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MÉTODO GENÉTICO DE SEPARAÇÃO DE MACHOS E FEllEAS
DA MOSCA DO MEDITERRÂNEO, centitis capitam

(WIEDEMANN, 1 8 2 4 ) (DIPTERA: TEPHRITIDAE), BASEADOS
NO DIMORFISMO SEXUAL DEFINIDO PELA COR DO PÜPARIO

Autor: CARLOS EDMUNDO CA CERES BARRIOS

Orientador: JULIO MARCOS MELGES WALDER

RESUMO

Pupas de Ceratitis capitata (Wiedemann. 1824) foram

irradiadas com 60 Gy de radiação gama e posteriormente os machos

emergidos foram cruzados com fêmeas mutantes recessivas de pupàrio cor

branca (wp/wp). Isolou-se na geração filial F2 uma linhagem contendo

translocação entre o autossomo número 5, portador do alelo dominante

wp+, e o cromossomo Y. Obteve-se assim a linhagem T:Y (wp+) 70 com

dimorfismo sexual baseado na cor do pupàrio. Exames citológicos foram

feitos em células meióticas dos machos para comprovar a existência da

translocaçâo e, durante 21 gerações, a estabilidade genética da

linhagem foi monitorada em condições de laboratório. Os valores de

contaminação observados variaram entre 0.96 a 4,50% de fêmeas que

emergiram de pupàrio cor marrom e de 0,26 a 0,66% de machos, que

emergiram de pupàrio cor branca. Estes valores não representam nenhuma

tendência definida de incremento. A origem destes genótipos

contaminantes e o uso potencial desta linhagem em condições de criação
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massal para sua utilização num programa de liberação de machos estéreis

são discutidos.



GENETIC METHOD FOR SEPARATION OF MALES AND FEMALES
OF THE MEDITERRANEAN FRUIT FLY, cmao* c*pn*ta

(VIEDEMANN) (DIPTERA, TEPHRITIDAE), BASED
ON PUPAL COLOR DIMORPHISMS.

Author: CARLOS EDMUNDO CACERES BARRIOS

Adviser: JULIO MARCOS MELGES WALDER

SUMMARY

Pupae of Ceratitis capitata (Wiedemann. 1824) were

irradiated with 60 Gy gamma radiation and subsequently the emergent

males were crossed with females of recessive mutants on white pupa

color (wp/wp). A strain with a translocation between autosomal

chromosome number 5, carrier of wp+ dominant gene, and Y chromosome was

isolated. By this way the T:Y (wp+) 70 strain with sexual dimorphism

based on pupal color was obtained. Cytological examination of the males

was carried out to confirm the translocation. The genetic stability was

monitored under laboratory conditions during 21 generations. The rates

of contaminant females emerged from brown pupae were 0,96 to 4.5V and

for males from white pupae, these rates were 0,26 to 0.66V These

values presented no definite increase tendency. The origin of

contaminant genotypes and the potential for utilization of the sterile

male techniques are discussed.



1. INTRODUÇÃO

A mosca-do-roediterrãneo Centitís capítãtã (Wiedemann.

1824) (Diptera: Tephrltidae), e uma das pragas que mais danos ocasionam

na fruticultura e outras culturas no mundo todo, atacando mais de 200

espécies vegetais. Em alguns países esta espécie ê quarentenària e

ainda não se estabeleceu pela razão da não importação de frutos

suscetíveis de infestação dos países exportadores que abrigam esta

mosca.

A C. capltata foi observada pela primeira vez na

América, no Brasil em 1901, atacando laranja, sendo sua origem provável

a Africa. Atualmente sua distribuição geográfica é bastante ampla em

quase todos os países do Continente, infestando hospedeiros nativos ou

introduzidos, devido as condições favoráveis (MATI0L1, 1985).

Normalmente esta praga é controlada mediante a aplicação

de pulverização de inseticidas ou mediante a aplicação de iscas

envenenadas pelo menos duas vezes por ano, dependendo principalmente

das condições climáticas e fenológicas dos hospedeiros.

A mosca-do-mediterràneo foi a primeira praga agrícola

considerada para a aplicação de um controle genético através da

utilização da Técnica do Inseto Estéril (TIE), após o sucesso no

programa de erradiacação da mosca varejeira. Cochliomyia hominivorax



(BOLLER, 1987). A raosca-do-mediterrãneo também foi erradicada do

México, parte da Guatemala e várias pequenas infestações foram

erradicadas nos Estados Unidos por meio da aplicação da TIE

(INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY - AIEA, 1990).

A TIE è uma técnica especifica para uma espécie e. além

disso, è um método não poluente de controle no qual os insetos são

criados, esterilizados e liberados massalmente dentro de áreas

infestadas com um grande número de insetos nativos. Quando os machos

estéreis acasalam-se com fêmeas nativas não ocorre descendência,

decrescendo o potencial reprodutivo da praga em questão e, segundo

KNIPLIN (1955). sendo liberado por um longo per iodo de tempo e em

número considerável poderá acontecer a erradicação da praga.

Nesta técnica só os machos contribuem para induzir

esterilidade na população selvagem. ROBINSON et aili (1986) fizeram

testes de freqüência de acasalamento em gaiolas de campo nas quais

liberaram só machos estéreis, Juntamente com machos e fêmeas selvagens,

obtendo uma freqüência de acasalamento entre 50-100% entre os machos

estéreis e as fêmeas nativas, comprovando assim os efeitos supressivos

das fêmeas estéreis liberadas. Além disso, o fato de poder elimininar

as fêmeas em alguma etapa do processo de criação, daria outras

vantagens como redução do custo de aplicação da técnica; substancial

redução de mão de obra e espaçamento nos laboratórios de criação e

liberação, e o risco de ovipuctura das fêmeas liberadas seria eliminado

de maneira a não prejudicar a qualidade das frutas produzidas. No

entanto, a dificuldade da separação automatizada dos sexos numa criação

massal obriga a liberação de ambos os sexos.



Três mecanismos de sexagem genética tem sido

desenvolvidos com sucesso em C. capltata. Os dois primeiros foram

baseados no dimorfismo sexual dado pela cor do pupãrio. desenvolvido

por ROSSLER (1979) e ROBINSON & HEESIERT (1982) e o terceiro baseado na

sensibilidade à purina e desenvolvido por SAUL (1984).

O objetivo do presente trabalho foi a indução de uma

linhagem com dimorfismo sexual baseado na cor do pupàrio de C.

capitata, e a avaliação da sua estabilidade genética em condições de

criação semi-massal.



