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1. INTRODUÇÃO

Grandes quantidades de frutos tropicais e subtropicais

sâo atualmente produzidos no mundo, sendo que alguns destes frutos

como citros, abacaxi, banana, manga, abacate, papaia, etc,

representam import?nte papel no comércio internacional. Contudo a

livre comercialização da maioria dos frutos encontra-se seriamente

comprometida devido a infestação de várias espécies de

moscas-das-frutas.

A quantidade e variedade de frutos tropicais e

subtropicais produzidos pelo Brasil tem crescido nos últimos anos.

0 pais tem direcionado suas vendas para países do hemisfério Norte.

A Europa tem sido o mercado preferido pelos exportadores, dada a

ausência de barreiras quarentenàrias o que facilita a

comercialização. Ao contrário da Europa, os Estados Unidos, o maior

importador mundial de frutas. Impoem rígidas medidas

quarentenàrias, fato que dificulta a exportação brasileira

(Malavasi, 1989).

Moscas-das-frutas, família Tephzítldae, se constituem num

dos maiores problemas da fruticultura. A introdução de espécies

exóticas dessas moscas se dá pela dispersão natural ou através do

transporte de frutos in natura de uma região para cutra. Desta

forma, estágios imaturos do Inseto sao facilmente transportados a

longas distâncias e em curto espaço de tempo (Carey 6

Dowell,1989).

Devido a possibilidade de Introdução de espécies exóticas
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de moscas-da8-£rutas na Califórnia, EUA, o CDFA (California

Departament of Food and Agriculture) destina um orçamento de 7

milhões de dólares por ano para o monitoramento de moscas-das-

frutas. Caso seja detectada a presença de uma espécie exótica, ê

iniciado um programa de erradicação (Carey & Dowel1, 1989).

As espécies de moscas-das-frutas de importância econômica

pertencem aos gêneros Anastrepha, Ceratltls, Dacus* e Rhagoletis.

As fêmeas destas moscas usam o fruto como local de ovlposiçSo. O

desenvolvimento larval se dá no Interior do fruto e ocorre em três

estágios, de onde as larvas saem para empupar no solo. Apôs algum

tempo, que varia para cada espécie, emergem os adultos.

No Brasil há dois gêneros de tefritideos, Ceratitls

representado por uma única espécie C. capltata (Wiedemann, 1824),

que infesta preferencialmente hospedeiros introduzidos e é

predominante nas regiões subtroplcais do pais (Malavasi & Horgante,

1980) e o gênero Anastrepha, representado por 78 espécies, com

ampla distribuição por todo o pais (Norrbom & Kim, 1988; Zucchi,

1988), infestando preferencialmente hospedeiros nativos.

As frutas brasileiras exportadas para os Estados Unidos

eram submetidas a fumlgaçao com dibrometo de etileno (EDB) visando

a eliminaça0 de tefritideos. A Agência de Proteção Ambiental dos

Estados Unidos, proibiu a entrada de produtos tratados com aquele

fumigante, a partir de outubro de 1987, por se tratar de substância

cancerígena.

" O gênero Dacus foi divido em Dacus e Bzactocera (Drew, 1989).
Pelo fato dos trabalhos envolvendo irradiação serem anteriores a
essa mudança, nâo será usada a nova divisão.
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Com a proibição do uso do EDB pelos Estados Unidos» foi

necessário desenvolver sistemas de tratamento alternativos. 0 ideal

é que um tratamento deve n3o somente ser efetivo contra a praga

mas também n3o apresentar efeitos desfavoráveis na qualidade do

produto e tampouco apresentar resíduos danosos no fruto.

0 tratamento quarentenârlo inclui métodos físicos e

químicos, aplicados com ou sem combinação, visando a desinfestação

de insetos. Dentre os métodos químicos, a fumlgaçSo com brometo de

met lia e o EDB foram os mais utilizados no tratamento de frutas

(Balock 6 Llndgren, 1951; Burditt & Windeguth, 1975; Armstrong et

ai, 1988; supllcy, 1988). O brometo de metlla foi largamente

utilizado na Flórida e no México, tendo apresentado alta toxicidade

e baixa eficiência no controle de rooscas-das-frutas (Ismail, 1986).

Métodos físicos incluem a atmosfera controlada; tratamento térmico,

que inclui tanto o uso do calor quanto do frio (Hayes et ai, 1984;

Burditt & Balock, 1985; Sharp & Chew, 1987; Hayes et ai, 1987 e

Sharp, 1989) e radiação lonizante (Burditt et ai, 1981; Kaneshiro

et ai, 1983; Windeguth, 1986).

0 tratamento térmico utilizando calor inclui lmersao de

frutos em água quente, a 46,1°C (Sharp & Spaldlng, 1984; Sharp,

1986), já aprovado para mangas e papaias de determinados países.

0 Brasil está exportando mangas submetidas a este tratamento que é

eficaz na desinfestação de C. capitata, A. fraterculus (Wiedemann,

1830) e A. oblíqua (Macquart, 1835)(Nascimento et ai, 1991).

Outros métodos sao ar quente e vapor quente, que diferem

basicamente na umidade da câmara de tratamento. Os frutos sao



4

mantidos em temperatura máxima de 49°C, para a polpa do fruto

atingir a temperatura de 46,0"C e se manter por um determinado

tempo, que varia com a espécie de tefrltideo. Carambolas s3o

tratadas com ar quente a temperatura de 47,2"C por 90 a 120 min até

o centro da polpa do fruto atingir 45,5°C (Sharp & Hallman, 1991).

A Irradiação é um método fislco empregado nSo somente na

deslnfestaçSo de moscas-das-fxutas como na desinfecçSo de vários

alimentos, reduzindo a contaminação de microorganismos e no aumento

da qualidade higiênica dos alimentos, através da iniblça*o de

brotamento. Além disso pode também prolongar a vida do alimento.

A irradiação é considerada um método seguro e eficiente de

tratamento que possui um custo aceitável e baixo consumo de energia

(Loaharanu, 1989).

O uso de termos como radiaçSo e radioatividade gera um

pouco de receio por parte dos consumidores que desconhecem o fato

que um alimento irradiado nao é um alimento radioativo. Segundo

Hoog (1990), o termo ionizaçao tem maior receptividade por pazte

dos consumidores franceses pois tem conotação menos negativa que

irradiação.

Autoridades em saúde e segurança de vazios paises como

Africa do Sul, Alemanha, Canadá, Holanda, Israel e União Soviética,

entre outros, têm aprovado a irradiação em vazios tipos de

alimentos (Anônimo, 1989a).

Em julho de 1983, "The Codex Allmentarlus Commission", um

corpo intergovernamental representando 135 paises, declarou que

errava satisfeito com a segurança dos alimentos irradiados



submetidos até uma média de dose de 10 kGy, e recomendou o uso de

determinadas doses para diferentes produtos (Anônimo, 1989b).

Quadro I.

QUADRO I. F.oposlçOes gerais para irradiação de alimentos

Proposta Dose (kGy) Produtos

Baixa dose (até 1 kGy)

Inibiça0 de brotamento 0,05-0,15

Descontamlnaçao e 0,15-1,50
deslnfecçao

«

Retardo va maturaça0 0,50-1,0

Dose média (1-10 kGy)

Extensa0 <je tempo de 1,5-3,0
prateleira

Destruição de microor- 2,0-5,0
ganíamos patogênicos

Melhora das propriedades 2,0-7,0
tecnológicas do alimento

Alta dose (10-50 kGy)

Descontamlnaçao de aditi- 10-50
vos e Ingredientes

Esterilização comercial 30-50
(combinada com tratamento
quente suave)

batata, cebola, alho

cereais, grãos frescos,
frutas, peixe seco e
carne de porco

fruta fresca e verdura

peixe fresco e morango

frutos-do-mar, aves e
carnes

uva (aumento do suco),
verdura desidratada
(redução do tempo de
cozimento)

condimento, preparado
enzimatlco, goma natural

carne, aves, frutos-do-
mar, dietas especiais
de hospital
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Em anos recentes, o uso da radiação gama como tratamento

quarentenàrlo, com doses de até 1 kGy, contra moscas-das-frutas tem

sido Incentivado por órgãos internacionais como um método viável

para desinfestaçSo de frutas tropicais e subtropicais (Loaharanu,

1989). Em janeiro de 1989, o Departamento de Agricultura dos

Estados Unidos publicou a autorização do uso de irradiação (a uma

dose minima de 0,15 kGy) como um tratamento quarentenàrlo para

papaias do Havai (Anônimo, 1989c).

De acordo com Moy et ai (1983), as vantagens da radiação

gama sobre outros procedimento quarentenârios em uso sSo:

- na"o induz radioatividade nos alimentos

- se trata de um processo continuo e mais eficiente

- assegura completa desinfestaçSo

- nao deixa resíduos no fruto, como sucede com a maioria dos

tratamentos químicos

- retarda o amadurecimento em alguns frutos, enquanto que fumlgaçao

e os tratamentos quentes (água, ar e vapor) tendem a acelerar o

amadurecimento.

Halavasi (1989) destaca vantagens de ordem econômica

como uma única Instalação de tratamento no porto ou aeroporto de

salda, centralizando a Inspeção dos países importadores; operação

mais simples que os outros tratamentos pois os frutos podem ser

tratados jâ na embalagem final de exportação; rapidez de

tratamento, pois alguns minutos sao suficientes para os frutos

receberem a dose necessária.

Pesquisas com radiação gama como um tratamento
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potencial de Importância quaxentenàrIa nos Estados Unidos para

eliminar pragas da horticultura foi iniciado no Havai por

cientistas do Agricultural Research Service, do Departamento de

Agricultura dos EUA, ha mais de trinta anos. Estas pesquisas

inicialmente demonstraram que a emergência de adultos de

moscas-das-frutas poderio ser reduzida ou evitada através da

exposição de ovos e larvas isolados à radiação gama.

