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RESUMO 

ESTUDO DE ALGUNS FATORES QUE AFETAM A 

EPIZOOTIA DE Zoophthora radicans E UTILIZACAO DO 

FUNGO PARA O CONTROLE DE Empoasca sp. 

xiv. 

Autor: LUíS G~GÓS LEITE 

Or i ent.ador: Prof. Dr. SÉRGIO BATI ST A ALVES 

Foram analisados e comparados os processos de 

germinação e habilidade de infecção dos isolados ARS-1590, 

ftRS-1261 e ARS-1229 de Zoophthora radicans sobre ninfas do 

52 ins~ar de Empoasca kraemeri a 20°C e 100% de umidade re

lat.iva CUR). A germinação dos conídios primários dos isola

dos sobre o inset.o iniciou-se dent.ro do período de 2 horas 

após a inoculação. A produção t.ot.al de t.ubos germinat..i vos 

t.endeu a se igualar à de capiloconídios sobre o corpo do 

hospedeiro, 12 horas após a inoculação. A proporção de coní

dios secundários, dent.ro das formas geradas pelos conídios 

pr 1 már i os germi nados sobre. o i nset.o, não uI t.rapassou 25% em 

qualquer das regiões do corpo. A f'ormação de apressório e 

penet.ração dos isolados iniciaram dent.ro do período de ô 

horas após a inoculação. As penet.rações dos isolados ocor

reram em maior proporção no abdome, seguido do t.órax e cabe

ça do inset.o, t.endo sido mais f'reqüent.e nas membranas do 

corpo do que nos escleri t.os. Foram analisados e comparados 



xv. 

os compor~amen~os dos ~rês isolados sobre ninfas do 52 ins-

~ar de E. kraemeri a 20
0 e e 100% de UR. Os isolados ARS-1590 

e ARS-1261 foram os mais indicados para o con~role de 

Empoasca sp .. o isolado ARS-1590 apresen~ou menor DL CO.7 
~o 

2 
coní di os por mm) e menor ~empo par a i ni ci ar a coní di ogênese 

(9,1 horas) após a mor~e do inse~o. o i sol ado ARS-1261 

apresen~ou menores ~empos médios de incubação para ma~ar o 

inse~o, variáveis de 65,0 a 75,0 horas, e maior produção de 

c:oní di os C 4,3 x 10
4 

por i nset..o) . Os ~empos médi os de i ncu-

bação dos isolados para ma~ar o inse~o foram indire~amen~e 

proporcionais às doses de inoculação. Foi analisada a coni-

diogênese do isolado ARS-1590 sobre di.feren~es ins~ares do 

inse~o a 20
0 e e 100% de UR, e sobre nin.fas do 52 ins~ar a 

diferen~es ~empera~uras e 100% de UR. A produção de conídios 

foi dire~amen~e proporcional à idade do hospedeiro. A faixa 

ó~ima de ~empera~ura para o pa~ógeno foi de 20 a 25°C, 

enquan~o que a faixa de 15 a 200 e .foi favorável. Avaliou-se 

a est.ra~égia da in~rodução inocula~iva, pela aplicação de 

diferentes doses de micélio seco do .fungo Cisolado ARS-2282) 

em campo de í'ei jão iní'est.ado com Empoasca sp.·. A dose de 1 

g/m
Z 

do fungo foi a mais viável para a formação de focos 

pr i már i os da doença e i ndução da epi zoo~i a. O desenvol vi -

men~o epizoótico do fungo sobre a população do inse~o foi 

dependen~e do período de orvalho e da densidade de cadáveres 

do i nse~o a ~acados pelo pa ~ógeno, sendo que, em condi ções 

st.lbó~imas de umidade o inóculo, .foi dependen~e ~ambém da 

densidade populacional do hospedeiro. O fungo, aplicado na 
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fase de cresciment.o veget.at.i vo da cul t.ura, reduzi u a al t.a 

infest.ação da praga e possibilit.ou a recuperação das plan

t.as. 

• 
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STUDY OF SOME F ACTORS THAT AFFECT THE 

EPIZOOTIC OF Zoophthora radicans ANO UTILIZATION OF 

THE FUNGUS TO CONTROL Empoasca sp. 

Author: LUíS GARRIGóS LEITE 

Adviser: Prof. Dr. SÉRGIO BATISTA ALVES 

SUMMARY 

The ger mi na t.i on and penet.r a t.i on habi 1 i t. Y of' 

ARS-1590, ARS-1261 and ARS-l829 isolates of' Zoophthora radi-

cans on f'if't.h-inst.ar Empoasca iu'aemeri nymphs, ° at. ~O C and 

100% relat.i ve humi di t.y CRH), were invest.i gat.ed and compared. 

The pr i mar y coni di a on t.he i nsect. ger mi na t.ed wi thi n t.he 2 

hr. af't.er t.he inocculat.ion, for all isolat.es. The secundary 

conidia proport.ion, among t.he forms produced by t.he primary 

conidia on the insect., did not. exceed 25~-:; in all body 

regi ons. The apressor i um f'ormat.i on and i sol at.e penet.rati on 

began wi t.hi n the 6 hr. af ter i nocul a t.i on. The penet.r a ti on 

occurred in great.er proportion on t.he abdomen, f'ollowed by 

the thorax and head. more often through membranes t.han 

seI er i t.es. The behaviour of t.he t.hree isolat.es on 

f'if'th-inst.ar E. kraemeri nymphs. at 20°C and 100% RH, were 

investi gat.ed and compared. The ARS-1590 and ARS-1229 

isolat.es were the most indicat.ed t.o Empoasca sp. controlo 

The ARS-1590 showed the lower LD C 0,7 eoni di as per 
:50 

z mm ), 
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and lower time t.o st.art the esporulat.ion (9,1 hr.) aft.er 

insect. death. The ARS-1261 race showed t.he smaller 'mean 

incubat.ion t.imes, variable from 65,0 to 75,0 hr., and larger 

conidial product.i on (4.3 x per insect.). The mean 

i ncubat.ion t.imes were indirect.ly relat.ed with t.he 

inoculation doses, for alI isolates. Sporulatíon oI' the 

ARS-1590 isolat.e on leafhoppers oI' di.fferent. ages, at. 20°C 

and 100% RH, and on fift.h-inst.ar E. kraemeri, at. different. 

t.emperat.ures and 100% RH, were i nvest.igat.ed. The conidial 

product.ion was direct.ly relat.ed with t.he leafhopper age. The 

opt.ímal t.emperat.ure t.o Z. radicans ranged from 20 t.o 25°C, 

although adequat.e sporulat.ion also occurred from 15 t.o 20°C. 

The inoculat.ive int.roduct.ion st.rat.egy by applícat.ion of 

different. doses oI' dry micelia was invest.igat.ed for t.he 

ísolat.e ARS-2282 in a bean field infest.ed wit.h Empoasca sp. 

The most. víable dose oI' t.he fungus was 1 
2 g/m t.o at.t.atn a 

primary focus format.íon of t.he disease and epízoot.ic 

i nduct.i on. The epizoot.ic on leafhopper populat.ions was 

dependent upon t.he dew period and densit.y of fungus-infect.ed 

cadavers. At. subopt.imal condit.ions oI' humidit.y and inocule, 

thf~ fungus was dependent. on t.he host. populat.ion densit.y. 

Application of the fungus so as t.o coincide wit.h t.he 

veget.at.i ve growíng phase oI' t.he bean plant.s resul t.ed in 

lower pest. decreased infest.at.ion, allowing plant. r ecovery. 
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1. INTRODUÇÃO 

o feijão. Phaseol.us vu1.8aris L.. e o caupi. 

ViBna uneuiculata (L.) Walp., são planLas culLivadas no Bra

sil e consideradas de grande imporLância por fornecerem ali

ment.os básicos de elevado t.eor proLéico à população brasi

leira. Dent.re os principais Est.ados produt.ores de feijão. 

dest.acam-s~ Paraná. São Paulo e Minas Gerais, cuja produção 

alcançou. em 1983. cerca de 60% do t.ot.al produzido no país 

(TEIXEIRA & ROCHA. 1988). O caupi é predominant.ement.e pro

duzido nas regiões Nort.e e Nordest.e. t.endo o Est.ado do Ceará 

a pósi ç ão de mai or pr odut.or br asi 1 ei r o • r es pondendo por 20% 

da produção t.ot.al do país (TEIXEIRA et aLii. 1988). 

O cul t.i vo dest.as 1 egumínosas vem sendo fei t.o 

por um cont.ingent.e expressivo de pequenos agricult.ores, 

mediant.e a ut.ilização de t.écnicas rudiment.ares. Assim. o 

rendiment.o dest.as cult.uras t.em sido baixa. em t.orno de 687 

kg/ha para feijão (TEIXEIRA & ROCHA. 1988) e de aproximada

ment.e 250 kg/ha para o caupi CMAY. 1985). devido ao at.aque 

de pragas. doenças e out.ros fat.ores. 

Dent.re as pragas do fei jão e caupi. dest.aca-se 

a cigarrinha-verde. Empoasca sp .• a qual suga a seiva da 

planta e injet.a uma toxina, podendo provocar um amareleci-
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men~o, seguido de um secamento nas margens das folhas, quan

do em al ~as popul ações. Nestes casos. o i nse~o pode acar

re~ar perdas acima de 60% em feijão e caupi (SANTOS et atii, 

1977; RAMALHO, 19~8). 

O nível de 2 a 3 ninfas por folha. em feijão, 

foi o limi~e populacional determinado por VALDERRAMA et a!ii' 

(1977) , a par~ir do qual d~vem ser aplicadas medidas de con

trole para se evitar dano econômico às plan~as. Porém, den

~re as ~écnicas de cultivo utilizadas peios pequenos produ

~ores de feijão e caupi, geralmen~e não é incluída nenhuma 

medida para o combate desta praga, ficando seu controle na 

dependência, em parte. dos inimigos naturais. 

Dentre os ininúgos naturais da cigarrinha-ver

de. já são conhecidos, no Brasil. os parasitos de ovos Ana-

8rus flavio!us e ApheLinoidea p~uteL~a CPI~GLIO, 1979); o 

predador Eriopi.s connexa (MAGALH.ÃES & CARVALHO, 1988) ~ bem 

como os fungos entomopatogêni cos Hirsute1. la 8U)/ana e 

Zoophthora radicans Brefeld CHumber) CDAOUST et alii,1983). 

O fungo Z. radicans pertence à ordem Entomophthorales e tem 

um grande po~encial para o controle da cigarrinha-verde, 

segundo DAOUST et alii (1995), Em condições de alta umidade, 

o fungo se dissemina muito rapidamente na população do inse

to. podendo atingir níveis acima de 90% de infecção CMcGUIRE 

et aLii, 1987a; GALAINI-WRAIGHT et a1.ii, no prelo). 

Devido à possibilidade de utilização do fungo 

Z. radicans na f'orma de micélio seco para o controle de 

Empoasca sp. em feijão ou caupi, torna-se importante conhe-
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cer o compor t.ament.o de i sol ados do pa t.ógeno. vi sando a busca 

daquel es mai s agr essi vos e de mai or pot.enci ai epi zoót.i co. 

Também t.orna-se import.ant.e o est.udo da int.eração pat.ógeno/ 

hospedei ro/ambi ent.e. com vist.as ao desenvolviment.o de mode-

los mat.emát.icos que forneçam dados para a ut.ilização do fun-

go e quant.o a capaci dade do pat.ógeno col oni zar a popul ação 

da praga em condições de campo, quando aplicado para a for-

mação de focos primários da doença. Assim. est.a pesquisa 

teve os seguintes objet+vos: 

a) Analisar e comparar os processos de germinação e habi-

lidade de infecção de t.rês isolados de Z. radi.cans so-

bre E. kraemeri; 

b) Analisar e comparar o comport.ament.o CLe , t.empo médio 
:50 

de incubação, t.empo para iniciar a conidiogênese. pro-

dução de conídios primários e produção de esporos de 

resist.ência) dos três isolados do fungo sobre o inse-

to; 

c) Analisar a conidiogênese do isolado ARS - 1590 em di-

ferentes inst.ares do inset.o e diferentes t.emperat.uras; 

d) Aval i ar a es t.r a tégi a da i nt.r odução i noc uI a ti va , me-

diant.e aplicação de diferentes doses de micélio seco 

do fungo. em campo de fei jão infestado com Empoasca 

sp., vi sando i nduzi r uma epi zooti a na· popul ação do i n-

seto. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

2.1. Ocorrência e Especificidade 

o fungo Zoophthora radicans C= Erynia radicans 

= Entomophthora sphaerosperma) é bem conhecido no mundo por 

ser um pat.ógeno polífago CBEN ZE' EV et al. i i. 1984), sendo 

uma espécie de Ent.omopht.horales amplament.e est.udada 

GAL~NI -WRAIGHT et al. i i. no prelo). O fungo já foi ci t.ado 

sobre diversas espécies de inset.os. agrupadas em um, mínimo 

de qua t.r o or dens C GLARE e ta 1. i i. 1987), t.endo t.ambém si do 

relat.ado como pat.ógeno capaz de provocar alt.os níveis de 

doença na população do hospedeiro CSAWYER, 1929; JAQUES & 

PATTERSON, 1962; VANDENBERG & SOPER. 1978; MILNER & LUTTON. 

1983). Diferent.es isolados do fungo apresent.am uma cert.a es

pecificidade ao hospedeiro original. podendo. muit.as vezes, 

serem adapt.ados a inset.os t.axonomicament.e próximos CPAPIEROK 

et al.ii, 1984; McGUIRE, 1985). Com base no t.rabalho de BRO

BYN & WILDING (1977), pode-se afirmar que a especificidade 

do fungo est.á relacionada à cut.ícula do hospedeiro. De acor

do com est.es aut.ores, conídios de NeozY5ites fresenii, espé

cie comument.e encont.rada em Aphis fabae e não em Acyrthosi

phon pisum, germinou na cut.ícula de cada uma das espécies de 
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afídeo e formou um apressório fixando o ~ubo germina~ivo na 

cu~ícula dos hospedeiros. Pos~eriorme~e, o fungo pene~rou na 

cu~ícula somen~e de A. fabae, sugerindo que o mecanismo de 

barreira ocorreu na cu~ícula do hospedeiro. No Brasil, Z. 

radicans foi primeiramen~e ci~ado em populações de Anticar

sia eemmataLis em campo de soja CHOFFMANN et aLii, ~979) e 

pos~eriormen~e em Empoasca kraemeri na cul~ura do caupi 

CDAOUST et aLii, 1993). A ocorrência do fungo em E. fabae já 

foi citada, há cerca de 70 anos, na Flórida, por BEYER 

C 1922) , em Iowa, por FENTON & HARTZELL C 1923) , e em Wiscon

sin, por DUDLEY (1926), nos Es~ados Unidos. Mais recen~emen

te foi rela~ado a~acando E. fLavescens na China CZANG & LUa, 

1976) e Empoasca sp. em Israel CBEN-ZE'EV & KENNETH, 1981). 

2.2. Ciclo Biológico 

McGUIRE (1995) rela~ou que o ciclo de vida de 

Z. radicans (Figura 1) começa com a germinação dos conídios, 

a partir dos esporos de resis~ência. O ~ubo germina~ivo pe

ne~ra no ~egumen~o do inse~o e se mul~iplica em suas cavida

des, provocando a sua morte fisiológica. Nes~a fase, o fungo 

forma rizóides e prende o cadáver ao subs~ra~o. a pa~ógeno 

en~ão inicia a sua extrusão a~ravés do ~egumen~o do inseto, 

formando os conidióforos, os quais dão origem aos conídios, 

que são violen~amen~e descarregados no ambien~e. Se o coní

di o cai sobre um inseto suscetí vel, há a formação do ~ubo 

ger mi na ti vo, que pene~r a no hospedei r o dando i ní ci o a novo 
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ciclo de infecção. En~re~an~o. quando cai sobre um subs~ra~o 

não adequado. ocorre a formação de um conídio secundário. 

que se liga ao primário por um conidióforo curt..o ou longo 

CcapilC?sforo). Es~e conídio secundário é en~ão capaz de 

inf'ec~ar o inse~o ou formar conídio ~erciário. Em cert..as 

condições. pode haver formação de esporos de resis~ência no 

cadáver. ~endo o fungo produzido ou não conídios primários. 

Est..es esporos são resis~en~es às condições ambien~ais desfa

voráveis e. provavelmen~e, ajudam na sobrevi vência de Z. 

radicans quando o hospedeiro não es~á presen~e. 

Segundo REMAUDIERE et aLii (1976), os conídios 

secundários formados por curt..o conidióforo são descarregados 

a~i vamen~e e apresen~am semel hança morfol ógi ca ao coní di o 

primário, enquan~o que aqueles formados por capilósforo 

Ccapiloconídios) são descarregados passivament..e e apresen~am 

diferença morfológica em relação ao conídio primário. 
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Figura 1. Ciclo biológico de Zoophthora radícans sobre Em.

poasca sp. em feijão CAdap~ado de McGUIRE. 1985). 
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2.3. Fat.ores que Afet.am a Epizoot.ia 

As epizoot.ias de fungos ent.omopat.ogênicos, em 

geral, são influenciadas pelos fat.ores físicos do ambient.e, 
I 

especialment.e a t.emperat.ura e umidade, bem como pelos rela-

cionados ao hospedeiro e ao próprio fungo. 

2.3.1. Temperat.ura 

A t.emperat.ura deve ser considerada import.ant.e 

para a ocorrência de epi zoot.i as de fungos, especialment.e de 

Ent.omopht.horales, em virt.ude de poder afet.ar, segundo 

CARRUTHERS & SOPER (1987), t.rês est.ágios de desenvolviment.o 

dos pat.ógenos: primeiro, a .t~ormação e descarga de conídios; 

segundo, a germinação do conídio e penet.ração do t.ubo germi-

nat.ivo no inset.o e, finalment.e, o cresciment.o veget.at.ivo 

dent.ro do hospedeiro. 

MILNER & LUTTON (1983) verificaram maior pro-

dução do fungo Z. radican5 sobre Therioaphis trifollii mac~-

lata, quandc, incubado a 2SoC, t.endo a conídiogênese inicia-

dei 4 horas após o pat.ógeno ser expost.o à condi ção f'avorável 

dE> umidade, e a produção de conídios at.ingido o pico 4 a 8 

horas após o início da conidiogênese. SOPER (1985) const.at.ou 

um mesmo período para o fungo iniciar a conidiogênese sobre 

Choristone-ura f~miferana, após a exposi ção do pat.ógeno em 

condi ção favorável de umi dade e a 20°C. Em t.emperat.uras de 

15, 10 e SoC, o t.empo para iniciar a conidiogênese aument.ou 
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progressivamen~e para 5, 10 e 15 horas respec~ivamen~e, e a 

produção de esporos descreceu, caindo bruscamen~e para ~em-

. ° pera~uras abaixo de 15 C. Assim, a ocorrência das epizoo~ias 

de Z. radicans ~em sido relacionada a ~empera~uras superio-

res a 15°C CMILNER & BOURNE, 1983; WRAIGHT & ROBERTS, 1987). 

McGUIRE et al i i C1987b) const.a~aram que os co-

nídios primários de Z. radicans, inoculados sobre E. labae, 

resul~aram em uma maior porcen~agem de infecção quando incu-

bados a 20°C. Os conídios result.aram em infecção do inse~o 

mesmo quando incubados a sendo i ni bi dos a Na 

o 
t.empera~ura de 20 C, a infecção do fungo sobre est.e inse~o 

t.em ocorrido após 3 a 4 horas de sua inoculação CWRAIGHT et 

alii, 1990), podendo levar a~é 16 horas para infect.ar a es-

pécie Acyrthosiphon ~ondoi, quando incubados à 10°C CMILNER 

& BOURNE, 1983). 

A t.emperat.ura ót.ima para o cresciment.o vege~a-

t.ivo de uma raça de Z. radicans,. es~udada "in 1.Iitro" por 

BEN-ZE'EV (1980), foi de 27°C, sendo a máxima de 33°C. 

McGUIRE et alii C1987b) verificaram que o fungo pode coloni-

zar o inset.o mesmo quando subme~ido á t.emperat.ura de 32°C 

duran~e um período de a~é 24 horas. O t.empo para o fungo se 

desenvolver dent.ro do inset.o e causar a sua mort.e, na 

t.empera~ura de 20°C, t.em sido ci~ado, em t.orno de 2 a 5 dias 

conf or me o hos pedei r o C MI LNER & LUTTON, 1983; SOPER. 1 985 ; 

GALAINI-WRAIGHT et alii, no prelo), podendo levar de 12 a 15 

dias para ma~ar a espécie A. Rondoi, à SoC CMILNER & BOURNE, 

1983) . 
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2. 3. 2. Umi dade 

A maioria das espêcies de En~omoph~horales re

querem uma a~mosfera sa~urada ou próxima da sa~uração para a 

descar ga dos coní di os (WI LDI NG, 19(9) . MI LLSTEI N e tal i i 

(1983) verificaram que as umídades rela~ivas de 89,9; 91,2; 

94,8; 97,5 e 99,1 provocaram inibição na produção de coní

dios de uma espêcie não iden~ificada de Zooph thora , de quase 

100%, de 95, 90, 70 e 20% respec~ivamen~e, em relação a con

dição ó~ima de 100% de umidade. NORDIN et alii (1983) rela

~aram que a umidade acumulada Choras de umidade) foi um 

impor~an~e t'at.or para a progressão epi:zoót.ica dest.e :fungo 

sobre a população de um curculionídeo praga de alt'a:fa. No 

pont.o de vist.a de CfoRRUTHERS & SOPER (1987), a umidade in

t.erfere como um int.errupt.or que liga e desliga o desenvol

viment.o epizoót.ico de Ent.omopht.horales. 

