
CONTROLE MICROBIANO DO GORGULHO DA CANA-DE-AÇUCAR 

Sphe.nopho�u� le.vi� VAURIE J 1978 (COL,: CURCULIONIDAE) 

COM Be.a.uvwa.spp.E Me..tcvrlu.ziwn a.nMoplia.e. (METSCH ,) SoROKIN
J 1883 

FRANCISCO BADILLA FERNÁNDEZ 

Engenheiro Agrônomo 

Or ientador: Prof. Dr. S:ERGIO BATISTA ALVES 

Dissertação apresentada à Escola 
Superior de Agricultura "I.!uiz de 
Queiroz", da Universidade de São 
Paulo, para obtenção do título 
de Mestre em Ciências Biolôgiaas. 
Área de Concentração: Entomolo
gia. 

PIRACICABA 
Estado de São Paulo - Brasil 

Agosto - 1989. 



CONTROLE MICROBIANO DO GORGULHO DA CANA-DE-AÇOCAR 

Sphenophonu� levi� Vaurie, 1978 (COL.: CURCULIONIDAE) 

COM Beauv�a spp. E Me.,ta11.hlúum aM,,6opü.ae (Mets eh.) Sorokin, 188 3 

Aprovado em: 05.09.1989 

Comissão Julgadora: 

Prof. Dr. Sérgio Batista Alves 

Dr. Newto n Macedo 

Dr. Enrico de Beni Arrigoni 

Francisco Badilla Fernândez 

ESALQ/USP 

PLANALSUCAR/Arara s 

COPERSUCAR/Piracicaba 

Prof. Alves 



Ao �aQ�ióZQio e abnegação 

da minha mãe, pelo amo� 

que eu lhe p�oóe��o (in memo�ian) 

Ao meu pai, meu� i�mão� 

e ã minha avô. 

OFEREÇO E VEVICO. 

iii.



iv. 

AGRADECIMENTOS 

À "Dirección de Investigación y Extensión de 
la Cana de Azúcar, Consejo Nacional de Investigaciones Cien
tíficas e Tecnológicas (CONICIT)" na Costa Rica, e à Coorde
nadoria para o Aperfeiçoamento da Pesquisa a Nível Superior 

(CAPES) do Brasil, pela liberação e auxílio financeiro para 

realizar o curso de pós-graduação, 

Ao Dr. Sérgio Batista Alves, Professor Associa 

do do Departamento de Entomologia, pela orientação e aju
da na elaboração deste trabalho e pelo estímulo, conhecimen 
tos e amizade. 

Aos professores do Departamento de Entomolo
gia da ESALQ/USP, especialmente aos Doutores Roberto Antonio 
Zucchi e José Roberto Postali Parra, pelos ensinamentos e 

amizade oferecidos em todo momento. 

À Dra. Marinéia de Lara Haddad pela ajuda no 

planejamento deste trabalho e na análise estatística dos da

dos obtidos. 

Ao Dr. Jerry Stimac da Universidade da Fl6ri

da pela elaboração do Summary. 

À Dra. Vânia Pires Ferreira pela sua colabora 
çao nos trabalhos de laboratÓTio. 

Aos funcionários do Setor de Entomologia do 
Centro de Tecnolo,gia Copersucar, e Usina Santa Helena, MSc. At
tilio Precetti, Dr. Enrico De Beni Arrigoni, técnicos agrí

colas Antonio Carlos e Benedito C. Henrique, assim como aos trabalhad� 
res de campo, especialmente a José Pires da Silva e Benedito Bachega pe
lo apoio e recursos necessários para os trabalhos de campo. 



v. 

Aos colegas de curso Pedro, Daniel, Enrique 

Castiglioni, Ana Maria e Marilene, pela amizade, colaboração 

e estímulos recebidos. 

Aos colegas e funcionários do Laboratório de 

Patologia de Insetos do Departamento de Entomologia da ESALQ/ 

USP, em especial Solange, pela colaboração e amizade. 

A meus familiares o agradecimento profundo e 

sincero pela sua confiança, apoio moral e espiritual que sem 

pre me brindaram. 

A todas aquelas pessoas que direta ou indire

tamente colaboraram na execução deste trabalho. 



Vl . 

SUMÁRIO 

LISTA DE TABELAS 

LISTA DE FIGURAS 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Página 

xi 

xvii 

RESUMO • . • • • • . • • . . • . • • . . • . . • . . . . . • . . • • . • • . . . . . . • • . . XXl 

SUMMARY 

RESUMEN 

. .  � . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

xxiii 

XXV 

1 . I NT RO DU ÇÃO ................................ � . . • . . . O 1 

2. REVISÃO DE LITERATURA 03 

2.1. Gorgulho da cana-de-açGca r Sphenopho�u-0 le-

VÁ..-0 Vaurie, 19 78 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O 3 

2.2. Emprego de Beauve.�ia spp.eMe.ta�hizium anÁ..-0!!_ 

plia.e. no controle de pragas .•... ... ... .. . . 06 

2.3. Dosagens utilizadas de Be.auve� ia spp . e M� 

:taJth,túum a�opliae no controle de pragas . . . . . . . O 8 

2.4. Seleção de isolados de fungos entomopatogê-

ni e os .......................... " . . . . . . . . . . 14 

2.5. Uso de iscas com fungos entomopatogênicos no 

controle de insetos ..... .•...... .......... 15 

2.6. Persistência de Beauve.�ia spp. e Meta�hi-

zium a�opliae em diversos substratos 18 

3. MATERIAL E MtTODOS . . . . . . . . . . . • . . . • . . . . . . . . . . . • . 20 

3 .1. Material . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 

3.1.1. Inseto utilizado n a  pesquisa ..... .. 20 

3.1.2. Patógenos estudados ............•. .. 20 

3.1.3. Meios de cultura .••... ... ...... .... 22 

3.1.4. Equipamentos . . . .. . .. . ... ... . ... •. .• 23 

3.1.5. Outros materiais . . ...... ....•...... 23 

3.2. Métodos .................... ·............... 24 

3.2.1. Man utenção de Sphenopho�u-0 levi-0 em 

laborató rio 

3.2.2. Produção de in6culo ............... . 

24 

24 



vii. 

Página 

3.2.3. Experimentos de laboratório ........ 26 

3.2.3.1. Determinação do tempo letal 

médio, porcentagem de mort� 

lidade de Sphenophohu� le

vi� com Beauvehia ba��ia

na isolado 447, em diferen-

tes dosagens ....... �····· 26 

3.2.3.2. Avaliação da viabilidade 

dos conídios de Beauvehia 

ba��iana isolado 447 

3.2.3.3. Potencial de inóculo de 

Beauvehia ba��iana isolado 

29 

44 7 . • . • • • . . • . . • • • • . • . • • . . 29 

3.2.3.4. Patogenicidade de isolados 

de Beauvehia spp. ao gorg� 

lho Sphenophohu� levi� ... 30 

3.2.3.5. Produção de conídios pelos 

cadáveres de Sphenophohu� 

!e.vi.ó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 

3.2.3.6. Determinação da Taxa de Po 

tência e análise de agru-

parnentos . . . . .. . . . . . . . . . . . .

3.2.3.7. Eficiência de Metahhizium 

ani-0opliae sobre os adul-

31 

tos de Sphenophohu� levi�. 31 

3.2.3.8. Patogenicidade do Metahhi

zium ani� a pliae e Beauvehia 

ba-0-0iana sobre os adultos 

de Sphenophohu-0 levi� qua� 

do inoculados em seções de 

colmo de cana-de-açúcar us� 

dos corno isca . .. ......•.. 33 



3. 2. 3. 9. Sobrevivência de ovos de Sp�
nophohU-6 le.vL6 quando colocados 
em iscas de cana-de-açúcar ino

culadas com Be.auvou.a bcu..ú .. aJf!Cl e 

viii. 

Página 

Me.:taJdu.Ú,UYI, ª�-"0/JÜúC. 34 
3.2.4. Experimentos de campo .............. 35 

3. 2. 4 .1. Eficiência de Me.:tMhiúum an,i_,-
-0opliae. isolado 259 sobre 
adultos do Sphe.nophohu-0 le.
vi-0 quando aplicado em is-

cas de cana-de-açúcar ..... 35 
3.2.4.2. Patogenicidade do Me.:ta�hi

zium ani-0opliae. isolado 259 
e Be.auve.hia ba-0-0iana isola

do 447 sobre os adultos de 

quando 
aplicados em iscas de cana-

de-açúcar . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO ...••..••..•........ �.... 43 

4.1. Ensaios de laboratório •.• • •. . .. •.. ... ••. . . 43 
4.1.1. Patogenicidade de Be.auve.hia ba-0-0ia

na ($als.) Vuill. isolado 447 sobre 

adultos de Sphe.nophohu-6 le.vi-6 Vaurie, · 

em diferentes dosagens ...........•• 43 
4.1.1.1. Determinação do potencial� 

i11ôculp .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 3 

4.1.1.i. Patogenicidade . . . . . . . . • . . . 44 
4.1.1.3. Determinação da dose letal 

média (PLso) e dos tempos 
1 e tais m é d i os (T L s 5 o) . . . . . 4 7 

4.1.2. Patogenicidade dos isolados de Be.au-
ve.hia spp. sobre adultos de Sphe.noph9_ 

49 



lX. 

Página 

4.1.2.1. Determinação do potencial de 

inóculo ., ........ 110 •••••• o, •• " • 49 

4.1.2.2. Eficiência dos isolados de 

Beauven~a spp. sobre adultos 

de Spheno phonu.6 lev;.ó ....... 50 

4.1.2.3. Determinação dos tempos le-

tais médios e Taxa de Potên-

cia "" ... " ... " ........... "... 53 

4.1.2.4. Produção de conídios em cad~ 

veres de adultos de S ph en.oph~ 

fL U-ó l e. v~.6 .."......"........ 5 6 

4.1.3. Patogenicidade de isolados de Me~anh~ 

zium an~.óopliae para adultos de Sphe-

nophonu.6 levi.ó .... •.. ....... ..... ... 59 

4.1.3.1. Determinação do potencial de 

inôculo .................... 59 

4.1.3.2. Eficiência dos isolados de 

Me~anh;zium ani.óopl~ae sobre 

adul tos de Sphenophonu-ó levú. 60 

4.1 .3.3. Determinação dos tempos letais 
médios e Taxa de Potência de iso

lados de Me~anhJ..z~um wti.6 opüae s.s? 

bre Sphenophonu-ó levú ........ 63 

4.1.3.4. Produção de conídios pelos 

cadáveres de adultos de Sph~ 

nophonu.ó levi.ó ............. 65 

4.1.4. Inoculação do Me~anhizium ani.6opli~ e 

Beauvenia baMiana em pedaços de cana-de 

-açúcar usados corno iscas .••........ 69 

4.1.4.1. Eficiência dos isolados de 

Me;tanhizium avú..6opliae BeauveJUa 

baMiana sobre adul tos de Sp~ 

vlOphonu.ó levi.6 ............. 69 



x. 

Página 

4.1.4.2. Determinação dos tempos le

tais médios e Taxa de Potên 

cia ."""."."""""" .. "."".... 74 
4.1.4.3. Produção de conídios pelos 

cadáveres de adul tos de Sph!!: 

nopho~u~ iev~~ ..... ....... 76 

4.1.4.4. Sobrevivência de ovos de 

Sphenopho~u~ levi~ quando 

ovipositados em iscas de ca 

na-de-açúcar • 11 •• " " • " •••• " .. 79 

4.2. Experimentos de campo ..... ....... ...... ... 81 

4.2.1. Eficiência de iscas tratadas com Me

ta~hiz~um ani~opliae isolado 259 so 

bre adultos de Sphenopho~u~ levi~ 81 

4.2.2. Números de adultos capturados por 

isca ..... " ..... 11 ••• """""""""""."."" 87 
4.2.3. Patogenicidade do Meta~h~zium ani~o 

pliae isolado 259 e Beauve~~a ba~~ia 

na isolado 447 sobre adultos de Sph~ 

nopho~u~ levi~, quando aplicados em 

iscas de cana-de-açúcar .. ....... ... 95 

5" CONCLUSOES "."."""""""""" .. """""""""""""""" .. """" 1 03 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS " " . " " " " " . " " . " " " . " " " " . " " " 105 



xi. 

LISTA DE TABELAS 

TABELA N9 Página 

01 Relação dos isolados de M. aYl.~,6opLtae.var. 

02 

03 

04 

05 

06 

aYl.~.óopl~ae., 

pedeiros 

respect i vas procedências, ho~ 

originais e datas de coleta 

Relação dos isolados de Be.auve.~~a spp., 

relativas procedências, hospedeiros ori-

21 

ginais e datas de coleta ............... 21 

NGmero de conídios de B. ba.ó.ó~an~ isola

do 447, que efetivamente permaneceram s~ 

bre o tegumento dos adultos de S. le.v~.ó. 43 

Porcentagem de mortalidade acumulada de 

adul tos de S. le.v,ü causada por B. b~,6~9: 

na isolado 447, após 13 dias da inocula 

ção. Temperatura: 26 ~ 0,5 9C, fotofase: 

12 horas. Piracicaba, SP .•...•...... •.. 4S 

Tempos letais (TLsol e intervalos de con 

fiança lle) obtidos pelo tratamento de 

adultos de S. le.v~.ó com o fungo B. ba.ó.ó~0: 

na isolado 447. Temperatura: 26 ± 0,S9C 

e fotofas~: 12 horas. Piracicaba, SP ..• 48 

Número de conídios de sete isolados de 

Be.auve.~~a spp., aplicados na dosagem de 

8xlO ll conídiosjbalão, que efetivamente 

permaneceram sobre o tegumento dos adul-

tos de S. le.v~.ó ........................ 49 



TABELA W' 

07 

08 

09 

10 

11 

12 

Porcentagem de mortalidade acumulada de 

adultos de S. levi~ causada pelos isol~ 

dos de Beauvehia spp. após 17 dias. Tem 

peratura: 26 ± 0,5 9 C; fotofase: 12 ho-

xii. 

Página 

ras. Piracicaba, SP . .................. 51 

Análise de variância da mortalidade de 

adultos, machos e f~meas, de S. levi~ 

por Beauvehia spp. Temperatura: 26 ± 

O,5 9 C; fotofase: 12 horas. Piracicaba, 

S P •••••• "............................. 51 

Médias das porcentagens de mortalidade 

de, machos e f~meas de S. le-

vi~ inoculados com Beauvehia spp. 

Tempos letais e taxas de pot~ncia resul 

tantes da inoculação de adultos de S. 

levi~ por Beauvehia spp. Temperatura: 

26 ± 0,5 9 C; fotofase: 12 horas. Piraci-

52 

caba, SP .............................. 54 

Produção média de conídios de sete iso

lados de Beauvehia spp. em adultos de 

S. levi~ após 15 dias da inoculação.Te~ 

peratura: 26 ± 0,5 9 C; fotofase: 12 ho-

ras. Piracicaba, SP . .............. ... 57 

Número de conídios de sete isolados de 

M. ani~opliae, aplicados na dosagem de 
8xlO ll conídios/balão, que efetiv~ente 
permaneceram sobre o tegumento dos adul 

tos de S. l e v i~ ....................... 6 O 



TABELA N9 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

Porcentagem de mortalidade de adultos de 

S • .te.vÁ...6 causados pelos isolados de M. 

anÁ..~op.tÁ..ae. após 22 dias. Temperatura:26~ 

0,5 9 C; fotofase: 12 horas. Piracicaba, 

xiii. 

Página 

SP ........ " ............................ 61 

Análise de variância da mortalidade de 

machos e fêmeas de S . .te.vÁ...6 provocada p~ 

los isolados de M. anÁ...6opfÁ..ae. • ••••• •••• 61 

Médias das porcentagens de mortalidaie de 
machos e fêmeas de S. fe. vÁ...6 

inoculados com os isolados de M. anÁ...6o-

pt~a.e. .. " ..•••......• " .......... "....... 6 2 

Tempos letais e Taxas de Potência resul

tantes da inoculação de adultos de S. 

-te. vÁ...6 por M. anÁ...6 o pfÁ..ae.. Temperatura: 26 ~ 

0,5 9 C; fotofase: 12 horas. Piracicaba, 

S P ••••••• "."........................... 6 4 

Produção média de conídios dos isolados 
de M. anÁ...6op.tiae., pelos adultos 

de S. fe.vÁ...6 ap6s 15 dias da inoculação. 

Temperatura: 26 ± 0,5 9 C; fotofase: 12 ho 

raso Piracicaba, SP .. ................. 66 

Médias das porcentagens de mortalidade de 

adultos de S. fe.vÁ...6 pelos isolados de M. 
anÁ...6op.tÁ..ae. e B. ba.6.6Á..ana. Temperatura; 26 .:!:. 

0,5 9 C; fotofase: 12 horas. Piracicaba, 

S P ••••••••••••• """ .... "."""............. 6 9 



TABELA N9 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

Análise de variância do numero de adul 

tos machos, e fêmeas, de S. l~v~~ mortos 

pelos isolados de M. an~~opl~a~ e B. 

ba~~~ana. Temperatura: 26 + 0,5 9C; fo-

xiv. 

Página 

tofase: 12 horas. Piracicaba, SP ..... 70 

Desdobramento dos graus de liberdade& 

análise de variância .................. 

Médias das porcentagens de mortalida-

de, 

l~v~~ 

fêmeas e machos 

causadas pelos isolados 

de 

de 

S . 

M. 

70 

an~~ o pl~a~ e B. ba~~~ana ............. 71 

Tempos letais (TLs 501 e intervalos de 

confiança (JC1, obtidos pela inocuJação 

com M. an~~opl~a~ e B. ba~~~ana. Tem

peratura: 26 ± 0,5 9C; fotofase: 12 ho-

raso Piracicaba, SP ••••••••••• " • 111 ••• 

Número de conídios de M. an~~opl~a~ e 

B. ba~~~ana produzidos pelos adultos 00 

S. l~v~~ após 21 dias da inoculação. 

Temperatura: 26 ± Q,5 9 C; fotofase: 12 

74 

horas. Piracicaba, SP ..... ... ....... 77 

Porcentagens de sobrevivência de ovos 

de S. l~v~~ e fatores que afetam a sua 

mortalidade. Temperatura: 26 ± 0,5 9C; 

fotofase: 12 horas. Piracicaba, SP 79 

Número de adultos de S. l~V~h mortos 

pelo M. an~~opl~a~ e por outras cau-

sas, em 3 avaliações. Piracicaba, SP . 81 



TABELA N9 

26 

27 

28 

29 

3D. 

31 

xv. 

Página 

Análise da variância entre a mortalida-

de adultos de s. co-

letados em toletes de cana-de-açúcar,a-

mostragens e sua interação. Piracica-

ba, SP .. 111 111 11 ........... 111 •••••••••••••• 111.. 82 

Médias das porcentagens de mortalida 

de de adultos de S. .te. vÁ-.6, ob tidas em 

iscas de cana-de-açúcar inoculadas com 

M. anÁ-.6opfÁ-ae. e na testemunha. Piraci-

caba, SP ............................... 82 

Médias das porcentagens de mortalida

de de adultos de S . .te.vÁ-.6, coletados em 

toletes de cana-de-açúcar inoculados com 

M. an~.6opt~ae. .•..•••..•••.•• 111 111 •••••• 111. 83 

Análise de variância entre o numero de 

adultos de coletados 

em toletes de cana-de-açúcar, amostra-

gens e sua interação. Piracicaba, SP.. 88 

Número médio de adultos de S. fe.vÁ-.6 co

letados em cinco períodos de amostra

gens, em toletes de cana-de-açúcar com 

e sem fungcl nas condições de campo. Pi-

racicaba' SP, abril de 1989 ........... 89 

Número de adultos de S. fe.vÁ-.6 captura-

dos em toletes de cana-de-açúcar com 

e sem inoculação de M. anÁ-.6o-

p.tÁ-ae.. Piracicaba, SP, abril de 1989.. 89 



TABELA N9 

32 

33 

Análise de variância entre a mortalida 

de adul tos de S. te.vi.ó, 

coletados em toletes de cana-de-açúcar, 

amostragens e sua interação. Piracica 

XV1. 

Página 

ba, SP ..... ti ••••••••• ,. ••••••• ".......... 97 

Médias da porcentagem de mortalidade 

de adultos de S. le.vi.ó, cole 

tados em iscas de cana-de-acúcar, com 

e sem inoculação de B. ba.ó.óia-

na isolado 447. Piracicaba, SP ..... . 98 



FIGURA. N9 

01 

02 

03 

04 

OS 

0.6 

0.7 

0.8 

LISTA DE FIGURAS 

Balão de vidro utilizado para a inocu

lação de adul tos de S. .te.v.,[,ó, 

nas diferentes dosagens de Be.auveh.,[a 

xvii. 