Subseqüentemente o mesmo efeito poderia ser encontrado em frutos

irradiados contendo ovos e larvas de moscas-das-frutas.

Balock et ai (1963) Irradiaram ovos, larvas e pupas de

D. dorsalls Hendel, D. cuzcubltae (Coqulllett) e C. capitata e

observaram que, em geral, os estágios iniciais s3o mais sensíveis

à radlaçSo. Nestas espécies a DL •», considerando a ausência de

adultos, variou de 14,5 a 35 Gy a partir de ovos; de 16,5 a 52 Gy

a partir de larvas e de 17 a 65 Gy em pupa de 1 a 3 dias de idade.

Uma dose de 150 Gy de radiação gama impediu a emergência

de adultos de D. dorsal ls, D. curcubitae e C. capitata a partir de

ovos, larvas ou pupas recém formadas, segundo Burdltt e Seo (1971).

HacFarlane (1966) observou em D. tryonl (Froggatt) que

nâo há emergência de adultos a partir de ovos irradiados com 50 Gy

e que esta dose impede que larvas e pupas irradiadas com 1 - 3

dias de idade se desenvolvam em adultos. Shlpp e Osborn (1968)

estudaram os efeitos da radiação gama em pupas desta espécie e

observaram que todo adulto que emerge de pupas tratadas com 50 Gy

è estéril. Erie et ai (1970) demonstraram que esta dose evitaria o

desenvolvimento de ovos e pupas de 3 dias de D, tryonl.
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Ovos de diferentes Idades de D. zonatus (Saunders)

Irradiados por Bughio et ai (1969) eclodiram, sendo que ovos mais

desenvolvidos sao mais resistentes à radiação. A taxa de eclosão

diminui com o aumento da dose. A partir de ovos de 23-24 e 29-30

horas de Idade irradiadas com 20 Gy obteve-se adultos normais. Ovos

dessas Idades irradiados com 40 e 60 Gy produziram adultos, porém

nenhum era normal. Já, a partir de ovos irradiados com 80 Gy a

pupaça*o nSo foi evitada porém, n3o houve aparecimento de adultos.

Benschoter e Telich (1964) irradiaram estágios Imaturos

de A. ludens (Loew) e também observaram que a ordem de

suscetlbilidade à radiação gama é ovo > larva > pupa, quando a

DL mo é analisada.

Os estudos dos efeitos de Irradiação de frutos contendo

estágios Imaturos de te£ritideo3 foram extensamente realizados em

vários laboratórios para se determinar a sua eficiência

quarentenárla. Os resultados das pesquisas conduzidas neste campo

estão sumarizadoB no quadro II.

A dose letal para se atingir o problt 9 em

moscas-das-frutas provavelmente será cerca de 250 Gy ou mais,

enquanto que a 50 ou 100 Gy poderiam ser suficientes para evitar a

sobrevivência ou produção de prole viável (Ouye & Gilmore, 1985).

Kaneshlro et ai (1983) estudaram a eclosão de ovos de C.

capltata em 35 variedades de frutos o concluíram que tanto a

condição do fruto, isto é, conteúdo de água, textura, maturaçSo,

etc, como o tempo de Irradiação deve ter um efeito na quantidade

de radiação que atinge o organismo alvo. Estudos preliminares



QUADRO II. Resultados das pesquisas de Ir
contendo estágios imaturos de

radlaçao de frutos
te£ritideo8

A-
A.
A.

A.

C.

D.

D.

D.

Espécie

1udens
oblíqua
serpentina

suspensa

capitata

curcubltae

dorsal is

tryoni

Rhagoletls
indlfferens

Fruto

manga

pomelo

mango

carambola

papaia

manga

nectarina,pe-
ra, maça,pês-
sego, etc.

papaia, toma-
te e pepino

abacate

papaia

llchia, amei-
xa, goiaba

mangas

laranja,maça,
manga, cereja

abacate,
laranja

cereja

Dose(Gy)

100

100
100-200
150-300

75
100-200

< 50

300

150

500-600

156

216

206

280

150

100

75

75

97

Efeito

1

4
3
4

2
3

3

5

1

6

3

1

1

1

1

3

1

3

4

Autor

Ramirez & Holfich,
1990

Windeguth, 1982
Burditt et ai,1981
Spaldlng & Davis,
1985

Windeguth, 1986
Burditt et ai,1981

Windeguth, 1990

Balock et ai,1966

Ramirez & Holfich,
1990

Kaneshiro et ai,
1983

Balock et ai, 1966

Balock et ai, 1966

Balock et ai, 1966

Balock et ai, 1966

Komson, 1990

Manoto, 1990

Jessup, 1990

Rlgney & wills,
1985

Burditt & Hungate,
1988
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• 1 - problt 9 para o na<> desenvolvimento de adultos
2 - problt 9 para o nao desenvolvimento de adultos viáveis
3 - não desenvolvimento de adultos
4 - adultos nSo viáveis
5 - nao desenvolvimento de pupas
6 - nao desenvolvimento de larvas

indicam que o conteúdo de água deve tex um efeito "amortecedor" no

tratamento, resultando em uma maior taxa de eclosão que aqueles sob

condições mais secas. Foram encontradas diferenças consideráveis

nas doses requeridas para evitar a eclosão de ovos em diferentes

variedades de frutos.

Várias pesquisas têm sido feitas combinando tratamentos,

como irradiação e imersSo em água quente, a fim de reduzir os

prejuízos pôs-colheita causado por fungos e Insetos e estender o

tempo de vida da fruta (Padwal-Desal et ai, 1975; Thomas, 1966; Moy

et ai, 1973; Wlndeguth £ Gould (1990).

A adequação nutrlcional do alimento irradiado é uma

consideração importante na possibilidade do uso da tecnologia e por

esta razão, tem recebido atenção as alteraçCes induzidas no.

componentes químicos de importância nutrlcional.

Muitos autores encontram dificuldades em comparar e

avaliar os resultados obtdidos devido ao número de cultlvares

testadas, á maturidade e estado fisiológico dos frutos, ao tempo de

lrradlaça0/ doses empregadas, duração e condlçCes de estocagem

pós-irradiaçao e o estágio de maturação do fruto ro tempo de

análise. A tolerância do fruto em relação á dose de radiação

aplicada é também uma consideração critica nos estudos relativos

aos constituintes químicos. A maioria dos resultados na literatura
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mostra que nSo hâ perdas significativas de nutrientes em frutos

irradiados em doses ótimas para a obtenção do efeito técnico

desejado ou a doses toleradas pelo produto (Dakar et ai, 1966;

Hllker & Young, 1966; Thomas & Janave, 1975; Beyers et ai, 1979;

Beyers & Thomas, 1979).

Este trabalho tem como objetivo estudar o efeito da

radiação gama em estágios imaturos de moscas-das-frutas isolados e

infestando frutos, com vistas a sua utilização como tratamento

quarentenário.
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2. MATERIAL B MftTODOS t

2.1. Obtenggp e Manutenção dos Insetos

As moscas utilizadas nos experimentos foram obtidas de

colônias de A. fzatexcalus e A. oblíqua iniciadas a partir de

nêspera e cajâ-mlrlm respectivamente, infestados na natureza e

coletados nos municípios de SSo Roque e Ribeirão Preto, S3o Paulo.

Os experimentos com C. capitata foram efetuados com a colônia

existente no Laboratório de Moscas-das-frutas do IBUSP hâ mais de

5 anos.

A manutenção da colônia de C. capitata está descrita em

Souza et ai (1978), com a modificação da dieta de larva.

As colônias de A. fraterculus e A. oblíqua foram mantidas

empregando papaias e mangas como substrato de ovlposlgSo e melo de

desenvolvimento larvário.

2.2. Descrição das Fontes Utilizadas

As exposições de ovos de C. capitata e larvas de C.

capitata, A. fraterculus e A. oblíqua foram feitas na DivlsSo de

Radloquimlca do IPEN (Instituto de Pesquisas Nucleares), que possui

uma fonte de cobalto-60, tipo Gammacell 200, com uma taxa de dose

que variou de 15 Gy/mln em julho de 1989 a 12 Gy/mln em janeiro de

1991. Esta taxa é calculada pelos técnicos do IPEN que

constantemente acompanham o decaimento da fonte. O irradiador tipo
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Gammacell utilizado possui os lápis de cobalto dispostos

slmetricamente de forma que a amostra a ser irradiada fique no

centro deles e receba uma irradiação uniforme. A dose administrada

nas amostras é diretamente proporcional ao tempo de exposlçSo.

Todas as exposiçOes de frutos infestados em laboratório

com C. capitata e A. fraterculus foram realizadas na EHBRARAD

(Empresa Brasileira de Radiações S/A) em Cotia, SP. Esta empresa

possui uma fonte de cobalto-60, com uma potência de 600.000 Curies,

empregada para esterilizar produtos como material médico-cirúrgico,

talco, gelatina em pó, absorventes, etc. Os produtos comerciais

destinados à esterilização s3o colocados em containers de alumínio

que sao levados através de uma esteira até a fonte e o tempo de

exposição do material varia conforme a dose necessária.

Ao lado desta esteira comercial há um canal experimental

que consiste de um compartimento de alumínio de aproximadamente

35x25x65 cm, onde os frutos sâ*o irradiados. Neste canal, a taxa de

dose é de 27,5 Gy/min.

Esse compartimento fica paralelo à fonte, e n3o recebe

diretamente os raios gama que passam primeiro pelos containers com

os produtos a serem esterilizados. Desta forma, o cálculo da dose,

além de variar com o tempo de exposição, varia também com a

densidade dos produtos que estão sendo irradiados. Por esta razão

é necessário uma dosimetria para se ter o valor exato da dose

recebida pelos frutos.

