dade dos insetos que infestam esse produto. Oe acordo com 

CARVALHO e ROSSETO (1966), a espécie Zabrotes subfasciatus 

(Boh., 1B33) é a mais prejudicial ao feijão comum, Phaseolus 

vulgaris (L.), armazenado, sendo, portanto, a mais adequada pa 

ra a realização deste estudo. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

A partir do estudo de Stone et alii (1947). ci

tado por KESAVAN e SWARINATHAN (1971), os Quais descobriram que 

o substrato alimentar irradiado com radiação ultra-violeta iriúu 

zia mutações en Staphiloioccus aureus, vários trabalhos têm si

do feitos para estudar os efeitos causados nos organismos não 

irradiados criados com alimentos ou substratos irradiados. 

A maioria dos trabalhos, usando insetos como or

ganismos testes, cita não haver influência nos aspectos bioló

gicos, fisiológicos e roorfológicos quando criados em substratos 

irradiados. 

Em 1958. CORNWELL e.BURSON mrstr.rrem que o trigo 

em grão irradiado, com doses de cté 50 Krad, pode ser usado pa

ra criação de Sitophilus granarius (L.) e 5. oryzae (L.) sem a-

fetar o desenvolvimento dos mesmos. A irradiação oo trigo foi 

feita numa fonte de Cobalto-60, com uma taxa de iose de 37 Krad/ 

h, e as doses usadas foram 12,5; 25 e 50 Krad. 
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Reaultados semelhantes foram obtidos por HOOGES 

• GUYER (1958) com o trigo irradiado nas doses de 10.000. 

100.000 • 1.000.000 rep nun acelerador Van de Graaf. e usado co 

mo substrato para criação de Tribolxum castaneum Duv.. do Si-

tophilus granarius (L.j e de Sitotroga eerealella. 

No experimento realizado por H0SSEIN et alii 

(1967). os resultados não mostraram nenhum efeito sobre o dese^ 

volvimento e reprodução da Drosophila melanogaster» criada com 

banana irradiada. As doses usadas foram de 35. 45 e 55 Krad, e 

os insetos foram criados por sete gerações nessa oieta. 

Em 196S foram desenvolvidas três teses de douto

ramento na Faculdade de Ciências da Universidade de Paris, so

bre os efeitos dos alimentos irradiados no desenvolvimento, na 

fecundidade e na longevidade de Tribolxum confusum (Ouval), Si-

tophilus granarius (L.) e Oryzaephilus surinamensis (L.). 

No caso de T. confusum. AYALA (196S) observou um 

aumento na longevidade das fêmeas criadas nos alimentos irradî  

ados com 1000 Krad. Em compensação, foi observado um aumento 

na duração do desenvolvimento larval sobre os substratos irradî  

ados com 100, 5C0 e 1000 krad. Os alimentos usados foram a fji 

rlnha de trigo e o germe de trigo em flocos irradiados com 0 

(testemunha), 25, 100, 500 e 1000 krad. num irradiador de Co-

balto-60. 

Com S. granarius. BAGHERI (1969) observou uma fe 



cundidade mais elevada sobre o trigo irradiado com 100. 500 e 

1000 Kradi mas a diferença entre esta última dose e a testemu

nha não foi estatisticamente significante. Quanto ã longevi_ 

dade, ela foi maior nos insetos criados no trigo irradiado do 

que na testemunha e a velocidade do desenvolvimento larval foi 

acelerada para os insetos criados no substrato irradiado. 

Nos estudos com 0. eurinamensis, JARRAYA (1969) 

notou alguma diferença significativa na fecundidade e na morta

lidade larvária dos insetos criados em farinha irradiada com as 

doses de 100, 400, 1600 e 6400 krad. 0 desenvolvimento larvá-

rio foi um pouco maior nos insetos criados na farinha irradiada 

com 6400 krad. Um outro experimento foi feito com biscoitos à 

base de ovos, farinha e açúcar. Foram feitas comparações quan 

to à reprodução dos efeitos dos biscoitos testemunhas, dos bis

coitos irradiados após o cozimento, com doses de 100, 500 e 

2500 krad e biscoitos feitos com ovos irradiados com 500 krad. 

Os biscoitos testemunhas não foram tão eficientes quanto a fari 

nha para a criação dos insetos. Os biscoitos feitos com ovos 

irradiados com 500 krad causaram um efeito favorável sobre a fe 

cundidade, a velocidade de desenvolvimento e a mortalidade dos 

Insetos comparados àqueles criados-com os biscoitos testemunhas. 

Porém, os Insetos criados com biscoitos irradiados após o cozi

mento apresentaram uma diminuição significativa da fecundidade 

na dose de 2500 krad e, a partir de 100 krad, um aumento da mor 

talidade larvária e um aumento na duração do desenvolvimento. 
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Em experimento de TILTON et alii [1973) não hojj 

ve diferença entre o número de descendentes de Sitophilus ory-

zae criados no trigo em grão irradiado (com as doses de 25. 50, 

100, 500, 1000 e 4300 Krad) e no trigo em grão não irradiado, 

durante seis gerações. Porém, o número de descendentes foi 

maior na segunda e quarta gerações desses mesmos insetos cria

dos na farinha irradiada, com as mesmas doses, do que no con

trole. Uma análise estatística dos dados mostrou que as dif£ 

renças entre o número de descendentes na farinha irradiada e 

na não irradiada, foram altamente significativas na de 100 Krad 

e significativas nas de 500 e 1000 Krad. 

Para WIENDL et alii (1974), a reprodução de Si

tophilus zeamais, criado em arroz irradiado, aumentou na dose 

de 20 krad, enquanto nas outras doses houve uma diminuição. Com 

relação â longevidade, os resultados mostraram haver uma dimi

nuição em todas as doses. 0 arroz foi irradiado com as doses 

0, 20, 100, 500 e 1500 krad de radiação ^ama, sob uma taxa de 

67 krad/h. 

Trabalhando com Plodia interpunctella, BR0WER 

et alii (1971) não obtiveram nenhum efeito biológico estatisti

camente significante sobre o número da progênie ou da proporção 

sexual desses insetos, criados por nove gerações em farinha de 

trigo e quatro em uva passa. Ambas as dietas foram irradiadas 

num Irradiador de Cobalto-60, a uma taxa de cerca de 312 krad/ 

h, com as doses de 0, 25, 50, 100, 500, 1000 e 4300 krad. 
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Em continuação a esse experimento, BR0WER e TIL 

TON (1973) criaram P. interpunctella por uma a quatro gerações 

em dietas irradiadas feitas com 4 variedades de nozes. Essas 

dietas foram tratadas com 0, 36, 66 e 100 krad de radiação ga

ma, utilizando uma fonte de Cobalto-60, sob uma te. a de radia

ção de 2,1 krad/h. Os resultados foram semelhantes aos de 

trabalho anterior, ou seja, não houve efeitos biologicamente 

significantes nos números da progenie ou na habilidade reprodu 

tiva desse inseto. 

