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RESUMO 

EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DO MOSAICO (VMM-Me) 

EM ABOBRINHA�DE-MOITA 

xi. 

Autor: VALDIR ATSUSHI YUKI 

Orientador: ÂLVARO SANTOS COSTA 

O presente trabalho teve como objetivo ampliar 

os conhecimentos sobre urna virose (VM.tvl-Me) de cucurbitáceas, 

que ocorre em culturas de abobrinha-de-moita cv. Caserta /Cu

Qu�bi�a pipo L.} ,horrnãi�ente em incidªncias elevadas causan

do prejuízos aos produtores. 

Os experimentos foram conduzidos nos laborató 

rios e área de campo da Seção de Virologia do IAC. Aqueles vi 

sande o controle do vírus através da superficie reflectiva da 

casca de arroz foram conduzidos na Fazenda Lagoa Bonita, em 

Artur Nogueira. 

Estudos visando determinar a densidade e a flu 

tuação populacional dos vetores, através da coleta de alados 

em vôo, por meio de armadilha de sucçao, mostraram que as es

pécies de Aphi-0 foram as mais abundantes, contribuindo com 

4 7, 1% do total, seguidas de SQhlzaplu.J.:i giw.minum (20, 5%). Rho pa.lo-0iphum 

spp. (ó,9%) e Myzu-0 pe.�-0iQae. (6,5%). Estudos de flutuação po

pulacional (média 84/88) mostraram que os períodos de revoa-

das mais densas ocorreram em épocas mais ou menos defini-
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das do ano, de acordo com a espécie ou grupo de espécies. Co

mo a revo�da dos afídeos não sofreu interrupção em nenhum mês, 

aparentemente não existiram fatores que impediram o desenvol

vimento dos alados ou que fossem capazes de inibir os voos. 

Portanto, a incidência da virose ficou na dependência de fon

tes de vírus. 

Os períodos de maiores incidências do VMM-Me, 

em abobrinha de moita ocorreram do final da primavera (novem

bro) até meados do outono (maio). Os vetores cuja curva de 

frequência apresentaram as melhores correlações gráficas coma 

incidência da moléstia foram as espécies de Aphi-0 e S. 91t.a.mi

num. As curvas de M. peA.õic.a.e e Rhopalo.õiphum spp. nao apre

sentaram correlação. 

M. peA-0i..c.a.e foi a espécie mais eficiente expe

rimentalmente na transmissão do VMM-Me, com média de 92,3%, 

seguida por Ap� óa.bae .õola.nilla. (66,7%), , ,S. 91La.minu.m (50 -, 0%), 

A. c.A<i.c.c.i..vo1t.a (39,,0%), A. 90-0-0ypi..i.. (.15,4%} e A. -0pi..1t.a.ec.ola.

(.13 ,o%} • 

Estudos vis.ando controlar o vírus através do 

controle do vetor mostraram que os inseticidas carbamatos, Al 

dicarb e Carbofuran, reduziram a inciªência do mosaico. Essa 

redução não foi suficiente para que pudessem ser recomendadcs. 

Aplicações foliares de carbamato Pirimicarb, Óleo vegetal (N� 

tur'oil) e mineral (.Triona B), as purpurinas dourada e prate� 

da e ainda a água de cal, nao reduziram a incidência do ví

rus. 
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A casca de arroz, aplicada em faixas de 30, 60 

e 120 cm ao longo das linhas de plantio, cobrindo respectiva

mente 25, 50 e 100% da superfície do solo, retardou a entra 

da do vírus em 1 a 2 semanas nas parcelas, reduzindo signifi

cativamente a sua incidência até pelo menos o florescimento.O 

aumento de produção ocorreu também de vido ao efeito benéfi

co como cobertura morta. A utilização da casca de arroz em 

faixas de 30 ou 60 cm possibilita seu uso em areas relativamen 

te grandes como as da cultura de abobrinha. 



SUMMARY 

EPIDEMIOLOGY AND CONTROL OF THE MOSAIC(PRSV-W) 

IN ZUCCHINI SQUASH 

xiv. 

Auth,or: VALDIR ATSUSHI YUKI 

Adviser: ÂLVARO SANTOS COSTA 

The present investigation was undertaken with 

t:he purpose of obtaining more information on a mosaic disease of·the 

Zucchini squash (Cucu�b��a pepo L.) that frequently induces 

severe lesses to the growers. The disease is induced by the 

papaya ringspot virus - type W (.PRSV-W). 

Most of the experiments were carried out at 

the Virus Department of the Instituto Agronômico, Campinas, 

SP. Field tests to evaluate control by the use of the re

flective surface of rice husks were carried out at Lagoa Boni 

ta Farm, Artur Nogueira, SP. 

Studies to determine the density and populational 

fluctuation of vectors during the years 1984/88, through the 

capture of winged gphids with suction traps, showed that 

the species of Aphi-0 were most abundant, representing 47.1% 

of the total. Sehizaphi-0 g�aminum represented 20. 5%, and 

res-Rhopalo-0iphum spp. and Myzu-0 pe�-0icae, 6.9 and 6.5% 

pectively. The populational fluctuation (average 19 84/88), 

showed that the highest activities occurred at more or less 
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definite periods, depending on each species or group studied. 

Apparently did not exist factors that oould inhibit the .flight 

during the-year. Thus the dissemination of the vírus depends 

on the presence of source of inoculum. 

The highest incidence of the mosaic virus in 

Zucchini squash plants occurred from the end of spring (No

vember) to middle of autumn {May). Curves representing the 

monthly densi ty of species of Aphi.6 and S. girnminu.m had the 

bes t graphic correlation w i th the monthly incidence of PRSV-W. 

M. pe.4.6ieae. and Rhopato.6iphum spp., did not show such a 

correlation. 

M. pe4.6ieae. was experimentally the m::st effici.at:.

vector of the PRSV-W (mean 92.3%), followed by Aphi.6 6abae. .6�

tanetta (66.7%), S. g4aminum (50.0%), _A. e4accivo4a (39.0%), 

A. go.6.6ypiL (15.6%) and A . .6pL4ae.cola (13.0%).

Studies undertaken to determine methods of 

control showed that the carbamate insecticides, Aldicarb and 

. Carbofuran, reduced the virus incidence, but that 

sufficient to merit recommendation. Foliar sprays 

was 

of 

not 

the 

carbamate insecticide Pirimicarb, vegetal (Natur'oil) and 

mineral (Triona B) oils, golden and silver dust suspensiro.s,arrl 

10% whitewash did not reduce virus incidence. 

Rice husks, applied in bands of 30, 60 and 120 

cm along the line of plants, covering respectively 25, 50 and 

100% of the soil surface, retarded by 1 or 2 weeks the PRSV

W appearance in the Zucchini squash plots and consequently 
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reduced the incidence of irosaic at least untill the flavering stage. 

These t reatments induced yield gains that were in part due to 

mulching effect of the ri ce husks. The use of the rice husks 

in bands of 30 or 60 cm makes possible i ts utilizati on in 

large areas as those occupi ed by Zucchini squ a sh crops. 



1. INTRODUÇÃO

As cucurbitáceas estão sujeitas a várias doen-

ças causadas por vírus. Dentre essas, uma que causa mosai-

co nas folhas vem sendo considerada das mais importantes, ca� 

sando prejuízos sensíveis à produção uma vez que as plantas 

afetadas produzem menos e os frutos, em geral, são de qualida 

de inferior. Essa moléstia é mais comumente conhecida na la

voura como mosaico-da-abobrinha.o_vlrus causador foi ma.is recente-

mente designado pelo nome "papaya ringspot vírus - type wn

{PRSV-W) por PURCIFULL et alii (1984) .: A ,tradução_,do_ nane desse Vl.-

rus em português sugerida por SÁ et alii (1989) é vírus do mo 

saico do mamoeiro - estirpe melancia (VMM-Me). 

Entre as cucurbitáceas, a abobrinha - de - moita 

( Cu.c.u.,1z,b.Lta. pepo L.) conhecida também como abobrinha-italiana, 

e uma das mais susceptíveis a esse vírus, que considerado 

fator limitante da cultura. A grande vantagem desta espécie 

de abobrinha é que tem preferência dos consumidores em rela

çao a C. mo�c.ha.�a Duchesne, bem mais resistente ao vírus. Por 

outro lado ainda, tem também preferência dos produtores, pois 
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apresenta uma série de vantagens, como crescimento determina-

do, formando moitas , o que facilita a colheita e a caminha-

da dentro da cultura. C. mo-0eha�a, conhecida também como abo 

brinha-menina, tem resistência mas apresenta crescimento ind� 

terminado e sua ramagem cobre todo o solo dificultando a cami 

nhada e a colheita dos frutos que ficam encobertas pelas fo

lhas. Isto faz com que muitos frutos permaneçam no campo; p� 

dendo ser colhidos apenas como abóboras maduras bem mais tar

de, ocupando o campo por um período de tempo muito mais lon

go. Além das vantagens mencionadas as variedades de abobri

nha-de-moita são de crescimento rápido, e os frutos podem ser 

colhidos já aos 40 a 60 dias do plantio , enquanto que para as 

variedades C� mo-0eha�a as colheitas só se iniciam aos 75 

dias. Ainda mais, as variedades de abobrinha-de-moita sao al, 

tamente produtivas e com frequência alcançam melhores preços 
< ·

no mercado. Por todas essas vantagens os produtores paulistas 

continuam plantando a abobrinha-de-moita, mesmo que a inci

dência do VMM-Me atinja praticamente toda a cultura ao final 

do ciclo. 

Os experimentos relatados nesta tese, portanto, 

foram conduzidos visando elucidar aspectos da epidemiologia da 

moléstia e determinar meios de controle ou de reduzir os pre

juízos causados pelo VMM-Me. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA

Aproximadamente 18 virus diferentes sao conhe

cidos como capazes de infectar naturalmente as cucurbitáceas 

(LOVISOLO, 1981). No Brasil foram constatados até o momento 

6 deles, sendo que o mais comumente encontrado e dissemina

do, causando grandes prejuízos, é o VMM-Me (COSTA et alii, 

1972; ALBUQUERQUE et alii, 1972; ÁVILA, 1982; LIN et alii, 

1983; PAVAN, 1985 e CRESTANI et alii, 1987). 

O VMM-Me foi designado por PURCIFULL et alii 

Cl9 84) , "papaya ringspot virus - type W", em razão de muitas 

similaridades com o vírus do mosaico do mamoeiro, designado 

"papaya ringspot vírus - type P". SÁ et alii (1989) sugeriu 

que o nome desse vírus em português, seja virus do mosaico do 

mamoeiro-estirpe melancia tVMM-Me). Nós, apesar de utilizar

mos a mesma sigla VMM-Me para o virus, usamos o nome da molés 

tia como mosaico da abobrinha, devido ao seu uso normal nas 

conversas com os pesquisadores e principalmente com os lavra

dores. 

O VMM-Me e um potyvirus constituido de RNA. 



4. 

Suas partículas filamentosas têm de 700 a 800 nm de comprimeg 

to por 12 nm, de diâmetro. Esse vírus induz inclusões amor 

fas e cilindricas, do tipo catavento, no citoplasma das célu

las hospedeiras (VAN REGENMORTEL et alii, 1962). A sintomato 

logia nas plantas depende da espécie de cucurbitácea afetada. 

Ela é mais severa em C. pepo, e se traduz por leve clorose e 

clareamento das nervuras das folhas, evoluindo para mosaico, 

clorose interneval, formação de bolhosidades ou ilhas verdes 

mais escuras e deformações filiformes das folhas. Além dis

so, o desenvolvimento das plantas é severamente afetado (AN

DERSON, 1954 e VAN REGENMORTEL et alii, 1962). As plantas afe 

tadas têm sua produção reduzida tanto em qualidade como em 

quantidade, ou seja, o número e tamanho dos frutos sao bem 

menores, podendo ainda estarem manchados e deformados, 

zindo assim o seu valor comercial (GEORGE & KRING, 1971 

COSTA et alii, 1972). Estudos feitos por YUKI & COSTA
l 

redu-

e

mos

traram que a produção foi. severamente afetada quando plantas 

de abohrinha-de --moita lcv. Caserta) eram infectadas antes 

do flo�escimento. Após o florescimento a redução tanto no p� 

so como no número de frutos comerciais não foi significativa. 

Muitas espécies de afídeos estão envolvidos na 

transmissão do VMM-Me. KARL & SCHMELZER citados por PURCI-

FULL et alii (1984), listaram 24 espécies. É um vírus de re-

1 YUKI, V.A. & COSTA, A.S. Avaliação de perdas causadas 
VMM-Me, em abobrinha-de-moita cv. Caserta

1
1990 {dados 

publicados) . 
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lação nao persistente com o vetor, ou seja, é adquirido e in� 

culado muito rapidamente, em questão de segundos. Tem também 

um periodo de retenção relativamente curto de poucas horas e 

o jejum antes da aquisição melhora a eficiência do vetor. Es

sa eficiência também varia de acordo com a espécie, sendo que 

Myzuh pe1thieae (Sulz.) e Aphih goAhypll Glover, são considera 

das as mais eficientes. Apesar disso, outras espécies como 

Aphi..A Ap..i..Jtaeeola Patch e Ap hih e1taeelvo1ta Koch, apresentam efi

ciência relativamente alta, acima de 50% (ADLERZ, 1974; SAKO 

et alii, 1977). A eficiência aparentemente também varia en

tre regiões ou países. MILNE & GROGAN (1969) verificaram uma 

eficiência de transmissão de M. pelthicae entre 30 e 70%, em 

três repetições, enquanto que ADLERZ (1974) obteve uma efici

ência média de 69% e SAKO et alii · (.1977), 100% de eficiência. 

Para A. g044ypll e A. cJtacelvoAa, as eficiências obtidas por 

estes autores foram bastante semelhantes. 

Estudos visando correlacionar incidência de 

vírus transmitidos por afídeos de relação não persistente a:m 

apenas uma espécie do vetor, não têm tido sucesso esperado urna 

vez que esses vírus são transmitidos por um número relatiVamen 

te grande de espécies (BROADBENT, 19 50) . IRWIN & GCüI:MAN (1981) 

sugerem que os estudos devem ser feitos com as espécies mais 

abundantes e que sejam vetores do vírus. Além disso, há ne-

cessidade de correlacioná-los com a eficiência de cada 

cie. 

espe-

ADLERZ (19 7 4) , estudando a epidemiologia de 



6. 