2. REVISÃO DE LITERATURA

2.1. Origem e desenvolvimento da te'cnlca

Por distintas razões é necessária a remoção das fêmeas

para melhorar a eficiência ou mesmo poder aplicar a Técnica do Macho

Estéril. Segundo WOOD & BUSCH-PETERSEN (1983) técnicas para poder

cumprir este propósito podem ser classificadas em duas categorias:

Pré-zigóticas e Post-zigóticas. Técnicas pré-zigóticas incluem genes

que determinam a deriva raeíótica, "raeiotic drive", e genes autossomais

que podem Influir na determinação do sexo, e que atuam na meiose ou a

nivel de gametas. Técnicas Post-zigóticas incluem genes resistentes a

temperatura e químicos tóxicos e também genes que conferem caracteres

morfológicos, os quais, transiocados ao cromossomo Y, podem ser

utilizados para induzir métodos de separação dos sexos.

Na Tabela 1 estão citados os vários exemplos de métodos

genéticos de sexagem (LA CHANCE, 1978).



Tabela 1 - Exemplos de mecanismos de sexagem genética.

ESPÉCIE

Culex pipians
fatigans

Aedes aegypti

Anopheles
aJbimanus

Lucilia
cupr ina

ESPÉCIE

Bombyx mori

Bombyx mori

Tetrary
urticae

Mus ca
domestica

Anophales
aibímanus

CuJes
tri taeniorhyn-
chos

Anopheles
gambiae

Anopheles
arabiens is

Luc i1 ia
cuprifia

BASEADO EM MÉTODOS
MECÂNICOS

Tamanho de pupa

Tamanho de pupa

Tamanho de pupa

Cor de pupa

BASEADO EM MÉTODOS
GENÉTICOS

Cor do ovo, mutante,
translocação cromossô-
mica.

Translocaçâo limltante
do sexo.

Produção de machos
haplóldes a partir de
fêmeas virgens.

Sensibilidade da tempe
ratura, condição letal
ao cromossoma cilín-
drico III.

Resistência a Propoxur.
Translocaçâo e inver-
são no cromossoma se-
xual .

Sensibilidade a tempe-
ratura, condição letal
invert ida.

Resistência a Dialarin,
Translocaçâo para cro-
mossoma Y.

Idem.

Idem.

REFERÊNCIA

SHARMA et ai li
(1972) , de MEILLON
& THOMAS (1966)

McGRAY (1961)

SEAWRIGHT (1977)

WHITTEN (1969)

REFERÊNCIA

TAZIMA (1964)

TAZIMA (1964)

OVERMEER (1974)

McDONAL (1971)

SEAWRIGHT et alii
(1978)

SAKAI & BAKER
(1974) ; BAKER et
alii (1978)

CURTIS et alii
(1974)

CURTIS et alii
( 1974)

CURTIS et alii
(1977)

F o n t e : LA CHANCE ( 1 9 7 8 ) .
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WHITTEN (1969) desenvolveu o primeiro mecanismo em

dipteros para estabelecer um método de sexagem utilizando uma simples

técnica genética, que foi feito com a "Australian Sheep Blow Fly",

Luciliã cuprina Wied.. O pupário da L. cuprina normalmente é marrom,

mas existe a presença de um mutante autossomal recessivo que dá um

fenótipo pupàrio cor preta (black puparium = bp), situado no cromossoma

2. Este é preto por causa da deposição da melanina dentro da

epicuticula do pupãrio. De acordo com Hackman (1967). citado por

WHITTEN (1969), o mutante bp, origina-se da população nativa, onde se

apresenta com freqüência muito baixa; também pode ser obtido no

laboratório aplicando-se radiação gama às moscas selvagens e

posteriormente cruzadas. Se os machos selvagens são irradiados, pode-se

produzir uma aberração cromossomica estrutural e através de um retro

cruzamento dos machos Fi com fêmeas bp é possível detectar uma

translocação entre o cromossomo Y dos machos e o autossomo que tem o

gen que define a cor marrom (selvagens); acontencendo isto tem-se uma

linhagem com (TY) bp+ translocado e a segregação do sexo estará

interrelacionada com a coloração da pupa, ou seja, machos quando as

pupas são de cor marrom e fêmeas quando as pupas são de cor preta. A

estabilidade da linhagem é garantida pela ausência de recombinacáo

genética de macho. Como conseqüência da translocação. um desequilíbrio

cromossômico. a fertilidade do macho é reduzida, mas o vigor não é

afetado.

í
HACKMAN. R. H.Melanin in an insect Lucllia cupri/Ja(Wied.) Nature.

21SÍ5111):163, 1967.
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As pupas podem ser separadas através de um equipamento

que detecta a luz refletida pelas pupas marrons separando-se das

pretas. Pode-se separar 7.000 pupas/hora e pode ser modificado.

Para aumentar a capacidade de separação, a diferenciação

do sexo por algumas características da pupa pode ser considerada

através da transiocação, sem dificuldades em encontrar ou produzir

estes mutantes.

2.2. Mecanismos de sexagem genética em Ceratítis capitata

(Wiederoann, 1824), baseados na cor do pupário como

dlferenciador

O pioneiro desta técnica em C. capitata foi ROSSLER

(1979a). Este autor partiu do mesmo principio, trabalhando com pupas

pretas mutantes (designadas como bp), que sào controladas por genes

autossomais recessivos denominados "black pupa" (ROSSLER & KOLTIN,

1976).

O autor conseguiu duas linhagens de C. capitata com

dimorfismo sexual baseado na cor do pupàrio, onde os machos emergem das

pupas cor marrom e as fêmeas emergem das pupas pretas (dp). As duas

linhagens foram observadas por cinco gerações, verificando-se o

aparecimento de fêmeas contaminantes que emergiam de pupas cor marrom

numa proporção de 1,5 a 16,4%. O autor encontrou dificuldade de

discriminação de pupas (sexos) pela existência de um gradiente entre as
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duas cores.

Os ovos recuperados de ambas linhagens apresentaram

baixa viabilidade, entre 63.7 e 69,00%, que foi atribuída a

desbalanceamento cromossômico causado pela translocaçao em alguns dos

gametas formados, os quais podem ser: 1) X, bp; 2) T (Y. bp+), bp-; 3)

X. bp-; 4) T (Y; bp+). bp. Quando quaisquer dos gametas participam da

formação de um zigoto, só 1 e 2 são completos geneticamente e viáveis,

enquanto 3 e 4 apresentam desequilíbrio croroossômlco e não sobrevivem.