SEUGE et alii (1971), porém, em trabalho reali

zado com P. interpunctella e cor Pseudalaoaspis pentagona, ve

rificaram haver uma redução na fecundidade de,respectivamente, 

32 e 42%, quando os insetos se alimentavam da dieta irradiada. 

Para a criação de P. interpunctella foram usadas nozes de pis-

tache e de P. pentagona, tubérculos de batata. Ambos os veg£ 

tais foram irradiados com raios gama, sendo que doses de 33, 

66 e 165 krad foram usadas para os tubérculos de batata e 66 

krad para as nozes de pistache. Não houve, porém, diferenças 

na fecundidade das fêmeas entre as doses usadas. 

Não se pode deixar de considerar a hipótese dos 

autores de que a irradiação dos al'imentos produza substâncias 

tóxicas que possam interferir com a nutrição ou a reprodução 

dos insetos; deve-se, contudo, considerar tar.bém a possibili

dade de que o pequeno número de insetos (13 fêmeas) usado no 

experimento, seria a causa desses decréscimos na fecundidade. 
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Como tinha sido proposto, MORERE e SEUGE (1976). 

fizeram um novo experimento com essas mesmas espécies de in

setos. As fêmeas de P. pentagona. criadas em tubérculos de 

batata, irradiados com doses mais baixas do que as anteriores 

(2,5, 5,5, 6, 10, 16 e 20 krad), apresentaram uma redução 

na fecundidade; mas, neste caso, os autores concluíram que e£ 

sa redução era dependente da dose. Para P. interpunatella. c n 

Bda numa dieta merídica pré-irradiada ou numa dieta merídica 

incluindo caseína irradiada ou dextrose irradiada, com a dose 

de 135 krad, a fecundidade das fêmeas permaneceu inalterada.Na 

dieta pré-irradiada e ne outra contendo apenas a caseína irra

diada, o número de traças emergentes foi mais baixo, a média 

de duração do estágio larval foi mais lr.nga quando só a caseí

na ou só a dextrose foram irradiadas. 

SINGH e LILES (1972) estudaram os efeitos do 

trigo irradiado na sobrevivência e potencial de reprodução dos 

adultos de Rhyzopertha dominica (Fabr.). A irradiação foi 

feita numa fonte de Cobalto-60, sob uma taxa de 4200 R/min, e 

as doses usadas foram de 0, 80, 160 e 320 KR. Os resultados 

mostraram que a alimentação com o trigo irradiado a 320 KR pr£ 

vocou uma diminuição significante na reprodução e sobrevivência 

desses insetos. Essa aimlnuiçáo foi mais pronunciada no se

gundo mês após o início do estudo. 

Entretanto, WIENDL e ARTHUR (1974), criando F. 

dominioa em arroz irradiado, mostraram que a longevidade e o 
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número de descendentes dessa espécie aumentaram com o incremeri 

to da dose de radiação. 0 arroz foi irradiado com as doses 

de 0 (testemunha), 20, 100, 500, 1500. 3000 e 5000 krad de ra

diação gama. sob uma taxa de 52.78 krad/h. 

Em um outro experimento, WIENDL et alii (1975). 

verificaram que os adultos de R. dominica são menos suscetí

veis a irradiação gama, quando alimentados com uma dieta irra

diada. Esses insetos foram criados durante cinco gerações, 

em arroz irradiado com 0, 20, 100, 500, 1500. 3000 e 5000 Krad 

numa fonte de Cobalto-60. Dessa criação foram retirados 50 

insetos de cada dose e irradiados com 15 Krad, sob uma taxa a-

proximada de 50 Krad/h. 0 parâmetro usado para o estudo foi 

a longevidade dos adultos, que aumentou cerca de 40°4 quando as 

larvas se alimentaram da dieta irradiada. 

Estudos feitos por AHMED et alii (1977) indica

ram que a alimentação com tãmaras irradiadas com uma dose de 

625 Krad não afetou o desenvolvimento de Oryzaephilus surina-

mensis (U.). Mas, com as doses de 1250, 2500 e 5000 Krad hoû  

ve um atraso no desenvolvimento, bem como uma diminuição no njj 

mero de descendentes desse inseto. A irradiação foi feita nu 

ma fonte de Cobalto-60, sob uma taxa de aproximadamente 528 

Krad/h. 

L0AHARANU (1978) verificou os efeitos do subs

trato irradiado na criação do gorgulho do feijão Zabrotes sub-

fa8oiatue e do bicho do queijo Phiophila casei. 0 Z. eubfae-
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ciatue foi criado em feijão preto irradiado com 0, 100 e 200 

Krad» e o P casei em sardinha seca irradiada com 0, 200 e 400 

krad de raios gama. A radiação foi obtida de uma fonte de C£ 

balto-60, a uma taxa aproximada de 450 krad/h. Os resultados 

mostraram que os alimentos irradiados não provocaram altera

ções nos três parâmetros estudados, ou seja, na porcentagem 

de sobrevivência, na proporção sexual e na longevidade dos in

setos . 

Nota-se» pela revisão realizada, que os trabji 

lhos não trazem explicações sobre os efeitos positivos ou nega_ 

tívos nos insetos alimentados com dietas irradiadas. Os aut£ 

res apenas apresentam hipóteses, principalmente nos casos em 

que as respostas ao alimento irradiado foram negativas. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

Esta pesquisa, iniciada em março de 1971, fo 

desenvolvida nos laboratórios de Entomologia do Centro de Ene 

gia Nuclear na Agricultura (CENA), em Piracicaba, SP. 

Como fonte de radiação gama foi usado um irra 

diador de Cobalto-60, tipo Gammabeam 150, da "Atomic Energy o 

Canada Ltd.", Otawa, com uma atividade aproximada de 660 Ci n 

inicio do trabalho. 