VMM-Me em cultura de melancia (CitJz.ullu-0 vulgaJz.i-0 Schrad),dis 

cute a dificuldade de correlacionar a incidência do virus de 

relação não persistente com a da população vetora. Considerou 

M. peJz.-0icae como um dos vetores mais importantes, porque além

de ter sido um dos mais eficientes nos testes de laboratório, 

consistentemente foi uma das espécies mais abundantes nos lo

cais onde os experimentos foram conduzidos. A. -0piJz.aecola,que 

eventualmente desenvolve grandes populações, foi também consi 

derado importante vetor. Discute ainda que os resultados ob

tidos no trabalho são característicos de transmissão por ve

tor que voa de fora para dentro, e adquire o virus de 0Utra cu1 

tura. A. go-0-0ypii, única espécie vetora que coloniza melan-

eia na Flórida, EUA, é bem controlada, tornando-se um fator 

de pouca importância na disseminação dentro. Além disso, a 

população de alados dessa espécie coletados em armadilhas ama 

relas de água foi insignificante, durante o periodo. de 66 a 

71 quando se realizaram os estudos naquel�s locais. 

Embora se desconh.eçam estudos de epidemiologia 

do VMM-Me no Brasil, conh.ece-se a densidade e a flutuação po 

pulacional de algumas espécies vetaras, principalmente em são 

Paulo. COSTA & COSTA (i972a), através da coleta de alados de 

afídeos, em armadilhas amarelas de água em Campinas, SP, ve

rificaram que as espécies BJz.ev,i.,coJz.yne bJz.à.-0-0icae (L.), M. peJz..-0::f_ 

cae e ToxopteJz.a citJz.icidu4 (Kirk.) , contribuíram com 45,5% do 

total das coletas. Somando a estas as espécies dos generos 

Aphi-0, Vactynotu-0 e Rhopalo-0iphum, obtiveram a elevada propor 
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çao de 92,5%. Dentro do gênero AphLh, as espécies A. gohhy

pii, A. c4accivo4a e A. hpi4aecola, consideradas vetoras, fo

ram as mais abundantes. 

A flutuação populacional de M. pe4hicae em Cam 

pinas, SP, é conhecida (COSTA, 1970). Os períodos de maiores 

revoadas ocorrem nos meses de abril a setembro, com o pico no 

mes de maio. Eventualmente revoadas significativas podem se 

dar no mês de dezembro e aparentemente estão associadas a tem 

peraturas mais baixas que podem ocorrer nesse mês em alguns 

anos (COSTA & COSTA, 1972b). O período de maiores revoadas 

dessa espécie coincide com o de maiores incidência dos vírus 

causadores de amarelos em tomateiro (_amarelo baixeiro e topo 

amarelo), pois, s-egundo COSTA et alii (.1964), os meses de 

maior incidência vão de março a setembro. Por outro lado ... áin 

da, estudos comparativos. entre armadilha amarela de água :;.e de 

sucçao (COSTA, 1970}, mostraram que aquela sempre coletou maior 

número de alados de M. pe4hicae do que a sucçao. Entretanto, 

as curvas que representam as variações semanais e mensais das 

duas armadilhas apresentaram as mesmas formas. 

COSTA & COSTA (.1972b) também estudaram a flu

tuação populacional das espécies do gênero Aphih e verifica 

ram ocorrer dois picos na curva de revoadas: o primeiro entre 

abril e junho e o segundo em dezembro. Esses autores observa 

ram que como as espécies de Aphih foram estudadas em conjun

to, pode ter acontecido de uma delas ter sido predominante em 

um pico e o outro representar a migração de urna outra. 
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Vários métodos de controle das fitoviroses trans- · 

mitidas por afídeos são conhecidos. ZITTER & SIMONS (1980) e 

RACCAH (1986) fizeram revisões sobre o assunto e, apesar de o 

número de métodos ser relativamente grande, os mais viáveis 

para a cultura de abobrinha-de-moita, cujo controle deve ser 

concentrado no início da cultura até o florescimento, são o 

controle através de defensivos (inseticidas e Óleos) e as 

substâncias reflectivas. 

Tradicionalmente o uso de inseticidas é reco

mendado para o controle de afídeos vetores. Entretanto, de 

uma maneira geral, é reconhecido que para os vírus de relação 

nao persistente com o vetor não têm tido efeito na redução da 

incidência desses fitovírus (BROADBENT, 1957 e RACCAH, 1986}. 

A explicação é de que os recomendados; que normalmente são os 

organofosforados, não são ·.suficientemente rápidos para· matar 

os vetores antes da inoculação dos virus. Em certos 

ainda podem até aumentar a incidência dos vírus por 

casos 

eles 

transmitidos, em consequência da excitação causada pelos inse 

ticidas durante as picadas de prova. 

Estudos visando reduzir a incidência do VMM-M::! e do 

vírus do rrosaico da melancia-2 (VMM-2} ,em cucurcitãceas ,através de inset� 

cidas,têm sido contraditórios. MESSIAEN et alii(l967)e DAIBER.& IXNALDSCN 

(197 6) comentam em seus trabalhos que testaram os inseticidas 

fosforados (Demeton-S-methyl, Methyl-parathion, Mevinphos, Di 

methoate e Isolan), e que estes foram incapazes de reduzir ou 

retardar a entrada do vírus na cultura. Por outro lado, CHAL 



9 • 

FANT et alii (1977) testaram, durante dois anos seguidos, o 

Carbofuran aplicado no solo plantado com a abobrinha-de - moi

ta. No primeiro ano não verificaram redução significativa na 

incidência do vírus, tanto nas plantas como nos frutos colhi 

dos. Entretanto, no segundo ano, verificaram uma redução si� 

nificativa no número de frutos com sintomas. Não foram fei

tas observações de incidência nas plantas. Os autores acha

ram que essa redução aparentemente se deu em razão da menor 

disseminação secundária dentro do campo. Finalmente, WYMAN 

et alii (1979) pulverizaram semanalmente o inseticida Demeton 

-S-methyl em abobrinha-de -moita e verificaram um pequeno au

mento sem significância estatística na incidência do VMM- 2. 

Após a descoberta de BRADLEY et alii (1962),de 

que óleo pulverizado sohre plantas de batata (Sola.num .tu.be.JLo 

-6 um L.1 , interferia na transmissão do vírus Y da batata ( npo 

tato vírus Y - PVY .. l, vários outros se seguiram e tem sido um 

dos métodos ;recomendados para o controle dos vírus da reiliação 

nao persistente (.ZITTER & SIMONS, 1980 e RACCAH, 1986). Segun 

do SIMONS & ZITTER (,1980) a aplicação de Óleos e recomendada e 

utilizada comercialmente .na Europa e Israel em batata-semmte, 

lírio (Lilium sp.), pimentão (Cap-0icum annuum L.). e pepino 

(Cucumi-0 -0a.tivu.-0 L.). Nos EUA, em pimentão, abóbora e tomate 

(Lycope�-0icon e-0culen.tum M ill.) com excelentes resultados 

(ZITTER & SIMONS, 1980). Entretanto o uso ainda não é tão di 

fundido em razão da perda ou falta de eficiência em várias oca 

siões e também devido à fitotoxicidade. MARROU & MESSIAN (1968) 
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pulverizaram óleo mineral a 2% em plantas de melão e abobrinha 

e nao verificaram redução na incidência em relação às testemu 

nhas. CHALFANT et alii (1977) pulverizando semanalmente Óleo 

mineral a 1% obtiveram resultado negativo no primeiro ano e 

positivo no segundo ano em plantas de abobrinha-de-moita. WY-

MAN et alii (1979) pulverizaram Óleo mineral a 2 e 4%, duas 

vezes por semana, em plantas de abobrinha-de -moita e, apesar 

de o tratamento a 4% ter retardado a entrada do VMM-2, a pro

dução foi comparável à das testemunhas. 

As substâncias refletivas têm sido bastante in 

vestigadas no controle dos vírus transmitidos por afídeos em 

cultura de abobrinha. Os resultados têm sido satisfatórios. 

As pesquisas com esses produtos, principalmente superfícies � 

luminizadas, praticamente se iniciaram quando KRING (1964) ve

rificou que armadilhas amarelas de água quase nao cole 

tavam afideos quando circundadas com bandejas de alumínio. Ve 

rificou ainda que as coletas eram drásticamente reduzida qua!! 

do as armadilhas foram colocadas sobre plásticos de cores la

ranja ou preto, em relação às armadilhas diretamente sobre o 

s-olo. O autor achou que esses resultados poderiam ter aplica

ções bastante práticas no controle das fi toviroses transmiti

das por afídeos, visto que a simples alteração da reflectância 

e a cor do 11background", poderiam induzir os afídeos em voo 

a não descer nas culturas. 

Apesar de as pesquisas sobre substâncias re

flectivas terem se intensificado após KRING (1964), a desco-
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berta de que superfícies de cores diferentes afetavam a cole 

ta em armadilhas amarelas de água havia sido feita anteriOJ:IIeil 

te por MOERICKE {1954), quando verificou que circundando arma 

dilhas amarelas de água com tecidos de diferentes cores, ha

via menor coleta nas armadilhas. Sobre tecido azul a coleta 

era apenas 3% do total coletado sobre a armadilha colocado so 

bre o solo, seguida pelo branco (7%), preto (29%) e amarelo 

(40%). Nesse mesmo trabalho verificou que uma faixa branca 

de apenas 7 cm ao redor das armadilhas tinha grande influên

cia no comportamento dos afídeos em vôo, reduzindo em 91% as 

coletas. Uma faixa de 20 cm reduziu 99%,quando comparada com 

armadilhas colocadas sobre o solo limpo. 

O primeiro trabalho sobre a utilização de repe 

lentes reflectivos encontrado foi de SMITH et alii (l964i,� 

do aplicaram folhas de alumínio nas linhas de plantio de gla

díolos CG.ta.di..o lcl:i s p. ) e de uma campos ta V e.JL.no ni..a. a.n.th.e.lmi..n.ti.. 

ea. e verificaram uma drástica redução no número de afídeos co 

letados em armadilh.as amarelas de água, respectivamente 96 e 

9. si, quando comparadas com armadilh.as colocadas em canteiros

que não receberam material algum (solo limpo}. Paralelamen

te a essas observações, verificou-se uma redução de 67% na in 

cidência do vírus do mosaico do pepino ( "cucurnber mosaic vírus 

- CMV") nos canteiros de gladíolo com alumínio. Pelo menos 

12 espécies de afideos foram repelidas. Pulverizações com po 

de alumínio foram tão eficientes quanto as folhas, entretanto, 

tiveram a desvantagem de perder aderência em 2 a 3 dias. 
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O numero de trabalhos utilizando substâncias re 

flectivas em cucurbitáceas visando controlar as viroses trans 

mitidas por afídeos é relativamente grande. A maioria utili

za superfícies aluminizadas e plásticos de cores variadas (MOO 

RE et alii, 1965; MESSIAN et alii, 1967; WOLFENBARGER & MCDRE, 

1967; ADLERZ & EVERETT, 1968; MARROU & MESSIAN, 1968; GEORGE 

& KRING, 1971; DAIBER & DONALDSON, 1976; CHALFANT et alii, 

1977 e WYMAN et alii, 1979). Todos eles obtiveram êxito no 

controle. Entretanto DICKSON & LAIRD (1966) discutem que nas 

condições em que efetuaram o teste, o uso de superfícies alu

minizadas não teve valor prático, apesar de o alumínio ter 

retardado a entrada do vírus de 5 a 10 dias na cultura de me

lão. 

A casca de arroz é um outro produto reflecti

vo que pode s er utilizado com grandes vantagens sobre as su

perficies aluminizadas ou os filmes plásticos, principalmen

te pelo baixo custo de aquisição. Este produto foi descober

to por COSTA (.1969a) quando realizou uma série de estudos vi

sando encontrar coberturas vegetais ou outro material de fá

cil obtenção nas áreas agricolas e que repelisse os afídeos. 

Os resultados mostraram que a casca de arroz reduziu em cerca 

de 95% a coleta de M. pen��cae alados na armadilha amarela 

colocada sobre ela, em relação a armadilha colocada sobre o 

s-olo limpo. Quanto à incidência dos vírus causadores de ama

relos em tomateiros, nos canteiros controles foi de 48%, e 

naqueles em que se encontrava a casca de arroz, nenhuma das 
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plantas foi infectada. Esses resultados foram confirmados� 

teriormente pelo mesmo autor (COSTA, 1972a), em outros en

saios realizados em épocas diferentes. 

A casca de arroz também mostrou-se eficiente m 

controle do VMM-Me em canteiros de abobrinha -de -moita, atras� 

do em aproximadamente um mes e sua introdução na cultura. Ho� 

ve aumento na produção de frutos, de 41 nas parcelas sobre o 

solo limpo (testemunhas) para 252 nas parcelas protegidas com 

a casca de arroz (COSTA & COSTA, 1971). COSTA (1972a) confir 

mou esses resultados quando verificou também um atraso na in

trodução e menor incidência do vírus e redução drásti

ca na coleta de Aph-i.,.t, spp. sobre as armadilhas instaladas so

bre a casca de arroz. 

Apesar do efeito satisfatório da casca de õ:ar

roz no controle das fitoviroses transmitidas por afídeos, seu 

uso ainda é restrito aos canteiros de mudas (COSTA, l972a,b), 

pois, a quantidade necessária para cobrir toda a área de uma 

cultura seria muito grande e praticamente impossível de se 

conseguir. Entretanto, essa casca de arroz poderia ser utili 

zada em faixas, ao longo das linhas de plantio, e em quanti

dades menores. COSTA Cl972b) verificou que uma camada delga-

da, suficiente para cobrir o solo com a casca de arroz, 

suficiente para produzir o efeito máximo em reduzir o 

de migrantes das espécies mais sensíveis. Verificou 

foi 

pouso 

também 

que uma faixa de 12,5 cm de casca de arroz, circundando as ar 

madilhas, foi suficiente para produzir o efeito reduzindo a 
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descida de alados de várias espécies, incluindo Aphl-0 spp. e 

M. pe4-0Lcae; uma faixa de 25 cm de largura já produziu efeito

considerável, enquanto que para uma faixa de 50 cm o efeito 

foi máximo, não diferindo de faixas com 100 e 200 cm de lar

gura. 

A aplicação de cal em pulverizações foi testa

da como repelente reflectivo. MARCO (1986) pulverizou sema

nalmente parcelas de uma cultura de batata com uma solução de 

cal a 15% e verificou uma redução na incidência do vírus do 

enrolamento da folha da batata (llpotato leaf roll virus-PLRV'1, 

que tem relação persistente, de até 61%. Com o PVY, que tem 

relação não persistente, foi de  até 68%. Em um dos 7 testes 

independentes para o PLRV e também em um dos 4 testes para o 

PVY, não houve resposta. A aplicação do cal causou redução 

média na produção de tubérculos de 30%. 