A dosimetria, através de dosimetros Fricke, foi feita

pelo LNMRI (Laboratório Nacional de Metrologia de RadlaçOes
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ionlzantes) da Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN), Rio de

janeiro, RJ. A avaliação ãas doses foi feita através do método

espectrofotométrlco.

2.3. Irradiação de ovos de c. capitate

2.3.1. Diferentes idades

Os ovos utilizados nos experimentos com Idades de 6, 24,

3b e 48 horas foram coletados durante um período de 1 hora. Apôs o

período de coleta, c conteúdo das bandejas foi filtrado e os ovos

transferidos para papel de filtro úmido com o auxilio de um pincel.

Os papéis de filtro contendo os ovos foram colocados em placas de

Petri de 6 cm de diâmetro e transferidas para uma estufa a 25s +_

2°C até serem expostos a doses de A, 8, 12, 16 e 20 Gy. Apôs a

irradiação, os ovos foram transferidos para placas de Petri de 9 cm

de diâmetro contendo dieta para larva.

Foi utilizado o procedimento descrito por Atwood et ai

(1956) para calcular a taxa de eclosão corrigida, sendo:

So = So / S.e

So = taxa de eclosa0 corrigida
So s taxa de eclosão observada nas diferentes doses
S.a = taxa de eclosSo do controle

Quando as larvas atingiram o 3° estádio, as placas de

Petri foram colocadas em potes plásticos de 13x13x9 cm, contendo

vermicullta para permitir a pupaça0. Os potes foram tampados com

um tecido de algodão e devidamente identificados. Posteriormente,

a vermlculita foi peneirada para a obtenção de pupas. A
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porcentagem de pupaçSo corrigida foi determinada como citado acima

para ovos. Considerou-se taxa de pupaçSo como o número de pupas

sobre o número total de ovos eclodidos.

2.3.2. Diferentes taxas de dose

A variação da taxa de dose pode ser feita através do uso

de blindagens de chumbo de diferentes espessuras. Foi possível

reduzir a taxa de dose à 10, 30 e 50% da taxa original. Desta

forma, para se administrar uma mesma dose de 4 Gy, mudou-se o tempo

de exposição. Os ovos coletados foram divididos em 5 lotes:

controle, sem blindagem, blindagem de 50%, de 70% e de 90%.

2.4. irradiação de larvas de 3o estádio de C. aplÇata, A.

íraterculus e A. oblíqua

Ovos de C. capltata foram coletados durante um per iodo de

10 horas, colocados em dieta para larvas até atingirem o 3° estádio

quando foram retiradas da dieta. As larvas de A. fzaterculus e A.

oblíqua foram retiradas respectivamente, de papaias e mangas

infestadas, que haviam sido expostas por um período também de 10

horas á moscas sexualmente maduras.

As larvas, após lavagem em água corrente, foram colocadas

em potes plásticos de 270 ml e irradiadas com doses de 4, 8, 12,

16, 20, 40, 80, 160 e 320 Gy.
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2.5. Análise da fertilidade de adultos

Pupas originadas de ovos ou larvas irradiados foram

mantidas em potes plásticos de 100 ml, até a emergência. Os

adultos foram transferidos para potes plásticos transparentes de

13x13x22 cm, separados por sexo e colocados em contato com adultos

virgens do sexo oposto. Em cada pote foram colocados frutos

artificiais (modificado de Boiler, 1968), como substrato de

ovlposlçao. Esses frutos eram trocados a cada 24 horas e os ovos

retirados e transferidos para papel de filtro úmido. Caso os ovos

eclodissem, o macho ou fêmea eram condlderados férteis.

2.6. Irradiarão de Frutos

2.6.1. Inoculados com ovos de C. capltata

Dois quadrados de 0,5 x 0,5 cm de papel de filtro úmido

contendo 50 ovos de C. capítata foram inseridos em papaia, através

de fendas oblíquas, de 1 cm de profundidade, feitas na regi3o

equatorial do fruto, em faces opostas. Após a lnserçâ*o dos ovos,

o corte era vedado com uma fina camada de parafina.

Foram Irradiadas papaias contendo ovos de 24 e 48 horas,

nas mesmas doses de ovos tratados in vitro, para fins de

comparação.

2.6.2. Infestados em laboratório

Mangas e papaias usados nos experimentos foram obtidos

diretamente de exportadores e se destinavam à comercializaçaOa

Frutos de aproximadamente mesmo tamanho eram escolhidos
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para os experimentos, em seguida lavados em água corrente a fim de

retirar resíduos que pudessem afetar a oviposiçao. Para serem

Infestados, os frutos eram colocados em caixas de população, sempre

em número múltiplo de 4, contendo adultos sexualmente maduros, numa

densidade populacional de aproximadamente um casal para cada 100

cm*. Essas caixas possuíam prateleiras vasadas destinadas a

sustentar os frutos e permitir a circulação de moscas.

A duração média da Infestação foi de 46 horas. Apôs esse

período, os frutos eram separados ao acaso em 4 lotes, sendo um

controle e três tratados nas doses de 40, 80 e 160 Gy.

Os frutos para serem tratados eram colocados

individualmente em potes plásticos transparentes de 13x13x22 cm

contendo vermiculita e fechados com tampas plásticas com um furo de

3 cm de diâmetro encoberto com um tecido de nylon, o que permitiu

a ventilação do fruto. A tampa evita a perda de vermiculita até o

local da irradiação.

Devido ao tamanho do canal experimental, na Embrarad,

foram irradiados lotes de no máximo 6 frutos. Cada lote recebia 3

doslmetros Fricke. Os frutos eram irradiados em duas fases a fim

de melhor distribuir a dose.

De volta ao laboratório, as tampas eram retiradas e

substituídas por tecido de algodão. Os frutos foram mantidos numa

câmara com temperatura em torno de 25"C e 75% de umidade.

A irradiação dos frutos era efetuada num período de no

máximo 24 horas após a Infestação, para os testes com ovos e larvas

de Is estádio, ou depois de 7 a 9 dias para os testes com larvas de
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: 3o estádio.

, Após 20 dias de infestação para C. capitata e de 25 para

i fi. fraterculus a vermicullta era peneirada para o recolhimento das

I pupas.

2.7. Análise Estatística

Foram utilizadas técnicas de análise de regressão a fim

de se compararem, em relação à dose, as taxas de pupação e de

emergência de larvas de 3" estádio de C. capitata, A. fratezculus

e A. oblíqua e o número de pupas de C. capitata e A. fratezculus

provenientes de papaias e mangas infestadas.

Previamente ao tratamento estatístico, a variável

independente (dose) sofreu a transformação In (x + 1), apenas com

a finalidade de llnearizar o eixo das abscissas; com a finalidade

de normalização, a variável dependente sofreu a transformação arco-

seno de Freeman & Tukey, no caso das taxas de pupaçSo e emergência

ou raiz quadrada de Anscombe, para o número de pupas (Zar, 1984).

A análise de regressão foi realizada a partir dos dados

assim transformados, em duas etapas. Primeiramente, foi efetuada

uma análise de regressão segundo o modelo linear Y = A + BX, nos

casos de um valor de Y para cada valor de X (número de pupas) e nos

casos de vários valores de Y para cada valor de X (taxas de pupaçao

e emergência). Com a finalidade de se comparar as diversas funçOes

lineares estimadas, foi realizada uma análise de variâncla dos

coeficientes angulares e das alturas das retas estimadas (Zar,

1984).
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Os dados que forneceram as estimativas da dose para

problt 5 e 9, foram analisados por um programa de computador

(PROBITCF) em linguagem BASIC, desenvolvido pelo Prof. Paulo A.

Otto do Departamento de Biologia do IBUSP, que executa os

procedimentos elaborados por Bliss (1935) e Fisher (1935),

utilizando o método de regressão ponderada. O programa é válido

mesmo quando o número de sobreviventes é zero para uma determinada

classe de dose.
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13. RESULTADOS

3.1. Irradiação de ovos de C. capltata

3.1.1. Diferentes Idades

' A tabela 1 apresenta um sumário do número de ovos

tratados em cada dose, os diferentes parâmetros observados e a

análise de fertilidade dos adultos.

As figuras 1 e 2, com base nos dados de porcentagem de

eclosão dos ovos da tabela 1, ilustram, respectivamente, a taxa de

eclosão em função da dose administrada e da idade dos ovos.

i Na figura 1 nota-se diferenças nas curvas sendo que a

ieclosao de ovos com 6 h cai acentuadamente guando comparada com a
j

de ovos de 24 h, principalmente nas doses de 4 e 8 Gy. A figura 2

mostra que as taxas de eclosão de ovos de 24 h variam segundo a

dose a que foram submetidos, diminuindo com o aumento de dose.

Observa-se também que nas figuras 1 e 2 nSo há diferença

entre a taxa de eclosão de ovos de 36 e 48 h e o lote controle.

As figuras 3 e 4 com os dados da tabela 1 representam,

respectivamente, a taxa de pupaçSo em função da dose e em funçSo da

Idade dos ovos.

A figura 3 mo A r a que a curva de pupaçao de larvas

provenientes de ovos de 48 h nao aifere do controle, sendo

semelhante à curva de ovos de 36 h. Nao se observou relação clara

entre a pupaçf de larvas de ovos de 6 h e a dose administrada.