0 inseto utilizado foi a espécie Zabrotes sub 

fasciatus (Boheman, 1833) (Coleoptera, Bruchidae), obtida d 

criação em laboratório da Seção de Entomologia do CENA. Com 

substrato para os Insetos, utilizou-se o feijão Phaseolus vul 

gari8, cultivar Rosinha, irradiado com várias doses, mais a 

testemunhas não irradiadas, todas com uma umidade de aproxima 

demente 14,5%. 

No início do trabalho, os insetos foram criado 
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em pequenas caixas de plástico transparente, com tampa removí

vel, de 5 x 3 x 2 cm, contendo o substrato. De acordo com o 

aumento das populações dos Insetos, as caixas foram substituí

das por vidro, de boca larga, com capacidade para 40, 250 e 

500 ml. Os vidros pequenos foram vedados com tampas plásti

cas perfuradas e os maiores com tampas dotadas de rosca. con

tendo telas de bronze, malha 200, e lenço de papel. 

Para se conseguir as condições ótimas para o de_ 

senvolvimento do Z. subfasciatus, foram utilizadas uma estufa 

biológica e uma câmara ciimatizada (FIT0TRGM), com temperatura 

e umidade relativa controladas. A temperatura foi mantida 

prati lente constante em 30 C, com pequenas variações que não 

ultrapassaram de 1 C, e a umidade relativa oscilou ao redor de 

70*, com uma variação máxima de ±5%. Esses dados foram obti

dos através de registros diários em termohigrógrafo. 

Num ensaio preliminar, que durou 7 meses, o Z. 

subfasciatus foi criado, durante 5 gerações, em feijão írradía_ 

do com as doses de 0 (testemunha), 10, 20, 100 e 200 Krad, sob 

uma taxa aproximada de 70 krad/h. 

Para cada dose foram feitas 6 repetições, colo

cando-se 5 casais de insetos, em cada repetição, nas caixinhas 

plásticas contendo 30 grãos sadios. 

Diariamente faziam-se contagens da natalidade e 

mortalidade de machos e fêmeas, quando os mortos eram retira-
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dos e os adultos recém emergidos colocados em substrato recém 

Irradiado e. de acordo com o aumento da população, em recipieri 

tes maiores. Esse procedimento foi seguido até a 5a. geração. 

Para uma análise correta da longevidade dos in

setos adultos, foram utilizadas tabelas de vida, elaboradas s£ 

gundo BARCLAY (1966). e que exprimem com clareza a esperança 

de vida diária dos insetos. 

A partir dos dados obtidos, um segundo ensaio 

foi realizado, com a duração de 9 meses, onde o Z. subfascia-

tus foi criado por 7 gerações no feijão irradiado, com as do

ses de 0 (testemunha). 100, 500, 1500 e 300C Krad, a uma taxa 

aproximada de 54 Krad/h. 

Nesse segundo ensaio, foi utilizada a mesma me

todologia do primeiro, sendo que, com os dados da tabela de vi_ 

da, foi feita a análise de regressão, transformando as variá

veis para melhor ajuste. A variável dependente (x) foi a es

perança de vida inicial (e ) e a independente (y) foram as do

ses ou as gerações. As regressões foram testadas através da 

análise de variãncia. 
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4. RESULTADOS 

4.1. Primeiro Experimento 

Constam das Tabelas 1 e 2, respectivamente, as 

- x 
esperanças de </ida media (e ) dos machos e fêmeas de Zabrotes 

subfasciatus (Boh.), criados em feijão irradiado com as doses 

de 0 (testemunha), 10, 20, 100 e 200 krad de radiação gama du

rante 5 gerações. Esses dados foram calculados a partir das 

contagens diárias da mortalidade dos insetos adultos. 

Para melhor análise da longevidade dos insetos 

adultos, as esperanças de vida média das Tabelas 1 e 2 foram 

transformadas em porcentagens determinadas em função das test£ 

munhas, consideradas como 100%. 'Desta forma, nas Tabelas 3 e 

A encontram-se, respectivamente, os resultados para machos e 

fêmeas, em porcentagens. 

Nas Tabelas 5 e 6 encontram-se, respectivamente, 

os valores numéricos dos machos e fêmeas adultos, encontrados 
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nas contagens diárias da natalidade, efetuadas para cada dose 

de radiação gama. durante as 5 gerações. 

Constam das Tabelas 7 e 8 as relações entre os 

descendentes provenientes de alimento irradiado e as testemu

nhas, calculadas com os valores das Tabelas 5 e 6. 

Tabela 1 - Esperanças de vida media (e*) em dias, calculadas 

para os machos de Zabroies subfasciatus (Boh.), cri_ 

ados em feijão irradiado com diferentes doses de ra_ 

diação, durante 5 gerações. 

Gerações 

Doses (krad) 

10 20 100 200 

9,73 8,16 11,23 8,86 12,61 

F 4,23 4,96 » 6,30 7.05 4,47 

?2 14,30 19,24 8,98 9,65 10.65 

F3 9,14 12,45 4,61 5.55 6,67 

F^ 14,00 20,91 16,34 19,33 15,21 

F5 21,51 22,15 16,35 14,92 16,1G 
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Tabela 2 - Esperanças de vida midia (e*) em dias, calculadas 

para as fêmeas de Zabrotes eubfaeciatue (Boh.), e n 

adas em feijão irradiado com diferentes doses de r^ 

diação gama, durante 5 gerações. 

Doses (krad) 

Gerações 

0 10 20 100 200 

P 8.76 9,33 9,43 10,19 7,66 

F 4,35 5,22 3,56 6,25 4,87 

F- 21,91 26,47 9,10 11,06 10,01 

F3 8,65 11,03 4,02 7,04 6,16 

F 14,59 10,99 14,87 16,94 14.15 

F5 20.12 20,79 15,50 14,80 18,05 
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Tabela 3 - Porcentagens das esperanças de vida média (e ), 

em dias, calculas em função das testemunhas 

consideradas como 1001 para os machos de Zaòrctes 

8ubfasciatus (Boh.)* criados em feijão irradiado com 

diferentes doses de radiação gama, durante 5 ge

rações. 

Gerações 

Doses (fcrad) 

0 10 20 100 200 

100 83,66 115.42 SI.CS 120.60 

100 117.26 146,94 165.67 105.57 

100 134.55 62,80 67.«6 74.43 

100 136,21 50,44 60.72 72,98 

100 149,36 116,71 138,07 108,64 

100 102,98 76,01 69,36 84.52 
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Tabela 4 - Porcentagens das esperanças de vida nédia (e0)» 

ea dias, calculadas en função das testemunhas 

consideradas como 100* para as fêmeas de Zabrotes 

8ubfasciatu8 (Boh.) criadas em feijão irradiado con 

diferentes doses de radiação gama durante 5 gera

ções. 