O sucesso da aplicação de substâncias reflecti 

cas depende de vários fatores. KRING {1972) destacou três de 

les: a) ocorrência de revoadas com número excepcionalmente al 

to de afídeos vetores. Apesar da comprovada repelência aos 

afídeos das superfícies repelentes, sempre uma proporção de

les desce sobre a cultura sob sua proteção. Portanto, quan

to maior o número nas revoadas, maior o número dos que descem 

sobre as plantas aumentando também a incidência; b) redução 

da área repelente em razão do crescimento vegetativo. A maio 

ria dos trabalhos :rrostram que após certo tempo do plantio há 

uma perda gradativa da repelência, aumentando bastante a inci 
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dência do vírus, chegando a ser comparável às testemunhas(MO

ORE:.:.:et alii, 19 6 5; WOLFENBARGER & MOORE, 19 6 7; ADLERZ & EIJEREIT, 

1968; GEORGE & KRING, 1971 e WYMAN et alii, 1979). Portanto,o 

objetivo principal das superficies repelentes colocadas no so 

lo seria o de evitar a infecção precoce das plantas; c) as 

plantas crescem verticalmente e se distanciam mais da cama

da protetiva do solo que começa a perder o efeito. O efeito 

em altura da camada protetiva segundo KRING (1970) e GEORGE 

& KRING (19 71) com superfícies aluminizadas, foi de 5 0cm. Aci 

ma dessa distância esse efeito é diminuido. COSTA (1972b), 

utilizando casca de arroz, verificou que as espécies mais sen 

síveis eram afetadas até pelo menos 1,0 m acima do nível. 

As espécies de afídeos também devem ser consi

deradas. ADLERZ & EVERETT (J.968), apesar de observarem uma re 

dução s,ignificativa na incidência do VMM-Me em parcelas de 

melancia com superfície plástica branca, verificaram um au

mento na coleta de afídeos nas armadilhas. A explicação dada 

por esses autores foi de que a es,pécie ou espécies atraídas 

sobre essa superfície não eram vetoras do VMM-Me. COSTA (1972::>) 

verificou que a reação das espécies de afídeos à casca de ar

roz variou. Os pulgões M. pe4�,Lcae, T. c,i_,�4,Lc,Ldu-0, B. b4a-0-

-0,Lcae, Vac�yno�u-0 spp. e Geopemph,L9u-0 6locco-0u-0 Moreira fo

ram as espécies mais sensitivas. , Aphi-0 spp. e Rho palo-0,i,,phwn spp. 

foram menos sensíveis, enquanto que Sch,Lzaphi-0 g4aminum (Rond) 

e Melanaphi-0 1 Longiungui-0 l hac.cha4,L ! ZohntneJ!'.) foram indiferen 

tes, havendo até uma tendência para descerem em maior numero 



em armadilhas operando sobre a casca de arroz. 

CO ( 19 86) verificou que em parcelas de pimentão (Ca.p,6-lc.um 

nuum L.) pulverizadas com cal, o número de alados de 3 

16. 

MAR-

a.n-

espe-

cies coletadas em armadilha amarela de água (A. -0p-lna.ec.ola.,M. 

pe4-0-lca� e Aphl-0 iabae Scopoli), foi reduzido; uma não mos

trou alteração (Â. cnacclvona); e uma espécie foi coletada em 

maior número {A. 90-0-0ypll). 



3. MATERIAL E MÉTODOS

3.1. Avaliação da flutuação populacional das espécies 

de afideos 

17. 

A captura dos afídeos alados em vôo foi efetua 

da através de urna armadilha de sucção de Johnson e Taylor (JCBN 

SON & TAYLOR, 1955), fabricada comercialmente na Inglaterra. 

Esta armadilha foi instalada em uma área experimental de cam

po localizada próximo à Seção de Virologia do Instituto Agro

nômico de Campinas CIAC), longe de construções e grandes arvo

res e livres de vegetação num raio aproximado de 10 m. 

O recipiente coletor de insetos contendo urna 

mistura de álcool 96%, água e glicerina, nas proporçoes de 80, 

15 e 5% respectivamente, era substituído diariamente as 7:30 

da manhã. O recipiente com os insetos era levado ao laborató 

rio onde separavam-se os afideos de outros insetos visualmen

te. A seguir, com auxilio de um estéreo-microscópio de 7 a 

30 aumentos os afldeos eram identificados ao nível de espécie 

ou gênero, anotando-se os números de cada um deles _em protoco-
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lo diário. As coletas foram realizadas no periodo de 19 de 

janeiro de 1984 a 31 de dezembro de 1988. 

Ao final do período de coletas, os grupos fo

ram somados mensal e anualmente e os mais abundantes analisa

dos separadamente. Primeiramente analisaram-se os totais a

nuais e depois os totais mensais a fim de se determinar a flu 

tuação populacional. 

3.2. Determinação da eficiência comparativa de algumas 

espécies de afideos na transmissão do VMM-Me 

Foram testados 4 espécies de Aplú1>: A. cJtacci

voJta., A. 6a.ba.e. 1,ol.a.ne.Lta. Tehobald, A •. go1>.&ypii e A • .&piJta.e.co

l.a; e também a espécie M. pe.Jt.1,ica.e. 1 por serem os vetores mais 

conhecidos e abundantes. S. gJta.m.i.num foi testado posteriODlell 

te em razao da abundância com que foi capturado na armadilha 

de sucçao. 

Todas essas espécies testadas foram criadas so 

bre plantas sadias em insetários na Seção de Virologia doIAC. 

A. cJtaccivona, em plantas de feijão-de-corda (Vigna 1>ine.n.1>i1>

Endl.}; A. óabae. .6 o.tan.e..t.ta, em maria-preta (So.tanum ame.Jt.iean.um 

Mill.); A. 901>1>ypii, em algodão (Go1>1>ypium hill..õutum L.), A. 

bpiJtae.co.ta, em mudas de rabanete-selvagem (Raphan.ul> Jtaphan.i.6-

tJtum L.) e S. gJtamin.um, em plantas de sorgo (SoJtghum bicoloJt 

Pers.). 



19. 

As inoculações foram feitas sempre • �ativa

mente, aos pares, tendo como padrão M. pe4hicae. 

Como fonte de inóculo utilizou-se o VMM-Me,is2 

lado 1, da coleção da Seção de Virologia do  IAC, mantida cons 

tantemente através de inoculações mecânicas em plantas de abQ 

brinha-de-moita cv. Caserta. Como planta teste utilizaram-se 

também plantas de abobrinha -de-moita cv. Caserta com inicio de 

desenvolvimento das primeiras folhas verdadeiras. Em cada 

teste foram utilizadas 20 plantas por espécie de afideo e re

petido 3 vezes em datas diferentes. 

Os testes foram feitos retirando-se a espécie 

desejada de afídeo das plantas hospedeiras com auxilio de um __ 

pincel fino e macio (marca Tigre, pêlo de marta n9 1 ou 2) e 

colocados em jejum, numa caixa plástica, por um período de 1 

hora aproximadamente. Paralelamente o mesmo procedimento era 

feito para M. pe4.õi..ca.e. A seguir, os afídeos eram colocados 

sobre folhas destacadas de abobrinha-de-moita afetadas com o 

VMM-Me para adquirirem o vírus, por cerca de 10 minutos, qua� 

do então com auxilio do pincel, 10 indivíduos eram colocados 

por planta teste. Ao final de cada inoculação as plantas fo

ram cobertas com um vidro de lampião com tela fina de náilon 

na sua parte superior e etiquetada (Figura lA). Foram assim 

deixadas por uma noite. Na manhã seguinte as plantas erampul:_ 

verizadas com uma solução de Mevinphos (Phosdrin 185CE), na 

dosagem de 1 cc/litro de água, para eliminar os afideos. Em 

seguida as plantas eram levadas para casa de vegetação e manti-



Figura 1. Técnica de transmissão com as diferentes espécies de afÍ
deos. A -Folha doadora para aquisição do VMM-Me e plantas 
testes confinadas em manga de lampião. B - Planta infecta 
da experimentalmente mostrando sintomas do vírus. 

20.
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das por cerca de 4 semanas. Efetuaram-se protocolos semanais 

anotando-se as plantas afetadas (Figura lB) e mortas. 

A fim de se determinar a eficiência de cada 

espécie testada, calcularam-se as porcentagens de transmissão 

das mesmas em cada um dos testes pareados com M. pe,11..1.,,i.ca.e.. Não 

foram incluídas nos cálculos as plantas que morreram no trans 

correr dos testes. Finalmente, constderando Índice 100 para 

M. pe�J.,,i.ca.e, elaborou-se uma tabela comparativa de 

eia de transmissão. 

eficiên-

3.3. Produção e exposição das plantas testes em campo 

Corno planta teste utilizou-se abobrinha-de-mo! 

ta cv. Caserta, por ser uma das mais susceptíveis ao VM..� -Me 

e a mais plantada dentro desta espécie. 

Foram plantadas 4 sementes equidistantes en

tre si em vasos cônicos de alumínio, com 15 cm de diâmetro de 

boca por 16 cm de altura, contendo uma mistura de solo e es

terco curtido na proporção aproximada de 4:1. Após a germina

ção apenas duas plantas eram deixadas se desenvolver, desbas

tando-se as restantes. Durante esse período as plantas foram 

mantidas em condições protegidas de casas de vegetação, a fim 

de se evitar infecções com vírus. Semanalmente ainda, eram 

pulverizadas com o inseticida Mevinphos, de curto poder resi

dual. As plantas apresentavam l ou 2 folhas verdadeiras em de 

senvolvirnento quando eram levadas para o campo. 
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Noventa vasos eram distribuídos num campo pro

ximo a Seção de Virologia do IAC, perto da armadilha de suc

çao, em 9 grupos de 10, numa area de cerca de 400 m 2 (20x20m). 

Os vasos foram enterrados até a altura da borda em duas li

nhas de 10 vasos. Portanto, cada grupo ficou constituído de 

20 plantas. Dentro do grupo, os vasos se distanciavam entre 

si de 30 cm. 

Esse procedimento foi repetido mensalmente en

tre os dias 26 e 30 de cada mês, sempre colocando novos vasos 

com plantas nos mesmos buracos que tinham tido vasos no mes 

anterior. Os vasos com as plantas retiradas recebiam pulve

rizações com o Mevinphos, a fim de eliminar possíveis colô

nias de afídeos. A seguir eram levados à casa de vega:ação on

de permaneciam por cerca de 4 semanas. Durante esse período, 

também recebiam pulverizações semanais com Mevinphos e uma adu 

bação nitrogenada no solo. Protocolos frequentes, em geral 

semanais, eram realizados observando-se o aparecimento dos 

sintomas de mosaico nas plantas. Plantas que apresentavam s� 

tomas duvidosos, eram analisadas através de testes biológiccs 

ou ao microscópio eletrônico. 

Dos nove grupos, 3 sempre permaneceram sem re-

ceber tratamento algum, e foram utilizados nos estudos para 

determinação da incidência mensal do VMM-Me. Os outros 6 re

cebiam tratamentos, conforme planos experimentais a serem des 

critos posteriormente. Os experimentos foram realizados no 

período de 26/03/84 a 2 7/03/88. 
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Para os estudos de correlação com a incidên

cia dos vírus, utilizaram-se os dados médios mensais dos 4 

anos de coleta na armadilha de sucção. Os estudos fôram rea

lizados com as espécies de Aph�-0, Rhopalo-0iphum, M. 

e S. gJz..am-érwm. 

3.4. Controle do V:MM-Me através de medidas aplicadas 

contra o vetor 

3.4.1. Testes com inseticidas e Óleos 

Foram utilizados para os testes canteiros seme 

Toantes ao teste de exposição. 

No primeiro experimento foram testados os inse 

ticidas carbamatos Aldicarb CTemik lOG) na dose de O, 5 g, apl! 

cado no solo do vaso no primeiro dia da exposição e o Piri

micarb (Pirimor) em pulverizações semanais na dose de 0,5 g/ 

litro de água. Utilizaram-se neste experimento 3 canteircs por 

tratamento, representando portanto, 3 repetições por exposi-

çao. O experimento teve duração de 17 exposições, ou seja, 

de 28/11/84 a 27/04/86. A cada exposição a posição dos trata 

mentas era modificada. Os outros 3 canteiros serviram de tes 

temunhas e não receberam tratamento algum. As plantas leva

das à casa de vegetação receberam os mesmos tratamentos já� 

critos anteriormente e os protocolos também foram feitos da 

mesma forma. Os resultados foram analisados mensalmente, com 
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o total de plantas das três repetições e por tratamento. Não

se consideraram nos c�lculos as plantas mortas durante o ex

perimento. 

No segundo experimento foram testados os inse

ticidas carbamatos de aplicação no solo, Aldicarb (Ternik lOG), 

na dose de 0,5 g por vaso e Carbofuran (Furadan 5G), na dose 

de 1,0 g por vaso, sos ou em combinação com Óleo mineral (Tri� 

na B) e óleo vegetal (Natur'oil}, ambos na concentração de 

1%. Os canteiros utilizados foram idênticos aos dos testes de 

exposição, um foi tratado com o Aldicarb, o outro com Carbofu 

ran e um terceiro não recebeu inseticida. Cada canteiro foi 

subdividido em dois grupos de 5 vasos (2 linhas de 5 vasos) e 

em uma linha pulverizou-se o Óleo mineral e na outra o Óleo 

vegetal. O intervalo de aplicação foi e uma semana sendo re

petido após chuvas. Como testemunhas sem aplicação de inseti 

cidas e Óleos, foram utilizados os dados de 5 vasos de cada 

uro dos 3 canteiros dos testes de incidência e sempre aqueles 

gue estivessem mais próximos e paralelos aos tratamentos. A 

cada exposição a posição dos tratamentos era modificada. As 

plantas recolhidas à casa de vegetação recebiam os mesmos tra 

tamentos já descritos. Os resultados foram analisados atra

vés do total de plantas nas 20 exposições mensais, de 28/06/ 

86 a 27/01/88, excluindo-se as mortas. 
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3.4.2. Testes com substâncias reflectivas 

3.2.4.1. Purpurina dourada e prateada 

No presente experimento testaram-se purpurinas 

dourada e prateada em pulverizações sobre as plantas de abo

brinha-de-moita. Nos canteiros dos testes de exposição, as 

plantas de 3 deles foram pulverizadas com a purpurina doura

da; outros 3 com a prateada e as 3 restantes do teste de in

cidência representaram as testemunhas. As quantidades utili

zadas foram respectivamente, 3,0 e 2,0 gramas aproximadamente 

das purpurinas dourada e prateada. Essas purpurinas eram mi� 

turadas em 1 litro de água e pulverizadas com um pulverizador 

manual de pressão constante, agitando sempre para que a mist� 

ra permanecesse homogênea. Essa quantidade era suficiente p� 

ra que as plantas adquirissem coloração dourada ou prateada. 

