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V~ea ~acc~ (FABRICIUS, 1794) (LEPIDOPTERA-PYRALIDAE) 

RESUMO 

Autor: CARLOS EDUARDO MAS!S CHACON 

Orientador: Prof. Dr. OCTAVIO NAKANO 

No presente trabalho, estudou-se o emprego de 

substâncias esterilizantes em diversas concentrações, sobre 

as fases larval, pupal e adulta de Via~~aea ~accha~ali~ (Fa

bricius, 1794) (Lepidoptera-Pyralidae). Pesquisou-se também, 

a nível de campo, a eficiência do produto Abamectin sobre a 

fase larval da broca da cana além do efeito do citado produ

to sobre o adulto do parasitóide Apan~ele~ 6lavipe~ (Came-

ron, 1891) (Hymenoptera-Braconidae). 

Pelo método de próbitos foi estabelecida para 

a fase larval de V. ~accha~ali~ a DL50 (dose letal 50) e o 

TL50 (tempo letal 50) ocasionado pelas diversas substâncias 

em várias concentrações. 

As DL50 foram de 1,8030; 0,0096 e 0,0010 ppm 

para os produtos Diflubenzuron, Chlorfluaruzon e Abamectin, 

respectivamente. 

Verificou-se que a mortalidade das lagartas 

antes de 20 dias ocorrem com os produtos Difluzenzuron a 4,0; 

10,0 e 14,0 ppmi Chlorfl~aruzon a 1,0 ppm e Abamectin 

8xlO-3 ppm com TL 50 aos 13,81; 15,18; 11,22i 8,25 e 15,91 dias, 
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respectivamente. O Abamectin testado na dosagem de 8xlO- 4 

ppm nao mostrou efeito prejudicial às lagartas. 

As substâncias esterilizantes fornecidas às 

lagartas através de dieta artificial não afetaram a fertili

dade ou a fecundidade dos adultos resultantes. 

No tratamento realizado a partir da fase pu

paI, observou-se que o Abamectin na dosagem de 2,5 x 10-5% foi 

o que apresentou os melhores resultados com 100% de esterili 

dade nos adultos resultantes. Eficiências menores foram ob-

tidas nos tratamentos com Chlorfluazuron 2,2% e Diflubenzu-

ron 12% que provocaram 57,14 e 33,33% de esterilidade respe~ 

tivamente. 

A viabilidade das pupas tratadas diminuiu com 

o aumento das concentrações das substâncias testadas. 

O fornecimento do alimento a individuos adul-

tos contendo diversas concentrações das substâncias esteril! 

zantes provocou reduções na fertilidade, menores, às obtidas 

no tratamento das pupas. 

O produto Abamectin quando pulverizado no c~ 

po mostrou eficiência de controle larval de até 87,87%; ome~ 

mo produto foi muito tóxico quando aplicado sobre os adultos 

de A. 6lav~pe~ em condições de laboratório. 
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V..i.a;tJute.a. .óa.c.c.hcttr.ali.ó (FABRICIUS, 1794) (LEPIDOPTERA-PYRALIDAE) 

SUMMARY 

Author: CARLOS EDUARDO MAS!S CHACON 

Adviser: Prof. Dr. OCTÁVIO NAKANO 

This research deals with the use of chemos-

terilant substances, at various concentrations, on theUuval, 

pupal and adult stages of Via.~~a.e.a. .óa.c.c.ha.~a.li.ó CFabricius, 

1794) (Lepidoptera, Pyralidae). It was also investigated, 

in the field, the efficiency of Abarnectin on the larval stage 

of the sugarcane borer and the effect of such product on the 

adult of the parasitoid Apa.n..te.le..ó 6la.vipe..ó CCameron, 1891>. 

(Hymenoptera, Braconidael. The DLSO and TLSO of the several 

substances at different concentrations for the larval stage 

of V • .óa.c.c.ha.~a.li.ó were determined by the probit method. The 

DL50 values were 1.8030, 0.0096, and 0.0010 ppm for the 

products Diflubenzuron, Chlorfluazuron, and Abamectin, res-

pectively. It was observed that the mortality of the larvae 

before 20 days was due to the products: Diflubenzuron at 4.0, 

10.0, and 14.0 ppm; Chlorfluazuron at 1.0 ppm and Ab~nectin 

-3 . 8xlO ppm, w~th TL50 values at 15.81; 15.18; 11.22; 8.25 and 

15.91 days, respectively. Abamectin at 8xlO-4 ppm did not 

show harmful effect to the larvae. The chernosterilant subs-

tances present in the artificial diets of the larvae did not 
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affect ferti1ity or fecundity of the emerging adu1ts. The 

better resu1ts were observed when the pupa1 stage was trea~ 

with Abamectin at 2. 5x10-5% and the emerging adults presented 

100% of sterility. Lower efficiencies were obtained with 

Ch1orf1uazuron 2.2% and Dif1ubenzuron 12% which caused 57.14 

and 33.33% of steri1ity, respective1y. The viab.i1ity of 

the treated pupae decreased with the increase of the con-

centration of the substances tested. The supply of food 

containing severa1 concentrations of the steri1izing subs

tances to the adults promoted reductions in the ferti1ity, 

a1though lower to those obtained in the treatment 

pupae. The product Abamectin when sprayed in the 

on the 

fie1d 

showed efficiency of larva1 control up to 87.87%, however it 

was toe toxic when app1ied on the adu1ts of A. 6lavipe~ in 

1aboratory conditions. 



I. INTRODUÇÃO 

Com a finalidade de diminuir a dependência do 

Brasil ao petróleo importado surgiu o Programa Nacional do ÁI 

cool (Pro·álcool). Esse programa fez com que as plantações de 

cana-de-açúcar fossem incrementadas, provocando uma acelera

da expansão da cultura, fazendo com que o Brasil viesse aser 

o primeiro produtor mundial de cana-de-açúcar. 

Embora ocupe essa privilegiada posição, ainda 

apresenta uma baixa produtividade por área, pois na safra de 

1985 a mesma nao ultrapassou a média de 83,84 TM/ha, enquan

to que em países como Peru, Colómbia e Estados Unidos a pro

dutividade é de 137,49; 86,2 e 82,03 TM/ha, respectivamente, 

segundo anuário FAO (1985). 

Pode-se dizer com certeza que um dos fatores 

limitantes da produção brasileira é a broca da cana-de-açú

car V~ax~aea ~aeeha~ati~ (Fabricius, 1794) (Lepidoptera -Py

ralidae), sendo o seu controle feito através de meios bioló

gicos onde os inimigos naturais são criados em laboratório p~ 

ra posterior liberação em campo. 
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~ evidente que a otimização e integração dos 

meios de controle dessa praga são desejados, para a obtenção 

de uma boa produtividade média por hectare. Assim, métodos 

como a liberação de insetos estéreis são considerados exce

lentes alternativas para atingir esse objetivo. 

Sabe-se que a esterilização dos insetos pode 

ser obtida através de irradiação, manipulação genética ouain 

da pela quimioesterilização. Este último meio de controle é 

considerado por LA BRECQUE & KELLER (1965) como um instrumeg 

to excepcional para obter a indução da esterilidade numapo

pulação natural, sendo que os estudos iniciais devem ser rea 

lizados em laboratório, a fim de serem encontrados parâme

tros como a dose ótima para o estágio de desenvolvimento do 

inseto, a duração do periódo de esterilização, efeitos sobre 

a competitividade de acasalamento e longevidade, além de 

observar efeitos sobre os processos reprodutivos e fisiológi 

coso 

o uso de quimioesterilizantes tem reduzido sis. 

nificativamente as populações de insetos podendo estes serem 

incluidos nas várias fontes de alimento ou pulverizados nos 

lugares onde os insetos se desenvolvem ou sobre seu próprio 

corpo. Assim, a utilização de quimioesterilizantes visando a redução 

de população da broca da cana-de-açúcar é uma opção de con

trole a ser considerada nos programas de manejo integrado de 

pragas, sendo fundamental a realização de estudos referentes 

à efic·iência e aos seus efeitos sobre o homem e o meio am

biente. 
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Com a finalidade de se obter maiores subsí 

dios para incrementar os programas de manejo de pragas da ca 

na-de-açúcar, o presente trabalho teve corno objetivo princi

pal estudar o efeito de diversas concentrações de quimioest~ 

rilizantes sobre o desenvolvimento e reprodução de V. ~accha 

~al~~. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

2.1. Uso DE QUIMIOESTERILIZANTES NO CONTROLE DE INSETOS 

Inúmeros produtos quimicos são conhecidos co

rno interruptores da mitose das células inibindo sua reprodu

çao. Muitos desses produtos têm sido descobertos através de 

programas de estudos do câncer. Nos insetos estas substân -

cias têm se apresentado altamente eficientes corno 

res de esterilidade, chegando a ser propostos como 

precurso

substitu 

tos da radiação gama na produção de machos estéreis (Borko

vic, 1966) citado por METCALF & METCALF (1982). :t: dessa for 

ma que o conceito de quimioesterilização é cada vez mais en

fatizado, sendo aceito corno um meio promissor no controle de 

insetos. 

LA BRECQUE (19651 reportou o uso de eficien

tes quimioesterilizantes corno tepa, metepa e apholate, mas 

seu uso na prática foi impossibilitado pois comprovou-se tra 

tar de substâncias fortemente mutagênicas, de ação carcinogê 

nica e produtores de esterilidade sexual em mamiferos; des

sa forma, mesmo sob condições de estrito controle seu uso re 

presenta urna séria ameaça para o homem. 



5. 

o efeito esterilizante do regulador de cresci 

mento de insetos Thompson-Hayward-TH 6040 (N-(4-chlorofinLl). 

N)-(2,6 difluorobenzoil) urea) foi testado por WRIGHT & SPA-

TES (1976) nos dípteros S~omoxy~ Qa~Q~~4an~ MU~Qa dome~~~-

Qa. Pupas destes insetos foram colocadas sob urna camada de 

2,5 cm de produto em pó, de modo que os adultos ao emergi

rem, entraram em contato com o mesmo. Os resultados obti

dos determinaram que de uma amostra de 7166 ovos de S. QalQ~ 

~4an~ apenas 0,007% foram viáveis e no caso de M. dome~~~

Qa de 599 ovos, 23,1% apresentaram viabilidade. 

O regulador de crescimento Diflubenzuron foi 

também estudado por OTTENS & TODD (1979) em G4aphogna~hu4 pe 

4eg4~nu~ e G. leuQoloma. Os autores constataram que o referi 

do produto provocou urna redução substancial na viabilidade 

dos ovos tratados topicamente. Os resultados ainda permiti 

ram concluir que o tratamento de folhas de soja com soluções 

de 75 a 600 ppm provocaram a inviabilidade dos ovos produzi 

dos pelas duas espécies. 

Outros compostos pertencentes ao grupo das 

uréias também tem-se caracterizado por provocar esteriliza 

ção química nos insetos. Por exemplo, a Hidroxiuréia causou 

mudanças morfológicas nos ovários e nas células dos ovos da 

mosca doméstica CKISSAN et alii, 1967). Outros derivados da 

uréia, como o 2-imidazolidinone e 4 imidazolin-2-one, inibi

ram a reprodução em muitas espécies de insetos e mostraram 
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ser pouco tóxicos para pássaros e mamíferos (SIMKOVER, 1964; 

SHAEFER & TIEMAN, 1967). Entretanto, PAUSCH (1969) obser

vou que o 4 imidazolin-2-one aplicado por via oral no adul

tos de Fann~a Qan~Quta~~~ não apresentou eficiência e foi ap~ 

nas tóxico. 

As substâncias que possuem um modo de açao se 

melhante ao apresentado pelos hormônios juvenis dos insetos, 

provocam nos mesmos profundas alterações no seu desenvolvimento. 

Essas alterações são usualmente seguidas por morte ou mal forma 

ções dos indivíduos, sendo que também em muitos casos o de

senvol vimento embrionário é afetado. Trabalhos realizados por 

MASNER et alii (1970) comprovaram que a aplicação tópica de 

um análogo de hormônio juvenil chamado trans-dihmdro-dicloro 

-áCido farnesênico etil éster foi transferido de machos tra

tados de P y~~ho QOll..~~ ap:te~u~ para as fêmeas não tratadas pro 

vocando nos ovos por elas produzidos uma interrupção do de

senvolvimento embrionário além de uma esterilidade permanente. 

LANDA & METWALLY (19.74)_ observaram que subs

tâncias pertencentes a esse mesmo grupo como o Etil ll-cloro 

-3,7,11-trimetil-1-2 dodecenoate aplicada em pupas machos de 

T~ogode~ma g~ana~~um na dosagem de 0,01 mg provocou uma re

dução na taxa de eclosão das larvas a nível de 66,6% sem afe 

tar o processo de espermatogênese. Um efeito contrário ob

servou-se quando se utilizou o 6-7-epoxigeranil 3,4-metilin

dioxifenil na dosagem de 1 pg, o qual provocou um menor grau 

de diminuição da taxa de eclosão das larvas mas induziu a rnu 

danças nas fases inicial e média da espermatogênese. Segundo 
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os mesmos autores a redução da atividade do esperma dos ma

chos tratados pode ser devido a vários fatores como efeitos 

mutagênicos, transferência do composto juntamente com o es

perma ou fluido seminal ou ainda a uma redução da mobilida

de. 

Outras substâncias como as aziridinas têm mos 

trado efeitos interessantes, confonre derronstra o trabalho de 

SHARMA et ali i (1978) que embeberam as pupas de Anophe~e~ 

~tephen~~ numa solução de 1% de bisazir lP,P-bis(l-aziridi -

nil)-N-metilfosfinotioico amido) durante um período de 120 

minutos. Os resultados mostraram que houve 100% de esterili 

dade em ambos os sexos, sendo que a quantidade de ovos prod~ 

zidos foi de 0,6 por fêmea; quando se aumentou o tempo de ex 

posição para 150 minutos as fêmeas 

çao. 

pararam a oviposi 

GOUCK & LA BRECQUE (1964) testaram 970 compo~ 

tos químicos administrados em açúcar granulado para alimenta 

çao de M. dome~~~ca. Os autores observaram que do total, uma 

quantidade de 27 compostos causaram esterilidade nos adultos 

das moscas, sendo o Etil-bis U-aziridinill, fosfinilcarbam!:. 

te o mais efetivo induzindo à esterilidade na concentração de 

0,025%. 

WILSON & HAYS (1969)_ observaram que a alimen

tação de machos de M. dome~~~ca com esta aziridina provocou 

uma drástica redução nas células dos espermatócitos, nao sen 

do observada a ocorrência de aspermía nem alterações no de

sempenho durante a cópula com fêmeas não tratadas. 
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Outros produtos químicos como o Busulfan, têm 

mostrado bons resultados; é o que se observa no trabalho de 

KLASSEN & EARLE (1970) quando machos de An~hanamu~ 

foram alimentados durante 6 dias com uma dieta contendo 0,1% 

desse produto. Os indivíduos tornaram-se completamente esté 

reis, sendo que o exame citológico de 56 machos tratados mos 

trou um estado de conservação parcial em apenas um lóbulo 

testicular. 

Segundo KOUL et alii (1977), os vapores do óleo 

de Ac.aJtu~ c.a!amu~ (Araceae-Spathifloreae) são causadores de esteril! 

dade em insetos provocando urna aglutinação I mal fonnação e imobiliCiaéi= cb 

e~nna. Este fato foi observado pelo autor em machos de Vy~

deJtc.u~ ~aen~g~~ onde esses desarranjos morfológicos tornaram 

os indivíduos estéreis. 

Dentre as substâncias que ultimamente têm-se 

mostrado mais efiCientes no controle de insetos através de 

quimioesterilização, encontra-se o grupo das ~~Drectinas,sub~ 

tâncias estas produzidas pelo fungo S~Jtep~amyc.e~ aveJtm~~~

LüCBurg et alii, 1979 e Miller et alii, 19791 citados por 

LOFGREN & WILLIANS (1982}. 

O efeito esterilizante do produto Averrnectin-

61a foi observado por LOFGREN & WILLIANS (19821 em rainhas 

de Sa!enap~~~ ~nv~c.~a através do fornecimento de iscas de 

óleo de soja contendo uma concentração de 0,0025% do produ

to. 

Os danos provocados por Avermectin-Sla em , S. 

í.nv~c.~a sao descri tos por GLANCEY et alii (1983) como sendo 
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irreversíveis nas células e tecidos dos ovários das rainhas, 

observando-se hipertrofia nas bainhas dos ovaríolos e picn~ 

se das células nucléicas o qual resulta em completa esterili 

dade ou redução no número e tamanho dos ovos formados. 

A alimentação continua de fêmeas de B!a~e!

la ge~man~ea com urna dieta contendo A~ctin 61 provocou,s~ 

gundo COCHRAN (1985), mortalidade e alterações na reprodu

ção desses insetos, mesmo em concentrações baixas corno 0,3 

ppm. Assim, os oócitos dos indivíduos alimentados comcon

centrações de 0,3 e 3,0 ppm apresentaram urna largura média 

de 1,9 ± 0,5 rnrn e 1,7 ± 0,7 rnrn respectivamente, ao 

que na testemunha os mesmos apresentaram urna largura 

passo 

média 

de 2,3 ± 0,3 rnrn, sendo que, o autor considera a ingestão do 

Avennectin 61 como a causa provável dessa alteração. 

PEREZ Cl983} constatou que a alimentação de 

Ce~a~~~~~ eap~~ata com o produto Abamectin na concentração de 

31 a 37 ppm, provocou esterilidade irreversível aos adultos 

com inibição total da postura. 

BARIOLA (1984) concluiu que o Abamectin nas 

dosagens de 0,035 Pg aplicado topicamente nas fêmeas de Pee

~~nopho~a go~~yp~el!a eliminou completamente a sua oviposi 

çao. 