Gerações 

Doses (krad) 

10 20 100 200 

100 1C6.51 107,55 116.32 6/.Í4 

100 120.00 61.63 143.66 111.95 

100 129,94 41.53 50.48 45.69 

100 127.51 46.4° 81.39 71.21 

100 143.87 101.S2 116,11 96,98 

100 103,33 77.04 73.56 89.71 
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Tabela 5 - Total de machos de Zabrotes eubfaeciatur. (Boh.), 

nascidos a partir de insetos criados, por 5 gera

ções, em feijão irradiado com diferentes doses de 

radiação gama. 

Doses (krad) 

Gerações 

0 10 20 100 200 

F1 15 15 20 9 37 

F 21 47 91 19 207 

F3 17 83 366 147 704 

?A 112 497 1066 273 1435 4 

Fr 745 1973 4413 1188 6147 
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Tabela 6 - Total de fêmeas de Zabrotee eubfaeciatue (Boh.)> 

nascidas a partir de insetos criados, por 5 gera

ções, em feijão irradiado com diferentes doses de 

radiação gama. 

Doses (krad) 

Gerações 

0 10 20 100 200 

F„ 7 11 14 4 29 
1 

F- 31 44 86 30 214 

F 19 79 413 144 718 

F. . 122 442 1304 322 1609 
4 

Fc 623 2092 4692 1269 6457 
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Tabela 7 - Relação irradiado/testemunha do total de machos de 

Zabrotee Bubfaeciatue (Boh.)» nascidos a partir de 

insetos criados, durante 5 gerações, em feijão irr£ 

diado com diferentes doses de radiação gama. 

Doses (krad) 

Gerações 

10 20 100 200 

F 1,00 1,33 0,60 2,47 

F2 2.24 4,33 0,90 9,86 

F3 4,88 22,71 8,65 41,41 

F^ 4.44 9,71 2,44 12.81 

F5 2,65 5.92 1,59 8,25 
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Tabela 8 - Relação irradiado/testemunha do total de fêmeas de 

Zabrotee subfasciatus (Boh.), nascidas a partir de 

insetos criados, durante 5 gerações, em feijão irr£ 

diado com diferentes doses de radiação gama. 

Doses (krad) 

Gerações 

10 20 100 200 

F 1,57 2.00 0.57 4,14 

F2 1.42 2,77 0,97 6,90 

F3 4,16 21.74 7.56 37,79 

F4 3,62 10.69 2,64 13,19 

Fc 2,54 5,70 1,54 7,85 
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4.2. Segundo Experimento 

Da mesma forma que foi feito para o primeiro ex 

perimento, calcularam-se as esperanças de vida média (e ) dos 

adultos de Zabrotes subfasciatus (Boh.), alimentados com fei

jão irradiado com 0. 100, 500, 1500 e 3000 Krad de- radiação 

gama, durante 7 gerações. Nas Tabelas 9 e 10 encontram-se e£ 

ses valores para machos e fêmeas, respectivamente. 

Nas Tabelas 11 e 12 encontram-se as esperanças 

x 
de vida media Ce ), das Tabelas 9 e 10, transformadas em por-

o 

centagcm determinadas em função das testemunhas, consideradas 

como 100%. 

As estimativas dos parâmetros das regressões en_ 

tre as esperanças de vida média dos machos e fêmeas de Zabro

tes subfasciatus e as doses de radiação gama, com os coeficiejn 

tes de determinação e respectivos valores do teste F, para to

das as gerações, encontram-se nas Tabelas 13 e 14, respectiva

mente. 

Constam das Tabelas 15 e 16 as respectivas es-

timativas dos parâmetros das regressões entre as esperanças 

de vida média dos machos e fêmeas do Zabrctes subfasciatus e 

as suas gerações, cot. os coeficientes de determinação e respe£ 

tivos valores do teste F. 

Nas Tabelas 17 e 18 encontram-se, respectiva-
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mente. os valores numéricos totals de machos e fêmeas adultos. 

encontrados nas contagens diárias da natalidade, efetuadas pa

ra cada dose de radiação gama, durante as 7 gerações. 

Nas Tabelas 19 e 20 estão as relações entre 

os descendentes, provenientes de alimento irradiado, e as tes

temunhas, calculadas com os valores das Tabelas 17 e 18. 
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Tabela 9 - Esperanças de vida média ( e * ) , em d ias , calculadas 

para os machos de Zabrotee eubfaeciatue (Boh.) , c n 

ados, durante 7 gerações, sobre f e i j ã o i r rad iado 

com d i ferentes doses de radiação gama. 

Gerações 

Doses (krad) 

100 500 1500 3000 

4 ,67 5 .47 5,20 7 ,52 7 ,02 

12 ,25 1 1 , 4 0 11,OS 13 ,50 13 .54 

9 ,67 1 0 , 5 2 11 ,62 13 .12 13 ,02 

13 ,17 1 4 , 0 9 15,55 16 ,06 1 c , 7 6 

11 ,77 13 ,06 16 ,22 18,06 16 ,76 

1 5 , 5 4 1 6 , 6 3 1 7 , 6 6 1 7 , B 7 1 7 , 5 6 

1 6 , 0 2 1 8 , 6 3 19 ,28 19,SB 20 ,36 

1 7 , 3 0 2 0 , 6 7 2 0 , 7 Ê 2 2 . 2 0 2 4 , 7 4 
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Tabela 10 - Esperanças de vida média ( e * ) em d i a s , calculadas 

para as fêmeas de Zabrotee eubfacciatus (Boh.J.crj^ 

adas, durante 7 gerações, sobre f e i j ã o i r radiado 

com d i fe rentes doses de radiação gama. 

Gerações 

Doses (krad) 

100 500 1500 3000 

5 .27 4 . 4 7 5 .25 5 .52 5 .57 

8.S4 1 0 . 6 1 9 ,95 11 .56 11 .79 

9 ,95 9 ,46 10 .83 12.CB 12 ,16 

1 1 , 7 1 1 2 , 0 4 14 ,45 17 ,56 17 ,47 

1 0 , 7 6 1 2 , 0 0 1 4 . 7 1 16 .75 1 5 . 7 ' 

1 4 , 0 9 1 5 , 3 4 16 .14 17 ,49 16 .61 

1 4 , 6 5 1 7 , 9 2 1 9 , 4 1 19 ,08 18 ,75 

17,4G 2 0 . 8 7 19 .99 21.E6 24 .80 
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Tabela 11 - Porcentagem das esperanças de vida média (*!!)> e m 

dias, calculadas en função das testemunhas conside 

radas como 100% para os machos de Zabrotes sukfas^ 

ciatus criados, durante 7 gerações, em feijão irr£ 

diado com diferentes doses de radiação gama. 