Página 

ba,ó,ó.,[ana isolado 447 . ...... ... ....... 27 

Caixas de poliestireno cristal, conten 

do seções de cana-de-açúcar, para ali

mentação dos adul tos de S..te. 

v.,[,ó durante o período de observação.. 28 

Aplicação da massa fúngica nos toletes 

de cana-de-açúcar, no experimento de 

campo """""""""""""""""""""""""""""""" 37 

Toletes de cana-de-açúcar inoculados com 

a rm.ssa fúngi ca de M. aYl..,[,ó o p-f..,[ae. ••••••• 

Colocação das iscas inoculadas com a 

massa fúngica, na base da touceira da 

38 

cana-de-açúcar .•....• ... ... ... ....... 39 

Cobertura das iscas com folhas de ca-
-na-de-açucar """"""""""""""""""" .. """"" 39 

Porcentagem de mortalidade ae adultos 

de S. -f.e.v.,[,ó provocada por B. ba-ó 

,ó.,[aYl.a isolado 447, em quatro dosagens. 

Porcentagem de mortalidade, tempos le

tais médios e numero de conídios por 

adulto de s. inocula 

dos com Be.auve.h.,[a spp. 

46 

58 



FIGURA N9 

09 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

xviii. 

Página 

Número de agrupamentos para dois ní-

veis de semelhança de sete isolados de 

Be.auve.Jt-i.a spp. ....................... 59 

Porcentagens de mortalidade, tempos l~ 

tais médios e número de conídios por 

adulto de s. i no.c ulados 

com M. aYl-i.,óop.i-i.ae. ..................... 

Número de agrupamentos para três ní

veis de semelhança de sete inoculados de 
M. an,t.6opliae. ......................... . 

Taxas de Potência de M. aYlL~ op.i-i.ae.(259) 

e B. ba,ó,ó-i.aYla (447 e 290) em adultos 

de S . .ie.v-i.,ó quando alimentados com pe-

67 

67 

daços de cana-de-açúcar .•............ 75 

Porcentagem de mortalidade, tempos le-

tais médios e numero de conídios por 

adulto de S. .i e. vi,ó quando ali-

mentados com pedaços de cana-de-açúcar ino-

cu1adoscomM.aYl-i.,óop.i-i.ae. e B. ba.6,ó-i.aYla.. 78 

Porcentagem de mortalidade de adultos 

de S . .ie.v-i.,ó quando coletados em iscas 

inoculadas com o isolado 259 do M. aYl-i.-
,óop.iiae.. Piracicaba, SP ............... 

Porcentagem de mortalidade média acum~ 
lada de adultos de S • .ie.v-i.,ó coletados 
aos 4, 8 e 16 dias, em toletes de cana 
de-açúcar inoculados com o isolado 259 

84 

de M. aYli,óop.iiae.. Piracicaba, SP ..... 85 



FIGURA N9 

16 

17 

18 

20. 

Número de adultos de s. te-
v~~ capturados em 40 toletes de cana -

de açucar inoculados com M. an~~op~ae 

isolado 259, e não inoculados (teste

munha) em cinco amostragens. Usina San 

ta Helena, Piracicaba, SP, abril de 

1989 ........................................ .. ,'. " ........ 

Número de adultos de s. te-
v~~ capturados em 40 iscas de cana-de

açúcar (testemunha} em cinco amostra

gens. Usina Santa Helena, Piracicaba, 

X1X. 

Página 

90 

SP, abril de 1989 ... .......... ... .... 91 

Número de adultos de s. te-
v~~ capturados em 40 iscas de cana -

de-açucar, inoculadas com M. an~~o

pt~ae isolado 259, em cinco amostra

gens. Usina Santa Helena, Piracicaba, 

SP, abril de 198~ ... ........ ......... 92 

Médias de temperatura do solo durante 

o período experimental (12/04/89 a 02/ 

05/89). Usina Santa Helena, Piracica-

ba, SP .............................. fI 94 

Número de adultos de s. te-
v~~ coletados em toletes de cana-de-

açúcar, com e sem inoculação de M. an~ 

~opt~ae. Usina Santa Helena, Piracic~ 

ba, SP, abril/maio de 1989 ........... 95 



FIGURA N9 

21 

22 

23 

Tolete de cana-de-açúcar 

com A~pe~g~llu~ spp. após 

culação com M. an~~opl~ae 

contaminado 

8 dias da ino 

Porcentagem de mortalidade de adultos 

de s. lev~~ quando coletados 

em iscas inoculadas com B. ba~ 

~~ana isolado 447. Piracicaba, SP 

Médias das temperaturas obtidas duran

te o período experimental (15/05/89 a 

30/05/89) na Usina Santa Helena, Pira-

xx. 

Página 

96 

99 

cicaba, SP .... 111 111 111.111 ••• 111 ••• li 111 ....... 111..... 101 



xxi. 

CONTROLE MICROBIANO DO GORGULHO DA CANA-DE-AÇÚCAR 
Sphenopho~u~ lev~~ Vaurie, 1978 (COL.: CURCULIONIDAE) 

COM Beauve~a spp. E Me;tMlúz~wn a~opüae (Metsch.) Sorokin, 1883 

Autor: FRANCISCO BADILLA FERNÂNDEZ 

Orientador: Prof. Dr. SBRGIO BATISTA ALVES 

RESUMO 

Os objetivos deste estudo foram determinar as 

dosagens e selecionar isolados de Beauve~~a spp. e Meta~h~úwn 

an~~opl~ae (Metsch.) Sorokin, 1883, assim como desenvolver 

uma metodologia visando ao controle do Sphenopho~u~ 

Vaurie, 1978. A pesquisa foi realizada no Laborat6rio de Pa 

tologia de Insetos do Departamento de Entomologia da ESALQ/ 

USP e na Fazenda Retiro da Usina Santa Helena, em Piracicaba, 

SP. 

Foram testadas 4 dosagens do isolado 447 de 

B. ba~~~ana (~als.) Vuill. Para a realização deste bioen-

saio, os insetos adultos foram colocados juntamente com cada 

uma das dosagens do pat6geno em um frasco de vidro de 500 ml 

e agitados por 2 minutos, sendn posteriormente retirados e 

mantidos em estufa incubadora, sob a temperatura de 26 .±. 

Q,S9C e fotofase de 12 horas. Determinou-se a dose letal 

9 (DLSOl de 8,8 x 10 confdiosjfrasco. Todavia a dosagem de 

8 x 10 11 confdios/frasco, foi utilizada nos bioen-

saios, visando selecionar os melhores isolados. 
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Utilizando esta metodologia avaliaram-se 7 

isolados de Beauve~ia spp. e 7 de M. ani~opliae. Os 3 melho 

res isolados,de cada gênero do patógeno, foram submetidos a 

outro bioensaio,no qual utilizaram-se pedaços de cana-de-açQ 

car (iscas) tratadas com os fungos. 

A seleção dos isolados foi feita utilizand~se 

as seguintes variáveis: porcentagem de mortalidade, numero 

de conídios produzidos por inseto, tempo letal (TL
50

) e Po

tência Relativa para matar o hospedeiro. Os isolados 447 de 

B. ba~~iana e 259 de M. ani~opliae foram selecionados p~ 

ra os testes de campo, por apresentarem as melhores caracte 

rísticas epizootiológicas. Nestas condições, na dosagem de 

4,9 x 1011 conídios de B. ba~~iana e M. ani~opliae por ped~ 

ço de cana-de-açGcar tratado (25 cm de comprimento), obti-

veram-se respectivamente, 92,3 e 46,5% de mortalidade dos 

adultos de S. levi~. As iscas de cana -de - açúcar, 

inoculadas com B. ba~~iana e M. anL~opliae foram eficientes 

para o controle de adultos de S. levi~ e a sua atrativida

de não foi afetada pelos patôgenos. 
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MICROBIAL CONTROL OF SUGAR CANE WEEVIL 

Sphe.nophofLu/') .te.V~,6 Vaurie, 1978 (COL.: CURCULIONIDAE) 

WI TH Be.auve.~a spp. AND Me.tafLMUwn an-L6opüae. (Metsch.) Sorokin, 1883 

Author: FRANCISCO BADILLA FERNÁNDEZ 

Adviser: Prof. Dr. SSRGIO BATISTA ALVES 

SUMMARY 

The objectives of this study were to detenmne 

dosages and select isolates of Be.auve.fL~a spp. and Me.taJt~z~um 

COl.~/.)op.t~ae. (Metsch.) Sorokin, 1883, and develop a methodology 

fo'r control of Sphe.no phOfLU/,) .te.v~/.), Vaurie, 1978. The research 

was conducted in the Insect Pathology Laboratory in the 

Department of Entomology of ESALQ/USP and in the Farmer Re-

tiro of the Usina Santa Helena in Piracicaba, SP, Brazil. 

Four dosages of Be.auve.fL~a ba/.)/.)~ana (Bals.)VuiU. 

isolate 447 were tested. For the bioassay, the adult insects 

were placed together in a 500 ml flask, the dosage of pathogen 

spores was added and the mixture was agitated for 2 minutes. 

Afterwards the insects were removed and maintained in chambers 

with a constant temperature of 26.0 ~ 0.5 9 C and 12 hours 

photophase. It was determined that the lethal dose (LD 50) 
11 However, a dos age of 8. O x 10 was 8.8 x 109 conidia/flask. 

conidia/flask was used for other bioassay to select the best 

isolates. Using this methodology 7 isolates of 

spp. and 7 of M. an~/.)op.t~ae. were evaluated. The 

Be.auve.fL~a 

3 best 
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isolates of each genus of pathogen were subjected to another 

bioassay in which pieces of sugar cane baits treated 

fungi were used. 

with 

The selection of isolates was made uSlng the 

following paramet2rs: percent mortality, number of conidia 

produced per insect, lethal time CLT 50) and relati ve potential 

to kill the host. The isolates of B. ba~~~a~a 447 and M. 

an~~opi~ae 259 were selected for field tests because they 

showed the best epizootiological characteristics. Under 

these conditions a dos age of 4.9 x 1011 conidia of B. baM~ana 

and M. anl~opilae per piece of treated sugar cane (25 em in 

Jength) yielded 92.3 and 46.5% of S. lev~~ adult mortality 

respectively. The baits of pieces of sugar cane inoculated 

with B. ba~~~ana and M. an~~opl~ae were efficient for the 

control of adult S. iev~~ and their attractiveness was not 

affected by the pathogens. 
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CONTROL MICROBIOLOGICO DEL PICUDO DE LA CANA DE AZOCAR 

Sphe~opho~u~ tev~~ Vaurie, 1978 (COL.: CURCULIONIDAE) 

CON Be.auve~a spp. y Me.tM~uum a~opüae (Metsch.) Sorokin, 1883 

RESUMEN 

Autor: FRANCISCO BADILLA FERNÁNDEZ 

Orientador: Prof. Dr. SSRGIO BATISTA ALVES 

Los objetivos de este estudio fueron determi 

nar las dosis y seleccionar aislamientos de Beauve.~~a spp. 

y Me.ta~h~z~um a~~~opt~ae (~etsch.) Sorokin, 1883, asi corno 

desarrollar una metodología para controlar adultos de Sphe

~opho~u~ tev~~ Vaurie, 1978. La investigación fue realizada 

en el Laboratorio de Patología de Insectos deI Departamento 

de Entomología de la ESALQ!USP y en la Hacienda Retiro deI 

Ingenio Santa Helena en Piracicaba-SP, Brasil. 

Fueron evaluadas 4 dosis deI aislamiento 447 

de B. ba~~~a~a. Para la realizaciôn de este experimento, los 

insectos adultos fueron colocados juntamente con cada una de 

la dosis deI patógeno, en un balón de vidrio de 500 ml y agi 

tados por 2 minutos, siendo posteriormente conservados en una 

incubadora a una temperatura de 26 ± 0,s9C y fotofase de 12 

horas. Se determinó la dosis letal CDLsO) de 8,8 x 10 9 co

nídiosjbalón y se estableció la dosis de 8, O x 10 11 conídios j 

balôn para outros bioensayos. Utilizando esta metodologia fu~ 

ron evaluados 7 aislamientos de Be.auve~~a spp.y 7 de M. 
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an~~opl~ae. Los 3 mejores de cada patógeno fueron sometidos 

a otro bioensayo en el cual se utilúaron secciones de entre

nudos de cana de azúcar (trampas) tratadas con los hongos. 

La selección de aislamientos fue hecha utili-

zando las seguientes variables: porcentaje de mortalirlad, l~ 

mero de conídios producidos por insecto, tiempo letal (TL 50 ) 

y Potencia Relativa para matar el hospedero. " Los aislamien

tos 259 de M. an~~opl~ae y 447 de B. ba~~~ana fueron se

leccionados para los ensayos de campo, por presentar las me

jores características epizootiológicas. En estas condicio 

nes, con la dosis de 4,9 x 1011 conídios de B. ba~~~ana y M. 

an~~opl~ae por secciôn de cana de azúcar (25 cm de largo),fu~ 

ron conseguidos respectivamente 92,3 e 46,5% de mortalidad 

en los adultos de S. lev~~. Las trampas, compuestas de sec

ciones de entrenudos de cana de azúcar inoculados com B. ba~ 

~~ana y M. an~~opl~ae fueron eficientes para el control de 

adultos de S. lev~~, determinandose también que su atractivi 

dad no fue afectada por los patôgenos. 



1, I NTRODUÇAO 

A cultura da cana-de-açúcar é de grande impo~ 

tância para o Brasil, já que esse país é o maior produtor 

mundial de açúcar e álcool, sendo o Estado de São Paulo res

ponsável por quase 50% da produção. 

Esta cultura é danificada por várias espécies 

de pragas, sendo este um dos fatores mais importantes na di

minuição da produtividade. No Estado de São Paulo, o gorgu-

lho Sphe.Vl.ophoflU/') .fe.vÁ../.) Vaurie, 1978 tem ocasionado graves 

prejuízos. As larvas abrem galerias nos rizomas, originan

do sintomas de amarelecimento e secagem de folhas e perfi

lhos. O dano se reflete no número de colmos finais para co

lheita, sendo que as perdas econ6micas podem ser estimadas 

em relação à redução do número de toneladas esperadas de ca

nalha. Assim, em alguns locais têm sido detectados 50 a 60% 

dos perfilhos atacados, ocasionando reduções de 20 a 30 tone 

ladas por hectare (PRECETTI & TERÁN, 1983). 

Para o controle desta praga, já foram testa

dos os métodos químico, mecânico, cultural e de resistência 

de plantas, não se obtendo até o momento resultados satisfa-
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tôrios. Apenas a utilização de armadilhas tóxicas e a des

truição de soqueiras tem mostrado alguma eficiência no con-

trole. O uso generalizado de inseticidas nao se constitui 

em medida aconselhável, visto que as larvas têm como hábito 

cavarem galerias no colmo ou rizomas, ficando abrigadas des-

ses tóxicos, resultando em um controle ineficiente e anti-

~ . 
economlCO. 

A utilização de fungos entomopatogênicos para 

controle de curculionídeos, e uma alternativa que se mostra 

viável. Alguns testes executados no 'laboratório com S. le.-

vi.6, utilizando os fungos B. ba.6.6.Á..an.a (TERÂN &PRECETTI, 1982) 

e M. an.i.6opliae. (PRECETTI et alii, 1986), mostraram-se efi-

cientes. Assim, tornam-se necessários estudos sobre o com-

portamento dos isolados, dosagens e estratégias de controle 

a nível de campo. 

Visando obter maior numero de informações so-

bre o controle microbiano desta praga, o presente trabalho 

'procurou selecionar os isolados e as dosagens de Be.auve.~ia 

spp. e M. an.i.6opliae mais eficientes para o controle de 

S. le.vi.6, bem como, desenvolver uma metodologia para o con

trole de cnrculionídeos da cana-de-açúcar tanto no Brasil co 

mo na Costa Rica, uma vez que estes se constituem em pragas 

também naquele país. 



2, REVISAO DE LITERATURA 

2,1, GORGULHO DA CANA-DE-A~6cAR Sphenophohu~ levi~ 

VAURIE" 1978 

3 . 

Este curculionídeo vem sendo objeto de vários 

estudos no Estado de São Paulo, onde tem causado prejuízos. 

Segundo TERÁN (1987), a distribuição desta praga abrange 13 

municípios ao redor de Piracicaba-SP. 

VAURIE (1978) mencionou que esta espécie foi 

coletada pela primeira vez no Brasil atacando "Bromeliaceae", 

citando também a sua ocorrência na Argentina e Uruguai. A 

primeira ocorrência de S. levi~, atacando cana-de-açGcar no 

Brasil foi feita no ano de 1977, conforme foi relatado por 

DEGASPARI et alii (1987). 

Segundo TERÁN (1987), apesar da distribuição 

restrita do inseto, esta ê a espécie de curculionídeo mais 

importante como praga da cana-de-açGcar, devido à concentra 

ção do seu ataque e por atingir canas sadias. 

O adulto, geralmente, pode ser encontrado abri 

gado no solo. Possui coloração castanho-escuro com manchas 
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pretas no dorso do tórax e listras longitudinais sobre os éli 

tros. O macho é normalmente menor que a fêmea, com 9,7 mm 

de comprimento, variando entre 7,7 a 11,2 mm. A região ven 

traI é mais pilosa, principalmente na coxa dianteira, onde 

as cerdas se agrupam, dando H'11 A.specto de esponj a. A fêmea 

mede em média 11,9 mm de comprimento, variando entre 10,5 a 

13,3 mm. Em condições de campo, realiza a PQstura endofiti

camente nos rizomas da cana, abaixo do nfvel do solo (UEGAS

PARI et alii, 1987). Os ovos são elfpticos (J,96 x 0,86mm), 

branco-transparentes no infcio e marrom claro no final, an

tes da eclosão das larvas. A larva recém eclodida possui c~ 

loração branco leitosa, adquirindo posteriormente coloração 

amarelada. Apresenta sobre o dorso e no primeiro segmento t~ 

rãxico, junto i cabeça uma mancha castanho-escuro. A cabeça 

possui essa mesma coloração, sendo que as mandfbulas são bem 

desenvolvidas (JERÁN, 1987). 

A pupa, logo após sua formação, é branco lei

tosa do tipo exarada, tornando-se castanha à medida que se 

aproxima a emergência do adul to CDEGASPARI et alii, 1987). 

O ciclo biológico total, segundo PRECETTI & TE 

RÁN 09.83} é de 195,5 dias em média e de 173,2 de acordo com 

DEGASPARI et alii (l987). Estes autores concordam que a fa

se de maior duração é a adulta, podendo o adulto viver até 249 dias, 

em condições de laboratório. Com relação i capacidade de 

oviposição, PRECETTI & TERÁN (J9 83), mencionaram que foi 

observado em laboratório, ser em torno de 60 a 70 ovos por 
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fêmea podendo, no campo, ser maior ou menor em função das 

condições ambientais. As fêmeas podem efetuar a oviposição 

durante todo o tempo de sua vida. 

PRECETTI et alii (1983) determinaram que os 

machos dispersam-se mais lentamente que as fêmeas com dis

tâncias médias de 3 metros/dia e 5 metros/dia respectivamen

te, sendo que DEGASPARI et alii (1987) achar~m que os adul-

tos podem caminhar entre 6,60. e 11,10 m por mes, estando 

esta variação associada ao ecossistema, mudanças de tempera

tura e à longevidade dos adultos. Baseados nesses resulta

dos, foi concluído que o transporte de mudas, a partir de 

áreas infestadas, pode ser uma importante forma de dissemina 

ção dos adultos, sendo necessário o combate aos focos para 

evitar sua multiplicação. 