Trabalhando com adultos de P~eudop!u~~a ~n

e!uden~, BEACH & TODD (1985) observaram que a alimentação~ 

soluções açucaradas contendo baixas concentrações de Abamec

tin provocou urna elevada mortalidade, sendo que os sobrevi

ventes apresentaram fertilidade e fecundidade reduzidas. 
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2.2. CONTROLE QUíMICO DE V. ~accha~at~~ 

o controle químico é um método relativamente 

difundido no controle de V. ~accha~at~~. LONG et alii(1959) 

observaram que os inseticidas Endosulfane Endrin apresentaram boa 

eficiência no combate à broca da cana, sendo que o DDT prov~ 

cou aumento das perdas provocadas pela praga, devido prova

velmente, à eliminação de importantes inimigos naturais. 

Com respeito ao Endrin, HENSLEY et alii (1961), 

fizeram mençao ao desequilíbrio biológico provocado pelas 

aplicações desse produto contra S. ~aev~~~~ma nas plantações 

de cana-de-açúcar na Louisiana, USA. Este desequilíbrio pro 

vocou o aumento da população de V. ~accha~at~~. O Endrintarn 

bém provocou a redução das populações de predadores quando 

sua aplicação visava o controle desta praga. 

A substituição do Endrin pelo AZinfos-etil foi 

sugerida por FUCHS et alii (1973) visto a resistência apre

sentada pela broca da cana a esse produto e a outros clora

dos. Produtos corno Carbofuran, Ba~ttu~ ~hwUng~en~~~ Berli

ner e Monocrotofós têm apresentado boa eficiência no contro

le da broca da cana-de-açúcar na Lousiana-USA. 

No Estado de são Paulo, o inseticida AZinfos

etil foi utilizado por LONG et alii (1978) durante o período 

crítico de ataque de V. ~accha~atLs. Os autores observaram 

que essas aplicações aumentaram de modo significativo a pro

dução por hectare de cana-de-açúcar sem afear sua qualidade. 
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HENSLEY (1971) nao descarta a probabilidade do 

desenvolvimento de resistência da broca da cana ao produto 

AZinfos-etil, sugerindo o Carbofuran como um adequado subs

tituto do inseticida visto a boa eficiência apresentada. 

SARMIENTO & RAZURI (1978) testaram os produ

tos Dipel (B. ~hu~~ng~en~~~), Carbaril e Trichlorfon para o 

controle de V. ~~eeh~~~l~~. Os autores concluíram que o Car 

baril foi o produto mais efetivo contra esta praga. 

A eficiência de B. ~hu~~ng~en~~~ no combate 

da broca da cana-de-açúcar foi observada por GRAVE NA et alii 

(1980), concluindo que este inseticida reduziu a porcentagem 

de dano causado pela praga, sendo menos tóxico para os pred~ 

dores quando comparado com os inseticidas Aldicarb, Carbofu

ran, Fentoato, Carbaril e Endosulfan. Os autores constataram 

que o Aldicarb foi o que mais afetou a população de predado

res, permitindo a ressurgência da broca. 

A eficiência do produto Carbofuran foi confir 

mada por MATTOS (1982) através da avaliação das intensidades 

de infestação, confirmando que as mesmas foram sempre esta

tisticamente inferiores às das parcelas não tratadas. 

BOTELHO et alii C19791 testaram em duas plan

tações de cana do Estado de são Paulo a eficiência dos ~nse

ticiêas granulados Deltametrin, Thiofanox, Carbofuran, Endo

sulf2.n e Paration etílico, concluindo que nenhum dos produ

tos 2cima relacionados apresentou controle satisfatório da 

pragcc embora o inseticida Endosulfan 3G e50 kg/ha) tenha si

do, --ia de regra, o melhor entre os produtos testados. 
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A nao eficiência de alguns inseticidas granu

lados no controle de V. ~aeeha~aii~ tem sido reportada por 

BOTELHO et alii (1980). Os autores concluiram que a pro te

çao contra a broca durante o desenvolvimento da cultura nao 

foi suficiente para manter baixos os niveis de infestação da 

praga até o periodo da colheita. 
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, 
3. MATERIAL E METODOS 

Os experimentos de laboratório foram realiza 

dos no Departamento de Entomologia da Escola Superior deAgri 

cultura "Luiz de Queiroz" (ESALQ), Universidade de são Pau-

lo, Piracicaba, SP, e os experimentos de campo foram conduzi 

dos também no Município de Piracicaba-SP, no período de 1984 

a 1987. A variedade de cana lSa.c.c.ha.Jtu.m 06 6ic.ina.Jtu.m L.) uti

lizada foi NA 56-79. 

3.1. ESTUDOS A PARTIR DA FASE LARVAL 

3.1.1. Colônia inicial de insetos 

A pesquisa foi iniciada a partir de ovos pro

venientes da criação de V. ~a.c.c.ha.Jta.~i~ do laboratório de BiO 

logia da ESALQ-USP. 

Após o tratamento com solução de Formaldeldo 

(5%) os ovos foram mantidos em placas de Petri (10 cm de diâ 

metro x 2,0 cm de altura>. forradas com papel de filtro ume-

decido com água destilada; se uniram tampa com tampa ou fun-



14. 

do com fundo destas placas para permitir a vedação do con-

junto com fita adesiva, sendo a seguir colocadas em câmaras 

climatizadas modelo BOD 347 G da FANEM regulada à 30 0 C, umi 

dade relativa de 70 + 10% e fotofase de 14 horas, até a eclo 

são das lagartas; as mesmas, recém eclodidas, foram transfe

ridas individualmente e em número de 4 para 32 tubos de vi

dro (2,5 cm de diâmetro x 8,5 cm de altura), previamente es

terilizados contendo a dieta artificial a base de milho "NU

TRIMAIZ" descrita por MIHSFELDT (1985). 

As dietas receberam dosagens decrescentes dos 

produtos químicos mencionados no item 3.4, sendo descarta

das todas aquelas concentrações que não permitissem o normal 

desenvolvimento do inseto até a fase adulta a fim de se ava

liar efeitos quimioesterilizantes. Dessa forma, o critério 

de seleção de dosagens baseou-se na eliminação de todas aqu~ 

las concentrações que provocassem taxas de mortalidade nao 

compatíveis com o objetivo já mencionado;. da mesma forma, do

sagens muito baixas foram igualmente descartadas. 

O preparo do meio artificial, transferências 

de lagartas e cuidados assépticos foram feitos segundo PARRA 

(1979). A adição do inseticida realizou-se no momento do 

preparo da dieta. O tempo de cocção foi determinado pela não 

aderência da dieta às paredes do recipiente utilizado. Após 

24 horas ?rocedeu-se à"inoculaçãd'das lagartas nos tubos, os 

quais for3.m colocados em suportes de arame com a extremida

de superi)r voltada para baixo e mantida em condições con

troladas :~e 24 !- O, 5o C, UR de 75 ± 5% e foto fase de 14 horas, 

até a tra:sformação em pupas. 
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o delineamento experimental foi inteiramen-

te casualizado com 13 tratamentos e 32 repetições. 

3.1.2. Fase pupal 

Assim que ocorreu a transformação, cada pupa 

obtida foi transferida para um tubo de vidro semelhante, ao 

utilizado para criação de lagartas, o qual foi tampado com 

algodão hidrófobo e devidamente identificada. As pupas com 

48 horas de idade, foram pesadas numa balança METTLER H7, com 

aproximação até centésimo de grama e separadas por sexo. A 

seguir as pupas foram recolocadas nos tubos de vidro e manti 

das nestes até a emergência dos adultos. 

3.1.3. Fase adulta 

Machos e fêmeas nascidos no mesmo dia e com 

no máximo dez horas de diferença, foram colocados em gaiolas 

de acasalamento na proporção de 1 macho para 1 fêmea. Estas 

gaiolas consistiram de tubos de PVC com 10 cm de diâmetro e 

22 cm de altura, fechadas nas extremidades com placas de Pe-

tri de 16 cm de diâmetro. A placa colocada na parte infe-

rio r foi revestida com papel filtro. As paredes internas da 

gaiola foram revestidas com papel sul fite com a finalidade de 

proporcionar um local adequado de postura. Diariamente o pa

pel filtro e o sulfite foram umedecidos com água destilada. 

Os adultos foram alimentados com solução aquo 



16. 

sa de mel a 10%, fornecida por capilaridade, através de um 

rolo dental "Johnsons", mantido em pequenos copos de vidro. 

O alimento foi renovado a intervalos de dois dias, tempo su

ficiente para que não fermente. 

Em cada tratamento utilizaram-se 12 casais os 

quais foram observados diariamente. 

3.1.4. Fase de ovo 

As folhas de papel sulfite contendo as postu

ras foram retiradas diariamente, umedecidas e colocadas em 

sacos plásticos vedados com fita adesiva, sendo transferi

dos posteriormente para câmaras climatizadas iguais às des

critas no item 3.1.1. 

Com o objetivo de se ter urna maior precisão 

na determinação do número de ovos, foi feita sua contagem 

somente no final do desenvolvimento embrionário, quando foi 

possível perceber nas posturas pontos escuros que representa 

vam a cabeça da lagarta. 

3.2. TRATAMENTO A PARTIR DA FASE PUPAL 

Lagartas próximas ao pupamento foram obtidas 

da criação de V. ~accha~ati~ do laboratório de Entomologiada 

Usina Santa Bárbara, em Santa Bárbara D'Oeste eSPI. 

Estas lagartas foram colocadas em placas de 
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plãstico (5 cm de diãmetro x 2,5 cm de altura) contendo ped~ 

ços de dieta a base de soja onde completaram o seu desenvol

vimento até a fase de pupa. Foi necessãria a observação diã

ria das placas a fim de retirar as pupas com 5 dias de ida

de. Após a coleta, f oi feita a sexagem e posterior embebição 

durante 5 minutos nas soluções de inseticidas cujas concentra 

ções foram selecionadas sob o mesmo critério descrito no item 

3.1.1. 

As pupas foram colocadas em gaiolas de vidro 

com 10 cm de diãmetro e 12 cm de altura, fechadas nas extre

midades com placas de Petri de 16 cm de diãmetro. A placa 

colocada na parte inferior teve revestimento de papel fil

tro. 

Após ter sido avaliada a viabilidade das pu

pas tratadas,procedeu-se à formação de 12 casais por trata

mento, sendo estes colocados em gaiolas de acasalamento com 

as mesmas características jã descritas no item 3.1.3. 

3,3. TRATAMENTO A PARTIR DA FASE ADULTA 

Adultos machos e fêmeas nascidos no mesmo dia 

e com no mãximo dez horas de diferença, foram acasalados na 

proporção de 1 macho para 1 fêmea. Para sua alimentação, uti 

lizou-se a solução aquosa de mel a 10%, a qual conteve di

versas concentrações das substãncias químicas testadas, a 

fim de observar seu efeito esterilizante. As concentraçees uti 
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lizadas foram selecionadas sob o mesmo critério descrito no 

item 3.1.1. Neste experimento, um dos tratamentos foi des

provido de alimento com a finalidade de estudar urna possivel 

repelência, provocada pelas substâncias quimicas testadas. 

, 3.4. SUBSfÂNCIAS QUfMICAS TESTADAS E RESPECTIVAS 

CONCENfRAÇÕES SELECIONADAS 

L Nome comum: Abamectin 

Nome comercial: Vertimex 18 CE 

Dosagem: 

Fase larval: -6 lxlO ppm 

-6 8xlO ppm 

-5 lxlO ppm 

-5 8xlO ppm 

Fase pupal: -7 9xlO % 

-60 2,5xlO :s 

-6 9xlO % 

-5 2,5xlO % 

Fase adulta: 60 mg/lt de sol. mel a 10% 

63 mg/lt de sol. mel a 10% 

64,S mg/lt de sol. mel a 10% 

66,0 mg/lt de sol. mel a 10% 



2. Nome comum: Diflubenzuron 

Nome comercial: Dimilin 25% PM 

Dosagem: 

Fase larval: 0,00005 pprn 

0,005 pprn 

0,05ppm 

0,1 ppm 

Fase pupal: 2,5% 

6,0% 

9,0% 

12,0% 

Fase adulta: 2,0% 

4,0% 

5,5% 

7,5% 

3. Nome comum: Chlorfluazuron 

Nome comercial: 

Código de fabricação: CGA 112913 

Dosagem: 

Fase larval: lxlO-9 ppm 

5xlO-9 ppm 

-8 5xlO ppm 

--7 5xlO pprn 

19. 
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Fase pupal: 2,0% 

2,2% 

2,4% 

2,7% 

Fase adulta: 0,15% , 

0,25% 

0,35% 

0,40% 

0,45% 

3.5. PARÂMETROS AVALIADOS NAS DIVERSAS FASES EM ESTUDO 

a) Fase de ovo: 

- total de ovos por fêmea 

- viabilidade 

- porcentagem de ovos estéreis 

- porcentagem de lagartas que não eclodiram. 

b) Fase larval: 

- Duração 

- viabilidade 

c) Fase pupal: 

- peso de machos e fêmeas 

- duração 

- viabilidade 



d) Fase adulta: 

per iodo de pré-oviposição 

per iodo de oviposição 

per iodo de pós-oviposição 

- longevidade de machos e fêmeap 

- número de espermatóforos presentes na 

bolsa copuladora das fêmeas. 

21. 

3.6. DETERMINAÇAO DA DOSE LETAL 50 CDL50) E TEMPO LETAL 
50 CTLSO) 

A determinação da DLSO e TLSO foi feita ape

nas na fase larval; para isso, as dietas receberam dosagens 

crescentes dos produtos quimicos já citados. 

Foram colocadas 4 lagartas por tubo e realiza 

das avaliações diárias a fim de registrar a mortalidade diá-

ria e total em cada tratamento. Os dados utilizados para a 

determinação do TLSO foram coletados durante os primeiros 20 

dias de desenvolvimento larval. 

Os valores da DLSOe TLSO foram obtidos atra 

vés do método de próbitos. 

3.7. ESTUDO DA EFICIÊNCIA DO PRODUTO ABAMECTIN NO 
CONTROLE DE V. ~accga4aii~, ATRAVÉS DE PULVERIZAÇOES 
NO CAMPO 

Foram realizados três experimentos, todos eles 
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instalados no município de Piracicaba-8P, em cultivar NA 56-

79 com um ano de estabelecido. 

Ensaio N9 1 

utilizando-se uma faixa de 4,6 m para cada tra 

tamento, foram tomadas 15 amostras por faixa, sendo estas 

amostras representadas por colmos previamente marcados. 

Com a ajuda de um pincel, cada colmo foi"ino-

culadd'com 20 lagartas de 29 ínstar. A pulverização do inse 

ticida foi feita 4 dias após a infestação, através de um pul 

verizador costal manual cuja vazão foi de 480 Ilha. 

Cada tratamento constou de 21,16 m2 sendo a 

área experimental total de 84,64 m2 Passado um período de 

25 dias da inoculação procedeu-se à avaliação do experimen-

to de modo a se abrirem longitudinalmente os colmos anterior 

mente marcados, contando em cada um deles o número de orifí-

cios e lagartas presentes. As dosagens testadas são aprese~ 

tadas na Tabela 1. 

A eficiência dos tratamentos foi analisada atra 

vés da fórmula de Henderson e Tilton (citada por NAKANO et 

alii, 1981). 

%E= 1- x 100 

I D = n9 de insetos no tratamento com inseticida depois da 

aplicação; 
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IA = n9 de insetos no tratamento antes da aplicação; 

TD = n9 de insetos na testemunha após a aplicação do inseti 

cida; 

TA = n9 de insetos na testemunha antes da aplicação. 

Tabela 1. Dosagens do produto Abamectin utilizadas no ensaio 

de campo n9 1. Piracicaba, 8P, 22/02 a 23/03/86. 

Tratamento 

1 

2 

3 

4 

Dosagem/ha 

Produto corrercial (1) 

0,55 

1,38 

2,77 

Ensaio N9 2 

Ingrediente ativo (g) 

10 

25 

50 

Com a finalidade de facilitar a aplicação do 

inseticida, utilizou-se para cada tratamento uma faixa na la 

teral do talhão onde foram marcados 15 colmos, representando 

cada um destes uma amostra. 

Utilizou-se um espaçamento de 1,40 m entre ca 

da colmo e em cada tratamento foi pulverizada uma faixa de 

28 metros. 
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Com a ajuda de um alfinete cada colmo foi in

festado com aproximadamente 50 ovos cujas lagartas estavam pre~ 

tes à eclosão. Após 8 dias, tempo suficiente para a 

penetração da lagarta no colmo, foi feita a pulve-

rização do inseticida através de um pulverizador costal ma-

nual com vazão de 750 Ilha. Passado um periodo de 30 dias 

da infestação foi realizada a avaliação do experimento da IreS 

ma forma descrita anteriormente para o Ensaio N9 1. 

As dosagens testadas são apresentadas na Tabe 

la 2. 

Tabela 2. Dosagens do produto Abamectin utilizadas no ensaio 

de campo n9 2. Piracicaba, SP, 01/09 a 09/09/86. 

Dosagemlha 

Tratamento 

Produto comercial (1) Ingrediente ativo (g) 

1 0,27 5 

2 0,55 10 

3 0,83 15 

4 Testemunha 

Ensaio N9 3 

As caracteristicas referentes ao eSJaçamento 
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e distribuição dos tratamentos no campo sao as mesmas assi-

naladas no Ensaio n9 2. 

A infestação artificial dos colmos se reali

zou com o auxilio de um pincel sendo colocadas 15 lagartas 

de 29 instar em cada colmo marcado. 

o tempo dado para a penetração das lagartas, 

o equipamento utilizado para a aplicação do inseticida e a 

sua vazão, além do tempo deixado para a avaliação do experi

mento foi o mesmo já mencionado no Ensaio n9 2. 

-No presente experimento foi aumentado o nume-

ro de dosagens testadas, as quais constam na Tabela 3. 

Tabela 3. Dosagens do produto Abamectin utilizadas no ensaio 

de campo n9 3. Piracicaba, 8P, 21/03 a 29/04/87. 