O experimento teve duração de 8 exposições mensais, ou seja 

de 26/03 a 27/11/84. O procedimento com as plantas e os pro

tocolos foram iguais aos já descritos. Os resultados foram a 

nalisados mensalmente coro o total das três repetições e por 

tratamento. 

3.�.2.2. Água de cal

Este experimento foi conduzido no mesmo 

do em que foram testados os inseticidas de solo e os Óleos. 

Nos três canteiros restantes, subdividiu-se cada um deles em 

dois grupos de 5 vasos (2 linhas de 5 vasos). Um dos gru-
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pos foi pulverizado com uma solução de 10% de cal hidratada, 

usada normalmente nas construções e o outro grupo de 5 vasos 

constituiu a respectiva testemunha. A concentração de cal 

utilizada foi suficiente para tornar as plantas visualmen

te esbranquiçadas. O experimento teve a duração de 20 exposl 

ções mensais, ou seja, de 28/05/86 a 27/01/88. O restante dos 

procedimentos foi igual ao descrito para o experimento ante

rior, inclusive a análise dos resultados. 

3.4.2.3. Casca de arroz aplicada em faixas nas 

linhas de plantio 

Foram conduzidos dois experimentos visando ve

rificar o efeito da casca de arroz aplicada no solo ao longo 

das linhas de plantio em faixas de larguras variáveis. Ambos 

foram conduzidos em uma cultura comercial de abobrinha-de-moi 

ta cv. Caserta, na Fazenda Lagoa Bonita, município de Artur 

Nogueira, SP, de propriedade do Instituto Adventista de Ensi

no (IAE) . 

o primeiro ensaio foi instalado em uma area 

cultivada com cerca de 60 m de comprimento por 24 m de larg� 

ra. Esse campo foi dividido transversalmente em duas meta-

des. Cada uma dessas metades foi dividida em 3 parcelas de 6 

linhas onde foram sorteados os tratamentos que foram: aplic� 

ção de casca de arroz em faixas de 60 e 120 cm, o que corresp::mdeu 

à co:tertura do solo em 50 e 100% res:i::,iectivamente com esse produto. As tes 

téinunhas não recel>eram a casca de arroz. O mesmo procedimento foi fei 



27. 

to com a outra metade. O espaçamento de plantio da · arobrinha

de-moi ta cv. Caserta, foi de 1,20 x 0,60 m na linha, deixando 

se apenas 1 planta por cova. Os tratos culturais aplicados à 

cultura foram os normalmente feito pelo produtor. Como borda

duras deixou-se 1 linha nas partes superior e inferior do cam 

po e 2 covas nas laterais dos tratamentos. Semanalmente fez

se uma pequena cobertura s uplementar de casca de arroz. 

O plantio da cultura foi feito em 30/04/87 e 

protocolos semanais foram realizados de 11/05 a 08/06/87, q uan 

do então passaram a ser feitos a cada duas semanas, até 06/ 

07/87. Os protocolos foram realizados anotando-se o numero 

total de plantas de cada linha e o das que apresentavam sinto 

mas de mosaico. A análise dos resultados foi feita apenas com 

os dados das 4 linhas centrais de cada parcela, desprezando -

se as linhas externas. 

No segundo e½perimento {.Figura 2) , comuzido no 

mesmo local, utilizou-se o mesmo espaçamento, de 1,20 x 0,60m 

e uma planta por cova. O delineamento experimental foi o de 

blocos ao acaso com 4 tratamentos e 8 repetições. Os trata

mentos consistiam em aplicação de faixas de casca de arroz de 

30,60 e 120cm, ao longo das linhas de plantio. As testemunhas não recebe

ram a casca de arroz. Isto representou a cobertura de 0,25,50 e 100%. do 

solo com a casca de arroz . As .parcelas experimentais foram re-

presentadas por canteiros de 10 plantas. Cada parcela era 

separada uma da outra por uma distância de cerca de 1,80 m na 

linha e 1,20 m entre linhas. 



Figura 2. Ensaio de 
ctiva de 
Faixa de 

campo com diferentes faixas "da 
casca de arroz. A - Vista geral 
60 cm. C - Faixa de 120 cm. 

superfície 
do campo. 

refle 
_B 

28.
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O plantio foi feito em 20/06/88. Os tratos cul 

turais aplicados ao experimento foram os normalmente feitos P§. 

lo produtor. Semanalmente fazia-se urna pequena cobertura su

plementar de casca de arroz. 

Foram feitos protocolos semanais, a partir de 

20/07, determinando-se o número total de plantas e o da

quelas afetadas, por parcela. Foram feitas análises de va

riância das médias porcentuais de infecção para as datas em 

que as diferenças foram mais evidentes. A produção de frutos 

comerciais, em peso, de cada parcela, também foi medida. 
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4, RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.l. Flutuação populacional das espfcies de afideos

4.1.1. Total anual das espécies mais frequentemente 

coletadas 

O numero total de indivíduos dos 5 grupos de 

afideos alados coletados na armadilha de sucção, em cada um 

dos anos de 1984 a 1988, estão apresentados na Tabela 1. 

Urna análise dos resultados mostra que a compo

sição da população mais abundante é constituida de um nume

ro relativamente pequeno de espécies. Somente as espécies do 

gênero Aph,e-6, contribuíram com 4 7, 1% do total, seguidas de 

Sc.hJ.zaph,Li gJLaminum (20,5%), Rlwpalo6Jphu.m spp. (6,9%') e My

zu-6 peJL-6Jc.ae (6,5%). Portanto, todas essas espécies juntas 

representam 81% do total capturado. A quantidade total de afi 

deos coletados nesses 5 anos de coleta ininterrupta foi de 

22.660 indivíduos. 

O nümero de indivíduos alados do grupo AphJ�, 

variou de 1.637 em 1985 a 2.698 em 1988. O nümero captura-



Tabela 1. Número total anual de alados de afÍdeos coletados em armadilha de sucção, das espécies mais co 
muns, durante os anos de 1984 a 1988, no Centro Experimental de Campinas. 

Total de alados (n9) de espécies de afÍdeos coletados em cada um dos anos indicados 
e respectivas porcentagens (%), total coletado nos 5 anos e porcentagem de cada es
pécie em estudo e total das espécies coletadas. 

Espécies 19t34 

n9 % 

Ap/u..ó spp. 2572 44,9 

M • pç?J1..ó ic.ae, 3 2 3 5 , 6 

Rlwpal.os,i.phwn spp. 330 5, 7 

S. g'1.am/nwn 1700 29, 7 

Outras espécies 806 14,1 

Total 5371 

1985 

n9 % 

1637 43,2 

478 12,6 

269 7,1 

591 15 ,6 

813 21,5 

3788 

1986 

n9 % 

1927 48,3 

289 7,2 

262 6,6 

645 16,2 

864 21,7 

3987 

1987 

no % 

1831 46,4 

190 4,8 

319 8,1 

793 20,1 

812 20,6 

3945 

1988 

n9 % 

2698 51,8 

184 3,5 

381 7,3 

922 17,7 

1024 19,7 

5209 

Total 

n9 % 

10665 47,1 

1464 6,5 

1561 6,9 

4651 20,5 

4319 19,0 

22660 

w 

f-' 
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do em 1984 foi comparável ao de 1988, enquanto que dos três 

anos restantes, ou seja, de 1985 a 1987, foram inferiores e 

também comparáveis entre si. Estes resultados mostram que há 

anos mais e menos favoráveis às revoadas. Isto pode represe� 

tar anos de maiores ou menores incidências do vírus transmiti 

dos por este grupo de espécies. Segundo COSTA (1972a) dentro 

deste gênero as espécies, A. gobbypii, A. Q�aQQivo�a e A. hp� 

�a e.e.ola, são as mais abundantes em Campinas, SP, local onde 

foi conduzido o presente experimento. A importância deste fa 

to é de que essas três espécies são consideradas vetoras do 

VM.M-Me (ADLERZ, 1974 e SAKO et alii, 1977). 

A espécie M. pe�-0iQae apresentou uma popula

ção coletada na armadilha de sucção que variou de 184 no ano 

de 1988 a 478 em 1985. Portanto bem inferior ao total do gru 

po acima. Essa espécie, juntamente com as espécies do gene

ro Ap hib, são consideradas as mais eficientes vetoras do 

VMM-Me e de grande importância na epidemiologia (ADLERZ & EVE 

RETT, 1968; ADLERZ, 1974; SAKO et alii, 1977). Como será vis 

to mais adiante, a importância do gênero Aphi-0 na epidemio

logia foi confirmada, mas não para M. pe.�-0icae.. 

Das espécies estudadas individualmente, S. g�� 

m�num foi a mais populosa. O nfimero de indivíduos coletados 

nos 5 anos variou de 591 no ano de 1985 a 1.700 em 1984. 

O grupo das espécies de Rhopalo-0iphum aprese� 

tou uma população alada coletada na armadilha de 262 indiví-

duos em 1986 a 381 em 1988. Este gênero é representado qua-
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se na sua totalidade por 3 espécies, R. maidi� (Fitch.), R. 

lL.ufi,i_abdomÁ.na.li� {Sasaki) e R. pad,i__ (L.). A espécie F. lL.ufiiaE_ 

dominalL.:. foi encontrada colonizando rai zes de abobrin_ha - de -

moita cv. Caserta, em campo (YUKI & COSTA, 1989a). Mostrou

se capaz de transmitir o VM.M-Me, embora com baixa eficiência 

(YUKI & COSTA, 1989b). Esses autores acham que epidemiologi

camente a importância desta espécie é pequena. 

No grupo denominado outras espécies, que in

clui todas as outras espécies não analisadas aqui, foram cap

turados de 806 indivíduos em 1984 e 1.024 em 1988. Dado o 

grande núrnero de espécies distribuídas neste grupo, o numero 

com que cada urna delas contribui se torna tão pequeno que 

epiderniologicamente perde a importância. 

Nos estudos feitos por COSTA & COSTA ( 19 72b) , 

quando realizaram coleta de afídeos no período de 1967 a 1971 

em armadilha amarela de água, em Campinas, no mesmo local do 

presente experimento, as proporções entre as espécies prati

camente não coincidiram com as d as coletas aqui descritas. E� 

te fato se deve basicamente a seguinte razão: houve diferen

ça nas armadilhas utilizadas, a de COSTA & COSTA (1972a) foi 

a amarela de água, que atua de forma atrativa. A utiliza

da no presente experimento foi a armadilha de sucção, que não 

tem atratividade, apenas succionando um determinado volume 

de ar que passa sobre a sua superfície. Corno se sabe que exi§_

tem diferenças na sensibilidade às cores pelos afídeos (MOERI 

CKE, 1957 e COSTA, 1972b), realmente os números de insetos co 
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letados e as proporçoes entre espécies deveriam ser diferen 

tes. Este fato já era previsto em razão do conhecimento do 

estudo feito por COSTA {1970), quando determinou a variação 

sazonal do M. pe�-0IQae através da coleta em armadilhas de agua 

e de sucção. A proporção coletada na armadilha de sucção foi 

em torno de 15% da de água, considerando sempre o mesmo pe

ríodo. Entretanto, as curvas que representam as variações na 

população coletada nos dois ti.t;>Os de armadilhas apresentam a 

mesma configuração. A armadilha de sucção e um aparelho de 

captura de afídeos mais preciso, pois, ela amostra a popula

ção real de alados em vôo, num determinado volume de ar (TAY 

LOR, 1962). Portanto, o numero de indivíduos de cada espécie 

coletada na armadilha de sucção representa a proporção comque 

cada uma delas contribui. Com isso a importância de cada es

pécie ou genero na epidemiologia da moléstia poderá ser deter 

minada com mais precisão. 

4.1.2. Flutuação mensal no período de janeiro de 

1984 a dezembro de 1988 

A flutuação populacional mensal das espécies 

mais comuns de afídeos coletados na armadilha de sucção, ou 

seja, Aphi-0 spp., M. pe�-0IQae, Rhopalo-0iphum spp., S. g�ami

num, além da sorna das outras espécies e a soma total, em cada 

um dos anos de 1984 a 1988, podem ser vistas nas Tabelas 2 

a 6. 
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Tabela 2. Flutuação populacional mensal das espêc1es mais comuns de afí
deos e total das espécies coletadas, durante o ano de 1984. 

Meses 

Janeiro 

Fevereiro 

Março 

Abril 

Maio 

Junho 

Julho 

Agosto 

Setembro 

Outubro 

Novembro 

Dezembro 

Total 

Quantidade de afÍdeos alados, em revoada, coletados em arma
dilha de sucção das espécies ou grupo de espécies e nos me
ses abaixo mencionados. 

Aphü:. 

spp. 

54 

334 

172 

505 

152 

51 

47 

40 

153 

258 

214 

592 

2572 

5 

15 

21 

27 

63 

31 

20 

9 

52 

62 

5 

13 

323 

31 

19 

9 

55 

51 

20 

14 

19 

42 

23 

6 

41 

330 

18 

491 

373 

248 

182 

127 

43 

8 

51 

33 

19 

107 

1700 

22 

52 

26 

60 

39 

51 

73 

57 

119 

168 

56 

85 

806 

Total 

130 

911 

601 

895 

487 

280 

197 

133 

417 

544 

300 

836 

5731 
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Tabela 3. Flutuação populacional mensal das especies mais comuns de afÍ
deos e total das espécies coletadas, durante o ano de 1985. 

Meses 

Janeiro 

Fevereiro 

Março 

Abril 

Maio 

Junho 

Julho 

Agosto 

Setembro 

Outubro 

Novembro 

Dezembro 

TOTAL 

Quantidade de afÍdeos alados, em revoada, coletados em arma
dilha de sucção das espécies ou grupos de espécies e nos me
ses abaixo mencionados. 

Aph,,é,1., Myzuti 
spp. pç>_;'r./2,,Í__c.ae. 

132 

26 

129 

66 

366 

295 

69 

21 

28 

31 

22 

452 

1637 

47 

16 

22 

25 

104 

154* 

71**

4 

21 

9 

2 

3 

478 

RhopalO!.i� 

phum spp. 

32 

9 

32 

20 

55 

55 

25 

6 

13 

6 

3 

13 

269 

Sc.h,,éza. 
pru,6 g� 
muwm 

215 

147 

20 

16 

82 

63 

28 

5 

9 

1 

2 

3 

591 

Outras 

espécies 

75 

36 

38 

54 

145 

173 

51 

69 

54 

51 

31 

36 

813 

Total 

501 

234 

241 

181 

752 

740 

244 

105 

125 

98 

60 

507 

3788 

* Coletado 1 macho da espécie.
** Coletados 2 machos da espécie.
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Tabela 4. Flutuação populacional mensal das espécies mais comuns de afÍ
deos e total das espécies coletadas, durante o ano de 1986.

