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FATORES QUE AFETAM O MANEJO INTEGRADO DE Viat'1(t<?a .&a.cc.ha'ulf U, 
(FABR., 1794) (LEPIDOPTERA: PYRALIDAE) EM CANA-DE-AÇ(JCAR 

Orientador: Prof. Sinval Silveira Neto 

Candidato : Eng<? Agr9 Filiberto Oscar Terán - Peredo 

RESUMO 

O trabalho objetivou identificar alguns [a to 
res do hospedeiro que governam as variações na infcstaç5o Jc 
V. .6ac.c.ha.1r.a.Ll.6 em cana via is comercia is do Es ta<lo de São Pau
lo e, portanto, responsiveis pelos desequilíbrios populaci�
nais que causam grandes danos e p�rdas a cana.

Efetuaram�se levantamentos de infestação final 
(danos à cana determinados no momento da colheita) nos cana 
viais comerciais de Usinas de 1977 a 1981. Durante 1981 fo 
ram efetuados também extensos levantamentos populacionais (da 
broca e seus parasitos larvais) em canaviais das Usinas Barra 
Grande (Lençóis Paulista), Santa Luíza (Matão) e Santa Cruz 

• 

SºAº (Capivari). 

Visando descobrir as causas ou mecanismos das 
diferenças de infestação, foram efetuados os seguintes tcs 
tes controlados: a) testes de controle natural de ovos <la 
broca, expondo estes ã ação de parasites e predadores nos ca 
naviais diferenciados; b) t�stes de sobreviv�ncia e duraç5o 
do ciclo biológico, "inoculando-se" artificialmente toucci 
�as isoladas nos canaviais diferenciados e acompanhando-se a 
evolução populacional da praga; c) testes sobre capac i.dadc 
reprodutiva, utilizando-se adultos criados cm canaviais <li[c 
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renciados, para de.terminar a sua fecundidade e fertilidade. 

A anilise global dos resultados discutidos nes 
te estudo mostram que: 

� A idade do canavial, isto- é, o "envelhecimento" da cultura,
tem marcada influência na infestação final pela broca. A
principal causa da redução de infestação é a diminuiçao da
capacidade reprodutiva da broca nos canaviais mais velhos,
auxiliada pelo maior controle natural dos ovos.

- A idade da cana no momento da colheita, isto é: o tempo <le
.vegetaçio da cana, influi na infestação final causada pela
broca, sendo esta maior quanto �aior o perrodo vegetativo 
da cana. A provável causa deste aumento é o acúmulo de gc 
rações da broca nos períodos vegetativos mais prolongados. 

Apesar das variações na "suscetibilidade" ou 19resistência" 
das variedades de cana existe uma clara tendência de algu 
mas serem sempre mais infestadas, pela broca, como CPSl-22, 
NAS6-79, IACSZ/150, IACSl/205 e IACSS/480, enquanto que 
outras mostram sempre menores infestações como - Co740, 
IACS0/134, CB47-355, IAC48/65, CB49-62 e Co775. As causas 
destas diferenças não estão suficientemente explicadas. 

� Existe clara influência do estado nutricional da cana so
bre a infestaçio final causada pela broca. Cana adubada 
permite maior infestação, a qual aumenta com doses crescen 
tes de potássio e nitrog�nio, faltando definir a influ6n 
eia da interação destes e de outros nutrientes. A princJ:. 
pal causa dos aumentos de infestação é o aumento da capacJ:. 
dade reprodutiva da broca, criada nesses canaviais aduba 
dos. Alguns micronutrientes influem nesta infestação, nota 
damente o Zn que interfere na fertilidade da hroca. 
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A vinhaça aplicada ·nos c·an·aviais (especialmente em soquei 

ras) aumenta a infestaçio final causada pela broca, sendo 

esta maior com do ses crescentes o u  acumuladas <lc vinhaça. 

Ocorre na realidade uma interação de irrignç5o e nutriç�o. 

A vinhaça e aduba.ção de soqueiras modificam a tendência 

de redução de infestação causada pela broca com o avanço 

da idade do canavial. 
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FACTORS· AFFECTING INTEGRA TED MANAGEMENT OF Vi.a.t1r.a.e.a. �accha1Za.tl6 

(FABR., 1794) (LEPIDOPTERA: PYRALIDAE) IN SUGARCANE 

Adviser: Prof. Sinval Silveira Neto 

Candidate: Eng9 Agr9 Fil iberto Oscar Terân - Peredo 

SUMMARY 

The purpose of this work was to identifty some 

host factors that govern infestations of V. 4aeeha�ali6 in 

commercial cane fields of the State of São Paulo, hcnce 

responsible for unbalanced borer populations causing much 

damage and lasses to cane. 