Dosagem/ha 

Tratamento 

Produto comercial (1) Ingrediente ativo(g} 

1 0,13 2,5 

2 0,27 5,0 

3 0,83 15,0 

4 1,11 20,0 

5 1,66 30,0 

6 Testemunha 



3.8. EFEITO DE DIVERSAS DOSAGENS DO ABAMECTIN 

SOBRE A. 6iavipe~ 

26. 

Com o intuito de observar o efeito do produto 

Abamectin sobre o parasitóide A. 6iavipe~ instalou-se o pre-

sente experimento no Departamento de Entomologia da 

USP. 

ESALQ/ 

o delineamento experimental foi 

te casualizado com 6 tratamentos e 4 repetições. 

inteiramen-

Um lote de individuos adultos provenientes da 

criação massal da Usina Santa Bárbara em Santa Bárbara D'Oes 

te (SP) foram inicialmente anestesiados com dióxido de carbo

no (C0 2 ) e colocados em número de 30 em pequenas placas de 

plástico (5 cm de diâmetro x 2,5 cm de altura) para imedia

ta aplicação do inseticida. 

A pulverização do produto foi feita através 

da torre de Potter ("Potter Precision Laboratory Spray Tow

rer" marca "Markers Manufacturing Company Limited", InglateE, 

raL calibrada para 150 litros de calda/ha. A avaliação foi 

realizada 12 e 36 horas após a aplicação do inseticida, sendo 

observado o número de indivíduos vivos e mortos. 

3.9. ANÁLISE ESTATfsTICA 

Os resultados foram submetidos à análise de 

variância. Ao se rejeitar a hipótese da nulidade, a partir 
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do teste F, as médias dos tratamentos foram comparadas pelo 

teste Tukey a 5% de probabilidade. 

Na análise não paramétrica, corno substitu-

to do teste F e seus complementares, o teste de Kruskal-Wal

lis e Comparações Múltiplas (citados por CAMPOS, 1983}, fo

ram aplicados. 



4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1. DETERMINAÇÃO DA DOSE LETAL 50 (DL50) E 
TEMPO LETAL 50 (TLSO) 

28. 

A DL50 verificada através do método de próbi

tos aos 20 dias do desenvolvimento larval de V. 4accha4at~4 

foi de 1,8038; 0,0096 e 0,0010 ppm para os produtos Difluben 

zuron, Chlorfluazuron e Abamectin respectivamente. Na Ta-

bela 4 podem ser observadas as porcentagens de mortalidade 

das lagartas, ficando evidente, principalmente nas maiores 

concentrações, que esta mortalidade é devida às substâncias 

testadas. 

o menor TL50 foi obtido no tratamento com 

Chlorfluazuron a 1 ppm (8,25 dias), conforme observa-se na 

Tabela 5. 
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Tabela 4. Porcentagem de mo ta1idade de lagartas de V. .óa.c..c..ha.

Jta.l.i...ó alimentadas com dieta artificial contendo con

centraç5es cresce~tes dos diversos produtos quimi 

cos testados. Temp.: 24+0,5OC; UR: 75±5%; Fotofase: 14h. 

Tratamentos/dosagens 

(ppm) 
Porcentagem de mortalidade 

Dif1ubenzuron 0,Oe5 16,40 

0,05 17,96 

0,1 17,18 

1,0 28,12 

4,0 68,75 

10,0 87,50 

14,0 100,00 

Ch1orf1uazuron l.x10-9 17,96 

5x10-9 27,34 

5x10-8 22,65 

5x10- 7 25,78 

0,05 25,00 

0,5 84,37 

1,0 90,62 

Abamectin 1x10-6 21,09 

8xlO -6 13,28 

1x10-5 17,96 

8x10-5 27,34 

8x10-4 34,37 

8x10- 3 89,06 

0,08 100,00 

Testemunha 14,06 
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Tabela 5. Tempo Letal 50 (TL50 ) provocado em lagartas de D. ~a.c. 

C.ha.4a.!~~ pelas diversas substâncias esterilizantes 

em diferentes concentrações: Temp.: 24+0,50 C; UR: 
75+5%; Fotofase: 14 h. 

Produto Concentração (ppm) TLSO ldiast 

Diflubenzuron 4,0 15,81 

Diflubenzuron 10,0 15,18 

Diflubenzuron 14, O 11,22 

Chlorfluazuron 0,5 25,46 

Chlorfluazuron 1,0 8,25 

Abamectin 8xlO-4 37,36 

Abamectin 8xlO-3 15,91 

o maior TLSO' 37,36 dias, foi encontrado no 

tratamento com Abamectin 8xlO-4 ppm, considerando que o pe

ríodo de desenvolvimento larval compreendeu de 24 a 39 dias; 

este produto, na concentração mencionada, atuou somente no 

final do ciclo. 

Concentrações menores das substâncias esteri 

lizantes mencionadas foram ta.rnbém testadas com o intuito de 

se obter dados para a determinação do TLSQ ' porem, devido à 

dificuldade de contagem das lagartas na dieta não foi possível 

aproveitar os dacos para análise. 



31. 

4.2. ESTUDOS A PARTIR DA FASE LARVAL 

4.2.1. Duração e viabilidade larval 

Os valores médios da duração da fase larval, 

bem como a viabilidade obtida nos diferentes tratamentos são 

apresentados na Tabela 6. 

Em alguns casos houve um aumento da duração 

do período Jarval médio à mediàa que as con:::entraçees das substânc ia s 

esterilizantes aumentavam. Isto evidencia-se principalmente, 

nos tratamentos com Abamectin e D iflubenzuroni no caso do 

Chlorfluazuron este fato nao se observou na concentração su

-7 perior C5xlO 1, sendo a duração do ciclo larval inferior às 

concentrações menores, principalmente 5xlO-9. e 5xlO-8 ppm. 

A duração média do ciclo larval no tratamen

to testemunha foi de 27,93 dias, concordando com os resulta-

dos obtidos por ~LO (19.841, que sob condições de umida-

de relativa de 70 ±. 10.%, fotofase de 14 horas e uma tempera

tura de ±250 C, observou um desenvolvimento larval médio de 

27,84 dias. 

A concentração de Q,l ppm do produto Diflube~ 

zuron foi o tratamento que mais prolongou o desenvolvimen-

to larval, apresentando uma diferença média de 3,47 dias ~ 

do comparado com a testemunha. 

Com respeito à viabilidade larval apenas o 

tratamento com Diflubenzuron na concentração de Q,l ppm foi 

estatisticamente inferior à testemunha. 



Tabela 6. Duração nédia e viabilidade da fase 1arval de V. .6ac.c.haJt0.LL6. Ali.nentação com dieta artifi 
cia1 contendo diversas ooncentrações de substâncias esterilizantes. Temp.: 24±0,5OC; UR: 75+ 
5%; Fotofase: 14 h. 

Tratamentos/Dosagens 
(ppn) 

efu1orf1uazuron lx10-9 
5x10-9 
5x10-8 
5x10-7 

Testemunha 

Abamectin 1xlO-6 
8x10-6 
1xlO-5 
8x10-5 

Testemunha 

Dif1ubenzuran 5x10-5 
0,005 
0,05 
0,1 

Testemunha 

01 (%) 

Duração (dias) 

Intervalo de variação 

24-35 
24-39 
24-36 
22-36 
24-38 

24-37 
24-38 
25-38 
24-39 
24-38 

22-35 
24-38 
24,39 
24-38 
24-38 

Média 

27,59 c 
28,11 a 
28,12 a 
26,22 d 
27,93 b 

28,68 a 
27,59 d 
28,50 b 
28,74 a 
27,93 c 

26,10 a 
29,00 d 
28,41 c 
31,40 e 
27,93 b 

4.663 

Viabilidade 
(%) 

77,34 a 
87,50 a 
84,89 a 
82,29 a 
84,90 a 

86,98 a 
84,11 a 
76,82 a 
77,86 a 
84,90 a 

86,45 a 
78,38 a 
68,38 ab 
53,90 b 
84,90 a 

14,79 

Obs.: Na resma oohma, nédias seguidas da !resma letra, não diferem estatisticamente entre si, pelo tes 
te de Tukey a 5% de probabilidade. -

W 
IV 
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A viabilidade média encontrada nas lagartas nao 

tratadas foi superior em 3,65% a apresentada por MtLO (1987), 

e inferior em 8,1% à apresentada por MIHSFELDT U985}. 

4.2.2. Duração, peso e viabilidade pupal 

Os valores médios da duração da fase pupalbem 

como a viabilidade obtida nos diferentes tratamentos são ap~ 

sentados na Tabela 7. 

Houve um aumento da duração do período pupal 

médio a medida que as concentrações das substâncias esterili 

zantes aumentaram. De uma maneira geral, observou-se que a 

duração da fase pupal foi superior na testemunha que nos tra 

tamentos contendo as menores concentrações dos produtos quí

micos, sendo os valores, na maioria dos casos, diferentes es 

tatisticamente. 

Os dados existentes na literatura discordam 

com os valores encontrados para a duração do período 

obtido no tratamento testemunha (~3,12 diasl. MELO 

pupal 

L1984t 

encontrou valores semelhantes ao citado apenas numa tempera

tura constante de 20 oC, enquanto MISHFELDT C1985t observou 

que para uma temperatura de 25 + loC os valores para machos 

e fêmeas foram aproximadamente 8,6 dias em igualdade de con

dições. 

Uma possível explicação para esse fato é ter 

ocorrido, por um motivo qualquer, uma diminuição da tempera

tura na sala de cri~ção no decorrer da fase pupal. 



Tabela 7. Duração, peso e viabilidade pupal médios deDo .6acchCVtai..M criada em dieta artificial conte.!! 
do diversas concentrações dos produtos químioos testados. Temp.:· 24±0,59Ci UR: 75±5%; Foto
fase: 14 h. 

Tratamentos/Dosagens 
(pp:n) 

Chlorfluazuran lxlO-9 
5xl0-9 
5xl0-8 
5xl0-7 

Testerro.mha 

Abarrectin lxlO-6 
8xl0-6 
lxlO-5 
8xlO-5 

Testemunha 

Diflubenzuron 5xI0-5 
0,005 
0,05 
0,1 

Testemunha 

CIJ (%) 

Duração 
(dias) 

12,51 d 
12,77 c 
12,16 e 
13,91 a 
13,12 b 

12,64 b 
12,73 b 
12,73 b 
13,16 a 
13,12 a 

12,10 c 
13,20 a 
12,97 b 
13,04 b 
13,12 ab 

5,68 

Peso (g) Viabilidade 

Machos Fêmeas (%) 

0,10 a 0,16 a 80,95 a 
0,10 a 0,14 a 89,71 a 
0,10 a 0,15 a 87,62 a 
0,09 a 0,15 a 88,39 a 
0,10 a 0,16 a 86,36 a 

0,10 a 0,15 a 86,13 a 
0,11 a 0,17 a 87,03 a 
0,09 a 0,16 a 76,85 a 
0,09 a 0,15 a 81,52 a 
0,10 a 0,16 a 86,36 a 

0,10 a 0,18 a 90,65 a 
0,10 a 0,15 ab 77 ,89 a 
0,08 b 0,14 b 75,00 ab 
0,08 b 0,13 b 63,82 b 
0,10 a 0,16 ab 86,36 a 

19,69 18,36 18,84. 

Obs.: Na !resma coluna, médias seguidas da !resma letra, não diferem estatisticamente entre si, pelo teS 
te de Tukey a 5% de probabilidade. - w 

.p. 
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As pupas fêmeas foram sempre mais pesadas que 

os machos (Tabela 7), diferença esta também observada por 

BOWLING (1967), MELO (1984) e MIHSFELDT (1985). 

Como exceção do Diflubenzuron não houve diferen

ça significativa no peso das pupas machos, pJrérn, ao se anali

sar o peso das pupas fêmeas, observa-se que existe uma dife

rença significativa apenas entre o tratamento contendo Diflu 

benzuron na sua maior concentração (0,1 ppm) e a testemunha. 

Pode-se observar ainda, que existe uma tendê~ 

cia de tanto os machos como as fêmeas apresentarem menor pe

so à medida que as concentrações das substâncias esterilizan 

tes aumentam. 

A viabilidade pupal foi diferente da testemu

nha apenas na maior concentração de Diflubenzuron (0,1 ppm) 

(Tabela 7) . 

4.2.3. Fase adulta: períodos de pré-oviposição, 

oviposição, pós-oviposição e longevidade 

total 

O periodo de pré-oviposição nao foi diferente 

estatisticamente entre os tratamentos [Tabela at. A duração 

deste periodo (2 dias)_, é COerente com o encontrado por MIHS

FELDT Cl985 L sob as mesmas condições. 

De uma maneira geral, os produtos testados afe 

taram o periodo médio de oviposição, o qual caracterizou -se 

por ser superior nas fêmeas não tratadas. Todos os tratamen 
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tos contendo o produto Chlorfluazuron foram estatisticamente 

diferentes da testemunha, não havendo diferenças marcantes 

entre os resultados obtidos para a mesma substância esteril! 

zante. No caso do produto Abamectin foram obtidos dados não 

compatíveis com o aumento das concentrações, assim a dosa

gem (8x-10-6 
ppm) diminuiu mais o r:eríodo de oviposição do que os demais 

tratarrentos em que as concentrações eram maiores. 

Com respeito ao período de pós-oviposição,ho~ 

ve a tendência deste parâmetro ser mais prolongado nos trat~ 

mentos contendo a menor concentração de cada substância tes

tada. A diminuição na duração do período de oviposição pode 

ter levado a um consequente aumento da fase de pós - ovipos! 

çao onde a mesma não seria afetada pelo pouco efeito tóxi

co, relativo ã baixa concentração dos produtos testados, po-

rém se observados os dados referentes â longevidade total 

(Tabela 8), verifica-se que não houve diferença estatística 

entre os tratamentos, ficando evidente apenas alterações na 

duração das diversas fases da vida do adulto. Essa diminui 

çao do período de postura e o aumento da fase de pós-oviposi 

çao foi também observada em fêmeas de Spodop~~~rr 6~ug~pe~-

da. por SEGISTÁl'i & ALMEIDA (19_80.1.. 

Os resultados obtidos no tratamento testemu-

nha referentes ao período de oviposição são semelhantes aos 

obtidos por ~LO (19_84), no entanto o período de pós-oviposi 

ção médio encontrado pelo mesmo autor é inferior em 1,32 dias 

ao encontrado no presente trabalho. 



Tabela 8. Duração nÉdia dos períodos de pré-oviposição, oviposição, pós-oviposição e longevidade dos 
adultos de V. -6ac.c.haAaiM por tratarrento no experimento de alimentação de larvas. Temp.: 24± 
0,5OCi UR: 75±5%i Fotofase: 14 h. 

Tratamento/Dosagem 
(ppn) 

Chlorfluazuron lxl0-9 
5xl0-9 
5xlO-8 
5xl0-7 

Testemunha 

Abamectin lxlO-6 
8.xlO-6 
lxl0-5 
8xlO-5 

Testemunha 

Diflubenzuron 5xl0-5 

0,005 
0,05 
0,1 

Testemunha 

Pré-oviposição 
(dias) 

2 
2 
2 
2 
2 

2 
2 
2 
2 
2 

2 
2 
2 
2 
2 

OViposição 
(dias) 

3,50 bc 
3,75 bc 
3,00 c 
3,80 b 
5,18 a 

4,41 b 
2,90 c 
3,90 b 
4,54 ab 
5,18 a 

4,91 a 
4,09 b 
4,33 ab 
4,50 ab 
5,18 a 

OI (%) 1~,90 

pós-oviposição longevidade 
(4J.as) ~ Õ 

3,08 a 6,91 a 8,33 a 
2,25 b 7,16 a 9,50 a 
2,08 b 6,58 a 7,08 a 
2,10 b 6,75 a 7,41 a 
2,63 ab 3,83 a 9,83 a 

2,50 b 8,08 a 8,50 a 
4,00 a 8,41 a 8,08 a 
2,72 b 7,83 a 8,00 a 
2,63 b 8,33 a 9,08 a 
2,63 b 8,83 a 9,83 a 

3,83 a 9,83 a 9,25 a 
2,00 b 7,16 a 7,75 a 
1,66 b 7,00 a 8,20 a 
1,50 b 6,62 a 7,12 a 
2,63 b 8,83 a 9,83 a 

26,21 26,70 22,67 

Cbs.: Na rresma coluna, médias seguida,s da rresma letra, não diferem estatisticamente entre si, 
teste de Tukey a 5% de probabilidade. 

pelo 

w 
,.) 
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Com respeito à longevidade média dos adultos 

nao tratados Cõ e ~) foram obtidos valores compatíveis com 

os do mesmo autor. As diferenças existentes entre os dois 

trabalhos com relação a esses parâmetros, podem ser devidas 

à oscilações de 0,5 a 1,50 C nas temperaturas utilizadas. 

4.2.4. Número médio de ovos por fêmea 

porcentagem de ovos viáveis, estéreis e de 

larvas que não eclodiram 

Com relação aos parâmetros acima citados ob-

teve-se através do teste de Kruskal -Wallis a não rejeição 

da hipótese de nulidade, não havendo portanto, diferença es-

tatística entre os tratamentos (~abela ~l. Dessa forma, -e 

possível verificar que a alimentação das larvas de V. 4accha 

nat~4 a partir do seu primeiro ínstar, com dietas contendo 

concentrações variáveis das substâncias químicas já citadas, 

não afeta a fecundidade nem a fertilidade dos seus adultos. 

Alguns autores como SEGISTÁN & ~IDA (~98QL 

tem obtido resultados positivos trabalhando com outras espé

cies de insetos, no caso, S. 6nugipenda. Durante 48 horas, 

os autores alimentaram larvas de 69 instar com follasde mi-

lho tratadas com I ppm de Diflubenzuron. Os resultados obti-

dos revelaram reduções de 62% na fecundidade e na fertilida-

de dos ovos. 