MILNER et alii (1982) const.at.aram que Z. radi

cans requer uma umidade acima de 90%, durant.e um período 

mínimo de 9 horas, para causar epizoot.ia na população do 

pulgão T. triloll i i maculata. GALAINI -WRAIGHT et al i i Cno 

prelo) verificaram ser necessário um periodo equivalent.e de 

umidade acumulada por dia para o desenvolviment.o epizoót.ico 

do fungo sobre popul ações de E. kraemeri, na cul t.ura do 

feijão, e relacionaram a exigência ao fat.o de que o pat.ógeno 

necessi t.a de 4 a 6 horas de orvalho para provocar a sua 

ext.rusão e conidiogênese sobre o inset.o infect.ado, e mais 4 

horas para que os coní di os , ejet.ados sobre um novo hospedei-
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ro, provoquem a i n.fecção. A al ta mobili dade e el evada ra-

pidez do .fungo Z. radicans para provocar a iní'ecção sobre 

Em.poasca são mecani smos capazes de per mi t.i r a ocor r ênci a de 

elevados níveis de incidência do fungo na população do hos-

pedeiro, em períodos de estiagem. 

2.3.3. Fotoperíodo 

Os fungos também são influenciados pelo fot.o-

per í odo. MI LNER e t a 1. i i (1 984) ver i f i car am que af í deos da 

espécie A. pisUTTI., infect.ados com E. pl.anchoniana, Pandora 

neoaphidis, P. kondoiensis, Z. phal.l.oides, Z. radicans e Co-

nidiobol.us obscurus apresent.aram mortalidade em determinados 

períodos do dia, quando foram submetidos à fot.o.fase de 16 

horas o e t.emperatura de 15 C. Os aut.ores concl uem que a luz 

induz o .fungo a mat.ar o hospedeiro, para permitir que o pa-

tógeno amadureça nas 8 horas post.eriores e inicie a conidio-

gênese nas condições mais í'avoráveis, encont.radas no período 

da noit.e. YAMAMOTO & AOKI (1983) constataram que o .fot.ope-

ríodo de 12:12 h provocou um ritmo circadiano na descarga 

dos conídios de Z. radicans. com picos no período do escuro. 

2.3.4. Variabilidade de isolados 

O comportament.o de isolados de Z. radicans t.em 

apresent.ado variação sobre o inseto, porém a patogenicidade 

do .fungo pode ser considerado alta, o que contribui para que 
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proporcione altos níveis epizoóticos e predomine sobre ou-

tr as espéci es de Entomophthor aI es comumente encontr adas no 

mesmo hospedeiro. VANDENBERG & SOPER (1979) constataram uma 

concentr acão 1 etal médi a (CL ) 
~o 

2 
de 15,13 esporos/mm quando 

estudaram a patogenicidade de um isolado de Z. ro.dico.ns 

sobre c. fwn.i f ero.no.. Di f' er entes isolados deste fungo. 

testados por MILNER & SOPER (1981) sobre o pulgão T. tri-

fo1.lii mac"Ulo.ta. apresentaram CL variáveis de 1,3 a 37.6 
~o 

'dO 2 con~ ~ os/mm , com média de 11,3 
, 2 

con~ di os/mm , sendo mais 

patogênico em relação à E. epi t io.l is, C. obsc"Ur"US e C. 

viru1.enta. PAPIEROK et o.lii (1984) estudaram o comportamento 

de B isolados de Z. ro.dico.ns sobre o pulgão A. pisum, cons

tat.ando CL variáveis ent.re 5.1 a 12.1 coní di os/mm
2

• além 
50 

de diferenças na habilidade de formar rizóides. producão de 

conídios primários e produção de esporos de resistência. 

DUMAS & PAPIEROK (1989) verificaram que a CL de 350 coní
~o 

dios/mm
2 

foi a menor entre 2 isolados deste fungo sobre 1ar-

vas de Aedes o.etnlpt i.. A dose letal média (DL ) de Z. 
~o 

ro.di-

cans sobre E. kro.emeri foi determinada por WRAIGHT et 0.1. i. i 

(1990) como sendo de apenas 4.1 conídios/insetos. 

A virulência de Z. ro.dico.ns pode ser conside-

rada alta em relação à de out.ras espécies de fungos Ent.o-

1l'Iophthorales. Este fungo provocou a mortalidade do afídeo T. 

crifol1. i i mac'Ulo.to. à part.i r do 3~ dia após a inocul ação. 

enquant.o que P. neoo.phidis, C. obsc"Ur"US t E. p1.o.nchonio.no. e 

Z. pho.1.1.oides provocaram a mortalidade de out.ras espécies de 

afídeos hospedeiros, relacionados à cada fungo. a partir do 
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4~ dia para os 2 primeiros pa~ógenos e a par~ir do 5~, B~ e 

7~ dia para os ~rês úl~imos, ,respect.ivamen~e (MILNER et 

a L i i, 1984). 

2.3.5. Potencial de inóculo 

Segundo WIl..DING (1981), a f6n~e na~ural de 

inóculo de En~omoph~horales mais impor~an~e para iniciar uma 

epizoo~ia sobre uma população de afídeos é o solo con~amina

do com esporos de resist,ência ou ou~ras es~ru~uras do fungo, 

seguido dos adul t.os alados do hospedeiro iní'ec~ados com o 

pa~ógeno e do ven~o, que t.ranspor~a conídios originados de 

epi zoo~i as em out.r as ár eas. 

O pot.encial de inóculo t.em sido for~emen~e 

c!=,rrelacionado com o desenvolvimen~o epizoó~ico de fungos 

En~omoph~horales CSOPER & McLEOD. 1981~ CARRUTHERS et aLii, 

1986), sendo necessário um pot.encial de inóculo mínimo para 

que as epi zoo~i as se i ni ci em (ALVES, 1 g8Ba) . GALA! NI -WRA! GHT 

et aL i i (no prel o) cons~at.aram um desenvol vi men~o epi zoó~i co 

de Z. radicans, em população de E. kraemeri, a par~ir de um 

po~encíal de inóculo mínimo de 0,4 a 0,5 cadáveres do inse

~o com fungo por plant.a, em condições climá~icas favoráveis. 

2.3.6. População do hospedeiro 

fos epi zoo~i as de i'ungos en~omopa~ogêni cos ~êm 

sido relat.adas como dependent.es ou independent.es da densida-

• 
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de populacional. bem como independen~es mas favorecidas por 

est.e fat.or (BENZ. 1987). A vel oci dade de desenvol vi men~o 

epizoót.ico de Entomophthora sphaerosperma foi diret.ament.e 

relacionada com densidade populacional do hospedeiro PsyLLa 

maLí em pomares de maçã (JAQUES & PATTERSON. 1962). Segundo 

MISSONIER et al.íí (1970). a dispersão de En~omoph~horales 

sobr e a popul ação de um i nse~o pode ser dependent.e da 

densidade populacional do hospedeiro. quando o pot.encial de 

inóculo do í'ungo encon~ra-se abaixo do mínimo necessário 

para o desenvol viment.o epizoó~ico. GLARE et aLíí (1985) 

relat.aram que a in.fecção do hospedeiro via capiloconídio 

cons~i~ui-se em um eí'icient.e mecanismo de t.ransmissão do 

fungo sobre espécies de inset.os. quando es~es ocorrem em 

baixa densidade populacional. enquant.o que as infecções pro

vocadas por conídios ejet.ados apresent.am maior eficiência em 

al~as densidades populacionais dos hospedeiros. 

2.4. Dissendnação 

Segundo GALAI NI -WRAIGHT et aL í i. Cno prelo). 

adul t.os do hospedei r o apr esent.am um impor t.ant.e papel na 

dispersão dopat.ógeno. O vent.o.~ambém pode apresent.ar alguma 

import.ância na dispersão do pat.ógeno. uma vez que WILDING 

(1975) const.a~ou uma correlação ent.re o desenvolviment.o epi

zoót.ico de 3 espécies de Entomophthora sobre a população do 

afídeo A. pisum com a densidade de conídios dos pa~ógenos no 

ar. A lent.a dispersão do fungo Z. radicans sobre a população 
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do afídeo T. trij"olii mac1.lLata levou MILNER et a1.ii (1982) a 

concl ui r que a movi ment.ação dos i nset.os apr esent.a um papel 

mais import.ant.e na disseminação do pat.ógeno do que o vent.o. 

2.5. Persistência 

A persist.ência das espécies de Ent.omopht.hora-

les durant.e anos consecut.ivos deve ser at.ribuída. principal-

ment.e, à capacidade das mesmas em formarem esporos de resis-

t.ência. SHlMAZU (1979) verificou que a redução na t.emperat.u-

ra foi o principal fat.or responsável pela indução da forma-

ção de esporos de resist.ência dent.ro do hospedeiro Ni 1. a-

parva tal. 1.l~ens . 

A persist.ência de conídios de P. neoaphidis 

foi avaliada por BROBYN et aLii (1985) em um mínimo de 14 

dias em cult.ura de feijão. Segundo UZIEL & KENNETH (1986). a 

persist.ência de Z. radicans, a baixas porcent.agens de umida-

de relat.iva e alt.as t.emperat.uras. foi maior na forma de 

capiloconídios do que conídios primários. A 50% de UR e 20°C 

de t.emperat.ura a sobrevivência dos capiloconídeos foi de 83, 

77, 74, 48 e 19% da primeira à 5~ semana de exposição, 

° respect.ivament.e. Na t.emperat.ura de 26 C, a sobrevivência dos 

capi 1 oconí di os , após um dia, caiu de 81% para 17% e, a 30°C, 

de 39% par a 6%. 

o fungo produz um maior número de capiloconí-

dios, quant.o menos adequado o subst.rat.o at.ingido pelo coní-

dio primário, para a formação e penet.ração do t.ubo germina-
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t.i vo C V AN ROERMUND e tal. i i • 1 984) . WRAI GHT e tal. i i C 1990) 

inocularam o fungo sobre E. fabae de 5~ íns~ar e verificaram 

a formação de 10, 13 e 22% de ~ubos germina~ivos na cabeça, 

lórax e abdome respec~ivamen~e. e 88, 84 e 71% de capiloco

nídios nas respec~ivas par~es do inse~o. 

2 •. 6. Ut.ilização em Campo 

O principal obs~áculo ao uso de fungos da or

dem En~omoph~horales para o conlrole de inse~os lem sido a 

cur~a vida dos esporos, sendo numerosos os problemas asso

ciados ~ambém à produção e aplicação dos pa~ógenos CWILDING. 

1981) . A u~i I i zação do fungo em exper i men~os de campo ~em 

sido realizada a~ravés da aplicação do pa~ógeno em es~ado de 

dor mênci a , j un~amen~e com i nse~os i nf ec~ados vi vos ou mor

los. e em' coni di ogênese, j un~amen~e com o mei o de cul ~ ur a 

CWILDING. 1981 ~ WILDING, 1982~ MILNER et al. i i, 1982~ WILDING 

et al.ií, 1986ab~ McGUIRE et alii, 1987b). A primeira ~écnica 

lem apresen~ado melhores resul ~ados que a segunda para o 

con~role de afídeos; porém, nes~as condições, o fungo ~em 

di ssemí nado bast.an~e I en~amen~e par a evi ~ar que a pr aga 

p:-ovoque dano econômí co. 

Observações fei~as, em condições de campo, com 

um fungo En~omopht.horales sobre cadáver de gafanhot.o , pos

sibili~aram const.at.ar que o pa~ógeno permanece em conidiogê

nese duran~e várias noit.es consecu~ivas, e em dormência 

duran~e o período diurno. Es~as observações levaram McCABE & 
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SOPER ( 1986) à i deal i zação de um pr ocesso de pr odução de 

micélio seco armazenável para o f'ungo Z. radicans, isolado 

de Choristone1.J.rG f'U11'l.iferama. O micélio é produzido em meio 

líquido oxigenado, senda, post.eriorment.e. colhido por: í'il

~ração e seco com um açúcar Cmal~ose) dessecan~e e pro~e~or. 

O produ~o f'inal é quebrado em pequenas par~ículas e aplicado 

ao ent.ardecer sobre as f'olhagen~ das plan~as no campo. Em 

con~a~o com o orvalho da noi~e, o f'ungo, é es~imulado à co

nidiogênese, ejetando os conídios sobre os inse~os próximos. 

WRAIGHT & ROBERTS (1987) rela~aram sucesso no 

con~role de E. fabae em alf'af'a, após a aplicação de 60 9 de 

micélio seco de Z. radicans no éan~o de uma área de 0,12 ha 

e de outra de 0,24 ha. O micélio esporulou pouco, resul~ando 

em 0% de inf'ecção dos inse~os, nas duas áreas, 4 dias após a 

aplicação. Entretanto, avaliações realizadas 3 semanas após 

a aplicação acusaram mais de 70% de inf'ecção na populacão de 

ninf'as, nas proximidades dos f'ocos iniciais das duas áreas, 

e baixa porcen~agem, nos pontos mais dist.ant.es. Nos 4 dias 

seguintes. o f'ungo disseminou-se rapidamente nas duas áreas, 

atingindo 61 e 73% de inf'ecção na população to~al de ninf'as 

da área maior e menor respect.ivamente, reduzindo dras~ica

ment,e a população do inse~o. A rápida disseminação do pató-

geno f'oi relacionada, provavel mente, à movimentação dos 

insetos adultos inf'ect.ados. Estes autores relataram, ainda, 

ser importante a realização de estudos com a aplicação de 

mícélio seco, com vista a uma rápida supressão da população 

da praga. A aplicacão de 33, 10 e 3,3 kg/ha resultou em 47, 
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27 e 7% de iní'ecção respecti vamente. o que sugere ser 

necessário utilizar uma maior quantidade do fungo. 

2.7. Seletividade e Segurança 

A importância que o fungo apresenta nos estu

dos realizados quanto ao cont..role de Empoasca sp. deve-se, 

além dos alt..os níveis epizoóticos que proporciona, à seleti

vidade aos inimigos nat..urais e inocuidade ao homem. Z. 

radicans não afet..ou o desenvolviment..o do parasit..óide Trioxys 

compLanatus quando os inimigos naturais iniciaram a at..uação 

simult..aneament..e sobre o hospedeiro T. trifoLii macuLata 

CMILNER et aLii. 1984). A espécie P. neoaphidis não afet..ou o 

desenvolviment..o de l1etopoI.ophium dirhodum sobre o afídeo 

Macrosiphum C5itooion) avenae soment..e quando a aplicação do 

patógeno sobre o hospedeiro foi feit..o 4 dias após a exposi-

.ção do parasit..óide CPOWELL et aLii, 1986). MAGALHÃES et aLii 

(1988) verificaram não haver efeito de altas dosagens de Z. 

radicans sobre CoI.eomegiLI.a sp. e Eriopis sp. os quais são 

predadores de inset..os associados à cult..ura do feijão. 

TORIELLO et aI. i i C 1986) demonstraram que P. neoaphidis é, 

provavelmente, inócuo ao homem e animais quando injet..aram o 

fungo via subcutanea e peritoneal em animais cobaias, não 

verificando efeitos colat..erais. 
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3. MATERI AL E M1ITODOS 

Os es~udos epizoo~iológicos de Zoophthora ra

dicans sobre Empoasca kraemeri foram divididos em 4 e~apas. 

sendo as 3 primeiras conduzidas no labora~ório do Cent.ro 

Nacional de Pesquisa de Arroz e Feijão da EMBRAPA, em Goiâ

nia - 60. e a t.erceira. em condições de campo. na região de 

Capão Boní~o. no Sul do EsLado de São ,Paulo. com a colabora

ção do Ins~i~u~o Biológico de São Paulo e do Ins~it.u~o Agro

nômico de Campinas. 

Nas ~rês primeiras e~apas o fungo foi es~udado 

u~ilizando-se E. kraemerí como hospedeiro. ob~ida de criacão 

em labora~ório. descri~a conforme a seguir. 

3.1. Criação de Empoasca kraemerí em Laboratório 

Foram u~ilizadas seis gaiolas de 120 x 90 x 30 

cm cada uma, dispos~as duas a duas den~ro de. est.an~es de 

madeira (Figura 2), e man~idas em uma sala de 5 x 4 m. No 

rundo, as gaiolas apresent.avam 2 abert.uras em círculos (6 cm 

de diâme~ro cada), ~apadas com ~ela de filó para ven~ilacão. 

As port.as foram fei~as com ~ela de filó, f"ixadas com fit.a 

adesiva nos contornos da gaiola. visando facilit.ar o manu-
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seio. bem como a visualização e a venLilação das planLas e 

inseLos. O fOLoperiodo den~ro de cada gaiola foi proporcio

nado por 4 lâmpadas fluorescenLes de 20 W cada. fixadas pa

ralelament.e no LOpO. As lâmpadas eram envolvidas. com folga. 

por um Leci do de f il ó, f i xado com f i La adesi va no LeLo. O 

Lempo de luminosidade foi proporcionado por reguladores 

auLomáLicos. ajusLados para 14 horas de fo~ofase. 

Figura 2. Gaiolas uLilizadas para a criação de Empoasca. 

kraemer i . EMBRAP A/CNPAF. 1987. 

DenLro de cada gaiola, foram colocadas planLas 

de caupi com aproximadamen~e 20 cm de alLura e um mínimo de 

3 folhas desenvolvidas cada uma, plan~adas em grupo de 4 

denLro de vasos de 5 li~ros. 
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Semanalmen~e. 2 gaiolas eram infes~adas. cada 

uma com 150 inse~os de Empoasca sp., provenient.es inicial-

men~e do campo Ccoletados na forma adul ta). Os insetos 

criados foram cole~ados no 5~ ínstar. na 3~ semana após a 

liberação dos adultos. sendo colocados em sacos -plásticos 

juntamente com as folhas 'das plantas. Esses insetos foram. 

então. retirados para serem utilizados no experimento. A 

t.r i agem consi sti u em colocar os i nsetos dentro de uma pl aca 

de Petri de plástico de 20 cm de diâmetro, onde eram aneste-

si ados com CO par a • em segui da , ser em seI eci onados quanto 
z 

aos instares desejados. Os insetos de 5~ ínstar ou adultos. 

res~antes da triagem. foram mantidos dentro dos sacos plás-

. o ± O,~oC ~icos e acondicionados em incubadora régulada a 20 C ~ 

para, ent.ão. infestarem novamente a gaiola com novas plant.as 

hospedei r as. Quando inset.os de inst..ares mais novos eram 

coletados para o experimento, uma part..e permaneceu na gaiola 

para serem posteriormente utilizados na geração de novas 

colônias. 

A ut..ilização de 6 gaiolas. int..ercaladas em 

duas por semana, possibilit..ou a obt.enção semanal de inset..os 

para serem ut..ilizados no experimento. Para a manut..enção das 

criações, 20 vasos foram semanalment.e plant..ados com caupi e 

acondicionados em est..ufa. 
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3.2. Processos de Germinação e Habilidade de Infecção de 

Isolados do Fungo Zoophthora radicans Sobre Empoasca 

kraemeri 

Foram feitos estudos com 3 isolados de Z. 

radicans no toc<J.ntc h vi<J.bilidade dos conídios. seus pro

cessos de germinação e habilidade de infecção sobre ninfas 

do S~ ínstar de E. kraemeri. Os estudos foram feitos no dor-

so do inseto. separadamente. nas regiões da cabeça, tórax e 

abdome. Os conídios não germinados foram considerados inviá

veis, enquanto que os germinados foram considerados viáveis 

e submetidos a avaliações referentes a Í~ormação de conídios 

secundários, capiloconídios e tubo germínativo. O estudo da 

habilidade de infecção dos diferentes isolados do fungo so-

bre as diferentes regiões do corpo do inseto consist.iu em se 

avaliar a formação de apressórios com grampo de penetração 

ou cresciment.o da hi.fa no hemocele dent.ro do corpo do hos-

pedeiro. 