"Final" infestation surveys (damage caused to 

cane as determined at harvesting) were carried out in 

commercial cane fields of sugar factories from 1977 to 1981. 

Population surveys (of the borer and its larval parasites) 

were also carried out during 1981 in cane fields of Barra 

Grande (Lençóis Paulista), Santa Luíza (Matão) and Santa 

Cruz S.A. (Capivari) mills. 

Looking for the causes or mechanisms of <lif 

ferential infestations the following tests were run: a) 

tests on natural cont�ol of borer eggs by exposing thcm to 

parasites and predators in differentiated cane fields; b) 

tests on survival and life span of borers by artificial 

"inoculation" of isolated cane stools in diffcrentiatcd rnnc 

fields and following the fato of them; e) tests on repro<lu� 

tive capacity of adults rearcd from diffcrcntiatcd cane 

fields in ordcr to determine thcir fecun<lity and fcrtility. 

The ovcrall analisis of discussc<l rcsults of 
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this study shows:_ 

The age of cane field, that is: ageing of the crop, has 

marked influence on infestation by borers º The main c:rnse 

of these decreased infestations is the lower rep·roductive 

capacity of borers in ratoon canes, and the higher natural 

control of borer eggs in these old cane fieldsº 

� The age of cane plant at harvesting; that is: vegetative 

period of cane, influences markedly borer infestations 

showing higher infestations in prolongued vegetative periods. 

Accumulation of borer generations during these long 

. vegeta tive periods is probably tha main cause of th i.s · 

increased infestation. 

- ln spite of variations as regards susceptibility or

resistance of cane varieties, there is a clear tendency of

some varieties to show infestations always above the

average such as CPS1-22, NA56-79, IACSZ/150, IACSl/205 and

IACSS/480, while others show infestations always bclow

the average such as Co740, IACS0/134, CB47-3SS, IAC48/65,

CB49-62 and Co775. The causes of'these differences are not

sufficiently explained.

� There is a clear influence of cane nutrition on 

infestation caused by the borer. Fertilized canes 

higher infestations, showing a trend to increase 

final 

develop 

with 

increased dosage of potash and nitrogen, while thcrc is no 

clear influence of the interaction of thcsc and othcr cano 

nutrients. The higher reproductive capacity o[

reared on those fertilized canc iÍS rcponsiblc for 

horcrs 

thcsc 

increases of infestation. Some minar nutricnts also �,rfect 

infestations, specially Zinc that interferes on horcr 

fertility. 
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� "Vinassen (liqui.d residue of alcohol destilation) applicd 

on cane fields (specially ratoons) increases borer infes 

tations, being higher at higher doses or accumulatcd 

applications. The effect is a combination of irrigation 

and cane nutrition. Vinasse and fertilization of ratoon 

canes rnodify the normal tendency of reduced infcstati.ons 

in older ratoons. 



1º INTRODUÇÃO 

Seria, talvez, repetitivo e desnecessário 

apro�_undar-se em maiores exposições ou detalhes sobre a ne 
cessidade de se. controlar a broca da cana V-la.tJzae.a .6ac.c.ha1w.C,.[t;, 

porque. ji foi definida por virias autores e instituições, a 
importância econômica deste inseto como praga das culturas de 

cana no Estado de Sio Paulo e no Brasil todo, nio s6 pelos 

danos diretos que ocasiona, mas também pelos danos ifülirc 

tos, ao abrir pontos de entrada para as podrid5es, ocasio 

nando assim, perdas que Justificam todo esforço para dimi 
nuir seus danos. 

Por outro lado, nao foge ao conhecimento ge 
L_ 

:ral, importância econômica das culturas da a cana, nao so 

para o Estado de São Paulo, que participa com quase soi da 

produção brasileira, Brasil, 
-

maior como para o que e o pr�

dutor de 
-

álcool de mundo atual. açucar e cana no 

A preocupaçao é tal que, as principais insti 

tuições ligadas i indiistria açucareira-alcoolcira, como 

Copersucar e Planalsucar, além das Univcrsidac.n:·s (notadame_!! 

te a Escola Superior de Agricultura "Luiz <le Queiroz" <la 
U.S.P.), o Instituto Agronômico de Campinas,·o Instituto 
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Biológico de São Paulo, o Centro de Energeia Nuclear da 
Agricultura, etc., estão encaminhando seus esforços_ para com 
bater esta praga, pelos diversos métodos conhecidos, desta 
cando-:-se o Controle Biológico, por diversas razoes que ju� 
tificam essa prioridade (TERÃN, 1976). 