Tabela 9. M3dias por tratamento do número total de ovos (N9 TO), das porcentagens de ovos viáveis (%OV), 
de ovos estéreis {% OE) E;i! de larvas que não eclodiram (% LNE) no experi:rrento de ali.Irentação 
de larvas de V • .6ac.cJuvUlw. Temp.: 24±0,5OCi UR: 75±5%; Fotofase: 14 h. 

Tratamento/Dosagens N9 T01 %~ % OE3 % Iilli4 
(pp:n) 

Chlorfluazuron lxl0-9 407,66 82,25 12,21 7,82 
5xlO-9 369,5 95,00 0,00 5,06 
5xlO-8 355,5 91,62 10,109 8,28 
5xl0-7 406,0 92,99 0,00 6,99 

Abamectin lxl0-6 426,66 74,90 0,30 24,45 
8xlO-6 384,25 81,55 9,63 8,79 
lxl0-5 427,33 87,18 0,10 12,65 
8xl0-5 383,33 88,55 3,94 7,49 

Diflubenzuron 5xI0-5 527,41 87,10 7,46 6,78 
0,005 417,16 89,72 0,54 9,72 
0,05 367,66 96,09 0,00 3,89 
0,1 416,5 91,07 1,76 },14 

Testemunha 482,75 84,88 6,74 0,34 

1 = Teste de Kruskal-Wallis aceita Ho = 4,4788; 2 = Teste de Kruskal-Wallis aceita Ho = 12,8708; 
3 = Teste de Kruskal-Wallis aceita Ho =13;0328; 4 = Teste de Kruskal-Wallis aceita Ho = 15,1524; 

portanto, não há diferença entre os tratamentos cem relação aos parârretros avaliados. 

x2 = (12 g.l. i a = 0,05) = 18,55 

W 
\.O 

I, 
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Diversas hipóteses podem ser formuladas a fim 

de explicar a não eficiência dos produtos testados, entre 

elas pode-se mencionar a baixa concentração das substâncias 

testadas, o que sugere a utilização de concentrações maio

res, porém, com a possibilidade de obter viabilidades larvais 

muito baixas, inviabilizando qualquer projeto de criação ma~ 

sal; cabe ainda a hipótese da ação de simbiontes ou de enzi

mas desintoxicantes presentes nas larvas de V. ~accha4a!i~ 

as quais poderiam ter transformado os respectivos ingredien

tes ativos em substâncias inertes. Esta hipótese é apoiada 

pelo trabalho de KNOWLES & GAYEN (19821 onde larvas de V. 

g4and~o~e!!a degradaram o Diflubenzuron, fazendo com que ~ 

nas 56% da dose injetada permanecesse. no corpo após 16 horas 

da aplicação. 

4.2.5. Contagem do número de espermatóforos 

Embora os resultados dos estudos feitos a paE 

tir da fase larval não tenham mostrado sinais de quimioeste

rilização, fica clara uma tendência de se encontrar um nume

ro maior de espermatóforos, na bolsa cupuladora das fêmeas 

pertencentes ao tratamento testemunha do que nos demais tra

tamentos, confirmando com isso, a ocorrência de um maior nú

mero de cópulas nos individuos não tratados (Tabela IOt. 

Os resultados obtidos na testemunha mostram 

que 58,33% das fêmeas apresentaram 1 espermatóforo, 33,33% 

2 espermatóforos e apenas 8,33% apresentaram 4 espematóforos. 
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Tabela 10. Média do número de espermatóforos presentes na 

bolsa copuladora de V. ~accha~al~~ no experimento 

de alimentação de larvas. Temry.: 24±0 ,Soei UR: 75 ± 
5%; Fotofase: 14 h. 

Tratamento/Dosagem 

(ppm) 

Chlorfluazuron lxIO-9 

5xlO-9 

5xlO-8 

5xlO- 7 

Testemunha 

Abamectin lxlO-6 

8xlO-6 

lxlO-5 

áxlO-5 

Testemunha 

Diflubenzuron 5xlO-5 

0,005 

Q,05 

0,1 

Testemunha 

CV C%l 

Média 

(espennatóforos J;X)r adulto) 

1,00 b 

1,25 b 

1,00 b 

1,16 b 

1,58 a 

1,00 c 

0,91 d 

1,25 bc 

1,58 a 

1,58 a 

1,16 Ó 

1,25 b 

1,20 b 

0,42 c 

1,58 a 

15,23 

Obs.: Na mesma coluna, médias seguidas da mesma letra, nao 

diferem estatísticamente entre si, pelo teste de Tukey 

a 5% de probabilidade. 
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Em nenhuma das fêmeas observadas houve falta destas estrutu-

raso Estes resultados são compativeis com aqueles registra-

dos por GUEVARA (1976) e ALMEIDA (1986). 

4.3. ESTUDOS A PARTIR DA FASE PUPAL 

4.3.1. Duração e viabilidade pupal 

Os valores médios da duração da fase pupal de 

machos e fêmeas, bem como a viabilidade obtida nos diferen-

tes tratamentos são apresentados na Tabela 11. 

A duração da fase pupal dos machos tratados 

somente foi afetada pela concentração a 2,2% do produto Ollor 

fluazuron aumentando este periodo em aproximadamente 1,4 

dias quando comparado com a testemunh.a. Os demais tratamen 

tos não diferiram da testemunha mesmo em suas maiores concen 

trações. 

Com respeito à duração da fase pupal das fê-

meas esta foi afetada apenas pelo produto Abamectin na sua 

- -5 ... maior concentraçao (2,5xlO ppml aumentando o perlodo em 

1,35 dias quando comparado com a testemunha. 

Todos os tratamentos contendo as maiores con-

centrações dos produtos testados apresentaram urna menor via-

bilidade pupal, tanto para os machos como para as fêmeas. 



Tabela 11. Duração média e viabilidade do período pupal de machos e fêrreas de V. .6ac.c.haJL~ por trata 
nento, no experinento de irrersão de pupas. Temp.: 24±0,59Ci 00: 75±5%i Fotofase: 14 h. -

Tratamento/Dosagem 
(%) 

Diflubenzuron 2,5 
6,0 
9,0 

12,0 
Testemunha 

Abanectin 9xl0-7 
2 5xl0...:6 , 

9xlO-6 

Testemunha 2 5xl0-5 , 

Chlorfuazuron 1,2 
2,2 
2,4 
2,7 

Testemunha 

cv (%) 

Duração (dias) Duração (dias) 
Õ ~ 

12,35 a 12,35 a 
12,16 a 11,91 a 
11,88 a 11,75 a 
12,00 a 12,00 a 
12,45 a 12,15 a 

12,73 a 12,66 b 
12,63 a 12,38 b 
12,69 a 12,90 ab 
12,66 a 13,50 a 
12,45 a 12,15 b 

12,26 b 12,26 a 
13,84 a 12,83 a 
12' ,66 b 12,54 a 
11,50 b 11,00 a 
12,45 b 12,15 a 

6,45 5,81 

Viabilidade (%) 
Õ ~ 

100,0 a 100,0 a 
80,0 a 80,0 b 
90,0 a 60,0 c 
25,0 b 15,0 d 

100,0 a 100,0 a 

100,0 a 100,0 a 
75,0 ab 87,5 a 
81,2 ab 68,8 b 
40,0 b 66,7 b 

100,0 a 100,0 a 

100,0 a 100,0 a 
65,0 b 60,0 b 
25,0 c 55,0, b 
10,0 c 10,0 c 

100,0 a 100,0 a 

20,56 19,38 

Obs.: Na nesma coluna, médias seguidas da nesma letra, não diferem estatisticanente entre si pelo tes
te de Tukey a 5% de probabilidade. 

.t:. 
W 



4.3.2. Fase adulta: períodos de pré-oviposição, 

oviposição, pós-oviposição e longevidade 

44. 

o período de pré-oviposição foi inferior na 

testemunha do que na maioria dos tratamentos que continham os 

produtos Diflubenzuron e Abamectin, sendo coerente este pro

longamento com a maior concentração testada para cada produ 

to. 

As concentrações do produto Chlorfluazuron não 

mostraram diferenças com a testemunha (Tabela 12). Os dados 

obtidos a partir dos indivíduos não tratados são compatíveis 

com os apresentados por· Ml!:LO (1984) e MIHSFELDT (l985). 

Houve uma tendência do período de Oy;posição 

médio ser maior na testemunha do que nos demais tratamentos~ 

não sendo observada, neste experimento, uma diferença esta

tística de acordo com o aumento das concentrações das subs

tâncias esterilizantes e a diminuição do período de ovipos! 

ção, servindo de exemplo os tratamentos com Abame::::tin e Diflu 

benzuron. No caso do produto Chlorfluazuron o mesmO não acon 

teceu, visto que as menores concentrações 1,2 e 2,2% não di

feriram da testemunha e sim da sua maior concentração testa

da (Tabela 12>-. 

Uma provável explicação para a variação ante

riormente mencionada sao as possíveis divergências fisiológ! 

cas existentes entre os indivíduos da mesma colônia, o que 

poderia provocar uma reação diferente perante o produto quí

mico testado. 



Tabela 12. Duração nédia dos períodos de pré-oviposição, oviposição, pós-oviposição e longevidade de 
V • .6ac.c.haJt..aLi...6, por tratarrento, no experirrento de imersão de pupas. Temp.: 24±0 ,5ac; 00: 
75±5%; Fotofase: 14 h. 

TratarrentojDosagem Pré-oviposição OViposição Fós-oviposiçã:> IDngevidade 
(%) (dias) (dias) (dias) Õ ~ 

Diflubenzuron 2,5 2,08 e 3,72 ab 2,72 a 8,00 a 7,41 a 
6,0 2,66 b 3,00 b 2,00 ab 6,30 b 6,40 b 
9,0 2,30 be 3,80 a 2,10 ab 6,00 b 6,50 b 

12,0 3,33 a 2,66 b 1,66 ab 4,33 e 6,00 b 
Testemunha 2,08 e 3,90 a 1,36 b 6,58 b 6,66 b 

Abarrectin 9,OxlO-7 2,08 :e 3,75 a 2,75 a 7,91 b 7,33 a 
2 5xlO-6 2,66 b 2,77 b 3,33 a 8,60 a 7,50 a , 
9 Oxl0-6 2,40 bc 3,00 ab 3,00 a 7,20 e 7,40 a , 
2 5xlO-5 4,00 a 3,00 ab 0,80 b 7,87 b 7,37 a , 

Testemunha 2,08 e 3,90 a 1,36 b 6,58 b 6,66 b 

Chlorfluazuron 1,2 2,00 a 3,75 a 2,62 a 8,10 a 7,60 a 
2,2 2,18 a 3,90 a 2,18 a 6,45 b 7,27 a 
2,4 2,25 a 2,25 b 0,75 b 4,37 e 4,50 b 
2,7 * * * 6,00 b 6,00 b 

Testemunha 2,08 a 3,90 a 1,36 b 6,58 b 6,66 b 

CV (%) 12,55 22,52 30,75 12,17 12,60 

* Não foram obtidas posturas 
Cbs.: Na !resma coluna, nédias seguidas da !resma letra, não diferem estatisticamente entre si, pelo tes 

te de Tukey a 5% de probabilidade. - ,j::. 

lJl 
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Com relação ao período médio de pós-oviposição 

os menores valores foram apresentados pela testemunha e a 

maior concentração de cada substância esterilizante testada. 

A longevidade média, tanto dos machos como das 

fêmeas. não tratadas foi menor que a encontrada por MIHS-

FELDT (1985) porém, semelhante à observada por AIMEIDA (1986). 

Em alguns casos, principalmente nas menores 

concentrações testadas, a longevidade média foi superior à 

testemunha, porém o tratamento com Ch10rfluazuron na concen-

tração de 2,4% foi o que provocou a maior diminuição deste 

período. 

4.3.3. Número médio de ovos por fêmea, 

porcentagem de ovos viáveis, estéreis e de 

larvas que não eclodiram 

Os indivíduos tratados produziram um núrero de 

ovos inferior aos não tratados, havendo um decréscimo nesse 

número com o aumento das concentrações (Tabela 13) . 

Chlorfluazuron a 2,7% foi o único tratamento 

em que nao ho~ produção de ovos. Em relação aos demais tra-

tamentos o menor valor foi encontrado naquele em que se uti

-5 lizou Abamectin 2,5xlO %, no qual as fêmeas produziram,em 

média, 89 ovos. O numero médio de ovos por fêmea 

no tratamento testemunha (471,75) foi superior ao ob 

tido por JASIC (1967) i BOWLING (1967), SGRILLO 



Tabela 13. Médias p:>r tratarrento do número total de ovos (N9 TO), das p:>rcentagens de ovos viáveis(%OV), 
de ovos estéreis (%00) e de larvas que não eclodiram (% J:RE) no experirrento de iroersão de 
pupas de V • .6acchaJL~. Terrp.: 24±0 ,5oe; UR: 75+5%; Fotofase: 14 h. 

Tratarrento/Conoentração N9 TOl % OV 2 % 00 3 % LNE 4 
(%) 

Diflubezuron 2,5 278,5 c 82,17 c 7,18 b 10,61 a 
6,0 242,7 d 60,57 d 30,90 a 8,51 c 
9,0 265,25 b 76,55 b 20,24 c 3,19 c 

12,0 197,66 e 53,13 d 33,33 bc 13,53 a 
Testemunha 471,75 a 97,04 a 1,43 d 1,51 d 

Abamectin 9,OxlO-7 372,25 b 93,59 c jO,78 b 5,55 a 
2,5xlO-6' 333,9 c 96,52 c 1,28 b 2,18 a 
9 OxlO-6 238,3 d 99,65 a 0,12 c 0,21 c , 
2 5xlO-5 89,00 e O d 100,0 a O d , 

Testemunha 471,75 a 97,04 b 1,43 b 1,51 b 

Chlorfluazuron 1,2 363,5 b 96,43 b 0,68 d 2,86 b 
2,2 264,72 c 27,00 d 57,14 a 15,84 a 
2,4 214,25 d 49,68 c 50,31 b O d 
2,7 O e 

Testemunha 471,75 a 97,04 a 1,43 c 1,51 c 

Obs.: Na nesma coluna, nédias seguidas da nesma letra, não diferem entre si, pelo teste não paramétri
co de Çanparações Mlíl tiplas a 5% de probabilidade. 
1 = Teste de Kruskal-Wallis rejeita Ho = 29,7644; 2 = Teste de Kruskal-Wal1is rejeita Ho = 

51,2735; 3 = Teste de Kruskal-Wallis rejeita Ho = 49,9705; '4 = Teste de Kruskal-Wallis 
rejeita. Ho = 28,6587; Fúrtanto há diferença entre os tratarrentos cem relação aos parâIretros 
avaliados. 

X2 (12 g.l; a = 0,05) = 18,55. 

*'" -..J 
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(1973) e ALMEIDA (1986), cujos valores médios foram 330; 268; 

231,8 e 431,30 respectivamente, mostrando assim que a embebi 

ção em água de pupas de 5 dias de idade por um per iodo de 5 

minutos nao afeta a fecundidade dos adultos de 'O. .óac..c..haJta 

De forma geral, a porcentagem de ovos viáveis 

foi superior no tratamento testemunha, exceção feita para o 

-6 tratamento com Abamectin 9xlO % que teve um valor superior 

e estatisticamente diferente da testemunha. A porcentagem de 

ovos viáveis é consequência da porcentagem de larvas que nao 

eclodiram (% LNE) e da porcentagem de ovos estéreis (% OE). 

Com relação a % LNE os maiores valores foram apresentados p~ 

los produtos Diflubenzuron e Chlorfluazuron, resultado espe

rado, considerando que estes dois produtos são reguladores de 

crescimento de insetos. 

FARAGALLA et alii (19851 alimentaram larvas 

de O.ó~Jt~n~a nub~lal~.ó com dietas meridicas contendo Difluben 

zuron em concentrações de 7,8 a 15,6 ppm e observaram que as 

taxas de ªclosão larval foram inferiores às obtidas dos adultos pr9. 

venientes de dietas não tratadas. 

THAKUR & KUMAR (1985>- também relataram dimi-

nuições na porcentagem de eclosão das larvas provenientes de 

adultos de Vac..u-6 daJt-6al~.ó, os quais foram tratados topicame,!! 

te com Diflubenzuron na concentração de 5 ~g/mosca. 

Somente o tratamento com Abamectin na dosagem 

-5 de 2,5xlO % provocou 100% de esterilidade; eficiências men9. 

res foram encontradas nos tratamentos com Chlorfluazuron nas 
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dosagens de 2,2 e 2,4% cujos valores foram 57,14 e 50,31% res

pectivamente. Ainda, menores porcentagens de esterilida

de (30,90 e 33,33%) foram obtidas no tratamento com Difluben 

zuron nas concentrações de 6 e 12% respectivamente (Tabela 

13). Verifica-se que as maiores porcentagens de ovos esté

reis foram compatíveis com as maiores concentrações das subs 

tâncias esterilizantes testadas. As Figuras 1 e 2 apresen-

tam melhor os resultados obtidos neste 

to. 

experimen-

Com relação à utilização de substâncias quimi 

cas no tratamento de pupas, tem-se informações referentes à 

eficiência do produto Diflubenzuron, o qual foi testado por 

WRIGHT & SPATES (1976) nos dipteros S. c.alc..LtJtaYL6 e M. dome.6 

tic.a. Pupas destes insetos foram colocadas sob uma camada 

de 2,5 cm de produto em pó, de modo que os adultos ao emer

girem se deslocavam através do mesmo. Os resultados obtidos 

determinaram que de uma amostra de 7166 ovos de S. c.alc.i 

tJtan.6 apenas 0,007% foram férteis e no caso de M. dome.6ti 

c. a. de 599 ovos, 76,9% resultaram estéreis, apresentando 

assim uma viabilidade de ovos inferior a obtida no presente 

experimento. 