Meses 

Janeiro 

Fevereiro 

Março 

Abril 

Maio 

Junho 

Julho 

Agosto 

Setembro 

Outubro 

Novembro 

Dezembro 

TOTAL 

Quantidade de afÍdeos alados, em revoada, coletados em arma
dilha de sucção das espécies ou grupo de espécies e nos me
ses abaixo mencionados. 

Apluh 

spp. 

206 

30 

39 

29 

18 

134 

176 

31 

37 

30 

144 

1053 

1927 

MyzLUi 

pe)v.:,). cac_ 

5 

5 

3 

9 

4 

39 

90 

9 

8 

88 

18 

11 

289 

Rhopai..01.ii_ Sch;za

phum spp. ph;/� gJtanu num 

37 

18 

17 

32 

7 

40 

39 

8 

10 

7 

18 

29 

262 

19 

44 

16 

10 

2 

138 

122 

8 

16 

19 

158 

93 

645 

Outras 

espécies 

21 

16 

42 

43 

20 

147 

181 

42 

83 

134 

85 

50 

864 

Total 

288 

113 

117 

123 

51 

498 

608 

98 

154 

278 

423 

1236 

3987 
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Tabela 5. Flutuação populacional mensal das espêcies mais comuns de afí
deos e total das espécies coletadas, durante o ano de 1987. 

Meses 

Janeiro 

Fevereiro 

Março 

Abril 

Maio 

Junho 

Julho 

Agosto 

Setembro 

Outubro 

Novembro 

Dezembro 

TOTAL 

Quantidade de afÍdeos alados, eTI revoada, coletados em arma
dilha de sucção das espécies ou grupo de espécies e nos me
ses abaixo mencionados. 

Apw 

spp. 

31 

51 

78 

209 

119 

51 

125 

53 

28 

84 

225 

777 

1831 

Myzu.6 Rhapalo�i Sch.i..za Outras 
pki-b gM. 

peJí.,,��eae phum spp. minum- espécies

4 

6 

9 

14 

13 

16 

62 

24 

9 

13 

17 

3 

190 

34 

14 

21 

36 

38 

32 

41 

18 

9 

9 

26 

41 

319 

26 

21 

9 

92 

175 

11 

30 

6 

40 

286 

7 

90 

793 

26 

21 

63 

68 

68 

57 

92 

88 

62 

84 

101 

82 

812 

Total 

121 

113 

180 

419 

413 

167 

350 

189 

148 

476 

376 

993 

3945 



Tabela 6. 

Meses 

Janeiro 

Fevereiro 

Março 

Abril 

Maio 

Junho 

Julho 

Agosto 

Setembro 

Outubro 

Novembro 

Dezembro 

TOTAL 

39. 

Flutuação populacional mensal das espécies mais comuns de afí-
deos e total das espécies coletadas, durante o ano de 1988. 

Quantidade de afÍdeos alados, em revoada, coletados 
dilha de sucção das espécies ou grupo de espécies e 
ses abaixo mencionados. 

Apl-w., Myzu.,6 

spp. pe.JLú .. c.ae. 

64 7 

120 6 

218 9 

183 19 

264 26 

50 11 

59 34 

109 35 

57 11 

33 10 

96 6 

1445 10 

2698 184 

Rhopato◊� Shiza 

phum - p/u,,6 gJtam,[
spp • num -

44 213 

22 88 

40 97 

47 80 

48 94 

47 162 

31 144 

19 24 

7 5 

7 o 

15 2 

54 13 

381 922 

Outras 

especies 

39 

40 

72 

99 

98 

97 

111 

151 

58 

35 

60 

164 

1024 

em arma-
nos me-

Total 

367 

276 

436 

428 

530 

367 

379 

338 

138 

85 

179 

1686 

5209 
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Em 19 84, verificaram-se períodos de revoadas mais

densas de Aphi1i spp., nos meses de fevereiro a abril e de ou

tubro a dezembro, com o pico em dezembro. Foram coletados nes 

tes meses 80,7% do total anual. M. pe.�1iieae. apresentou perío

dos de revoadas mais densas de abril a junho e de setembro a 

outubro, coletando-se 72,7% do total anual nesses 5 meses. 

O pico foi observado_em maio, apesar, de o pico de outubro ser 

equivalente. Rhopalo1iiphum spp. apresentou períodos de revo� 

das em janeiro, abril a maio, setembro e dezembro, coletando

se 66,7% do total, e observando-se o pico populacional em 

abril. S. g�aminum apresentou período de revoadas bem distin 

to de fevereiro a maio, coletando nesse período 76,1% do to

tal. O pico populacional foi observado em fevereiro. Uma ten 

dência de elevação na população foi observada em dezembro. 

No ano de 19 85, as espécies de Aphi1i apresent� 

raro maiores revoadas em janeiro, março, maio, junho e o pico 

em dezembro, coincidindo com o ano anterior. Cole,tou-se nes 

ses períodos 83,9% do total anual. M. pe.�1iieae. apresentou maiQ 

res revoadas de maio a julho, com o pico em junho, coletando

se nesse período 68,8% do total. Uma elevação na população, 

não muito pronunciada, foi observada em janeiro. Esta revoa

da deve corresponder ao observado por COSTA & COSTA (1972b), 

que, ocas�onalmente, em anos de verão mais ame�o, verifica

ram revoadas maiores do que as normais em dezembro. Em rela

çao ainda a esta espécie, foram coletados 1 macho em junho e 

2 em julho. Machos desta espécie já haviam sido relatado an-
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teriormente por COSTA (1969b), e ocorreram de forma eventual. 

Em virtude da ocorrência das formas vivíparas partenogenéti

cas durante todo o ano, essas formas sexuadas nao apresentam 

importância epidemiológica, mesmo que venha a se observar o 

ciclo sexuado. Rhopalo-0iphum spp. apresentou revoadas mais 

densas nos meses de janeiro e de março a julho, sendo coleta-

do nesses meses 81, 4% do total. Em maio e junho foram coleta 

dos maiores números deste grupo de afideos. S. gnaminum, cu

ja população coletada foi baixa neste ano, apresentou revoa.das 

matores em janeiro, fevereiro, maio e junho, coletando-se 85,8% 

do total. O grupo formado pelas outras espécies apresentou� 

voadas mais densas nos meses de maio e junho, sendo coletados 

nesses meses 39, 1% do total. O restante foi distribuído de 

forma relativamente equitativa nos outros meses. 

Em 1986, Aphi-0 spp. apresentaram revoadas maio 

res nos meses de janeiro, junho, julho, novembro e um pico mui 

to pronunciado em dezembro. Foram coletados nesses;•meses 88,9% 

do total e somente no mês de dezembro 54,6%. Para M. pen-0i-

eae os meses de junho, julho e outubro, foram os de maiores 

revoadas sendo coletado somente nesses três meses 75, 1% do 

total. Houve dois picos observados nos meses de julho e outu 

bro. Espécies de Ro phalo-0iphum produziram revoadas mais den 

sas nos meses de janeiro, abril, junho, julho· ê dezembro, ten 

do sido coletado nesses meses 55,3% do total desse ano. S.gn� 

minum produziu maiores revoadas nos meses de junho, junho, no 

vembro e dezembro, tendo-se coletado 79,2% do total anual so 

nesses roes es . 
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No ano de 19 87, espécies de Aphi.6 apresentaram re 

voadas maiores nos meses de abril, maio, julho, novembro e de 

zembro. A coleta nesses meses foi de 79,5% do total anual. 

Como nos outros anos o pico de revoadas ocorreu em dezembro, 

M. pen.6ieae apresentou sua maior revoada em julho. Nos outros

meses do ano houve apenas pequenas revoadas. Espécies de Rho 

phalo.6Lphum apresentaram revoadas maiores nos meses de janei

ro, abril a julho e dezembro. Nesses meses foram coletados 

69,6% do total. S. g4am,i_num apresentou periodos maiores de 

revoadas nos meses de abril, maio, outubro (pico) e dezerrbro, 

sendo coletados 81,8% do total nesses 4 meses. 

No último ano de estudo da flutuação populacio

nal, em 1988, espécies de Aphi.6 apresentaram períodos maiores 

de revoadas de fevereiro a maio e em de.zembro, tendo-se cole

tado 82,6% do total nesses 5 meses. Como em 1986, a quantid� 

de coletada em dezembro, quando se verificou o pico populaci� 

nal, foi extremamente alta, coletando-se somente neste mes 

53,5% do total anual. Em relação a M. pe4.6Leae, embora re

voadas acima da média tenham sido cbservadas em abril, maio, julho 

e agosto, praticamente não se destacaram dos demais meses. 

com Rhopalo.6Lphum spp., também se observou uma -distribuição 

relativamente uniforme das revoadas, destacando-se o perio-

do de agos_to a novembro pelas menores coletas -e os outros 8 

meses restantes com uma distribuição relativamente equitativa. 

S. g�aminum destacou-se por um período relativamente longo e

contínuo de revoadas, de janeiro a julho, coletando-se nes-
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se período a quase totalidade (95,2%) dessa espécie. A partir 

de agosto a população em revoadas reduziu-se. 

Na Figura 3, podem ser vistas as curvas de re

voadas, média dos 5 anos ( 1984 a 1988), de espécies ou gru

pos de espécies em estudo. Dois picos de revoadas podem ser 

vistos em relação ao total das espécies, um entre abril a ju

lho e o outro em dezembro. Corno se pode observar o pico de 

d, ,zembro é extremamente alto, tendo-se coletado somente neste 

mês 3 2,4% do total. A curva da flutuação populacional do 

Aphil spp., o grupo de espécies coletados em maiores quantid� 

des na armadilha de sucçao, é bastante semelhante a curva do 

total dos afídeos, em razao da alta proporção com que elas 

participam na soma total das espécies. Os picos de revoadas 

foram observados nos meses de maio, junho e dezembro:, o que 

praticamente coincide com os de COSTA & COSTA (1972b) que ve

rificaram picos de revoadas entre abril e junho e em dezem

bro, no período de 1967 a 1971 . O maior pico de revoadas em 

abril, observado por esses autores deveu-se a uma revoada ex

cepcional de A. gol�ypii nesse mes, no ano de 1971 . Dos 10.382 

indivíduos coletados em abril, durante os anos de 1967 a 1971, 

8.913 foram coletados somente em 1971 . Portanto, eliminan-

do o ano de 1971, que pode ser considerado anormal para Ap,h,,i..,� 

spp., o pi.co de revoadas maior coincide com os ,resultados aqui 

obtidos, que foi em dezembro. 
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Figura 3. Flutuação populacional mêdia, dos anos de 1984 a 1988, das espé
cies mais comuns de afÍdeos alados, coletadas am armadilhas de 
sucção, no �Centro Experimental de Campinas. 
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A espécie S. g�aminum apresentou revoadas con� 

tantes de janeiro a julho, com picos em fevereiro e em julho. 

Em seguida, verificou-se uma queda acentuada nas coletas, nos 

dois meses seguintes (agosto e setembro), subindo nos meses 

subsequentes, mas a níveis inferiores ao do 19 semestre. Es

ses resultados correspondem, em parte, aos já relatados por 

YUKI et alii (1980), quando verificaram que as revoadas maio

res ocorriam, em Campinas, nos meses mais quentes do ano até 

meados do outono entretanto, não mencionaram o pico de julho. 

M. pe�bicae, apresentou períodos maiores de re

voadas bastante restritos, somente nos mes es de maio, juJJ1O e outu

bro, com pico em julho. COSTA (1970) e COSTA & COSTA (1972b) 

verificaram um período de revoadas de abril a agosto/setembro 

e excepcionalmente em dezembro, quando ocorrem temperaturas 

baixas nesse mes. Portanto, o período de revoadas observa

do por esses autores foi mais longo do que os vistos neste tra 

balho. Por outro lado, estes autores não observaram revoadas 

em outubro. No experimento aqui relatado não se observou re

voada em dezembro. 

As maiores revoadas das espécies Rhopalobiphum 

fora.rn em janeiro, abril a julho e dezenbro, mas sem nenhuma expressã:>. cr:s 

TA & COSTA ( 19 72b) , verificaram ocorrer dois períodos de maior 

atividade de vôo para estas espécies: o primei'rb de abril a 

junho e o outro em novembro, dezembro e janeiro, o que prati

camente coincide com os resultados aqui apresentados. 

Os resultados obtidos no presente experimen-
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to mostraram que a atividade dos afideos não sofreu interrup-

ção em nenhum mês dos 5 anos analisados. Aparentemente nao 

existem fatores que limitam o desenvolvimento de alados ou 

são capazes de inibir os vôos. Apenas cada espécie apresen-

ta um período definido em que há maiores produções de alados 

que saem em voo. 

Os estudos aqui realizados mostraram que há 

uma certa continuidade nas revoadas durante todo o ano. Ora 

uma ou outra espécie se encontram em revoada mais densa. Isto 

mostra que em qualquer época do ano há condições de dissemi-

naçao da moléstia, desde que haja fontes do vírus nas proxim! 

dades das culturas. As cucurbitáceas são recomendadas para 

serem plantadas no Estado de são Paulo, nas épocas mais quen

tes, por serem sensíveis às geadas (INSTITUTO AGRONâ-110), 1987). 

Na região de Campinas, o período de maior cultivo ocorre da 

primavera até o outono (setembro a maio) quando então há re

dução no plantio. Alguns produtores de a bobrinha se· arriscam 

a produzi-la durante o inverno, mesmo correndo risco de gea

das, em razão dos melhores preços que obtém nesse período. Es 

te fato mostra que o período de maiores cultivas de abobrinha 

coincide com a existência de maiores populações das espécies 

de Aph�b e de S. 94am�num em revoadas. O pulgão M. pe4bi

Qae, além -de população relativamente baixa, tem seu período 

de maiores densidades de revoadas nos meses de pouco cultivo 

das cucurbitáceas. 
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4.1.3. Eficiência comparativa de espécies de afídeos 

na transmissão do VMM-Me 

Os resultados dos testes comparativos de efi

ciência podem ser vistos na Tabela 7. A espécie M. pettoi

eae, sem dúvida alguma, foi a mais eficiente das testadas, com 

uma média geral, nos 15 testes de 92,3%. Segue-se a ela A. 

6abae ootanella, também com boa eficiência. As espécies, S. 

gttaminum e A. cttaccivotta, apresentam eficiência razoáveis e 

A. 900-61Jpii e A. opittaeeola eficiências bastante baixas. O po

sicionamento das espécies testadas manteve-se o mesmo quando 

se considerou M. pettoieae com o indice 100. 