Nestas linhagens manifestou-se uma maior proporção de pupas marrons.

ROSSLER (1979b) obteve uma linhagem mutante <?e C.

capltata de pupàrio cor branca, identificando-a como wp+, localizado no

cromossoma 5. ROBINSON & VAN HEEMERT (1982). utilizando esta linhagem,

conseguiram induzir a formação de três linhagens translocadas nas quais

machos emergiam do pupàrio cor marrom e as fêmeas de pupàrio cor

branca. A viabilidade dos ovos foi baixa, coincidindo com os resultados

obtidos por ROSSLER (1979a) e uma das linhagens apresentou uma

significativa proporção de machos em relação as fêmeas.

WALDER (1988) isolou uma linhagem de pupàrio cor preta

na qual provavelmente o gene responsável é bp (black pupa). Com esta

linhagem induziu a formação de 3 linhagens translocadas, com dimorfismo

sexual baseado na cor do pupàrio. encontrando dificuldades de

diferenciação também pela existência de um gradiente de cor entre a

pupa marrom e o mutante bp. Este mesmo autor em 1990 reporta outra

série de linhagens translocadas isoladas, sendo uma delas criada

durante 8 gerações em condições de criação semi-massal. A viabilidade

dos ovos variou entre 3,4 a 39,9* e a proporção de machos emergidos nas
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últimas 3 gerações foi significativamente alta.

ZAP ATER (1990) reporta 2 linhagens translocadas

utilizando como discriminante o fenótipo pupa cinza metálico. As

linhagens apresentaram, durante 22 gerações, estabilidade de 100% e uma

delas apresentou uma maior proporção de pupas marrons, mas devido a

baixa emergência nestas, a proporção sexual de adultos foi 1:1. A média

de viabilidade dos ovos foi para cada linhagem de 47,2 e 44,3%.

BUSCH-PETERSEN et alli (1988) obtiveram uma outra

linhagem de C. capitate, com dimorflsmo sexual baseado na cor do

pupário. onde os machos emergiam da pupa cor marrom e as fêmeas de

p'ipas cor branca. Durante 24 gerações, a linhagem foi estável porém,

quando criada durante 10 gerações em condições de criação raassal,

encontrou-se 2.3% de fêmeas férteis entre as pupas marrons e também um

baixo nível de machos entre as pupas brancas.

2.3. Competitividade dos machos translocados

ROSSLER (1980b) estabeleceu uma linhagem de C. capítata

"69 Apricot" (olho apricot), com o cromossomo Y translocado, produzindo

machos que emergem de pupàrio cor marrom e fêmeas que emergem de

pupârio cor preta. O autor determinou que os machos translocados não

diferem dos normais em relação à habilidade de atração e capacidade de

inseminação de fêmeas, embora tenham apresentado uma habilidade de

acasalamento inferior que foi atribuída à presença do gene mutante olho

"apricot".



O mesmo autor (1980a) fez testes de habilidade de

acasalamento utilizando uma outra linhagem com o cromossomo Y

translocado, produzindo machos qu° emergem do pupàrio cor marrom e

fêmeas do pupàrio cor preta.

A competitividade foi medida por meio de testes de

progènie. Utilizaram-se fêmeas pretas recessivas (dp), machos

translocados e machos normais; diferentes proporções foram utilizadas

nos diferentes testes. Os resultados indicaram que os machos

translocados foram significativamente mais competitivos que os normais.

Estudos feitos em gaiolas de campo por McINNIS et alii

(1986) e ROBINSON et alii (1986), demonstraram redução de acasalamento

com fêmeas nativas quando machos e fêmeas estéreis eram liberados

conjuntamente mas, quando liberados só machos estéreis, aumentou a

freqüência de acasalamento com as fêmeas nativas para 50 a 100%.

McINNIS et alii (1990) introduziram no Havaí a linhagem produzida por

ROBINSON & VAN HEENERT (1982). que foi cruzada com a linhagem estoque

do Havaí criada a nivel de laboratório durante 30 anos. A linhagem

resultante deste cruzamento foi comparada com a linhagem Robinson pura

e moscas nativas do Havai. Os resultados indicam que a linhagem nativa

do Havai apresentou um índice de acasalamento de 2.1, a Haval-Robinson

1,53, e a Robinson 0,30, sendo as moscas da criação estoque de

laboratório utilizadas como padrão com um índice de 1,00. Diferenças

também foram reportadas quanto à dispersão e longevidade das linhagens,

sendo os maiores valores encontrados para as moscas nativas do Havai e

a linhagem Havaí-Robinson.



.11.

2.4. Estabilidade genética das linhagens translocadas de C. capitâta

Hopper er ali?, citado por BUSCH-PETERSEN & KAFU

(1989). determinaram por meio de uma simulação computadorizada a

ocorrência de recombinaçâo genética numa linhagem de C. capitâta com o

cromossomo Y translocado. determinando que um nivel de 0,4% de

recombinaçâo nos machos era suficiente para obter 2,5% de emergência de

fêmeas nas pupas cor marrom na geração número 10.

Estes mesmos autores avaliaram duas linhagens

translocadas com dimorfismo sexual baseado na cor do pupario de C.

capitâta a nivel de criação massal, a T:Y (wp+) 101 (ROBINSON & VAN

HEEMERT, 1982) e a T:Y (wp+) 30 (BUSCH-PETERSEN et alii 1988); na

primeira foram registradas fêmeas emergidas das pupas marrons a partir

da primeira geração, alcançando um nivel de 48,2% na geração número

cinco. Este resultado ê próximo ao calculado na simulação feita por

Hopper et ali? que prediz uma porcentagem de recombinaçâo nos machos

de 12.8% na geração 5. a qual ocasionaria 34% de fêmeas contaminantes;

nas pupas brancas foi observado 12.4% de machos contaminates. A segunda

linhagem foi monitorada durante 10 gerações, iniciando-se na quarta

geração o aparecimento de fêmeas nas pupas marrons, atingindo um nivel

de 2,3% de contaminação na geração número 10. Nesta linhagem o nivel de

machos contaminantes foi multo baixo.