Na flutuação populacional desta espécie, o 

clima exerce grande influência, sendo que os adultos predo

minam durante os meses mais quentes e amidos, com picos de 

outubro a dezembro e de março a abril, enquanto a fase lar

vaI predomina nos meses mais frios e secos (PRECETTI & TERÁN, 

19831. 

o conhecimento detalhado da fenologia deste 

inseto, tornar-se-â de grande importância para a utilização 

dos patógenos visando ao controle do mesmo. 
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2.2. EMPREGO DE &auve~ia spp. e Meta~hizium ani~opliae 

NO CONTROLE DE PRAGAS 

Nos últimos anos, o uso de microrganismos en-

tomopatog~nicos no controle de insetos pragas vem recebendo 

atenção especial. Cerca de 80% das doenças dos insetos têm 

corno agentes etiológicos os fungos pertencentes a 90 generos 

que congregam mais de 700 espécies, sendo que dentre os 
~ 

ge-

neros mais importantes, encontram-se Meta~hiú .. um e BeauveJÚa 

(ALVES, 1986a). 

o primeiro trabalho de controle microbiano 

foi realizado por Metschnikoff em 1879, que aplicou o M. ani 

~opliae para o controle de larvas do curculionídeo Cleo nu~ 

punQtivent~i~ Germ., praga da beterraba. Seguindo estas pe~ 

quisas, em 1884 foram produzidos 55 kg do fungo, obtendo um 

controle de 55 a 80% de insetos em pequenas áreas, após 10 a 

15 dias da aplicação (MARTIGNONI, 1968). Segundo ALVES (1986a), 

esse patógeno ocorre naturalmente sobre mais de 300 espécies 

de insetos, das diferentes ordens, incluindo pragas importa~ 

tes. 

o fungo B. ba~~iana de acordo com ~ffiC-

LEOD (1954), foi isolado de insetos mortos com maior freqüê~ 

cia do que qualquer outro entomopatógeno e, segundo ALVES (1986a), 

infecta cerca de 200 espécies de insetos. Um dos primeiros 

ensaios de controle microbiano com este fungo foi feito em 

1893, quando o mesmo foi testado contra larvas de Lymant~la 



7 • 

mo~ancha L., sendo que os resultados de laboratório tiveram 

êxito, mas os testes de campo não foram satisfatórios. ALES

HINA (1978) mencionou que este fungo tem sido o mais estuda

do sob o ponto de vista comercial, sendo selecionados "strains" 

adaptados a condições climitica~ e3pecíficas, e alguns con

tra pragas específicas. 

Um exemplo da utilização dest~ fungo em gran-

de escala na cultura do milho, ~ o que vem acontecendo na 

China no controle de O~tni~ia ~ubilali~, quando no ano de 

1977 foram feitas aplicações em cerca de 400.000 hectares. 

Antes do início do programa, os danos desta praga atingiram 

níveis de 6Q%, chegando a 2%, depois de 5 anos da implanta

ção do mesmo (HUSSEY & TINSLEY, 1981). 

No controle de curculionídeos, os fungos Be.au

ve.nia spp. e M. a~i~opliae. têm sido largamente estudados 

(McLAUGHLIN, 1962; COTHRAN & GYRISCO, 1966; BELL &HAMALLE, 

1970; GOYER & BENJAMIN, 1971; TEDDERS et alii, 1973; AYALA 

& MONZON, 1977; VENTURA et alii, 1980; MENEZES et alii, 1980; 

CHAMPLIN et alii, 1981; TEDDERS et alii, 1982; GOTTAWALD & 

TEDDERS, 1983; CAMARGO et alii, 1984; TAYRA et alii, 

1984; ALVES et alii, 1986; DIAZ & GRILLO, 1986; BADILLA & 

ALVES, 1989 e COUTINHO & OLIVEIRA, 1989). 

No Brasil, ALVES (J986a) mencionou que a oco.!:. 

rência de fungos entornopatogênicos, em condições naturais, 

tem sido um fator importante na redução de populações de pr~ 

gas. Estes patógenos oferecem possibilidades reais no con-
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tro1e de pragas de interesse agronomlco, em culturas como so 

ja, caupi e cana-de-açúcar (TONET & REIS, 1979; DAOUST et a1ii, 

1983 e VILAS BOAS, 1986). 

2,3, DOSAGENS UTILIZADAS DE B~auv~~ia spp. e 

M~~a~hizium ani~oplia~ NO CONTROLE DE PRAGAS 

Segundo FERRON (1978), vários autores têm esta 

be1ecido que há uma correlação positiva entre o numero de 

esporos infectivos e a mortalidade de insetos por fungos en

tomopatogênicos, mas a influência de sub-doses tem sido po~ 

co estudada. Também foi encontrada uma correlação semelhan

te entre a dosagem e a mortalidade em espécies de insetos de 

importância agrícola (BARSON, 1977; DOBERSKI, 1981; BORGES, 

1985; FERNANDES et a1ii, 1985; VILAS BOAS, 1986; FERNANDES, 

19.86; JARAMILLO & ALVES, 1986 e BADILLA & ALVES, 1989). 

ALVES (1986al mencionou que existe um numero 

mínimo de estruturas do patógeno, necessárias para desen

cadear a doença, em um inseto ou população de insetos, sendo 

que o emprego de patógenos em subdosagens, dão resultados a 

curto prazo quasA sempre negativos ou insatisfatórios. IGNOF 

FO et a1ii CJ975) estabeleceram o nível de infecção de T~i

~hQplu~ia ni por Nomu~a~a ~il~lfi, como uma função da densi

dade de inócu10 por unidade de área fo1iar, e,segundo FER

RON (J978), a estimativa da DL 50 varia com a raça do fungo, 

espécie de inseto e modo de aplicação, sendo que nos casos 
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em que a contaminação se realiza em forma direta a DLSO é m~ 

nor, em relação às inoculações em forma indireta, como seria 

o caso de insetos de solo. Jã ROBERTS & YENDOL (1971) men-

cionaram que os valores de DLSO em laboratório tendem a ser 

altos, desde que incluem esporos que não entram em contato 

com o inseto. 

Com relação às dosagens e méto,dos de aplica

çao de Beauve~ia spp. e M. ani~opliae visando ao controle de 

curculionídeos, os trabalhos mais importantes são relatados 

a seguir. Assim, LATCH & FALLON (J976) testaram o fungo 

M. ani~opliae em experimentos visando o controle de O~yQ~e~ 

~hynoQe~u~ utilizando diferentes substratos de reprodução. 

A mortalidade das larvas após aplicação do fungo foi de 100, 80 

e 30% quando a dose foide1390, 139 e 13,9 g/m 2 , respectivameg 

te. 

Em Cuba, AYALA & MONZ0N (1977) realizaram te~ 

tes de campo para o controle do bicudo da bananeira Co~mopo

li~e~ ~o~didu~. Para isso, foram colocados 10 adultos na ba-

se de cada planta utilizada no experimento, sendo que previ~ 

mente tinham sido aplicados 1,6 x 10 9 conídios (16 gramas) 

de uma preparação comercial de B. ba~~iana. Os autores con

cluíram que os tratamentos reduziram o número de sobreviven 

tes, quando comparados a testemunha 33 dias apos a apli-

caça0, embora o fungo nao tenha evitado o ataque. 

No Brasil, TAYRA et alii (1984) aplicaram 1000 

e 2000 conÍdios viãveis/inseto, conseguindo mortali-



10. 

dades no laboratório de 98 e 78% com as diferentes cepas de 

B. ba~~iana e M. ani~opfiae utilizadas. 

O produto comercial Boverim, a base de B. ba~ 

~iana, tem sido utilizado contra um grande número de pragas 

na União Sovi~tica, incluindo viyias esp~cies de curculio-

nideos. Assim, LEVCHENKO & MELASHCHENKO (1979) realizaram 

uma série de testes no laboratório sobre adu~tos de Sitophi

fu~ gf1.anaf1.iu~. Utilizaram concentrações de 0,7 e 1 %, as 

quais produziram uma mortalidade de 70 a 84%, 10 dias apos a 

inoculação, sendo que, num segundo teste uma concentração de 

0,3% produzi~ 9 dias após, uma mortalidade de 67%. 

VENTURA et alii Cl980.1 trabalhando no labora

tório, aplicaram uma suspensao de 1 x 10 7 conidios/ml de M. 

ani~opfiae sobre adultos de Metama~iu~ hemiptef1.u~, praga das 

bananeiras e da cana-de-açúcar. A patogenicidade do fungo 

foi avaliada através da porcentagem da mortalidade dos inse

tos 10 dias após a inoculação. Nas condições do experimen-

to, foi obtida uma porcentagem de infecção de 97,7%. Con-

cluiu-se que M. ani~opfiae foi altamente patogênico para a 

fase adulta de M. hemiptef1.u~, evidenciando a sua 

utilização no controle desta praga. 

possível 

Os gorgulhos aquiticos do arro~ da familia 

Curculionidae, têm sido obj eto de trabalhos com fungos ento

mopatogênicos. Assim, em Cuba, MENEZES et alii Cl980)constat~ 

ram que cepas do fungo B. ba~~iana provocaram maior mortali-

dade de adultos de Li~~of1.hoptf1.U~ bf1.evif1.o~tf1.i~ do que cepas 
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de M. an~~opt~ae, sendo promissoras para controlar o inseto, 

diretamente sobre plantas de arroz em lavouras irrigadas. No 

Brasil,MARTINS et alii (J986) testaram esses mesmos patóge

nos contra L~~~Ohhop~hU~ ~~b~al~~, nas concentrações de 3,4x 

10 8 e 3 x 109 conrdios/ml, sendo que a parcela experimental 

constituiu-se de um becker de 250 ml, dentro do qual foi co

locado uma planta de arroz, 150 ml de água e,.10 gorgulhos. De 

maneira geral os fungos B. ba~~~ana e M. an~~opl~ae, em am-

bas concentrações testadas, afetaram os adultos, destacando

se o isolado de M. an~~opt~ae na dosagem maior. 

Tedders et alii l , citados por GOTTWALD & TED 

DERS (J983) encontraram mortalidades em larvas do bicudo Cuh 

cul~o cahyae de 84% e 73,9%, quando realiza~am testes no la-

borat6rio com isolados de B. ba~~~ana e M. an~~apl~ae, respe~ 

tivamente. Estes autores mencionaram que os resultados obti 

dos foram influenciados pela virulência dos isolados, idade 

e tempo de exposição dos insetos ao inóculo. GOTTWALD & TED 

DERS CJ982) ratificaram a superioridade de B. ba~~~ana sobre 

M. an~~opl~ae no controle desta praga, mostrando que B. ba~ 

~~ana produz entre 10 a 200 vezes maior número de conídios do 

1 TEDDERS, W.L.; WEAVER, D.J.; WEHUNT, E.J. Pecan weevil: 

suppression of larvae with the fungi Me~ahh~z~um an~~o

pl~ae and Beauveh~a ba~~~ana and the nematode Neoaplec 

~ana dU~hy~. Journal of Economic Entomology, Menasha, 66: 

723- 5, 1973. 
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que M. an-t.6 o pf-tae., para um numero i gual de adul tos infecta-

dos. GOTTWALD & TEDDERS (1983) obtiveram mortalidades de 72 

e 48,8%, em adultos desta praga, quando estes entraram em 

contato por caminhamento com os fungos B. ba.6.6-tana e M. an-t 

.6opf-tae., respectivamente, aplicados em forma 22 pó na base 

de árvores de pecan. Estes autores ainda mencionaram que 

44,4 e 27,8% dos insetos adultos foram contaminados e poste-

riormente morreram, quando estiveram em contato com insetos 

que tinham sido contaminados pelo método de caminhamento. Fi 

nalmente, encontraram mortalidades larvais de 29,6% para B. 

ba.6.6-tana e 6,6% para M. an-t.6opf-tae. quando o inóculo foi in-

corporado ao solo. 

A patogenicidade de B. ba.6.6-tana a larvas do 

curculionídeo Chafeode.hmu.6 ae.ne.u.6, praga do caupi, foi testa 

da por QUINTELA (;986). No laboratório, foi feito um teste 

7 8 com a cepa CPs nas dosagens de 1,9 x 10 , 1,9 x 10 e 1,9 x 

109 conídios viáveis/ml. A dosagem de 1,9 x 10 7 conídios 

produziu baixos índices de mortalidade acumulada, sendo que 

a maior dosagem provocou mortalidade de 100%. Nestas condi-

ções,concluiu-se que na dosagem maior, seriam necessários 5 

dias para matar 50% dos insetos (TLS01 e 7,5 dias para matar 

9,0.% da população (TL901. 

Uma das pragas para a qual têm sido realizados 

esforços visando ao seu controle microbiano é o bicudo do aI 

godoeiro An~honomu.6 ghand-t.6. Assim, McLAUGHLIN (1962) mos-

trou que B. ba.ó.ó-tana pode infectar larvas, pupas e adultos, 
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sob condições de laboratório, com umidade relativa alta. A 

mortalidade variou de 69 a 100% após 5 dias de inoculação,n~ 

ma dosagem de 3,2 x 10 8 conídios/g. CAMARGO et alii (1984) 

testaram este fungo a nível de laboratório, numa concentra

çao de 1 x 10 9 confdios/g. As j.noc~laçõ8s foram feitas por 

via úmida e seca, sendo constatada uma mortalidade aClma de 

50%. 

Vla nas 

ALVES et alii (}986) mostraram que B. ba~~ia

dosagens de 10 6 , 10 7 e 10 8 conídios/ml foi patog~ni-

co para esta praga nas condições de laboratório. Foram de

terminados para estas dosagens, tempos letais m€dios de 33,9; 

35,1; e 13,5 dias respectivamente. A DL 50 aos 12 e 24 

foi de 1,9 x 1011 e 5 x 10
10 

conídios/ml. Trabalhando 

dias 

com 

o fungo M. aVli~opfiae nas mesmas dosagens, JARAMILLO & AL-

VES (J986) obtiveram TL 50 de 22,4; 11,3 e 6,3 dias, respec

tivamente. A DL 50 encontrada após 12 dias foi de 7,6 x 10
6 

conídios/ml. 

GUTIERREZ (1986) encontrou, em condições 

campo, que dosagens acima de 10 7 conídios/ml provocaram 

de 

uma 

mortalidade maXlma de 28% dos adultos. Determinou tm®êm que 

B. ba~~iaVla ocasionou alongamento no período de prê-oviposi

ção, diminuição no período de oviposição e no número de ovos 

colocados por f~mea. Finalmente, encontrou que o efeito do 

fungo ê mais r&pido nas f~meas do que nos machos. 



14 • 

2.4. SELE~ÃO DE ISOLADOS DE FUNGOS ENTOMOPATOGÊNICOS 

Na seleção de um patógeno devem ser levados 

em consideração aspectos corno patogenicidade, virulência, pr~ 

dl1ção de conídiosjinseto, produção massal, e estabilidade no 

substrato onde será aplicado. 

ALVES (1986cl mencionou que a :viru1ência de 

um patógeno pode ser avaliada no laboratório através de bio

ensaios, podendo ser expressa em DESO (~ose efetiva media

na), DLSO Cdose letal mediana}, TLSO (tempo letal mediano), 

ou pelo cálculo da Taxa de Potência referida em UP (Unida

de Padrão de Patogenicidade). Segundo este autor, os resul

tados de DL SD e TLSO de um mesmo isolado podem variar com a 

população de insetos submetidos aos bioensaios e com as con

dições de realização destes, sendo que a Taxa de Potência so 

fre menos varlaçoes, já que está sempre corre1acionada com 

um isolado padrão que obrigatoriamente faz parte dos bioen

saios. 

Diversos critérios e técnicas têm sido empre-

gados para a caracterização e seleção de isolados de B. 

e M. an,[,)opliae., dentre os quais são mencionados, 

a produção de enzimas extrace1ulares (DE CONTI et a1ii, 1980 

e ROSATO et a1ii, 1981), separação por análise fenética (MO~ 

TEIRO & CUNHA, 1980 e ALVES et a1ii, 1986), cromatografia g~ 

sosa (MESSIAS et a1ii, 1983), padrões e1etroforéticos CSOSA

G6MEZ & ALVES, 1983}, quantificação de ácidos graxos por cro 
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matografia de ionização (PUPIN & MESSIAS, 1984), virulência 

(ALVES, 1986c), e germinação e crescimento (SAMUELS et alii, 

1989). 

DAOUST & PEREIRA (.1986) mencionaram que a sel~ 

çao de isolados altamente patogênicos tem que ser acompanh! 

da de estudos de persistência desses isolados no campo, sen

do que essa virulência ~ mantida,unicamente w quando os coni 

dias desses isolados são persistentes no substrato utiliza-

do. 

2.5. Uso DE ISCAS COM FUNGOS ENTOMOPATOGÊNICOS NO 

CONTROLE DE INSETOS 

A utilização de iscas no controle de insetos 

é uma prática alternativa de controle, a qual visa à redução 

de populações. As iscas com pat6genos têm a vantagem de 

atrair os insetos para um local com grande concentração de 

in6culo, protegido dos fatores abi6ticos e bi6ticos indese

jáveis, como temperatura, umidade, radiação, presença de mi

crorganismos contaminantes e antag6nicos. O in6culo virulen 

to pode-enttar em contato com o inseto, tão logo este tenha 

acesso à isca. Assim, MESQUITA et alii (1984) testaram va-

rias cepas dos fungos M. ani~opliae e B. ba~~iana numa con

centração de 5 x 10 8 conidiosjml, sobre duas espécies da br~ 

ca da bananeira, Co~mopoli~e~ ~ondidu~ e Me~ama~iu~ hemipte-
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nu~, através de três métodos distintos, sendo que um destes 

correspondia ã imersão de iscas de pseudocaule na suspensao 

fúngica. As diferentes cepas provocaram 100% de mortalida

de até os 12 dias, quando feita a aplicação nos adultos e is 

cas respectivamen+.e, Também foi mostrado que a utilização de 

B. ba~~~ana nas iscas, em condições de campo, provocou acen-

tuada redução na população de brocas, apesar:do índice de 

controle não ter ultrapassado os 15%. 

Melo l , refere uma série de recomendações para 

o controle do moleque da bananeira Co~mopot~te~ ~ond~du~ uti 

lizando o fungo B. ba~~~ana em iscas de pseudocaule. Este au 

tor menciona que as iscas devem ser pulverizadas com 300g de 

fungo suspensos em lQ litros de água, sendo trocadas a cada 

15 dias, durante um período de 6 meses. 

Para o controle do moleque da bananeira (Odo~ 

ponu~ tong~Qott~~) em Taiwán, Yu-Chen 2 citado por DELATTRE & 

JEAN-BART (1978) recomendou a introdução de conídios de B. 

ba~~~ana dentro do pseudocaule da bananeira, utilizando este 

como isca para o controle de larvas e adultos. 

1 MELO, G.S. de. Controle biológico da broca-da-bananeira com 

o fungo entomopatogênico Beauven~a ba~~~ana. Palestra 

apresentada no 79 Curso Básico de Defesa Sanitária Veg~ 

tal, Recife, 1983. 

2 YU-CHEN L. Resul ts of testing wi th Beauven~a ba~~~ana CEals) 

Vuill against banana stem-borer weevil larvae. Plant 

Protection Bu11etin, Taichung~ ~(2): 16-21, 1964. 
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COLES & PINNOCK (1984) mencionaram que a apll 

caça0 de iscas contendo o pat6geno M. ani~opliae, em pastos 

infestados com larvas de Aphodiu~ ~a~maniae, na dosagem de 

14 ... 1,4 x 10 con1dios/ha, causou acima de 86% de mortalidade 

acumula~a de larvas desta esp~cie, 4 meses ap6s as aplica-

çoes. 

FERNANDES et alii (1984) testé}ram o uso de is 

cas de tub~rculos de Calfoponia sp. (taiuii), as quais exer-

cem efeito atrativo sobre as vaquinhas Viabno~iQa ~peQio~a e 

Ceno~oma sp. Os tubérculos foram tratados com uma suspensao 

de B. ba~~iana, obtendo-se uma mortalidade de 33% em casa de veget.§!: 

çao. Um trabalho similar foi conduzido em condições 

de campo, onde fatias foram tratadas com o isolado CP 5 de 

&. ba~~iana. Os adultos de Viabno~iQa ~peQio~a, expostos ~s 

tubérculos tratados, ap6s Q, 7 e 14 dias de exposição no ca~ 

po, mostraram 73, 42 e 7% de mortalidade respectivamente,seQ 

do que para os adultos de Ceno~oma sp. os índices de mortali 

dade foram 26, 27 e 18%. Concluiu-se, finalmente que B. ba~ 

~iana persisti u por, pelo menos, uma semana no campo. Traba-

lhando com tubérculos da espécie silvestre de cucurbitáé:ea 

Cena~o~an~he~ hilan-iana, DAOUST & PEREIRA (1986) determina 

ram que os conídios de B. ba~~iana sobreviveram nestes tub~r 

culos, quando protegidos da luz solar, por até 28 dias, com 

porcentagens de viabilidade pr6ximas aos 50%. A sobreviên 

cia dos conídios de M. ani~opliae foi menor, devido, segundo 

os autores, a um possível efeito toxicogênico. Os autores 
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concluíram que a radiação solar e, provavelmente, a radiação 

ultravioleta, foram os fatores mais importantes pela rápida 

perda de viabilidade dos conídios, quando estes foram coloca 

dos em tubérculos com exposição total ou parcial à radiação 

solar. Finalmente, mencionaram que tubérculos tratauos com 

B. ba~~~ana utilizados como isca, podem ter um potencial ex

celente de controle de crisomelídeos em caup~, quando prote

gidos da incidência direta da radiação. 