A porcentagem de esterilidade encontrada no 

tratamento testemunha (1,43%) foi inferior ao valor obti

do por ARAUJO et alii (1981) onde sob condições de temperat::!. 

ra controlada de 23 e 26 0 C e 12 horas de luz, encontraram ní 

veis de infertilidade de 13,57 e 8,73% respectivamente. 
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o Testemunha 

§ iJiflubenzuron 

I[[TI Abarrectin 

~ ~orrluazuron 

Figura 1. Número total de ovos (N9 TO) obtidos de adultos cu 

jas pupas foram submergidas em soluções de diferen 

tes concentrações dos produtos testados. (Dl = Di

fluoenzuron 2,5%;D2 = 6,0%, D3 = 9,0%, D4 = 12,0%, 
. -7 -6 AI = Abamect1n 9xlO %, A2 = 2,5xlO %, A3 = 9x 

-6 -5 10 %, A4 = 2,5xlO %; Cl = Chlorfluazuron 1,2%, 

C2 = 2,2%, C3 = 2,4%, C4 = 2,7%; T = Testemunha. 

Temp.: 24+0,SoC; UR: 75+5%; Fotofase: 14 h. 
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D Testemunha 

~ Diflubenzuron 

[TI]J Abarnectin 

~
/,/ 

':;:/': Chlorfluazuron 
/ ... 

TRATAMENTOS 

Figura 2. Porcentagem de ovos estéreis C% OEt obtidos de adul 

tos cujas pupas foram submergidas em soluções de 

diferentes concentrações dos produtos testados. 

lDl = Diflubenzuron 2,5%, D2 -7 12%; Al = Abamectin 9xlO %, 

= 6%, D3 = 9%, 

A = 2 5xlO- 6 
2 ' 

= 
= 

-6 -5 9xlO %, A4 = 2,5xlO %; C1 = ehlorfluazuron 1.2~. 

C
2 

7 2,2%, e
3 

= 2,4%; T = Testemunha~ Temp.: 24 ± 
O,5o e; UR: 75+5%; Fotofase: 14 h. 
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4.3.4. Contagem do número de espermatóforos 

De uma maneira geral, pode-se afirmar que o 

número médio de espermatóforos, encontrados nas fêmeas nao 

tratadas, foi superior ao dos tratamentos contendo as maio

res concentrações das substâncias esterilizantes (Tabela 14) . 

Considerando apenas os tratamentos mais efi

cientes (citados no item 4.3.3), é posslvel sugerir a ocor

rência de inibição na capacidade de cópula dos machos trata 

dos, provocada provavelmente por alterações morfológicas, as 

quais dificultariam a chegada dos espermatóforos até a bolsa 

copuladora da fêmea. Outra hipótese provável está relaciona 

da com a possibilidade de terem ocorrido alterações no pro

cesso de multiplicação das células do espermatóforo, o que 

impediria a sua formação. 

Com relação ao tratamento testemunha, o núme

ro médio de espermatóforos encontrados nas respectivas fê

meas foi de 1,33, resultado compatível com o citado por AL

MEIDA (1986), sob condições semelhantes. 

4.4. ESTUDOS A PARTIR DA FASE ADULTA 

4.4.1. Duração dos períodos de pré-oviposição, 

oviposição, pós-oviposição e longevidade 

Os dados referentes aos parâmetros acima men

cionados encontram-se na Tabela 15. 
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Tabela 14. Média do número de espermatóforos pr~ 

sentes na bolsa copuladora de V. .óa.c.c.ha.Jta..t-i.ó no ex

perimento de imersão de pupas. Temp.: 24±O,5 o Ci 

UR: 75±5%; Fotofase: 14 h. 

Tratamento/Dosagem 

(% ) 

Diflubenzuron 2,5 

6,0 

9,0 

12,0 

Testemunha 

Abamectin 9,.QxlO -7 

2,5xlO-6 

9,OxlO -6 

2,5xlO-5 

Testemunha 

Chlorfluazuron 1,2 

2,2 

2,4 

2,7 

Testemunha 

C.V. (% } 

Média 

(Esperrnatéforos/bolsa copuladora) 

1,16 ab 

0,70 b 

1,08 ab 

0,66 b 

1,33 a 

1,03 ab 

1,00 ab 

0,83 b 

0,00 

1,33 a 

0,80 b 

0,66 b 

0,25 

1,00 ab 

1,33 a 

18,51 

c 

c 

Obs.: Na mesma coluna, valores seguidos da mesma letra, nao 
diferem estatisticamente entre si, pelo teste de Tu
key a 5% de probabilidade. 
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Houve alterações do período de pré-oviposição 

devido a açao dos produtos testados, porém, nem sempre as 

maiores dosagens caracterizaram -:,se por alterar este período de 

forma marcante. 

Entre as substâncias testadas o Diflubenzu

ron na concentração de 5,5% foi o que mais prolongou a fase 

,de pré-oviposição, chegando a ter urna diferença média de 

1,18 dias em relação à testemunha. 

Embora nem sempre estatisticamente diferente 

dos demais tratamentos, o período de oviposição encontrado 

nas duas testemunhas (com e sem alimento) foi sempre supe

rior ao apresentado pelos indivíduos tratados. 

Comparando as médias apresentadas pelos indi

víduos da testemunha com alimento e os demais tratamentos p~ 

de-se observar (Tabela 15), que as diferenças máximas refe

rentes ao período de oviposição chegaram a 1,71; 4,02 e 4,16 

dias para os tratamentos com Diflubenzuron 5,5%, Chlorflua

zuron 0,25% e Abamectin 66 mg/l.sol.mel 10%, respectivamente. 

O período de pós-oviposição teve tendência a 

ser maior nos indivíduos pertencentes à testemunha com ali

mento do que na maioria dos tratamentos, exceção feita às 

menores dosagens do produto Abamectin (60 e 63 mg/l.sol. mel 

10%l, as quais tiveram um período de pós-oviposição superior 

ao da referida testemunha. 

De uma maneira geral, os indivíduos pertenceg 

tes às duas testemunhas apresentaram uma longevidade 

superior à obtida nos demais tratamentos. 

média 



Tabela 15. Duração nédia dos períodos de pré-oviposição, oviposição, pós-oviposi2ão e longevidade dos 
adultos de V. -6ac.c.ha!LaLi...6 por tratarrento, no experilrento de alim9ntaçao de adultos. rremp.: 
24±0,5OCi UR: 75±5%; Fotofase: 14 h. 

Tratarrento/Conoentração Pré-oviposição Oviposição põs-oviposição longevidade 
(%) (dias) (dias) (dias) ~ Õ 

Diflubenzuron 2,0 2,33 c 4,25 b 2,58 a 8,16 ab 8,16 a 
4,0 3,09 ab 3,90 bc 2,09 a 7,91 b 8,50 a 
5,5 3,18 a 3,45 c 1,36 b 7,16 c 8,25 a 
7,5 2,88 b 4,11 bc 2,22 a 7,25 c 8,16 a 

Test. c/alirrento 2,00 d 5,16 a 2,00 a 8,16 alo 8,16 a 
Test. s/alirrento 2,08 d 4,41 b 2,75 a 8,50 a 8,50 a 

Abarrectin 60,0* 2,42 a 2,57 d 3,57 a 6,83 b 7,00 b 
63,0 2,00 c 1,60 f 3,80 a 6,83 b 5,16 c 
64,5 2,16 abc 2,66 cd 1,16 c 5,66 c 7,58 b 
66,0 2,00 bc 1 1 00 f 1,33 c 3,16 d 2,25 d 

Test. c/alirrento 2,00 c 5,16 a 2,00 c 8,16 a 8,16 ab 
Test. s/alimento 2,08 bc 4,41 b 2,75 b 8,50 a 8,50 a 

Chlorfluazuron .0,15 2,00 b 2,20 b . 1,50 bc 4,16 cl 5,25 e 
0,25 2,14 b 1,14 e 0,71 c 3,50 e 3,00 d 
0,35 2,00 b 3,27 c 0,81 c 4,83 c 4,66 c 
0,40 2,58 a 3,58 c 1,83 b 7,25 b 6,00 b 
0,45 2,00 b 1,90 d 0,80 c 3,41 e 3,00 d 

Test. c/alirrento 2,00 b 5,16 a 2,00 b 8,16 a 8,16 a 
Test. s/alirrento 2,08 b 4,41 b 2,75 a 8,50 a a ,50 a 

OI (%) 9,62 20,04 28,82 14,36 16,80 

* Concentrações expressas em miligramas de ingrediente ativo por litro de solução de rrel a 10%. ln 

Obs.: Na rresma coluna, médias seguidas da rresma letra, não diferem estatisticanente entre si, pelo tes- ln 

te de Tukey a 5% de probabilidade. 
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A ausência de alimento alterou, em alguns ca

sos, a duração dos periodos avaliados, porém a longevida

de média apresentada tanto pelos machos corno pelas fêmeas não 

diferiu estatisticamente nas duas testemunhas, estes result~ 

dos sao compativeis com os obtidos por ARAOJO et alii (1981) 

que concluiram que a alimentação não alterou o periodo de 

vida dos adultos de V. ~accha~al~~. 

4.4.2. Número de ovos por fêmea, porcentagem de 

ovos viáveis, estéreis e de larvas que 

não eclodiram 

o número de ovos produzidos na testemunha que 

recebeu alimentação foi sempre superior ao obtido nos restan 

tes tratamentos. Este valor médio foi de 435,5 ovos/fêmea,o 

qual é coerente com o obtido sob condições semelhantes por 

ALMEIDA (1986). 

Obteve-se uma boa eficiência das subst~ias es 

terilizantes com relação ã diminuição do número de ovos pro

duzidos por fêmea, caracterizando-se corno melhores os trata 

mentos com Chlorfluazuron, Abamectin e Dliflubenzuron nas con 

centrações de 0,25%,66 mg/l sol. rnellO% e 7,5%, respectivarrE!!, 

te (Tabela 16 e Figura 3). 

As porcentagens de ovos viáveis foram inferio 

res nos tratamentos contendo as maiores concentrações das 

substâncias esterilizantes, no entanto 0S resultados obtidos 

nas testemunhas não diferiram estatisticamente dos 

encontrados nas menores concentrações testadas. 

valores 



Tabela 16. M8dias por trata.trento, do nÚIrero total de ovos (N9 '10), das porcentagens de ovos viáveis (%OV), 
de ovos estéreis (%OE) e de larvas que não ec10diram (% LNE) no experiIrento de a1iIrentação 
de adultos de. V • .6ac.c.h~. Temp.: 24±0,5OCi UR: 75+5%; Fotofase: 14 h. 

Trata.trento/Concentração N9 '10 % OV %00 % LNE 
(%) 

Dif1ubenzuran 2,0 344,25 bc 69,73 ab 27,02 ab 2,33 b 
4,0 390,33 b 87,79 a 6,33 b 5,86 b 
5,5 257,33 c 52,07 b 42,80 a 5,13 b 
7,5 206,08 c 61,18 ab 36,58 ab 2,22 b 

Test. c/alimento 433,5 a 86,22 a 6,19 b 7,56 a 
Test. s/a1iIrento 361,91 b 81,25 a 13,97 ab 4,75 ab 

U>1S 1 24,35 

Abanectin 60,0 2 . 106,25 c 43,25 b 55,51 a 1,23 c 
63,0 240,5 b 85,77 a 5,49 c 8,21 a 
64,5 225,66 c 42,06 b 53,89 a 4,03 bc 
66,0 99,00 d 28,75 b 47,88 a 23,35 ab 

Test. cl al:i.lrento 483,5 a 86.22 a 6.19 bc 7.56 ab 
Test. s/alimento 361,91 a 81,25 a 13,97 b 4,75 b 

DMS 24,35 

Ch1orf1uazuran 0,15 234,58 b 81,18 a 9,01 b 9,73 ab 
0,25 91,5 c 64,37 ab 30,48 ab 5,14 b 
0,35 252,16 b 47,42 b 42,36 ab 10,20 ab 
0,40 410,0 a 46,05 b 39,9 a 14,03 a 
0,45 159,16 bc 33,80 b 60,07 a 6,11 b 

Test. c/alimento 483,5 a 86,22 a 6,19 b 7,56 a 
Test. s/alimento 361,91 a 81,25 a 13,97 ab 4,75 ab 

U>1S 29,36 

1 = Diferença mínima significativa para os valores de R do teste não paramétrico de Comparações Múltiplas 
2 = Concentrações expressas em miligramas de ingrediente ativo{X>r litro de solução de mel a 10%. 
Obs.: Na rresma coluna, médias seguidas da rresma letra, não diferem entre si, pelo teste não paramétrico 

de comparações mÚltiplas a 5% de probabilidade. 

U1 
-.) 
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D Testemunha 
cl aliIrento 

W1 Testemunha 
ILL:J si alirrento 

§ Diflubenzuron 

. om Abarnectin 

. ~ Chlorfluazuron 

TRATAMENTOS 

Figura 3. Número total de ovos (N9 TO) obtidos de adultos ali 

mentados com diferentes concentrações dos produtos 

testados. (Dl = Diflubenzuron 2%, D2 = 4%, D3 == 5,5%, 

D4 = 7,5%; AI = Abamectin 60, A2 = 63, A3 = 64,5, 

A4 = 66 mg/l.sol. mel 10%; Cl = Chlorfluazuron 0,15%, 

C2 = 0,25%, C3 = 0,35%, C4 = 0,40%, C5 = 0,45%; 

TA = Testemunha com alimento; TS = Testemunha sem 

alimento). Temp.: 24+0,SOCj UR: 75±5%; Fotofase: 14 h. 



59. 

Com respeito ao número de larvas que nao eclo 

diram, verifica-se que não houve efeito dos produtos quími

cos testados, capaz de elevar os valores deste parâmetro a 

níveis significativamente altos para diferirem da testemu

nha. 

Todos os tratamentos con~endo as maiores con-

centrações dos produtos químicos, apresentaram porcentagens 

de esterilidade superiores à obtida na testemunha com ali-

mento. De forma inversa, a falta de alimentação das fêmeas, 

levou a obter resultados estatisticamente iguais aos aprese~ 

tados pelos melhores tratamentos do Chlorfluazuron e Diflu

benzuron, o mesmo não acontecendo com o produto Abamectin. 

As porcentagens de esterilidade obtidas nas 

duas testemunhas são semelhantes às apresentadas por ARAUJO 

et alii (1981), onde a temperaturas de 23 e 26 0 C foram obti

das porcentagens de infertilidade da ordem de 13,57 e 9,73% 

respectivamente. Isso permite considerar como normal a por

centagem de esterilidade obtida na testemunha desprovida de 

alimento, a qual não diferiu estatisticamente dos produtos 

já citados, portanto, pode-se dizer que a substância que se 

apresentou mais eficiente foi o Abamectin através das dosa

gens de 60; 64,5 e 66,0 mg/l. sol. mel 10% (Tabela 16 e Fig~ 

ra 4) . 
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Figura 4. Porcentagem de ovos estéreis (% OE) obtidos de adul 

tos alimentados com diferentes concentrações 

produtos testados. (Dl = Oiflubenzuron 2%, 02 

dos 

= 
4,0%, 03 = 5,5%, 04 = 7,5%; AI = Abamectin 60, A2= 
63, A3 = 64,5, A4 = 66 mg/l. sol. mel 10%; Cl = Cg 
lorfluazuron 0,15%, C2 = 0,25%, C3 = 0,35%, C4 = 

0,40%, C5 = 0,45%; TA = Testemunha com alimentoi 

T S = Testemunha sem alimento). Temp.: 24 t O ,50 C i 

UR: 75±5%i Fotofase: 14 h. 
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4.4.3. Contagem do número de espermatõforos 

o grupo de tratamentos do produto Chlorflua-

zuron foi o único a mostrar difenmça estatística entre 

as suas diversas dosagens e a testemunha, no caso, a teste

munha desprovida de alimento. Dentre as dosagens testadas, 

somente a de 0,45% foi diferente das duas testemunhas (Tabe

la 17) . 

Não houve diferença entre os dois grupos de 

fêmeas nao tratadas com as substâncias esterilizantes. 

Ao serem avaliados os diferentes parâmetros 

biológicos, foram obtidos alguns resultados discrepantes com 

relação à concentração dos produtos químicos testados. 

As causas prováveis podem estar 

com a distribuição do próprio produto químico, 

relacionadas 

dentro do 

vidro de alimentação e respectivo rolo dental. Ainda, no ca 

so específico do Abamectin, autores como PARRISH & ROBERTS 

(1984), comentam que este produto não apresenta uma boa solu 

bilidade em soluções aquosas de carbohidratos; a possibilida 

de de isto ter acontecido também com os produtos Chlorfluazu 

ron e Diflubenzuron não é afastada, provocando a ocorrência 

de áreas na superfície alimentar contendo diversas concentra 

ções das substâncias esterilizantes. 

As diferenças estatísticas significativas exis 

testes entre a testemunha desprovida de alimento e os trata

mentos contendo as diversas substâncias testadas, indicam 

que estes produtos não apresentam efeito repelente, caso con 
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Tabela 17. Média do numero de espermatõforos presentes na 

bolsa copuladora de V. ~aQQhakat~~ no experimen

to de alimentação de adultos. Temp. 24±0,50 Ci UR: 

75±5%i Fotofase: 14 h. 