A eficiência de transmissão de A. goooljpii ob

tida no presente experimento pode ser considerada bastante 

baixa {15,4%), quando comparada aos dados de outros autores. 

ADLERZ (i974) e SAKO et alii (1977), obtiveram uma eficiên

cia de 92 e 100% respectivamente, em seus trabalhos. A alta 

eficiência obtida para a espécie M. pettoicae, coincidiu com o 

trabalho de SAKO et alii (1977), que obteve 100% de transmis

são do VMM-Me, mas não com o de ADLERZ (1974), cujo resultado 

de transmissão foi de 69%, inferior a6 de A. 900-61Jpii {92%) e 

A. opittaecola (80%), entretanto, essa eficiência ainda pode 

ser considerada alta. Ainda no trabalho de ADLERZ (1974) A. 

-6pittaecola foi um dos mais eficientes vetores testados, en

quanto que nos resultados aqui apresentados, foi um dos menos 

eficientes, com apenas 13,0%. A. cttaccivotta apresentou tam-



Tabela 7. Eficiênci� de transmissão do VMM-Me por algumas espécies de afídeos, em comparação com M. 
peJt,ólc.ae.. 

Espécies de 

afÍdeos 

Relação entre número de plantas de abobrinha-de-moita cv. Caserta inoculadas (ino) e 
infectadas (inf) com o VHM-Me e resoectivas porcent;:io-ens, e ainda, eficiência compa
rativa de transmissão do vírus considerando Índice 10_0 para o M. pe,11,.6,Í,,c.ae.. 

l ª repet. 

M. pe.11,.6ic.ae

A. c.hac.c.ivo11,a

.ino/inf 

20/20 

20/11 

�J. pe.11,-6ic..ae. 20/14 

A. 6abae, Mlane..Ua 20/14

M. pe.Mic.ae

A. go-Mypü

M. petr..,Sic.ae. 

A. 6 p))tae.c.o.ta

M. pe.h6ic.ae.

s . g 11,a.nu num

15/09 

15/02 

16/14 

14/03 

20/20 

20/11 

% 

100,0 

55,0 

70,0 

70,0 

60,0 

13,3 

87,5 

21,4 

100,0 

55,0 

2ª repet. 

.. íno/inf 

20/19 

19/03 

20/20 

20/17 

18/1& 

17/05 

20/20 

20/03 

19/15 

20/10 

% 

95,0 

15,8 

100,0 

85,0 

100,0 

29,4 

100,0 

15,0 

78,9 

50,0 

3a repet. 

ino/inf 

20/20 

20/09 

20/20 

20/09 

20/20 

20/01 

'LO/ 20 

20/01 

19/16 

20/09 

% 

100,0 

45,0 

100,0 

45,0 

100,0 

5,0 

100,0 

5,0 

84,2 

45,0 

Total 
----------

íno/inf 

60/59 

59/23 

60/54 

60/40 

% 

98,3 

39,0 

90,0 

66,7 

53/47 88,7 

52/08 15,4 

56/54 96,4 

54/07 13,0 

58/51 87,9 

60/30 50,0 

Eficiência 
comparativa 

39,7 

74,0 

17,4 

13,5 

56,9 

.i:::,. 

(X) 
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bém efici�ncia inferior aos resultados obtidos pelos autores 

acima citados. As diferenças nas eficiências de transmissão 

da mesma espécie de afídeo entre os trabélhos aqui discutidos 

e os resultados apresentados, se devem provavelmente às raças 

oL bi6tipos diferentes utilizados nos respecti;os testes. 

Apesar de a população de M. pe�ticae, 

cionalrnente em relação às outras espécies de afideos ter sido 

baixa, a alta eficiência de transmissão �0deria compensar es-

se menor numero de alados. Por outro lado, as espécies de 

Aphi6, que comp6e quase metade do n�mero total coletado na ar 

madilha de sucção, apesar de ter eficiência inferior, r_)oae

-

ser compensada pela maior proporçao com que contribui no te-

tal. A espécie S. g !ta.mi num parece apresentar imporLiricia maior 

do que se esperava em razão da população relativamente alta, 

contribuindo com 20,5% do total e possuindo razoável eficiên-

eia de transmissão do VMM-Me. As espécies de Rhopalo6i.phu.m � 

parentemente não apresentam importância devido à baixa popul� 

ção e aparente ineficiência na transmissão. 

Das espécies em estude, além de R. �u6iabdom� 

nalll, as espécies A. go�typ�� e M. peh6ic�e podem colonizar 

as cucurbitáceas (BLACKMAN & EASTOP, 1984). Todas elas sao 

vetoras do VM.M-Me em maior ou menor eficiência. Eventualmente 

poderiam ter importância na epidemiologia se e�tiverern colont 

zanào cucurbi táceas próximos às culturas de abobri:r1h a-de-moi-

ta. Emt,ora ten.,.l, ã-s e encontrado, no campc , apenas colônias de 

R. Ji.u6iabdom,i.nal,u em culturas de abobrinc>ia-de-moita, as de 
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abóbora, que praticamente nao recebem inseticidas, devem ser

vir de boas fontes tanto do vírus corno dos vetores que podem 

disseminar o vírus para outras culturas ou mesmo dentro da 

cultura. No caso da abobrinha de moita, que recebe melho-

res cuidados fitossanitários, a disseminação de fora para den 

tro deve ser a mais importante. Nessas condições ainda, a

disseminação dentro pode ocorrer de alados que vem de 

para dentro, realizando vôos apetitivos, adquirindo 

de fontes dentro da cultura. 

4.2. Correlação entre a incidência da moléstia e a 

flutuação populacional dos vetores 

fora 

o virus 

A incidência mensal do VMM-Me, dentro dos pe

ríodos de exposição apresentados, pode ser observada na Tabe

la 8. De urna maneira geral observa-se que as maiores incidên 

cias ocorreram do final da primavera (novembro) até meados do 

outono (maio), quando então se verifica urna redução na inci

dência que se estende durante o inverno. No segundo ano de 

exposição, de abril/85 a março/86, as incidências durante o 

inverno foram relativamente altas, quando comparadas com os 

outros anos. Em maio/86 as intensas chuvas ocorridas provoc� 

rarn erosões nos canteiros, tendo sobrado apenas 3 plantas que 

se mostraram sadias. 



Tabela 8. Incidência mensal do VMM-Me, em plantas testes de abobrinha-de-moita, no periodo de 26/03/84 
a 27/03/88. 

Relação entre nÚmeros de plantas expostas (ne) e que se infectaram (ni) com o V.MM-Me e 
porcentagens (%), nos periodos indicados. 

as respectivas 

1984/ffi 1%/ffi 
A 

1993/87 1007/89 
IVt25 re 

referê---cia Fericcb re 
re/ni % 

Fericcb re 
re/ni % 

Fericcb re 
re/ni % 

Ferio::b re 
re/ni % -

exr:x:siçro exr:x:siçro exr:x:siçro eq:x::siçro 

PbriJ d3/CB--a3/04 44/28 6'.3,6 28/03--28/04 27/10 37,0 33/03--27 /04 2B/2) 71,4 3)/CB--27/04 34/32 94,l 

J'VB:Lo 27/04-27/CE 54/31 57,4 23/<:4-a3/CJ5 17/6 33,3 28/04-27/CE 3/0 0,0 28/04-28/CE 58/23 !:0,0 

JUTD 28/CJ::,...;53/CE ffi/14 2:>,0 27/ffi-Zl/ffi 28/21 75,0 28/ffi-dJ/ffi 18/2 11,l 23/C5-Zi3/Cf3 ED/2 3,3 

Julh) 27 /Cf3...2!3/Cfl 59/3 5,1 28/ffi-28/Cfl !:6/16 28,6 01/ffi...Zl /Cfl 33/11 33,3 23/ffi-28/Cfl 57/9 15,8 

Ag:sto 27 /Cfl-2f3/Cf3 37/3 8,1 23/Cfl-27 /Cf3 57/2:> 43,9 28/Cfl..:;JS/CB 59/12 2),3 23/Cfl-27 /Cf3 53/0 0,0 

S2tarbro 23/rn.:;JS/(8 34/0 0,0 28/rn.:;JS/C8 48/19 3),6 27 /Cf3-2f3/C9 59/6 10,2 28/IB-Zl /C8 Ll6/8 17,4 

Qmbro 27/m-28/10 57/5 8,8 27 /C8-29/10 õ2/2:> 4),3 29/CB-28/10 53/24 45,3 28/m-27/10 31/2) 64,5 

N:JvErrbro 23/10-27 /11 58/27 Ll6,5 3)/10-27 /11 58/17 23,3 23/10--27/11 62/33 58,1 28/10--33/11 52/37 71,1 

D2zarbro 28/11-27/12 52/52 lCD,0 28/ll-a3/12 52/31 59,6 28/ll-2B/12 34/26 76,5 27/11-27/12 ffi/43 76,8 

Ja-eiro 28/12-27/01 42/4) 93,2 27/12..:;JS/01 48/Ll6 93,8 23/12-27 /01 13/10 76,9 28/12-27 /01 52/45 ffi,5 

Fevereiro 28/01-27 /CQ 26/2:> 93,1 27 /01-27 /CQ 43/37 ffi,0 28/01..:;JS/CQ 33/12 33,3 28/01-27 /CQ 33/12 33,3 

M3rço 28/(J?.-27 /03 33/31 ffi,l 28/CQ-25/03 52/47 9'.),4 27 /C2.-!c9/03 53/28 52,8 28/CQ-27 /03 58/14 24,l 

u, 

1---' 
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A flutuação populacional mensal das espécies 

de Aphi�, M. pen�iQae, S. gnaminum e de Rhopalo�iphum, em com 

paração com as incidências mensais do vírus podem ser vistas 

na Figura 4. Dessas espécies, o grupo de Aphi�spp. e S. gna-

minum foram os que apresentaram as melhores correlações gra-

ficas, pois, os períodos de maiores revoadas coincidiram com 

os de maiores incidência do vírus; durante o perLodo de maio-

res incidências, a uma coleta de Aphi� spp., correspon-

deu a um aumento na coleta do S. ghaminum e vice-versa. Ao 

contrário do esperado, a curva de revoada de M. peh�i�ae, a 

mais eficiente vetora das espécies estudadas, não apresentou 

correlação com a incidência do vírus. Espécies de Rhopalo�i

phum também não apresentaram correlação. 

S. gnaminum não tem sido considerado de impor

tância na epidemiologia do VMM-Me pela maioria dos investiga-

dores. Entretanto, a coincidência dos períodos de maiores 

densidades de revoadas com os de maiores incidências do 

rus, mostra que esta espécie pode ter importância na epidemi2 

logia. 

A correlação entre as espécies de afideos e as 

incidências mensais do VMM-Me aqui apresentadas, nao pode ser 

considerada como absolutamente definitiva. Há de se conside

rar que outros fatores também podem estar influindo na trans-

missão e disseminação do vírus. Por exemplo, a proximida-

de de boas fontes de inóculo é um fator interferente, pois, a 

presença do vetor durante todo o ano permite a dissemirBÇão do 

vírus para culturas próximas, mesmo no inverno. 



D 

u 

ID 

e-

z 

o, 

::, 
u 

moo 

100 

10 

1000 

(/) 1 00 
o 
_e 

o, 

Aohís spp 

I
i 

! 
/ 

\J I�, / 
� 

�/ 

�! F M A M J J A s o N D 

.?..: grominum 

JFMAMJ JASOND 

M. persicoe 

JF MAMJJASOND 

Rhopoíosiphum spp 

JFMA MJ JASOND 

53. 

mo-; 
C' 

80 .e. 

�
60 ° 

u 
40 z IU.i

D
20 � 

o 

,oo-;;; 

80 .n

60 
e 

< 
G 

t•o 

(U) 

20 

o 

abo-Figura 4. Incidência mensal do VMM-Me em plantas testes de 
brínha-de-moita e respectivas flutuações populacionais 
das espécies vetoras (media de 4 anos). 
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Por fim, a importância das espécies aqui disc� 

tidas nao pode ser generalizada para outras regiões, uma vez 

que elas diferem climaticamente, diferindo também nas cultu

ras e plantas da vegetação espontânea. Desse modo a propor

çao das espécies também se modifica, como também os períodos 

de maiores densidades populacionais dos vetores. Portanto, 

para cada região há necessidade de estudos epidemiológicos vi 

sando determinar a importância relativa de cada espécie ou 

grupo de espécies. 

4 • 3 . Controle do VMM-Me através de medidas aplicadas 

contra o vetor 

4.3.1. Testes com inseticidas e Óleos 

Foram conduzidos dois experimentos visando co� 

trolar o vetor através de inseticidas e Óleos. No primei

ro experimento compararam-se dois inseticidas carbamatos: o 

Aldicarb, de aplicação no solo; e o Pirimicarb, de ap·licação 

foliar, �m pulverizações. Foram feitas 17 exposições mensais 

consecutivas, de 28/11/74 a 26/03/86. No segundo experimen

to, avaliou-se o efeito de dois inseticidas carbamatos de 

aplicação no-solo, Aldicarb e Carbofuran, sós ou em cornbina

çao com os óleos mineral (Triona B) e vegetal (Natur'oil). Fo 

ram feitas 20 exposições mensais consecutivas de 28/05/86 a 

28/12/87. 



55. 

Os resultados do primeiro experimento podem 

ser vistos na Tabela 9. Não foram computados os dados do 69 

roes de exposição (29/©4 a 26/05), devido a um intenso 

de brocas, que matou a maioria das plantas. De uma 

ataque 

maneira 

geral, a incidência do VMM-Me, foi relativamente alta em to-

das as exposições.. Dos dois inseticidas testados, o Aldi-

carb apresentou efeito melhor na redução da disseminação do 

vírus. Esse efeito foi melhor quando a pressão de inóculo 

foi menor. O Pirimicarb apresentou taxas de infecção compar� 

veis às testemunhas. Este Último produto é um aficida especi 

1 
fico e foi recomendado pelo Dr. H.F. van Emden_ para contro-

le de afídeos e consequente redução na incidência dos respec-

tivos vírus que eles transmitem. No entanto, nenhum efeito 

na redução do VMM-Me foi observado no presente experimento. 

Aparentemente o melhor efeito do Aldicarb se 

deve a um melhor controle dos vetores. Por outro lado ainda, 

a sua açao sistêmica e persistência relativamente longa na 

planta, de cerca de 30 dias em plantas de batata (COSTA et 

alii, 1971), faz com que leve vantagem sobre o Pirimicarb que 

apresenta ação apenas translaminar e persistência aparenteme� 

te menor, de alguns dias; por essa razao, mesmo com as aplic� 

ções semanais de Pirimicarb, as brotações novas logo ficam 

desprotegidas, principalmente no caso da abobrinha-de - moí ta, 

cujo desenvolvimento é muito_rápido. 