Ovos de 24 h, ao contrário, apresentaram uma queda bastante

acentuada, o que é observado também na figura 4, onde hà uma
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Tabela 1. Irradiação em ovos de C. capltata de diferentes idades

Dose

(Gy) ovo

Número

larva

de

pupa adulto

\ corrigida

ecÃo pup

de

emer

Fertilidade

Cf £

0
4
8
12
16
20

687
732
744
870
792
867

622
48
7
12
5
1

383
16
1
1
3
1

190
5
0
0
0
0

6 h

100,0
7,2

0,7
0,1

100,0
54,1
23,2
13,5
97,4
162,4

100,0
63,0
0
0
0
0

E

24 h

0
4
8
12
16
20

1843
1709
1735
1745
1755
1645

1666
1237
726
276
74
44

1560
320
6
3
0
1

1479
2
2
0
0
0

100,0
80,1
46,3
17,5
4,7
2,9

100,0
27,6
0,9
1,2
0
2,4

100,
o,
35,
0
0
0

0
7
2

- -
* t
* *
-
-
-

36 h

0
4
8
12
16
20

739
894
962
1072
937
1022

680
757
805
914
823
875

197
207
273
226
148
261

192
199
190

0
0
0

100,0
98,8
97,6
99,4
98,6
99,9

100,0
94,4
117,1
85,4
62,1

103,0

100,0
98,6
71,4
0
0
0

-
F
F
-
-
-

-
F
F
-
-
-

48 h

0
4
8

12
16
20

1000
1000
1000
1000
1000
1000

923
935
917
915
917
905

851
861
869
622
862
828

737
698
214
0
0
0

100,0
101,3
99,3
99,1
99,3
98,0

100,0
99,9
102,8
97,4
102,0
99,2

100,
93,
28,
0
0
0

0
6
4

-
F
F
-
-
-

-
F
F
-
-
-

* os Indivíduos morreram após a emergência
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evidente diminuição na taxa de pupaçSo em todas as doses.

Larvas provenientes de ovos de 24 h irradiados

apresentaram maior tempo de vida e dificuldades em sair da dieta

para pupar. Aquelas que pupavam na dieta eram incapazes de

completar o ciclo de vida.

3.1.2. Diferentes Taxas de Dose

O efeito da taxa de dose em ovos de 24 h, irradiados a 4

Gy, está na tabela 2. Esta tabela traz a taxa de dose, com o

número de ovos tratados e as taxas corrigidas de eclosão, pupaçSo

e emergência referentes a esses ovos. NSo foi observado qualquer

efeito nos parâmetros analisados como resultado da variação na taxa

de dose.

Tabela 2. Efeito da taxa de dose em ovos de 24 h de

C. capitata

Taxa de Número de % corrigida de

Dose

(Gy/h) ovo larva pupa adulto eclo pup emer

0

737

369

221

74

1584

1686

2179

2160

2272

1433

1584

1974

1915

2000

1144

467

718

582

593

1055

344

462

414

412

100.0 100,0 100,0

92,8 36,9 79,9

100.1 45,6 69,8

98,0 38,1 77,1

97,3 37,1 75,3
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3.2. Irradiação de larvas de 3o estádio

3.2.1. C. capltata

O resultado da Irradiação de larvas de C. capitata está

apresentado na tabela 3, assim como as taxas corrigidas de pupaça*o

e emergência e a análise de fertilidade.

Tabela 3. Irradiarão em larvas de C. capitata de 3° estádio.

Dose

(Gy)

Número de % corrigida de Fertilidade

larva pupa adulto pupaçSo emergência

0

4

8

12

16

20

40

80

160

320

300

337

308

309

304

470

200

220

200

200

284

336

307

308

303

411

141

151

93

52

248

283

242

210

37

47

0

0

0

0

100,0

105,3

105,3

105,3

105,3

92,4

74,5

72,5

49,1

27,5

100,0

96,5

90,3

78,1

14,0

13,1

0

0

0

0

-

F

F

F

*

F

-

-

-

-

-

F

F

F

F

F

-

-

-

-

os indivíduos morreram apôs a emergência
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Houve uma queda na taxa de pupaçao a partir de 40 Gy. Mesmo

na dose mais elevada, de 320 Gy, houve 27,5\ de pupaçSo. Quanto

aos adultos, entretanto, nota-se que nâo houve emergência em dose

igual ou superior a 40 Gy.

3.2.2. A. fzatezculus

A tabela 4 apresenta os resultados referentes à

irradiação em larvas de 3" estádio de A. fzaterculus.

Tabela 4. Irradiação em larvas de A. fzatezculua de 3" estádio.

Dose

(Gy)

Número de corrigida de

larva pupa adulto pupaçao emergência

Fertilidade

0

8

12

16

20

40

60

160

320

243

100

116

80

100

100

100

75

72

213

88

102

62

94

90

93

51

47

119

51

7

0

0

0

0

0

0

100,0

100,4

100,3

88,4

107,2

102,7

106,1

77,6

74,5

100,0

103,7

12,3

0

0

0

0

0

0

F

F

F

F

* os indivíduos morrera» após a emergência
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Houve redução da taxa de pupaçao em doses mais elevadas

que C. capitata. Quanto aos adultos, de forma similar a C.

çapitata nao houve emergência em doses igual ou acima de 16 Gy.

3.2.3. A. oblíqua

Larvas de 3° estádio de A. oblíqua foram submetidas às

mesmas condi çOes e doses que larvas de C. capitata e A.

fzaterculus. Os resultados estSo apresentados na tabela 5.

Tabela 5. Irradiação em larvas de A. oblíqua de 3° estádio.

Dose

(Gy)

Número de corrigida de Fertilidade

larva pupa adulto pupaçao emergência

0

4

8

12

16

20

40

80

160

320

100

107

105

104

102

106

105

105

108

105

93

104

101

99

94

97

98

88

93

85

88

94

66

12

3

0

0

0

0

0

100,0

104,5

103,4

102,4

99,1

98,4

100,3

90,1

92,6

87,0

100,0

95,5

69,1

12,8

3,4

0

0

0

0

0

-

F

F

E

*

-

-

-

-

-

-

F

F

*

*

-

-

-

-

-

* os Indivíduos morreram apôs a emergência
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A taxa de pupaçao, como em A. fraterculus, foi mais alta

que a de C. capitata, em doses superiores 3 40 Gy. NSo houve

emergência de adultos em dose igual ou superior a 20 Gy.

Com os dados das tabelas 3, A e 5, foram elaboradas as

figuras 5 e 6, que Ilustram, respectivamente, a taxa de pupaça"o e

a taxa de emergência em funça"o da dose em larvas de 3o estádio das

três espécies estudadas.

A figura 5 mostra que não há efeito na pupaçSo com

relação a dose até 20 Gy para as três espécies. Acima desta dose,

C. capitata foi mais sensível que as outras espécies.

A figura 6 mostra que a taxa de emergência é afetada a

partir de 8 Gy e ao contrário da taxa de pupaça*o, C. capitata

parece ser mais resistente. As larvas de 3o estádio foram mais

resistentes que ovos de C. capitata. Hot/e a emergência de adultos

com doses igual ou superior a 12 Gy a partir de larvas irradiadas,

o que na<j aconteceu em ovos.

Os parâmetros da análise de regressão realizada com base

nos dados de pupaça*o/dose e emergência/dose de larvas de 3° estádio

de C. capitata, A. fraterculus e A. oblíqua irradiadas estão na

tabela 6.

A análise de variância das regressões referentes à taxa

de pupaçao/dose mostradas acima revelou um resultado significativo

(F = 6,68, g.l. = 2;23, P << 0,01). Um teste de comparaçdes

múltiplas revelou que as inclinações das retas de A. íraterculus e

A. oblíqua s3o iguais entre si e ambas diferem da de C. capitata,

sendo esta espécie mais sensível ao aumento da dose.
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Figura 5. Taxa de pupaçSo em funcSo de dose em larvas de 3°
estádio de C. capitata, A. fraterculus e A. oblíqua
Irradiadas com diferentes doses.
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Fiqura 6. Taxa de emergência em Eunç3o Je dose em larvas de 3
estádio de C. capitate, A. fraterculus e A. oblíqua
Irradiadas com diferentes doses.
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Com relação a taxa de emergência, o resultado nao foi

significativo (F = 1,33, g.l. = 2;23, P >> 0,05) indicando que nâo

há diferença entre as espécies com relaçSo à taxa de

emergência/dose.

As figuras 7 e 8 ilustram as retas referentes li regressão

das taxas de pupagSo/dose e emergência/dose.

Tabela 6. Parâmetros das análises de regressão das taxas de
pupaçSo/dose e emergência/dose de larvas maduras irradiadas
de C. capltata, A. fraterculus e A. oblíqua.

Espécie

C.

A.

A.

capltata

fraterculus

oblíqua

Intercepto

TAX.»

98,22

74,32

80,22

coef. ang.

DE PUPAcXo

- 9,79

- 2,34

- 2,40

coef.correi.

- 0,83

- 0,51

- 0,78

slgnlf.

*

n.s.

•

C. capltata

A. fraterculus

A. obl1 qua

TAXA DE EMERGÊNCIA

77,36 - 14,99

43,48 - 8,69

71,47 - 14,95

0,87

0,76

0,84

n.s. = na0 significativo (P > 0,05)
* = 0,01 < P < 0,05

«STITUTO DE
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Foi feita uma estimativa da dose necessária para atingir

os probites 5 e 9 (que correspondem respectivamente a taxas de

mortalidade de 50 e 99,9968%), coro base nos dados de larvas de 3°

estádio das três espécies. A mortalidade foi definida como sendo a

taxa de nac emergência de adultos. A estimativa consta da tabela

7, que meleca C. capltata como a espécie que necessita de dose

mais elevada para atingir probit 9.

Tabela 7. Estimativa da dose para probites 5 e 9 (mortalidade
de 50,0 e 99,9968%) e Intervalos de confiança a 95%
para larvas irradiadas de C. capltata, A.frateeculus
e A. oblíqua.