Tratamento/Dosagem 
(%) 

Diflubenzuron 2,0 

4,0 

5,5 

7,5 

Testemunha c/alimento 

Testemunha s/alimento 

Abarnectin 60,0* 

63,0 

64,5 

66,0 

Testemunha c/alimento 

Testemunha s/alimento 

Chlorfluazuron 0,15 

0,25 
O, 35 
0, 40 
O, 45 

Testemunha c/alimento 
Testemunha s/a limento 

CV (%) 

Mâdia 
(E~tóforos/bolsa oopuladora) 

1,83 a 

2,16 a 

1,25 a 

1,50 a 

1,08 a 

1,91 a 

1,41 a 

0,83 a 

1,25 a 

0,25 a 

1,08 a 

1,91 a 

0,91 bc 

0,66 bc 
0,58 DC 
O, S 3 bc 
O, 41 c 
1,0:3 ab 
1,91 a 

24,51 

* Concentrações expressas em miligramas de ingrediente ativo 
por litro de solução de mel a 10% 

Obs.: Na mesma coluna, médias seguidas da mesma letra, nao 
diferem estatisticamente entre si, pelo teste de Tukey 
a 5% de probabilidade. 
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trário, os resultados referentes aos diversos parâmetros bio 

lógicos avaliados, não apresentariam diferenças significati 

vaso 

4.S. ENSAIOS DE CAMPO: CONTROLE DE LAGARTAS DE 

V. ~accha~ati~ ATRAVÉS DO ABAMECTIN 1,3% 

4.5.1. Ensaio n9 1 

Pela interpretação dos resultados expressos 

na Tabela 18, verificou-se que não houve diferença estatlsti 

ca significativa entre as três dosagens testadas, mas sim, 

entre o tratamento testemunha e os tratamentos contendo o in 

seticida. O número médio de lagartas por colmo foi superior 

no tratamento testemunha permitindo calcular eficiências de 

63,63; 75,75 e 87,87% para as dosagens de 10; 25 e 50 g i.al 

ha respectivamente. 

Com respeito ao numero médio de oriflcios por 

colmo, apenas a dosagem de 50 g.ia/ha mostrou-se diferente 

estatisticamente da testemunha; no entanto, é posslvel obser 

var que o numero de oriflcios aumentou a medida que a dosa

gem do produto qulmico diminuia, caracterizando a testemunha 

por ser o tratamento mais danificado com respeito a este pa

râmetro (Tabela 18 t • 
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Tabela 18. Média do número de lagartas vivas de V. ~accha4a 

l~~, porcentagem de eficiência (%E), número de ori 

fícios por colmo, após tratamento com Abamectin. 

Piracicaba, 8P, 1987. 

Tratamento/ Número médio 

Dosagem de lagartas 

g. ia/ha por colmo 

Testemunha 2,2 a 

Abamectin 10 0,80 b 

Abamectin 25 0,53 b 

Abamectin 50 0,26 b 

CV (% } 39,558 

Número médio 

% E de orifícios 

63,63 

75,75 

87,87 

por colmo 

7,0 a 

6,13 ab 

4,80 ab 

3,93 b 

28,961 

Obs.: Na mesma coluna, médias seguidas da mesma letra nao di 

ferem estatisticamente entre si, pelo teste de Tukey a 

5% de probabilidade. 

4.5.2. Ensaios N9 2 e N9 3 

o segundo experimento de campo foi prejudica-

do pela açao predatória de formigas, as quais eliminaram as 

massas de ovos utilizadas na infestação artificial. Este fa 

to não permitiu coletar os dados referentes à eficiência do 

produto testado em dosagens menores. 

Com relação ao terceiro experimento, foram 

inoculadas lagartas de 29 ínstar, porém a avaliação final nao 
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mostrou presença de lagartas em nenhum dos colmos marcados, 

isto devido provavelmente ao rnesrro l1'Otivo exr;osto anteriormente. 

Os resultados obtidos permitiram avaliar ape

nas o número médio de orificios por colmo (Tabela 19) , nao 

havendo diferença estatistica entre os tratamentos. 

Tabela 19. Número médio de orificios por colmo obtidos no ter 

ceito experimento de campo. Piracicaba, SP, 1987. 

Tratamento/Dosagem 

g i.a/ha 

Abamectin 2,0 

Abamectin 5,0 

Abamectin 15,0 

Abamectin 20,0 

Abamectin 30,0 

Testemunha 

cv C%) 

Nó médio de orificios 

por colmo 

5,06 a 

3,86 a 

2,93 a 

3,40 a 

3,60 a 

3,40 a 

36,350 

Obs.: Na mesma coluna, médias seguidas da mesma letra, nao 

diferem estatisticamente entre si, pelo teste de Tu

key a 5% de probabilidade. 

4.6. EFEITO DO ABAMECTIN SOBRE A. 6lavipe4 

CHYMENOPTERA-BRACONIDAE) PARASITO DE LAGARTAS DE 
V. .6ac..c..ha/tali4 

Os resultados obtidos mostram a alta susceti-
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bilidade dos adultos de A. ólav~pe~ ao produto 

(Figuras 5 e 6). 

Abamectin 

% M)RI'ALIDADE 

100 r--

12,5 -
o 

T 2,5 

:--"' r- :--

5,0 10,0 15,0 

r--

25,0 
CONCEt'fl'RAÇÃO 

g.ia/ha 

Figura 5. Porcentagem de mortalidade de A. ólav~pe~ após 12 

horas do tratamento com Abamectin em diversas dosa 

gens. Temp.: 24±0,59C; UR: 75+5%; Fotofase: 14 h. 

Nê l~ avaliação realizada 12 horas apos a pul 

verização do proc~to, foi observada uma mortalidade de 100% 

em todas as dosa0ens testadas, ao passo que na testemunha a 

mortalidade atin~:iu o valor médio de 12,5% (Figura 5) • 
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Figura 6. Porcentagem de mortalidade de A. 6iavipe~ após 36 

horas do tratamento com Abameqtin em diversas dosa 

gens. Temp.: 24+0,50 C; UR: 75+5%; Fotofase: 14 h4 

Na 2~ avaliação, 36 horas após a pulveriza-

çao, a testemunha mostrou uma elevada porcentagem de morta

lidade (93,3%). Os resultados referentes as duas avaliaç6es 

estão expressos nas Tabelas 20 e 21. 



Tabela 20. Tratamentos, número de adultos de A. 6lav~pe~, vivos (V) e mortos (M) 12 ho 

ras após aplicação do produto Abamectin. Piracicaba, SP, 1987. 

Tratamentos/Dosagens (g.ia 150 1 H2O) 

Repetições 2,5 5,0 10,0 15,0 25,0 Testemunha 

V M V M V M V M V M V M 

1 O 30 O 30 O 30 O 30 O 30 26 4 

2 O 30 O 30 O 30 O 30 O 30 28 2 

3 O 30 O 30 O 30 O 30 O 30 25 5 

4 O 30 O 30 O 30 O 30 O 30 26 4 

0'1 
co 



Tabela 21. Tratamentos, número de adultos de A. 6lavipe~, vivos (V) e mortos (M) 36 ho 

ras após aplicação do produto Abamectin. Piracicaba, SP, 1987. 

Tratamentos/Dosagens (g.ia/150 1 H2O) 

Repetições 
~" 

2,5 5,0 10,0 15,0 25,0 Testemunha 

V M V M V M V M V M V M 

1 O 30 O 30 O 30 O 30 O 30 O 30 

2 O 30 O 30 O 30 O 30 O 30 3 27 

3 O 30 O 30 O 30 O 30 O 30 3 27 

4 O 30 O 30 O 30 O 30 O 30 2 28 

0'1 
1.0 
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5. CONCLUSÕES 

Os resultados obtidos nas condições do prese~ 

te trabalho, permitem as seguintes conclusões: 

a) Estudos referentes à quimioesterilização de V • .6a.c.c.hct.Jr.aLW 

(Fabricius, 1794) 

a.l. Estudos a partir da fase larval 

- As DL50 verificadas para V~a.ea. .6a.c.c.h~~.6 

aos 20 dias de desenvolvi.rrento larval sao de 1,8030; 0,0096 e 

0,0010 ppm para os produtos Diflubenzuron, Chlorfluazurcn e Aba 

mectin respectivamente. 

- Os TL50 verificados na fase larval para os 

produtos Diflubenzuron a 4,0; 10,0 e 14 ppmi Chlorfluazurona 

-4 -3 -0,5 e 1,0 ppm e Abamectin 8xlO e 8xlO ppm sao de 15,81; 

15,18; 11,22; 25,46; 8,25; 37,36 e 15,91 dias respectnrcmente. 

- Os produtos Abamectin, Chlaifluazuron e 

Diflubenzuron fornecidos as larvas de V. .6 a. c. c. ha.Jta.-

l~.6 através de dieta artificial, não afetaram, nas co~centra 

ções testadas, nenhum dos parâmetros biológicos referentes à 

fertilidade das fêmeas. 
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- Foram verificadas alterações nas viabilida 

des larval e pupal apenas nos tratamentos com Diflubenzuron, 

nas concentrações de 0,05 e 0,1 ppm. 

- A concentração de 0,1 ppm do produto Diflu

benzuron foi o tratamento que mais prolongou o desenvolvime~ 

to larval, apresentando uma diferença de 3,47 dias quandooam 

parado com a testemunha. 

a.2) Estudos a partir da fase pupal 

- O Abamectin na concentraçãore 2,5xlO-5 % foi 

a única substância que provocou 100% de esterilidade nos adul 

tos provenientes de pupas tratadas. 

- As maio~es porcentagens de esterilidade fo

ram compativeis com as maiores concentrações das substâncias 

esterilizantes testadas. 

- A viabilidade das pupas tratadas caiu com o 

aumento das concentrações dos produtos testados. 

Pupas de V. ~accha~ati~, com 5 dias de ida

de, embebidas em agua por um periodo de 5 minutos, não tem 

alterações na sua viabilidade. 

a.3) Estudos a partir da fase adulta 

- O produto mais eficiente no tratamento de 

adul tos visando a esterilização ,foi o Abarnectin nas dosagens de 6 O i 

64,5 e 66 mg de i.a/l de sol. mel 10%. 
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- As substâncias testadas nao foram repelen

tes para os adultos de V. ~accha~ai~~. 

- A alimentação nao altera o período de vida 

dos adultos de V. ~accha~ai~~. 

b) Outros ensaios 

- O produto Abamectin quando aplicado no cam

po, mostrou eficiência de até 87,87% no controle de lagartas 

de V. ~accha~ai~~. 

- O adulto do parasitóide A. 6iav~pe~ mostrou 

se muito suscetível ao produto Abamectin. 
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Tabela 1. NÚIlero total de ovos por repetição e nédia por tratanento do experimento de alimentação de 

larvas de V • .6aeeh~. Piracicaba, SP, 1987. 

TrataIrento/Dosagem Repetições 

(ppm) I 11 III IV V VI VII VIII IX X XI XII M 

Chlorfuazuron lxlO-9 315 822 215 714 446 21 135 446 273 735 756 14 407,66 
5xlO-9 576 459 475 59 525 563 441 407 323 283 291 32 369,50 
5xlO-8 373 248 463 181 74 491 588 83 667 131 627 340 355,50 
5xlO-7 668 348 848 526 763 175 O 479 172 247 646 O 406,00 

Abanectin 8xl0-6 751 346 419 300 565 575 453 520 638 O 6 38 384,25 
lxl0-6 403 581 838 155 561 76 293 561 351 559 476 266 426,66 
lxlQ-5 611 342 103 O 184 373 731 642 852 285 471 534 427,33 
8xl0-5 500 728 339 566 O 365 370 341 564 60 113 660 383,83 

Diflubenzuron 5xlO -5 722 706 918 547 427 428 398 472 681 441 308 281 527,41 

0,005 516 610 477 135 403 308 551 609 544 541 O 312 417,16 

0,05 306 485 312 367,66 

0,1 340 426 355 545 416,75 

Testemunha 474 917 439 425 685 532 291 661 561 598 O 210 482,75 
CP 
N . 



Tabela 2. Porcentagem de ovos viáveis por repetição e média por tratamento do experimento de al:imentação 
de larvas de V. .óaeeha!t.aLi..6. Piracicaba, SP, 1987. 

Tratanento/Dosagern RepetiçÕes 

(wn> I II lI! IV v VI VII VIII IX X XI XII M 

Ollorf1uazurm lxlO-9 99,04 100,00 100,00 50,42 93,27 100,00 82,96 78,25 83,15 100,00 100,00 0,00 82,25 
5)(.10-9 100,00 99,56 97,89 64,40 98,85 97,33 88,20 93,85 100,00 100,00 100,00 100,00 95,00 
5xlO-8 100,00 99,59 100,00 92,26 85,13 91,03 83,16 81,62 99,55 73,28 100,00 93,82 91,62 
5xlO-7 98,95 88,21 99,05 87,83 99,60 100,00 75,36 82,55 99,19 99,22 92,99 

J\l:lamaCtin 8xlO-6 90,67 80,05 97,13 97,66 94,69 78,40 95,80 97,88 96,39 0,00 68,42 81,S:) 
.lxlO-6 100,00 99,31 55,72 95,48 26,38 88,15 91,80 87,52 93,73 69,94 84,45 6,39 74,90 
lxlO-5 97,70 75,14 92,23 70,10 97,58 45,96 100,00 96,49 97,89 90,44 95,50 87,11l 
8x10-5 87,40 97,11 95,57 100,00 86,30 91,89 97,36 95,74 58,33 67,25 97,12 88,55 

Diflubenzurw 5xlO-5 98,61 96,17 89,65 99,63 24,12 71,72 96,23 97,03 87,66 97,73 86,68 100,00 87,10 
0,005 93,99 91,31 100,00 81,48 92,80 59,74 97,09 97,70 99,44 100,00 73,39 89,72 

0,05 95,09 98,96 94,23 96,09 

0,1 92,94 93,66 84,5Q 93,21 91,07 

Testanunha 91,35 79,71 85,64 79,76 99,56 99,24 99,31 95,00 92,69 98,66 12,85 84,88 

ex> 
LV 



Tabela 3. Porcentagem de larvas que não eclodiram };X)r repetição e média };X)r tratamento do experimento de 
alimentação de larvas de O • .6aeeha.Jr..aLú.,. Piracicaba, 8P, 1987. 

Tratanento/Dosagem Rep:ltições 

(am) I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII M 

Chlorfluazunn 1xl0-9 0,95 0,00 0,00 39,77 6,72 0,00 13,33 19,95 13,18 0,00 0,00 0,00 7,82 

5xlO-9 0,00 0,43 2,10 35,59 1,14 2,66 12,77 6,14 0,00 0,00 0,01) 0,00 5,06 
5xlO-8 0,00 0,40 0,00 ' 6,62 14,86 8,96 16,83 18,37 0,44 26,71 0,00 6,17 8,2d 

5xlO-7 1,05 11,78 0,94 12,16 0,39 0,00 24,63 17,44 0,80 0,77 6,99 

Abanectin 8xlO-6 9,32 19,36 2,86 2,33 4,24 21,56 0,00 1,92 3;60 0,00 31,57 8,79 

1xl0-6 0,00 0,68 44,27 4,51 69,69 11,84 8,19 9,62 5,98 29,51 15,54 93,60 24,45 

lxlO-5 2,29 24,85 7,76 29,89 2,41 54,03 0,00 1,87 2,10 9,55 4,49 12,65 

8xlO-5 12,60 2,88 4,42 0,00 13,15 7,56 2,34 3,90 0,00 32,74 2,87 7,49 

Jjiflubenzuron 5xlO-5 1,38 1,98 10,34 0,36 8,19 28,27 0,75 2,54 12,04 2,26 13,31 0,00 6,78 

0,005 5,23 8,68 0,00 18,51 6,20 36,03 2,90 2,29 0,55 0,00 26,60 9,72 

0,05 4,90 1,03 5,76 3,89 

0,1 6,76 6,33 15,49 0,00 7,14 

'1'est.enunha 0,00 0,00 0,00 0,00 0,43 0,75 0,68 3,17 4,45 1,33 20,95 0,34 

CX> 
li'> 



Tabela 4. porcentagem de ovos estéreis por repetição e média por tratamento do experimento de alimentação 
de larvas de V. .6aeehMaLiA. Piracicaba, SP, 1987. 

Tratamanto/Oosagem Repeti9Ões 

(ppn) I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII M 

0ll0rf1uazUIal 1xl0-9 0,00 0,00 0,00 9,80 0,00 0,00 3,70 19,95 13,18 0,00 0,00 100,00 12,21 

5xl0-9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
5xlO-8 0,00 0,00 0,00 1,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 
5xlO-7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 O,GO 0,00 J,OO 

Abamectin 6xl0-6 0,00 0,57 0,00 0,00 1,06 0,00 4,19 0,19 0,00 100,00 0,00 9,63 

1xl0-6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,85 0,28 0,53 0,00 0,00 0,30 
lxlO-5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 '~,17 0,00 0,00 0,00 0,10 
8xlO-5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,54 0,54 0,29 0,35 41,66 0,00 0,00 3,94 

Oiflubenzuron 5xlO-5 0,00 1,84 0,00 0,00 84,07 0,00 3,01 0,42 0,29 0,00 0,00 0,00 7,46 

0,005 0,77 0,00 0,00 0,00 0,99 4,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,54 

0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,1 0,29 0,00 0,00 6,78 1,76 

'l'estelwnha 0,00 1,09 2,27 0,00 0,00 0,00 0,00 1,81 2,85 0,00 66,19 6,74 

ex> 
U1 



Tabela 5. NÚIIero total de ovos por repetição e média por tratarrento do experimento de inersão de pupas 
de V. ~acchah~. Piracicaba, SP, 1987. 