Os isolados escolhidos do fungo foram o 

ARS-1590 e o ARS-1229, originados de Empoasca sp., respecti

vamente dos Est.ados de Goi ás e Sant.a Ca t.ar i na, no Br asi 1 , 

bem como o ARS-1261, originado de E. fabae do Est.ado de Wis-

consin, nos Estados Unidos. os quais foram fornecidos pelo 

laborat.ório de Pat.ologia de Insetos do Inst.ituto Boyce Thom

pson em Ithaca, EUA. Os isolados foram produzidos na super

fície de meio de cult.ura líquido à base de dext.rose C1%) e 

ext.rato de levedura C1YO:> e utilizados na .forma de mícélio 
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fresco. Para a ins~alação do experimen~o, o fungo foi pre

viamen~e fil~rado, pulverizado com mal~ose a 10% e ~ransfe

ridos para uma câmara úmida í~ormada dent.ro de uma placa de 

Pet.r i, con~endo papel de f i 1 ~r o umedeci do com a. sol ução. Em 

seguida, a placa de Pe~ri con~endo o micélio fresco do pa

~ógeno foi acondicionada den~ro de geladeira e man~ida por 

apr ori madamen~e 16 hor as, vi sando es~i muI ar a coni di ogênese. 

Após a produção dos isolados, í~oram efe~uadas 

as inoculações do fungo sobre os inse~os, median~e a u~ili

zação de pequenas gaiolas (Figura 3). Cada 'gaiola era cons

~i~uída de uma placa de plást.ico de 4,0 cm de diâme~ro e de 

fundo aber~o, con~endo apenas um segmen~o de 0,5 cm de 

largura. ligado ent.re as duas extremidades lat.erais opos~as. 

A placa foi colocada sobre a face inferior de uma folha de 

caupi. que por sua vez foi es~endida com a í'ace superior 

sobre uma chapa de' acrílico (16,5 x 10 cm). O conjun~o foi 

fixado com um parafuso ligando o segmen~o do fundo da placa 

com a chapa de acrílico. Na par~e de den~ro da t.ampa da 

gaiola foi colocada uma camada de agar-água com an~ibió~ico. 

Para a inoculação dos inse~os, pequenos círculos de micélio 

fresco. subme~idos ao processo para est.imular a conidiogêne

se. foram dis~ribuídos sobre a camada de agar-água da ~ampa. 

e acondicionados den~ro de uma câmara úmida (saco plás~ico 

con~endo papel de fil ~ro umedecido). no in~erior de uma 

incubadora regulada a 20 ± O.5°C. visando aumen~ar a coni

diogênese do fungo. 



Figura 3. Gaiola ulilizada 

Zoophthora radicans 

BRAP A/CNP.AF' . 1 987. 
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para a inoculação do fungo 

sobre Empoasca k.raem.eri. EM-

Após qualro horas, as gaiolas e as superfícies 

e x post.as das folhas í'oram umedecidas com uma finêl. névoa de 

água deslilada, para simular o orvalho nalural . Os inselos 

foram aneslesiados com CO e colocados na super.fície úmida 
2: 

da rol ha em cada gai 01 a. As t.ampas das gai 01 as, conlendo o 

fungo em conidiog&nese, foram colocadas sobre os inselos e 

mant.i das por aproxi madament.e 5 mi nulos C per í odo de dur ação 

da anest.esia) , expondo-os à chuva de conídios. DlIl-anle cada 

período de exposição, as t.ampas cont.endo o fungo eram cons-

lanlement.e giradas para assegurar uma dist.ribuição uniforme 

dos coní di os. 
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Após cada inoculação, a ~ampa com o fungo era 

removida e subs~i~liída por ou~ra limpa. As gaiolas con~endo 

os inse~os inoculados foram, en~ão, colocadas den~ro de sa

cos plás~icos cont.endo umidade sat.!-Irada (produzida a~ravés 

de papel ~oalha umi deci do), e mant.i das no escuro a 20 ± 

O,5°C. Os est.udos foram feit.os sobre os inset.os,·após 2, 6 e 

12 horas da i~oculação. No primeiro horário, foram u~iliza

dos 10, 12 e 8 inset.os para os isolados 1590, 1261 e 1229 

respect.ivament.e, enquant.o que, no segundo, foram ut.ilizados 

13, 16 e 10 inset.os ~espect.ivament.e, e, no t.erceiro, 20, 22 

e 20 inset.os respec~ivament.e. Os inse~os foram colet.ados de 

dent.ro das gaJ.olas de inoculação, sendo um deles utilizado 

para as observações mais imediat.as e os demais acondiciona

dos em geladeira, para que o fungo inoculado fosse inat.ivado 

e pudesse em seguida ser observado. 

As observações Í~oram :fei~as com uma objet.iva 

de 400 x em um microscópio ópt.ico com con~ras~e de fase e 

fluorescência, ~endo sido ut.ilizado um excit.ador Schot.t. 

BG-12 C 360-490 nro.). um r ef 1 et.or Di chr oi c ( 600 mm) e uma 

barreira Schot.~ 06 516 (626 nm). Os inse~os foram colocados 

sobre uma got.a de Calcofluor Whi~e CSigmaj à 0,6% CW/V) de

posit.ada sobre uma lâmina e cober~os, sem serem pressiona

dos, por uma lamínula de vidro. 
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3.3. Comportamento de Isolados do Fungo Zoophthora radi

cans sobre Empoasca hraemeri 

Nest.a et.apa, foram realizados est.udos com os. 

mesmos t.rês isolados do fungo já cit.ados. sobre inset.os do 

!3~ ínst.ar. t.endo como parâmet.ro a CL , t.empo médio de incu
::so 

bação para mat.ar o inset.o, t.empo para iniciar a conidiogêne-

se após a mort.e do inset.o, produção de conídios primários ao 

longo do t.empo e presença de esporos de resist.ência. 

A produção dos isolados e inoculação do fungo 

sobre os inset.os durant.e a condução dos bioensaios, neces-

sár i os para os est.udos do comport.ament.o do pat.ógeno, foram 

realizados mediant.e os processos já descrit.os. Foram ut.ili-

zadas vint.e e cinco ninfas de E. iu'aemeri no início do 52 

ínst.ar por gaiola de inoculação. As doses do fungo não foram 

precisament.e cont.roladas. devido à exposição dos inset.os à 

descarga nat.ural de conídios. A variação do t.empo de exposi-

ção, de aI guns segundos a sei s mi nut.os C per í odo máxi mo de 

duração da anest.esia sobre os inset.os) , permi t.i u produzir 

diferent.es doses, variáveis de 1 a 30 conídios/mm
2

• A quan-

t.i f i cação das doses for am f ei t.as com uma 1 amí cul a de vi dr o 

pequena e r et.angul ar, colocada no fundo de ca.da gai 01 a par a 

colet.ar amost.ras de conídios durant.e o t.empo de exposição ao 

fungo. Os esporos amost.rados foram coloridos com lact.ofenol 

e cont.ados com o auxílio do microscópio ópt.ico. 

As gaiolas, cont.endo os i nset.os i nocul ados 

foram, ent.ão, colocadas dent.ro de sacos plást.icos cont.endo 
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umidade saturada (produzida através de papel toalha umedeci-

° e mantidas à 20 ± 0,9 C por doze horas no escuro, para 

simular as condições nat.urais da noite. Após este período, 

os insetos foram transferidos para outras gaiolas maiores 

(Figura 4), acondicionadas em incubadoras, também reguladas 

a 20 ± 0,9°e e doze horas de fotofase, onde foram feitas as 

avaliações de mortalidade. Est.as gaiolas eram constituídas 

de tubos de acrílico, sustentados por uma plataforma com 13 

x 19 x 18 cm. também de acr í 1 i co, contendo um reci pi ente 

(200 ml) com água na parte inferior. Um folíolo de caupi foi 

mantido dentro do tubo, tendo o seu pecíolo atravessado pela 

plataforma e mergulhado dent.ro do recipiente com água. Na 

parte lateral do tubo haviam duas fileiras de dois furos 

cada (1.9 cm de diâmetro por ,furo), sendo uma oposta a 

out.ra. visando facilitar a coleta dos insetos mortos. Estas 

abert.uras permaneceram fechadas com rolha quando não 

utilizadas. Na tampa do tubo havia apenas um orifício rr~ior 

(4,0 cm de diâmet.ro) , tampado com "filó". 



Figura 4 . Gaiolas u~ilizadas para a incubação 

kraemeri inoculada com o fungo 

radicans . EMBRAPA/CNPAF. 1987 . 
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de Empoasca 

Zoopntnora 

• l!.. mor t.al i dade dos i nsetos foi aval i ada 48 ho-

ras após serem transferidos para as gaiolas maiores, e a ca

da seis horas (06:00, 12:00, 18:00 e 24:00 horas) ap6s es~e 

período. Todos os inse~os mor~os eram removidos das gaiolas, 

colocados em agar -água e obser vados após 24 hor as, par a se 

confirmar a infecção pelo fungo, a~ravés da sua ext.rusão e a 

presença de esporos de resis~ência. A avaliação da presença 

de esporos de resis~éncia :foi fei~a após a confirmação do 

pa~ógeno sobre o inseto, median~e o esmagamento do cadáver 

juntamente com uma go~a de água, ent..r e uma 1 âmi na e 1 ami nu-
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la, seguido da sua observação em microscópio óptico. 

Foram utilizadas 12 gaiolas para cada bioen-

saio, correspondentes a 10 doses do fungo e duas t.estemu-

nhas. Para cada isolado do fungo, foram realizado~ 9 bioen-

saios em diferentes dias, sendo cada um equivalente a uma 

repetição. Os insetos utilizados foram obtidos de gerações 

ou colônias diferentes durante as 5 repetições. 

Para o cálculo da concentração letal média 

CCL ) de cada bioensaio foi realizada uma análise de re
::JO 

gressão (análise de probit), entre os logaritmos das dife-

rentes dosagens e as probabilidades de mortalidade, Cprobi-

ts) obtidas até 115 horas após a inoculação do patógeno. 

Os tempos médios de incubação e CL do pató
~o 

geno foram calculados para as doses de 0,0 a 1,0, 1,1 a 2,0, 

2,1 a 3,0, 3,1 a 4,0, 4,1 a 10,0 e 10,1 a 20,0 conídios/mm2
• 

No cálculo do primeiro parâmet.ro foi empregada uma média 

ponderada, para cada uma das 10 doses de cada bioensaio, com 

base na fórmula: ZCnxk) 
Zn 

onde n representa o número de inse-

tos mortos no período k de horas. 

A produção de esporos de resistência dos dife-

rentes isolados foi analisada estatisticamente através do 

teste de Kruskall-Wallis. 

Nos estudos relacionados ao tempo para início 

da conidiogênese após a mort.e do inseto e a quant.idade de 

conídios produzidos, foram ut.ilizados 21, 14 e 18 insetos de 

s:::!_O ~ .. '-' ~nSl...-ar, infectados pelo patógeno, para os isolados 

ARS-1990, ARS-1261 e ARS-1229. Logo após a mort..e do inset.o, 
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cada cadáver foi colocado individualment..e sobre uma camada 

de agar água C 1 , 5YO:> deposi t..ada no f undo de uma pequena 

placa de Pet..ri, que por sua vez foi invert..ida sobre a t..ampa. 

Uma camada cont..endo 1.5 ml de gel a t..i na C 1 OY.,) com 1 % de 

t..rit..on x-100 foi deposit..ada sobre a part..e int..erna da t..ampa, 

abaixo do cadáver do inset..o com fungo. Os conídios descar-

regados do fungo caíam sobre a superfície gelat..inosa e mor-

riam aderidos. A gelat..ina sobre as t..ampas foram observadas 

em ínt..ervalos de duas horas ant..es do início da conidiogêne-

se, sendo colet..adas e subst..it..uídas a cada 6 horas. at..é o fi-

nal de produção de conídios. Durant..e o experíment..o, as pla-. 
cas cont..endo o cadáver do inset..o permaneceram no escuro, 

dent..ro de sacos plást..ícos cont..endo papel de filt..ro umedeci-

do, sob t..emperat..ura de 20 ± O,50 C. 

As camadas gelat..inosas cont..endo o fungo foram 

secas e est..ocadas at..é que os coní di os pudessem ser cont...~'\dos. 

Para a cont..agem, cada camada foi colocada dent..ro de um t..ubo 

de ensai o cont..endo 1,5 ml de água dest..i 1 ada mai s TWEEN 

CO,lY,,) , o qual foi mant..ido em banho-maria. Após o derret..i-

ment..o da gelat..ina, o cont..eúdo foi agit..ado em um agit..ador de 

t..t.;tbos de ensai o e ent..ornado dent..ro de uma pequena pl aca de 

PHt..r i, demar cada na f ace i nf er i or c om duas f ai xas per pendi - . 

cul ares de 1 mm de 1 argura cada uma. A cont..agem dos esporos 

foi feit..a com o auxílio de um microscópio ópt..ico, percor-

rendo as faixas demarcadas nas placas e, em seguida, extra-

polando para a área t..ot..al da placa. 
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3.4. Conidiogênese de Zoophthora radicans Sobre Empoasca 

Ju-aemeri, em Diferent.es Inst.ares do Inset.o e Dife

rent.es Temperat.uras 

Nest.a et.apa est.udou-se a conidiogênese do iso-

lado ARS-1690 sobre inset.os do 6~ ínst.ar, nas t.emperat.uras 

de 6, lO, 16. 20 e 2ôoC. e sobre inset.os no 1~ ao B~ ínst.ar 

o e adult.os. na t.emperat.ura de 20 C. Foram ut.ilizados lO, 13, 

16, 21 e 17 cadáveres para as t.emperat.uras de 6 a 2ôoC res-

pect.ivament.e, e 4, 14, 13, 14, 21 e 9 para as fases do 1 2 

í nst.ar a adul t.o r espect.i vament.e. Aval i ar am-se o t.empo par a 

início da conidiogênese e a produção de conídios ao longo do 

t.empo, mediant.e os processos já descrit.os para o est.udo da 

conidiogênese dos 3 isolados. Os expériment.os foram conduzi-

dos na ausência de luz, dent.ro de incubadoras reguladas com 

as diferent.es t.emperat.uras e à 100% de Umidade Relat.iva. 

Nos cálculos dos t.empos para ocorrer diferen-

t.es ní,~is da conidiogênese de Z. radicans sobre o inset.o, 

após a mort.e do hospedeiro. foram ut.ilizadas as médias de 

t.empos est.imados pelo logarit.mo das curvas ajust.adas aos 

dados da conidiogênese de cada cadáver. 

A produção t.ot.al de coní di os e o t.empo para 

ocorrer diferent.es níveis da conidiogênese de Z. radicans 

sobre o inset.o. após a mort.e do hospedeiro, foram analisados 

estatísticamente at.ravés do teste de Kruskall-Wallis. 
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3.5. Utilização de Zoophthora radícans, Isolado ARS-22B2~ 

para o Controle de Empoasca sp. na Cultura do Feijão 

o ~rabalho foi desenvolvido nos meses de março 

a abril, corresponden~e à safra da seca, em um campo de fei

jão localizado na região de Capão Boni~o. no Sul do Estado 

de São Paulo. considerada como o principal polo produ~or 

des~a leguminosa no Es~ado. O plan~io do feijão Ccul~ivar 

jalo) foi realizado no dia 15 de março, em espaçamen~o de 

0,5 m en~re linhas. 

o campo'·plant.ado apresent.ou uma forma re~angu

lar inclinada longi~udinalment.e. com área de aproximadamen~e 

5.000 m
2

• mar geada com ma~a na~iva em ~ôrno de uma la~eral e 

da ext.remidade mais alt.a, com ext.ensa área de feijão mais 

avançado em idade na ou~ra la~eral, e com capim e milho na 

ext.remidade mais baixa CFigura 5). 
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N 
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tra~adas CN) com o fungo. Capão Boní~o. SP .• 1989. 
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o ensaio loi inst.alado durant.e a lase veget.a-

t.i va da c ul t. ur a, no di a 1!3 de abr i l, quando as pl ant.as se 

apresent.avam com uma al t.a i nlest.ação de ninfas e adul t.os de 

E. hl~aerneri.., e com si nt.omas de encarqui 1 hament.o nas 101 has 

(Figura 6). A alt.a infest.ação dos inset.os foi, provavelmen-

t.e, provocada pela imigração dos inset.os do campo de f'eijão 

ao lado, para a área experiment.al, onde as plant.as se apre-

sent.avam mais novas e at.rat.ivas a praga. 

I 

Figura 6. Plant.as de f'eijão (cult.ivar _Talo) na lase de cres-

cimento veget.at.ivo, infest.adas 

Capão Bonit-o, SP., 1989. 

com Empoasca sp. 

o isolado de Z . radicans ut.ilizado loi o núme-

ro .l\RS-2282, procedent.e da Iugoslávia e í'ornecido pelo Ins-
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t.it.ut.o Boyce Thompson após t.er sido produzido no laborat.ório 

da inst.it.uição. na forma de micélio seco. mediant.e o proces-

so desenvol vi do por McCABE &: SO?ER C 1985) . A escol ha dest.e 

isolado, para ser ut.ilizado no experiment.o de campo, deveu-

-se ao fat.o do mesmo t.er sido encont.rado provocando elevado 

nível epizoót.ico sobre população de Empoasca vitis em cult.u-

ra de bet.erraba, em uma época de est.iagem. Est.e isolado não 

foi incluído nas primeiras' et.apas da pesquisa pelo fat.o de 

t.er si do i sol ado após o desenvol vi ment.o dos primei ros est.u-

dos. 

o fungo f"oi apl i cada nas doses de 0.26, 0.6. 

2 1,0 e 2,0 g/m • em parcelas dist.ribuídas na met.ade mais bai-

xa do campo (Figura 4). As áreas t.rat.adas cOllJ as diferent.es 

doses foram' dispost.as em fileira ao longo do campo e dis-

t.anciadas em 18 m ent.re si. Iniciou-se com a menor dose, na 

ext.remidade mais baixa do campo, seguindo-se gradualment.e 

com as doses maiores para a região mediana. Foram ut.ilizadas 

3 repet.ições para cada dose do fungo, dispost.as lat.eralment.e 

e separadas por dist.âncias variáveis de 10 a 20 m ent.re si. 

Também f"oram fei t.as avaliações em parcelas não 

t.rat.adas, dist.r i buí das ent.re as repet.i t;:ões das diferent.es 

doses do pat.ógeno, de forma que repet.iram 2 vezes para cada 

dose. As parcelas da met.ade mais baixa do campo (t.rat.adas e 

não t.rat.adas) foram represent.adas por áreas de 2 x 2 m, 

cont.endo 4 linhas de feijão, sendo cada uma um pont.o de 

amost.r agem. 
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Na me~ade mais al~a do campo foram fei~as ava

l i ac;ões em ár eas não ~r a t.adas a 18 m da mai 01' dose (2g/m2
) e 

a 36 m. ou seja. no t.opo. Para cada dis~ância foram ut.iliza

das 3 r epe~i ções • di st..r i buí das nas I i nhas das di í~ er ent.es 

doses do fungo, em dist.âncias de 10 a 20 m ent.re si. Es~as 

parcelas ~ambém foram represent.adas por áreas de 2x2 m, 

cont.endo quat.ro linhas de feijão. sendo que, de cada duas, 

foi escolhida uma como pont.o de amos~ragem. 

A aplicação do fungo. nos diferen~es t.ra~amen

~os. foi feit..a ap6s as 19 horas. quando iniciou a queda do 

OI' vaI ho. e consi st.i u da di st.r i bui c;ão manual dos fI' agment.os 

miceliais na face inferior das folhas. onde eram fixados pe

lo orvalho. Em 11 parcelas com fungo avaliou-se a conidiogê

nese de 1 f r agmen~o mi cel i aI por par cel a • dur ant.e 3 di as 

consecu~i vos. 

A cole~a dos esporos eje~ados foi feit.a com o 

auxílio de um pequeno colet..or de plást.ico con~endo gelat..ina 

a 10%, colocado embaixo do fragment.o micelial e fixado na 

face inferior da folha por um alfine~e at..ravessado e fincado 

em um pedaço de isopor na í~ace superior (Figura 7). O cole

t.or com gelat..ina era subst.it.uído diariamen~e duran~e o 

período de avaliação e levado, pos~eriorment.e, para o labo

rat.ório da Sec;ão de Cont..role Biológico de Pragas CSCBP) do 

Inst..it.u~o Bio16gico. em Campinas. onde procedeu-se a cont..a

gem dos esporos, conforme descri~o. 
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Figura 7. Cole~or de esporos u~ilizado para avaliar a coni

diogênese das part..ículas miceliais aplicadas na 

cul~ura do í~eijão. Capão Bonít.o, SP., 1989. 

o ef'ei~o do f'ungo sobre a população do inse~o 

f'oi avaliado a cada 3, 4 ou no máximo 5 dias no campo, t.;s-ndo 

iniciado um dia após a aplicação do pa~ógeno .. .As avaliações 

c()nsis~iram em cole~ar qua~ro ~rif'ólios por parcela, ob~idos 

. i;)~ercaladament.e da me~ade superior da plant.a, em um pont:.?_ 

dS' amos~ragem, e da met.ade inf'erior, no pont.o seguin~e. Os 

t.r if'óli os f'oram col e~ados i ndi vidualmen~e, median~e o seu 

ensacament.o rápido em sacos plást.icos de 35 x 50 cm. Est.es 

f'oram í~echados logo após a colet.a e t.ransport.ados para o 
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labora~ório da SCBP, onde procedeu-se a avaliação do número 

de inse~os, em diferen~es i nst.ares , encon~rados por .folha, 

e.fet.uando-se as seguin:t-es observações: inse~os sadios, vivos 

com o fungo incubado e mor~os com o .fungo em conidiogênese. 