Espécie Probit 5 (IC 95%) Probit 9 (IC 95%)

C. capltata 10,52 (10,08 - 10,98) 128,23 (106,67 - 154,14)

it. frateiculus 8,07 ( 7,60 - 6,56) 21,83 ( 17,74 - 26,87)

A. oblíqua 7,72 ( 7,21 - 8,25) 43,29 ( 34,55 - 54,23)
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Plqura 7. Retas estimadas referentes à regressão das taxas de
pupaçSo/dose ea larvas irradiadas de C. capltata, A.
fzaterculua e A. oblíqua.
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Figura 8. Retas es tintadas referentes a regressão das taxas de
eaerqèncla/dose em larvas Irradiadas de C. capttata,
A. fraterculus e A. oblíqua.
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3.3. Irradiação de Frutos

3.3.1. Papaias infestadas com número conhecido de ovos

de C. capitata

A tabela 8 apresenta uma comparação com base na taxa

corrigida de pupaçSo e emergência, em ovos de 24 e 48 horas de

idade em diferentes meios. A taxa de tvopaç3o foi mais elevada em

ovos de 24 horas inoculados em papaias nas doses de 4 e 8 Gy. A

emergência de adultos foi diferente nos dois meios.

Tabela 8. Comparação de ovos de C. capitata de 24 e 48 h
in vitro e Inoculados em papaia irradiadas em
diferentes doses.

Dose
(Gy)

0
4
8
12
16
20

0
4
8

12
16
20

% corrigida de

pupaçao

in vitxo inoculado

100,0
27,6
0,9
1,2
0
2,4

100,0
99,9

102,8
97,4
102,0
99,2

24 h

100,0
88,1
15,2
0
0
0

48 h

100,0
92,8
95,7
82,6
85,5
89,9

emergência

in vitro

100,0
0,7

35,2
0
0
0

100,0
93,6
28,4
0
0
0

inoculado

100,0
84,0
0
0
0
0

100,0
97,9
77,2
0
1,8
0
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3.3.2. Frutos Infestados en condiçOes de laboratório

Foram feitas tabelas que apresentam a leitura dos

doslmetros Fricke nos lotes de frutos infestados Irradiados com

doses de 40, 80 e 160 Gy, o número de frutos tratados, o número de

indivíduos tratados e estimado através do lote controle e o número

de indivíduos obtidos.

A tabela 9 se refere a papaias e a tabela 11 a mangas,

ambos Infestadas com ovos e larvas de 1° estádio de C. capitata.

Papaias e mangas infestadas com ovos e larvas de Is estádio de A.

fraterculus estão nas tabelas 15 e 17. As tabelas 13 e 19

apresentam os dados referentes a mangas infestadas com larvas de 3°

estádio de C. capitata e A. fraterculus, respectivamente.

O nível de Infestação dos frutos tratados nas doses de

40, 80 e 160 Gy foi determinado através do número de pupas de cada

fruto. A tabela 10 refere-se a papaias e a tabela 12 a mangas,

infestadas com ovos e larvas de 1° estádio de C. capitata. A

tabela 16 refere-se relativa a papaias e a 18 a mangas infestadas

com ovos e larvas de 1" estádio de A. fraterculus. As tabelas 14 e

20 apresentam os dados de mangas infestadas com larvas de 3*

estádio de C. capitata e A. fraterculus, respectivamente.

As figuras 9 a 14 foram feitas com os dados das tabelas

10, 12, 14, 16, 18 e 20, respectivamente, ilustrando a dlstribuiçSo

de freqüência de frutos que foram submetidos as doses de 40, 80 e

160 Gy com relação ao nível de infestação.
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Houve uma grande variaçao observada no número de pupas

por fruto no lote controle para C. capítata e A. fraterculus. Em

C. capítata houve uma freqüência maior de frutos com alta

infestação, acima de 200 pupas por fruto. Isto é reflexo da

diferença de biologia entre as espécies. Essa diferença fica mais

evidente na distribuição de freqüência de mangas infestadas com

larvas de 3" estádio para ambas as espécies (figuras 11 e 14).

A maior resistência de larvas de 3° estádio em relação a

ovos e larvas de 1°, para ambas as espécies, infestando manga é

evidenciado nas figuras 10, 11 e 13, 14. Houve um aumento da

freqüência de frutos sem ou com baixa infestaçSo nos frutos

tratados com ovos e larvas de 1° estádio, com o aumento da dose

(figuras 9, 10, 12 e 13).

N3o foram observados sinais de fitoxicidade em todas as

papaias e mangas tratadas até 160 Gy.

Pupas, provenientes dos frutos Irradiados em todas as

doses, apresentaram malformações, nã*o havendo emergência de

adultos.
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Tabela 9. Doslmetrla, número de papaias infestadas com ovos e
larvas de Io estádio de C. capltata e número de in-
setos tratados e obtidos.

Dose (Gy)

Desejada Real

min max med dp

n°

frutos
tratados

17

17

17

de

insetos*
tratados

3139

3139

3139

n° de
insetos
obtidos

pupas adultos

269 0

139 0

39 0

40 44,5 59,2 53,3 6,7

80 72,3 93,8 83,7 8,9

160 137,4 158,5 148,9 8,7

estimados a partir do número de pupas obtido no lote controle

Tabela 10. Número de papaias infestadas com ovos e
larvas de Ia estádio de C. capltata tra-
tadas em diferentes doses coro relação ao
nível de infestação.

Nível de
infestação
(pupas/Eruto)

1
21
41
61
81
101
121
141
161
181
>

0
- 20
- 40
- 60
- 80
- 100
- 120
- 140
- 160
- 180
- 200
200

n°

0

0
3
2
0
1
1
2
0
0
0
1
7

de frutos

40

11
4
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0

nas doses

80

9
5
2
1
0
0
0
0
0
0
0
0

(Gy)

160

13
3
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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Figura 9. Freqüência de papaias Infestadas com ovos e Larvas de 1-
estádio de C. capitata tratadas em diferentes doses.



Tabela 11. Doslmetrla, número de mangas Infestadas com ovos e
larvas de 1° estádio de C. capltata e número de in-
setos tratados e obtidos.

Dose (Gy) n° de

Desejada Real

min max med dp

n-

frutos
tratados

42

42

42

de

insetos*
tratados

5603

5603

5603

insetos
obtidos

pupas adultos

1589 0

480 0

26 0

40 41,0 63,9 49,1 7,1

80 81,4 100,3 88,5 6,4

160 135,2 181,5 153,8 13,0

* estimados a partir do número de pupas obtido no lote controle

Tabela 12. Número de mangas infestadas coro ovos e
larvas de 1* estádio de C. capltata tra-
tadas em diferentes doses com relaçSo ao
nivel de lnfestaçSo.

Nível de
infestação
(pupas/fruto)

1
21
41
61
81
101
121
141
161
181

>

0
- 20
- 40
- 60
- 80
- 100
- 120
- 140
- 160
- 180
- 200
200

n"

0

3
7
3
2
2
2
3
2
4
4
2
8

de frutos

40

7
15
3
7
3
3
2
0
1
1
0
0

nas doses

80

19
14
7
0
1
1
0
0
0
0
0
0

(Gy)

160

36
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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Figura 10. Freqüência de mangas infestadas COM OVOS e larvas de l-
estâdio de C. capitata tratadas em diferentes doses.
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Tabela 13. Dosimetrla, número de mangas Infestadas com larvas
de 3o estádio de C. capitata e número de Insetos
tratados e obtidos.

Dose (Gy)

Desejada Real

min max med dp

n°

frutos
tratados

15

15

15

de

Insetos*
tratados

1722

1722

1722

n° de
Insetos

obtidos

pupas adultos

1859 0

1307 0

1510 0

40 47,3 50,7 49,5 1,9

80 80,6 92,9 86,4 6,2

160 142,3 152,4 146,4 5,3

estimados a partir do número de pupas obtido no lote controle

Tabela 14. Número de mangas infestadas com larvas
de 3a estádio de C. capitata tratadas
em diferentes doses com relação ao ní-
vel de Infestação.

Nível de
Infestação

(pupas/fruto)

1
21
41
61
81
101
121
141
161
181
>

0
- 20
- 40
- 60
- 80
- 100
- 120
- 140
- 160
- 180
- 200
200

n*

0

2
0
2
0
2
0
3
1
1
2
0
2

de frutos

40

0
2
1
1
1
0
3
0
3
1
2
1

nas doses

60

0
3
2
2
0
1
3
1
0
1
0
2

(Gy)

160

0
1
3
3
2
0
1
1
1
1
0
2
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freqüência do fruto* (%)

1-20 41-60 81-100 121-140 161-180
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Figura 11. Freqüência de mangas infestadas com larvas de 3"
estádio de C. capltata tratadas em diferentes doses.



Tabela 15. Dosimetrla, número de papaias Infestadas com ovos e
larvas de 1° estádio de A. fraterculus e número de
Insetos tratados e obtidos.

Dose (Gy)

Desejada Real

min max med dp

n°

frutos
tratados

44

44

44

de

Insetos*
tratados

2891

2891

2891

n° de
Insetos
obtidos

pupas adultos

167 0

83 0

27 0

40 29,6 60,4 40,2 9,6

80 60,8 108,8 74,1 14,6

160 122,3 194,0 144,4 21,2

* estimados a partir do número de pupas obtido no lote controle

Tabela 16. Número de papaias infestadas com ovos e
larvas de 1" estádio de A. fraterculus
tratadas em diferentes doses com relação
ao nivel de infestação.

Nível de
infestação
(pupas/fruto)

1
21
41
61
81

101
121
141
161
181
>

0
- 20
- 40
- 60
- 80
- 100
- 120
- 140
- 160
- 180
- 200
200

n°

0

4
8
7
7
3
2
4
4
2
1
1
1

de frutos

40

21
20
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0

nas doses

80

23
21
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

(Gy)

160

38
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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Pigura 12. Freqüência de papaias infestadas com ovos e larvas de
1° estádio de A. fcaterculas tratadas em diferentes
doses.



Tabela 17. Dosimetria, número de mangas infestadas com ovos e
larvas de 1° estádio de A. fraterculus e número de
insetos tratados e obtidos.