2 I 6 I PERSISTÊNC I A DE Be.auve.JL.{a spp. e Me.,tcudÚúum aVÚ/.Jopüae. 

EM DIVERSOS SUBSTRATOS 

o conhecimento dos fatores que influenciam a 

persistência dos fungos em diferentes substratos é de funda

mental importância na implantação de um programa de controle 

bio16gico. Vários autores mostraram que a luz solar e a 

principal causa da perda de viabilidade dos esporos (IGNOF

FO et alii, 1976; ZI MMERMANN, 1982; ALVES et a1ii, 1984 e DA 

OUST & PEREIRA, 1986}. A persistência do fungo no solo tam

bém depende da textura, fertilidade, umidade, pH, temperat~ 

ra, matéria orgânica e presença de organismos 

(LINGG & DONALDSON, 1981; OLIVEIRA et alii, 1981; 

1983; FARGUES et a1ii, 1983 e GOTTWALD & TEDDERS, 1984). 

antagônicos 

FERRON, 

Os solos onde se cultiva a cana-de-

açúcar, por sua temperatura moderada, matéria orgânica, umi-
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dade e proteção contra os raios ultravioleta, podem repre

sentar um ambiente favorável para o desenvolvimento dos fun

gos entomopatogênicos B~auv~~~a spp. e M. an~~opt~a~. 
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3, MATERIAL E MtTODOS 

3,1, MATERIAL 

o experimento foi desenvolvido no La-

boratório de Patologia de Insetos do Departamento de 

Entomologia da Escola Superior de Agricultura "Luiz de Quei

roz", da Universidade de São Paulo (ESALQ/USP), localizada em 

Piracicaba-SP. O trabalho de campo foi realizado na Usina 

Santa Helena, em Piracicaba-SP (latitude de 22 9 42'S, longit~ 

de de 47 9 38'W e altitude de 580 m) . 

3.1.1. Inseto utilizado na pesquisa 

O inseto utilizado foi Sphe~ophohU~ tev~~ Va~ 

rie, 1978. Nos ensaios de laboratório, foram utilizados adul 

tos machos e f~meas de distintas idades, procedentes de cul

turas de cana-de-açúcar da Usina Santa Helena. 

3.1.2. Patógenos estudados 

Os isolados utilizados nos experimentos foram 
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obtidos no banco de patógenos do Departamento de Entomologia 

da ESALQ/USP. A procedência, hospedeiros originais e datas 

de coleta constam nas Tabelas 1 e 2. 

Tabela 1. Relação dos isolados de M. anÁ.-ó o piÁ.-cte. var. Cu't,ú,opUae., 
respectivas procedências, hospedeiros originais e datas de co
leta. 

Denominação * 
Procedência Hospedeiro Data 

do isolado original coleta 

255 Ento-ESALQ/USP AVLtho nomUó gfLanfu 02/05/84 
259 Ento-ESALQ/USP AVl:thO nomUó gfLanfu 02/05/87 
358 Ento-ESALQ/USP AVLtho nomUó gfLanfu' 08/04/87 
507 Piracicaba-SP Sote.nop~~ Á.-nvÁ.-~ta 01/02/87 
452 Araras-SP M-LgdotUó 6fLlIanu~ 25/06/86 
508 Piracicaba-SP Sotenop~~ Á.-nv~~ta 01/02/87 
791 Cuiabá-MS Sote.no p~-w sp. 14/07/88 

Tabela 2. Relação dos isolados de Beauve.fLÁ..a spp., respectivas procedên
cias, hospedeiros originais e datas de coleta. 

Denominação * 
Procedência Hospedeiro Data 

do isolado original coleta 

290 Depto. Entomologia 
ESALQ/USP An;tho no mUó gfLanfu 27/06/84 

292 Depto. Entomologia 
ESALQ/USP AVL:tho no m u,6 gfLanfu 23/07/84 

447 Cuiabá-MS Sote.nop~~ Á.-nvÁ.-~ta. 28/02/86 
455 Sta.Tereza-ES Hypote.nemUó ha.mpe.-L 25/06/86 
476 Ento-ESALQ/USP CMmopoUte.ó ~ofL~dUó 19/09/86 
695 Londrina-PR Me.ta.mMÁ.-Uó hemÁ.-pte.fLUó 12/02/86 
704 Cuiabá-MS Sote.no p~~ sp. 21/10/88 

* Os números representam a ordem de entrada do material no Laboratório 
de Patologia de Insetos da ESALQ/USP. 
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3.1.3. Meios de cultura 

Meio BDA mais antibiótico 

Batata sem casca ZOO g 

Dextrose lZ g 

Ágar ZO g 

Sulfato de Streptomicina 0,5 g 

Água destilada, completar até 1000 ml 

Meio BDA-Y mais antibiótico 

Batata sem casca ZOO g 

Dextrose lZ g 

Extrato de levedura 4 g 

Ágar ZO g 

Sulfato de Streptomicina 0,5 g 

Água destilada, completar até 1000 ml 

- Meio para esporulação 

KHZP04 0,18 g 

Na ZHP047H ZO 0,5Z5 g 

MgS0 4 7H
Z
O 0,30 g 

KCl 0,50 g 

Glucose 5,00 g 

NaN0 3 0,79 g 

Extrato de levedura Z,50 g 

Ágar 10,00 g 

Água destilada, completar até 1000 ml 
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Todos estes meios de cultura foram esterili

zados em autoclave a l20 9 C durante 30 minutos. 

3.1.4. Equipamentos 

- Capela de fluxo vertical, marca VECO, mode

lo VLFS-09, para trabalhos de isolamento, purificação, repi 

cagem dos fungos e transferência de meios de cultura para 

placas de Petri. 

- Estufas incubadoras BOD, marca FANEM, mode

lo 347-G, equipadas com lâmpadas fluorescentes modelo F15-

T12/LD. 

- Balança marca METTLER, com indicadores digl 

tais, modelo PB-300. 

- Microscópio ótico, marca Olympus CBA 213. 

- Microscópio de contraste de fase, marca Ame 

rican Optical. 

- Câmara de Neubauer utilizada para quantifi

caça0 dos inócu10s. 

- Agitador elétrico, marca ETICA, com capaci

dade de 108 a 310 rotaç6es por minuto. 

3.1.5. Outros materiais 

Autoclave, estufas para esterilização a seco, 

placas de Petri, alça de platina, alca de Drigalsky, pinças, 

pincéis, lâminas, tubos de cu1 tura, tubos de ensaio, pIpe

tas, erlenmeyers, beckers, vazadores, piscetas, balões, fu-
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nil, bisturi, espátulas, lamparina, algodão, álcool, hipoclQ 

rito de sódio 2,5%, arroz, água destilada estéril com agente 

molhante (Agral 1%), agua destilada e deionizada, placas de 

poliestireno-cristal para bioensaios, caixas plásticas, col

mos de =ana-de-açGcar (NA 56-79), caixas de bioensaios de PQ 

liestireno cristal (19,5 x 8,4 x 2, O on de altura) com 6 repar-

tições circulares de 3,5 cm de diâmetro, separador de 

dios e termômetro de solo. 

3 I 2 I r~éTODOS 

3.2.1. Manutenção de Sphenopho~u~ fev~~ 

em laboratório 

... '~ 
conl-

Os adultos de S. fev~~, provenientes de cana-

viais da Usina Santa Helena, foram mantidos em caixas plásti 

cas, sendo alimentados com toletes de cana-de-açúcar. Os in-

se tos mortos foram eliminados diariamente, para manter a 

criação livre de contaminantes. A população foi periodicame~ 

te renovada por insetos novos trazidos do campo. 

3.2.2. Produção de inôculo 

Os diferentes isolados de Beauve~~a spp. e M. 

an~~opf~ae armazenados em sílica gel e mantidos em geladeira 
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a 4 9 C, foram multiplicados sobre meio de cultura BDA mais an 

tibiótico, e posteriormente repicados em meio para esporula

çao. 

Para a inoculação dos insetos com os diferen

tes isolados, foram colocados 10 adultos por placa, contendo 

meio de cultura e fungo totalmente esporulado, por 2 minu-

tos. Após este procediment~ os insetos fora~ transferidos 

para placas de bioensaio,com algodão umedecido visando favo

recer a mortalidade e a conidiog~nese. O pat6geno foi reiso 

lado a partir destes insetos, em meio BDA mais antibiótico, 

e repicados para meio de esporulação. Posteriormente, os di 

ferentes isolados provenientes desse meio foram multiplica

dos em arroz, pelo método das bandejas, segundo ALVES (1986b). 

Os conÍdios assim obtidos foram guardados em frascos de vi

dro numa geladeira a 4 9 C, onde permaneceram para serem utili 

zados nos diferentes testes. 

Os isolados 259 de M. ani~opliae e 447 de B. 

ba~~iana, selecionados para os testes de campo, foram inocu

lados em adul tos de S. levi~. Depois, foram reisolados em BDA 

mais antibi6tico e repicados urna vez em BDA-Y, visando a pr~ 

dução de inôculo, para a multiplicação em arroz, segundo a 

metodologia descrita anteriormente. 
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3.2.3. Experimentos de laboratório 

3.2.3.1. Determinação do tempo letal médio, 

porcentagem de mortalidade de 

Sphe.VlOphohU.ó le.v.ú., com Be.auveJÚa beu.óiana 

isolado 447, em diferentes dosagens 

Testou-se a patogenicidade do :isolado 447 de 

B. ba.ó.óiana em adultos de S. le.vi.ó nas dosagens de 8,0 x 101~ 

8,0 x 1010, 8,0 x 109 e 8,0 x 10 8 conídios por balão de 500 

ml. Cada parcela do tratamento constou de 18 insetos com 5 

repetições, totalizando 90 insetos por dosagem. Os insetos 

foram colocados em balões de vidro, em contato com a massa 

fúngica de cada uma das dosagens e, posteriormente, agitados 

por 2 minutos (figura 11. Após a inoculação foram individu~ 

lizados dentro de caixas de poliestireno cristal de 12,5 x 

8,4 x 2,0 cm com 6 repartições de 3,5 cm de di~metro, com 

papel de filtro umedecido (Figura 2), as quais foram manti 

das em incubadoras reguladas na temperatura de 26 ± 0,5 9 C e 

fotofase de 12 horas. Os insetos foram alimentados com pep~ 

ços de cana-de-açúcar, os quais eram trocados 3 vezes por s~ 

mana, sendo que as observações de mortalidade foram executa 

das diariamente. 

O delineamento experimental foi o inteiramente 

casualizado, com 5 tratamentos, constituídos por uma teste

munha e 4 dosagens do patógeno. Também foi calculado o TL 50 

usando o m~todo de Próbites, a partir dos trabalhos de FIN-
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Figura 1. Balão de vidro utilizado para a inoculação de adu! 

tos de S. f ~ v~~, nas diferent e s dosagens de B. ba~ 

~~ana isolado 44 7 . 
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NEY (1947) e SOKAL (1958), nas diferentes dosagens a que 

foi submetido o inseto, utilizando-se de um programa desen-

volvido por HADDAD (1986). A padronização das dosagens de 

B. ba~~iana foi realizada utilizando-se uma cimara de Neu-

bauer. 

Figura 2. Caixas de poliestireno cristal, contendo seçoes de 

cana-de-açúcar, para alimentação dos adultos de 
S. levi~ durante o processo de observação. 
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3.2.3.2. Avaliação da viabilidade dos conídios 

de Beauve~~a ba~~~ana isolado 447 

A avaliação da porcentagem de germinação dos 

conídios foi obtida colocando-se 10 microlitros de uma sus

pensão contendo 8,0 x 10 7 conídios/ml, em placas de Petri, 

com meio de cultura BDA e antibi6tico. Esta/suspensão foi 

espalhada em toda a superfície das placas com alça de Drigals

ki, sendo em seguida colocadas em estufa incubadora a 26 9 C e 

fotofase de 12 horas. Ap6s vinte horas, foram contados, com 

ajuda de um microsc6pio 6tico de 100 aumentos, 100 conídios 

por placa, avaliando-se os germinados e os não 

em 4 placas. 

germinados, 

3.2.3.3. Potencial de in6culo de 

Beauve~~a ba~~~ana isolado 447 

Para se conhecer a quantidade de conídios que 

efetivamente permaneceram ap6s a inoculação em contato com o 

tegumento do inseto, foram colocados dois adultos, sendo um 

macho e uma f§mea, em um tubo de vidro, com 10 ml de agua 

destilada mais espalhante adesivo. O tubo foi levado a um 

agitador magn~tico durante 3 minutos. Em seguid~ foi reali

zada a contagem dos conídios em suspensão, com o auxílio da 

camara de Neubauer. O número de conídios por adulto foi ob

tido dividindo-se o número total de conídios da suspensão por 

dois. 



3.2.3.4. Patogenicidade de isolados de 

Beauve~ia spp. ao gorgulho 

30. 

P8ra se determinar a patogenicidade e virul~n 

cia de Beauve~ia spp. para os adultos de S. iev~~, foram uti 

lizados sete isolados (Tabela 2). 

A metodologia de aplicação, determinação do 

tempo letal (TL 50 ) , potencial de inóculo e porcentagem de 

germinação dos conÍdios, dos diferentes isolados, foi seme-

lhante ã apresentada no experimento anterior, para o isola

do 447. A dosagem utilizada nos sete isolados foi de 8,0 x 1011 

conídios por balão de 500 ml. O delineamento estatístico uti 
, 

lizado foi inteiramente casualizado, o qual constou de 8 tra 

tamentos, sendo uma testemunha e os sete isolados de Beauve-

~ia spp. Cada tratamento constituiu-se de 54 insetos, sendo 

que cada parcela era composta de 18 insetos, dos quais 9 

eram machos e 9 f~meas. Na análise de mortalidade de machos 

e f~meas utilizou-se um delineamento inteiramente casualiza 

do com arranjo fatorial 7x2 com 4 repetições de 12 insetos, 

sendo 6 machos e 6 f~meas. 

3.2.3.5. Produção de conÍdios pelos cadáveres 

de Sphenopho~u~ ievi~ 

Foi avaliada a produção de conÍdios por adul

tos mortos pelos diferentes isolados, após 15 dias da inocu-
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lação. Para isso, foram colocados urna fêmea e um macho em um 

tubo de vidro contendo 10 ml de água destilada mais espalha~ 

te, sendo em seguida levados a um agitador magnético durante 

3 minutos. As contagens de conÍdios foram realizadas usan

do-se urna câmara de Neubauer. O número de conídios prod~zi 

dos por adulto em cada um dos isolados foi obtido dividindo

se o número total da suspensão por dois. 

3.2.3.6. Determinação da Taxa de Potência 

e análise de agrupamentos 

O cálculo da Taxa de Potência (TP) dos isola-

dos foi calculada mediante a fórmula utilizada por ALVES 

(1982), sendo que a Unidade Padrão de Potência foi fixada em 

10ün para o B. baJ.J.ó-i,avl.a, isolado 447. Finalmente foi 

feita urna análise de agrupamento dos sete isolados utilizan

do a técnica de taxonomia numérica proposta por SNEATH & SO

KAL (l973). A caracterização de cada um dos isolados foi 

feita determinando-se os caracteres TL 50 ' TL 90 , porcentagem 

de mortalidade, e número de conídios por inseto. Os cálcu 

los foram desenvolvidos no computador CP 500 Pro lógica do De

partamento de Entomologia - ESALQ!USP 

3.2.3.7. Eficiência do Meta~hizium ani.óopfiae 

sobre os adultos de Sphenopho~U!.J fevM 

Testou-se a patogenicidade e virulência de se 
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te isolados de M. ani~opliae sobre adultos de S. levi~. A 

procedência, hospedeiros originais e data de coleta dos dife 

rentes isolados encontram-se na Tabela 1. 

lados, 

A metodologia da aplicação dos diferentes iso 

o c~lculo do TL~u~' potencial de in6culo e por-
:J I 

centagem de germinação dos conídios, foram semelhantes as men 

cionadas nos ítens 3.2.3.1, 3.2.3.2 e 3.2.3.~. A dosagem e~ 

pregada foi de 8,0 x 1011 conídios por balão de 500 ml. O de

lineamento estatístico utilizado foi semelhante ao descrito 

no item 3.3.3.4. Na an~lise da mortalidade de machos e fê-

meas utilizou-se 'um delineamento inteiramente casualizado, 

com arranjo fatorial 7x2 com 3 repetições, contendo 18 inse

tos cada urna, sendo 9 machos e 9 fêmeas. 

O procedimento para o c~lculo do numero de co 

nídios produzidos por inseto para os diferentes isolados, j~ 

foi mencionado no item 3.2.3.5. 

Foi calculada a Taxa de Potência mediante a 

f6rmula adotada por ALVES (1982) sendo que a Unidade Padrão 

de potência foi fixada em 1 O O P a r a o M. a n,ü o püae, 

isolado 507. Finalmente, foi feita urna an~lise de agru~eQ 

to dos isolados utilizando a metodologia proposta no 

item 3.2.3.6. 
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3.2.3.8. Patogenicidade do Me.;tCU1.h;'z~um CLvU./6opuae.· 

e Be.auve.lL~a ba.6.6~ana sobre os adultos 

de Sphe.nophoILU.6 fe.v~.6 quando inoculados 

em seções de colmo de cana-de-açúcar 

usados como isca 

Os isolados selecionados para a realização de~ 

te experimento foram os de numero 507, 358 e ,.259 para o M. 

an~.6opf~ae. e os numeros 455, 477 e 290 para B. ba.6-

.6~ana. 

Em um balão de 500 m1 foram colocadas 72 se-

ções de colmo de cana-de-açúcar sem casca (iscas), de apro

ximadamente 440 mm2 de área, e 2,1 x 10 12 conídios para cada 

um dos isolados. Os pedaços de cana em contato com a massa 

fúngica foram agitados mahua1mente por 2 minutos. Em segui 

da. foram colocados individualmente j unto com um inseto nas ce 

las de caixas de po1iestireno cristal (;2,5 x 8,4 x 2,0 cm), 

as quais continham papel de filtro umedecido. Ap6s a prep! 

ração das caixas contendo as seções de colmo inoculadas e as 

não inoculadas ~estemunhal, foram transferidas para estufa 

incubadora (~OD), reguladas na temperatura de 26 ~ 0,5 9 C e 

fotofase de 12 horas. 

Foram feitas observações diárias para deter

minação da mortalidade, produção de conídios por inseto, cál 

cu10 do TL 50 para cada isolado, mortalidade do macho e fê

mea e Taxa de Potência, sendo que a Unidade Padrão de Potên-

cia foi fixada em 1000 para o M. an~.6opf~ae. isolado 259. 
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As iscas de cana nao inoculados (testemu-

nha) foram trocados a cada três dias, sendo que as inocula 

das foram substituídos após 12 dias por pedaços de cana não 

inoculados. 

o delineamento estatístico utilizado foi in-

teiramente casualizado com 7 tratamentos, constituídos uoruma 

testemunha e seis isolados. Foram utilizado~ 18 insetos por 

repetição, perfazendo um total de 72 insetos por tratamento. 

Do total de 504 insetos, 252 eram fêmeas e 252 machos. No cál 

culo da mortalidade de machos e fêmeas, utilizou-se um de-

lineamento inteiramente casualizado com arranjo fatorial 6x2. 

Para se determinar o número de conídios por 

seçao de colmo (jsca), foi dividido o número total de co-

nídios colocados no halão, entre o número de iscas colocados 

d d t 1 2 9 10 10 ~d' no mesmo, correspon en o es e va or a ,. x conl lOS, o 

que proporcionou uma concentração de 6,3 x 10 7 conídios Imm 2 

do colmo. 