Gerações 

Doses (krad) 

100 500 1500 3000 

100 112.32 106,78 154,41 144,15 

100 93,06 90,53 110,20 110.53 

100 106,59 119.77 132,93 131,91 

100 106,99 116,07 121,94 142,60 

100 110,96 137,81 153,44 142,57 

100 107,01 113,64 114,99 113,13 

100 116,20 120,35 124,09 127,09 

100 120,54 120,12 128,32 143,01 
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bela 12 - Porcentagem das esperanças de vida média (*£), em 

dias, calculadas em função das testemunhas conside^ 

radas como 100% para as fêmeas de Zabrotes subfas_ 

ciatus (Boh.), criadas,durante 7 gerações, em fei

jão irradiado com diferentes doses de radiação 

gama. 

Doses (krad) 

0 100 500 1500 

F1 

F2 

F3 

F4 

F5 

F6 

F7 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

110 

84,62 

118,68 

95,08 

102,82 

111,32 

108,87 

120,67 

119,94 

59,62 

111 ,30 

108,84 

123,40 

136,46 

114,55 

130,71 

114,89 

104.74 

129,53 

121,41 

149,96 

155,38 

124,13 

126,46 

124,48 

3000 

4 105.69 

3 131,66 

1 122,41 

6 149,19 

8 145.73 

3 117,89 

6 126,26 

8 142,53 



Tabela 13 - Coeficientes de determinação (R2)» valores do teste F e estimativas dos pa

râmetros (â e B) entre as esperanças de vida média (y) de machos de Zabro-

tea eubfa8ciatu8 (Boh.) e as doses de radiação gama (x), para as 7 gerações 

do inseto. 

Gerações 

P Fl F2 F3 F4 F5 F6 F7 

Transformação da - 1 2 2 -1 -1 -1 -1 
variável dependente y y y y y y y y 

Transformação da »#— -1 ,i— v i — ... ... ... ... 
, .* . Mx x \|x M * LNx LNx LNx LNx variável independente ' * 

ã 0.20 135,30 100,29 0,07 0,09 0,06 16,5 0,06 

6 -1.29"3 0,02 1,49 -3,92"4 -3,68~3 -1.06"3 0,53 -1.92*3 

R2 0.88 0.80 0.95 0,98 0,93 0.97 0,99 0,96 

Teste F 10.51* 5,33 28.82* 78.37** 2G.78* 4 3.14**1208,6 3**37,99** 

ns 

*—-^———————————«^-__^——_H*V_MMH»^_^____.-.^__—^-__^___________.____________________________________ ( 

*8Ígnificativo ao nzvel de 5% de probabilidade £ 
**signifif*ativo ao nível de 1% de probabilidade 



Tabela 14 - Coeficientes de determinação (R2)» valores do teste F e estimativas dos pa

râmetros (ã e B) entre as esperanças de vida média (y) de fêmeas de Zabro-

tes subfasciatus (Boh.) e as doses de radiação gama (x), para as 7 gerações 

do inseto. 

Gerações 

P F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 

2 -1 2 -1 -1 -1 2 

da variável y y y LNy y y y y 

Transformação 
da variáve: 
dependente 

Transformação _ 
da variável x LNx \Tx \fx~ l.Nx LNx 
i ndependente 

-1 x 

ã 24,93 0,11 90,75 2,46 0,09 0.71 0.05 359,42 

6 2,83~3 -3.15*3 1.15 fl.49"3 -4,13~3 -1.57~3 0,01 0,08 

R2 0,68 0.91 0.93 0,91 0,94 0,35 0,97 0,92 

Teste F 2.55 14.09* 20.97* 14,12* 23,09* 28.08* 49,49** 16,27* 
ns 

* significativo ao nível de S% de probabilidade 

**signifioativo ao nível de 1% de probabilidade 
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Tabela 15 - Coeficientes de determinação (R7), valores do tes

te F e a estimativa dos parâmetros (â e 6) entre 

as esperanças de vida média (y) de machos de la-

brotee subfaeciatus (Boh.) e as gerações do inseto 

(x), para todas as doses de radiação gama. 

Doses (krad) 

100 500 1500 3000 

Transformação , _ 2 - 1 
da variável y y y y 
dependente 

i 
Transformação . _ 
da variável x x x x ' x 
independente 

-1 

â 0.04 65,89 -8.47 0.0^ 0,03 

6 0.15 5,74 54,94 0,09 0,11 

R2 0.95 0,97 0,99 0,99 0,97 

Teste F 51.46** 105,93** 350.97** 165,36** 10S.44** 

** significativo ao nível de í% de probabilidade 
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Tabela 16 - Coeficientes de deterninação (R2), valores do tes

te F e estimativas dos parâmetros (a e 5)entre as 

esperanças de vida média (y) de fêmeas de Zairo

tes subfasciatus (Boh.) e as gerações do inseto 

(x), para todas as doses de radiação gama. 

Doses (krad) 

0 100 500 1500 3000 

Transformação 
1 2 -1 

da variável y y y y 
dependente 

• 

-1 -1 Transformação _ 
da variável x x x x x 
independente 

i 

â 0.05 38.23 0.03 0.03 0,03 

6 0,14 5,87 0,15 0.15 0.14 

R2 0.98 0.98 0.99 0,98 0,98 

Teste F 171.38** 129.23** 407,41** 198,29** 144.19** 

** significative ao nível de. 1% de probabilidade 
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Tabela 17 - Total de machos de Zabrotec subfauciatue (Boh.) 

nascidos a partir de insetos criados, por 7 gera_ 

ções, em feijão irradiado com diferentes doses de 

radiação gama. 

Gerações 

100 

Doses (krad) 

500 1500 3000 

37 63 66 160 214 

97 344 341 709 1C2C 

353 1506 963 1439 1962 

1307 2982 1954 2029 1950 

2199 2925 2625 2435 378° 

3199 7012 6538 6730 10118 

7583 4108 5574 9GÜ5 6180 
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Tabela 18 - Total de fêmeas de Zabrotee eubfacciatuc (Boh.) 

nascidas a partir de insetos criados, por 7 ge

rações, em feijão irradiado com diferentes doses 

de radiação gama. 