O íns~ar de E. kraemeri .foi de~erminado em microscópio ópti

co, após a paralização do inseto em um .filme de água, entre 

uma lâmina de vidro e um lamínula de plást.ico. Seguindo esta 

observação, os insetos .foram esmagados e avaliados quanto a 

presença de iní~ecção do pat.ógeno, através da existência d.e 

micélic, no conteúdo extravasado do corpo. Foram considera

dos, para a análise dos níveis de in.feçção, inset.os vivos ou 

recém mort.os, do 2 2 ínst.ar à .fase adul ta. 

Durante a condução do experimento, um aparelho 

"Omnidata", colocado previamente no centro do campo, regis

trou a duração de orvalho e a ~emperat.ura na face in.ferior 

da folha. Os dados de precipitação pluviométrica utilizados 

no exper i men t.o for am obti dos de medi das .f ei tas a 8 k m de 

distância, na Es~ação Experimental do Inst.itu~o Agronômico 

de Campinas, em Capão Boni~o. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1. Processos de Germinação e Habilidade de Infecção de 

Isolados de Zooph t hora radicans sobre Empoasca 

i'a'aemerí 

o conheciment.o da viabilidade, processos de 

germinação e habilidade de infecção de isolados de um fungo 

Ent.omopht.horales pode cont.ribuir para a seleção daqueles 

mais/agressivos à praga que se deseja cont.rolar e com maior 

pot.encial epizoót.ico. 

A Tabela 1 refere-se à viabilidade de conídios 

primários de t.rês isolados de Zoophthora radicans, nas dife

rent.es regiões do corpo do inset.o, em diferent.es t~empos após 

a i nocul ação. 

Doze horas após a inoculação, verifica-se que 

o i sol ado i:J.RS-1251 apr esen t.ou 88, 4% de coní di os pr i már i os 

germinados no corpo do inseto, most.rando uma viabilidade 

pouco maior que à do ARS-lô90, com 81,1%, e bast.ant.e supe

rior em relação à do ARS-1229, com 59,0% de germinação. A 

baixa viabilidade do ftRS-1229 sobre os inset.os pode limit.ar 

a eficiência deste isolado para o controle da praga. 
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Tabela 1. Porcen~agem de conídios primários de ~rês isolados 

de Zoophthora radicans que germinaram na cabeça, 

~órax, abdome e corpo de ninfa do quin~o ins~ar de 

HORPS APóS 

Empoasca kraemer i , 

inoculação, a 20°C. 

A REGIÁO DO 

após diferen~es períodos da 

I S O L AD O 

I NOCULACAo CORPO 
ARS-1590 ARS-12ô1 ARS-1229 

Cabeça 80,0 81,2 0,0 

2 Tórax 74,3 88,9 13,5 
Abdome 68,8 97,4 18,6 
Corpo 73,1 91,0 14,8 

Cabeça 46,6 74,3 25,0 

6 
Tórax 66,0 88,4 30,0 
Abdome 59,9 79,3 32,4 
Corpo 61,0 83,0 30,7 

Cabeça 85,7 72,7 33,3 

12 
Tórax 82,7 91,1 36,1 
Abdome 78,4 90,1 47,8 
Corpo 81,1 88,4 59,0 

SMITH & GRULA (1981) cons~ataram que uma fon-

te de carbono é necessária para a germinação de conídios de 

Beauveria bassiana. Segundo FERRON (1983), conídios de fun-

gos en~omopa t.ogêni cos ~êm r eser va de ni t.r ogêni o endógeno su-

ficien~e para a sín~ese de prot.eina e o processo de germina-

ção. No ent_an~o, necessi tam de uma f'ont-e de carbono para que 

est.e fenômeno ocorra. As principais fon~es de' carbono ci~a-

das pelo au~or são ácidos nucléicos e alguns ácidos gorduro-

sos. Considerando-se que a germinação de Z. radicans ~em 

sido constatada em substra~o iner~e CWRAIGHT, informação 
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pessoal), é possível que fontes do carbono tenham pouca in

fluência na germinação do fungo. A redução na porcentagem de 

germinação dos conídios inoculados do abdome para a cabeça, 

verifiçada em t.odos os t.empos para o isolado ARS-1229, pode 

ser devida, provavelmente, à exist.ência de' algum compost.o 

químico inibidor d~ germinação dest.e isolado, present.e na 

cutícula do hospedeiro em maior concentração nas camadas de 

maior espessura e esclerot.izadas. 

A Tabela 2 refere-se à porcent.agem dos coní

dios germinados dos isolados que produziram t.ubos germinat.i

vos, t.ubos capilares e conídios secundários, nas diferent.es 

regiões do corpo do inset.o em diferent.es t.empos após a ino

culação. 
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Talela 2. Porcent.agem de conídios primários germinados de 

t.rês isolados de Zoophthora radicans que produzi

ram t.ubo germinat.ívo CTG) , t.ubo capilar eTC) e co

ní di o secundár i o C CS) na Cabeça C C) , Tór ax e T) e 

. Abdome C.A) de ni nf' a do qui nt.o i nst.ar de Empoasca 

h . . u-aemerl., , após diferent.es períodos da inoculação, 

a 20°C. 

I S OLA DO 
HORAS APóS REGIÃO 

A DO 1590 1261 1229 
I NOCULACÃO CORPO 

TG Te cs TG TC CS TG Te CS 

C 98,9 7,2 0,0 46,2 93,9 0,0 0,0 0;0 0,0 
2 T 91,3 19,7 0,0 69,0 39,0 0,0 100,0 0,0 0,0 

A 77,0 21,9 1,5 69,9 31,9 0,0 100,0 0,0 0,0 

C 40.0 56,6 3,4 42,3 57,7 0,0 40,0 60,0 0,0 
6 T 92,9 45,9 1.,3 90,0 90,0 0,0 73.3 26,7 0,0 

A 42,7 55,6 1,7 62,9 37,9 0,0 37,0 63.0 0,0 

C 42,6 55,5 1,9 37,4 62,6 0,0 20,1 55,0 24,9 
12 T 47,0 90.9 2,2 49,2 91,9 0,0 43.5 96,S 0,0 

A 46,9 51,3 1,9- 69,4 31.6 0,0 69,4 27,0 4.6 

C 99,9A 39.9A l,SA 42,OA 99,OA 0,0 20.0A 3S.3A 9,3A 
Média T 60,4A 39,4A l,2A 94,4AB 49,6A 0,0 72.3A 27.7A O,OA 

A 99,9A 42,9A l,7A 66.9B 33,9A 0.0 6S,9A 30.0A 1.9A 

As médias seguidas por le~ras dis~in~as diferem entre si ao nível de 
significância de 9X pelo teste de Friedaman 

Not.a-se que o isolado ARS-1251 aument.ou a pro-

dução de t.ubos germinat.i vos da cabeça para o t.órax e abdome 

em t.odos os per í odos após a i nocul ação, de modo que. na mé-

dia dos tempos, apresent.ou porcent.agens de coní di os pr imá-

rios germinados com t.ubo germínat.ivo de 42,0; 54,4 e ô6,5:;-~, 

nas respect.ivas regiões do corpo do inset.o, com dií'erença 
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significativa ent..re as porcent..agens na cabeça e abdome. 

Est.e comportamento, embora não t.enha si do ve

r i f i cado par a o i sol ado ARS-1590 e ver i f i cado somente 12 

horas após a inoculação para o ARS-1229, pode ser uma carac

terística do fungo, pois foi constatado também por WRft.IGHT 

et aLii (1990). Segundo estes autores, a produção de tubos 

germinat-i vos t.ende a aumentar da cabeça para o abdome devido 

ao fat.o de estJas formas, pr OdT..IZi ndo apressór i o, são f avore

cidas nas regiões do hospedeiro com cutículajmais fina, como 

o abdome, para provocar a infecção. Como conclusão, os auto

res relat.aram que um estimulante químico, presente em maior 

concent.ração no abdome, induz a produção de tubos germinati

vos. VAN ROERMUND et aLii (1984) mencionaram que a produção 

de tubos germinati vos é governada também por est.imulant.es 

nutricionais, pois verificaram maior produção de tubos ger

minat.ivos em substrat.o rico em nut.rient.e do que em substrato 

compost.o de agar-água. 

O isolado ARS-1251 apresent.ou uma redução na 

produção de t.ubos capilares da cabeça do inset-o para o t.órax 

e abdome, vist.o que na médi a dos t-empos, est.a forma foi 

gerada por 5e70~ 45,5 e 33,5% dos conídios primários germi

nados nas respectivas regiões. Já o isolado ARS-1590, apre

sentou um sensível aument.o na produção de tubos capilares da 

cabeça para o t.órax. SAMPEDRO et aLii (1984) mencionaram que 

o modo de germinação do f·ungo ConidioboLv.s ObSCV.TV.S é depen

dente do isolado, bem como das condições físicas e nut.ricio

nais do subst.rato. A redução na produção de tubos capil ares 
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da cabeça para o abdome, verificada para o isolado ARS-1261, 

deveu-se ao aumento da produção de tubos germi nati vos , pro

vocado pelo aumento de estímulos para a geração desta forma. 

Par a qual quer um dos i sol ados , pode-se aÍ~ i r mar que, as 12 

horas após a inoculação, os inóculos germinados sobre o in

seto a 20°C apresentaram uma produção total de tubos germi

nativos equilibrada com a de tubos capilares. 

No que se re.fere aos corlÍ di os secundários, es

tes representam baixas porcentagens dentro das formas gera

das pelo fungo, tendo si do pr oduzi dos, 12 hor as após a i no

culação, por 1,9, 2,2 e 1,9% dos conídios primários germina

dos do isolado ARS-1590, nas regiões da cabeça, tórax e 

abdome respecti vamente, e por 24.9 e 4,6% dos coní di os 

primários germinados do isolado ~RS-1229 na cabeça e abdome, 

respect..i vamente. 

A germinação dos i nócul os dos isolados 

ARS-1590 e ARS-1261 iniciou-se e prat.icament..e estabilizou-se 

duas horas após a inoculação do fungo. Assim, pode-se afir

mar que o i sol ado ARS-1229 foi o mai s lento quanto a genni

nação dos coní di os, vi sto que as porcentagens de coní di os 

germinados nas diferentes regiões do corpo do inseto foram 

baixas duas horas após a inoculação, aumentando nos períodos 

posteriores. Além disso, a produção de t.ubos capilares não 

ocorreu antes das duas horas. De modo geral, pode-se afirmar 

que a germinação dos conídios de Z. radicans ocorre num pe

ríodo ext.remamente curt.o após a inoculação, t.endo por compa-

ração os Hifomicet.os B. bassiana e Nom'l.1..T"c!ea. ri Leyi, cuja 
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germinação de conídios ocorre em cerca de 12 e 18 horas, 

respec~ivamen~e (ALVES, 19Sôa), bem como Hetarhizium aniso-

pLiae, que leva, comumen~e, cerca de 18 a 24 horas CSAMUELS 

et aL i i, 1989). Segundo STEINHAUS (1949), a germinação dos 

conídios de rungos En~omoph~horales ocorre logo após a des-

carga dos mesmos. 

A Tabela 3 relere-se à porcen~agem de inóculo 

dos isolados que resul~aram na í~ormação de apl~essório e na 

pene~ração nas direren~es regiões do corpo do inse~o, nos 

variados períodos após a inoculação. 

Tabela 3. Porcen~agem de inóculo de ~rês isolados de Zooph-

HORAS APÓS 

A 

thora radican.s que resul~aram na Iormação de 

apressório CApres) e no processo de pene~ração 

CPene~) na Cabeça CC), Tórax CT) e fobdome (A) de 

ninras do quin~o ins~ar de Empoasca kraemeri, após 

direren~es períodos da inoculação, a 20°C. 

:r s o L A D o 
REOIÃO 

DO ARS-:1:590 ARS- :12:61 ARS-12:2:9 

INOCULAÇÃO CORPO 

APRES PENET APRES PENET APRES PENET 

C 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

T 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

A :1,2: 0,0 ~,:1 0,0 0,0 0,0 

c 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

T 4,2 2,4 4,3 :z • z 0,0 0,0 

A :10,9 7,3 :16, ~ 9,3 1,9 1,9 

C 3,2: :1 , 6 4,~ 0,0 :1,7 0,0 

:12 T 9,9 7,4 :10,9 7,6 2,4 :1,9 

A :1 9 , :1 :16,6 29,~ ZO,~ 9,7 7,0 
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Verificou-se que, duas horas após a inocula

ção, o fungo já havia formado apressórios no abdome, sendo 

ger ados por 1. 2 e 5.1 % do i nóc ul o dos i sol ados ARS-1590 e 

ARS-1261, respec~ivamen~e. 

Seis horas após a inoculação, os isolados 

ARS-1590 e ARS-1261 começaram a apresen~ar pene~rações no 

abdome, resul~ant.es de 7,3 e 8,3% dos respec~ivos inóculos, 

sendo observados valores de 2,4 e 2,2% no t.óxar. Apenas 1,9% 

do inóculo do isolado ARS-1229 result.ou na formação de 

apressório e no processo de penet.ração no abdome do inset.o. 

Est.udos desenvolvidos por WRAIGHT et aLii (1990) most.raram 

que o fungo inicia a infecção de E. fabae em 3 a 4 horas 

após a inoculação. 

Decorridos 12 horas da inoculação. as penet.ra

ções foram result.an~es de a~é 16,6. 20.5 e 7,0% dos inóculos 

no abdome. respect.ivamen~e dos isolados ARS-1590, ARS-1261 e 

ARS-1229. As porcent.agens de inóculo result.ant.es em penet.ra

ção. para os isolados ARS-1590 e ARS-1261, podem ser consi

deradas alt.as em relação à porcent.agem observada por BREY et 

aL i i (1986). para o í~ungo C. obscurus sobre Acyrthosiphon 

piswn. Segundo est.e aut.or, menos de 10% dos coní di os germi

nados dest.e fungo result.aram em penet.ração. 

A Tabela 4 refere-se à porcent.agem de conídio.s 

primários e capiloconídios com t.ubo germinat.ivo, para os 

isolados est.udados. que result.aram no processo de penet.ração 

nas dist.int.as regiões do corpo do inset.o, após diferent.es 

t.empos da inoculação. 
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Tabela 4. Porcent.agem de conídios primários CCP) e capiloco-

HORAS APÓS 

À 

INOCULACÃ.O 

2 

t5 

12 

nídios CCap) com t.ubo germinat.ivo. de t.rês isola-

dos de Zoophthora radicans. que result.aram ~o.pro

cesso de penet.ração na Cabeça CC). Tórax CT) e Ab

dome C A) de ni nf as do qui nt.o i nst.ar de Empoasca 

.~raemeri, após di±'erent.es períodos da inoculação, 

a 20°C. 

I S o L Ao. D o 
REOl:Ã.O 

DO 
.1590 .126.1 .1 22 9 

CORPO 

CP cap CP cap CP Cap 

C 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

T 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

A 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

c 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

T 6,8 0,0 4-,9 0,0 0,0 0,0 

A 28,6 0,0 16,7 0,0 15,4- 0,0 

C 4,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

T 17,5 25,0 .17,4 0,0 .1,2 0,0 

Ao. 43,9 25,0 32,3 9,3 2.1,3 0,0 

.AS penet.rações ocorreram em maior proporção as 

12 horas da inoculação, para o isolado ARS-1590, at.ravés das 

formas infect.i vas com t.ubo germinat.i vo, resul t.ant.es de at.é 

43,8, 17,5 e 4,3% dos conídios primários com t.ubo germinat.i-

vo, no abdome, t.órax e cabeça respect.i vament.e, e de 25% dos 

capiloconidios t.ant.o no abdome como no t.órax. Observa-se, 

ai nda , que o i sol ado ARS-1590 f oi o úni co que penet.r ou na 

cabeça, região bast.ant.e esclerot.izada do corpo do inset.o. 

Segundo TOMIY.4MA & AOKI C 1982) , a cápsula cefálica de larvas 



j •• 

48. 

de inset.os é bast.ant.e resist.ent.e à penet.ração de í~ungos 

ent.omopat.ogênicos, mesmo aqueles com conídios de elevado po

t.encial met.abólico. Est~es fat.os demonst.ram haver uma t.endên-

cia dos conídios germinados com t.ubos ger mi na t.i vos do 

ARS-1590 apresent.arem maior poder de penet.ração no inset.o, 

seguido daqueles do ARS-1251 e do ARS-1229. 

Os conídios' germinados com t.ubos germinat.ivos 

do .&RS-1251 não apr esent.ar am o mesmo poder de penet.r ação 

daqueles do ftRS-1590, mas represent.aram uma proporção pouco 

maior do número médio de conídios germinados das diferent.es 

regiões do corpo do inset.o, 6 e 12 horas após a inoculação 

(Tabela 2). Est.e fat.o cont.ribuiu para um equilíbrio na 

porcent.agem do inóculo resul t.ant.e em penet.ração dos doi s 

isolados. 

() i sol ado ARS-1229, al ém de apr esent.ar . a menor 

viabilidade dent.re os isolados, í~oi o mais lent.o na germina

ção e no desenvolviment.o da infecção, t.endo ainda demonst.ra

do o menor poder de penet.ração at.ravés dos conídios germina

dos com t.ubos germinat.i vos. 

A Tabela 5 reí~ere-se à dist.ribuição dos pont.os 

de penet.ração dos isolados, nas diferent.es regiões do corpo 

do inset.o, 12 horas após a inoculação. 

O abdome do inset.o foi a região mais preferida 

na penet.ração do fungo com 71,7, 72,1 e 81, '3% das penet.ra

ções, provocadas respect.ivament.e pelos isolados ARS-1590. 

ARS-1261 e ARS-1229 no corpo do hospedeiro, seguido do t.ó-

rax. com 26,1,27,9 e 18,8% respect.ívament.e. e da cabeça, 

• 
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com apenas 2,2% das penet.rações provocadas pelo isolado 

.ARS-1590. WRAIGHT et aL í í C 1990) obti veram resul t.ados seme-

lhant.es, ut.ilizando E. fabae como hospedeiro. Est.udos tem 

mostrado que Entomophthora muscae e C. obscurus t.ambém pene-

t.ram com maior frequência at.ravés do abdome do hospedeiro 

CBROBYN &: WILDING, 1983; BREY et aL í í, 1986; WRAIGHT et 

aLii, 1990). No entant.o , E. planchoniana não apresent.ou pre-

ferência de região para penet.rar em aI í deo C BROBYN &: 

Vil LDI NG, 1977). 

Tabela 5. Locais de penet.ração de t.rês isolados de 

Zoophthora radicans sobre nin:fa do quint.o ínstar 

de Empoasca kraemeri acondicionadas a 20°C, 12 ho

ras após a inoculção. 

LOCAL I S O L A D O 
DA 

PENETRACAO 1590 1251 1229 
----

Cabeça 2,2 0,0 0,0 

Tórax 25,1 27,9 18,8 
Esclerit.os t.oráci cos 5 ""-,;.;I 15,3 0,0 
Membranas t.orácicas 19,6 11,6 18,8 

.A.bdome 71,7. 72,1 81,3 
Escl er i t.os abdominais 21,7 27,9 18,8 
ME·mbranas abdominais 50,0 44,2 52,5 

E~;cl er i t.os do corpo 28,3 44,2 18,8 
M!'?mbr anas do corpo 59,5 55,8 81,3 
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P:s membranas do inset.o foram os locais mais 

preferidos na penet.ração do pat.ógeno, com 69,6, 55,8 e 81,3% 

dos t.ot.ais de penet.rações no corpo, provocadas pelos isola

dos ARS-1590, ARS-1261 e ARS-1229 respect.i vament.e, seguido 

dos escl er i t.os, com 28,3, 44.2 e 18,8% dos t.ot.ai s de pene

t.rações provocadas pelos respect.ivos isolados. 

O fat.o do isolado ARS-1251, dent.re os t.rês 

isolados, t.er apresent.ado as maiores porcent.agens de pene

t.ração no esclerit.o .do inset.o demonst.ra haver uma 'lendência 

do mesmo apresent.ar a menor mobilidade para a localização de 

membr anas. . MAGALHAES e t a ~ í i (1990) i nduzi r am a pr odução de 

apressório dest.e fungo "in vítro", quando inocularam coní

dios primários em agar-água, cobrindo-os com caldo n~t.rit.ivo 

seguido de uma lâmina de vidro. Est.e fat.o indica que est.ímu

los físicos e químicos são import.ant.es í'at.ores para a produ

ção de apressório. 