HOPPER, G.H.H.; ROBINSON. A. S. & MARCHARND, R. P. Behaviour of a
genetic sexing strain of Meditterranean fruit fly, Ceratitis
capitata, during large sacaie rearing, p.349-362. In:: A.P.
Economolopus |Ed], Fruit flies. Proceeding of the second
international symposium, Colymbari, Crete, 1986
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O autor atribuiu o aparecimento dos fenótipos

contaminantes a duas causas, uma por ocorrência de recombinacâo

genética nos machos e a segunda por contaminação da linhagem com moscas

férteis de genótipo silvestre. As duas causas, segundo o autor,

contribuíram para o desaparecimento do caráter discriminante destas

linhagens translocadas.

McINNIS et alii (1990) avaliaram a estabilidade de uma

das linhagens translocadas Induzida por ROBINSON et alll (1982),

comparando-a com uma outra linhagem resultante do cruzamento entre a

linhagem de Robinson e a linhagem estoque normal de um labotório de

cria no Havaí. Na linhagem Robinson pura determinou-se, após quatro

gerações, 53% de fêmeas contaminantes, enquanto que na linhagem

Robinson-Havai só foi determinado 0,30* de fêmeas contaminantes.

ROBINSON (1990) monitorou a linhagem translocada T:Y

(wp+) 101 de Ceratltís capitals (ROBINSON & VAN-HEEMERT, 1982). que

também foi monitorada por BUSCH-PETERSEN (1989), encontrando 44.5% de

fêmeas contaminantes e 18,4% de machos contaminantes na geração número

9.

2.5. Recombinacâo genética nos machos translocados como a causa de

Instabilidade genética

ROSSLER (1982a) trabalhou com as linhagens mutantes (1)

"+dc/ap+", "double chaeta" e olho apricot, heterozigotos em repulsão;

(2) ++/apdc, "double chaeta" e olho apricot em associação; (3) T
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(Y:dp+). +dc/ap+ machos translocados para "dark pupa" e heterozigotos

em repulsão para "double chaeta" e olho apricot; (4) machos (T (Y:dp+);

++/ap de. como na linhagem 3, heterozigotos em associação para "double

chaeta" e olho apricot. Após respectivos cruzamentos entre machos

portadores de transíocacao e fêmeas hoicozigotas recessivas, foram

determinados os valores de recombinacão. o.15 e 1,98. respectivamente,

entre os locos "ap" e "de", e o loco "dp".

Isto indica que a recombinacão acontece em baixo nível

nos machos, sendo esta um fator influente que pode ocasionar o

desligamento do caráter que define o mecanismo de sexagem, do

cromossomo Y. portanto, condicionando a utilização de translocações

como um meio de indução de mecanismos de sexagem genética.

ROSSLER (1982b) utilizou os genótipos olho vermelho,

"double chaeta". pupa preta, olho apricot e pupa branca; após os

cruzamentos verificou que em machos normais ocorre recombinacão entre

os locos branco e olho vermelho com os valores entre 0,4 a 1,05%. O

mesmo autor em 1985 estimou que o limite máximo de contaminação em 13

gerações da linhagem translocada T:Y (dp-»-) ROSSLER (1979) seria de 5%

de fêmeas nas pupas machos, correspondendo a 0,5% de recombinaçâo numa

criação massal de 1 bilhão de pupas por semana. Caso ocorresse um nivel

maior de contaminação, deveria ser substituída.

BUSCH-PETERSEN (1989) estimou uma porcentagem de

recombinacão para a linhagem translocada T:Y (or-»-) e uma translocada

com dimorflsmo sexual baseado na cor do pupário T:Y (wp+) 30C,

determinando uma freqüência de recombinacão entre os locos "or" e "wp"

com o cromossoma translocado, de 0,07% e 0,24% respectivamente. O autor
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identificou duas diferentes regiões de recombinacâo.

2.6. Qualidade das linhagens translocadas

BUSCH-PETERSEN & KAPU (1989) compararam a linhagem T:Y

(wp+) 30C (BUSCH-PETERSEN. 1988). com a linhagem "Sohag" HOOPER (1987).

testando vários parâmetros de qualidade. Os resultados indicaram que a

linhagem translocada tem menor capacidade de produção de ovos, porém, a

recuperação de pupas não foi significativamente diferente. Em geral, o

tamanho de pupa, porcentagem de emergência e habilidade de vôo dos

adultos se mantiveram abaixo dos limites de controle dados pela

linhagem "Sohag" utilizada como padrão. O autor atribui este

comportamento à falta de padronização da dieta larval e ao manejo do

material produzido.

2.7. Métodos mecânicos de separação dos sexos

SMITTLE et alli (1986) pesquisaram uma linhagem com

dimorfismo sexual baseado na cor do pupàrio da mosca dos estábulos

Estomoxys calcitrans (L.), onde os machos emergem das pupas cor marrom,

e as fêmeas das pupas cor preta. Um equipamento comercial que

discrimina cor foi testado para conseguir a separação mecânica dos

sexos conseguindo-se a separação de 1.7 milhões de pupas em 24 horas

com um único canal separador. Porém, a emergência das pupas machos
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reduziu-se em 12%. devido aos prováveis danos mecânicos causados pelo

manejo.

Robinson & Rivas3. citados por BUSCH-PETERSEN & KAFU

(1989). conseguiram 100% de discriminação entre as duas cores de pupas

numa linhagem de C. capitata. onde os machos emergem de pupas marrons e

as fêmeas de pupas brancas.

2.8. Citologla de Ceratitis capitata

RADU et alil (1975) definem o cariótipo de C. capitata

como n = 6 (2n = 12), sendo que o primeiro par de cromossomos foi

definido como cromossomos sexuais XX para fêmeas e XY para os machos.

Os cinco pares restantes de autossomos foram numerados de 2 a 6 de

acordo com o comprimento dos mesmos.

Outros autores reportam estudos citológicos do cariótipo

mitótlco de C. capitata (SOUTHER. 1976; Gaspari et alii4 citado por

BEDO. 1986; ZACH AROPOULOU, 1986; ZAP ATER & ROBINSON. 1976). BEDO

(1987), usando a mesma nomenclatura de RADU et alii (1975), mediu o

ROBINSON. A. S. & RIVA, M W. Male-liked translocation in Ceratitis
capitata for genetic sexing and irradiation, pp. 190-196. In: R.
Cavalloro (Ed], Fruit flies of economic Importance. Proceedlnts
of the Commission of the European Comunltes/International
Organization for Biological Control Symposium, Athens, Greece,
1982.