Dose (Gy) n° de

Desejada Real

min max med

n°

frutos
tratados

54

54

54

de

insetos*
tratados

413S

4138

4138

insetos
obtidos

pupas adultos

646 0

831 0

148 0

40 35,0 42,7 40,1 2,1

80 69,0 87,6 78,5 5,6

160 137,1 181,0 156,9 12,4

* estimados a partir do número de pupas obtido no lote controle

Tabela 18. Número de mangas infestadas com ovos e
larvas de 1* estádio de A. fraterculus
tratadas em diferentes doses com relação
ao nivel de infestação.

Nível de
Infestação

(pupas/fruto)

1
21
41
61
81

101
121
141
161
181
>

0
- 20
- 40
- 60
- 80
- 100
- 120
- 140
- 160
- 180
- 200
200

n°

0

3
8
9
12
3
7
4
1
2
1
1
3

de frutos

40

15
29
5
2
1
2
0
0
0
0
0
0

nas doses

80

26
11
6
7
3
1
0
0
0
0
0
0

(Gy)

160

37
15
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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Plgusa 13. Freqüência de mangas infestadas com ovos e larvas de
1* estádio de A. fratezculus tratadas em diferentes
doses.



Tabela 19. Dosimetria, número de mangas infestadas com larvas
de 3° estádio de A. fraterculus e número de insetos
tratados e obtidos.

Dose (Gy) n° de

pesejada Real

min max med dp

n°

frutos
tratados

43

43

43

de

insetos*
tratados

700

700

700

insetos
obtidos

pupas adultos

837 0

823 0

614 0

40 31,1 48,7 43,1 5,6

80 56,3 88,2 80,1 9,5

160 110,4 167,9 137,3 18,2

• estimados a partir do número de pupas obtido no lote controle

Tabela 20. Número de mangas infestadas com larvas de
3° estádio de A. fraterculus tratadas em
diferentes doses com relação ao nivel de
infestação.

Nivel de
infestação
(pupas/fruto)

1
21
41
61
81
101
121
141
161
181
>

0
- 20
- 40
- 60
- 80
- 100
- 120
- 140
- 160
- 180
- 200
200

n"

0

2
29
10
0
1
0
0
0
0
1
0
U

de frutos

40

3
31
4
1
1
1
1
0
0
0
1
0

nas doses

80

4
25
11
1
1
0
0
0
0
0
1
0

(Gy)

160

4
30
8
0
1
0
0
0
0
0
0
0
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Figura 14. Freqüência de mangas Infestadas com larvas de 3°
estádio de A. fraterculus tratadas em diferentes doses.
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A tabela 21 apresenta a estimativa de dose para o problt

5, referente a mortalidade de 50,0% para pupaçao, para ovos e

larvas de 1" estádio de C. capltata e A. fraterculus infestando

papaias e mangas. A primeira espécie infestando manga foi mais

radloreslstente.

Os parâmetros das análises de regressão com os dados de

papaias e mangas contendo ovos e larvas de 1" estádio e mangas com

larvas maduras de C. capltata e A. fraterculus sao apresentados na

tabela 22.

Tabela 21. Estimativa de dose para probit 5 (mortalida-
de 50,0% para pupaçaO) e intervalo de confian-

' ça a 95% para ovos e larvas de 1° estádio de C.
capltata, A. fraterculus e A. oblíqua infestan-
do papaia e manga.

c.

A.

Espécie

capltata

fraterculus

Fruto

papaia

manga

papaia

manga

Probito 5

4,18

26,10

2,22

5,88

2,

25,

1,

4,

IC

78

00

16

34

95%

- 6,

- 27

- 4,

- 7,

27

,25

25

98
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Tabela 22. Parâmetros das análises de regressão do número de
pupas/dose de frutos irradiados infestados com
C. capitata e A. fraterculüs

ESPÉCIE Intercepto coef. ang. Coef. correi signlf

C. capitata

PAPAIAS COH OVOS E LARVAS DE Is ESTÁDIO

12,01 - 2,25 - 0,77

A. fraterculüs 6,82 - 1,31 - 0,75

MANGAS COH OVOS E LARVAS DE 1* ESTÁDIO

C. capitata 10,19 - 1,68 - 0,66

7,62 - 1,23 - 0,64

HANGAS COM LARVAS DE 3° ESTÁDIO

9,79 - 0,13 - 0,06

3,48 0,02 0,02

A. fraterculüs

C. capitata

A. fraterculüs

**

**

*t

*t

n.s.

n.s.

n.s. = na<> significativo

** = P < 0,01

A análise de varlâncla das regressões (número de

pupas/dose) referentes a frutos Infestados coro ovos e larvas de 1°

estádio revelou um resultado significativo (P = 8,74, g.l.= 3;614,

P << 0,01). Um teste de coroparaçoes múltiplas revelou que apenas

as inclinações das retas estimadas para papaia e manga com cvos e

larvas de Io estádio de A. fraterculüs são iguais, todas as demais

sendo diferentes entre si.
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Desta forma, a resistência de ovos e larvas de 1° estádio

de C. capltata em papaia e manga diferem estatisticamente. Ovos e

larvas das espécies de moscas-das-frutas, Independente do

hospedeiro, possuem resistência à dose significativamente

diferente.

O teste com mangas Infestadas por larvas de 3" estádio de

ambas as espécies revelou que as retas sSo paralelas ao eixo das

abscissas, o que indica que nesse estádio, tanto C. capltata como

A. fraterculus n3o fozam afetadas pelas doses aplicadas. Em

relação à comparação de alturas o teste revelou resultado

significativo (P = 166,87; g.l.= 1,226; P << 0,01), Indicando que

o grau de infestação difere entre essas espécies.

A figura 15 mostra as retas estimadas em relação ao

número de pupas/dose provenientes de frutos contendo ovos e larvas

de Is estádio (equações mostradas na tabela 22).

Verifica-se portanto, maior sensibilidade de C. capltata

que A. fratexculus que, apesar de apresentar um maior grau de

infestação, foi mais suscetível às diferentes doses. Este

resultado foi semelhante ao obtido com larvas nuas Irradiadas de 3"

estádio, em que C. capitata foi mais sensível que A. fraterculus e

A. oblíqua, em relaçao A taxa de pupaçSo.
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Figura 15. Retas estimadas referentes à regressão das taxas de
pupaçSo/dose em frutos infestados com C. capitata e
A. fraterculus.
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4. DISCUSSÃO

O estágio embrionário de um animal é uma fase de extrema

radlossensibilidade, inclusive nos insetos. Em Drosophila, a

sensibilidade máxima ocorre, na clivagem e blàstula, enquanto que

durante a gástrula é menos sensível (Henshaw & Henshaw, 1933;

Henshaw, 1935 apud Tilton & Brower, 1983).

A eclosão de ovos parece ser um critézio adequado para

avaliar o efeito da radiação quando ovos de diferentes idades são

tratados. 0 aumento na taxa de eclosão em relaçSo à idade

encontrado em ovos irradiados de C. capitata é semelhante ao

encontrado por Balock et ai (1963), Benschoter & Telich (1964),

Bughio et ai (1969), Cava11oro « Delrio (1971) e Raga (1990).

Os resultados obtidos com ovos de C. capitata de 36 h nao

diferem dos encontrados por cavailoro & Delrio (1971), pois ovos

desta espécie com a mesma idade, irradiados com 15 Gy apresentaram

uma taxa de eclosao, pUpaç3o e emergência de 100, 47,5 e 0%,

respectivamente, semelhantes às encontradas neste trabalho. Já em

ovos de D. oleae Gmelin as taxas encontradas foram de 100, 56,6 e

15%. Há portanto, uma maior resistência de D. oleae em relaçao à

taxa de emergência.

ovos de D. zonatus com 24 h de idade, que corresponde a

três quartos de seu desenvolvimento embrionário, na" o apresentaram

diferença na taxa de eclosão quando comparada com o controle, nas

doses administradas (Bughio et ai, 1969). Este resultado é

semelhante aos ovos de C. capitata de 36 h, que eqüivale â idade
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de 24 h em D. zonatus.

É interessante observar que ovos de C. capitate com 24 h,

que estao na metade de seu desenvolvimento, apresentam resposta

diferenciada com o aumento da dose. Entretanto, uma vez

ultrapassado este ponto, a resistência aumentou nitidamente, nas

doses que foram testadas.

Segundo Tilton & Burditt (1983) ovos de moscas-das-frutas

n«o eclodem quando expostos a doses de 50 a 250 Gy, se estiverem

aquém da metade do seu desenvolvimento. Ovos de Plod ia

lnterpunctela e Bombíx mozl, espécies de Lepldopteza possuem o

me3mo padrão de radiossensibllidade, onde a resistência aumenta

nitidamente apôs ultrapassar a metade do peciodo total de

desenvolvimento (Brower, 1974; Murakami & Miki, 1972 a pud Tilton &

Brower, 1983)

Quando ovos sao irradiados pode ser detectado um efeito

retardado em estágios posteriores do ciclo de vida do inseto.

Ha maior duraçao do per iodo larvário em C. capitata

proveniente de ovos irradiados de 24 h além da incapacidade de

deixar a dieta para pupaz. Este efeito foi observado por Cavai1oro

& Delrlo (1971) para D. oleae e C. capitata e por Bughlo et ai

(1969) para D. zonatus. Estes autores sugerem que as larvas perdem

a habilidade em se alimentarem.

O fato da taxa de pupaçao de larvas de C. capitata,

originadas de ovos irradiados com 6 h ser alta enquanto a de ovos

de 24 h é multo baixa, deve estar ligado ao grau de dl£etenciaçao

que as células possuíam no momento em que foram Irradiadas.
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Segundo a lei de Bergonlé & Tribondeau (Bacg & Alexander, 1961 apud

MacFarlane, 1966), "a sensibilidade das células à Irradiação é

diretamente proporcional a sua atividade reprodutiva e inversamente

proporcional ao seu grau de diferenciação11. Ovos de 6 h devem

possuir uma atividade reprodutiva maior que de diferenciação. 0

oposto deve acontecer em ovos de 24h.