A Tabel a 6 r er er e-se aos t.i pos de apr essór i os 

produzidos pelos três isolados de Z. radicans e a proporção 

de cada t.i po. 
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Tabela 5. Formas de apressórios produzidos por t.rês isolados 

de Zoophthora radicans sobre ninfas de quinLo íns

Lar de Empoasca ~raem.eri. e porcenLagem çle cada 

forma, 12 horas após a i nocul acão, a 20°C. 

FORMA DE 

APRESSÓR:rO 

Alongado 

alobular 

Bulbo 

:rSOLADOS 

DESCR:rCÃO 

ARS-1~PO ARS-1261 ARS-122P 

Alongado; geralmente cla
vado; frequentemente com 

pronunciado bulbo termi
nal; geralmente produzido 
no final de longa hifa; 
-separado da hi.fa por sep- . 
to. 

alobular ou oblongo, 
duzi.do na adjacênci.a 

pro
do 

conidio parente, sem di.s
tingui.r o tubo germinati

vo, ou no fi.nal de um 
curto tubo germi nat i vo; 
sem sept o. 

Quase ci rcu t ar; separado 
da hifa. por septo; prova
velmente uma forma aber

rante de apressório alon
gado 

82,7 71, O 97,0 

2~,B 13,0 

1,9 3,2 0,0 

Os conídios são, na maioria. do Lipo alongado, 

Lendo eSLa forma represenLado 82,7, 71,0 e 87,0% dos apres-

sórios produzidos pelos isolados ARS-1590. ARS-1251 e 

ARS-1229. respecLivamenLe. O ~ipo de apressório globular foi 

a segunda forma mais produzida, represenLando 15.4, 25.8 e 

13,0% dos apressórios produzidos pelo ARS-1590, ARS-1251 e 

ARS-1229, respecLi vamenLe. enquanLo que o Lípo bulbo 
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represen~ou baixa porcen~agem dos apressórios, ou seja. 1,9 

e 3,2% daquel es pr oduzi dos pelos doi s pr i mei r os i sol ados , 

respec~ivamen~e. Segundo WRAIGHT et aLii (1990), a produção 

de apressório no final ~e longas hifas represen~a um.meca

nismo apropriado quan~o a seleção de pon~os específicos para 

a pene~ração na cu~ícula do hospedeiro. 

Poucas espécies de.fungos En~omoph~horales são 

conhecidas como geradoras de apressórios .. ~ espécies conhe

ci das i ncl ui Neozygi t es lresen i i (BROBYN & WI LDI NG, 1977) e 

Entomopha,ga auLicae CMURRIN & NOLAN, 1987). HYWEL-JONES & 

WEBSTER (1985) ~ambém cons~a~aram a formação de apressórios 

por E. conica. No en~an~o, BROBYN & WILDING (1977) não cons

~a~aram a formação de apressório para a espécie Pandora 

neoaphidis, nem TOMIYAMA & AOKI (1982) para P. bL~nckii. 

A Tabela 7 refere-se à porcen~agem de inse~os 

com apr essór i o e penet.r ação dos ~r ês i sol ados do fungo, 

quando i nocul ados di í'erent.es doses e em di s~i n~os per í odos 

após a inoculação. 

.> 
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Tabela 7. Porcen~agem de inse~os do quin~o íns~ar de Empoas

ca kraem.eri com apressório CApres) e pene~ração 

CPene~) de~rês isolados Zoophthora radicans, ino-

culados em diferen~es doses Cconídios/inse~o), 

após diferent.es períodos da inoculação, a 20°C. 

I S o L A D o 
HORAS APÓS 

A ARS-1~90 ARS-1261 ARS- 1229 

INOCULAÇÃO 

DOSE APRES PENET DOSE APRES PENET DOSE APRES PENET 

2 22,0 10,0 0,0 8,3 16,7 0,0 11,0 0,0 0,0 

6 38,2 76,9 69,2 20,0 62,~ 50,0 23,0 10,0 10,0 

12 23,8 85,0 85,0 18,7 72,7 69,2 21,7 ~5,0 50,0 

Duas hor as após a i nocul ação, ver i f i cou-se a 

presença de apressórios em 10% dos inset.os inoculados com o 

ARS-1590, na dose de 22 coní di os por i nse~o, e em 16,7% 

daqueles inoculados com o ARS-1261, na dose de 8.3 con: di os 

por inse~o. 

Seis horas após a inoculação. os apressórios 

f'oram encont.rados em 76,9% dos inset.os inoculados com o 

ARS-1590. na dose 38,2 conídios por inset.o; em 62,5% daque-

16-s i nocul ados com o PRS-1261, na dose de 20 coní di os por 

inse~o, e em 10% daqueles inoculados com o ARS-1229. na dose 

dn- 23 conídios por inse~o. Quan~o às pene~rações provocadas 

p(5'lo fungo, embora possam ser resul t..an~es de baixa porcen-

~agem dos i nócul os nest.e t.empo, a ~i ngi r am 69, 2, 50 e apenas 

10% dos i ns et.. os inoculados com os isolados PRS-1590, 

PJ<S-1261 e ARS-1229, respect.ivament..e. YENDOL & PASCHKE, 1965 
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. ci t.am que Entomophthora spp. penet.rou no t.érmi t.a Ret icut i

termes llavipes dent.I'o do período de 24 horas após a inocu

lação. Já C. obscurus penet.rou na lagart.a Porthetria C= Ly

mantriaJ dispar soment.e 22 horas da inoculação CHARTMANN & 

WASTI, 1974). Por out.ro lado, a penet.ração de Erynia blun

ckii na lagart.a Ptutetla xyLostetla ocorreu dent.ro do perío

do de 18 hor as após a i noc uI ação C TOMI Y AMA & AOKI, 1982) . 

Segundo ALVES C1985a), B. bassiana e N. riLeyi levam cerca 

de 24 horas após a inoculação para penet.rar na cut.ícula do 

hospedeiro. 

Assim, a ação de Z. radicans para provocar a 

penet.ração no hospedeiro pode ser considerada bast.ant.e rápi

da, em re.lação à de clut.ras espécies de Ent.omopht.horales e 

Hifomícet.os, o que cont.ribui para que o pat.ógeno seja bas

t.ant.e agressivo e provoque elevados níveis de infecção, mes

mo em períodos quando as condições favoráveis de umidade 

- limit.am-se apenas aos períodos de orvalho durant.e as noit.es. 

Doze horas após a inoculação, os apressórios 

foram encont.rados em 85% dos inset.os inoculados com o 

ARS-1590, na dosagem de 23,8 conídios por inset.o; 72,7% da

quei es i nocul ados com o ARS-1261, na dose de 18, 7 coní di os ; 

e 56% daquel es i noc uI ados com CI ARS-1229, na dose de 21,7 

conídios. As penet.rações provocadas por est.as inoculações 

abr anger am 86, 59.2 e 50% dos i nset.os i nacul adas com o 

ARS-1690, ARS-1251 e ARS-1229 r espect.i vament.e. Consi der ando

-se que as doses ut.ilizadas na úl t.imo t.empo í'aram semelhan

t.es, pode-se aí'irmar que o isolado ARS-1690 pareceu ser o 
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mais pat.ogênico. seguido do ARS-1261 e do ARS-1229. De 

acordo com a Tabela 4, a maior pa~ogenicidade do ARS-1590 em 

relação ao ARS-1251 deveu-se à maior t.axa de penetração 

resultante dos conídios primários e capiloconídios com tubo 

germina~i vo. A baixa pa~ogenicidade do isolado ARS-1229 

deveu-se, pr i nci paI men~e, à bai xa vi abi 1 i dade do i nócul o e 

ao baixo poder de pene~ração, a~ravés dos conídios primários 

e capiloconídios com tubo germina~ivo. LATGÉ et aLii (1982) 

verificaram qUe a pa~ogenicidade de isolados de C. obscurus 

sobre A. pisum correlacionou-se dire~amen~e com a viabilida

de dos mesmos sobre o hospedeiro e produção de ~ubos germi

nat.lvos pelos conídios primários germinados. 

A Tabela 8 refere-se ao número médio de apres

sórios formados e de pene~ração causada por isolados de Z. 

radicans nos inse~os que apresentàram o fungo nes~as f'ases, 

após diferen~es períodos da inoculação. 
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Tabela 8 Número médio de apressórios CApres) formados e pe-

net.r ação C Penet.) causada, por diferent.es doses 

Cconídios/inset.os) de t.rês isolados de Zoophthora 

radicans em Empoasca kraem.eri do quint.o ínst.ar, 

após dist.int.os períodos da inoculação, a 20°C. 

I S o L A D o 
HORAS APÓS 

A 

INOCULAÇÃO 
ARS-1~90 ARS-1261 ARS-1Z29 

DOSE APRES PENET DOSE APRES PENET DOSE APRES PENET 

Z 22,0 1, o 0,0 8,3 1, o 0,0 1.1,0 0,0 0,0 

38,2 3,0 1,9 20,0 2,6 .1,a 23,0 2,0 2,0 

.12 23,8 3,2 2,8 18,7 3,9 2,9 21,7 2,:1 .1,6 

Nos inset.os com apressórios foi encont.rado um 

número médio de 1,0 apressório por exemplar, duas horas após 

a inoculação com os isolados ARS-1590 e ARS-1251. Seis horas 

após a inoculação, foram encont.rados 3,0, 2,6 e 2, O apres-

sórios por inset.o, para os isolados ARS-1590, ARS-1251 e 

ARS-1229 respect.ivament.e, enquanto que, 12 horas após, t~oram 

encont.rados 3,12, 3,0 e 2,1 apressórios, para os respect.ivos 

isolados. 

At.é duas horas após a inoculação não ocorreu 

penet.r ação com qual queC dos i sol ados. Após sei s hor as, foi 

encont.rado um número médi o de 1,9, 1.8 e 2, O penet.rações por 

exempl ar , com os i sol ados .ARS-1590, ARS-1251 e ARS-1229. 

respect.ivament.e, e 2,8, 2,9 e 1,6 penet.rações, 12 horas após 

a inoculação com os respect.ivos isolados. WRAIGHT et alii 
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C1990) verificaram que as porcen~agens de conídios com ~ubo 

germinat.i vo des~e fungo, que resul t.aram em penet.ração no 

inset.o E. fabae, foram de 2,5, 6,0 e 20,0% nos t.empos de 5, 

12 e 48 horas após a inoculação. 

4.2. Comport.ament.o de Isolados do Fungo Zoophthora radi-

cans sobre Empoasca kraemeri 

o pot.enci aI epi zoót.i co de um í'ungo ent.omopat.o-

gênico pode ser increment.ado em um programa de cont.role bío-

lógico de praga, pela seleção de isolados pat~ogênicos, viru-

lent.os e produt.ivos, ut.ilizando-se da variabilidade nat.ural 

exist.ent.e ent.re os isolados colet.ados a campo sobre o inset.o 

praga. 

Os dados referent.es a CL 
::JO 

CL e inclinação 
90 

da ret.a (coeficient.e angular - ~), dos t.rês isolados do fun-

go Z. radicans sobre a cigarrinha E. kraemeri, expressos em 

coní di os./mmz , encont.ram-se na Tabel a 9. 
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Tabela 9. Concent.ração let.al CCL) 50 e 90 de t.rês isolados 

do fungo Zoophthora radicans sobre a cigarrinha 

CL50 

CL90 

Empoasca kraemer i , expressos 

inclinação das ret.as C~). 

em 'd' ./ 2 con~ ~os mm , 

I S O L A DOS 1 

ARS-1590 

0,57 
a 

8,52 
a 

1,2 ± 0,082 

ARS-1251 

1,37 
b 

12,27 
a 

1 ,41 ± 0,102 

ARS-1229 

25,17 
c 

1.873,27 
c 

0,89 ± 0,102 

Os val.ores segui.dos por letras di.sti.ntas, na l.i.nha, di.ferem entre SI. 

ao nivel. de si.gni.fi.céinci.a de 596 pelo teste de Kruslcal.l-wal.l.i.s. 

e 

Pode-se verificar que o isolado ARS-1590 apre-

sent.ou a menor CL 
50 

de 0,7, e menor CL de 8.5 conídios./ 
90 

2 
mm apresent.ando maior pat.ogenicidade em relação ao ARS-1251 

CCL de 1,4 e CL de 12,3), mas não significat.ivament.e di-
50 90 

ferent.e ao nível de 5% de probabilidade, no que se refere à 

CL 
90 

o ARS-1229 foi bem menos pat.ogênico que os demais, 

t.endo diferenciado significament.e com CL de 25.2 e CL de 
50 90 

1873,3 conídios./mm
2

• A inclinação da ret.a dest.e isolado, de 

0, 89 ± O, 1 02, f oi menor que as pr opor ci onadas pelos demai s 

isolados, est.ando abaixo daquelas frequent.ement.e proporcio-

nadas por fungos Ent.omopht.horales, const.at.adas por PAPIEROK 

(1982) ent.re 1,0 e 2,5. Os result.ados, no que se refere a 

CL 
50 

confirmam a maior pat.ogenicidade do ARS-1590, seguido 

do ARS-1251 e ARS-1229, est.ando de acordo com as observações 
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quanto a habilidade de infeccão dos isolados. Também mostram 

CL bast.ant.e baixas, 
::;0 

equi vaI entes à DL 
::;0 

de 4,1 conídios 

por inset.o, det.erminada por WRAIGHT et aI. i i (1991) para E. 

fabae. MILNER & SOPER C19S1J constataram variacões de 1,3 a 

37,5 conídios/mm
2 

na CL de isolados dest.e fungo sobre o 
!'i0 

pulgão Therioaphis trifo1.l. i i. macul.ata. P ft-PI EROK & WI LDI NG 

(1979) > t.est.ando C. obscurus cont.ra duas populações de 

AC),lr thosiphon. pis1.1m, ver i f' i caram que uma Í~oi suscet.í vel ao 

pat.ógeno, com CL var. i á vel 
:so 

4 ~ O 'd' / 2 de 1. a:....>. con~ ~ os mm , 

dependendo do isolado. e a outra resistente. SOPER (1979) 

encontrou uma CL médi a de 53 coní di os/mm
2
para E. viruLenta 

:so 

em H:yzus persicae. 

A patogenicidade deste fungo e de outras espé-

ci es de Ent.omophthoral es, t.em si do const.atada apresent.an-

do-se mais elevada que a de alguns Hifomicetos .. MANINHA & 

FARGUES C1984J testaram diferent.es isolados de Paeci1.om),lces 

fumoso-roseus, N. ri1.e),li, H. anisop1.iae e B. bassiana contra 

larvas de Mamestra brassicae, Spodoptera littora1.is, Spodop-

tera exi,gua e Scot ia ipsi l.on e verificaram que o primeiro 

noctuideo foi mais suscetível, t.endo os isolados mais viru-

, 3" 'd''/ 2 1 entos apr esent.ado CL var i a vei s de 10 . a 1 O con~ ~ os mm , 
:so 

o fungo B. bas.s;iana provocou uma mortalidade de 38% em 

An.tonomus grandis, quando inoculado na dosagem de 9 x 10
3 

conídios por inset.o (ALVES, 1985b) e de 72% de Cerotoma 

arcuata, na dosagem de 8,3 x coní di os por inset.o 

( FERNANDES e tal. i i , 1989b) . LEI TE e tal. i i ( 1 987) ver i f i -

caram ser necessário 6 x 10
3 

conídios de B. bassiana e 
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Paeci lom:yces sp. por inset.o de Nezara 1.Iiridula do 52 ins1:..ar, 

para provocar 66,7 e 22.7% de int'ecção respect.iva!Dent.e. A 

e1 evada pa t.OgEH'lÍ ci da de que mui t..os Ent..omopht..hor aI es apr esen

t.am. cons1:..i 1:.. ui u-se, provavelment.e, em uma das caract.erís

t.icas mais favoráveis des1:..a ordem. que result.a na capacidade 

de provocar elevados níveis epizoót.icos e dizimar as popula

ções dos inset.os. 

O t.empo médio de incubação CTMI) do fungo Z. 

radicans para provocar a mort.e do inset.o E. kraem.eri, em 

função da dose de inoculação de 3 isolados do pat.ógeno, est.á 

represent.ado na Figura B. As inclinações das ret.as 

demonst.ram haver uma t.endência de redução no TMI do pat.ógeno 

com o aument.o das doses dos 3 isolados, enquant.o que a 

redução na a1 t.ura das ret.as indicam uma redução no t.empo 

para mat.ar os inset.os a ·par1:..ir do isolado ARS-1229 para o 

ARS-1590 e ARS-1251.A dependência do TMI do ftingo para com a 

sua dose sobre o hospedeiro, rat.ifica as observações re1at.a-

das por V ANDENBERG &: SOPER C 1 979), MI LNER &: SOPER ( 1 981 ) e 

MILNER &: BOURNE (1983). que indicam que o aument.o da dose do 

fungo sobre a população do inset.o. resul1:..ant.e do aument.o do 

pot.encial de inóculo. pode provocar não soment.e. um maior 

ní ve1 de i nf ecção. mas uma mor t.a1 i dade do hospedei r o em um 

espaço de t.empo mais curt.o. 
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Figura 8. Tempo médio de incubação, em horas, de três isola

dos de Zoophthora radicans para matar Empoasca 

kraemeri, em .função da dose de inoculação, a ê~OoC. 

A Tabela 10 expressa os tempos médios de incu-

bação CTMI) de Z. radicans para mat.ar E. }<{rae-meri, em função 

da dose de inoculação de 3 isolados do pat.ógeno. 
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Tabela 10. Tempo médio Choras ± SD) de incubação de t.rês 

isolados de Zoophthora radicans para mat.ar 

FAIXAS 
DE DOSE 
CON . ./mm 2 

0,1 1,0 

1 ,1 2,0 

2,1 3,0 

3,1 4,0 

4,1 10, O 

Empoasca ~raemeri, inoculada com direrent.es doses 

do patógeno e acondicionada a 20°C. 

I S O L ADO S 

ARS-1251 ARS-1690 ARS-1229 

73,4 ± 4,50 82,0 ± 6,36 95,3 ± 1,44 

71,7 ± 5,03 79,8 ± 4,92 92,6 ± 0,50 

70,7 ± 6,65 74,9 ± 5,78 91,0 ± 0,79 

68,9 ± 5,69 71,8 ± 6,54 85,9 ± 0,72 

67,0 ±10,85 73,5 ±15,74 81,7 ± 4,53 

10,1 20,0 65,9 ± 7,52 71,5 ±10,98 79,5 ± 4,50 

1 

M 1 69,6 75,5 
a ab 

As médi.as segu1.das por letras disti.ntas diferem entre 

s1.gn1.ficéi.ncia de 5)16 pelo teste de KruslcaLl.-wall 1.s. 

87,7 
b 

S1- Q.o ni.vel de 

Os TMI do isolado ARS-1261 roram menores que 

aquel es do ARS-1590, no ent.ant.o as r espect.i vas médi as de 

69,6 e 75,5 horas não direriram signiricat.ivament.e ao nível 

de 5% de pr obabi 1 idade. Da mesma r or ma, os TMI do i sol ado 

ARS-1590 roram menores que aquel es do ARS-1229, no ent.ant.o 

as respectivas médias de 75,5 e 87,7 horas não direriram 

signiricat.ivament.e ao nível de 5% de probabilidade. 

Os resul t.ados da Tabela 10 também most.ram 

haver um erei to da dose de Z. radicans no TMI do pat.ógeno, 

assim comb t.em sido const.at.ado para o rungo Hiromicet.o B. 

bassina. O aument.o da concent.ração dest.e rungo sobre larvas 
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de Ostrinia nubil.alis CCARRUTHERS et al.i.i, 19a5) e adult.os 

de C. arcuata (FERNANDES. et al.ii. 19a9a) provocou uma redu-

ção do t.empo médio de incubação do pat.ógeno no primeiro 

hospedeiro e do TL no segundo. 
:50 

As porcent.agens de mort.alidade acumulada de E. 

kraemeri. provocadas pelos 3 isolados de Z. radicans, em 

função do t.empo de incubação e'das faixas de doses de inocu-

lação do fungo. est.ão represent.adas nas Figuras 9, 10 e 11. 

o isolado ARS-1251 (Figura 9) começou a mat.ar 

os inset.os após 52 horas da inoculação e provocou a mort.ali-

dade den~ro de um espaço de t.empo de aproximadament.e 15 ho-

ras, independent.ement.e da dosagem, vist.o que as curvas ~en-

dem a se est.abilizar após 58 horas. O isolado ARS-1590 (Fi-

gura 10), embora seja pouco mais pa~ogênico que o ARS-1251, 

começou a mat.ar os inset.os após 50 horas da inoculação e 

provocou a mor~alidade dent.ro de um período mais longo, de 

32 horas, independent.ement.e da dosagem. vist.o que as curvas 

t.endem a se est.abi 1 i zar após apr oxi madament.e 92 horas. O 

isolado ARS-1229 (Figura 11), embora t.enha sido menos pat.o-

gênico que o ARS-1590. provocou a mor~alidade dos inset.os em 

um período de t.empo semelhant.e. MILNER et al.ii (1984) cons-

t.a~aram que um isolado des~e fungo, inoculado sobre o afídeo 

T. trifol. i i maculata e submet.ido a uma fot.oí~ase de 16 horas. 

provocou a mort.alídade do hospedeiro ao longo de um período 

de 24 horas. a par~ir d ....... 0 d' ~ 0,::1- ~ a apos a i nocul ação. com o 

acme ocorrendo na fase de luz, 12 horas após o seu início. 