3.2.3.9. Sohrevivência de ovos de Sphenopho4M 

lev~, quando colocados em iscas de 

cana-de-açúcar inoculadas com BeauvenZa 

b~~~ana e Metan~z~um a~~op~ae 

Testou-se a capacidade de sobrevivência de 

ovos de S. lev~~, colocados pelas fêmeas em seções de colmo 

de cana-de-açúcar, inoculadas com B. ba~~~ana isolado 447 e 

M. an~~opf~ae isolado 259. 
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A metodologia de inoculação, assim corno o ta-

manha dos pedaços de cana utilizados, foram semelhantes aos 

descritos no item 3.2.3.8. A dosagem aplicada foi de 2,9 x 

10 10 "do d d conl lOS por pe aço e cana. Após a inoculação, foram 

colocados uma f~mea e um pedaço de cana em cel~s ~e caixas 

de poliestireno cristal (12,5 x 8,4 x 2,0 em), as quais con-

tinham papel de fil tro umedecido, sendo poste.riormente tran~ 

f&idas para estufa incubadora (BOD), reguladas na temperatu

ra de 26 ~ 0,5 9 C e fotofase de 12 horas. Utilizaram-se 77 

iscas inoculadas para os isolados 447 e 259 assiin como para a 

testemunha. Os ovos colocados diariamente foram individua 

lizados em caixas de poliestireno cristal (12,5 x 8,4 x 2,0 

cml, com papel umedecido e mantidos em estufa incubadora re-

guIada na temperatura de 26 ± O,5 9 C e fotofase de 12 horas. 

Finalmente, foi determinado o numero de ovos colonizados Dor 
.L 

M. aVl-t-6 o pf-tae. e B o ba-6-6J..aVla, contaminados por outros fungos, inviáveis, 

e .nÚIDero de larvas eclodidas nos tratamentos. 

3.2.4. Experimentos de campo 

3.2.4.1. Efici~ncia do Me.ta~h-tz-tum aVlJ..-6opfJ..ae. 

isolado 259 sobre adultos do 

Sphe.VlOpho~u-6 fe.vJ..~ quando aplicado 

em iscas de cana-de-açficar 

Este experimento foi efetuado após a seleção 

do isolado 259, no bioensaio feito em condições de laborató

rio. O objetivo foi avaliar a sua eficiência no campo, qua~ 
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do aplicado sobre iscas de cana-de-açúcar, assim como deter 

minar o efeito atrativo ou repelente destas, sobre adultos 

de S . .f..e.VL6. 

Em um saco plástico foram colocados pedaços 

de calmos de cana-de-açficar de 25 cm de comprimento e 2,5 cm 

de largura, partidos longitudinalmente e 7 g do fungo conten 

do 3,9 x 1012 conídios (Figura 3). Os tolet~s e a massa fún 

gica foram agitados manualmente, para que houvesse boa distri 

buição do fungo sobre os mesmos, at~ estes ficarem inocula

dos, corno pode ser observado na Figura 4. Em seguida, os t~ 

letes foram colocados nas fileiras do canavial com a região 

seccionada voltada para baixo, em pares, sendo cobertas com 

folhas de cana corno mostrado nas Figuras 5 e 6. O mesmo pro

cedimento foi utilizado para os toletes sem fungo (testemunh~. 

Utilizou-se urna dosagem de 4,9 x 10 11 coní

dias por tolete, correspondendo a urna concentração de 7,7 x 

10 7 conídios por mm 2 de tolete, sendo esta concentração 20% 

maior do que a utilizada no ensaio de laborat6rio. 

O delineamento experimental foi de blocos ao 

acaso em parcelas subdivididas. Os tratamentos foram repeti 

dos cinco vezes, sendo constituídos por 8 iscas, as quais 

foram distribuídas em linhas com 14 metros de distância en-

tre elas, e dentro de urna mesma linha a distância entre is

cas foi de 10 metros. Os blocos tinham urna área de 1260 m2 , 

sendo que a área total do experimento foi de 6300m2 , aproxi

madamente. 
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Figura 3. Aplicação da massa fúngica nos toletes de cana-de

açúcar, no experimento de campo. 
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Figura 4. Toletes de cana-de-açúcar inoculados com a massa 

fúngica de M. ani~opliae. 
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Figura 5. Colocação das iscas inoculadas com a massa fúngica, na base 
da touceira da cana-de-açúcar. 

Fi gura 6. Cobertura das iscas com folhas de cana-de-açúcar. 
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o experimento foi conduzido na Fazenda Retiro 

nos talhões G3 e G4 , da variedade SP 70-1143, com 7 meses de 

idade, em sistema de cultivo mínimo, correspondendo ao quar

to corte. 

Para verificação da temperatura do solo utili 

zou-se um termômetro de solo, no momento da colocação das i~ 

cas, e em cada urna das amostragens. A temperatura foi medi

da às 9 e às 14 horas em cinco pontos diferentes no canavial 

onde estavam colocadas as iscas. 

As avaliações foram efetuadas aos 4, 8, 12, 

16 e 20 dias apos a instalação do experimento, sendo que no 

sétimo dia após a última amostragem, foram substituídas as 

iscas, e urna nova contagem dos insetos foi realizada decorri 

dos 4 dias da substituição. Foram contados todos os insetos 

por isca, tanto do tratamento quanto da testemunha, sendo 

trazidos ao laboratório onde permaneceram com toletes de ca

na por 4 dias. Após esse período, foram colocados em caixas 

plãsticas (6 cm de diãmetro por 2 cm de altura), individuali 

zados com papel filtro umedecido e urna seção de colmo de ca

na-de-açúcar, a qual foi trocada a cada 4 dias. Foram coleta 

dos 100 insetos por tratamento em cada urna das amostragens. 

Para se verificar a mortalidade foi feita urna 

reVlsao diária, até os 35 dias após terem sido feitas as di

ferentes amostragens. A mortalidade confirmada foi corrigi

da,utilizando a fórmula de ABBOTT (]925). 
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3.2.4.2. Patogenicidade do MctCUt~z~um avU.6opuae. 

isolado 2S9 e Be.auve.~~a ba.6.6~ana 

isolado 447 sobre os adultos de 

Sphe.nopho~u.6 le.v~.6 quando aplicados 

em iscas de cana-de-açúcar 

Neste experimento foram utilizados os dois i~o 

lados mais patogênicos provenientes de bioen~aios de labora

tório. O objetivo foi avaliar a eficiência desses isolados 

no campo quando os insetos permaneceram em contato com as is 

cas por 4, 8 e 16 dias. 

A metodologia de aplicação, assim corno a dosa-

gem utilizada ~oi semelhante i descrita no item 3.2.4.1. O 

delineamento estatístico foi de blocos ao acaso em uarcelas 

subdivididas. Os tratamentos foram repetidos 3 vezes, sendo 

constituídos por 6 iscas por amostragem, as quais ficaram dis 

tanciadas a 10 metros da mesma linha e 14 metros entre li-

nhas. Cada bloco contendo os tratamentos tinha uma irea de 

280Q m2 , sendo que a irea total do experimento foi de aproxi 

madamente 7400 m2 . 

O experimento foi conduzido na Fazenda Reti-

ro, nos lotes E4 e ES da variedade SP 70-1143, com sete me

ses de idade, sendo em sistema de cultivo mínimo, correspondendo ao 

terceiro corte. 

Para a avaliação da temperatura do solo, foi 

utilizado um termômetro de solo, no momento da colocação das 

iscas, e durante os 16 dias após, sendo feitas duas medições 
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por dia, às 9 e às 14 horas. Em cada um desses horários fo

ram feitas cinco leituras em pontos diferentes do canavial on 

de estavam colocadas as iscas. 

As avaliações foram realizadas aos 4, 8 e 16 

dias apos a instalação ~a experimento. Para isso, foram co 

letados 20 insetos por repetição, totalizando 60 por trata

mento. As iscas onde foram coletados os inse,tos foram marca 

das, para não serem utilizadas na avaliação seguinte. Com is 

to, procurou-se assegurar que os insetos amostrados, efeti

vamente, estariam em contato com a isca 4, 8 ou 16 dias. Es

ta metodologia diferiu, portanto, do experimento anterior, no 

qual os insetos eram recolhidos de todas as iscas a cada 4 

dias durante 2Q dias. 

O procedimento de acondicionamento dos inse

tos e avaliação de mortalidade no laborat6rio foi semelhante 

ao mencionado no item 3.2.4.1. 
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4, RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4,1, ENSAIOS DE LABORATÓRIO 

4.1.1. Patogenicidade de Beauveh~a ba~~iana (Bals.) 

Vuill. isolado 447 sobre adultos de 

SpheVl.ophohU~ .tevi~ Vaurie, em diferentes dosagens 

4.1.1.1. Determinação do potencial de inóculo 

Os resultados relativos à determinação do po

tencial de inóculo em numero de conídios por inseto, acham-

se na Tabela 3. 

Tabela 3. Número de conídios de B. ba~~iaVl.a isolado 447, que 

efeti vamente permaneceram sobre o tegumento dos adul 

tos de S • .te.vi~. 

Dosagem aplicada 
(conÍdios/balão) 

x 1011 

8 

0,8 

0,08 

0,008 

Conídios/adulto 

n x 1 O 7 % aproxiIllad~ de 

5 , 7 

4, 2 

0,58 

0,065 

pennanencla 

0,007 

0,05 

0,07 

0,08 
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Por esses resultados, observou-se que nao hou 

ve urna relação proporcional entre as dosagens utilizadas e o 

potencial de inóculo determinado por inseto. Assim, para uma redu-

ção de dez vezes na concentração de 8xlO ll conídios houve uma re-

dução de 1,35 vezes no potencial de in6culo. Dessa maneira, 

10 9 8 as reduções nas concentrações de 8xlO para 8xlO e 8xlO, 

resultaram numa diminuição no potencial de ingculo de 7,2 e 

8,9 vezes, respectivamente. Também foi determinado que a 

porcentagem de perman~ncia de conídios sobre cada adulto, na 

dosagem de 8xlOll , foi 7,1, 10 e 11,4 vezes menor, em rela-

10 9 8 ção as dosagens de 8xlO ,8xlO e 8xlO conídiosjbalão. Esta 

diferença pode ser devida a que na dosagem de 8xlOll , urna 

grande quantidade de massa fúngica não entrou em contato 

com os insetos. 

4.1.1.2. Patogenicidade 

Na Tabela 4 estão relacionadas as médias das 

porcentagens de mortalidade de S. levi~ provocada por B. ba~ 

,siana isolado 447, nas quatro dosagens. A representação gr~ 

fica dos dados encontra-se na Figura 7. 

Determinou-se que não houve diferença estatí~ 

11 10 tica entre as dosagens 8xlO e 8xlO . Isto pode ter ocor-

rido em função do potencial de inóculo resultante ter sido 

muito próximo, corno mostrado na Tabela 3. Entre as dosagens 

8xl09 e 8xl0 8 já houve diferença estatistica, sendo que o 
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potencial de inóculo aplicado por inseto na dosagem de 9 8xlO , 

foi 8,9 vezes maior. Foi observado também que um. aumento na 

dosagem, proporcionou em todos os casos um incremento na mor 

talidade. Resultados semelhantes foram obtidos por BADILLA & 

ALVES (1989) trabalhando cem 3 mesma espécie em um ensaio pr~ 

liminar. Também FERNANDES et alii (1985) e JARfu~ILLO & AL-

VES (1986), encontraram resultados parecidos :com adultos do 

bicudo-do-algodoeiro Anthonomu~ gnandi~. 

Tabela 4. Porcentagem de mortalidade acumulada de adultos de 

S. fevi~ causada por B. ba~~iana isolado 447,após 

13 dias da inoculação . Temperatura 26 ±. O, 59C; foto

fase:12 horas. Piracicaba, SP. 

Tratamentos Porcentagem de mortalidade 

(dosagens) Médias Médias 
transformadas originais 

8 x 10 11 76,54 a 94,58 

8 x 10 10 67,50 a 85,36 

8 x 10 9 41,95 b 44,70 

8 x 10 8 29,73 c 24,60 
Testemunha O d O 

F = 83,91** CV 17,34% 
Dados transformados em arco seno 1% 
Médias seguidas da mesma letra, não diferem entre si pelo 

teste de Duncan, ao nível de 5% de probabilidade. 
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Figura 7. Porcentagem de mortalidade de adultos de S. ievi~ 

provocada por B. ba~~iana isolado 447, em qua-

tro dosagens. 

Analisando as Tabelas 3 e 4 observou-se uma 

correlação positiva (r = 0,97*), entre o nfimero de conidios 

infectivos, e a mortalidade de adultos de S. ievi~, concordan 

do com outros autores, mencionados por FERRON (1978), os quais encon 

traram essa mesma correlação. 
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4.1.1.3. Determinação da dose letal média 

(DL SO ) e dos tempos letais médios (TLsS~ 

Decorridos 13 dias da instalação do experimeg 

to, determinou-se uma DLSO de 8,8 x 10 9 ::aI!ídios(Y=-1,8S3l~ 

0,68914 LogX). Comparando esse resul tado com os obtidos por 

outros autores (CAi'lARGO et alii, 1984; ALVES et alii, 

1986 e GUTIERREZ, 1986), com dosagens proxlmas as utilizadas 

neste ensaio, observou-se urna grande variação, concordando 

com FERRON (1978), o qual mencionou que a estimativa da DLSO 

varia com a raça do fungo, espécie de inseto e forma de apli 

caça0. O valor obtido de 8,8 x 10 9 conídios pode ser consi

derado alto, embora a quantidade de conídios que permanece-

ram sobre o inseto (Tabela 3), tenha sido relativamente bai 

xa, em relação à dosagem aplicada. Estes resultados concor-

dam com o proposto por ROBERTS & YENDOL (1971) os quais men-

cionaram que os valores de DLSO incluem também os conídios que 

nao entram em contato com o inseto em estudo. 

Os dados referentes aos TLs SO ' determinados p~ 

ra S. .t e. vi.ó , submetidos a B. ba.ó -6 iana isolado 447, seus res-

pectivos intervalos de confiança (Te), coeficientes ll.'leares 

e angulares, se encontram na Tabela S. 

Por esses resultados, pode-se observar que há 

urna correlação negativa (r = -0,96*), entre as dosagens e os 

TLs SO' sendo que à medida que se aumenta a concentração di"

minui o número de dias necessários para matar SO% da popula-
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- d d S o . d de 8xlOll 
çao de a uI tos e . ~~v~~. Entre as osagens e 

8xlO lO conídios, nao houve diferença devido ao 

potencial de inóculo aplicado ter sido muito semelhante, co-
9 

mo foi discutido no item 4.1.1.2. Já as dosagens de 8xlO e 

8 8xlO apresentaram valores altos de TL 50 , sendo estes dife-

rentes em relação às dosagens 8 x 10 11 e 8 x 10 10 co-

nídios. 

Tabela 5. Tempos letais (TL 50 ) e intervalos de confiança (IC) 

obtidos pelo tratamento de adultos de S. f~vi~ 

com o fungo B. ba~~iana isolado 447. Temperatura: 

26 ±. 0,5 9C e fotofase: 12 horas. Piracicaba, SP. 

N9 de conídios Coeficiente Coeficiente 

por TL 50 IC* linear angular 

balão (dias) (dias) (a) (b) 

8 x 10 11 4,1 a 3,4-4,9 2,66 3,82 

8 x 10 10 4,9 a 4,2-5,7 3,14 2,70 

8 x 10 9 14,2 b 11,2-18,1 1,47 3,01 

8 x 10 8 22,3 b 13,9-35,6 1,05 2,93 

* Intervalo de confiança ao nível de 5% de probabilidade. 
M~dias seguidas da m~sma letra não diferem entre si pelo 
valores do IC ao nível de 5% de probabilidade. 

Pelos resul tados obtidos, pode-se confirmar que 

a dosagem de 8xlO ll conídiosjbalão, foi a que ofereceu urna 

melhor performance para o controle de adultos de S. f~vi~, 
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já que apresentou a maior mortalidade e o menor TL 50 , embora 

não tenha diferido estatisticamente da dosagem de 8rlOl Oconí-

dios/balão. 

4.1.2. Patogenicidade dos isolados de Beauve~~a spp. 

sobre adultos de Sphenopho~u~ tev~~ 

4.1.2.1. Determinação do potencial de inóculo 

Na Tabela 6 acham-se os resul tados relativos à 

determinação do potencial de inóculo dos isolados de Beauve 

~~a spp. em número de conídios por adulto. 

Tabela 6. Número de conídios de sete isolados de Beauve~~a 

spp., aplicados na dosagem de 8xlOll conídios /ba

lão, que efetivamente permaneceram sobre o tegume~ 

to dos adultos de S. tev~~. 

Corudios/adulto 
Isolados Hospedeiro original n x 10 8 % aproxim~da. 

de permanencla 

B. bM~~ana 
SoteYwp~~ 11,0 0,14 (Isolado 704) sp. 

B. bM~~ana 
Sotenop~~ Á..nvú.:ta. 9,9 0,12 (Isolado 447) 

B. bM~~ana 
Hypo~enem~ hamp~ 9,5 0,12 (Isolado 455) 

B. b~o ng YÚ.a!L:tu 
Me:ta.mM~u;~ hem~p~e~U6 9,5 0,12 (Isolado 695) 

B. bM.ó~ana AmhonomU6 g~anCÜ.ó 8,5 0,12 (Isolado 290) 
B. bM.ó~ana 

A~honom~ g~nCÜ.ó 8,0 0,10 (Isolado 292) 
B. bM.ó~ana 

Co~mopotÁ..~e~ ~o~didu;6 7,5 0,09 (Isolado 476) 
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Por esses resultados, determinou-se que da do

sagem utilizada em 90 adultos de S. levi~, ficaram em m~di~ 

no tegumento, 10,4% dos conídios aplicados, sen 

do que 89,6% dos conídios nao conseguiram se aderir à super

fície do tegumento destes insetos. Em termos ger~Jis, a quanti

dade de conídios que efetivamente permaneceram sobre os inse 

tos foi bastante homogênea, di ferindo apenas ,.para os isola

dos 704 e 476 de B. ba~~iana. 

4.1.2.2. E ficiênci a dos isolados de Beau.veM.a spp. 

sobre adul tos de SphenophofLM levú 

Na Tabela 7 encontram-se os dados referentes 

à porcentagem de mortalidade total de S. levi~ para os isol~ 

dos de Beau.vefLia spp. Na Tabela 8 acha-se a análise de va

riãncia da mortalidade de machos e fêmeas com os diferentes 

isolados de BeauvefLia spp., sendo que na Tabela 9 apresenta~ 

se as m~dias das porcentagens da mortalidade de adultos, 

machos e fêmeas de S. levi~. 

Analisando as mortalidades provocadas pelos 

isolados de BeauvefLia spp., observou-se que o isolado 447 

apresentou a maior mortalidade (J4,6%), sendo que os isola

dos 292, 455 e 290 mostraram uma mortalidade intermediária. 

Os isolados 476, 704 e 695 foram os menos patogênicos. A me 

nor porcentagem de mortalidade dos isolados 704 e 695 (36,1 

e 34,4%), pode ser atribuída à virulência dos mesmos, e nao 
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Tabela 7. Porcentagem de mortalidade acumulada de adultos de 

s. l~v~~ causada pelos isolados de B~auv~h~a 

após 17 dias . Temperatura: 26 ±. ° ,5 9C; fotofase: 

horas. Piracicaba, SP. 

spp. 

12 

Mortalidade rn 
'. o.J 

Isolados Médias Médias 
transformadas originais 

447 59,7 a 74,6 

292 52,6 ab 63,0 
455 52,6 ab 63,0 
290 47,4 ab 54,2 
476 39,5 b 40,5 
704 36,9 b 36,1 
695 35,9 b 34,4 

Testemunha 11,0 c 3,7 

F = 7,87** CV = 22,2% 

Dados transformados em arco seno Ir 
Médias seguidas da mesma letra não diferem entre si pelo 
teste de Duncan, ao nível de 5% de probabilidade. 

Tabela 8. Análise de variância da mortalidade de adultos, machos e fê
meas, de S. l~v~ por B~auv~~a spp. Temperatura: 26 ±O ,59C; fo 
tofase: 12 horas. Piracicaba, SP. 

Nível de 
CV GL SQ QM F significância 

(%) 
Tratamento (TR) 6 1,55825 0,25970 1,7665 ns 12,90 

Sexo (SE) 1 0,21974 0,21974 1,4947 ns 22,62 

Interação (TRxSE) 6 0,66919 0,11153 0,7686 ns 60,75 

Resíduo 42 6,17473 0,14702 
Total 55 8,62193 

CV = 19,2% 

Dados transformados em Jx+O,6 
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ao potencial de inóculo, já que o isolado 695 de B. b~ong

nia~tii apresentou um potencial de inóculo de 9,5xl0
8 

coní

dios, praticamente igual ao isolado 447 (9, 9xl0
8 

conídios ) , 

sendo que entre estes, houve uma diferença significativa de 

40,2% de mortali~ade. O mesmo ocorreu com a utilização do 

isolado 704, que proporcionou um potencial de inóculo de 

8 llxlO conídios/inseto, causando uma mortali4ade de apenas 

36,1%. 