Cavalloro & Delrio (1971) sugerem que a alta mortalidade

no estágio de pupa deve ser explicada pelo fato que certas partes,

que irão formar órgãos especializados no inseto adulto, s3o

determinadas ainda durante o desenvolvimento embrionário, como

estas células sao mais sensíveis, os danos da radiação sSo mais

pronunciados depois da hlstóllse.

Um estudo do desenvolvimento de discos imaginais de D.

ttryonl, que possui um período embrionário de 42 h, realizado por

Anderson (1963) indica que vários discos como o cefàlico, da asa,

haltere, perna, etc, esta0 desenvolvidos no embrião logo após o

fechamento dorsal e a lnvoluçâo da cabeça que ocorre por volta das

24 a 28 h do desenvolvimento (Anderson, 1962). Cada par de discos

se origina de células que têm sua localização definida na

blastoderme, que ocorre por volta das 6 h do desenvolvimento.

A taxa de emergência de adultos férteis na0 foi afetada

a partir de ovos de C. capitata com 36 e 48 h irradiados com 4 e 8

Gy. Cavalloro & Delrio (1971) também obtiveram adultos de ovos de

C. capitata de 36 h irradiados com 12 Gy. Porém os adultos eram

incapazes de se reproduzirem. Bughio et ai (1969) conseguiram

adultos a partir de ovos de D. zonatus com 24 e 30 h Irradiados com
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20 Gy.

Segundo Tiltcn & Burdltt (1983), a sensibilidade das

espécies à radiação pode ser afetada por muitos fatores, tais como

idade, sexo, alimentação, temperatura, tipo de radiação e até mesmo

taxa de dose. Nao foi observado efeito nos ovos irradiados de C. ,
j

capltata em diferentes taxas de doses. Entretanto, ovos de •

Trlbolium castaneum irradiados a taxas de dose de 3,6, 11 e 26 j

Gy/mln mostraram um efeito mensurável, existindo um maior

decréscimo da eclosao quando a taxa de dose foi mais alta (Brown &

Davis, 1973 apud Brower & Burdltt 1983).

Larvas de 3° estádio de C. capltata sao mais resistentes

à radiaçao que ovos, encontrando-se emergência de adultos em doses

superiores a de ovos. Cavalloro & Delrlo (1971) e Raga (1990)

também obtiveram adultos nesta espécie, provenientes de larvas

maduras Irradiadas a 25 Gy e 20 Gy, respectivamente. A maior

resistência de larvas a radlaça0 assim como a varlaçSo dentro deste

estágio já havia sido demonstrada por Balock et ai (1963). Eles

determinaram que a DL»O, para evitar a emergência de adultos, a

partir de ovos de 1 dia, larvas recém-eclodldas e maduras era de

26, 31 e 33 Gy para D. cucurbitae, 19, 20 e 27 Gy para D. dorsalls

e 10, 13 e 19 Gy para C. capltata. As larvas de C. capltata, A.

fzaterculus e A. oblíqua analisadas neste trabalho, nao mostraram

diferenças na DL»o estimada.

A formaçao de pupas a partir de larvas maduras tratadas

ocorreu em alta freqüência até em doses mais elevadas. Porém, os

efeitos da radlaça0 foram severos o suficiente para evitar a
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formação de adulto, já que em doses superiores a 20 Gy nSo houve

emergência. Estudos realizados com larvas de DrosophiIa por Bourgln

et ai (1956 apud Tllton & Brower, 1983), sugerem que há um efeito

Imediato nos tecidos mais sensíveis e que estão se dividindo

ativamente e há um efeito retardado que n3o 6 evidente até a larva

tentar pupar. Eles Interpretaram essas observaçOes como existindo

dois mecanismos, um responsável pelo término do estágio larval e um

segundo que desencadeia a pupaçâo. Sob este ponto de vista, o

mecanismo que inicia a pupaçao em C. capitata apresentou maior

sensibilidade que A. fraterculus e A. oblíqua.

Praticamente todos os adultos que se originaram de larvas

irradiadas das três espécies eram férteis. Sob o ponto de vista

quarentenàrio, é desejável que se faça um tratamento que nao

permita a emergência de adultos. Já que a detecçao de um adulto de

mosca-da-fruta através de monitoramento, sempre causa uma série de

problemas, até a determinaçao exata do estado fisiológico do

Inseto. Desta forma uma dose superior a 40 Gy é mais indicada,

quando se trata de irradiação de larvas fora do fruto.

A determinação do período em que moscas-das-frutas sSo

mais resistentes à radiação ê importante, pois orienta o tratamento

querentenário para ser mais efetivo (HacParlane, 1966).

A diferença na taxa de pupaçao de ovos de 24 h e na

emergência de adultos de ovos de 24 e 48 h irradiados de C.

capitata in vitro e lnoculados em papaia provavelmente se deve às

condições existentes nos dois meios. MacFarlane (1966) explicou a

variação encontrada do desenvolvimento larval de D. tzyoni nos



61

diferentes meios testados como devido a tensao de oxigênio. Segundo

Bacq & Alexander (1961 apud MacFarlane, 1966), o dano da radlaçao

a sistemas biológicos ê reduzido se o oxigênio for excluído durante

o tratamento. Diferenças na composição bioquímica da larva, de

acordo com a dieta ingerida e a presença de componentes

radloprotetores seriam outros fatores sugeridos que alterariam a

resposta à lrradiaçao.

Kaneshiro et ai (1983) realizaram um estudo para

determinar se a água afetava ou nao a eclosão de ovos de C.

capltata. Ovos foram irradiados com 500 Gy em papel de filtro

úmido e somente 0,3% eclodlram. Por outro lado para ovos imersos

em água, Irradiados nessa mesma dose a eclosao £Oj de 65%. Este

resultado sugere que as condições do fruto, como o conteúdo de

água, maturidade e áreas danificadas onde ovos podem estar total ou

parcialmente submersos em liquido, alteram o efeito da radiação.

A comparaçao entre os resultados de vazios pesquisadores

obtidos com frutos tratados é problemática devido ao grande número

de variáveis tais como maturidade e estado fisiológico dos frutos,

cultivar, dose, condlçoea de estocagem, etc.

Muitos pesquisadores testaram a radiação em vários frutos

que Eoram infestados com diferentes espécies de moscas-das-frutas,

como tratamento quarentenârio. Vários deles discutem os resultados

considerando que a taxa de mortalidade de 99,9960% (probit 9) deva

ser alcançada, para satisfazer as normas quarentenârias

estabelecidas pelo Departamento de Agricultura dos EUA, baseado nas

sugestoes <je Baker (1939). Pesquisas realizadas com mangas, para



62

estimar a dose requerida para problt 9, chegaram a resultados

semelhantes. A dose mais baixa encontrada foi 75 Gy para D. tryoni

(Jessup, 1990) e a mais alta 150 Gy para C. capltata (Ramirez &

Holflch, 1990) e D. dozsalls (Komson, 1990).

Ramirez & Holflch (1990) Irradiaram, no México, mangas

infestadas com A. oblíqua, A. serpentina (Wiedemann), A. ludens e

C. capltata e encontraram valores semelhantes nas radioresistências

das espécies de Anastrepha, que sa0 mais suscetíveis que C.

capltata. Segundo esses autores, o efeito da irradiação é similar

em todo o gênero Anastrepha, pois doses de até 60 Gy evitam a

emergência de adultos. De fato, os resultados com A. fzaterculus

em mangas sa*o próximos daqueles obtidos por Ramirez & Holfich

(1990) para as espécies de Anastrepha que ocorrem no México.

A dose aplicada seria menor se o conceito de probit 9

fosse aplicado para o nao desenvolvimento de adultos viáveis ao

invés da naro emergência (Windeguth, 1986). A estimativa de probit

9 foi feita apenas para larvas nuas, pois nao emergiu adultos de

frutos irradiados contendo ovos ou mesmo larvas de 3" estádio. As

pupas apresentaram malformações ou os imagos nao completaram o

desenvolvimento no interior do puparlo. Como as larvas de 3°

estádio sa0 mais resistentes que ovos. O conceito de probit deve

ser aplicado neste estágio, já que para larvas de C. capltata fora

do frutos, o probit 9 estimado neste trabalho, está abaixo da dose

de 150 Gy recomendada como tratamento quarentenàrlo para

tefrltideos em geral (Anônimo, 1990a).

Como os resultados indicam que A. fraterculus t A.
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oblíqua sa0 mais sensíveis que C. capitata, a dose de 150 Gy

poderia ser recomendada também para essas espécies.

A detecção de uma larva viva num fruto irradiado com 150

Gy, durante uma inspeção quarentenària nao significaria quebra de

segurança. Mesmo que ocorra pupaçaro há uma grande probabilidade de

nao emergir adultos. EBte é um aspecto importante em que a

radiação difere de outros tratamentos quarentenârlos como

fumlgaçao, tratamento térmico, etc, pois nesses casos sempre se

encontrará larvas mortas, quando frutos forem interceptados.

Devido à possibilidade de se encontrar insetos

aparentemente normais, o tratamento por radlaça0 na o deveria deixar

dúvidas que todos os frutos foram tratados adequadamente. Haveria

a necessidade de se identificar se um fruto ou um lote de frutos

foi ou nao irradiado, pois ao contrário da fumigaçSo que deixa

resíduos químicos, ou mesmo do tratamento térmico que altera as

propriedades organolépticas do fruto, a radiação nas doses usadas

para tratamento quarentenârio nao deixa qualquer resíduos (ICGFI,

1989).