Doses (krad) 

Gerações 

0 100 500 1500 3000 

F. 25 72 64 136 166 
1 

F 62 362 321 608 102S 

F3 384 1560 1050 1526 2153 

F. 1403 3179 1956 2095 2049 

4 

F 2153 3093 2684 2488 3857 

Fe 3363 7237 7C97 6792 10475 
D 

F, 7899 4223 5794 10528 6293 
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Tabela 19 - Relação irradiado/testemunha do total de machos de 

Zabrotee eubfaeciatus (Boh.) nascidos a partir de 

insetos criados, durante 7 gerações, em feijão ir

radiado com diferentes doses de radiação gama. 

Doses (krad) 

Gerações 

100 500 1500 3000 

F 1,70 1,76 4,32 5,78 

F2 3,55 3.52 7,31 ' 10,52 

F3 4,27 2,73 4,06 5,61 

F4 2,28 1,49 1,55 1.49 

F 1,33 1,19 1,11 1,72 

Fc 2.19 2,04 2,10 3,16 
b 

F? 0,54 0,74 1,27 0,61 
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Tabela 20 - Relação irradiado/testemunha do total de fêmeas de 

Zabrotee Bubfaeciatue (Boh.) nascidas a partir de 

insetos criados, durante 7 gerações, em feijão ir

radiado com diferentes doses de radiação gama. 

Doses (krad) 

Gerações 

100 500 1500 3000 

F 2.B8 2,56 5,44 7,52 

F 5,84 5,18 13,G3 16,59 

F3 4,06 2,73 3,97 5,61 

F 2,27 1,39 1,49 1,4fi 

F 1,44 1,25 1,16 1,79 

Fc 2,15 2,11 2,02 3,11 

D 

F, 0,53 0,73 1,33 0,79 
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5. ANALISE DOS RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Como a discussão deste trabalho se baseará, em 

sua ma^or parte, na interpretação gráfica dos resultados obti

dos, julgamos ser oportuna a colocação das figuras neste capí

tulo. 

5.1. Primeiro Experimento 

Com os valores das Tabelas 1 e 2 foram construí^ 

das as Figuras 1 e 2, que mostram as esperanças de vida média 

(e ) dos machos e fêmeas, respectivamente, do Zabrotes subfas-

ciatus, criados em feijão irradiado com várias doses, para ca

da uma das 5 gerações. Com os mesmos valores dessas Tabelas, 

foram construídas as Figuras 5 e 6, que mostram os efeitos 

dos feijões irradiados nas esperanças de vida médias dos inse

to*,, para cada nível de dose, durante as 5 gerações. 

As Figuras 3 e 4 mostram as relações entre as 

doses de radiação gama e esperanças de vida média dos machos 
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e fêmeas, criados em feijão irradiado, em relação às testemu

nhas consideradas como 100*. Esses gráficos foram extraídos 

dos valores das Tabelas 3 e 4. Nas Figuras 7 e 6 estão as re 

lações entre as gerações e as esperanças de vida média dos ma 

chos e das fêmeas, respectivamente, em relação às testemunhas, 

consideradas como 100*. 

Embora estejam representadas em todas as figu_ 

ras, as esperanças de vida dos insetos da geração inicial CP), 

é interessante salientar que esses insetos são provenientes de 

feijão não irradiado. 

s r>r> Pela Figura 1 nota-se que cs machos nascido: 

feijão irradiado com 10 Krad, tiveram as suas longevidades au

mentadas em todas as gerações. Isto pode ser melhor observa

do na Figura 5. 

Nas gerações F. e F. os machos criados em fei

jão irradiado viveram mais que os machos das testemunhas. Nas 

demai_sj gerações, com exceção às dose de 10 Krad, ocorreu o coji 

trário.como pode ser observado na Figura 3. Pela Figura 7 

pode-se observar que na geração F as longevidades foram maio

res nas doses de 20 e 100 krad do que nas demais doses e, na 

geração F., nas doses de 10 e 100 krad. Além disso, na dose 

de 200 Krad, as longevidades dos machos foram as que mais se £ 

proximaram às das testemunhas, em todas as gerações. 

Os resultados obtidos para as fêmeas foram seme 
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lhantes aos dos machos como pode ser visto nac Figuras 2, 4, 

6 e 8. As fêmeas também tiveram suas longevidades aumenta

das em todas as gerações, quando alimentadas com feijão irra_ 

diado com 10 Krad (Figuras 2 e 6). 

Na geração F , com exceção da dose de 20 Krad 

e na F » com exceção das doses de 20 e 200 krad, que pratica

mente se igualaram às testemunhas, as fêmeas criadas em fei

jão irradiado viveram mais que as fêmeas das testemunhas, ao 

contrário das demais gerações, com exceção da dose de 10 Krad 

(Figura 4). Tanto na geração F como na F , as longevidades 

foram maiores com as doses de 10 e 100 krad (Figura 6). Tarn 

bém as fêmeas criadas em feijão irradiado com.200 krad apre

sentaram as longevidades mais próximas as das testemunhas,com 

exceção da geração F . 

Comparando-se as Figuras 5 e 6,verifica-se que» 

com exceção da geração F_, em que as fêmeas viveram bem mais 

do que os machos, tanto no feijão irradiado com 10 krad como 

no controle, as longevidades foram semelhantes em todas as g_e 

rações, para todas as doses. 

Os resultados (Figuras 7 e 8) indicam clarameri 

te que a alimentação com feijão irradiado com 10 krad foi fa

vorável aos insetos, pois eles viveram mais em relação a tes

temunha em todas as gerações. Nas demais doses, embora os 

resultados sejam divergentes entre as gerações, percebe-se 
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que o feijão irradiado modificou a longevidade dos Insetos. 

Os dados apresentados nas Tabelas 7 e 8, e os 

gráficos das Figuras 9 e 10. evidenciam que, de um modo geral, 

houve um aumento do número de descendentes, tanto maciços co

mo fêmeas, provenientes do alimento irradiado, já a'partir da 

geração F . Na geração F . esse aumento acentuou-se» e na F 

tornou-se bastante reduzido. Pode-se notar, também» uma ten

dência dos números desses descendentes se igualarem aos da te£ 

temunha a partir da geração F_. 
b 

Pode-se concluir pelos resultados deste experi

mento inicial que os insetos criados no feijão irradiacic co~ 

10 Krad tiveram sua longevidade aumentada. Nas demais doses. 

embora os resultados sej am divergentes, não se pode afirmar que 

o feijão irradiado tenha sido desfavorável ã longevidade dos 

insetos. Quanto ã prol if icidade, os resultados mostram um e_ 

feito favorável do feijão irradiado com todas as doses. 