1 
van Emden, H.F. ("University of Reading", Inglaterra). Comu-

nicação pessoal, 1984. 
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Tabela 9. Efeito de dois inseticidas carbamatos, um de aplicação no solo e 
outro foliar pulverizado semanalmente, em plantas testes de abo
brínha-de-raoita, no controle do VMM-Me, em campo. 

Períodos de 

exposiçao 

19 28/11-27/12/84 

29 28/12-27/01/85 

39 28/01-27/02 

49 28/02-28/03 

59 29/03-28/04 

69 29/04-26/05 

79 27/05-27/06 

89 28/06-28/07 

99 29/07-27/08 

109 28/08-26/09 

119 27 /09-29 /10 

129 30/10-27/11 

139 28/11-27 /12 

149 28/12-26/01/86 

159 27/01-27/02 

169 28/02-25/03 

179 26/03-27/04 

TOTAL 

Relaçao entre numero de plantas expostas (ne) e que se 
infectaram com o vírus e as respectivas porcentagens 
(%), nas parcelas tratadas respectivamente com o Aldi 
carb no solo e o Pirimicarb em pulverizações. 

-

Aldicarb 

ne/ni %

55/44* 80,0 

46/32 69,6 

58/23 39,6 

42/18 42,9 

44/15 34,1 
** 

48/25 

57/9 

60/5 

45/0 

57/10 

66/6 

61/21 

54/46 

57/42 

54/16 

33/16 

837/328 

52,1 

15,8 

8,3 

o,o 

17,5 

9,1 

34,4 

85,2 

73,7 

29,6 

48,5 

39,2 

Pirimicarb 

ne/ni 

51/43 

45/37 

21/15 

39/29 

29/14 

48/24 

57/20 

58/24 

42/13 

59/24 

54/17 

61/26 

53/38 

58/38 

52/34 

7/6 

734/402 

%

84,3 

82,2 

71,4 

74,4 

48,3 

50,0 

35,1 

41,4 

30,9 

40,7 

31,5 

42,6 

71, 7 

65,5 

65,4 

85,7 

54,8 

Testemunha 

ne/ni 

54/50 

41/40 

27/25 

38/28 

26/10 

28/19 

56/14 

56/19 

47 /15 

62/25 

57/17 

51/31 

47/43 

42/33 

56/33 

28/20 

716/422 

%

92,6 

97,6 

92,6 

73,7 

38,5 

67,9 

25,0 

33,9 

31,9 

40,3 

29,8 

60,8 

91,5 

78,6 

58,9 

71,4 

58,9 

* Total de 3 repetições.

** Os dados não foram considerados devido a perda quase total das plantas
por infestação de brocas, 
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O fato de a maioria dos trabalhos sobre o con

trnle do VMM-Me, através do vetor por meio de inseticidas fo§_ 

forados não terem tido sucesso, talvez tenha sido em razao 

d':' terem curto efeito residual na planta. Há inclusive rela

to .�� aumento, embora não significativo, na disseminação do 

virhs em parcelas pulverizadas com Demeton-S-Methyl (WYMAN et 

alii, 1979). O inseticida pode ter provocado uma excitação 

maior nos vetores, aumentando o número de vôos e disseminan

do o vírus um pouco mais que nas_ tes_temunhas._BffiADBENT (1957) 

já havia discutido essa idéia e a necessidade de desenvolver 

inseticidas que paralizassem ou matassem imediatamente os ve

tores para que a disseminação dos vírus não fosse maior do 

que se o inseticida não houvesse sido aplicado. 

Embora o Aldicarb tenha reduzido a incidência 

do vírus, essa redução não foi suficiente para que pudesse 

ser recomendado. 

lhorado. 

O nível de controle necessita ainda ser me-

Os resultados do segundo experimento, em que se 

realizaram 20 exposições mensais consecutivas, a fim de se ve 

rificar os efeitos dos inseticidas carbarnatos de aplicação no 

solo Aldicarb e Carbofuran, sós ou· em combinação ccún- os Óleos 

mineral e vegetal, podem ser vistos na Tabela 10. Verifica-se 

que, de urna maneira geral, as incidências médias foram infe

riores aos do experimento an�erior. Todo o Aldicarb como o 

Carbofuran tiveram pequeno efeito na redução da incidência do 

VMM-Me. Os Óleos, tanto vegetal como mineral não reduziram a 

incidência do vírus. 
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Tabela 10. Efeito dos inseticidas carbamatos, Aldicarb e Carbofuran, apli
cados no solo, sõs ou em combinações com pulverizações de Ó
leos vegetal ou mineral, no controle do VMM-Me, em campo. 

Tratamentos 

Aldicarb 

Carbofuran 

Testemunha 

Relação entre nÚmero de plantas expostas (ne) e que se 
infectaram (ni) com o VMM-Me e as respectivas porcen
tagens (%), nos canteiros tratados com os Õleos e in 
seticidas abaixo citado, em três repetições e 20 exp� 
siçÕes mensais consecutivas. 

Óleo 
vegetal-�-

ne/ni % 

171/51 29,6 

164/40 24,4 

167 /77 46,1 

Óleo 
mineral 

ne/ni % 

170/34 20,0 

150/38 25,3 

148/47 31,8 

Testemunha 

ne/ni % 

168/44 26,2 

175/47 

159/59 37,1 
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Os dois inseticidas utilizados nesse experime� 

to apresenta ·" efeitos semelhantes, não tendo sido verifica 

do um meL�or eteito inicial do Aldicarb, como o observado por 

YUKI et alii �l989) em experimento realizado em feijoeiro cv. 

carioca 80 visando o controle d o  mosaico dourado do feijoei

ro (VMDF) . 

Embora os Óleos sejam recomendados para o con

trole das diversas fitoviroses transmitidas por afideos, pri� 

cipalmente aquelas -de relação não persistente .com o. vetor.,. 

os resultados obtidos com cucurbitáceas não foram promisso

res. Mesmo aqueles que conseguiram (WYMAN et _alii, 1979) co� 

trole significativo, a alta concentração necessária para isso 

(4%) causou fitoxidês e a sua produção foi semelhante à tes

temunha. 

A ineficiência dos Óleos testados inviabiliza 

seu uso para o controle do VMM-Me. Os inseticidas carbamatos 

de aplicação no solo, como já discutido anteriormente,. pode

riam ser utilizados em combinação com outros métodos de con

trole, caso venha a ser registrado para o uso nesta cultura. 

4. 3. 2. Testes com substâncias ref'lectivas

4. 3. 2 .1. Efeito das purpurinas dourada e prateada

Os resultados. dos experimentos em que se pulv.§_ 

rizou purpurinas dourada e prateada em plantas testes de abo

brinha-de-moita cv. Caserta, no controle do VMM-Me, podem ser 
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vistos na Tabela 11. Verifica-se que durante as 8 exposições 

mensais (26/03/84 a 28/10/84) as plantas tratadas com a purpu

rina dourada apresentaram comportamento semelhante à testemu

nha. O tratamento com a purpurina prateada induziu um ligei

ro aumento na incidência do vírus. Lógicamente, sob essas O'.)D 

dições, seu uso deve ser condenado. 

4.3.2.2. Efeito da agua de cal 

Na Tabela 12 podem ser vistos os resultados d:.s 

experimentos em que se pulverizou água de cal� 10% sobre pl� 

tas testes de abobrinha-de-moita cv. Caserta durante 20 exp� 

sições mensais consecutivas (28/05/86 a 28/12/87). Verifica -

se que a incidência do VMM-Me não foi reduzida pela cal, sen

do as incidências comparáveis com as das testemunhas. 

Este experimento foi conduzido em razão do re

lativo sucesso obtido por MARCO (1986), quando pulverizou cal 

sobre plantas de batata e reduziu a incidência do PLRV, de r� 

lação persistente com os afídeos vetores e do PVY, de relação 

não persistente; no caso -do_ PLRV .a redução da ___ incidência medi 

da nos tubérculos foi de até 61% e no caso do PVY de até 68%. 

A razão pela qual as purpurinas dourada e pra

teada e a cal utilizadas não reduziram a disseminação do vi-

rus do mosaico da abobrinha não foi investigada. Entretan-

to, algumas hipóteses podem ser formuladas. A tendência de 

aumento da incidência observada no experimento anterior quan-
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Tabela 11. Efeito de pulverizações com purpurinas dourada e prateada, so
bre plantas testes de abobrinha-de-moita, no controle do VMM
Me, em campo. 

Relação 
-

entre numero de plantas expostas ( ne) e que se 
infectaram (ni) com o virus e as respectivas porcen-

Periodos de 
tagens (%), DOS 8 periodos de exposições. 

- Purpurina Purpurina Testemunha exposiçao dourada prateada 

ne/ni % ne/ni % ne/ni % 

19 26/03-26/04/84 51/33* 64,7 51/33 64,7 44/29 65,9 

29 27/04-29/05 50/25 50,0 57/44 77 ,2 56/34 60, 7 

39 28/05-26/06 5õ/16 27,6 49/6 12,2 58/14 24,1 

49 27/06-26/07 55/5 9,1 51/16 31,4 59/3 5,1 

59 27/07-28/08 35/5 14,3 35/9 25,7 37 /3 8,1 

69 29/08-25/09 37/1 2,7 41/1 2,4 34/0 o,o 

79 26/09-27/10 59/20 33,9 58/28 48,3 60/7 11, 7 

89 28/10-27 /11 58/19 32,8 53/14 26,4 55/26 47,3 

TOTAL 403/124 30,8 395/151 38,2 403/116 28,8 

* Total de 3 repetições.
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Tabela 12. Efeito de pulverizações com água de cal em plantas testes,ide a 
bobrinha-de-moita, no controle do VMM-Me, em campo. 

Períodos de 
.
-

exposiçao 

19 28/05-29/60/86 

29 30/06-27/07 

39 28/07-26/08 

49 27/08-28/09 

59 29/09-28/10 

69 29/10-27/11 

79 28/11-28/12 

89 29/12-27/10/87 

99 28/01-,,26/02 

109 27/02-29/03 

119 30/03-27/04 

129 28/04-28/05 

139 29/05-28/06 

149 29/06-27/07 

159 28/07-27/08 

169 28/08-27/09 

179 28/09-27/10 

189 28/10-27/11 

199 28/11-27/12 

209 28/12-27/01/88 

TOT'AL 

'Relaçao entré número de plantas expostas(ne) e que 
se infectaram com o vírus e as respectivas porcenta
gens, nos 20 períodos de exposição . 

ne/ní 

16/0* 

13/5 

30/5 

30/3 

26/7 

30/16 

16/12 

8/6 

18/7 

27/15 

18/17 

28/7 

30/1 

29/1 

29/0 

25/6 

18/11 

26/17 

28/23 

26/23 

4 71/182 

Cal Testemunha 

% 

0,0 

38,5 

16,7 

10,0 

26,9 

53,3 

75,0 

75,0 

38,9 

55,6 

94,4 
23,0 

3,3 

3,4 

0,0 

24,0 

61,1 

65,4 

82,1 

88,5 

38,6 

ne/ní 

14/2 

20/5 

30/7 

29/0 

28/13 

30/19 

17 /14 

3/2 

18/3 

26/11 

16/15 

30/13 

30/0 

30/1 

27/0 

20/0 

13/8 

25/18 __ 

28/19 

26/21 

460/171 

% 

14,3 

25,0 

23,3 

º· º 

46,4 

63,3 

82,3 

66,7 

16,7 

42,3 

93,7 

43,3 

0,0 

3,3 

o,o 

0,0 

61,5 

72,0 

67,9 

80,8 

37,2 

* Total de 3 repetições.
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do se utilizou purpurina prateada pode ter ocorrido em razao 

�� reflexão de comprimento de ondas não visiveis ao olho huma 

no, atrativa aos afideos ou a algumas espécies vetaras de for 

ma diferencial corno as observadas por COSTA (1972b) e MARCO 

(1986), ou ainda, os afideos ao descerem sobre essas superfi 

cies tornam-se excitados realizando inúmera; vôos curtos au

mentando a disseminação do vírus. O fato de a água de cal 

ter reduzido a incidência de vírus no trabalho de MARCD (1986) 

e não no experimento aqui relatado, talvez se deva _à espécie 

vetora envolvida na transmissão. Provavelmente o M. peh�i-

eae tenha sido a espécie mais importante no trª1>alho acima 

citado, enquanto que no nosso, as espécies de Aphi� e S. gha

minum, foram as mais importantes e devem ser menos sensíveis 

ou mesmo insensíveis a essa superfície reflectiva. 

As condições climáticas e a velocidade de de

senvolvimento das plantas também devem ser levadas em conta, 

pois, em regiões ou períodos chuvosos há perda de reflectivi

dade em razão da lavagem da superfície foliar, havendo neces

sidade de novas pulverizações logo após as chuvas; por outro 

lado, plantas como a abobrin..11.a de._moita crescem rapidamente, 

principalmente no período inicial de desenvolvimento vegetat_i 

vo, portanto, as folhas e as brotações novas mais susceptlveis 

se expandem e crescem sem a proteção dos produtos reflectivos. 

Finalmente, os pn:rlutos rei::;ielentes,de aplicação foliar, 

caro os utilizados nos ex perimento s  aguLdescritos,não trouxeram van

tagens na redução da disseminação da moléstia e, portanto,não 
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sao recomendados para esse uso. Há necessidade de outras pe� 

quisas visando avaliar novos produtos. 

4.3.2.3. Efeito da casca de arroz aplicada em 

faixas nas linhas de plantio 

Experimento 1: 

Os resultados deste experimento em que se apli 

cou casca de arroz .em .faixas de O (testemunha)� 60 e l20 cm, 

ao longo das linhas de plantio, em urna cultura comercial de 

abobrinha-de -moita cv. Caserta, podem ser vist9s na Tabela 

13. Na Figura SA, podem ser vistas as curvas das incidências

semanais dos 3 tratamentos. 

As primeiras plantas afetadas foram observadas 

fora das parcelas, no protocolo realizado no dia 11/05, 17 

dias apos o plantio. Na semana seguinte a primeira plantaaf� 

tada dentro das parcelas foi observada, em uma das testemu

nhas. O atraso na introdução do vírus no experimento foi de 

uma semana no tratamento em que se aplicou a casca de arroz 

em 50% da área (_faixa de 60 cm), em duas semanas no tratamen 

to em que se cobriu toda a area com casca de arroz (faixa de 

120 cm). A partir da primeira planta afetada, a dissemina-

çao foi aumentando, na testemunha, de uma forma relativamen

te constante, atingindo a in_cidência máxima ( 56, 2%) entre to

dos os tratamentos. Naquelas parcelas com faixas de 60 a 

120 cm de casca de arroz, a incidência manteve- se baixa até 
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Tabela 13. Efeito da casca de arroz aplicada em faixas de 2 larguras, no 
controle do VMl'i-Me, em cultura comercial de abobrinha-de- moí ta. 