4GASPERI, G.; MALACRIDA, A. R.; MILANI. R.; RUBINI, P. G. and SACCHI.
L. Genetical studies on Ceratitis capitata Wied. A progress
report. In: Cavalloro, R. & Balkema, A. A. (Ed). Fruit flies of
Economic Importance, Rotterdam, 1983, pp. 148-153.
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comprimento de 50 autossomas em metafase de 25 células

meiõticas, determinando a proporção de cada um dos braços dos

respectivos cromossomos.

BEDO (1989) estudou a caracterização dos cromossomos

sexuais de C. capitata em células meióticas em metafase. utilizando a

técnica de bandeamento fluorescente dos cromossomos.

ZACHAROPOULOU (1990), com auxilio da mesma técnica,

caracterizou translocacões reciprocas entre o cromossoma Y e outros

autossomas.

ZAPATER & ROBINSON (1986) realizaram estudos citològicos

em células meióticas de C. capitata, confirmando aneuploidia no

cariôtipo de uma linhagem com translocação reciproca entre o cromossomo

Y e o cromossomo 2.

Vários estudos dos cromossomos politênicos das glândulas

salivares e outros tecidos como as células tricógenas foram realizados

por BEDO (1985), ZACHAROPOULOU (1986) e BEDO (1987), com objetivo de se

estabelecer um mapeamento para caracterizar os mesmos. Os autores

registraram a observação dos 5 cromossomos autossomais com politenia e

os cromossomos sexuais como corpos de cromatina.

ZACHAROPOULOU (1990) estabeleceu correlação entre o

mapeamento dos cromossomos politênicos das glândulas salivares e os

segmentos translocados nos cromossomos autossomais encontrados em

células meióticas das linhagens translocadas.
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3. MATERIAL E MÉTODOS

As moscas da espécie Ceratitis capitata (Wiedemann.

1824), utilizadas no experimento, foram obtidas das linhas estoques

mantidas a nível de criação senü-massal na Seção de Entomologia do

Centro de Energia Nuclear na Agricultura - CENA. Piracicaba (SP). Uma

das linhagens foi a selvagem (normal) e a outra, uma linhagem recessiva

autossomal, de pupàrio com cor branca (wp). trazida do laboratório da

Agência Internacional de Energia Atômica em Seibersdorf, Austria.

As larvas de C. capitata foram mantidas a 26 - 1*C em

dieta a base de bagaço de cana (9,9%), farinha de trigo (6,0%).

levedura de cerveja (9,9%), açúcar cristal (12,0%), ácido clorídrico

(0,47%) e benzoato de sódio (0,27%), misturados com água (61.46%). Os

adultos foram criados a igual temperatura, a 70 - 5% de umidade

relativa e com fotoperiodo de 14 horas de luz, fornecendo-se aos mesmos

alimento na base de 3 partes de açúcar cristal por uma de hidrolizado

de proteína.

3.1. Indução da translocaçio

Quarenta e oito horas antes da emergência dos adultos,
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500 pupas normais (wp+/wp+)de C. cmpititã foram irradiadas com 60 Gy

fie radiação gama (167 R/hora), numa fonte tipo "Gammabeam-650" da

"Atomic Energy of Canada". Após a emergência, 100 machos foram

separados e cruzados com 100 fêmeas virgens, pupário branco,

homozigotas recessivas (wp). Da progènie Pi foram escolhidos 76 machos

e. cada um deles foi retrocruzado novamente com 3 fêmeas mutantes (wp)

da criação do CENA. constituindo cada cruzamento uma família denominada

RCi.

A presença de translocação foi detectada na progènie RCi

onde as fêmeas apresentaram pupãrio de cor branca e os machos pupârio

de cor marrom, obtendo-se assim a geração P da linhagem translocada.

A translocação foi confirmada por meio de uma análise

dtológlca, envolvendo exame microscópico de células meióticas dos

testículos na metáfase. Para isso. machos recém emergidos foram

injetados com 0,8 Ml de solução de colchicina a 0.1% dissolvida em água

destilada. A injeção foi realizada com uma microseringa adaptada a um

microdoslflcador, na parte cervical do tórax, atrás da cabeça da mosca

(WALDER & SEAWRIGHT. 1985).

Segundo ZAP ATER & ROBINSON (1986), os machos foram

dissecados numa solução hipotônica 0.769 molar de cloreto de potássio

(KC1). Os testículos foram retirados e transferidos para outra placa

com solução limpa cie KC1 onde permaneceram por 15 minutos.

Posteriormente, foram retirados e lavados numa gota de água destilada

por 2 minutos, após os quais retirou-se a água destilada com papel

absorvente. Os testículos limpos foram colocados em lacto-orceina

(2,0*) por 24 horas a 4°C. Após esse período foram lavados por 30
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segundos numa solução de ácido acétlco 45%. A lâmina ficou pronta para

ser observada no microscópio após a colocação da iamínula, esmagamento

e selagem.

A linhagem translocada foi reproduzida até se alcançar

um nível de criação seml-massal (4.000 moscas/gaiola), sendo monitorada

por 21 gerações.

Em cada geração 3 coletas de ovos foram feitas e uma

amostra de 100 foi retirada em cada uma para a determinação da

viabilidade. Pupas com 4 dias de idade foram separadas, quantificadas e

pesadas por cor. Uma amostra de SOO pupas por cor foi retirada para

quantificar a razão sexual. Estes parâmetros foram comparados com a

linhagem normal da criação do CENA. Na geração número 19, parte das

pupas produzidas foram destinadas para Instalação de uma criação massal

(2,9 x IO6 pupas/semana) e monitorada durante as 2 primeiras gerações.
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os machos emergidos das pupas normais (wp+/wp+) que

foram irradiadas 48 horas antes da emergência com 60 Gy de radiação

gama. apresentaram baixa fertilidade e quando foram acasalados com

fêmeas homozlgotas recessivas, pupàrio cor branca (wp), os ovos

recuperados apresentaram 3,5% de fertilidade enquanto a linhagem

estoque do CENA apresentou 88,3% (Tabela 2). Estes dados coincidem com

os dados obtidos por Cavalloro5. citado por DELRIO & CAVALLORO (1979),

que estabeleceu a curva de esterilidade induzida pela aplicação de

raios gama em machos de C. capitata. A viabilidade das pupas

recuperadas não foi afetada (Tabela 2) coincidindo com resultados

obtidos por ROSSLER (1979). ROBINSON & VAN-HEEMERT (1982) e WALDER

(1990).