-J 
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Figura i - Esperanças de vida média (e ) dos machos de Zabrotes subfasciatus 

(Boh.), criados durante 5 gerações em feijão irradiado com oifererî  

tes doses de radiação gama. 
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Figura 2 - Esperanças de vida média (e ) das fêmeas de Zabrctes subfasaiatus 

(Boh.), criadas durante 5 gerações em feijão irradiado com diferen 

tes doses de radiação gama. 
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Figura 3 ~ Relação entre dosagens de radiação gama e esperanças de vida média 

(e ) dos machos de Zábrotes subfásaiatus, criados em feijão irradia_ 

O 
do, em relação as testemunhas consideradas como 100%. 
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gura k - Relação entre dosagens de radiação gama e esperanças de vida média 

(e ) das fêmeas de Zabrotes subfasoiatus (Boh.), criadas em feijio 

1 irradiado, em relação às testemunhas consideradas como 100%. 
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«MÇOES 

Figura 5 "\ Esperanças de vida média (e ) dos machos de Zabrctes sitbfascia-

tus (Boh.)t criados em feijão irradiado durante 5 gerações. 
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Figura 6 - Esperanças de vida média (e ) das fêmeas de Zabrotcs subfascia-

tus (Boh.), criadas em feijão irradiado, durante 5 gerações. 
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Figura 7 - Relaçio entre as gerações e as esperanças de vida média (e ) dos 

, machos de Zàbvotes subfasciatus (Boh.), criados em feijão irradia 

do, em relação às testemunhas consideradas como 100%-



- 4 9 -

C krad 

10 kr«d 

^ 

e" (di»s) 
O 

200 

150 • 

100 

$0 • 

• . 20 kr«d 

— • • — • • — 100 kr»d 

200 kr»d 

. t •. 
-A 

/ - \ X 

X \ \ 

GCMÇ0ES 

• O 
Figura 8 - Relação entre as gerações e as esperanças de vida media (e ) das 

fêmeas de Zàbvotes subfasaiatus (Boh.), criadas em feijlo irra

diado, em relação às testemunhas consideradas como 100£. 



UP-

r 

• o 

* 
! 
V 

1 *m* 

« X 

5 e 

O
/T

E
S

 

s 
5 I 
s 
Í 
K 

J 

40. 

35 

30-

25-

20' 

15' 

10-

5-

0 

i •* »* 

t • 

/ ; • • — 20 kr»d 

; ^ • • • • — 1 0 0 kratf 
i * 

* i 

,* t 
t % 

t \ » • 
* i 

/ 
i » 

, * 
• » i • 

, ' • 

- / A \ 

/ v- \ 

/ •' \ \ 

í / \ \ 

/ / A \ •• 

/ / / \ X 

V - ' - •• • • -

1 • 1 1 1 

fj GERAÇÕES 

Figura 9 " Gráf ico da re laç io irradiado/testemunha entre gerações e t o 

t a l de macros de Zabrctes sutfaeciatus (Boh.) , criados em 

f e i j ã o i r rad iado . 

W O i R L t O T t l - * mmmmm _ BlBttO 



- 5 1 -

g 

-A 

to 

35 

30 

25 

20-

15' 

10-

- 0 

0 krad 

10 krad 

- • • — 20 krad 

. . . — .« too krad 

200 krad 

/ ' \ \ 

• • • 

/ / \ \ 

/ / \ • 

; / \ *• 

/ / 

/ / 

/ * N 
\ 

GEM(OES 

Figura 10 - Gráf ico da relação irradiado/testemunha entre gerações e to 

t a l de fêmeas de Zábrotes subfasoiatus (Boh. ) , criados em 

f e i j ã o i r rad iado. 



-52-

5.2. Segundo Experimento 

As Figures 11 e 12 foram construídas com os va

lores das Tabelas 9 e 10. Essas figuras mostram as esperan-

ças de vida media (e ) dos machos e fêmeas de Zabrotes subfas-

ciatus, respectivamente, produzidos em feijão irradiado com v£ 

rias doses, para cada uma das sete gerações. Com esses mes

mos valores, foram construídas as Figuras 15 e 16, que mostram 

os efeitos dos feijões irradiados nas esperanças de vida mé

dia dos insetos, para cada nível de dose, durante as 7 ge

rações . 

Nas Figuras 13 e 14 observam-se as relações en

tre as doses de radiação gama e esperarças de vida média dos 

machos e fêmeas, criados em feijão irradiado, em relação às 

testemunhas, consideradas como 100%. Foram construídos os 

gráficos com os valores das Tabelas 11 e 12. Nas Figuras 17 

e 18 estão as relações entre as gerações e as esperanças de vi_ 

da média dos machos e fêmeas, respectivamente, em relação às 

testemO^has consideradas como 100%. 

Analisando-se as Figuras 11, 13, 15 e 17, perc£ 

be-se claramente que houve um aumento da longevidade dos machos 

provenientes do alimento irradiado, err, relação às testemunhar,. 

Apenas na geração F , como pode ser viste nas 

Figuras 13 e 17, houve um decréscimo ria longevidade dos machos 

provenientes do feijão irradiado com as doses de 100 e 500 
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krad. Nas demais doses, as esperanças de vida média pratica

mente se igualaram à testemunha. 

Nas Figuras 11 e 13 observa-se que, para as ge

rações F_ e F houve um aumento da longevidade em relação ao 
2 D 

aumento da dose até 1500 krad. Com a dose de 3000-krad, a lo£ 

gevidade foi praticamente a mesma observada na dose de 1500 

krad. Na geração F a longevidade aumentou de acordo com o 

aumento da dose, até 3000 krad. Nas gerações F e F , os au

mentos ocorreram até a dose de 1500 krad, havendo urr, pequeno 

declínio na dose de 3000 krad. Na geração F houve um ajmen-

to com a dose de 100 krad e outro em 3000 krad. Entre as do

ses de 100 e 500 krad, praticamente não houve diferença na lon_ 

gevidade. 

y A análise da variância (Tabela 13) mostra que 

houve diferenças significativas nas esperanças da vida média 

dos machos entre cada uma das gerações, com exceção da F , pa

ra todas as doses de radiação gama. Essas diferenças foram 

altamente significantes (1% de probabilidade) para as gerações 

F_, F » Fc e F_, e significantes [S% de probabilidade) para as 

gerações F_ e F . 