Com o uso da irradiação em escala comercial para

deslnfestar frutos será necessário rever os critérios de inspeção

quarentenària. Deverá ser revisto também o uso do problt 9 como

critério quarentenârio. Landolt et ai (1984), discutindo sobre

esses parâmetros, concluíram que a adoçao deste critério eqüivale

a assumir que os frutos a serem tratados apresentam uma lnfestaçso

de 100%. Na realidade, para as condiçoes brasileiras, Nascimento

(1990) encontrou baixos indices populacionais de moscas-das-frutas
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em pomares comerciais de manga e baixo nível de Infestação em

frutos que se destinam à exportaçao. Desta forma, os critérios de

segurança quarentenarIa deveriam ser reavaliados, levando em

consideraçao a fltossanidade das frutas a serem exportadas.

Em termos de fitotoxicidade, as mangas e papaias tratadas

com doses de até 160 Gy nao apresentaram qualquer dano. Esta dose

aplicada em frutos contendo ovos e larvas de 1" estádio, foi mais

efetiva que aqueles com larvas de 3° estádio. Frutos verdes contém

apenas ovos ou larvas jovens de tefrltideos. Como em operaçao

comercial os frutos sao tratados verdes, para permitir maior tempo

de prateleira, a dose de 150 Gy também se torna recomendável.

Ha dificuldades em se determinar uma dose efetiva para

outros insetos e âcaros que também podem infestar frutos. Isto se

deve a vários fatores como dificuldade de criaçao em laboratório,

ciclo de vida extenso, tamanho da praga (no caso de âcaro e

microhimenoptera), entre outros. A dose de 300 Gy, asseguraria a

segurança quarentenárla contra qualquer estádio de artrópodes

(Anônimo, 1990a).

A irradiação comparada com os demais tratamentos

quarentenãrios desenvolvidos para frutos tropicais, apresenta

vantagens. Além de ser efetiva contra ovos e larvas de tefrltideos,

aumenta a vida útil do fruto tratado, ao contrário das outras

técnicas atualmente aprovadas. Como exemplo, foi recentemente

aprovado o tratamento hidrotérmico para exportar mangas do Brasil

para os EUA (Anônimo, 1990b). Entretanto, este tratamento causa uma

perda de 10 a 30% dependendo do cuidado que se tenha desde a



65

colheita até o empacotamento final (Nascimento, 1990).

A Irradiação, superados os problemas de aceitação pública

e dependendo de fatores de ordem econômica, provavelmente se

constituirá no principal método guarentenârio para desinfestaçao

contra moscas-das-frutas.

Os resultados deste trabalho, indicam que a irradiação é

um método efetivo como tratamento quarentenárlo contra as espécies

de moscas-das-frutas que ocorrem no Brasil.
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5. CONCLUSÕES

1. Ovos mais velhos de C. capitata sao mais radioresistentes

que ovos mais jovens.

2. Larvas de 3o estádio sao mais zadioresistentes que ovos da

mesma espécie.

3. Larvas de 3° estádio de C. capitata sao mais sensíveis que

A. fratetculus e A. oblíqua em relação à taxa de pupaçSo.

4. Ni0 há diferença significativa na emergência de adultos

quando larvas de 3° estádio de C. capitata, A. fraterculus e

A. oblíqua sa0 Irradiadas.

5. A dose de 40 Gy evita o desenvolvimento de adultos a

partir de larvas (3o estádio) de C. capitata, A. fraterculus

e A. oblíqua.

6. 0 meio (In vltzo ou no interior de papaia) influi na

resposta de ovos irradiados de C. capitata.

7. C. capitata apresenta maior porcentagem de frutos com alta

lnfestaça0/ enquanto que a A. fraterculus 6 menor.
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8. Ha um aumento do número de frutos sem in£estaçao COm o

aumento da dose em papaias e mangas Irradiadas infestadas com

ovos e larvas de 1° estádio de C. capltata e A. fraterculus.

9. Nâo há diferença no número de pupas provenientes de mangas

Irradiadas, Infestadas com larvas de 3° estádio de C. capitata

e A. fraterculus, nas doses de 40, 80 e 160 Gy com o controle.

10. Nao hâ emergência de adultos de frutos infestados com C.

capltata e A. fraterculus nas djses de 40, 80 e 160 Gy.

11. A dose de 150 Gy para a desinfestaçSo de frutos contra

mosca-das-frutas 6 recomendável como tratamento guarentenârlo

pois impede a emergência de adultos e resulta em menor número

de pupas, quando os frutos estiverem infestados com ovos e

larvas jovens.
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6.

A radiação gana foi utilizada para tratar: a) ovos de

diferentes Idades de C. capltata, b) larvas de 3° estádio de C.

capltata, A. fratezculus e A. oblíqua, c) papaias com número

conhecido de ovos, d) papaias e mangas contendo ovos e larvas de 1"

estádio de C. capltata e A. fraterculus e e) mangas contendo larvas

de 3° estádio de C. capltata e A. fraterculus.

Ovos mais jovens foram mais suscetíveis à radiação que

ovos mais velhos, nao houve emergência de adultos na dose de 12 Gy

ou superiores.

Larvas de 3" estádio irradiadas de C. capitata

apresentaram maior sensibilidade à radiaçao qUe larvas de A.

fraterculus e A. oblíqua, quando a taxa de pupa?3o foi avaliada.

Nao houve diferença quando essas três espécies foram comparadas

quanto à emergência de adultos.

Comparou-se ovos de 24 e 48 h de C. capitata Irradiados

In vltro e lnoculados em papaia. A taxa de pupaçao e emergência de

adultos foram diferentes nesses meios.

C. capltata Infestando tanto papaia quanto manga,

apresentou maior número de frutos com alta lnfestaça0 (mais que 100

pupas por fruto) quando comparada com a Infestação de A.

fraterculus.
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Quando papaias e mangas Infestadas com ovos e larvas de

Io estádio de C. capltata e A. fraterculus forem Irradiadas em 5

diferentes doses, houve um aumento no número de frutos sem i

Infestação proporcional ao aumento da dose. Porém, este efeito n3o I

foi encontrado em mangas Infestadas com larvas de 3° estádio de j

ambas espécies.

NSo houve emergência de adultos de C. capitata e A.

fraterculus provenientes de frutos irradiados a 40, 80 e 160 Gy.

A dose de 150 Gy é recomendada por garantir nao somente a ausência

de adultos, como também diminuir o número de pupas, quando frutos

são tratados, contendo ovos e larvas jovens.
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7. SUMMARY

Gamma irradiation was used to treat: a) eggs at different

ages of C. capltata, b) third instar larvae of C. capltata, A.

fraterculus and A. oblíqua, c) papayas infested with a known number

of C. capltata eggs, d) papayas and mangoes with C. capltata and A.

fraterculus eggs and first instar and e) mangoes infested with 3ma

Instar larvae of C. capltata and A. fraterculus.

Early eggs were more sensitive to radiation than older

ones and no adult emergence was obtained at dosage of 12 Gy or

higher.

Third instar irradiated larvae of C. capltata were more

sensitive than larvae of A. fraterculus and A. oblíqua in terms of

pupation rate.* There was no significant difference when all three

species are compared in terms of adult emergence.

The pupation and emergence rate were different when C.

capltata eggs of 24 and 48 h were irradiated in vitro and in

papaya.

C. capltata Infesting either papaya or mango presented

higher frequency of fruits heavily infested (more than 100 pupae

per fruit), when compared with A. fraterculus.

The number of non-infested fruits Increased at higher

doses when infested papayas and mangoes with eggs and 1 " instar

larvae of C. capltata and A. fraterculus were Irradiated at

different doses. However, this effect was not observed in mangoes

Infested with 3"* instar larvae of both species.
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No emergence was found In C. capltata and A. fraterculus

when Infested fruits were Irradiated at 40, 80 and 160 Gy. The

dose of 150 Gy Is recommended not only to provide no adult

emergence but also to decrease the number of pupae when the

commodity is infested by eggs and young larvae.
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9. GLOSSARIO

DOSE DE RADIAÇÃO: A quantidade de energia de radiação absorvida

por alimentos que passam pelo processo. Atualmente, medida

por uma unidade chamada Gray (Gy) ou rad (1 Gy « 100 rad).

PEIXE DE ELÉTRONS: Fluxo de elétrons (partículas beta de um átomo

carregado negativamente) que s3o acelerados por uma máquina no

processo de radiação.

FONTE DE RADIAÇÃO: No processo de radlaçSo de alimentos, somente

ralos-gama derivados de Co-60 ou Cs-137; ralos-X gerados por

uma máquina a uma energia máxima de 5 MV ou elétrons gerados

por uma -máquina de 10 MV podem ser usados. Energias dessas

fontes sa0 baixas para induzir radioatividade em qualquer

material, incluindo alimento.

IRRADIAÇÃO: Tratamento cuidadoso de um produto por exposição á

radiação-gama de uma fonte radioativa, raios-X ou elétrons

gerados por uma máquina sob condições controladas.

RADIAÇÃO IONIZANTE: Radiação de alta energia que pode penetrar em

outros átomos e produzir ions. Inclui ralos-gama, raios-X e

elétrons acelerados.
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RADIOATIVIDADE: Propriedade de um átomo, cujo núcleo é fisicamente

instável e espontaneamente libera energia de radiaçao. Tais

átomos podem ser naturais (incluindo C-14 no ambiente e K-40

nos alimentos) ou produzidos cientificamente para a indústria

ou parte médica.

RAIOS GAMA: Forma de radiação eletromagnética de comprimento de

onda extremamente curto, semelhante aos raios-X. Emitidos por

isótopos radioativos como o Co-60 que sao usados como fonte de

energia na irradiação de alimentos e em tratamento médico.

RAIOS-X: Forma de radiaçs0 eletromagnética de uma ampla variedade

de comprimentos de onda curto. Geralmente, produzidos por uma

máquina. Usado p?xa tizar chapas, no processo de radiação de

alimentos e outros produtos.