~ .. _-._~---~ 

'l'ratancnto/Oosagem Repetições 
ti) I II III IV V VI VII 

" 

Dlflubenzuron 2,S 359(66) 214 (55) 169(33) . 306(60) 439(18) '232 (45) 516(100) 
6,0 453(81) 215 (40) 382 (68) 0(9} 21&(42) 23(13) a(UI 
9,0 553(96) 409 (11,5) 102(26) 451(80) 6110,5) 539(94) 333(63) 

12,0 405 (69) 122 (281 • 66(23) 

AbamectJ.n 9,OxlO-1 216 (41) 515 (99) 508(81) 511(89) 110 (27) 540(95) 406 (10) 

2,5xlO-6 215(55) 198(36) 229(43) 681(105) soem, 481(85) 501(Só) 

9,OxlO-6 132(29) 234 (461 558(91) 466(82) 40(19) 0(9) 

2,5xlO-5 21(15) 0(9) 148(30) 0(91 263(52) 6 (10,5) 0(9) 

Ollorfluazuroo 1,2 519 (90) 421(76) 420(15) 0(9) 195(35) 509(88) 283(51) 

2,2 585U01) 696(106,51 25(141 30 (161 241(48) 243(49) 380(61) 

2,4 256(51) 0(9) 415(84) 0(9) 0(9) 0(9) 83(25) 

2,1 0(91 0(9) 

'l'estemJnha 612(184) 562 (981 0(.91 602(102) 411(141 532 (93) 696(106,5) 

Cbs.' Os mluerOS entre parênteses ~t:am o núme.to da ~ do teste ~ I<ruskal-Wallis. 
(-} .. Não foralll obtidas posturas. Continua 

ex> 
0'1 



Tabela 5. Número total de ovos por repetição e média por tratamento do experimento de inersão de pupas 
de V. .6ac..c..hMalM. Piracicaba, SP, 1987. (continuação) 

Trat:amento/Dosaç;em Repetições M R 
C,) VIII IX X XI XII 

Diflubenzurm 2,5 33(18) 192 (34) 409 (71,5) 278(56) 75 (24') 27&,50 53,29 
6,0 166(31,5) 520 (91) 442(79) 242,70 -16,65 
9,0 435 (77) 0(9) 323(61) 0(9) 32(17) 265,25 59,50 

12,0 197,66 40,00 

.AIlanectin 9,Oxlo-7 294(59) 468(83) 206(;m 346(64) 287(58) 372,25 54,:>0 
2,5xlQ-6 752U08l 166 (31/5) 0(9) 333,90 46,46 
9,OxlO-6 238,30 27,13 
2,5xlO-5 268(53) 89,00 9,00 

Chlorfl.uazw::t:n 1,2 230(44) 0(9) 325(62) 363,50 54,:>0 ' 

2,2 207(38) 253(50) 210(39) 42 (20) 0(9) 264,72 46,46 

2,4 43(21) 214,25 27,13 

2,7 0,00 9,00 

'.l'estem.mha 523(92) 670U03) 235(47) 348(65) 410(73) 471,75 80,54 

Clls.; Os llÍll1ero6 entre parênteses :representam o niímaro de ordP.m do teste de KI:U.ska.lt-Wal. 
{-I .. Não foram à>tidas posturas. 

OJ 
-....J 



Tabela 6. Porcentagem de ovos viáveis por repetição e rrédia por tratamento do experimento de :ilrersão de 
pupas de ~ . .óacchMa1Á..-6. Piracicaba, SP, 1987. 

TrataIrento/Dosagem Repetições 

(%) I II III IV V VI VII 

Diflubenzun:n 2,5 49,86 (21) 98,54(67) 97,04(59) 73,85(32) 86,OÓ(38) 77,15(35) 63,71(26) 

6,0 98,45 (66) 56,67(22) 69,63(28) 74,31(33) 0,00(9) 0,00(9) 

9,0 100,00(89) 99,02 <74,5) 100,00 (89t 89,6l{431 85,58(36) 100,00(89) 

12,0 98,76(69) 60,65 (24) 0,00(9) 

Abalrectin 9,oxio-7 100,00(.89) 97,39 (61) 91,14(45) 9l!,82CJO} 96,36(63) 93,88(49) 58,12 (23) 

2,5xlO-5 86,90(41) 96,96 (57) 97,81(63) 94,32(50) 96,00(52) 99,37(76) 99,40(77) 

9,01'10-6 100,00(89) 100,00(89) 100,00(89) 98,28(65) 100,00(89) 

2,5xlO-5 0,00(9) 0,00 (9) 0,00(9) 0,00(9) 

ChlorfluazUl:cn 1,2 97,30(60) 97,65(62) 100,00(89) 96,41(.54) 89,58(42) 93,63(48) 

2,2 36,23(19) 71,40 (31) 0,00(9) 42,73(20) 70,78(30) 0,00(9) 14,49 (18) 

2,4 100,00 (89) 98,73(68) 0,00(9) 

2,7 

TestemJnha 100,00(89) 91,10l44} 98,83(71) 100,00(89) 100,OO(89} 100,00 (8S!) 

Chs.: Os níínems entre parênteses representam o mÍllero de ordem do teste de l<ruskal-Wallis. 

H = Não foram wtidas posturas. Calt.inUa 

co 
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Tabela 6. Porrentagem de ovos viáveis por repetição e nédia por tratamento do experimento de irrBrsão de 
pupas de 'D. -óac.c.hMaLLó. Piracicaba, SP, 1987. (continuação). 

Tratarrento/'Oosagem Repetições ti R 
(i) VIII IX X XI XII 

Oiflubenzurm 2,5 100,00(89) 98,95 (73) 86,30(39) 86,69 (40) 68,00 (77) 82,17 45,42 

6,0 70,48(29) 100,00(89) 74,66(34) 60,57 35,33 

9,0 0,00(9) 0,00(9) 76,53 56,90 

U,O 53,13 34,CO 

Abanectin 9,OxlO-7 92,51{471 97,00(56) 99,02 (14 ,5) 98,84(72) 100,00 (S9) 93,59 60,79 

2,5x10-6 99,73(78) 98,19164) 96,52 62,00 

9,OxlO-6 99,65 84,20 

2,5xlO-5 O,OO{!!) 0,00 9,00 

Chlorfluazuron 1,2 100,00(89) 96,92 (55) 96,43 62,38 

2,2 0,00(9) 61,42(20) 0,00 (9) 0,00(9) 27,30 16,64 

2,4 0,00(9) 49,68 73,75 

2,7 

Teste!runha 96,74(56) 100,0(1(89) 85,95(37) 94,82(511 100,00(89) 97,04 72,09 

<l>s.: Os niíneros entre paIênteses representam o nÚl1ero de ordem do teste de Kruskal-wallis. 

H .. Nao foram cbtidas posturas. , 

(X) 
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Tabela 7. Porcentagem de larvas que não eclodirarn, por repetição e m§dia por tratamento do experimento 
de :inersão de pupas de V. .6aeehaAali..J.:.. Piracicaba, SP, 1987. 

Trat:<urento,/l)Qsageu Repetições 
li) 1 II III IV V VI VII 

" 

Diflubenzuroo 2,5 5,84(76) 1,45(531 2,~5(63) " 6,86(78)' 13,89(86) '18,i)6(d8) 23,O:i(éí91 

6,0 '1,54 (56) 31,16(~5) 28,79(93) 15,13(87) 0,00 (21) 0,00(21) 
9,0 0,00(21) 0,97(46,5) 0,00(211 8,64 (80) 0,00(21) 9,64 (83) Z,311(67) 

12,0 1,25(52) 39,34(98) 0,00 (21) 

J\bam;lctin 9,OxlO-7 0,00(211 2,60(60) 6;69 (77) 1,17(51) 1,81(58) 5,37(73) 36,45(96) 

2,5xlO-6 4,36 no} l,5l(541 0,87(451 5,67(74) 4,00(69) 0,62(44) 0,59(43) 

9,Oxlo- 6 0,00(211 0,00(21) 0,00(21) 1,07 (49) 0,00(21) 

2,5xlO-5 0,00(21) 0,00(21) 0,00 (21) 0,00(21) 

Ollorfluazunn 1,2 2,69(611 , 2,34(591- 0,00(211 3,58(68) 4,91(71) ~,36(761 

2,2 56,06 (99) 24,71(91) O,OO(21} 0,00(21) 25,72(921. 23,45 (901 0,00(211 

2,4 0,00(21) 0,00(;21) 0,00(21) 

2,7 

Test:enunha O,OQ(21) 8,89(81l 0,00(21) 0,00(21) O,00(211 0,00(21) 

Cbs.1 Os núnettlS enoe parênt..eses xepresentarll o JlÚn2ro da ordem do teste da l<xUskal-Wallis. 

(-l .. Não faraill obtidas posturas. 'Cootinua 

\O 
o 



'l'abela 7. Porcentagem de larvas que não eclodiram, por repetição e média por tratamento do experimento 
de i.rrersão de pupas de V • .6ac..c..haJtaLi.4. Piracicaba, 8P, 1987. (continuação) 

'l'ratarlento,1Josagem RepetiçÕes K R 
(i) VIII IX X XI XII 

Diflubenzuron 2,5 0,00 (21) 1,04 (48) 13,20(85) 10,79(84) 29,33(94) 10,61 72,oa 

6,0 0,00(21) 0,00(21) 0,00(21) d,51 48,33 

9,0 0,00(21) 0,00(21) 9,37(82) 3,19 46,35 

12,0 13,53 57,00 

J.baroectin ~,Oxl.O-7 7,48(79) 2,99(.641 0,97(46,51- 1,15CiOl 0,00(211 5,55 58,04 

2,5xl.O-6 0,26(42) 1,80 {571 2,18 55,33 

!l,Oxl.O-6 
0,21 26,60 

2,5xl.O-5 0,00(21) 0,00 21,ao 

Chlorfluazutan 1,2 0,00(21) 3,07(65) 2,66 !i5,2:i 

2,2 39,13(971 0,00(21) 5,23(721 O,OO(2lt 15,84 511,7J 

2,4 0,00 (21) 0,00 21,00 

2,7 

Test:emmha 3,25(66) 0,00(.21) 1,70(56). 2,87(621 0,00(21) 1,51 37,45 

Cbs.; Os níireros ent..-e patênteses representam o número de otdem do teste de I<xuskal-wall1s. 

H .. Não foram obtidas posturas. 

~ 
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Tabela 8. Porcentagem de ovos estéreis por repetição e média por tratamento do experi.rrll=:!nto de i.rrlI=:!rsão 
de pupas de 'O. -6aeertaJLalM. Piracicaba, SP, 1987. 

Tratamento/Oosagem Repetições 
(,) I IX III ])I V VI VI! 

" 

Diflubenzu:ton 2,5 44,28(81) 0,00(25,5) , O,OO(25,5J ' 19,28(76) 0,00(25;5) 3,87(64,5) 13,1:)(7;) 

6,0 -0,00 (25,5) 11,16('.3) 1,57(58) 10,55(71) 100,00(91,5) 100,00(91,3) 

9,0 0,00(25,5) O,OO(25,S) 0,00 (25,S) 0,00(25,5) 0,00(2:>,S) 0,74,53) 11,11(72) 
12,0 O,OO(25,:i) O,OO(2S,S) 100,00(91,5) 

J\haaectin 9,OxlO-7 O,OO{25,5) 0,00(2S,5) 2,16(60) 0,00(25,5) 1,81(59) O,00(25,S) 5,41(66) 

2,5xlO-6 8,72(70) 1,51(S71 l,311S6) 0,00(2S,S) 0,00(25,S) O,OO(25,S) 0,00 (..!5,:i) 

9,OxlO-6 O,OO(2S,5) 0,00 (2S,S) 0,00(25,5) O,6H52t O,OO(2S,5) 

2,SxlO-S 100,00 (91,5) 100,00 (91, 5) 100,00(91,S) 100,OO(91,S} 

Ollorf1uazurcn 1,2 0,00<2S,5) 0,00(25,5} 0,00(25,S) O,OO(2S,S) S,SO(67) 0,00(25,5) 

2,2 7,69 (69) 3,87(64,5) 100,00(91,5) 100,00 (91,S) 31,53(79) S,76(68) 100,OiH:H,:i) 

2,4 0,00(25,5) 1,26(55) 100,00(91,3) 

2,7 

Test:em.mha 0,00<25,51 O,OO(25,5} 1,16(54) 0,00(25,51 0,00(25,51 0,00(25,:;) 

<lls.; Os núneroa entre parênteses xepxesentalll o illÍIrel:o de ord.;!m do teste de Kruskal-Wall1s. 

(-) .. N"ao foralll obtidas po6turas. cont.J.mul 

~ 
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Tabela 8. Porcentagem de ovos estéreis por rer:etição e nédia por tratamento do experinento de inersão 
de pupas de D • .óacchcvutLÚl. Piracicaba, SP, 1987 (continuação). 

TrataIrento/Dosaç:em Repetições M R 
(\) VIII IX x XI XII 

DlflubenzurOll 2,5 0,00(.25,5) 0,00{25,51 0,48(51) 2,51(62) 2,66(63) 7,18 50,00 

6,0 29,51(78) 0,00 (.25,5) 25,33(77) 30,90 €5,57 

9,0 0,00(25,51 100,00(91,5) 90,62(83) 20,24 45,25 

12,0 33,33 47,50 

~ 9,OxlO-7 0,00(25,51 0,00(25,51 0,00(25,5) 0,00(.25,5) 0,00(25,51 0,78 34,54 

2,5x10-6 0,00(.25,5) 0,00 (.25,5) 1,28 37,33 

9,OxlO -6 0,12 30,80 

2,5xlO-5 100,00 cn,5) 100,00 91,50 

Clüorflu..;:<ul-OIl 1,2 0,00(25,5) 0,00(25,5) 0,68 30,68· 

2,2 46,37(82) 100,00(9.1,51 33,33(80) 100,00l91,5) 57,14 dl,b2 

'2,4 lllO,OO(91,51 50,31 65,88 

2,7 

Testemmha 0,00(25,5) 0,00 (25,51 12,35(741 2,29(61) 0,00(25,51 1,43 35,73 

(l)s.: Q; nÚ\eros enti9 parênteses :representam o nGn-exo de o:cdeIII do t:P...ste de Kruskal-Wall1s. 

{-I .. Não foram ootidas posturas. 

1.0 
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Tabela 9. Trata:rrento de pupas fêrreas. NÚIrero de pupas tratadas, porcentagem de viabilidade (% V) por 

repetição e nédia por trata:rrento (M) do experimento de i.nersão de pupas de V. l.lac.c.hMa1.L6. 

Piracicaba, SP, 1987. 

Repetição 
Trata:rrentos/Dosagem N9depupas 

(%) I II M tratadas 
%V 

Diflubenzuron 2,5 100 100 100 20 

6,0 . 80,0 80,0 80,0 20 

9,0 55,0 65,0 60,0 20 

12,0 20,0 10,0 15,0 20 

Abarrectin 9,Ox10-7 100 100 100 16 

2,5xlO-6 87,5 87,5 87,5 16 
9,Oxl0 -5 62,5 75,0 68,75 16 

2,5xlO-5 66,67 70,0 66,67 30 

Chlorf1uazuron 1,2 100 100 100 20 

2,2 60,0 60,0 60,0 20 

2,4 50,0 60,0 55,0 20 

2,7 10,0 10,0 10,0 20 

Testenunha 100 100 100 20 

u;l 
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Tabela 10. TrataIrento de pupas machos, nÚIrero de pupas tratadas, porcentagem de viabilidade (%V), por 

repetição e média por trataIrento (M) do experimento de imersão de pupas de '(). .6ac.c.haJz.aLL6. 

Piracicaba, SP, 1987. 

Repeticão 
Tratamentos/Dosagem 

M 
N9 de pupas 

(%) I 11 tratadas 
%V 

Diflubenzuron 2,5 100 100 100 20 

6,0 80,0 80,0 80,0 20 

9,0 80,0 100,0 90,0 20 

12,0 15,0 35,0 25,0 20 

Abarra::tin 9,Oxl0-7 100 100 100 16 

2,5xlO-6 62,5 87,5 75,0 16 

9,Oxl0 -5 75,0 87,5 81,25 16 
2,5xlO-5 50,0 30,0 40,0 30 

Chlorfluazur.on 1,2 100 100 100 20 

2,2 55,0 75,0 65,0 20 

2,4 20,0 30,0 25,0 20 

2,7 10,0 10,0 10,0 20 

Testemunha 100 100 100 20 

'-" 
Ul . 



Tabela 11. Núrrero total de ovos fDr repetição e média fDr tratarrento do experimento de alimentação de 
adultos de D. -6aCchMaLiA. Piracicaba, 8P, 1987. 

Trat:anento/Dosagem Repetições 
(i) I 11 III IV V VI VII 

" 

Dlflubenzwxn 2,0 300(13,5) 589(168) 212(90) . 486(156) . 362(127) . 474 (147) 399(134) 

4,0 476 (148,5) 608(172.> 38(48) 540 (159) 522(155) 585(167) 322 (119) 

5,5 73(57) 118(69) 415(137) 30(44) 0(19) 211(89) 232(104) 

7,5 0(19) 60(55) 160(76) 300(95,5) 0(19) 109(49) 483(153) 

Abanectin 60,0· 0(19) 71(86) 145 (73) 108(66) 0(19) 0(19) 0(19) 

63,0 552(160) 555(161) 187(80,5) 59(:4 ) ),99 (1111 0(19) 267(101) 

64,5 0(19) 78(59) 0(19) 91(63) 186(79) 0(19) 456(144) 

66,0 0(19) 84(62) 208(88) OU9l 0(19) 0(19) 0(19) 

Chl.orfluazurro 0,15 20(87) 93(64) 246(97) 119 (70) 191(83) 408(135) 7H(179) 
0,25 0(19) 83(61) 220(921 0(19) 17(42) 421(138) 'l(19} 

0,35 0(19) 54(52) 558(162} 245(961 57(53) 154(75) 526(157,5) 
0,40 25'}(99,5) 44(49,5) 528(157,5) 395(131) 423 (138,5) 429 (141,5) 344tl20,5} 
0,45 165(77) 25(43) 604(171) 0(19) 34(46) 123(71) 74 (58) 

TesteIrunha c/aliIrento 569 (165) 465(145) 719(1781. 495(154) 1)31123) 524 (156) 236(94) 
'l'est.em.mha s/aliIrento 369 (129) 429 (141,51 273(102) 81(60) . 447(143) 257(931 39.2 (130) 

Chs., Os núnems entte parênteses representam o número da ordem do teste da Kruskal-Wallis. 

H .. N"ao foram obtidas IJOStllras. COntinua 
* '" LOsagens expressas em miligramas da ingrediente ativo ror litro da solução de mal a 10\. 