Os resultados da análise da variância (Tateia 

15) revelam que os machos responderam significativamente, qua£_ 

to à sua longevidade, ê alimentação irradiada com cada uma das 

doses de radiação gama. 
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Pare as fêmeas também se observa, pelas Figuras 

12, 14, 16 e 18, um aumento da longevidade em relação ao ali

mento irradiado, para todas as gerações, comparando-se com a 

testemunha. 

Analisando-se as Figuras 12 e 14, observa-se que 

na geração F a longevidade das fêmeas aumentou no feijão irra_ 

diado com 120 krad, teve uma pequena diminuição com 500 krad e 

aumentou novamente com 1500 krad. Para a dose de 3000 krad,os 

resultados foram praticamente iguais aos da dose de 1500 krad. 

Na geração ? , a longevidade teve uma pequena tíi_ 

minuição em relação à testemunha com 100 krad, aumentando COT, 

as doses de 500 e 1500 krad, permanecendo praticamente com os 

mesmos valores na dose de 3000 krad. 

Nas gerações F e F os aumentos ocorreram até 

1500 krad, havendo um pequeno declínio na dose de 3000 krad. Na 

geração F a longevidade aumentou, de acordo com o aumento da 

dose, até 1500 krad. Com a dose de 3000 krad, a longevidade 

foi quase a mesma observada com 1500 krad. Na geração Fc as 
b 

longevidades aumentaram com 100 e 500 krad e tiveram ligeiro de_ 

clínio com 1500 e 3000 krad. E, na geração F?, o aumento da 

longevidade ocorreu de acordo com o aumento da dose, com exce

ção da dose de 3000 kraQ. 

A análise da variância (Tabela 14) mostrou que 

houve diferenças significativas nas esperanças de vida médie 
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das fêmeas, entre cada uma das gerações, para todas as doses de 

radiação gama. Esses resultados foram altamente significantes 

para a geração F_ [1* de probabilidade) e significantes (5* de 
o 

probabilidade) para as demais gerações. 

Tal como ocorreu para os machos, os resultadosda 

análise da variancia (Tabela 16) mostram que as fêmeas respond£ 

ram significativamente, quanto â sua longevidade, ao alimento 

irradiado com cada uma das doses de radiação gama. 

Pelos dados das Tabelas IS e 20 e pelos gráficos 

das Figuras 19 e 20» verifica-se que o número de descendentes, 

tanto machos como fêmeas, provenientes do alimento irradiado, 

aumentou já na geração F . Na geração F esse aumento foi bem 

maior, diminuindo bastante nas gerações F e F . Na geração 

£s houve novamente um pequeno aumento, diminuindo na geração F, 

onde, como aconteceu no experimento inicial, nota-se uma tendên_ 

cia do número dr descendentes provenientes do alimento irradia

do se igualarem aos da testemunha. 

Neste segundo experimento nota-se que o feijão 

irradiado com doses até 3000 krad foi favorável tanto a longevi_ 

dade quanto à reprodução de Zabrotes subfasciatus (Boh.). Ve

rifica-se também que a longevidade e a reprodução foram maiores 

nas doses ds 15CG e 3OD0 Krad. 

A maioria dos estudos com insetos criados em díe_ 

tas irradiadas tem mestrado que essas dietas não são prejudici-
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ais ao desenvolvimento, ao comportamento e è produção da progê-

nie desses insetos. Isso acontece tanto com dcses baixas como 

com doses altas, como se pode observar pelos trabalhos de CORN-

WELL e BURSON (1958), HOCGES e GUYER (1953). BROWER et alii 

(1971), TILTON et alii (1973), BROWER e TILTON (1973), AHMED et 

alii (1977) e LOAHARANU (1979). Outros estudos mostram que a 

alimentação com dietas irradiadas foram favoráveis ao desenvol

vimento dos insetos (AYALA, 1969; BAGHERI. 1969; WIENDL et alii, 

1974, com a dose de 20 krati; WIENDL e ARTHUR. 1974 e WIENiDL ei 

a l i i . 1975), cem os quais estão de acordo cs resultados obtidos 

neste trabalho. Para JARRAYA (19693, SEUGE et alii (1271), 

WIENDL et alii (1974), com as doses de 10G, 500 e'15Q0 krad. e 

MORERE e SEUGE (1976), porém, os resultados foram desfavoráveis 

aos insetos. 

Como já foi discutido anteriormente, os resulta

dos obtidos neste estudo mostram que, de uma maneira geral, o 

feijão irradiado foi favorável ã longevidade e a prolificidade 

dos inseíos da espécie Zabrotes subfasciatus (Boh.). Baseado 

nisso, pode-se dizer que o valor nutricional do feijão melhorou 

com a irradiação. Isso poderia ser devido a uma quebra das 

proteínas de cadeia longa em aminoácidos essenciais para o cres

ci mérito e desenvolvimento tícs insetos, tornando-os mais assimi

láveis pelo organismo. De acorde com HOUSE (1972], esses ami-

noácides são, geralmente, arginir.a, fUstidína, lsoleucina, leu

cine, lisina, rr.etionina, f eni lalanina, treonína, triptefano e 

valine. 
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Ume outra hipótese seria a remoção, principalmen 

te, com as doses de 1500 e 3000 Krad, de alguns microorganismos, 

favorecendo, com isto, a longevidade e a prol ificidade. 

Resta salientar que os resultados obtidos neste 

trabalho nao provam que dietas contendo feijão irradiado são S£ 

guras para o consumo pelos mamíferos, mas mostram que para o Za_ 

brotes subfasciatus (Boh.), o feijão irradiado não foi preju

dicial ao seu desenvolvimento, deixando claro que não houve fo£ 

mação de substâncias tóxicas no substrato. 

'N 
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diferentes doses de radiação gama. 
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6. CONCLUSÕES 

Com base nos resultados obtidos e nas condições 

de realização do experimento, pode-se concluir que: 

r.) a irradiação modificou as qualidades nutriti

va 5/ do feijão, modificando, portanto, o desenvolvimento do Za-

brotes subfasciatus (Boh.); 

V 

b) a longevidade e o número de descendentes obtjî  

dos foram alterados pare mais, em comparação ãs testemunhas, 

quando os insetos se alimentaram de feijão irradiado. Esse au

mento foi relativamente maior com as doses maiores, ou seja, 

1500 e 3000 Krad. 
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