Tabela 9. Médias das porcentagens de mortalidade de adultos, 

machos e fêmeas de S. levi~ inoculados com Beauve

~ia spp. 

Tratamento 

Machos 

Fêmeas 

1/ Média de 28 repetições 

Mortalidade li 
% 

46,40 a 

53,53 a 

Médias seguidas da mesma letra nao diferem entre Sl pelo 
teste de F, ao nível de 5% de probabilidade. 

Analisando os dados contidos nesta tabela, p~ 

de-se observar que nao houve diferença significativa na sen 

sibilidade de machos e fêmeas de S. levi~ ao fungo Beauve

~ia spp., embora a mortalidade das fêmeas tenha sido 7,2 pontos porce~ 
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tuais menor do que a dos machos. Este fato pode ser devido ao maior 

tamanho destas, resultando em um maior potencial de inóculo, 

e conseqlientemente, maior mortalidade. 

4.1.2.3. Determinação dos tempos letais TI!êdios 

e Taxa de Potência 

Os tempos letais médios (TLs 50 ), para S. fe

v~~ submetidos aos isolados de Beauve~~a spp., seus respecti 

vos intervalos de confiança (lC), Taxa de Potência (TP), co~ 

ficientes lineares e angulares são apresentados na Tabela 

10. 

O isolado que apresentou menor TL 50 foi o 

447, j~ os isolados de B. ba~~~ana (292 e 455) ficaram em um 

grupo intermedi~rio, sendo suas Taxas de Potência menores do que 

a do isolado 447 utilizado como padrão. O isolado 290 de B. 

ba~~~ana apresentou o maior tempo letal. Os isolados 476 e 

704 de B. ba~~~ana e 695 de B. b~o 9 n~a~t~~ apresentaram po.!:. 

centagens de mortalidade de 40,5; 36,1 e 34,4 respectivamen

te, após 17 dias da inoculação. Embora todos os isolados te 

nham sido inoculados em adul tos de S. fev~~, e reisolados p~ 

ra a realização deste teste, o comportamento foi muito vari~ 

vel, mostrando que a virulência é uma característica própria 

da linhagem utilizada. Uma alta variabilidade na patogenici 

dade foi também encontrada por FARGUES (1972), quando testou .t 

sete isolados de B. bM~~ana contra Leptinotcuu.:,a dec.emuneata. O autor 



54. 

Tabela 10. Tempos letais e taxas de potência resultantes da 

inoculação de adultos de S. fev~~ por Beauve~~a 

spp. Temperatura: 26 ±- O ,5 9C; fotofase: 12 horas. 

PiJ?acicaba, SP. 

Isolados 

B. baM~aVl.a 
(Isolado 447) 

B. bM~~aVl.a 
(Isolado 292) 

B. bM~~aVl.a 
(Isolado 455) 

B. bM~~aVl.a 
(Isolado 290) 

B. b~og~~** 
(Isolado 695) 

B. bM.ó~aVl.a** 
(Isolado 476, 704) 

TL50 
(dias) 

5,5 

9;,5 

9,6 

11,6 

1.C. * 

4,5-6,6 

8,2-11,1 

8,2-11,3 

8,2-11,3 

* Ao nível de 5% de probabilidade. 

** Não atingiram 50% de mortalidade. 

Coeficiente Coeficiente 
TP linear angular 

(a) (b) 

1000 a 2,76 1,70 

579 b 2,57 2,51 

573 b 2,40 2,64 

474 b 2,19 2,64 

Taxas de potência seguidas da mesma letra não diferem 
entre si, pelos valores do IC ao nível de 5% de probabilidade. 

mencionou que um dos isolados causou 100% de mortalidade em 5 dias, en-

quanto os menos virulentos causaram 10% de"mortalidade após 20 dias. 

Tentando explicar a virulência de B, 

ba~~~aVl.a em Hef~oth~~ zea, PEKRUL & GRULA l19791 utiliza 

ram mutantes exibindo níveis altos e baixos de virulência, 
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sendo que nestes últimos a maioria dos conídios que germina 

ram produziram hifas, as quais cresceram sobre o tegumento do 

inseto de maneira desgovernada, sendo que só uma pequena qua~ 

tidade penetrou depois de um extensivo alongamento, ao con 

tr~rio dos mut~iltes altamente patog~nicos,cuja penetração 0-

correu logo após a germinação. Segundo estes autores, no 

processo de penetração estão envolvidas ativ~dades enzímicas 

e mecânicas; porém, a baixa patogenicidade dos mutantes com 

crescimento hifal desgovernado, não é simplesmente conse-

qü~ncia da falta de uma série de enzimas supostamente neces-

s~rias para a penetração no tegumento. Para CHAMPLIN et 

alii (J98l), nao h~ urna correlação positiva entre a virulên-

cia e a síntese de enzimas extracelulares (Quitinase, pro-

teínase e lipase), embora te~m constatado que a penetração 

no tegumento envolva a ação de enzimas extracelulares. 

Segundo PARIS & FERRON (19 79~ a virul~ncia em B. baóó-éaYlCL 

est~ ligada à presença de duas características, uma atividade li

política e um arco de precipitação específico, obtido por 

imunoeletroforese. Os autores ainda mencionaram que estes 

dois fatores sozinhos não são suficientes para explicar a vl 

rulência de um determinado isolado, j~ que mutantes produ-

tores de lipase e do arco de precipitação se mostraram avi-

rulentos. Estes mutantes conseguem penetrar no tegumento,mas 

-sao pouco eficientes em alguns dos processos que induzem a 

morte do hospedeiro. 
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Assim, a virulência é regida por uma série de 

fatores, tornando-se sumamente complexa sendo, portanto,ne

cessário, para um controle de pragas, estudar além desses f~ 

tores, o maior número possível de isolados, visando encon

trar o máximo de variabilidade, para selecionar os mais e{i·· 

cientes. 

4.1.2.4. Produção de conídios em cadáveres 

de adultos de Sphe»opho~u~ tev~~ 

o número de conídios de Beauve~~a spp. produ

zidos por adulto de S. tev~~, após 15 dias da inoculação en

contra-se na Tabela 11. A representação gráfica dos dados 

não transformados, constam na Figura 8. Na Figura 9 apresen

ta-se o fenograma obtido para os caracteres TL 50 , TL 90 , por

centagem de mortalidade e número de conídios por inseto para 

sete isolados de Beauve~~a spp. 

Ao se analisar a Figura 8, pode-se notar que 

os isolados que apresentaram melhor performance foram os de 

número 447, 292, 455· e 290 de B. ba~~~a»a. O isolado 695 de 

B. b~o »9 »a~tLI-, mostrou wna patogenicidade mui to baixa, conseguindo 

matar apenas 35,2% dos adultos em 10 dias. Assim, os isolados de B. bcvH~a 

M foram mais eficientes para o controle dos adultos de S. tev~. 

Para os testes seguintes foram seleciona 

dos os isolados 447, 455 e 290. Embora o isolado 

292 tenha se mostrado malS virulento em relação ao iso-
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lado 290, essa diferença nao foi significativa (Tabela 10), 

sendo que este último produziu significativamente maior nume 

ro de conídiosjinseto (Tabela 11), característica importante 

a ser levada em consideração num ?rograma de controle bioló

gico com fungos entomopatcgêricos. Além disso, este isola-

do apresentou maior facilidade para reprodução em meio de 

cul tura (BDA-Y), e em arroz. 

Tabela 11. Produção média de conídios de sete isolados . de 

Isolados 

B. baM~aVla 
(Isolado 290) 

B. baM~aVla 
(Isolado 704) 

B. baM~aVla 
(Isolado 455) 

B. baM~aVla 
(Isolado 476) 

Beauve~~a spp. em adultos de S. tev~~, após 15 

dias da inoculação. Temperatura: 26 -I' O, 59C; fo to 

fase: 12 horas. Piracicaba, SP. 

Conídios j adulto 

Médias Médias 
transformadas originais xl09 

1,29 a 1,26 

1,21 ab 0,96 

1,15 ab 0,73 

1,11 ab 0,73 

B. b~OVlgMctJL.tU. 0,98 ab 0,46 
(Isolado 695) 

B. baM~aYl.a 0,95 b 0,42 
(Isolado 447) 

B. b~~~aVla 0,93 b 0,37 
Osolado 292) 

F = 3,49* CV = 14,9% DMS = 0,326 

Dados transformados em Ix + 0,5 

Médias seguidas da mesma letra, não di ferem entre SI pe
lo teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade. 
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Figura 8. Porcentagem de mortalidade, tempos letais médios 

e número de conídios por adulto de S. ~~_ 

V,l.6 inoculados com B~a.uV~!L,la. spp. 

A Figura 9 mostra a análise de agrupamento re~ 

lizada para os sete isolados de B~a.uv~!L,la. spp., na qual os 

isolados 290 e 292 ficaram num mesmo agrupamento ao nível de 

0,75 de semelh~nça, demonstrando assim a grande importância 

da análise fenética para separação de isolados, visando a sua 

utilização em programas de controle microbiano de insetos. 

Esta técnica também foi utilizada por ALVES et alii (1986) 

para separação de isolados de M~ta.!Lh,lz,lum a.n,l.6op~,la.~. 
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Figura 9. NGmero de agrupamentos para dois n!veis de seme

lhança de sete isolados de Beauvenia spp. 

4.1.3. Patogenicidade de isolados de Me~anhizium 

ani~op{iae para adultos de Sphenophonu~ 

4.1.3.1. Determinação do potencial de inóculo 

As quantidades de con!dios dos isolados de M. 

ani~op{iae que permaneceram sobre o tegumento dos insetos 

encontram-se na Tabela 12. 
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Tabela 12. NGmero de conidios de sete isolados de M. an~~o

pf~ae, aplicados na dosagem de 8xlO ll conidios/ 

balão, que efetivamente permaneceram sobre o teg~ 

mento dos adultos de S. fev~~. 

Isolados 

452 

507 

358 

259 

508 

255 

791 

Conídios/adulto 
Hospedeiro original 

n x 10 8 % aproxima~ . 
permanencla 

M~gdoflL6 nlLljanlL6 16,5 0,20 

So.tenop~~ ~nv~c.:ta 14,0 0,17 

An.:tho nomlL6 glLanfu 12, ° 0,15 

An:tho nomUó glLanfu 12,0 0,15 

Sofenop~~ ~nv~c.:ta 11 ,5 0,14 

An:tho nomlL6 glLan~~ 11,0 0,14 

Sofenop~~ sp. 7,0 0,08 

4.1.3.2. Eficiência dos isolados do 
Me:taIL~.Z;,um COlz6opLLae sobre adultos de 
SphenopholL~ tev~ 

-

de 

Os dados referentes a porcentagem de mortali-

dade acumulada de S. fev~~, nos diferentes isolados acham-se 

na Tabela 13. A análise de variância e as médias das porce~ 

tagens de mortalidade de machos e fêmeas,encontram-se nas Ta 

belas 14 e 15 respectivamente. 
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Tabela 13. Porcentagens de mortalidade de adultos de S. f~

v~~ causadas pelos isolados de M. an~~opf~a~ após 

22 dias . Temperatura: 26 ±.. O, 59C; foto fase: 12 ho

ras. Piracicaba, SP. 

Isolados 

507 

358 

259 

452 

255 

508 

791 

Testemlll1ha 

F = 22,99** 01= 

Porcentagens de mortalidade 
Médias 

transformadas 

64,6 a 

57,4 ab 

56,1 ab 

54,8 ab 

51,5 bc 

50,4 bc 

41,8 c 

11,0 d 

12,3% 

Médias 
originais 

~1,6 

70,9 

68,9 

66,7 

61,3 

59,3 

44,2 

3,7 

Dados transformados em arco seno 1% 
Médias seguidas da mesma letra, não diferem entre si 
pelo teste de Duncan ao nível de 5% de probabilidade. 

Tabela 14. Análise de variância da mortalidade de machos e 

fêmeas de S. f~v~~ provocada pelos isolados de M. 
an~~opl~a~. 

Nível de 
CV GL SQ QM F significância 

(%) 

Tratamento (TR) 6 1,62562 0,27094 0,5722 ns 75,05 
Sexo (SE) 1 0,04696 0,04696 0,0992 ns 75,31 
Interação (TRxSE) 6 0,51111 0,08518 0,1799 ns 97,87 
Resíduo 28 13,25724 0,47347 
Total 41 15,44091 

CV = 28,6% 

Dados transformados em Ix+O,6 
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Tabela 15. Médias das porcentagens de mortalidade de machos 

e fêmeas de adultos de S. ievi~ inoculados com 

os isolados de M. ani~opiiae. 

Tratamento 

Machos 

Fêmeas 

Mortalidade 1/ 
(%) 

51,4 a 

48,6 a 

1/ Valor médio de vinte e uma repetições. 

Médias seguidas da mesma letra, nao diferem entre 

si pelo teste de F ao nível de 5% de probabili-

dade. 

Pelos resultados que constam da Tabela 13, p~ 

de-se observar que o isolado 50~ originirio de Soienop~i~ in 

viQza foi o que produziu a maior porcentagem de mortalidade, 

enquanto os isolados 358, 259 e 452 apresentaram uma mortali 

dade intermediiria, porém sem serem significativamente dife-

rentes do isolado 507. Os isolados 255, 508 e 791 foram os 

menos patogênicos. Em geral, houve uma relação direta entre 

o nível de mortalidade e o potencial de inóculo. Assim, os 

isolados que apresentaram as menores porcentagens de mortali 

dade também apresentaram os menores potenciais de inóculo 

Crabela 12). O isolado 507 de Soienop~i~ iVl.viQza apresentou 

uma mortalidade 1,8 vezes maior do que o isolado 791, sen 
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do que o potencial de inóculo do primeiro foi duas 

vezes maior do que o do segundo. Estes resultados concor-

dam com FERRON (1978) o qual mencionou que há uma correla-

çao positiva entre o número de conídios infectivos e a morta 

lidade. 

Embora nao tenham sido encontrados trabalhos 

semelhantes na literatura, referente à metodo.logia de inocu-

lação, pode-se mencionar os resultados obtidos por CAMARGO 

et alii (1985). Estes autores inocularam adultos de A. 

g4andl~ por caminhamento dos insetos em 16 gramas de 

conídios de um isolado de M. anl~op.e.lae., originário 

de Co~mopo.e.lte.~ ~o4dldu~, com concentração de lxl0 9 conídios/ 

grama. Com esta metodologia obtiveram uma mortalidade de 

100% após 7 dias, diferindo portanto dos resultados encontr~ 

dos neste experimento, onde a mortalidade média para os sete 

isolados foi de 64,7%, variando de 44,2% no isolado 791 em 

20 dias a 81,6% em 22 dias no isolado 507. Estes resultados 

mostram que a patogenicidade depende da espécie de inseto,ra 

ça do fungo e metodologia de aplicação. 

4.1.3.3. Determinação dos tempos letais médios e Taxa 
de Potência de isolados de Me.tCUl h"Lú.um 
~op.u.ae. sobre Sphe.nopho4~ .e.e.VM 

Os tempos letais médios (TLs 50)' para adultos 

de S. .e.e.vJ...~, obtidos de diferentes isolados, seus 

intervalos de confiança (I C), Taxa de Potência (TP), coeficientes 

lineares e angulares, encontram-se na Tabela 16. 
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Tabela 16. Tempos letais e Taxas de Potência resul tantes da 

inoculação de adultos de S. l~v~~ por M. an~~o

pl~a~: Temperatura: 26 ± 0,5 9 C; fotofase: 12 horas. 

Piracicaba, SP. 

Isolados 

507 

259 

358 

255 

508 

452 

791 ** 

TL50 
(dias) 

9,4 

11,1 

11,2 

13,4 

13,5 

13,8 

IC* 

8,4-10,4 

10,1-12,3 

10,1-12,3 

12,2-14,6 

12,5-14,5 

12,9-14,6 

* Ao nível de 5% de probabilidade. 

** Não atingiu 50% de mortalidade. 

Coeficiente Coeficiente 

TP linear angular 

(a) (b) 

1000 a 1,70 3,39 

847 a 2,13 2,74 

839 a 2,17 2,70 

701 b 2,34 2,35 

696 b 1,64 2,96 

681 b 0,55 3,91 

Taxas de Potência seguidas da mesma letra, nao diferem 

entre si pelos valores do IC ao nível de 5% de probabilidade. 

Pelos resultados obtidos, observou-se que os 

isolados mais virulentos depois do isolado padrão (507) fo

ram o 259 e o 338, ambos originários de A. g~and~~. Os 

isolados 255, 508 e 452 foram os que apresentaram respectiv~ 

mente as menores Taxas de Potência. A menor Taxa de Potên-

cia foi do isolado 452 proveniente de M~gdolu~ 6~yanu~, sen

do esta característica própria da linhagem, já que o seu po

tencial do inóculo foi o mais elevado (Tabela 12) . 
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Pelo discutido, demonstrou-se que a virulên

cia é urna característica da linhagem, mas a sua expressão 

também depende do hospedeiro, forma de inoculação e das con

dições onde foi realizado o bioensaio. 

Tentando explicar a vi rulência do M. al1-u 0-

pLtae., SAMUELS et alii (.1989) testaram 24 isolados contra N-t

fapaJc.va;ta fuge.l1.6 (Delphacidae), praga importaI}te do arroz. Os 

autores concluíram que houve uma correlação positiva entre a 

virulência e as seguintes características: pequeno volume dos 

esporos, rápida germinação e rápido crescimento em meio de 

cultura a 28 9 C. Também encontraram que não houve correlação 

entre a patogenicidade e a produção de enzimas, embora a ati 

vidade conjunta das enzimas quitinase, lipase e protease em 

ausência de amilase foram características dos isolados alta

mente patogênicos. 

de S. fe.v-t.6 

4.1.3.4. Produção de conídios pelos cadáveres 

de adultos de Sphe.nophoJc.u.6 fe.v-t.6 

O nGmero de conídios produzidos por adultos 

quando inoculados com M. an-t.6opf-tae. en-

contra-se na Tabela 17. A representação gráfica dos dados 

nao transformados, constam da Figura 10, sendo que na Figura 

11 encontra-se o fenograma obtido para os caracteres TLSO' 

TLgO' porcentagem de mortalidade e nGmero de conídios por in 

seto, por isolado do M. al1-t.6opl-tae.. 
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Tabela 17. Produção m~dia de conídios dos isolados de M. 
anl~opllae, pelos adultos de S. levl~ ap6s 

15 dias da inoculação. Temperatura: 26 .::.0,5 9C; fo 

tofase: 12 horas. Piracicaba, SP. 

Com dios / adul to 
Isolados 

M~dias transformadas M~dias originaisxl09 

507 

358 

259 

452 

255 

508 

791 

1,97 

1,94 

1,78 

1,58 

1,47 

1,38 

1,25 

F = 2,97* CV = 14,9% 

a 

a 
ab 

abc 

abc 

bc 

c 

Dados transformados em I x +O,5 

Mêdias seguidas da mesma letra 

3,84 

3,74 

3,10 

2,46 

2,13 

1,86 

1,51 

nao diferem 
entre si, pelo teste de Duncan ao nível de 5% de 

probabilidade. 

Pelos resultados obtidos pode-se inferir que 

os isolados 507, 358 e 259 foram os que apresentaram a maior 

produção de conídios por inseto, embora sem serem estatisti-

camente diferentes dos isolados 452 e 255. Os isolados 508 

e 791 apresentaram as menores produções de conídios, sendo 

estatisticamente diferentes dos isolados 507 e 358. 
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Os isolados que provocaram maiores porcen-

tagens de mortalidade, menores tempos letais e 

maior produção de conídios por adulto foram os de número 507, 

358, 259 e 452 (Figura 10). Para os testes seguintes foram 

selecionados os isolados 507, 259 e 358, os quais apresent~ 

ram as maiores Taxas de Potência (Tabela 16), ficando também 

em dois agrupamentos a um mesmo nível de sem~lhança (Figura 

11). A partir de 11 isolados de M. aVÚ-6opüae. SOSA-GcJMEZ & AL VES 

(1983) selecionaram o SPL-52T e PL-39 como os mais promissores 

para serem utilizados no controle microbiano, desde que apr~ 

sentaram elevadas Taxas de Potência. Segundo ALVES (1986c), 

a Taxa de Potência é o critério mais adequado para avaliar 

a virulência de um determinado grupo de isolados, já que so

fre menor variação, pois sempre está correlacionada com um 

isolado padrão que obrigatoriamente faz parte dos bioensaios. 