Segundo GALA! NI -WRA! GHT e tal. i i (no pr elo), o fungo apr esen -, 
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~a um sincronismo que possibili~a ma~ar o inse~o nos perío-

dos da ~arde. Est.e sincromísmo é, provavelmen~e, uma carac-

~erís~ica de fungos En~omoph~horales. pois já foi cons~a~ado 

em diversas out.ras espécies CNEWMAN &: CARNER, 1976~ MILNER, 

1981; MILNER & BOURNE, 1983~ MILNER et aLii, 1984). 
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Figura 9. Porcent.agem de mor~alidade acumulada de Empoasca 

kraem.eri em função do ~empo Choras) de incubação, 

a 20°C, após a inoculação do fungo Zoophthora ra

dicans, isolado ARS-1261, nas faixas de dose de 

0,1 a 1,0 CO)~ 1,1 a 2,0 C~); 2,1 a 3,0 Ce); 3,1 a 

4,0 CJO~ 4,1 a 10,0 Co); e 10,1 a 20,0 C.) coní

dios/mm2
. 



65. 

100 T 

I 
Q) I ,-

-o I o 
80+ -o 

o I - I 
I- I o I 

E 60+ 
I 
I 

Q) ! 

-o I 
I 

E I 
Q) 40+ 
O) I 
o I - , 
c 

201 
Q) 
o 
I- , 
o , 

o.. I 
I , 
! 
I 

o I 
i 

d ~ ~ : : 
I ./ ; ~ 
!!,"'-' /' A "-ti 

1/// / ~= 
/ J. /,.--------./ 
/ Ip/' // // 
Iv'//,~ . 
j II • / 

I' I'i / / . .-, _ / . / ~-..--_--'-3-.J-----:9:7---""'::C: 
íl/ / ./'~ 

/ I' / / / 

g,f l ~l ~ li / / 
lI//' 10:/ 

52 60 68 76 84 92 100 108 11 6 124 

Tempo (horas) 

Figura 10. Porcent.agem de mort.alidade acumulada de Empoasca 

kraemeri em função do t.empo Choras) de incubação, 

a 20°C, após a inoculação do fungo Zoophthora ra

dicans, isolado ARS-1590, nas faixas de dose de 

0,1 a 1,0 CO); 1.1 a 2,0 Ch); 2,1 a 3,0 C.); 3,1 

a 4,0 CJO; 4,1 a 10.0 Co); e 10,1 a 20,0 C.) co

ní di os/mm2 
• 
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Figura 11. Porcent.agem de mort.alidade acumulada de Empoasca 

kraemeri em função do t..empo Choras) de incubação. 

a 20°C. após a inoculação do fungo Zoophthora ra

dicans. isolado ARS-1229. nas faixas de dose de 

0.1 a 1. O C O); 1,1 a 2. O C.fl); 2.1 a 3. O C e) ; 3.1 

a 4. O C .. ); 4. 1 a 10. O C o); e 10. 1 a 20, O C.) co

ní di os/mm 
2 

. 



67. 

o isolado ARS-1590 f'oi mais pa~ogênico ao 

inse~o (no que se refere a Cl ), 
50 

devi do . à mai or ~axa de 

pene~ração, resul~an~e dos conídios primários e capiloconí-

dios com ~ubo germina~ivo. A h~bilidade do ARS-1261 de ma~ar. 

mais rapidamen~e os inse~os deve-se, provavelmen~e, ao fa~o 

des~e isolado crescer com maior rapidez den~ro do hospedei-

ro, compor~amen~o ~ambém verificado e~ meios de cul~ura. A 

baixa pa~ogenicidade do isolado ARS-1229 sobre E. k.raemeri 

pode es~ar relacionada, principalmen~e, a baixa viabilidade 

do inóculo e baixo poder de pene~ração a~rav~s dos conídios 

primários e capiloconídios com tubo germinativo, conforme 

cons~at,ado nest·a pesquisa. 

A Tabela 11 refere-se à porcentagem de cadáve-

res de E. kraemeri com esporos de resistências, para os ~rês 

isolados de Z. radicans. Verificou-se que houve diferença 

significa~iva na produção de esporos de resistência dos três 

isolados. O ARS"";12ôl apresen~ou maior produção desta forma 

do fungo. com 10% dos 694 insetos infectados, em relação ao 

ARS-1590, com 2% dos 742 insetos infectados, e ao ARS-1229, 

que não formou esporos de resistência nos 334 insetos infec-

~ados. PAPIEROK et aLii (1984) também consta~aram diferenças 

na produção de esporos de resistência de diferentes isolados 

deste fungo. Os resul~ados da presen~e pesquisa sugerem que 

o isolado ARS-1229 é fisiologicamente diferente do ARS-1590 

e do ARS-1251, já que não produziu esporos de resis~ência 

nas condições do experimento. 
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Tabela 11. ?orcen~agem de cadáveres de Empoasca kraemerí com 

esporos de resís~ência, para t..rês isolados do 

fungo Zoophthora radicans, a 20°C. 

I SOLADOS 

RE?ET. 

ARS-1251 ARS-1590 ARS-1229 

1 2.67 C 9/135) 0,57 (1/49) 0,00 C 0/90) 

2 20,55 C3EV155) 1,;37 C2/146) 0,00 CO/113) 

3 7,86 (11/140) 3,98 C7/176) 0,00 CO/50) 

4 10,42 (15/144) 0,00 (0/130) O,QO CO/59) 

5 6,57 ( 8/120) 3,55 C5/141) 0,00 C 0/22) 

10,81 (75/694) 2,02 (15./742) 0,00CO/334) 
a b c 

As médias seguida.spor letras di.st i nt as di. f e rem entre si. ao nivel de 

significéinci.C1 de 596 pelo teste de Kruskalt-Wal tis. 

A Tabela 12 represent..a a conídiogênese dos 

t..rês isolados de Z. radicans sobre cadáveres do 5~ ínst.ar de 
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Tabela 12. Produção t.ot.al de conídios e t.empo Choras) para 

ocorrer di~erent.es níveis de conidiogênese de 

t.rês isolados de Zoophthora radicans sobre nin~as 

ISOLADO 

ARS-~590 

ARS-~2CS1 

ARS-~229 

a. 

do 52 inst.ar de Empoasca kraemeri. após 

do hospedeiro. a 20o
C. 

a mort.e 

NÚMERO NivEIS CON:ID:IOOÊ'NESE 
a. 

DE DA 

CONiDIOS 
4 

(x10 > 2,!:J)16 PICO !:JOl16 97,!:Jl16 

2, CSA 9, ~A ~CS,CSA ~9,4oA 402,CSA 

4o,3A ~O,3A 19, iA 22,4oA 409,OA 

3,3A 11 • CSA 19.3A 21.3A 39.4A 

Médi.a. dos tempos est~mados pel.o l.ogaritmo das curvas ajustadas 0.05 

do.dos da. conidi.ogênese de cada cadáver. 

As médias seguidas por letras iguai.s nQo diferem entre S1. 0.0 nível 

de significâncio. de 5)16 peto teste de Kruskal-Wallis. 

o 'número t.ot..al de coní di os produzi dos por i n-

set.o não diferiu significat.ivament.e ent.re os isolados, apre-

sent.ando-se mai or par a o ARS-1251, com 4,3 x 104 coní di os, 

seguido do ARS-1229, 
4-com 3.3 x 10 , e do ARS-1690. com a,5 x 

10
4

. MILNER & LUTTON (1983) verificaram para Z. radicans uma 

pr odução de 3, 7 x 105 coní di os pr i már i os por adul t.o do pul-

gão T. trifoL í i mac11.1.ata. a 26°C. Est.udando a coni di ogênese 

de E. obsc11.r11.s • E. p~anchoniana e E. exi t ial í.s sobre o 

arideo A. kondoi, MILNER (1981) verificou uma produção de 6 

a 10 x 10
3 

conídios por cadáver, para a primeira espécie do 

pat.ógeno. de cerca de 5 x coní di os para a segunda 

espécie. e de 3 a 4 x 105 conídios para a terceira espécie. 

quando os fungos foram submetidos às respectivas temperat..u-

ras í~avoráveis. Segundo PAPIEROK (1·986), a espécie C. coro-
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natus produzi u cerca de 5 x 10
4 

coní di os por cadáver de A. 

pisum.. 

A produção de conídios de Z. radicans e de 

mui t.as out.ras espéci es de Ent.omopht.horal es t.em si do const.a-

t.ada apresent.ando-se abaixo da proporcionada por grande 

part.e dos Hifomicet.os. A produção de 11. anisop! iae sobre 

ninfas do 5~ ínst.ar de Hahanarva posticata at.ingiu 1,0 x 10
9 

conídios por inset.o C ALVES. 1986a), enquant.o que a produção 

de B. bassiana. sobre adult.os de C. arcuata at.ingiu 7,1 x 10
7 

coní di os por i nset.o C FERNANDES e tal. i i, 1 989b) . A pr odução 

de esporos dest.es fungos,' embora t.endo sido calculada em 

hospedeiros maiores do que aquele ut.ilizado para a produção 

de Z. radicans, é, provavelment.e, maior. O fungo N. riLeyi, 

quando mult.iplicado sobre Pseudop!usia inc!v.dens produziu 

at.é 2,7 x 10
7 

coní di os por área de 2 
2 

mm CKISH & ALLEN, 

1975), semelhant.e à do corpo de E. hraemeri, apresent.ando, 

dessa forma, uma produção maior que a produção de Z. radi-

cans sobre a cigarrinha-verde. Assim, a elevada produção de 

conídios de grande part.e dos Hifonúcet.os compensa a menor 

pat.ogenicidade em relação a grande part.e dos Ent.omopht.hora-

les, podendo causar epizoot.ias, como as freqüent.ement.e pro-

vocadas por H. anizopliae em cigarrinha da cana-de-açúcar no 

Nordest.e e por N. ri l.ey em populações de A. 8emmatal is na 

cult.ura da soja C ALVES, 19Sôa). 

O t.empo para iniciar a conidiogênese do fungo, 

após a mort.e do inset.o, não diferiu significat.ivament.e ent.re 

os i sol ados, apr esent.ando-se menor par a o i sol ado ARS-lô90, 
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com 9,1 horas, seguido do ARS-1261, com 10,3, e do ARS-1229, 

com 11,6 horas (Tabela 12). Assim, o isolado ARS-1590, pode 

apresentar importância semelhante para o desenvolvimento de 

epizootias sobre p~pulações de E. h-raemeri, em relação ao 

ARS-1251, já que não houve diferença significativa entre os 

isol,ados quanto ao tempo para iniciar a conidiogênese após a 

mort.e do inseto, produção de conídios, virulência (tempo 

para iniciar a conidiogênese) e pat.ogenicidade Cno que se 

refere a CL ). 
90 

Os tempos par a a ti ngi r mai or ní vel de coní di 0-

gênese, após a mort.e dos insetos, foram de 16,6, 19,1 e 19,3 

horas, respectivamente para os isolados ARS-1590, ARS-1261 e 

ARS-1229, enquanto que para atingir 50% foi de 19,4, 22,4 e 

21.3 horas, para os respectivos isolados. O t.empo para atin-

gir 97,5% da conidiogênese foi maior para o isolado 

ARS-1261. com 49,0 horas, seguido do ARS-lô90, com 42,6 e do 

ARS-1229. com 39,4 horas. 

4.3. Conidiogênese do Isolado ARS-1590 de Zoophthora ra-

dicans Sobre Empoasca Ju-aemeri, em Diferentes Insta-

res do Inseto e Temperaturas 

Os estudos dos fatores que podem afetar o de-

senvol vimento epizoótico de entomopatógenos são import.antes 

para a busca do sucesso em progl-amas de controle biológico 

de pragas, principalmente quando envolve um fungo capaz de 

se est.abelecer na população do inset.o, bastando ser aplicado 
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para a formação de focos primários do pa~ógeno. A conidiogê-

nese des~e fungo, duran~e a fase de colonização, pode ser 

afe~ada por diferen~es fa~ores, dent.re os quai s a ~empera~u-

ra e idade do hospedeiro. 

A Tabela 13 refere-se à conidiogênese do fungo 

Z. radicans sobre cadáveres de diferent.es ins~ares de E. 

Tabela 13. Produção·~ot.al de conídios e ~empo Choras) para 

ÍNSTAR 

1 2 

2 2 

3 2 

4 2 

52 

Adul~o 

Cl 
Mêdi.a 

dados 

dos 

ocorrer diferen~es níveis de conidiogênese de 

Zoophthora radicans Cisolado ARS-1590) sobre di

ferentes ínst.ares de Empoasca kraemeri, após a 

mor~e do hospedeiro, a 20°C. 

NÚMERO DE NÍVEIS DA CONI DI OGENESE Cl 

CONÍ DI OS 
(x10") 2,5% PICO 50% 97,5% 

2,2 6,0 11,8 15,1 41,1 

3,8 6,1 11, 9 15,1 40,0 

7,8 5,2 12,3 15,2 47,9 

12,7 7,0 14,0 17,8 46,8 

25,4 9,1 16,5 19,4 42,5 

20,7 13,5 22,1 24,3 44,3 

tempos es t i mados pe 1. o l.ogari.imo das curvas a.justadas aos 

da coni. di.ogênese de cada cadá.ver. 

o número t.ot.al de conídios do fungo, produzi-

dos em função da i dade do i nset.o, aument.ou progressi vament.e 

do 1~ ínst.ar ao 6~ ínst.ar variando de 2,2 x 104 a 26,4 x 104 

conídios/inse~o. O aument.o verificado est.á relacionado, à 

expansão do vol ume do cor po do i nset.o de 1 ~ para o 
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íns~ar. A produção de conídios na fase adul~a do inse~o, de 

20,7 x 103
, foi levemen~e inferior à do 5~ íns~ar. 

O ~empo para o início da produção de conídios 

do fungo, após a mor~e do inse~o, foi de 6 horas para ninfas 

do 1~ íns~ar, aumen~ando grada~ivamen~e para 6.1, 6,2, 7.0, 

9,1 e 13.5 horas para niní'as de 2~, 3~, 4~ e 5=: íns~ar e 

adult.os. respect.ivamen~e. MILNER et al.ii (1984) mencionaram 

que o fungo E. pl.anchoniana. incubado no afídeo A. kondoi e 

subme~ido à ~empera~ura ó~ima. necessi~a de 8 horas. após a 

mor~e do hospedeiro. para amadurecer e iniciar a produção de 

conídios. Segundo os au~ores. o fungo apresen~a-se, princi

palmen~e na forma de pro~oplas~os pouco Lempo an~es da mor~e 

do hospedeiro. sendo necessário es~e período de ~empo após a 

mor~e para ocorrer a formação da parede celular do pa~ógeno 

den~ro do hospedeiro e iniciar a conidiogênese. Assim. o 

sincronismo na mor~alidade dos inse~os no período da·,arde. 

conforme mencionado pelos mesmos au~ores, pode permi~ir que 

o pa~ógeno amadureça ou inicie o amadurecimen~o den~l-o do 

hospedeiro, an~es da queda do orvalho. Es~e fa~o provavel

men~e explica a habilidade que Z. radicans ~em de iniciar a 

conidiogênese den~ro do período de 4 a 8 horas após ser sub

Hle~ido às condições favoráveis de umidade CGALAINI-WRAIGHT 

~t al.ii. no prelo). 

O período de ~empo para o fungo iniciar a 

conidiogênese sobre inse~os adul~os de Empoasca sp.. em 

condições de campo, tem sido observado em ~orno de 6 horas 

após a queda do orvalho CWRAIGHT, informação pessoal). O 
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aumen~o desproporcional no período de ~empo para Z. radicans 

iniciar a conidiogênese sobre inset.os de ins~ares finais, 

conforme verificado nes~a pesquisa, pode ser considerado uma 

anomalia, provocada provavelmen~e pela fal~a de umidade nas 

condições do experimen~o e, consequen~emen~e, pelo maior 

re~ardamen~o na absorção de umidade pelo fungo quant.o maior 

o volúme do corpo do inse~o. 

Os ~empos para a~ingir o acme da conidiogênese 

aumen~aram progressivamen~e do 1 2 ao 52 ínst.ar e adul~o, va

riando de 11.8 a 22,1 horas. Da mesma forma. para a~ingir 

50% da conidiogênese. variou de 15.1 a 24,3 horas. Quan~o 

aos t.empos para ocorrer 97,5% da produção de esporos, mant.i

veram dent.ro da faixa de 40,0 a 48,0 horas. independent.e do 

ínst.ar do inse~o. Es~es result.ados most.ram que a idade do 

ínse~o não in~erfere na duração da conídiogênese do fungo 

sobre o hospedeiro. 

De um modo geral. pode-se afirmar que a ocor

r ênci a da epi zoo~i a pode ser i ní' I uênci ada peI a i dade da 

população do hospedeiro, devendo os est.ágios mais avançados 

do i nse~o possi bi I i t.ar um mai or for neci men~o de i nócuI o e 

con~ribuir para uma maior progressão epizoót.ica do pa~ógeno. 

A fase adul~a do inset.o pode apresen~ar maior impor~ância na 

epizoo~ia do que inse~os do quin~o inst.ar, uma vez que, sen

do alada, con~ribui para uma maior dispersão do fungo para 

locais mais dis~an~es, no campo infest.ado CGALAINI-WRAIGHT 

et aLii, no prelo). A import.ância dos adul~os nas epizoo~ias 

já foi relat.ada para a cigarrinha da cana-de-açúcar por 
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ALVES C1986a), o qual considerou que adul~os do inse~o são 

os responsáveis pela formação dos focos primários da doença 

provocada por H. anisopliae. 

A Tabela 14 refere-se ao efeiLo da LemperaLura 

na conidiogênese do fungo Z. radicans sobre cadáveres do 5~ 

í ns toar de E. kraem.er i . ° O aumenLo da Lemperatoura de 5 C para 

1 o, 15 e 2 0 °C o .. d .. o proporc~onou um aumen~o gra a~~vo na produção 

do fungo, que variou de 1.3 x 10
4 

a 2.5 x 10
4 

conídios por 

inseLo. Na LemperaLura de 25°C a produção de conídios foi um 

pouco inferior à produção ob~ida a 20°C. 

Tabela 14. Produção ~oLal de conídios e Lempo Choras) para 

ocorrer diferenLes ní vei s da coni di ogênese de 

Zoophthora radicans sobre ninfa do 52 íns~ar de 

Em.poasca Ju-aem.er i após a mOl· t.e do hospedei r o, em 

diferenLes Lempera~uras. 

TEMPERATURA 
CoC) 

NúMERO DE 
CONÍDIOS 

Cx10
4

) 

NÍVEIS DA CONIDIOGÊNESE a 

2,5% PICO 50% 97,5% 

5 

10 

15 

20 

25 

1 .'" ,.:!i 

1,4 

2.5 

2,6 

2,6 

39,1 

26,7 

17,9 

9.1 

9.5 

70,6 81,6 171,8 

43,7 56,0 116,4 

29,0 32,4 52.4 

16,6 19,4 42.5 

15,1 18,0 34,4 

Médi.a dos tempos esti.mados peto logari.tmo dos curvas ajustados aos 

dados da coni. di.ogenese de cada cadá.ver. 
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Com relação ao ~empo para iniciar a conidiogê-

nese:- C2.5~';), e:-s~e aumen~ou de 9,1 horas a 20°C para 9.5 a 

2 ""oC 17 9 .... e para •• 26,7 e:- 39.1 horas, conforme se diminuiu a 

~emper a t. ur a par a 15. 10 e 5°e. r espect.i vamen~e. 

° As ~empera~uras en~re:- 20 e 25 C podem ser con-

sideradas ó~imas ao fungo. vis~o que a ~empera~ura maior 

proporcionou uma redução de apenas 3,8% na produção de coní-

dios e um ~empo para iniciar a conidiogênese semelhan~e, em 

1 ~ '.. .. d 20°C. re:- açao a .... smpe:-ra .... ura e As ~emperat..uras abaixo de 

20°C d po em se:-r consi de:-r adas f a vor á vei s a t..é 15°C. na qual 

verificou-se uma redução de 3,8% na produção de conídios e 

um aument..o de duas vezes no t..empo para iniciar a conidiogê-

° nese. em relação à ~emperat..ura de 20 C. As t..empera~uras de 5 

e 10°C proporcionaram reduções na produção de conídios de 

53,8 e 50,0%. respect..i vament.e. e aumen~aram os t..empos para 

iniciar a conidiogênese em aproximadament..e 4 e 3 vezes, res-

pec~ivament..e. em relação à t.emperat..ura de 20°C. Es~es resul-

t..ados confirmam as observações f'ei~as por SOPER (1985) de 

que t.emperat.uras abaixo de 15°C são desfavoráveis ao desen-

volvimen~o epizoót..ico do fungo. MILNER & LUTTON C1983) veri-

ficaram que Z. radicans apresent..ou maior produção de coní-

d · .. .. de 2 c oC. ~os na .... empera .... ura ..... enquant..o que GLARE e tal i i 

C1986) const..at..aram maior produção a 20°C para Z. phaLloides. 

com alt..a inibição da conidiogênese na t..emperat..ura maior. 