Do cruzamento anterior originou-se a primeira geração de

machos heterozigotos e, das 76 famílias formadas, cada das quais era

constituída por 1 macho heterozigoto e 3 fêmeas homozigotas. só a

família número 70 manifestou. t>. geração RCt (F2), diraorfismo sexual

baseado na cor do pupãrio, que representou 1.3% das famílias

CAVALLORO, R. L. Impiego del maschio sterile nella lotta contro i
Fitofagi. Note ed Appunti sperimentali di Entomoloeia Agraria.
Perugia, 15:17-32. 1975.

Mc
U SP -Campus d» Piracies'.1;- •

DIVISÃO DE CI3Li'.'-v..A |
E DOCUMENTAÇÃO j
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examinadas. Dela foram recuperadas 10 pupas brancas e 8 pupas marrons,

de onde emergiram 10 fêmeas e 8 machos respectivamente, obtendo-se

assim a geração paterna (P) da linhagem translocada T:Y (wp+) 70. A

Tabela 3 contêm o histórico das 21 gerações desta linhagem.

Tabela 2 - Efeito da dose de 60 Gy na viabilidade de ovos e pupas da

geração Pi , apôs irradiação gama de pupas machos, 48 horas

antes da emergência.

TRATAMENTO

60 Gy

Controle (testemunha)

OVOS

3.5

88.3

VIABILIDADE (%)

PUPAS

94.00

95.00

Nas Tabela 3 e 4 estão contidos os dados e médias dos

ovos coletados nas diferentes gerações avaliadas das linhagens T:Y

(wp+) 70 e normal do CENA. Os dados indicam que a viabilidade da

linhagem T:Y (wp+) 70, foi significativamente mais baixa que a da

linhagem normal (t = 11,11: P < 0,001), reduzindo-se a fertilidade em

25,83a». Estes resultados estão próximos aos obtidos por outros autores

(ROSSLER, 1979; ROBINSON & VAN-HEERMET, 1982;BUSCH-PETERSEN. 1988;

WALDER, 1990 e ZAP ATER, 1990). De acordo com WHITTEN (1969) e DELRIO &
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CAVALLORO (1976) esta redução è uma conseqüência do desequilíbrio

cromossómico ocasionado pela translocacào em alguns dos gametas

formados.

Embora a viabilidade dos ovos nas linhagens translocadas

seja significativamente mais baixa, o fato de poder separar os sexos

permite aumentar a proporção de fêmea/macho nas gaiolas reprodutoras,

aumentando a produção de ovos e compensando desta maneira sua baixa

viabilidade.

A razão de pupas marrons/brancas, recuperadas na

linhagem T:Y (wp+) 70 variou de 0,81 a 2,07, com média de 1.32 - 0.26.

aumentando significativamente a partir da geração número 7. Os valores

de X" para testar os dados obtidos são apresentados na Tabela 3. Esta

tendência de uma maior proporção de pupas marrons em relação as brancas

coincide com os resultados obtidos em outras linhagens translocadas com

dimorfismo sexual baseado na cor do pupàrio (ROSSLER, 1979; WALDER.

1990).

Entre as pupas marrons e brancas não foi encontrada

diferenva significativa no peso (Tabela 3) (t = 0,44. P < 0,05).

A viabilidade das pupas obtidas da linhagem T:Y (wp+) 70

foi significativamente mais baixa que a das pupas da linhagem normal do

CENA, reduzindo-se em 6,33% nas pupas marrons e 11.84ft nas pupas

brancas (teste de Tukey, p> o.05) (Tabela 5).



Tabela 3 - Histórico da linhagem translocada T:Y (wp+) 70.
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Tabela 4 - Dados de viabilidade de ovos e pupas da linhagem normal de

Ceratitis capitata (Wiedemann. 1824) do estoque do CENA.

GERAÇÃO VIABILIDADE DOS OVOS EMERGÊNCIA DAS PUPAS (*)

88,60

95.25

89.25

96.50

91.50

94.25

94.00

91.60

93.00

96.75

90.60

92.60

97.50

94.00

96.00

92.00

96.50

92.50

92.50

98.50

93,71

-2.71

S = desvio padrão.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

x"
S

91.50

92,75

90.25

88.87

87,75

90.00

81.60

84.00

84.75

89.00

85.00

93.00

92.50

85,75

88,25

84.75

90,50

84.00

92,50

90,00

88,34

-3.24
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Tabela 5 - Comparação de médias de viabil idade de pupas entre as

emergidas dos pupàrios marrom e branco e a linhagem padrão

do CENA.

LINHAGEM MÉDIA DE VIABILIDADE 5% 1%

b AB

b B

a A

Médias seguidas por letras d i s t intas diferem entre si ao
n i v e l de 6% ( te s t e de Tukey).

T:Y ( w p + )
marrom

T:Y (wp+)
branca

CENA

70

70

87,44

83,52

93.71

Os dados de porcentagem de emergência de adultos das

pupas marrons da linhagem T:Y (wp+) 70. foram submetidos a um controle

de qualidade, usando como limite de controle a média de emergência de

adultos da linhagem padrão (linhagem normal do CENA) menos 3 desvio

padrão (CALKINS et alli. 1982). A Figura 1 mostra que 35% dos dados

plotados ficaram fora do limite Inferior de controle (85.58% de

emergência). A provável causa desta baixa emergência pode ter sido um

pequeno efeito deletérico no estágio de pupa em conseqüência da

translocaçâo. Resultados com a mesma tendência foram obtidos por

BUSCH-PETERSEN & KAPU (1989) quando compararam a linhagem T:Y (wp+) 30C

(BUSH-PETERSEN, 1988) com outra normal, e os autores atribuem estes

resultados à falta de padronização da dieta larval utilizada e a nao

estabilidade no processo de criação.
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Entre as pupas marrons e brancas obtidas na linhagem T:Y

(wp+) 70 a viabilidade das pupas marrons foi maior, mas não

significativa (teste de Tukey. p = 0.01) (Tabela 5). Quando estimou-se

o número de adultos emergidos para cada cor de pupàrio (machos das

pupas marrons e fêmeas das pupas brancas), encontrou-se uma proporção

média de 1,39 machos por uma fêmea (X2 = 225, P < 0.001) que foi

significativa a partir da quinta geração. Os valores de X2 estão

contidos na Tabela 6.