A utilização dos parâmetros, porcentagem de 

mortalidade, virulência e produção de conídios no hospedei

ro, também foram utilizados por SOARES et alii (1983). Estes 

testaram 3 isolados de M. ani~opliae varo ani~opliae. e um 

isolado de M. 6lavovihide. contra larvas do curculionídeo Oti 

ohhynQhu~ ~ulQatu~, sendo selecionado o isolado N9 85 de M. 

ani~opliae., como o mais eficiente para controle desta praga 

em casa de vegetação. 
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4.1.4. Inoculação do Metahhizium ani~opliae e 

BeauvefLia ba~~iana em pedaços de cana-de-açúcar 

usados como iscas 

4.1.4.1. Eficiência dos isolados de 

Metahhiúwl1 avUllopLJ.ae e BeauveM.a bCC1l~iana 

sobre adultos de Sphenophoh~ levill 

As m~dias das porcentagens de mortalidade de 

S. levi~ provocadas pelos diferentes isolados acham-se na Ta 

bela 18. A análise de variância, e as médias das porcenta

gens de mortalidade de fêmeas e machos encontram-se nas Tabe 

las 19, 20 e 21 respectivamente. 

Tabela 18. Médias das porcentagens de mortalidade de adultos de S. le

vill pelos isolados de M. anillopliae e B. ba1l~iana. Temperat~ 

ra: 26~0,5~C; fotofáse: 12 horas. Piracicaba, SP. 

Patógenos 
Porcentagens de mortalidade 

M • anillo pliae 
(Isolado 259) 
B. ba1l~iaVla 
(Isolado 290) 
B. ba1l~iaVla 
(Isolado 447) 
B. ba1l~iaVla 
(Isolado 455) 
M. a~opliae 
(Isolado 507) 
M. anill o pliae 
(Isolado 358) 
Testemunha 

Médias transformadas 

56,27 a 

51,82 ab 

49,28 ab 

42,41 ab 

39,20 b 

35,67 b 
3,40 c 

F = 12,44** CV = 25,01% 
Dados transformados em arco senolf. 

M~dias originais 

69,17 

61,79 

57,45 

45,50 

39,92 

34,00 
0,35 

Médias seguidas da mesma letra, não di ferem entre s i pe-
lo teste de Duncan ao nível de 5% de probabilidade. 
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Tabela 19. Análise de variância do número de adultos machos e fêmeas de 

S. J?.e.v-v., mortos pelos isolados de M. af'lÁÃopüae. e B. bM.6J..a

na. Temperatura: 26±0,5 9C; fotofase: 12 horas. Piracicaba,SP. 

Nível de 
CV GL SQ QM F significân-

cia (%) 

Tratamento (TR) 5 3,09772 0,61954 10,87** 0,00 

Sexo (SE) 1 2,96297 2,96297 52,01** 0,00 

Interação TRxSE 5 1,08860 0,21772 3,82** 1,09 

Resíduo 24 1,36728 0,05697 

Total 35 8,51657 

CV = 9,36% 

Dados transformados em /x+0,6. 

Tabela 20. Desdobramento dos graus de liberdade da análise de vari ân -

cia. 

Nível 
CV GL SQ QM F de signifi-

cância (%) 

Sexo dentro Isolado 358 1 2,1371 2,1371 37,51** 0,00 

Sexo dentro Isolado 507 1 0,0130 0,0130 ° ,23ns 63,48 

Sexo dentro Isolado 259 1 0,3940 0,3940 6,93* 1,46 

Sexo dentro Isolado 455 1 0,3460 0,3460 6,07* 2,13 

Sexo dentro Isolado 447 1 0,9670 0,9670 16,98** 0,04 

Sexo dentro Isolado 290 1 0,1930 0,1930 3,39ns 7,78 

Trat. dentro Sexo ~ 5 2,7080 0,5420 9,51** 0,00 

Trat. dentro Sexo Ó 5 1,4770 0,2960. 5,19** 0,23 

CV = 9,36% 

Dados transformados em Ix+0,6. 



Tabela 21. M~dias das porcentagens de mortalidade de 

tos, f~meas e machos de S. levl~ causadas 

isolados de M. a~l~opllae e B. ba~~la~a. 

Tratamento 

F~meas 

Machos 

F = 52,01** 

Mortalidade 1/ 
% 

61,54 a 

38,46 b 

1/ -do d d o o -- Valor me 10 e ezolto repetlçoes. 

adul

pelos 

M~dias seguidas de letras diferentes são diferentes entre si 

pelo teste de F ao nível de 1% de probabilidade. 

Pelos resultados apresentados na Tabela l8,p~ 

de-se inferir que houve diferença significativa entre os iso 

lados e a testemunha CF = 12,44**). Tanto os isolados de 

M. a~l~opllae quanto os de B. ba~~la~a foram patog~nicos pa

ra S. levl~, quando inoculados em pedaços de cana-de-açúcar. 

O isolado 259 de M. a~l~opllae foi o mais patogênico, embora 

nao tenha diferido estatisticamente dos isolados 290, 447 e 

455 de B. ba~~la~a, mas sim dos isolados 507 e 368 de M. a~l 

~opllae. 

De modo geral, a mortalidade m~dia obtida uti 

lizando esta t~cnica (51,8%) foi menor que a obtida quando 

a aplicação dos fungos foi realizada diretamente nos adultos 

C68,9%}. Essa diferença (17)%) possivelmente ocorreu emfun 
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média, ção do potencial de inóculo, Ja que permaneceram em 

6,8xl0 8 conídios/inseto (Tabelas 6 e 12), enquanto que para 

os pedaços de cana foram inoculados 6,3xl0 7 conídios/mm 2 . Es 

tes resultados concordam com os obtidos por YADAVA et alii 

(1979), os quais utilizaram a inocula~ão por caminhamentc ~s 

insetos sobre a massa fúngica de conídios de B. b!LogVl~La)(,t<.i .. , 

comparando com o fornecimento de talos de ar~oz, molhados nu 

ma suspensão de conídios, visando ao controle de pragas desta CL! 

tura. Os autores obtiveram 90 e 35% de mortalidade das lar 

vas, para os dois métodos de inoculação, respectivamente. 

Analisando-se a mortalidade de machos e fê~ 

meas (Tabelas 19 e 20), observou-se que houve diferença sig~ 

nificativa entre os isolados e a sensibilidade dos insetos 

conforme o sexo (F = 3,82**). As fêmeas apresentaram um ní-

vel de mortalidade de 23% superior à obtida com os machos 

(Tabela 21). Mortalidades maiores de fêmeas foram também ob 

tidas por KELLER (1978) quando inoculou adultos de M~lolontha 

m~loloVltha com o fungo B. t~Vl~lla. O autor mencionou que 

obteve uma mortalidade de 61 a 92,5% para as fêmeas e 79,2 

a 88,4% para os machos, referindo-se também que a sanida-

de da progênie dos adultos infectados foi prejudicada. 

A maior mortalidade das fêmeas de S. l~v~~ p~ 

de ter ocorrido em função da alimentação, jâ que as mesmas 

alimentam-se mais que os machos, permanecendo por mais tempo 

em contato com os pedaços de cana-de-açúcar inoculados com 

os fungos, podendo assim as regiões intersegmentais das pe~ 
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nas e do abdome ficar em contato estreito com a massa fúngi-

ca, favorecendo a contaminação. Observou-se também que as 

fêmeas, ao serem colocadas - . junto as lscas, agarravam-se as 

mesmas imediatamente, sendo que os machos demoravam mais tem-

po, alimentando-se destas rGT períodos curtos. Quando em 

contato com as fêmeas, passavam a maior parte do tempo sobre 

as mesmas, em posição de cópula, enquanto estas permaneciam 

aderidas aos toletes de cana utilizados como alimento. 

ZACHARUK (970) mostrou que a penetração do 

M. ani~oplia~ em larvas de elaterídios ocorre nas regiões 

intersegmentais por meio da ação inicial do apressório, no 

qual acham-se células com inúmeras mi tocôndrias, dictiossomas, 

ribossomas e retículo endoplasmático, mostrando assim uma 

alta atividade metabólica. A formação de apressório também 

foi demonstrado em B. ba~~iana (VEY & FARGUES, 1977). 

Com relação à infecção de B. bCLMiana eM. an-ü o pliae. 

via alimentar BROOME et alii (1976) encontraram que este mecanismo p~ 

de ocorrer em Sol~nop~i~ tU...c-ht~~, ainda estes autores men-

cionaram que outros pesquisadores teriam encontrado resulta

dos semelhantes em várias espécies de insetos. Também DO-

BERSKI (;981) mencionou que a mortalidade de adultos de Sc-o-

llftu~ ~c-ollftu~, poderia ter ocorrido por contato dos coní-

dios com o tegumento e por ingestão destes, enquanto os be-

souros faziam galerias nos discos de alimentação de cascas 

de árvores, inoculadas com os patógenos M. ani~opfiae. e B. 

ba~~iana. 
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4.1.4.2. Determinação dos tempos letais 

médios e Taxa de Potência 

Os tempos letais médios (TLs 50 ) para adultos 

de S. levi~ inoculados com os isolados de B. ba~~iana e M. 

10 
ani~opliae alimentados com pedaços e cana contendo 2,76xlO 

conídios, seus intervalos de confiança (IC), ,.Taxa de Potên-

cia (TP), coeficientes lineares e angulares são apresenta-

dos na Tabela 22. A representação gráfica das Taxas de Po-

tência encontram-se na Figura 12. 

Tabela 22. Tempos letais (JLs 50) e intervalos de confiança (lC), obtidos p~ 

la inoculação com M. a~opuae e B. bCLMiana. Temperatura: 
26 ± 0,5 9C; fotofase: 12 horas. Piracicaba, SP. 

TL50 IC* Patógenos (dias) 

M. a~opüae 
(Isolado 259) 14,9 14,2-15,6 

B. baMiana 
Osolado 447) 15,8 14,4-17,1 

B. bCLó-6iana 
(Isolado 290) 17,2 16,4-17,9 

B. bCLó~..tana** 
(Isolado 455) 

M. a~opüae** 
(Isolados 507,358) 

* Ao nível de 5% de probabilidade. 
** Não atingiram 50% de mortalidade. 

TP Coeficiente Coeficiente 
linear angular 

(a) (b) 

1000 a 1,61 2,89 

943 a 2,30 2,25 

866 b 2,10 2,34 . 

Taxas de Potência seguidas da mesma letra, não diferem entre si pelos va
lores do IC, ao nível de 5% de probabilidade. 
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Figura 12. Taxas de Potência de M. an~~opf~ae (259) e B. ba~ 

~~ana (447 e 290) em adultos de S. fev~~ quando 

alimentados com pedaços de cana-de-açúcar. 

Analisando-se os tempos letais resultantes de 

inoculações dos isolados 259 de M. an~~opf~ae e o 447 de 

B. ba~~~ana observa-se que os mesmos apresentaram valores m~ 

to próximos (14,9 e 15,8 dias, respectivamente) assim como 

as suas Taxas de Potência (Tabela 22). Já a aplicação do iso 

lado 290 de B. ba~~~ana resultou em tempo letal e Taxa de Po 

tência menores. Os isolados 455, 507 e 358 provocaram morta 

lidades menores do que 50%. Os valores de TLs
SO 

obtidos para 

todos os isolados foram em média 1,7 vezes maiores do que obti-
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dos quando estes foram inoculados diretamente sobre os inse

tos (Tabela 10 e 16). Isto ocorreu, possivelmente, em fun

çao do método de aplicação, já que a quantidade de conídios 

que entrou em contato com o tegumento foi maior no processo 

de inoculação direta dos insetos. 

Alguns autores têm mencionado que aumentos no 

potencial de inóculo podem resultar em diminuição dos tempos 

letais. Assim, ALVES et alii (1986) mostraram que uma dimi

nuição no potencial de inóculo do isolado 61 de B. ba~~~ana 

aumentou o TL 50 para adultos de A. ghand~~. 

4.1.4.3. Produção de conídios pelos cadáveres 

de adultos de Sphenophohu~ ~ev~~ 

o numero de conídios dos isolados de B. ba~

~~ana e M. an~~opl~ae produzidos por adulto de S. lev~~, apos 

21 dias do contato com os toletes tratados encontram-se na 

Tabela 23, sendo que na Figura 13 está a representação 

gráfica das médias não transformadas. 

Pelos resultados mostrados na Tabela 23,p~ 

de-se observar que o isolado de B. ba~~~ana nGmero 455 pro

veniente de Hypotenemu~ hampe~ produziu o maior nGmero de co 

nídiosjadulto, diferindo estatisticamente dos isolados nume

ros 259, 507 e 358 de M. an~~op~~ae. Também determinou - se 

que os isolados de B. ba~~~ana produziram em média 1,77 ve-

zes mais conídios por inseto, quando comparados aos isola-
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dos de M. ani~opliae. Estes dados concordam com os obtidos 

por GOTTWALD & TEDDERS (1982), os quais mencionaram que B. 

ba~~iana produziu de 10 a 200 vezes ma i s conídios do 

que o M. ani~opliae, para um nGmero equivalente de adultos 

Tabela 23. NGmero de conídios de M. ani~opli~e e B. ba~~ia

na produzidos pelos adultos de S. levi~ apos 21 

dias da inoculação. Temperatura: 26 .::!:.. 0,5 9C; foto

fase: 12 horas. Piracicaba, SP. 

Patôgenos 
Conídiosjadulto 

Médias Médias 
x 109 transformadas originais 

B. ba.ó ~iana 

(Isolado 455) 2,89 a 8,13 

B. ba~~iana 

(Isolado 447) 2,78 ab 7,12 

B. ba~.óiana 

(Isolado 290) 2,32 ab 4,80 

M. ani.óopliae 

(Isolado 259) 1,53 b 1,74 

M. ani~opliae 

(Isolado 507) 1,51 b 1,69 

M. ani.óopliae 

(Isolado 358) 1,47 b 1,57 

F = 2,80* CV = 38,7% 
Médias seguidas da mesma letra nao diferem 

entre si pelo teste de Duncan ao nível de 5% de 

probabilidade. 
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Figura 13. Porcentagens de mortalidade, tempos letais médios 

e número de conídios por adulto de S. t~vi~ 

quando aI imentados com pedaços de cana-de-açúcar ino

culados com M. ani~opt~a~ e B. ba~~iana. 

Os isolados que provocaram maior mortalidade, 

e menores tempos letais, foram os de número 259, 290 e 447 

(figura 13). Os isolados 259 e 447 apresentaram as maiores 

Taxas de Potência, sendo estas diferentes daquela calcula-

da para o isolado 290 (Jabela 22). Para os testes de cam-

po, foram selecionados os fungos M. aM~opua~ isolado 259 e B. bCC6-

~iana isolado 447. O isolado que mostrou melhor performan

ce foi o 447 oriundo de Sof~nop~i~ inviQta, já que apresen-

tou uma alta virulência e maior produção de conídios/ 
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inseto, requisitos fundamentais de um patógeno para ser uti-

lizado em um programa de controle microbiano. Um outro aspe~ 

to importante ê que o isolado e proveniente de um inseto de 

hábitos subterrâneos tal corno o S. fev~~. 

4.1.4.4. Sobrevivência de ovos de Sphenopho~M 

fev~~ quando ovipositados em iscas 

de cana-de-açúcar 

As porcentagens de sobrevivência de ovos de 

S. fev~~ quando ovipositados em iscas de cana-de-açúcar, ino 

culadas com M. an~~opf~ae, B. ba~~~ana e sem estes estes, e 

apresentada na Tabela 24. 

Tabela 24. Porcentagens de sobrevivência de ovos de S. fevi~, 

e fatores que afetam a sua mortalidade. Temperat~ 

ra: 26 ±. 0,5 9 C; fotofase: l2horas. Piracicaba, SP. 

Tratamentos 

M. a~opliae 

(Isolado 259) 

B. bM~~ana 

(Isolado 447) 

- Testemunha 

Ovos 
parasitados 

65,0 

14,6 

o 

Porcentagem 

Ovos 
contaminados 

25,0 

39,6 

56,6 

Ovos 
inviáveis 

10,0 

45,8 

23,6 

Sobre
vivência 

o 

o 

20 
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Analisando os fatores que afetaram a viabili

dade dos ovos, pode-se observar que,quando estes foram ovi

positados em pedaços de cana, inoculados com os patógenos, 

obteve-se urna mortalidade média de 39,8%. Os contaminan 

tes, em sua maioria representados pelo AApe~gillu~ spp., fo

ram responsáveis por urna mortalidade média de 40,4%. Por 

outro lado, encontrou-se urna média de 26,4% de ovos inviá

veis. A ação dos contaminantes pode ter ocorrido, em fun

ção da atuação primária dos patógenos, abrindo caminho para 

o processo de colonização de agentes secundários, represent~ 

dos por fungos e bactérias, e também pela degradação dos pe

daços de cana, onde os ovos foram colocados. Um outro fator 

que pode ter favorecido a alta porcentagem de ovos contami

nados, foi o seu manuseio no laboratório, já que estes não 

foram desinfestados. 

A ação conjunta dos patógenos, contaminantes e 

o efeito da mortalidade natural dos ovos, nao permitiu a 

eclosão das larvas, mostrando que a utilização das iscas com 

os fungos entomopatogênicos, pode afetar a viabilidade dos 

ovos, contribuindo assim para o controle da praga, na sua 

fase fundamental de desenvolvimento. As fêmeas sao muito 

prolíferas, sendo que, de acordo com PRECETTI & TERÁN (1983) 

estas podem efetuar a oviposição durante todo o seu período 

de vida, que pode ser, segundo DEPASPARI et alii (1987) de 

até 249 dias em condições de laboratório. 



B1. 

4,2, EXPERIMENTOS DE CAMPO 

4.2.1. Eficiência de iscas tratadas com M~~a~h~z~um 

a~~~opl~a~ isolado 259 sobre adultos de 

Sph~~opho~u~ l~v~~ 

O numero total de adultos de S. l~v~~ mortos 

nos tratamentos encontram-se na Tabela 25. Os números en-

tre parênteses referem-se aos adultos comprovadamente mor-

tos pelo M. a~~~opl~a~. Na Tabela 26 consta a anilise da 

variância da porcentagem de mortalidade nos três períodos de 

observação, assim como a sua interação, sendo que nas Tabe

las 27 e 28, são apresentadas as médias de mortalidade. 

Tabela 25. Número de adultos de S. l~v~~ mortos pelo M. a~~~o

pl~a~ e por outras causas, em 3 avaliações. Pira

cicaba, SP. 

Dias apos a aplicação 

Tratamentos 

8 12 16 

M. a~~~opl~a~ 

(Isolado 259) 47 (37) 54(35) 40 (29) 

Testemunha 10 ( 1) 10 ( 2) 6( O) 
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Tabela 26. Análise da variância entre a mortalidade de adul-

tos de S. i~v~~ co1etados em toletes de 
cana-de-açúcar, amostragens e sua interação. Pira 

cicaba, SP. 

Nível de 
GL SQ QM F significân 

cia (%)-

Blocos 4 
Tratamentos (TR) 1 12016,30 12016,30 245,47** 0,064 
Resíduo (A) 4 195,80 48,95 

Amostragem (A) 2 298,44 149,22 2, 56ns 10,73 
Interação (TRxA) 2 192,84 96,42 1,65ns 22,10 
Resíduo (B) 16 933,27 58,33 
Total 29 14113,03 

CV(A) = 17.84% CV(B) = 33,73% 

Dados transformados em arco seno 1% 

Tabela 27. Médias das porcentagens de mortalidade de adul tos 

de S. i~v~~, obtidas em iscas de cana-de-açúcar i~ 

culadas com M. an~~opiiae e na testemunha. Piraci

caba, SP. 

Tratamentos 

M. a~oplia~ 

(Isolado 259) 

Testemunha 

CV = 17,84% 

Médias 
transformadas 

42,65 a 

2,63 b 

DMS = 11,76 

Dados transformados em arco seno J%. 