Est..udando o efei ~o de t..emperat..uras na conidiogênese de E. 

obsc11I'v.s, E. pLanchoniana e E. exi t iaL is sobre o afídeo A. 

hondoi, MILNER C1981) verificou que as faixas de t..emperatu-
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ras favoráveis para o desenvolviment.o epizoót.ico pode ser de 

° ° 5 a 25 C para a primeira espécie, de 10 a 20 C para a segun-

da espécie e de 15 a 26°C para a t.erceira espécie. 

Os result.ados, em geral, indicam que Z. radi-

cans e, provavelment.e, mui t.as out.ras espécies de Ent.omoph-

t.horales, preferem t.emper at.ur as' mais amenas. em relacão à· 

grande part.e dos fungos Hifomicet.os. Os .fungos 11. aniso-

pliae, B. bassiana e N. riLeyi apresent.am .faixas de t.empera-

t.ura favoráveis para o desenvolviment.o, de 24 a 30°C, '22 a 

2ôoC e 20 a 30°C t.. t. respec ~ vamen e, sendo que os doi s úl t.i mos 

pat.ógenos podem suport.ar t.emperat.uras de at.é 45 e 

respect.ivament.e (ALVES, 19Sôa). O fungo Verticiltium Lecanií 

t. f · d t. t. f ~ 1 de 20 a' 25°e, apresen a uma a~xa e empera ura avorave 

podendo suport.ar uma t.emperat.ura de at.é 3ôoe CHALL, 1981). 

HALL & PAPIEROK Cl982).relat.aram que os fungos Ent.omopht.ho-

rales são organismos predominant.e de clima t.emperado e apre-

sent.am t.emperat.uras ót.imas para o desenvolviment.o em t.orno 

de 20
0

e ou abaixo. 

Os períodos com t.emperat.ura em t.orno de 20°C 

podem cont.ribuir para uma maior e.ficiência de Z. radicans no 

c·::mt.role da cigarrinha-verde. t.ant.o por favorecer o pat.óge-

no, como por at.rasar o ciclo da praga. Segundo KOUSKOLEKAS & 

['ECKER (1966), a t.axa de desenvolviment.o de E. fabae at.ingiu 

[) cume na t.emperat.ura de 30
o
e. Considerando-se que o ciclo 

de E. kraemeri a 27°C é de cerca de 19 dias (LEITE FILHO & 

RAMALHO, 1979), est.ima-se que a 20°C podem ocorrer mais de 

quat.ro ciclos do pat.ógeno para uma geracão de praga. 
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Os t.empos para ocorrer o pico da produção de 

conídios, após a mor~e do inse~o, foram de 16,1, 16,6, 29,0, 

43,7 e 70,6 horas, nas ~empera~uras de 25, 20, 15, 10 e '5°C 

respec~ivamen~e, enquan~o que os ~empos para a~ingir 60% da 

produção de conídios foram de 18,0, 19,4, 32,4, 56,0 e 81,5 

horas nas respec~ivas t.empera~uras. Os ~empos para ocorrer o 

pico da produção de conídios de E. pLanchoniana sobre o afí

deo A kondoi, após o pa~ógeno ser expos~o à condição f"avorá

vel de umidade, foram de 4, a 8 horas a 20°C, 12 a 16 horas a 

16°C e 12 a 20 horas a 10°C. No~a-se ainda na Tabela 14 um 

aumen~o do ~empo de duração da conidiogênese de 34,4 para 

42,6, 62,4, 116, 4 ~ 171, B, provocado pelo decréscimo da 

~empera~ura de 26°C para 20, 15, 10 e 6°C, respec~ivamen~e. 

GLARE et aLii (1986) cons~a~aram efei~o semelhan~e das 

quat.ro maiores ~empera~uras e 4°C, na conidiogênese do fungo 

Z. radicans sobre o afídeo M. persicae, ~endo provocado um 

aumen~o na duração em ~orno de 3Z, 60, 72, 112 e 288 horas, 

r espect.i vamen~e. 

4.4. Utilização de Zoophthora radicans~ Isolado ARS-2282. 

Para o Controle de Empoasca sp. na Cultura do Feijão 

Nos levan~amen~os iniciais, a população encon

~rava-se acima do nível de dano que é de 2 a 3 inse~os/~ri

.fólio eVALDERRAMA et al. i i, 1977) na quase ~o~alidade das 

parcelas do campo experimen~al. Cabe ressal~ar que as plan

~as, nest.e período, apresen~am-se em crescimen~o veget.at.ivo, 
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com uma média de 24.4 cm de alt.ura e 4.3 folhas/plant.a, 

est.ando sujeit.as a danos econômicos em virt.ude da alt.a 

infest.ação (Figura 5). 

No 1 evant.ament.o i ni ci al não se const.at.ou a 

ocorrência de infecção dos inset.os por 2. radicans, nas par-

celas dest.inadas à aplicação do fungo e nas int.ermediárias. 

No ent.ant.o, const.at.ou-se, at.ravés de observações. a presença 

de cadáveres at.acados pelo fungo nat.i vo no t.opo do campo 

(part.e mais alt.a). Deve-se mencionar t.ambém que o fungo na-

t.ivo encont.rava-se em desenvolviment.o epizoót.ico na popula-

ção do inset.o em out.ros campos da região. 

Durant.e a condução1do experiment.o , as t.empera-

° t.uras diá.rias CFigura 12) não ult.rapassaram 32,5 C durant.e o 

di a e não se sito uar am abaí xo de 11, sOe dur ant.e a noi t.e. As 

t.emperat.uras mínima e máxima at.ingi das durant.e o experiment.o 

podem ser consideradas suport.áveis para 2 .. radicans, dado ao 

fat.o de que o pat.ógeno provocou a infecção no inset.o , mesmo 

quando submet.i do à temperat.ura de 10
o e. e coloni zou o hospe-

deiro quando submet.ido a 32°C durant.e até 24 horas CMcGUIRE 

et alii. 19S7b). Além disso, foi const.at.ado nest.a pesquisa 

que o fungo produziu conídios quando submet.ido a 10°C, com 

53,8% de redução quando comparada à produção a 20°C. A 

temperat.ura média variou de 15, S a 24,9°e. apresent.ando-se 

dentro da faixa favorável de 15 a 25°C. conforme verificado 

nest.a pesquisa. Assim. a t.emperat.ura não afet.ou o desenvol-

viment.o epizoót.ico da doença sobre a população dos inset.os. 

durant.e a condução do experiment.o. 
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20/04 23/04 28/04 30/04 04/06 07/05 

DATA 

Figura 12. Tempera~uras máximas, médias e mínimas, regis~ra

das dtfran~e o experimento na cul~ura do feijão. 

Capão Boni~o, SP., 1990. 

No entan~o, os níveis de infecção dos insetos 

avaliados apresen~aram correlação com out.ros fatores, os 

quais at.uaram na conidiogênese do pa~ógeno e infecção dos 

inse~os nos 5 dias precedentes a cada avaliação. A correla-

ção com os fat.ores do período preceden~e está baseada nos 

dados ob~idos nesta pesquisa, referen~es ao tempo médio de 

incubação do pa~ógeno, de 3 a 4 dias, para provocar a morte 

do hospedeiro após o início da infecção, quando subme~idos à 

o fato das temperaturas durante o 
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experimento terem sido reduzidas nos períodos noturnos, com 

núnimas de 14,7°C, em média. provavelment.e alongou o t.empo 

médio de incubação do patógeno, permit.indo a correlação com 

os fat.ores ocorridos at.é os 5 dias precedent.es. 

A Tabela 15 refere-se à conidiogênese dos 

fragment.os míceliais do fungo. após a sua aplicação nas di

ferent.es doses. Os demais dados do experiment.o. ref·erent.es à 

porcent.agem média de infecção dos inset.os, densidade média 

de cadáveres do inset.o com fungo e densidade populacional 

médi a da pr aga. est.ão expr essas nas Tabel as 16, 1 7 e 18 

respect.ivamente, sendo que as médias gerais das duas pri

meiras t.abelas est.ão representadas graficament.e na Figura 13 

e, da última t.abela, na Figura 14. Os dados refer!:?nt.es à du

ração de orvalho por noit.e e precipit.ação pluviomét.rica diá

ria durant.e o experiment.o t.ambém estão represent.ados 9rafi

camente na Figura 13, em correlação com os demais p~,râme

t.ros. 
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Tabela 15. Número de conídios produzidos por fragmento mí

celial (cerca de 4 mm2
) de Zoophthora radicans 

nas parcelas tratadas na cul tura do fei jão. nos 

três dias iniciais após a aplicação do patógeno. 

Capão Bonito, SP .• 1990. 

DATA 

FRAGMENTO 

11:1/4 17/4 18/4 

1 12928.6 30085.7 17542.9 

2 6371,4 18371,4 7471,4 

3 5771,4 40628.6 15071,4 

4 9642,9 48000,0 8385.7 

5 85,7 242.9 3214,3 

6 2600,0 21800.0 15257.1 

7 557,1 10400,0 33171,4-

8 25371,4 82857,1 24228,6 

9 14514,3 44857.1 8957,1 

10 14457,1 19714.3 7271.4 

11 34071,4 49457,1 24857,1 

11488,3 33310,4 15048,0 

" 
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Tabel a 16. Porcent.agem médí a de i nfecc;:ão de Em.poasca sp. por 

Zoophthora radicans. obt.ida das parcelas t.rat.adas 

com diÍ~erent.es doses do fungo CF), daque.l,as. si

t.uadas ent.re as t.rat.adas CNf) e daquelas sít.uadas 

na met.ade super i or do campo C Nc), ao longo do 

exper í ment.o na cul t.ura do fei jão. Capão Boni t.o, 

SP .• 1990. 

TRATAMENTOS 

Número médio 
de insetos 
coletados 
por parcela 

SD 

F -2.0g/m 2 

F -1.0g/m 2 

F -0,5g/m 2 

F -O. 25g/m 2 

F -Média Geral 

Nf'-2.0g/m 2 

Nf'-1.0g/m 2 

Nf-0.5g/m 2 

• Nf-0.29g/m 2 

Nf-Média Geral 

Nc-18m 

Nc-36m C Topo) 

Nc-Média Geral 

Nf - Parcelas 
Nc - Parcelas 

t.erreno) 

DATPS DA AVALIACÃO 

20/4 23/4 26/4 30/4 

7.2±3.5 15.7±7,1 11.31±6,5 11.5±4.5 7.8±4.5 4.5±13.0 2.0±1.8 

0.0 29.3 53.0 18,0 67,6 4,8 0.0 

0.0 37.6 28.0 16.5 42.1 80,0 80,0 

0.0 19.0 23.3 12,5 55.0 54.2 9.5 

0.0 14.4 31.7 14.9 73.7 94.4 77.9 

0.0 24.8 34.0 19.5 59.6 58.4 41.8 

0.0 6.3 4.9 41.9 69.4 29.0 33.3 

0.0 6.7 39.4 41.1 79.6 61.3 37,9 

0.0 6.3 10.9 36.8 69.5 37.5 41.7 

0,0 7.7 13.4 23.1 59.5 59.3 59.3 

0.0 6.9 17.0 39.7 69.3 45.5 42.7 

0.0 13.3 8.9 40.4 39,6 79.0 

6.7 29,3 10,3 66.7 40,5 49.0 

3,4 20,9 9.4 53.6 38.1 60,0 

não tratadas local i zadas a 5 a 10 m das t..rat.adas. 
não t..ratadas local i zadas a 19 e 36 m Ct..opo do 
das t..rat.adas com a maior dose. 
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Tabela 17. Densidade média de cadáver de Empoasca sp. com 

Zoophthora radicans por trifólio. obtida das pa~

celas tratadas com diferentes doses do fungo CF). 

daquelas si t.uadas ent.re as tratadas (Nf') e daque

las situadas na metade superior do campo CNc), ao 

longo do.experiment.o na cultura do feijão. Capão 

Bonito, SP., 1990. 

DATPS DA AVALIAÇÃO 
TRATAMENTOS 

15/4 20/4 23/4 25/4 30/4 4/5 7/5 

F -2,Og/m 2 0,00 0,56 0.16 0,00 0,53 0,76 0,20 

F -l,Og/'m 2 0,00 0,75 O.OS 0,22 0,34 0,68 0,05 

F -O,5g/m 2 0,00 0,58 0,25 0,07 0,46 0,62 0,47 

F -o. 25g/m 2 0,00 0,83 O,OS 0,14 0.65 0,45 0,13 

F -Média Ger. 0,00 0,70 0,14 0,10 0,49 0,53 0,21 

Ní'-2,Og/m 2 0,00 0,00 0,13 0,00 0,59 0,66 0,37 

Nf'-l,Og/m 2 0,00 0,25 0,00 0,50 0,33 0,32 0.20 

Nf'-0,5g/m 2 0,00 0,00 0,00 0,00 O,S6 0.30 0,24 

Nf'-O,25g/m 2 
0,00 0,13 0,00 O,3S 0,71 0,42 0,00 

Ní'-Médía Ger. 0,00 0,09 0,03 0.22 0,52 0,42 0,20 

Nc-1Sm 0,00 0,00 0,15 O,S8 0,99 0,11 

Nc-36m C Topo) 0,50 0,15 0.00 0.60 0,22 0.19 

Nc-'-Médía Ger. 0,25 O,OS 0,08 0,69 0,60 0,15 

Nf Parcelas não tratadas t oca1. tzadas a 5 a 10 m das tratadas. 

Nc - Parcelas não tratadas loca1.izadas a 18 e 36 m { topo do terreno> 

das tratadas com a mai.or dose. 
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Tabela 18. Densidade média de Em.poasca sp. por t.rifõlio, 

obt.ida das parcelas t.rat.adas com diferent.es doses 

de Zoophthora radicans CF), daquelas sit.uadas en

t.re as t.rat.adas CNf), e daquelas sit.uadas na me

t.ade superior do campo CNc), ao longo do experi

mento na cultura do í'eijão. Capão Bonit.o, SP., 

1990. 

DATAS DA AVALIACÃO 
TRATAMENTOS 

16/4 20/4 23/4 26/4 30/4 4/5 7/5 

F -2,Og/m 2 6,2 4,3 3,4 3,1 1,6 1,2 0,1 

F -l,Og"':m 2 
5,0 4,5 2,6 . 3,3 2,4 0,8 0,7 

F -0,5g/m 2 
5,5 5,3 3,3 2,6 3,0 1,3 0,7 

F -O, 26g ...... ·m 2 7,5 5,4 3,9 3,2 2,0 0,7 0,5 

F -Média Ger. 6,0 4,9 ·3,3 3,0 2,2 1,0 0,6 

Nf-2,Og/m 2 
2,8 4,4 4,0 3,6 2,4 1, O 0,3 

.Nf-l,Og/m 2 
3,8 4,4 3,6 3,4 2,6 1,8 0,7 

Nf-O,5g/m 2 
4,5 7,1 5,1 3,7 3,2 1,5 0,9 

Nf-0,25g/m 2 
3,0 7,3 3,9 3,4 1,8 1,4 1,1 

Nf-Média Ger. 3,6 6,8 4,2 3,5 2,6 1,4 0,8 

Nc-18m 9,5 2,3 4,8 2,1 1 ,9 0,9 

Nc-36m (Topo) 3,5 2,8 2,~ 1,5 0,9 0,8 

Nc-Média Ger. 6,5 2,6 3,8 1,8 1,4 0,8 

Nf Parceta.s nQo tratadas l.ocal. izada.s a 5 a 10 m das tratadas. 

Nc - Parceta.s nã.o tratadas t ocal. i.zadas a 18 e 36 m C topo do terreno> 

das tratadas com a maior dose. 
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Figura 13. Média geral das porcen~agens de infecção de Em
poasca sp. por Zoophthora radicans e as densida
des de cadáver do inse~o com fungo. obtidas das 
parcelas ~ra~adas com o patógeno (---) , daquelas 
si t uadas ent.r e as t.r a ~adas C --). e daquel as si -
tuadas na me~ade superior do campo C ... ). ao lon
go do experimento na cul~ura do feijão. em corre
lação com dados climá~icos diário do campo. Capão 
Boni~o. SP., 1990. 
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Figura 14. Média geral das populações de Empoasca sp., ob~i

das das parcelas ~ra~adas com Zoophthora radícans 

C ---), daquel as si ~uadas en~re as ~ra~adas c---) , 

e daquelas si ~uadas na me~ade superior do campo 

C ... ), ao longo do experimen~o na cul~ura do fei

jão. Capão Bonito, SP., 1990. 
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Para melhor en~endimen~o do desempenho do pa

t.ógeno, serão di·s.cu~idos a seguir os í~a~ores que afe~aram o 

desenvolvimen~o da epizoo~ia em condições de campo, em cada 

período após a int.rodução inocula~iva do pa~ógeno, assim co

mo o efeit.o do fungo na população dos inse~os. 

Primeiro período: 1 a 5 dias após a introdução do patógeno 

Verificou-se que ocorreu a conidiogênese dos 

í'ragment.os miceliais do fungo nas ~rês noit.es consecut.ivas 

após a sua aplicação. Nes~a fase, o fungo apresen~ou colora

ção branca e aspect.o pul verulen~o (Figura 15). A produção 

média ge conídios por fragmen~o do fungo foi de 11.488 na 

primeira noi~e, at.ingindo o acme na segunda n6i~e com 33.310 

conídios, após o que foi reduzida para 15.048 conídios na 

t.erceira noit.e. O fungo í~oi favorecido por períodos de orva

lho, com média de 12,8 horas, bast.an~e elevados duran~e as 5 

pr i mei r as noi tes. Os períodos de or vaI ho for am suf i ci ent.es 

para o fungo iniciar o desenvolviment.o epizoót.ico, já que o 

exigido est.á em ~orno de 9 horas, ou seja, 4 a ô horas para 

o patógeno iniciar a conidiogênese, mais 4 horas para que os 

conídios ejet.ados iniciem a infecção CMILNER et aLii, 1982~ 

GALAI NI -WRAI GHT et alo i i, no prelo). 
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Figura 15. Part.ícula micelial de Zoophthora radi cans , em 

esLado de conidiogênese, fixada na folha na cul

Lura do feijão. Capão Bonito, SP., 1989. 

Os conídios produzidos nas parcelas tratadas, 

proporcionaram níveis médios de infecção, após 5 dias da 

aplicação, de 14,4, 18,0, 37,6 e 29,3% para as dosagens de 

0,25, 0,5, 1,0 e 2,0 
2 g / m respectivamente, tendo resl..ll tado 

em uma média geral de 24,8%. Considerando-se que a produçao 

total média de conídios por fragmenLo seja de 59846, ao 

longo dos 3 dias avaliados, e que 1 9 do fungo formulado 

contenha cerca de 1.000 fragmentos, as dosagens utilizadas 

de 1,0 a 8,0 g / 4m
2 

produziriam respectivamente, nest.e perío

do, cerca de ôx10
7 

a 5x10
8 

conídios por parcela, equivalent.e 

a dosagem de 1, 5 x 1 0 11 a 1, 3x1 0
12 corlÍ di o~ por hecta re, r e s-
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pec~ivamen~e. No en~an~o. as dosagens de conídios foram bas-

tan~e inferiores a es~as em vir~ude da perda dos fragmen~os 

que nã.o a t.i ngi r am as í' 01 has ou que se desgr udar am da.s 

mesmas. após a apl i cação do pat.ógeno. O fungo E. aphidis, 

produzido. por ANON (1976). em meio de cult.ura à base de 

f ar elo e água. e pul ver i zado como suspensão cont.endo 5x1 O tS 

coní di os/ml sobre popul açãc. de aí~í deos. efet.uou um cont.rol e 

ent.re 75 e 100% dos inset.os. Os ní veis de infecção de 

Em.poasca sp., obt.í dos no exper i men~o. podem ser consi der ados 

superiores aos relat.ados por WRAIGHT & ROBERTS (1987), que 

foram de 47.27 e 7% em população de E. fabae, após a 

aplicação das doses de 3.3. 
2 

1 ,O e 0,33 g/m de· mi cél i o seco 

do mesmo pat.ógeno. 