Relação entre número de plantas expostas (ne) e infectadas 
(ni), nos tratamentos em que se aplicou a casca de arroz 

tfl o 
faixas de O (testemunha), 60 e 120 cm, nas linhas de plantio \O •ri 

Data o.. .jJ e respectivas porcentagens (7.), nas datas indicadas. m e 

UJ ,--4 

l'\i p.. O (testemunha) 60 cm 120 CID •ri 

ne/ni % ne/ni % ne/ni % 

11/05 17 513/0* º· º 524/0 0,0 506/0 o,o 

18/05 24 506/1 0,2 523/0 0,0 503/0 0,0 

25/05 31 506/14 2,8 523/1 0,2 503/0 0,0 

01/06 38 506/19 3,7 523/2 0,4 501/1 0,2

08/06 45 506/57 11,3 523/18 3,4 501/17 3,4 

22/06 59 506/128 25,3 522/35 6�7 501/20 4,0 

06/07 73 489/275 56,2 519/194 37,4 497 /134 27,0 

*Total de 3 repetições.
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os 59 dias do plantio, verificando-se em seguida, 
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um aumen-

to relativamente elevado aos 73 dias. Observa-se uma redução 

significante dos dois tratamentos quando comparados com o con 

trole, mas entre os tratamentos praticamente nao se verifi-

cou diferença. 

Experimento 2: 

Conoo efeito da casca de arroz aplicada em fal 

xas de 60 cm foi comparável ao de faixas de 120 cm no experi

mento anterior, tencionou-se verificar no presente experime� 

to, o efeito de uma faixa de 30 cm, reduzindo assim a quanti-

dade de casca a ser utilizada no campo. Os resultados da in-

cidência semanal do VMM-Me, total das 8 repetições, de cada 

tratamento podem ser observados na Tabela 14. Verifica-se que 

o início da disseminação do vírus foi bastante tardia. Quan

do as plantas iniciaram o florescimento, em 03/08, nenhuma 

das plantas se encontrava afetada pelo vírus, portanto, o pe-

riodo em que o vírus causa maior perda de produção já havia 

passado. Somente duas semanas após, quando se iniciaram as 

colheitas, verificaram-se plantas infectadas (Figura 6) e em 

incidências relativamente elevadas. A análise de variância 

das porcentagens médias, transformadas em arco seno raiz qua

drada, nos dias 17/08 e 24/08, quando as diferenças foram mais 

evidentes, mostraram signifiçância ao nivel de 10%, dos trata 

mentos com casca de arroz, em comparação com a testemunha. Is 

to mostra que a casca de arroz, mesmo em faixas de 30 cm, ap� 
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Tabela 14. Efeito da casca de arroz aplicada em faixas de 3 larguras, no 
controle do VMM-Me, em cultura comercial de abobrinha-de -moita. 

Data til o 
\O .,.; 

p.. .wtil o

Relação entre numero de plantas expostas (ne) e numero de 
plantas infectadas (ni) em cada um dos tratamentos em que 
se aplicou casca de arroz em .faixas de O (testemunha), 30, 
60 e 120 cm nas linhas de plantio e as respectivas porcent� 
gens (%), nas datas indicadas. 

CiÍ 
til ,--1 
CiÍ p.. 

.,..; O (testemunha) 

ne/ni 

20/07 30 77 /O* 

27/07 37 76/0 

03/08 44 76/0 
(florescimento) 
10/08 51 76/0 

17/08** 58 76/19 
(colhei ta) 
24/08** 65 74/30 

o,o 

º· º 

0,0 

25,0 

40,5 

31/08 

08/09 

72 

79 

73/73 100,0 

73/73 100 ,o

*Total de 8 repetições.

30 cm 

ne/ni 

78/0 

75/0 

75/0 

7S/0 

75/7 

73/18 

% 

0,0 

0,0 

0,0 

o,o 

9,3 

24,6 

71/70 98, 7 

71/71 100,0 

60 cm 

ne/ni 

80/0 

79/0 

79/0 

79/0 

79/9 

78/20 

0
.,

0 

0,0 

0,0 

o,o 

11,4 

25,6 

75/74 98, 7 

75/7S 100,0 

120 cm 

ne/ni 

78/0 

78/0 

78/0 

78/0 

78/6 

76/14 

% 

0,0 

0,0 

0,0 

º· º 

7,7 

18,4 

74/74 100,0 

74/74 100,0 

**As análises de variância das médias destas datas, transformadas em arco 
seno raiz quadrada das porcentagens, mostraram. significância ao nível 
de 10%, ém relação ao controle. 



Figura 6. Plantas de abobrinha-de-moita no ensaio com superfície 
reflectiva de casca de arroz. A - Planta infectada. ;B -
Planta sadia. 

69.
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rentemente ainda apresentava o mesmo efeito dos tratamentos em 

faixas mais largas, reduzindo significativamente a 

eia. Estas diferenças podem ser melhor observadas na 

incidên-

Figu-

ra 5B. Elas são maiores nessas duas datas. Na semana segui� 

te as incidências são praticamente semelhantes, e extremamen

te altas, podendo-se dizer que toda a cultura já se encontra 

afetada com o vírus de maneira generalizada. Do modo que a 

disseminação do VMM-Me ocorreu neste experimento verifica-se 

que a pressão de inóculo foi muito grande em um período de 

apenas duas semanas. É provável que grandes revoadas de afí

deos vetores tenham ocorrido uma ou duas semanas antes, cau

sando essa enorme disseminação. 

A produção de frutos, em gramas, em cada uma 

das 8 repetições podem ser observadas na Tabela 15. Em virtu-

de de o início das infecções ter sido bastante tardio, apos 

o florescimento, não se realizou a análise estatística desses

resultados, pois, qualquer diferença significativa seria de

vido a outros fatores que não ao vírus. Por essa tabela veri 

fica-se que, de uma maneira geral, a produção foi relativamen 

te maior nos tratamentos em que se aplicou casca de arroz no 

solo do que na testemunha, sem cobertura .alguma. Este fato 

provavelmente se deve ao benefício que a cobertura morta traz 

as plantas, retendo a umidade do solo por mais tempo. A fai

xa mínima de apenas 30 cm já_ foi suficiente para dar a produ

çao máxima, comparável aos outros tratamentos em que se apli

cou casca de arroz em faixas mais largas. 
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Tabela 15. Efeito da casca de arroz aplicada em faixas, na produção da abo 
brinha-de,noi ta. 

Produção de frutos de abobrinha (em gramas) nas parcelas em que 
se aplicou casca de arroz em faixas de O (testemunha), 30, 60 e 

Repeti- 120 cm. 

çoes 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Total 

Media/ 
parcela 

Média/ 
planta 

O (testemunha) 

. 21.085 (10) 

23 .500 (10) 

13.255 (09) 

11.870 (09) 

17 .880 (10)

12.365 (10) 

15 .800 (10) 

13.250 (09) 

129 .005 (77) 

16.125 

1.675 

30 

31. 980 (10)

21.495 (10)

21.085 (09)

15 .875 (10)

18.905 (10)

22. 200 (10)

19 .550 (10)

26.315 (10) 

177.405 (78) 

22.175 

2.274 

60 

24.845 (10) 

19.945 (10) 

25 .005 (10) 

21 .835 (10) 

18 .065 (10) 

22. 735 (10)

21.270 (10) 

19.355 (10) 

173 .055 (80) 

22.631 

2.26.3 

120 

21.640 (10) 

21.580 (08) 

21.645 (10) 

28.660 (10)

20. 400 (10)

23.560 (10)

15 .370 (10)

23.215 (10)

176 .070 (}8) 

22.008 

2.257 

Obs.: O numero entre parênteses representa o numero de plantas da pare� 

la. 
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Os resultados obtidos nos dois experimentos � 

tram que a casca de arroz tem como efeito principal o de re-

tardar a entrada da moléstia na cultura, como já observado 

pela maioria dos pesquisadores que testaram superfícies re

flectivas. Seu efeito é melhor justamente no período em que 

as plantas novas são mais suscept.Íveis à infecção e quando 

afetadas produzem significativamente menos (YUKI & COSTA
1

).

Quando o efeito do tratamento começa a desaparecer as plantas 

já passaram do período de florescimento e infecções posterio

res não trazem mais prejuízos à produção. A grande vantagem, 

portanto, desse método, e atrasar o desenvolvimento da doen

ça, retardando o inicio das infecções em 1 a 2 semanas, pode� 

do mesmo retardar por 30 dias (COSTA & COSTA, 19 71) , depende� 

do das condições de disseminação da moléstia. 

MESSIAEN et alii ( 19 6 7) e ADLERZ .& EVEREIT (1968) 

verificaram que quanto maior a área coberta com supc--rficíes. alu 

minizadas, maior a eficiência no controle. Nas condições em 

que foram conduzidos os experimentos, não foi verificada essa 

tendência. Faixas relativamente estreitas, como a de 30 cm, 

aparentemente foram suficientes para dar um efeito máximo ao 

controle. 

O modo pela qual a casca de arroz evitou a dis 

seminação precoce do vírus é desconhecida. As espécies de 

1 -
YUKI, V.A. & COSTA, A.S. Avaliaçao de perdas causadas 

VMM-Me, em abobrinha-de-moita cv. Caserta, 1990 (dados 

puh li cados 

pelo 

nao 
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Aphi.ó e S. gfla.minu.m, vetores considerados mais importantes na 

epidemiologia do vírus, mostraram-se, em relação a M. pelL.ól-

cae, relativamente pouco sensíveis e indiferentes casca 

de arroz (COSTA, 1970b). Três hipóteses foram formuladas: a 

primeira é de que como a maior proporção dos vetores perten

ce às espécies de Aphl.ó e S. gflaminu.m, como já foi demonstra-

do anteriormente, embora menos sensíveis que algumas outras 

espécies vetoras, o grau de repelência, já seria suficiente@ 

ra reduzir a incidência do vírus. A segunda hipótese e de 

que, ao contrário do conceito geral de que a casca de arrozre 

pele os afideos, ela estaria atraindo-os. Ele� desceriam so

bre a casca de arroz e, ao realizar as picadas de prova, dani 

ficariam seus estiletes, tornando-se incapazes de se alimen

tar nos vôos subsequentes, ou ainda, nessas picadas sobre es

sas superfícies haveria uma certa limpeza dos estiletes. O 

fato de a casca de arroz estar atraindo os vetores, poderia 

estar reduzindo também o número de afideos que descem sobre 

as plantas de abobrinha, pois, sabe-se que o numero de afi

deos que descem por unidade de area se torna tanto menor quanto 

maior essa superfície atrativa (COSTA & LEWIS, 1967), portan

to, a pre�sao de inóculo se reduziria. Finalmente, a tercei

ra hipótese é de que no período em que foram conduzidos os ex 

perimentos (maio/junho a julho/setembro}, nem o grupo das es-

pécies de Aph,L.ó, nem S. 91Lam.{,num, teria importância epide-

miológica, devido a sua baixa população alada em revoada. A 

disseminação da moléstia estaria sendo feita por outras espé-
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cies mais sensíveis à reflexão da casca de arroz, como seria 

o caso do M. pe.Jz..óic.ae., conforme já demonstrado por COSTA 

(1972b) e também porque é no inverno que se verificam as 

maiores revoadas desse eficiente vetor. Pesquisas estão sen 

do conduzidas visando esclarecer o assunto� 

Os dois experimentos de casca de arroz aqui re 

latados foram conduzidos dentro dos períodos de menores inci 

dências do VMM-Me. Isto não foi feito propositalmente, mas 

respeitando o período de plantio do próprio produtor que, mes 

mo correndo risco de geadas, preferia tentar a produção nessa 

época, visando obter melhores preços. Por outro lado ainda, 

esse produtor achava bastante difícil produzir.abobrinha do 

tipo italiano em outras épocas devido ao mosaico, preferindo 

plantar outras espécies mais resistentes, como a cv. menina. 

Nas condições em que foram conduzidos os dois 

experimentos, a casca de arroz aplicada em faixas de no mini

mo 30 cm, ao longo das linhas de plantio, mostrou ser um bom 

método de controle. Além disso, e barato e de efeito relati

vamente prolongado na cultura, até pelo,.menos o inicio do 

florescimento. Traz ainda as vantagens da cobertura morta e 

não caus� poluição ao meio ambiente. É provável que este mé

todo possa ser utilizado em outras culturas que tenham probl� 

mas de fitoviroses transmitidas por afídeos. 
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5, CONCLUSOES 

- O grupo de espécies de AphiJ.:i representou 47, 1 %

do total dos afldeos coletados no período de 1984 a 1988. S.

g�aminum representou 20,5%, RhopaloJ.:iiphum spp. 6,9% e M. peh

J.:iic.ae 6,5%. 

- As epocas de revoadas mais densas foram mais

ou menos definidas no ano, de acordo com cada espécie ou gru

po de espécies. 

- Os períodos de maiores incidências da molés

tia ocorreram nos meses mais quentes do ano, ou seja, do fi

nal da primavera (novembro) até meados de outono (maio) . As.curvas 

revoadas de AphiJ.:i spp. e S. g�aminum foram as que apresent� 

raro as melhores correlaçõesgráficas com.a da incidência do VM..M

Me. As de M. peM..ic.a.e. e R.hopal.oJ.:iiphum spp. não apresentaram correlação. 

- M. pehJ.:iic.ae foi experimentalmente a espécie

vetora mais eficiente na transmissão do VMM-Me, seguida por 
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A. 6abae �olanella, S. gham,<_,YW.m, A. c.Ji..ac.c.ivoha, A. 

- Os inseticidas carbamatos Aldicarb e Ga.rbofu

ran reduziram a incidência ào vírus, mas nao suficientemente 

para que pudessem ser recomendados. O inseticida carbamato 

Pirimicarb, o Óleo vegetal (Natur I oil) e o mineral (Triona B) , 

a purpurima dourada e a prateada e ainda a água de cal, 

reduziram a incidência do vírus. 

nao 

- A casca de arroz reduziu significativamente a

incidência do VMM-Me, mesmo quando aplicada em faixas de 30cm 

ao longo das linhas de plantio. Nessa quantidade a utiliza 

ção da casca de arroz torna-se praticamente viável em 

relativamente grandes. 

areas 
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