~ 
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Tabela 11. NÚInaro total de ovos por repetição e nédia por tratamento do experimento de alimentação de 
adultos de V. .óac.c.hM.aLi...6. Piracicaba, SP, 1987. (contmuação) 

Tratalrento/tlosagem Repetições H R 
(i) VIII IX X XI XII 

Oiflubenzuroo 2,0 237(95) 187(80,5) 577(166) 35 (471 273(102) 344,25 110,:,0 

4,0 475(148) 288(107,5) 469(146) 0(19) 361(126) 3~0,33 12ó,p 

5,5 313(117) 663(176) 596 (17ú) 32(45) 355(124) 257,33 95,92 

7,5 397(133) 99(65) 292(108) 0(l9) 568(164) 206,08 79,63 

J\I.laneCtin 60,0'" 16(40,51 259 (99,51 200(861 476(149,5) 0(19) 106,25 55,46 

63,0 288(106,51 182(781 0(19) 188(82) 309 (1151 240,5 90,58 

64,S O(9) 396 U321 0(19) O(9) 147(74) 225,66 55,42 

66,0 0(19) 5(38) 0(19) 0(19), 0(19) 99,00 29,92 

Chlorfluazun:n 0,15 318(1181' 219 (911 O{l9) 277(103) 0(19) 234,58 &,75 

0,25 16(45) 0(19) 229(93) 0(19) 112(68) 91,50 52,46 

0,35 197 (84) 679(177). 199 (85) 311(116) 44 (49,S) 252,16 93,83 

0,40 296(109) 662(175) 410(136) 764(180) 366 (128l.. 410,00 130,50 

0,45 265(105) 0(19) 48(Sll 423(1~,5) , 129(72) 159,16 72,63 

Testenumha c/ali.lrento 622(174) 614(1731 560(163) 346 (lll) 299(111) 483,5 146,50 
TestelllJllha s/al:iJrento 344(120,5) 478(151 299(111) 360(125) 594(169) J61,91 123,33 

ebs.; Os nÚlreros entre parênteses representam o ruJaexo de ordem do testa de Kruskal-Wallls. 

H '" Não foram obtidas posturas. 

'" '" Dosagens expressas em mil1granas 00 ingrediente ativo ror litro 00 solução 00 m:ll a 10i. 

1..0 
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Tabela 12. Porcentagem de ovos viáveis por reps!tição e média por tratarrento do experimento de alimenta
ção de adultos de V. J.>ac.c.hMaLú... Piracicaba, SP, 1987. 

Tratanento/Dosagem Repetições 

m I II 111 IV V VI VII 
" 

. Diflubenzw:al 2,0 92,00195) 53,65(46) 43,39 (43) 100,00 (137) 92,81(100) 100,00~137)' 100.00(137) 

4,0 78,15(67) 78,94 (6jl) 100,00(137) 100,00(137) 88,50(81) 95,04 (113) 55,90(48) 

5;5 0,00(14) 88,13 (80) 10C,OO(lJ7) 0,00(14) 63,98(54) 14,53(33) 

7,5 0,00(14) 36,25(39) 0,00(14) 27,52(35) 91,18(91) 

AbaIooctin 60,0· 19,71(34) 0,00(14) 0,00(14) 

63,0 93,47(107) 86,12(77) 9:l,39 (l05 91,52192) 33,44(37) 94,00(110) 

64,5 78,20(68) 0,00(14) 40,32(40) 92,~8(103) 

66,0 3,57(29) 82,69(74) 

Qllorfluazurm 0,15 67,64(56) 13,97(2) 54,87(47) 89,07(85) 94,76(112) 100,00(137) 100,00(137) 

0,25 95,18(115) 93,63(108) 0,00(14) 99,04(129) 

0,35 50,00 (44) 88,53(82) 61,63(51) 0,00(14) 0,00(14) 91,85(94) 

0,40 67,56(57) O,OO(4) 76,51 (28) 82,78(75) 43,02 (42) 5,82(31) 5,81(30) 

0,45 93,33 (104) 0,00(14) 0,00 (14) 0,00(14) 70,73(61) 0,00(14) 
Testeullnha c/a1:iJrentação 91,03(30) 89,89 (86) 90,26(88) 
Testemunha s/al:iJrentação 97,68(122) 97,66 (121) 50,91(45) 

88,88(83) 
34,56 (38) 

95,18(114) , 
92,84(101) 

95,61(117) 
90,66(89) 

82,62(73) 
93,21(125) 

Cbs.; Os llÚm::m>s entre parênteses repre;.;entam o llÚnm'o da ordem do teste da Kruskal-wall1s. 

(-) .. Não faram t:ibtida3 posturas. COntinua 

• Dosagmsexpressa.em milisramas de ingrediente ativo por litro de solução de /001 a l0' • 

\Q 
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Tabela 12. Porcentagem de ovos viáveis por repetição e média por tratanento do experimento de alimenta
ção de adultos de V. .6ac.c.ha!t..aLú.,. Piracicaba, SP, 1987. (continuação). 

Trata:rentojl)osaç:em Repetições H R 
l') VIII IX X XI XII 

Oiflubenzuroo 2,0 ' 0,00(14) 62,56 (~3) 9'l,96U2d) 0,00Cl4) 93,40(106) 69,73 76,67 

4,0 100,00(37) 76,38(65) 100,00(137) 92,79(99) 87,7~ ~9,0~ 

5,5 61,34 (50) 70,28 (60) 76,84(66) 0,00(14) 98,02(123) 52,07 58,64 

7,5 96,97(120) 100,00(1371 100,00(137) 98,76(127) 61,18 7::1,33 

Jlbanectin 60,0· 0,00(14) 95,7'3(18) 95,5(116) 91,80(93) 43,25 57,57 

63,0 92,70(98) 92,85(02) 92,55(96) 87,70(79)' 85,77 90,30 

64,5 40,90(41) 0,00 (14) 42,06 46,67 

66,0 0,00(14) 28,75 39,00 

Chlorfluazuron 0,15 98,14 (124) 96,34(119) 100,00(137) 81,18 9il,60 
0,25 0,00(4) 68,99(58) 93,7:;(109) 64,37 7<3,14 

0,35 0,00 (14) 94,55(111) 73,36 (63) 61,73 (52) 0,00(14) 47,42 50,27 

0,40 33,10(36) 69,48(59) 0,00(14) 87,69 (8) 80,87(70) 46,a:i 44,50 

0,45 92,63197) 0,00(14) 0,00(14) 81,39 (71) 33,80 41,70 

Testamnha c/al:iJrento 89,06(84) 74,59(64) 90,17(87) 64,16 (55) 83,27 (76) 86,22 84,75 
TestelraJnha s/alimento 81,68(72) 98,74 (26) 99,33í130) 73,33(62) 59,42(49) 81,25 ~O,OO 

O:ls.J Os niineros entre parênteses representa/ll O niinero de ordem do t~ de Kruskal-Wal.l1s. 

(-) '" N"ao foram obtidas posturas. 

• OosagEmexpress<;;em miligramas de ingrediente ativo por litro de solução de 1001 a 10\ • 
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Tabela 13. Porcentagem de larvas que não eclodiram por repetição e média por tratamento do experimento 
de alimentação de adultos de V • .óac.c.luvLaLLó. Piracicaba, SP, 1987. 

'l'ratamantojI)ooagem Repetições 

'i) I II III IV V VI VII .' 
DiflubenzuIm 2,0 2,33(68) 13,07(122) , 0,00 (27,5). 0,00(27,5) , 3,86(79,5) 0,00(27,5) 0,00(27,5) 

4,0 21,84U34) O,32(~?) 0,00(27,5) 0,00(27,5) 10,91(112) 1,19(61) 16,7i(127) 

5,5 O,OOU7,5) 11,86(116) 0,00(.27,5) 0,00(27,5) 2,36(691 13,12 (U3) 

7,5 13,33(124) • 0,00(27,51 0,00(27,5) 0,00(27,5) 2,45(71) 

AhaIlect1n 60,0* o ,00 (27,S) 0,00(27,5) 0,00(27,5) 

63,0 6,52(n1 10,27(109) 1,06(60) 6,77 (95) 17,351 (U8) 5,99(89) 

64,S 21,791133) 0,00(27,5) 0,00(27,5) 2,41(701 

66,0 61,90(1431 8,17(102) 

Chlorf1uazurcn 0,15 34,82(137) 0,00U7,51 ' 45,12(1411 10 ,92(113) 5,23(87) 0,00(27,5) 0,00(27,5) 
0,25 0,00(27,51 ' 5,00(851 0,00(27,51 0,00(27,51 
0,35 3,70(75) 9,31(105) 37,95(138) 0,OQ(27,5i 0,00(27,5) 0,14 (l071 

0,40 15,Q5(126) 0,00(27,51 20,83(132) 12,40(1211 42,31U401. 46,85(142l. 3,77(77) 

0,45 6,66(931 0,00(27,5) 0,00(27,51 0,00(27,51 29,26(1351 0,00(27,51 

TestemJnha cjal:iJrento 3,86(79,51 lO,lOU08!. 8,34 (1031- 10,90Ulll 4,53(84) 4,38(82) l4,40U251 
Test:eaunha s/alilrento 1,79(661 1,86(671 20,51(1311 0,00(27,5) 3,80 (781 7,39(1001 1,02(59) 

Cbs.1 Os núneros entre parênteses :representam o númaro da ordem do teste da Kruskal-Wallis. 

H .. Não foram obtidas posturas. 
* DosagaliexprE!Ssalem miligramas de 1ngrediente ativo por lib:'o de solução de mel a 10i. Continua 
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Tabela 13. Porcentagem de larvas que não eclodiram p::>r repetição e média p::>r tratanento do experimento 
de alinentação de adultos de V • .óacchattai.M. Piracicaba, SP, 1987 (continuação) 

Tratamentojl)osagem llef>etiçães M R 
,\) VIII IX X XI XII 

Diflubenzurcn 2,0 0,00(27,5) 12,29(119,5) 0,69(57) 0,00(27,5) 6,5H~2) 3,23 58,20 

4,0 0,00(27,5) 11,80U15) 0,00(27,5) i,66(65) 5,86 70,S.! 

5,5 0,00(27,5) 10,85(110) 18,28(129) 0,00(27,5) 0,00(27,5) 5,13 64,73 

7,5 3,02(73) 0,00(27,5) 0,00(27,5) , 1,23 (62) 2,22 51,~4 

J\bameCt.1n 60,0* 0,00(27,5) 0,77(58) 4,50(83) 3,36 (74) 1,23 46,43 

63,0 7,29(99) 7,14 (97) 7,44 (101) 12,29 (119,5) S,21 98,85 

64,5 0,00(27,5) 0,00(27,5) 4,03 52,17 

66,0 0,00(27,51 23,25 90,83 

Chlorfluazuroo 0,15 1,25(63,5) 0,00(27,5) 0,00(27,5) 9,73 67,90 
U,25 0,00(27,5) 31,0 (136) 0,00(27,5) 5,14 51,2.1• 
0,35 0,00(27,5) 5,30(88) 9,54 (106) 38,26(139) 0,00(27,5) 10,20 70,91 
0,40 5,06 (86) 2,87(72) 0,00(27,5) 12,17(118) 7,10(96) 14,03 97,08 
0,45 6,66(94) 0,00 (27,5) 0,00(27,5) 10,60(130) 6,11 61,70 

Testemmha c/al:11rento 10,93 (114) 6,51(!.j0) 8,75(104) 3,75(76) 4.,34(811 7,56 il6,<lti 
Testerrunila si al:l1rento 11,91(117) 1,25 (63,5) 0,33(56) 7,22 (98) 0,00 (27,5) 4,75 74,21 

Qls.: Os nÚ!reros ent..-e pariinteses :representam o númexo de ordem d:) teste da Kruskal-Wal11s. 

H .. Não foram obtidas posturas. 
* Dosa~express&Sem miligramas de ingrediente ativo por litro de solução de mel a 10l. 
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'rabela 14. Porcentagem de ovos estéreis por repetição e média por tratamento do experimento de alimenta 
ção de adultos de 'D. .6ac.c.h.aJr.aLL6 • Piracicaba, SP, 1987. 

---~~ 

Tratamento/Oosagem Repetições 
,%) I II III IV V VI VII 

" 

Oifllll::>elmn:al 2,0 5,66(77) 33,27(97) 56,60(106l.~ 0;00(20,5) '. 3,31(65) 0,00(20,5) íl,uO(20,;;) 

4,0 -0,00120,5) 20,72(9;t) 0,00(20,5) 0,00(20,5) 0,57(52) 3,76(70) 27,3.!(~3) 

5,5 100,00(130,5) 0,00(20,5) 0,00(20,5) 100,00(130,5) 33,64 (98) 72,34(112) 
7,5 86,66(116) 63,75(110) 1<)0,00 (130,51 72,47 (1l3) 6,35(79) 

.l\bameCtin 60,0* 80,28(114) 100,00(130,51 100,00(130,5) 

63,0 0,00(20,5) 3,60(68) 0,53(51) 1,69 (59) 49,16(105) 0,Oíl(2íl,5) 

64,5 0,00(20,51 100,00 (l30,S) S9,67{l08) 4,60(71) 

66,0 34,52(991 9,13(82) 

Ollorfluazurcn 0,15 0,49(49) 86,02(115) 0,00(20,5) 0,00(20,5) 0,00(20,5) 0,Oíl(20,5) 0,00(20,5) 

0,25 4,81172,5) 1,36(57) 100,00(130,5) 0,00(20,5) 

0,35 46,29(103) 2,IS(62) 0,40(48) 100,001130,5) 100,00 (13O,SI 0,00(20,;;) 

0,40 17,37 100,00 (130,S) 2,6S(63) 4,81(72,S) 14,65(100) 47,31(104) 90,':0(117) 

O,4S 0,00(20,S) 100,00(130,S) 100,00(130,S) 100,00 (130 ,5) 0,00(20,Sl lW,JOÜ3íl,5) 

Testemunha c/alimento 5,09 ~75) 0,00(20,5) 1,39(58) 0,20(43) 0,28(44) 0,00(20,5) 2,::16(641 
'l'estemunha s/alim~nto 0,51(50) 0,46(48) 28,57(95) 65,43(11) 3,35(66) 1,94(601 O • li> (54 L _____ 

C1ls.: Os núneros entre patênteses :representam o número de ordem do teste de Kruskal-Wallis. 

(-} .. N'ao foran obtidas pc:ISturas. Continua 

* '" Dosagens expressas em miligramas de ingrediente ativo por litro de solução de mal .a 10%. 
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Tabela 14. Porcentagem de ovos estéreis p:>r repetição e média p:>r tratamento do experimento de alimenta 
ção de adultos de V. .l>ac.c.~. Piracicaba, SP, 1987 (continuação). 

TrataJrentojDosagem Repetições M R 
,\) VIII IX X XI XII 

Diflubenzumn 2,0 100,00(130,5) 25,13~2) 0,34(46} 100,00 (130,5) 0,00(20,5) 27,02 68,&3 

4,0 0,00(20,5) 11,80(83) 0,00(20,5) 5,54(76) 6,33 51,59 

5,5 38,65UOl) 18,85(88) 6,54(81) 100,00U30,51 1,97(61) 42,80 d8,50 

7,5 0,00(20,5) 0,00(20,5)" 0,00(20,51 0,00(20,S} 36,58 70,116 

J\bam:!Cl:in 60,0· 100,00U30,5) 3,47(67) 0,00(20,51 4,83(74) 55,51 95,2~ 

63,0 0,00 (20,5) 0,00(20,51 0,00(20,5) 0,00(20,51' 5,49 40,60 

64,5 59,09U071 100,00(130,51 53,89 '34,58 

66,0 100,001130,5) 47,88 103,83 

Ollorfluazu.tCll 0,15 0,00 (20,5). 3,65(691 0,00(.0,25) 9,01 37,65 
0,25 100,00(130,51 0,00(20,51 6,25(78) 30,48 77,14 
0,35 100,00U30,5} 0, 14(42) 17,08(86) 0,00(20,51 100,00(130,51 42,36 82,18 
0,40 61,82(109) '27,64~4) 100,00(130,5) 0,13(41) 12,02(84) 39,9 '34,36 

0,45 0,70(53) 100,00(130,51 100,00(130,51- 0,00(20,51 60,07 89,75 

Testemunha c/al:iJlento 0,00(20,5) 18,89 (89!. 1,07(56) 32,08(96) 12 37(85) 6 19 55,'36 
Test.eíllunha s/alilrento 6,39(80) 0,00(25) 0,33(45) 19,44(90) 40;57(l02} lÚ7 68,46 

(1)S.1 Os nÍJneros ent..-e parênteses representam o nÚllero da ordem do teste da Kruskal-wallia. 

(-) .. Não foram obtidas posturas. 

• '" Dosagens expressas em miligramas de ingrediente ativo' por litro de solução de mel a 10% • 
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Tabela 15. Número de ~arvas vivas (N9 LV) e número de orifícios (N9 O) por repetição e total por trat~ 

nento do 19 experinento de campo visando o oontrole da broca da cana, através do produto ~ 

rrectin. Piracicaba, SP, 1987. 

Dosagem (g ia/ha) 10 25 50 Testemunha 

Repetições N9 LV N9 O N9 LV N9 O N9 LV mo m LV mo 

1 O 10 1 8 O O O 5 

2 1 7 O 3 O 2 5 13 

3 O 7 O 3 O 2 5 8 

4 O 4 O 3 O O 4 8 

5 1 6 O 4 O 7 3 8 

6 1 4 1 4 O 1 3 6 

7 1 3 1 6 O 7 3 11 

8 O 2 O 7 2 9 2 7 

9 2 10 O 1 1 13 1 8 

10 O 5 2 11 1 7 O 11 

11 2 4 2 8 O O O -7 

12 3 12 O 5 O 2 1 4 

13 1 6 O 2 O 4 5 3 

14 O 8 O 3 O 2 1 4 

15 O 4 1 4 O 3 O 2 

Total 12 92 8 72 4 59 33 105 

I-' 
o 
~ 