I—I—I—I—I—I—I—I—I—I70

1 2 3 4 5 8 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
NUMERO DE GERAÇÃO

- • - TY (wp*) 70 CENA N CENA N~3DP. • LA

Figura 1 - Gráfico de controle de qualidade para porcentagem de

emergência da linhagem T:Y (wp+) 70. L.I. = Limite inferior

de controle dado para a média de emergência da linhagem

padrão menos 3 desvios padrões.
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Tabela 6 - Valores estimados de adultos emergidos em cada cor de

pupàrio.

GERA
ÇAO

P

1

2

3

4

5

6

7

8
9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

TOTAL

MÉDIA

MACHOS EMERGI
DAS DAS PUPAS
COR MARROM

8

97

196

1 3 8 '

n.a.
428

687

2086
4270
6482
3703
1029

1186
967

3070

n.a.
3326

8666

10013

33874

5401

6772

92680

4640

FÊMEAS EMERGI
DAS DAS PUPAS

COR BRANCA

10

77

179

1245

n.a.
324

531

739

3385
3743
2990

746

960

n.a.
2265

2724

2873

5779

7589

23167

4107

3306

64015

3737

RELAÇÃO
MACHO: X
FÊMEA

1.25

1.25

1.09

1.11

n.a.
1.32

1.29

2.82

1.26
1.73
1.23
1.38

1.24

n.a.
1.36

n.a.
1,16
1.50
1.32
1,46
1,32

2.04

1,44
1.39

0.22
2.30
0.77

7.66"

n.a
14,38"*

20.00'"
642.27'"

102.31'"
734,00'"
75.96'"
45.12"'

23.80'"
n.a.

121.46"'

n.a.
33,10"'

576,66"'
333,81"'

2009,7'"
176.11'"

1192,08"'

5243,83"'
225'"

"', " Significativo
respectivamente,
n.a. = Não avaliado.

ao nivel de 0.1% e 1% de probalidade.
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ROBINSON (1984) e ZAP ATER & ROBINSON (1986) propõem dois

modelos diferentes de segregação dos machos translocados. 0 primeiro

autor propõe um modelo para explicar a ocorrência de uma alta relação

de pupas brancas por marrons (Figura 2); o segundo para explicar a

segregação numa linhagem também translocada com aneuploidia de 11

cromossomos (Figura 3). Destes dois modelos, o mais compatível com os

resultados obtidos seria o proposto por ZAP ATER & ROBINSON (1986),

embora não tenha sido comprovado citologicamente. Esta hipótese

explicaria a alta razão de machos por fêmeas encontrada na linhagem T.Y

(wp+) 70, supondo-se que o cromossomo translocado Ys não tenha

geneticamente nenhuma influência, jà que no exame citológico realizado

(Figura 4), este cromossomo aparentemente não apresenta centrômero e

portanto, é provavelmente inativo (DE ROBERTIS & DE ROBERTIS. 1986).

Segundo o modelo de ZAP ATER & ROBINSON (1986).

participariam na formação de zigotos viáveis, o garoeta B segregado em

adjacente (XXS5y = macho), e os gametas C e D segregado em alternante

(X55y = macho; XX55 = fêmea, respectivamente) (Figura 3), o que

implicaria numa maior proporção de machos.

Durante as primeiras oito gerações, não foi detectada

emergência de fêmeas nas pupas marrons da linhagem T:Y (wp+) 70. Porem,

na geração número 8 verificou-se uma proporção de 0.96% de fêmeas

emergidas das pupas marrons tendo aumentado para 1,13% na geração



.29.

C»clt(

AA XX
i i

AAY

Altcrnante

Y*X

AAT

1

Sexo

AA XX

Adjacante

AAY XX

AA

N

'en o C l o c
a a pupa

oarroir branco lecal m
estific

de ovo ou
larva

pupa branca
Imaii 1rca 1 durante

seu desenvolvi e r n t o'

Figura 2 - Segregação proposta para um macho com o cromossomo Y

cranslocado, (2n = 12). Extraído de ROBINSON (1984).
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número 11 e se manifestando a partir da geração número 14 de forma

continua, variando a proporção de contaminação entre 2.00* a 4.50% de

fêmeas que emergiram das pupas marrons.

Origem da Trar.ilocação
Croaossõmica

(Perdido)

Adjacente I 2 X Hecerozigoto
Adjacente II

1X022) (XX2Z*

fêmea Macho

ÍX22V)

Macho

12*

(XX22)

Fêmea

A segregação adjacente II
presume-se que nao acor.tec:

trans locado cranslocado hosoiigota

Figura 3 - Segregação para um macho com o cromossomo Y transJocado que

tornou-se monossônico (2n - 1). proposta por ZAPATER &

ROBINSON (1986).
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Nas pupas brancas da linhagem T:Y (wp+) 70 observou-se a

partir da gtracão número 18 a emergência de machos, numa proporção que

variou entre 0,26 a 1.33%. Quando foi feita uma análise de correlação

entre o número geração filial e o nível de contaminação nas pupas

marrons e brancas, não foi encontrada nenhuma associação (r = 0,022

para pupas marrons. P > 0.05: r = -0,076 nas pupas brancas. P >0,05).

Portanto, não foi possível estabelecer uma equação para predizer os

níveis de contaminação de fêmeas e machos nas respectivas cores de

pupas nas futuras gerações. Em outras linhagens translocadas com

diraorflsrao sexual baseado na cor do pupàrio, foram reportados também

baixos níveis de moscas contaminantes emergidas das pupas marrons e das

pupas cor dlscriminante em distintas gerações (ROSSLER. 1979; ROBINSON

& VAN-HEERMBT.1982; WALDER. 1990).

Figura 4 - Cariótipo de um macho translocado da linhagem T:Y (p+) 70

(translocação reciproca entre o cromossomo Y e o autossomo

número 5).
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A origem das moscas contamlnantes emergidas em ambas as

cores não foi determinada, pelo fato de não ter sido feito a análise do

genótipo destas moscas. Porém, duas causas podem ter contribuído para o

aparecimento das contaminantes na linhagem T:Y (wp+) 70. A primeira,

por contaminação da linhagem translocada com moscas férteis de genótipo

normal ou machos mutantes recessivos vp. embora isto seja pouco

provável, uma vez que a linhagem T:Y (wp+) 70 foi criada em condições

de isolamento. A segunda causa atribuída é a existência de recomblnação

genética nos machos de C. capltstM, pois de acordo com ROSSLER (1982c)

e GETHMAN (1988). quando ocorre "crossing over" nos machos

translocados, o alelo do gene recessivo determinante da cor marrom ê

transferido a um autossomo e o alelo recessivo determinante do caráter

discriminante é transferido para o segmento translocado.