Os Hifomicet.os B. bassiana, M. anisopLiae. N. 

ri l.ey e out.ros ~êm sido est.udados para o cont.role de pragas 

em condições de campo, mediant.e a aplicação dos pat.ógenos em 

doses aci ma de 10
12 

coní di os/ha. sendo que mui t.as si t.uam-se 

ent.re 10
13 

e 101.4 conídios/ha (GETZIN. 1961; FERRON, 1981; 

AL VES. 1 9S6b ~ GALA! NI, 1984) . As dosagens de Z. radi cans 

ut.ilizadas no experiment.o. em termos de conídios por hect.a-

re, podem ser consideradas bast.ant.e inferiores às ut.ilizadas 

para muit.os dos Hifomicet.os. Mesmo assim, foram suí~icient.es 

par a pr ovocar o desenvol vi ment.o da doença na popul ação de 

Em.poasca sp. nas parcelas, devido, provavelment.e, à elevada 

pat.ogenicidade do fungo. 

Os. níveis de infecção médios proporcionados 

pelas 2 maiores doses do ·í~ungo foram semelhant.es ent.re si, 
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sendo maiores que aqueles proporcionados pelas 2 menores do-

ses. Est.e fat.o permi t.e afirmar que a dose de 1 
2 _ 

g/m e, pro-

vavelment.e, a mais indicada para ser ut.ilizada no cont.role 

da praga at.ravés da formação de focos da doença e indução da 

epizoot.ia. WILDING (1982) est.udou a aplicação de cadáveres 

do inset.o com E. neoaphi..di..s:, para o cont.role de Aphis: fabae 

em feijão. verificando que 5 mg de cadáveres por plant.a pro-

porcionou 20% de infecção dos inset.os 3 dias após a aplica-

ção, apresent.ando-se como a melhor dose para ser ut.ilizada. 

Nas parcelas não t.rat.adas, relacionadas à cada 

dose do fungo, ocorreram níveis de infecção médios variáveis 

de 6.3 a 7,7%, com média geral de 5,8%. Em algumas parcelas 

foram encont.rados cadáveres de adult.os de Empoasca sp. com o 

pat.ógeno indicando que o fungo foi, provavelment.e, dissemi-

nado pela moviment.ação dos adult.os in±~ect.ados nas parcelas 

t.rat.adas. Também foram encont.rados cadáveres de ninfas indi-

cando que os inset.os foram infect.ados na mesma área, em 

virtude da disseminação eólica do fungo aplicado ou do fungo 

nativo no local. 

Segundo WILDING C1981), a fonte nat.ural de inócu-

lo de Ent.omopht.horales mais import.ant.e para iniciar uma epi-

zootia sobre populações de insetos é o so1.o, seguido dos 

adultos alados do hospedeiro e do vent.o. Ut.ilizando armadi-

lha de conídios, WILDING (1970) verificou que Ent.ornopht.hora-

I es podem di ssemi nar -se pelo vent.o , após o apareci mento do 

foco primário da doença. WILDING (1975) est.udou o desenvol-

viment.o epizoótico de 3 espécies de Entornophthorales sobre a 
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população do af"ídeo A. pis1.J.m, correlacionando-o com a densi

dade de conídios dos pat.ógenos no ar. Segundo o aut.or, os 

esporos det.ect.ados est.avam relacionados principalment.e aos 

f"ungos que induziam os inset.os a migrarem para part.es mais 

alt.as das plant.as, ant.es de morrerem pela inf"ecção. O vent.o 

t.ambém pode prejudicar o desenvolviment.o epizoót.ico de 

Ent.omopht.horales, quando at.inge uma velocidade e frequência 

capaz de r eduzi r a umi dade no mi cr oambi ent.e do pa t.ógeno. 

MILLSTEIN et aI. i i (1983) verif"icaram que o vent.o de 4 li t.ros 

por minut.o, com 30% de UR, semelhant.e ao que ocorre durant.e 

à noit.e, provocou a inibição de aproximadament.e 35% da coni

diogênese do f"ungo Erynia sp., quando submet.ido por 1 hora a 

est.a condição, em int.ervalos de mesmo período. Est.a inibição 

f"oi equivalent.e à provocada pelo ar com 74,6% de UR, durant.e 

o mesmo período e f"requência. 

A lent.a dispersão do .fungo Z. radi.cans so:-:>re a 

popul ação do af" í deo T. trilol. i. i. m.a.c1.J.I.ata levou MILNER et 

al. i i. (1982) a concl ui rem que a movi ment.ação dos i nset.os 

apresent.a um papel mais import.ant.e na disseminação do pat.ó

geno do que o vent.o. WRAI GHT & ROBERTS C 1987) menci onar am 

que a moviment.ação de adult.os de E. fabae, inf"ect.ados com Z. 

rlzdicans à part.ir de um f"oco primário da doença, provocou 

uma r ápi da di ssemi nação do pa t.ógeno. 

Nas condições do experiment.o, a aplicação de 

f"ragment.os miceliais de Z. radicans f"oi adequada para a in

trodução inoculat.iva do pat.ógeno e f"ormação de f"ocos primá

rios da doença. Segundo KENNETH et al. i. i (1979), est.a técnica 
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apresent.a maior vant.agem para a utilização do í'ungo Hí.rs1..l

tetta thompsonii, em relação à pulverização de conídios em 

suspensão, por permi t.ir a disseminação da forma inf'ect.i va 

at.ravés do vent.o. 

Com relação às parcelas não t..ratadas da met.ade 

superior do campo, não se verificou infecção nos inset.os pa

ra aquelas localizadas a 18 m da maior dose do fungo. en

quant.o que as localizadas a 36 m, apresent.aram uma média de 

6,7% de infecção. Pode-se sugerir que o nível de infecção 

encont.rado na t.est.emunha do t.opo í'oi provocado pelo f"ungo 

nat.ivo, devido ao fato que, no dia seguint.e à inst.alação do 

experiment..o, foram encont.rados nest..a localidade alguns cadá

veres do inset..o com o pat.ógeno. 

Not..ou-se t.ambém, cinco dias após a aplicação. 

a formação de focos primários, ou seja. de cadáveres do 

inset.o com o pat.ógeno, em maior frequência nas parcelas t.ra

t.adas com as diferent.es doses (média geral de 0,7 cadáveres 

por t.rifólio), e em menor, naquelàs não trat.adas, relaciona

das às mesmas (média geral de 0,1 cadáveres por t.rifólio). A 

densidade média geral de cadáver nas parcelas t.rat.adas com 

fungo pode ser considerada bast.ant.e acima da densidade 

mínima, de 0,4 a 0,5 cadáveres/plant.a, exigida para provocar 

o desenvolviment.o epizoót.ico em condições climát.icas favorá

veis (GALAINI -WRAIGHT et at i i, no prelo). 
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Segundo período: 6 a 8 dias após a introdução inoculat.i va 

Os níveis de infecção con~inuaram à crescer em 

quase ~odo o campo experimen~al no período após 20 a 23 de 

abr i 1, a ~i ngi ndo médi as ger ai s var i ávei s de 17, ° a 34, 0%, 

conforme as localidades no campo. 

O aumen~o do ní veI de doença nest.e per í odo 

pode es~ar relacionado à combinação de fa~ores que ocorreram 

den~ro do período dos 5 dias precedent..es a dat..a de 23 de 

abr i 1. No i nt.er valo de t.empo de 18 a 20 de abr i l, a duração 

do orvalho es~eve em t..orno do exigido de 9 horas, com média 

de 10,.5 horas. sendo o po~encial de inóculo elevado. 

Os pot.enci ai s de i nócul o do campo ent..r ar am em 

declínio no período após 20 a 23 de abril, sendo reduzidos 

para médias gerais variáveis de 0,03 a 0,14 cadáveres por 

trifólio, conforme as localidades no campo. O declínio foi 

provocado, provavelment.e, pela chuva do dia 20 e por formi

gas, que at..uaram durant.e as noi~es removendo os cadáveres 

fixados nas f'olhas pelos rizóides. As formigas do gênero 

Solenopsis foram cit..adas por GRAVENA & LARA (1982) como 

predadores de i nsetos pragas. Assim, os í nset..os debil i tados 

ou mort.os const.i ~uem-se em presas fácei s ao predador. 

Terceiro período: 9 a 11 dias após a int.roducão do pat..ógeno 

As porcen~agens de inf'ecção dos inse~os nas 

parcelas tratadas com as diferentes doses e naquelas não 
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~ra~adas, si~uadas na me~ade superior do campo. declinaram 

no período após 20 a 23 de abril, sendo reduzidas para 

médias gerais de 15,5 e 9,4% de infecção. respec~i vament.e. 

doses de 0,25. 

Nas parcelas não ~ra~adas. relacionadas às 

0,5, 
2 

1 , O e 2, O g/m • os níveis de infecção 

cont.i nuaram a crescer, at.i ngindo médi as de 23.1. 36.7, 41,4 

e 41,9%. respect.i vamen~e. A anál i se desses dados per roi t.e 

confirmar que as infecções nas parcelas não ~rat.adas, rela-

cionadas às doses. foram provocadas principalment.e pelo fun-

go aplicado, já que os níveis de infecção foram proporcio-

nais às doses ut.ilizadas. Além disso, reforçam a afirmação 

2 de que a dose de 1. O g/m pode ser indicada para o cont.role 

dest.e inset.o. vist.o que o nível médio de infecção das parc~-

las não ~ra~adas, relacionadas à est.a dose, foi semelhant.e à 

aquele relacionado à maior dose e maior que aqueles relacio-

nados às doses inferiores. 

Considerando-se que as condições climát.icas do 

campo foram sempre uniformes, e que os po~enciais de inóculo 

foram reduzi dos para ní vei s semel han~es após o di a 20 de 

abril. pode-se sugerir que as dií~erenças nos comport.,ament.os 

epizoó~icos no período de 23 a 26 de abril podem ser devidas 

às diferenças dos níveis populacionais do inset.o nas áreas. 

Assim. a redução dos níveis médios de infecção 

das parcelas ~ra~adas e daquelas não t.ra~adas. sit.uadas na 

met.ade superior do campo, deveu-se a t.rês fat.ores ocorridos 

dent.ro do período dos 5 dias preceden~es ao dia 26, os quais 

foram: redução da duração de orvalho (média de 2.3 horas no 
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per í odo de 20 a 23 de abr i 1) • r edução do pot.enci al de 

ínóculo e redução da população do inset.o. A cont.inuidade do 

aument.o dos níveis médios de iní'ecção de Empoasca sp. das 

parcelas não t.rat.adas, relacionadas às doses, deveu-se, pro-

vavelment.e, ao fat.o de que a população do inset.o, nos 6 dias 

precedent.es a 26 de abril, apresent.ava-se mais al t.a nest.as 

áreas. Est.e fat.or biót.ico. associado com o hábit.o que os 

inset.os possuem de agregação e est.rat.ificação na plant.a pos-

si bí 1 i t.ou que os coní di os nest.as á.reas, embora em números 

reduzidos. at.ingissem números de hospedeiros suficient.es 

para permi t.i r o aument.o dos ní vei s de infecção. Segundo 

MISSONIER et al. i i (1970). a dispersão de Ent.omopht.horales 

sobre a população de um inset.o pode ser dependent.e da densi-

dade populacional do hospedeiro, quando o pot.encial de inó-

culo do fungo encont.ra-se abaixo do mínimo necessário para o 

desenvolviment.o epizoót.ico. 

Quart.o período: 12 a 15 dias após a int.rodução !1o patógeno 

As' porcentagens de infecção aument.aram em t.odo 

o campo no período após 26 a 30 de abril, at.ingindo níveis 

E·levados 15 dias após a int..rodução inoculat.iva, com médias 

nerais variáveis de 53,5 a 69,3%, conforme as localidades no 

;:ampo. WILDING et al.ii (1986a), est.udando o cont.role de A. 

fabae na cul t.ura do feijão, at.ravés de duas aplicações de 

cadáveres do inset.o com E. neoaphidis, com int.ervalo de oit.o 

dias. na dosagem equivalent..e a 2.5 kg/ha, conseguiram resul-
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t.ados semel hant.es. ou seja. 39% de i nfecção dos i nset.os. 15 

dias após a primeira aplicação, e 66%. 21 dias após. 

A doença í'oi í'avorecida por fat.ores ocorridos 

dent.r o dos 5 di as precedent.es a. 30 de abr i 1. Nest.e per í odo a 

duração de orvalho est.eve elevada, com média de 13.9 horas 

por noi t. e, e o pot.enci aI de i nóc uI o a ument.ou , a t.i ngi ndo mé

dias gerais variáveis de 0,5 a 0,6 cadfo-veres por t.rifólic1 , 

conforme as localidades no campo. 

Quint.o período: após 15 dias da int.rodução do patógeno 

A part.ir do dia 30 de abril, ou seja. 15 dias 

após a int.rodução inoculat.iva. at.é o final do experiment.o. 

os t.rat.ament.os com fungo e as t.est.emunhas apresent.aram alt.as 

variações nos níveis de infecção dos inset.os. Est.e fat.o pode 

t.er sido provocado pelas baixas populações de inset.os nest.e 

período. que podem t.er levado à um aument.o no erro experi

ment.al. 

Apesar das var i ações. os ní vei s de i nf ecção 

dos t.rat.ament.os com fungo e das t.est.emunhas foram aI t.os nes

t.e período. A doença foi favorecida pelo elevado pot.e-ncial 

de inóculo e por períodos de orvalho acima do exigido. com 

média de 11.9 horas. 
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Efei~o do fungo na densidade populacional do inse~o ao 

longo do experimen~o 

Após a ins~alaçã.o do experiment.o ocorreu um 

declínio nas populações do inseto nas parcelas tratadas com 

as diferentes doses, sendo reduzidas, no dia 20 de abril, 

para níveis com média geral de 4,9 insetos por trirólio. As 

populações de insetos nas parcelas não tratadas, relaciona

das às doses, apr esentar am-se em cr,esci mento após a i nst.al a

ção do experiment.o, até at.ingir, no dia 20 de abril, níveis 

superiores aos das parcelas tratadas com média geral de 5,8 

inset..os por t.rifólio. O declínio populacional nas parcelas 

t.rat.adas com fungo j:'oi provocado· pelos elevados níveis de 

in.fecção dos inset.os, enquant.o que o cresciment..o nas não 

t.rat..adas foi possibilitado. provavelmente, pelos baixos ní

veis de infecção nest.as áreas. 

No período após 5 a 8 di as da i nt.rodução do 

pat..ógeno ocorreu um declínio populacional generalizado no 

campo experiment.al, provocado, provavelment.e, pela chuva no 

dia 20 de abril e pelo aument.o nos níveis de inrecção. As 

populações de insetos nas parcelas trat.adas com as diferen

tes doses foram mais afetadas pelo fungo, visto que apresen

tar am densi dade .médi a ger aI 15 a 20% mai s bai xa que a das 

não t..rat..adas, relacionadas às mesmas. 

Consi der ando-se que as popul ações do inset..o 

nas parcelas não t.ratadas, relacionadas às doses, t.enham 

cont.r i buí do para o aumen:t.o dos ní veis de i ní'ecção, pode-se 
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afirmar que níveis acima de 4 a 5 inse~os por ~rifólio (es

timado como a população média geral des~as áreas. nas da~as 

de 21 e 23 de abril). provavelment.e, permit.e o desenvolvi

mento epi zoót.i co da doença. mesmo em condi ções subóti mas de 

umidade e. inóculo, semelhant.es às ocorridas no experiment.o. 

As populações dos inset.os, na maioria das par

celas t.rat.adas com as diferent.es doses e das não trat.adas, 

cont.inuaram a declinar no período após 8 a 11 dias da intro

dução do patógeno, sendo reduzidas para médias gerais variá

veis de 3,0 a 3,8 inset.os por trifólio, conforme as locali

dades no campo. 

No per í odo após 11 a 15 di as da i nt.r odução do 

pa tógeno. as popJ-II ações dos i nset.os vol t.ar am a decl i nar na 

quase t.o~al i dade das par cel as • sendo r eduzi das par a ní vei s 

em torno de 2 insetos por t.rifólio. A redução da população 

nest.e período não interferiu no aument.o dos níveis de in

fecção, como ocorreu no período ant.eríor, pelo fat.o de que o 

pa~ógeno dispõe de mecanismos que permi~em provocar o desen

vol vi men~o epi zoót.i co mesmo em bai xas densi dades popul aci 0-

nais do hospedeiro, quando o potencial de inóculo atinge o 

limiar e as condições climá~icas são í~avoráveis. Segundo 

GLARE et aL i i. (1985). a infecção do hospedeil~o via capiloco

nídio const.i~ui-se em um eficien~e mecanismo de t.ransmissão 

do fungo sobre espécies de inset.os normalment.e encont.radas 

em baixa densidade populacional. Est.e esporo. sendo mais 

resistente a baixas umidades do que os conídios primários 

CUZIEL & KENNETH, 1985), apresent.am maior capacidade de so-
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brevivência sobre a cu~ícula do hospedeiro ou sobre a folha, 

duran~e o dia. Assim, os capiloconídios podem ser os primei

ros esporos que germinam e pene~ram no hospedeiro após a 

queda do orvalho CWRAIGHT et alii, 1990J. 

A população do inse~o con~inuou a declinar em 

~odo o campo após 15 dias da in~rodução do pa~ógeno, sendo 

reduzida para níveis abaixo do nível de dano econômico, com 

médi as em ~or no de 1 i nse~o por ~r i róI i o em 4 de mai o e 

abaixo desse nível no dia 7. 

O fungo Z. radicans na~i vo ~em sido encont.ra

do, geralmen~e, à par~ir do mês de março, provocando doença 

na popul ação de Em.poasca. sp. em campos de fei jão. No ent.an

~o, o desenvolvimen~o epízoó~ico do pa~ógeno. geralmen~e. é 

insuficien~e para evitar que a população do inse~o cresça e 

se man~enha elevada até provocar danos econômicos na cul~u

r a. SCHOONHOVEN e tal i i C 1982) encon~r ar am que o po?r í odo 

mais crítico para o í'eijoeiro em relação à praga foi durante 

o florescimento. En~re~an~o, quando a infes~ação ocorreu à 

partir do início do desenvolvimen~o da cul~ura, o período de 

27 a 44 dias após o plantio foi o mais crítico. Observaram 

a.i nda que a ~é 2:7 di as e após 52 di as do pl anti o a ocor r ênci a 

ela cigarrinha-verde não implicou em perda da procução final. 

Os resul ~adàs desta pesquisa mostram que o 

fungo L. radicans pode evitar danos econômicos na cul~ura do 

feijão infestada com Empoasca sp., quando aplicado em condi

ções favoráveis, an~es que a população da praga a~inja o 

ní vel de dano econômi co. 
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5. CONCLUSõES 

.. 
De acordo com os resul~ados do presen~e ~raba-

lho pode-se concluir o seguin~e: 

A germíflação dos conídios primários de Zoophthora radi-

cans sobre Empoasca kraemeri. a 20°C. inicia-se den~ro 

do período de 2 horas após a inoculação; 

A produção ~otal de ~ubos germinativos tende à igualar-

-se a de capiloconídios sobre o corpo do hospedeiro. a 

20°C. 12 horas após a inoculação; 

A proporção de conídios secundários. den~ro das formas 

geradas pelos conídios primários germinados sobre o in-

seta, a 20°C, não uI ~r apassa 25% em qual quer das r e-

giões do corpo do hospedeiro; 

A formação de apressório e penetração do fungo, a 20°C, 

iniciam den~ro do período de 6 horas após a inoculação; 

As penetrações dos isolados ocorrem em maior proporção 

no abdome, seguido do ~órax e cabeça do inse~o. sendo 

mais frequen~e nas membranas do corpo do que nos 

escleri~os; 
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Os i sol ados ARS-1590 e ARS-1251 são os mai s i ndi cados 

para o con~role de Empoasca kraemeri; 

O isolado ARS-1590. a 20°C, apresen~a menor CL e me
~o 

nor ~empo par a i ni ci ar a condi ogênese, após a mor t.e do 

inse~o; 

o isolado ARS-1261. a 20°C, apresen~a menores ~empos 

médios de incubação para ma~ar o inse~o, variáveis de 

65,0 a 75,0 horas, e maior produção de conídíos por in-

set.o; 

A faixa de ~empera~ura de 20 a 25°C é ó~ima para o 

pa~ógeno, sendo a faixa de 15 a 20°C favorável; 

A int.rodur;:ão inocula~iva do fungo Zoophthora radicans, 

2 
vi a m.i cél i o seco na dosagem de 1 g/m • e~ campo de f ei -

jão infes~ado com Empoasca sp., é viável para a forma-

ção de focos pr i már i os da doença e i ndução de epi zoo-

~ia; 

O desenvolvimen~o epizoó~ico do fungo sobre a população 

do inse~o é dependen~e do período de orvalho e da den-

sidade de cadáveres do inse~o a~acados pelo pa~ógeno. 

sendc. que em condições subó~imas de umidade e inóculo, 

é dependen~e também da densidade populacional do hospe-

deiro; e 

o fungo reduz a aI ~a infes~ação da praga em campo de 

feijão quando aplicado em região e época favorável. 
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