Médias 
originais 

46,45 

0,21 

Médias seguidas de letras diferentes, diferem entre 
si pelo teste de Tukey ao nível de 1% de probabilidade. 
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Tabela 28. M~dias das porcentagens de mortalidade de adultos 

de s. levi~, coletados em toletes de cana-de-açG

car inoculados com M. ani~opliae. 

Dias apos a 

inoculação 

8 

12 

16 

CV = 33,73% 

M~dias 

transformadas 

35,66 a 

48,61 a 

43,68 a 

DMS = 22,91 

Dados transformados em arco seno 1%. 

Médias 

originais 

35,66 

56,10 

47, 70 

M~dias seguidas da mesma letra, nao diferem 

entre si pelo teste de Tukey ao nível de 5% de probabilida

de. 

A representação gráfica das mortalidades obtl 

das em quatro amostragens realizadas no campo encontra-se na 

Figura 14. A mortalidade m~dia acumulada em cada uma das amostragens 

de insetos coletados nas iscas, e mantidos no laboratório e 

apresentado na Figura 15. 



LLI 
Q 

~ • 

60~------------------------------------------~ 

50 

20 

I 

y= -7t,15 + 19.3X - 0.74X2 

R2=99 % 

10~----~------~------~------------~------~ 8 tO 12 14 16 t8 20 

DIAS DA AMOSTRAGEM 

84. 

Figura 14. Porcentagem de mortalidade de adultos de S. fev~, 

quando coletados em iscas inoculadas com o isola

do 259 do M. an~~opf~ae. Piracicaba, SP. 
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Figura 15. Porcentagem de mortalidade média acumulada de 

adultos de S. le.v-t.6, coletados aos 4,8,12 e 16 

dias, em toletes de cana-de-açucar inoculados com 

o isolado 259 de M. an-t.6opl-tae.. Piracicaba, SP. 
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Ao se analisar as mortalidades obtidas, en-

controu-se que não houve diferença significativa no 
~ 

numero 

de insetos coletados nas amostragens (Tabela 28), sendo que 

a média da mortalidade foi de 46,5% (Tabela 27). O isolado 

259 ~a M. dni~oplide apresentou uma boa persist~ncia nas is-

cas, já que aos 20 dias após a sua inoculação, determinou-se 

uma mortalidade de 21% (Figura 14). A curva Ae mortal ida-

de do inseto teve um crescimento até os 12 dias, a partir 

do qual foi diminuindo, mostrando assim, um comportamento qua-
2 drático (F = 93,8*; R = 99%). A diminuição na mortalida-

de deveu-se, possivelmente, à perda da viabilidade do fungo 

nas iscas, sendo que esta depende de vários fatores tais co-

mo, temperatura, umidade, textura, fertilidade do solo e pr~ 

sença de organismos antagônicos (LINGG & DONALDSON, 1981; OLI-

VEIRA et alii, 1981; FERRON, 1977; 1983; FARGUES et alii, 1983 e GOTTWPLD 

& TEDDERS 1984), sendo que o fator mais importante na perda 

de viabilidade dos conídios ê a radiação solar (IGNOFFO et alii, 

1976; ZIMMERMANN,1982; ALVES et alii, 1984 e DAOUST & PEREIRA, 1986). 

A áplicação de M. dni.6opLide. em iscas pr~ 

tegidas com folhas de cana CFigura 6), pode ter favorecido a pe!:. 

sist~ncia deste patôgeno por maior tempo. Estes resultados 

concordam com os obtidos por DAOUST & PEREIRA (1986) os quais 

encontraram que os conídios do M. dni.6oplide. sobreviveram por 

mais tempo em tubérculos da cucurbitácea Ce.~dtO.6dnthe..6 hild

~idnd, quando protegidos da radiação solar. 

Na Figura 15, pode-se observar uma mortali-
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dade acumulada de 46,5% apos 12 dias da coleta 

dos insetos nas diferentes amostragens. Este resultado qua~ 

do comparado com a mortalidade obtida pela aplicação deste 

mesmo isolado no laboratório (TL SO=14,9), revela urna boa persis

t~ncia deste fungo nas iscas em condições de campo. A mor

talidade média (46,5%) obtida nestas condições foi semelhan 

te à encontrada por GOTTWALD & TEDDERS (1983~., os quais obtl 

veram 48,8% de mortalidade em adultos do bicudo CU~Qut~o Qa

~yae, quando estes entraram em contato, por caminhamento,com 

o fungo M. an~~opt~ae aplicado em forma de pó na base de ár

vores de pecan. 

4.2.2. Námero de adultos capturados por isca 

A análise de variância do numero de insetos 

capturados nos 5 períodos de amostragem constam na Tabela 

29, sendo que nas Tabelas 30 e 31 encontram-se os numeros 

de insetos capturados em 8 iscas, durante as 5 amostragens. 

A representação gráfica dos dados, encontr~-se nas 

16, 17 e 18. 

Figuras 

Pelos resultados obtidos, determinou-se que 

nao houve diferença na captura de S. t~v~~ nas iscas com e 

sem fungo~ e sim nas diferentes épocas das amostragens. O nu 

mero de insetos capturado~ em ambos os casos, foi muito se

melhante, diminuindo com o envelhecimento das iscas (Figura 

16). Resultados semelhantes foram obtidos por PRECETT I & 
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TERÁN (1983). Estes dados mostram que as iscas tratadas com 

M. ani~optiae nao exercem um efeito repelente para os adul-

tos de s. tev~~ embora, em todas as amostragens, a captura 

dos insetos na testemunha foi maior, mas sem ser diferente 

sjgnificativamente, como é apresentado na Tabela 30. 

Tabela 29. Análise da variância entre o numero de adultos de 

s. tev~~ coletados em toletes de cana

de-açúcar, amostragens e sua interação. Piracica

ba, SP. 

Nível de 

C.V. GL SQ 0'\1 F significância 

(%) 

Blocos 1 

Tratamento (TR) 4 3,7972 3,7972 7, 24ns 5,46 

Resíduo (A) 4 2,0982 0,5246 

Amostragem (A) 4 55,1043 13,7761 45,23** 0,001 

Interação C.TRxA) 4 1,03722 0,2593 0,85ns 50,5 

Resíduo (B) 32 9,7467 0,3046 

Total 49 

CV(A) = 6,34% CV(B) = 10,81% 

Dados transformados em rx 
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Tabela 30. Número médio de adultos de S. te.v,{-6 coletados em cinco perí~ 

dos de amostragens, em toletes de cana-de-açúcar com e sem 

fungo nas condições de campo. Piracicaba, SP, abril de 1989. 

Tratamento Médias Médias 
transformadas originais 

M. aVlÁ.J.>o pUa e. 
(Isolado 259) 4,95 a 24,52 

Testemunha 5,47 a 29,96 

CV = 6,34% !MS = 0,57 

Dados transformados em 1% 

Médias seguidas da mesma letra, não diferem entre s i pe-
lo teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade. 

* Valor médio de 8 iscas em cinco períodos de amostragem. 

Tabela 31. Número de adultos de S. te.v~-6 capturados em toletes de cana-

de açúcar com e sem inoculação do de M • aVl.~-6 o pl~ae.. 

Dias apos a 

inoculação 

Piracicaba, SP, abril de 1989. 

Testemunha 

Médias Médias 

Isolado 259 

Médias Médias 
transformadas originais * transformadas originais* 

4 

8 

12 

16 

20 

F = 45,23** 

6,86 a 
5,32 b 

5,74 b 

5,25 b 

3,74 c 

CV 

Dados transformados em /% 
Médias seguidas da mesma 
lo teste de Tukey ao nível de 

47,06 6,05 a 36,62 
28,30 4,90 b 23,98 

32,94 5,55 ab 30,80 

27,52 4,87 b 23,73 

14,01 2,78 c 7,45 

10,81% DMS = 1,01 

letra, não diferem 
5% de probabilidade. 

entre si 

* Valor médio de 8 iscas por amostragem. 

pe-
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Figura 16. Número de adultos de s. captura-

dos em 40 toletes de cana-de-açúcar inoculados com 

M. ani~opliae isolado 259, e não inoculados (te~ 

temunha) em cinco amostragens. Usina Santa Hele

na, Piracicaba, SP, abril de 1989. 
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Figura 17. Nfimero de adultos de S. levi~ captura-

dos em 40 iscas de cana-de-açGcar (testemunha) em 

cinco amostragens. Usina Santa Helena, Piracica

ba, SP, abril de 1989. 
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Figura 18. Número de adultos de s. ie.v-Í. . .ó captura-

dos em 40 iscas de cana-de-açúcar, inoculadas com 

M. a.11-t.óopLla.e. isolado 259, em cinco amostragens, 

Usina Santa Helena, Piracicaba, SP, abril de 

1989. 
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Pelos resultados que constam da Tabela 31, ob 

serva-se que tanto nas iscas inoculadas com o M. an-i .. !lopuae.. 

quanto nas não inoculadas, a captura dos adultos de S. te..

v~~ foi maior 4 dias apos as mesmas terem sido colocadas no 

campo, sendo que, no caso da testemunha houve diferença sig

nificativa em relação às outras amostragens. Para as iscas 

inoculadas, esta diferença se deu entre os i~setos coletados 

aos 4 dias, e os coletados aos 8, 16 e 20 dias. 

Em ambos os casos (Figura 17, F = 17,54* e Fi 

gura 18, F = 13,33*), obteve-se um aumento na captura de in

setos a partir do dia 9 até o dia 14, após a colocação das is 

cas no canavial. Isto ocorreu, possivelmente, devido a um 

incremento na temperatura, nesse mesmo período, como mostra 

a Figura 19, j5 qu~ segundo DEGASPARI et alii (1987), h5 uma 

correlação altamente positiva entre a temperatura e a capt~ 

ra de adultos de S. te..v~~, em iscas de cana-de-açúcar. A qu~ 

da na cantura de insetos, a partir desse período até o dia 

20, deveu-se também ao envelhecimento das armadilhas de tole

tes, como foi discutido anteriormente. 

Foi determinado que a substituição das 

i~cas velhas pelas novas, no mesmo local onde permaneceram~ 

iscas por 20 dias, produziu um aumento na captura de insetos 

(Figura 20), embora este tenha sido menor, quando compara

do às capturas de insetos pelas primeiras iscas. Isto mos

tra que as iscas são capazes de diminuir a população de adul 

tos de S. te..v~~ de uma determinada 5rea, fato que pode ser 
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favorecido pela pequena dispersão desta praga, de acordo com 

os resultados obtidos por PRECETTI & TERÁN (1983) e DEGASPA-

RI et alii (1987). Estes autores, mesmo achando valores dis-

crepantes, informaram que a mobilidade deste inseto está 

associada ao ecossistema, mudança de temperatura e longevid~ 

de dos adultos. 

De acordo com os resultados e~contrados, abr~ 

se a possibilidade de maiores estudos, sobretudo na área de 

epizootiologia, para se observar o comportamento da população de 

S. tev~~, quando são utilizadas iscas contaminadas com fun

gos entomopatógenos. 

30r-------------------------------------------------------------~ 

25 

24L---------~--------~----------~--------~--------~--------~ o 4 8 t2 t6 20 24 
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Figura 19. ;,lédias de temperatura do solo durante o período experimental 
(12/04/89 a 02/05/891. Usina Santa Helena, Piracicaba, SP. 
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Figura 20. Número de adultos de coleta-

dos em toletes de cana-de-açúcar, com e sem inocu 

lação de M. an~~opi~ae. Usina Santa Helena, Pira 

cicaba, SP, abril/maio de 1989. 

4.2.3. Patogenicidade do Meta~h~z~um an~~opi~ae 

isolado 259 e Beauv~~~a ba~~~ana isolado 447 

sobre adultos de Sphenopho~u~ iev~~, quando 

aplicados em iscas de cana-de-açúcar 

Embora o experimento tivesse sido planejado 

para se avaliar a eficiência dos fungos M. an~~opi~ae e B. 

ba~~~ana, ocorreu uma contaminação dos toletes tratados com o 

35 
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primeiro pat6geno pelo fungo A ~ p e 4gil lu6 spp. (Figura 21), 

sendo impossível efetuar as duas Gltimas amostragens. Consi-

derando que no experimento anterior, com este mesmo isolado, 

foram obtidos resultados satisfat6rios, mostrando que a mor-

talidade não foi diferente significativ amente nas tr~s am0 S-

tragens (Tabela 28), objetivo principal deste bioensaio, de-

cidiu-se discutir somente os resultados referentes ã morta-

lidade obtida com B. ba~6iana, isolado 447. 

Figura 21. Tolete de cana-de-açúcar contaminado com A~pe4-

giliu~ spp. apos 8 dias da inoculação com M. an~ 

6opliae. 
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Na Tabela 32 consta a análise de varlanCla da 

porcentagem de mortalidade de adultos de S. tev~~, em três 

amostiagens, assim corno a sua interação. As m~dias da mor-

talidade estão contidas na Tabela 33, sendo que a representa 

ção gráfica encontra-se na Figura 22. 

Tabela 32. Análise de varlanCla entre a mortalidade de adul-

tos de S. tev~~, coletados em toletes 

de cana-de-açúcar, amostragens e sua interação. 

Piracicaba, SP. 

C.V. GL 

Blocos 2 

Tratamentos 1 

Resíduo (A) 2 

Amostragem (A) 2 

TR x A 2 

Resíduo (B) 8 

Total 17 

C.V.(A) = 14,047% 

SQ QM 

20637,51 20637,51 

256,97 128,48 

288,95 144,47 

232,83 116,41 

1501,22 187,65 

23244,68 

C.V.(B) = 29,40% 

F 

160,72** 

O,77ns 

0,62ns 

Nível de 
s ignificância 

(%) 

0,432 

50,23 

56,53 
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Tabela 33. Médias da porcentagem de mortalidade de 
de S. levi~, coletados em iscas 

adultos 
de ca-

na - de - açucar, com e sem inoculação de B. 

ba~~iana isolado 447. Piracicaba, SP. 

Tratamento-s Médias Médias 
transformadas originais 

B. ba~~iana 

(Isolado 447) 80,45 a 92,32 

Testemunha 12,72 b 7 ,72 

F ::: 160,62** CV ::: 14,05% DMS ::: 23,01 

Dados transformados em arco seno 1% 

Ao se analisar a mortalidade obtida, encon-

trou-se que nao houve diferença significativa nas amostra 

gens, nem entre a interação tratamento por amostragem. Obser 

vou-se também, uma diferença altamente significativa entre 

o isolado 447 e a testemunha, embora esta tenha apresenta-

do 7,7% de mortalidade. Este fato foi devido, possivelmen-

te, à contaminação com insetos provenientes das iscas trata-

das, ji que foram encontrados viiios insetos mortos esporul! 

dos, próximos à testemunha. Também, nas amostragens realiza 

das antes da instalação do experimento no mesmo local deter 

ffilnou-se uma infecção natural de 0,7% dos adul tos de S. le-
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Figura 22. Porcentagem de mortalidade de S. tevi~ quando c~ 

letados em iscas inoculadas com B. ba~~iana iso

lado 447. Piracicaba, SP. 
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As porcentagens de mortalidade obtidas aos 

4, 8 e 16 dias após colocação das iscas no canavial foram 

de 100; 91,2 e 85,7% respectivamente (Figur~ 22), mostrando 

assim, uma alta capacidade de persistência do fungo nas con

dições de campo. 

Dentre os fatores mais importantes na persis

tência de um patógeno em um substrato, estão ~ efeito da ra

diação solar e a temperatura. A aplicação de B. ba~~~ana em 

iscas protegidas com folhas de cana deve ter favorecido a 

persistência, sendo que a temperatura determinada durante o 

experimento (Figura 23) esteve na faixa ótima, que está en

tre 20 e 30 9 C (FERRON, 1978; FARGUES et alii, 1983 e LECUONA, 1986). 

Trabalhando com tub~rculos da esp~cie silvestre de cucurbi

tácea Ce~atho~anthe~ h~ta~iana, DAOUST & PEREIRA (1986) de

terminaram que os conídios de B. ba~~~ana sobreviveram nes

tes tuh~rcu19s, quando protegidos da luz solar, por at~ 28 

dias, com porcentagens de viabilidade próximas a 50%. 

Os resultados encontrados neste experimento fo 

ram superiores aos de FERNANDES et alii (1984). Estes auto

res obtiveram mortalidades de 73, 42 e 7% aos O, 7 e 14 dias 

para adultos de Viab~oti~a ~pe~~o~a, alimentados com fatias 

de tub~rculos de taiuiá inoculadas com uma suspensão de B. bM 

~iana. 

Comparando os resultados obtidos em ambos ex

perimentos encontrou-se que o isolado 447 de B. ba~~iana foi 

mais patogênico do que o isolado 259 de M. an~~opt~ae, al~m de 
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produzir maior numero de conídioslinseto (Tabela 23). Testan 

do a patogenicidade destas espécies, GOTTWALD & TEDDERS (1983) 

obtiveram mortalidade de 72 a 48% de adultos do bicudo Cu~-

c..ufio c..a~ljae., quando entraram em conta to por caminhamento, com 

os fungos B. ba~~iana e M. ani~cpliae, respectivamente,ap1i

cados em forma de pó na base das árvores de pecan. Esta sup~ 

rioridade de B. ba~~iana também foi encontr~da em várias 

espécies de pragas incluindo curcu1ionídeos, por outros auto 

res (MENEZES et alii, 1980; GOTTWALD & TEDDERS, 1982; 1983; 

TAYRA et a1ii, 1984 e FOSCHI & GRASSI, 1984). 
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Figura 23. Médias das temperaturas obtidas durante o período 

experimental (1510 5/89 a 30 lO 5/89) na Us ina Santa 

Helena, Piracicaba, SP. 
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Os solos do agroecossistema da cana-de-açúcar, 

por sua temperatura moderada, umidade e matéria orgânica, p~ 

dem representar um ambiente favorável para o desenvolvimen

to dos fungos entomopatógenos Beauve~~a e Meta~h~z~um. A uti

lização de toletes de cana, inoculados com estes fungos têm 

a grande vantagem de atrair adultos, sendo que na sua maioria são fêmeas 

segundo (DEGASPARI et alii, 1987), para um l~cal com grande 

concentração de inóculo, protegido dos fatores abióticos, in 

desejáveis, favorecendo assim, o controle des!a praga, com 

uma baixa quantidade do fungo por hectare. 
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5. CONCLUSÕES 

De acordo com os resultados obtidos na prese~ 

te pesquisa pode-se concluir que: 

1. A metodologia utilizada nos bioensaios com 

Beauve~~a spp. e Me~a~h~z~um an~~opi~ae é adequada para sel~ 

cionar os isolados mais patogênicos e virulentos para Sphe

nopho~u~ iev~~. 

2. Os isolados testados dos fungos B. ba~~~a 

na, B. b~ongn~a~~~~ e M. an~~opt~ae são patogênicos pa~a S. 

iev~~. 

3. A espécie B. ba~~~ana é malS eficiente do 

que B. b~ongn~a~t~~, no controle de adultos de S. lev~~. 

4. Os tempos letais de S. tev~~ inoculados com 

Beauve~~a spp. e M. an~~opi~ae variam conforme o isolado, 

dosagem e forma de aplicação. 

5. As fêmeas sao mais suscetíveis do que os 

machos, quando alimentadas com iscas de cana-de-açúcar trata 

das com os patôgenos. 
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6. Os fungos B. ba~~iana e M. ani~opliae afe

tam a sobrevivência dos ovos de S. levi~ quando colocados em 

iscas de cana-de-açúcar inoculadas com estes patógenos. 

7. Em condições de campo, B. ba~~iana e M. 

ani~opliae provocam mortalidades de S. levi~ superiores a 

45%, até os 16 dias da inoculação dos toletes de cana-de-açQ 

car com estes patógenos. 

8. O isolado 447 de B. ba~~iana é mais patog~ 

nico do que o isolado 259 de M. ani~opliae, ao S. levi~ nas 

condições de campo. 

9. A colocação de lscas de cana-de-açúcar di

minui a população do inseto, em uma determinada área, sendo 

que a captura do mesmo decresce com o tempo, até o máximo 

de 20 dias, quando as iscas perdem a atratividade. 

10. Não há diferença na mortalidade de adul 

tos de S. levi~ capturados nas iscas inoculadas com M. an~-

~opliae ao B. ba~~iana, nas amostragens aos 4, 8, 12 

dias. 

e 16 

11. Para o controle de adultos de S. levi~, 

nas condições da região de Piracicaba-SP, é recomendada a 

utilização do isolado 447 de B. ba~~iana aplicado em toletes 

de cana-de-açúcar. 
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