Esta hipótese de desestabillzação genética das linhagens

translocadas pelo efeito de recomblnação foi comprovada através de

trabalhos desenvolvidos por ROSSLER (1982b) e BUSCH-PETERSEN (1989).

Embora o aparecimento de um baixo nivel de moscas

contaminantes na linhagem T:Y (wp+) 70 seja uma conseqüência da

recombinaçao gênlca dos machos, esta linhagem ao ser criada por 21

gerações em condições seroi-massal não apresentou uma tendência definida

de aumento de contamlnantes. não tendo atingido também o limite de até

10% de fêmeas contaminantes permitido em uma criação massal

(BUSCH-PETERSEN & KAFU. 1989).

Quando esta linhagem foi criada em condições massais

durante duas gerações, a partir da geração número 19 (Tabela 7), a

viabilidade dos ovos produzidos foi de 67% na primeira geração e a
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recuperação média de pupas foi 50%, resultado este próximo ao de 55%

que ê a média de recuperação obtida no laboratório de criação e

esterilização de C. capitata do Programa Moscamed na Guatemala, cujo

nível de produção é de 250 milhões de pupas por semana, GERONIMO

(1986)5.

ROSSLER (1980) e BUSCH-PETERSEN (1989b) reportam para

outras linhagens translocadas, 44,00 a 47,60% e 51,00% de recuperação

de pupas, respectivamente. A viabilidade das pupas na primeira geração

foi afetada por contaminação com patógenos não identificados

reduzindo-se consideravelmente a emergência de adultos, enquanto na

segunda geração, foi 85,21% de adultos que emergiram das pupas marrons

e 76,04% das pupas brancas. A razão de pupas marrons por brancas foi de

1,9 e foram observadas entre 2,58% e 3,52% de fêmeas que emergiram de

pupas cor marrom em cada geração. Nas pupas brancas observou-se 0,7% de

machos contaminantes emergidos na segunda geração e as moscas criadas

massalmente tiveram o mesmo comportamento que as moscas que foram

criadas em menor escala.

"GERONIMO, F. (Programa Moscamed. Laboratório de Criação e
esterellzaçào de mosca do mediterrâneo). Comunicação pessoal,
1986.
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Tabela 7 - Viabilidade de ovos e pupas. recuperação larval, porcentagem

de contaminantes e relação sexual para duas gerações de

criação massal da linhagem T:Y (wp+) 70. Piracicaba. 1990.

mtm

28

21

8ECÜÍE-
BA&Q BE
BE OVOS

(el)

58

78

UIAII-
II1A1E
US
OVOS

67

n.a

ti
BE

?UPA/kg
IE

SIETA

143,88

198,88

lECUfE-

T
PUPAS
(Z)

8,42

8,68

(X) EfEBtfHCIft*

HA1IO*

fACHO

61,63

85,21

FtHEft

2,58

3,52

IIAHCA

RACHO mn

64,68

76,94

SAZ&G
FUPAS -

BBAHCA

2.24 3 8 4 , 8 »

76,84 2 3 2 , 2 »

* '/, es reiaçào ao total ie ovos seteaáos
n.a, -- iááos nao avaliados
** significativo ao nível 1/. ie protaliiüaie

4.1. Citologia

Os resultados obtidos com a metodologia adotada para

examinar o cariótipo dos machos translocados da linhagem T:Y (wp+) 70

foram ótimos, sendo observados 6 pares de cromossomos, conforme

determinado por vários autores (RADU et alii 1975; SOUTHER. 1976;

BEDO, 1985; ZACHAROPOULOU. 1987; BEDO. 1989). De acordo com a

nomenclatura estabelecida por RADU et alll (1976) para o cariótipo de

C. capitais, como resultado da translocação reciproca induzida com

radiação gama, foi observada uma ligação entre o cromossomo 5 e o

cromossomo Y. O corpo formado pelo segmento translocado de cromossomo 5



e o segmento não translocado do cromossomo Y foi observado, porém, não

apresentou a segunda constrição descrita por BEDO (1987) que

caracteriza o cromossomo Y. A aparente falta de um centrômetro definido

neste corpo coloca também em dúvida a sua participação genética (Figura

4).

Uma translocação com as mesmas características foi

reportada por ZACHAROPOULOU (1990). O autor reconfirmou os resultados

com o auxilio de uma técnica de bandeamento fluorescente dos

cromossomos.
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5. CONCLUSÕES

1. A indução de translocações em Centitls capitata,

através de raios gama, mostrou ser um método eficiente. No presente

trabalho, a porcentagem detectada foi de 1,3%.

2. A redução na viabilidade dos ovos da linhagem T:Y

(wp+) 70 é uma conseqüência da translocação reciproca entre o

autossomo número 5 e o cromossomo sexual Y.

3. A recuperação de pupas da linhagem T:Y (wp+) 70, em

condições de criação massal, não é afetada pela baixa viabilidade dos

ovos produzidos.

4. Na linhagem T:Y (wp+) 70, a tendência foi de produzir

mais machos do que fêmeas, numa razão média de 1,44.

5. O baixo grau de contaminação da linhagem Y:T (wp+)

70, provavelmente foi causado pelo efeito de recombinação genética dos

machos translocados.

6. A linhagem pode ser considerada estável, pois os



.37.

níveis de contaminação para ambas as cores não atingiram valores

maiores de 5%, tanto em condições de criação semi-massal, como massal.

7. A linhagem t:Y (wp+) 70, com dimorfismo sexual

baseado na cor do pupârio, na qual os machos emergem de pupas cor

marrons e as fêmeas emergem de pupârio cor branca, potencialmente pode

ser utilizada em programas de controle através da Técnica do Macho

Estéril, nos quais a eficiência dos mesmos depende da eliminação das

fêmeas antes da liberação dos machos.

8. A utilização de translocaçdes cromossômicas pode ser

considerada uma técnica satisfatória para indução de mecanismos de

sexagem genética em Ceratltis capltats.

9. Estudos de biologia, dispersão, competitividade

sexual no campo, separação mecânica das pupas, monitoramento da

qualidade e origem das moscas contaminantes da linhagem T:Y (wp+) 70,

deverão ser feitos em condições de criação massal. antes dessa linhagem

ser utilizada num programa de liberação.
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