No entanto, este controle deve ser 
face aos chamados "novos" conceitos ou filosofias, 
do "manejo de pragas'.' e do ."controle integrado" que 
mente se aglutinaram no conceito generalizado de 
integrado de pragas". 

enfocado 
isto e:

ultima 
"manejo 

Este conceito, que está sendo explorado ampl� 
mente· nos Últimos anos, é uma consequência lógica dos pr� 
gressos obtidos no controle de pragas, ou mesmo uma evolu 
ção das experiências anteriores. Pode-se ainda dizer que 

. esta evolução talvez seja o retorno a princípios filosôfi 
cos de pov�s nativos ou civilizaç5es primitivas avançadas 
mas com um arsenal de metodologias e recursos técnico�cicn 
tíficos, que facilitam grandemente o trabalho atual. 

Esta filosofia estrawtégica, confirmada inclu 
sive através da sigla IPM ("Integrated Pcst Managcment") e..:! 
tâ baseada fundamentalmente em princípios ecológicos. Esta base 
ecológica é de tal importância que o IPM foi também chamado 
de "ecologia aplicada" ou "estratégia de controle de pragas 
baseado ecologicamente!' (FLINT e BOSCH, 1981).

No caso da Vlat�aea �aceha�all� o conhccimcn 
to acumulado, é bastante volumoso m�s quase to<lo material 
bibliográfico rcf crc-se a pc squisa s isoladas. }�º rta n to, ê 
necessârio ordenar e organizar todos esses conficc imcnt·o:,, p� 
ra postular um esquema de manejo deste inse\?-praga nas cu.!_ 
turas de cana, procurando integrar os <livcr�os conhccimen
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tos, tanto de praga� como -do seu hospedeiro em considernç5o 

(cana). 

Visando essa integração de conhecimentos, tcn 

tar-se-ão identificar alguns desses fatores ecológicos cha 

ves que governam as flutuações das populações locais Ja 

V. �aeeha�ali� nos canaviais e, portanto, responsiveis por

esses desequil!brios populacionais, que causam :1s altas in

festações à cana.
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2. REVISÃO DE LITERATURA

Na quase impossibilidade de se revisar to<los 
os trabalhos sobre ecologia e controle da broca da cana-de
-açúcar, a·revisão foi reduzida às publicações mais relacio 
nadas, tanto no exterior como no Brasil. 

2.1º Literatura estrangeira 

Na procura das primeiras tentativas de contro 
le de V • .6a.c.c.ha.1ta..f.,U, volta ... se até o século passado, quan 
do, em Cuba e outras partes da região Neotropica� foram e[� 
tuadas virias destas tentativas, segundo consta nas in�me 
ras publicações de princípios deste s6culo, por conheci<los 
autores como Plank, Myers, Tucker, Van Dync, Cleare, Jayncs, 
Box, Wolcott, etc. 

Dentro dessa profícua produção literária so 
bre alguns métodos de controle no início <leste século, Jcs 
taca-se a rcvisiio de HOLLOWJ\Y e.t a.t.i..i (1928) que além de 

reunir valiosos dados descritivos !C bioccolÓgicos, aprese� 
ta uma excelente relação <lc fatores <le controle "natural" des 

te inseto, nos Estados Unidos. A publicaç�o é completada 
com uma relação dos diversos métodos de controle "artificial", 
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que abrangem medidas de controle cultural, biológico e 
micoo 

BOX (1926) ofereceu outra contribuição impo_!: 
tante na época para a Guiana Inglesa. Nesta publicação se 
faz uma descrição bastante Útil e interessante <los fatores 
que influem na prevalência de várias espécies de V-ia t11.ae,a, 

•. 

agrupando-os entre artificiais (situações e variações Ja 
mesma cultura da canaJ e naturais (condições mcteorolÓgi.cas 
e incidência dos inimigos naturais), <lan<lo uma maior atcn 
çao aos inimigos naturais. 

O mesmo autor (BOX, 1947), posteriormente cn 
riqueceu estas informações e considerações para a Venczul'la 
aprese'ntando, provavelmente, a relação mais completa da sua 
profunda experiência com estes insetos, feita antes do seu 

, 
, 

afastamento da ativa. Os conceitos bisicos deste autor fo 
ram repetidos muitas vezes pelos demais autores, que escre 
veram poiteriormente sobre controle biológico de Via tJr.a ea. 
Estas contribuições, embora não ilustradas quantitativa 
mente, são o enfoque mais racional de controle destes in  
setos para a Região Neotropical, nio só pelo enfoque eminen 
temente ecológico, mas também pela proposta integração Je 
uma série de medidas para o manejo das populações deste in 
seto nos canaviais. A publicação contém uma interessante <lis 
cussio sobre as plantas hospedeiras e ecologia, seguida de 
uma exposição dos fatores que influem na abundância de 
V.latll.a.ea., agrupando-os ·em climáticos, biológicos e agrÍc_Q 
las. Referem-se estes Últimos, is variações d� cultura da 
cana e sua influência nas infestaçõe.s da praga, Completa o 

' . 

trabalho · uma relação e descrição dos· vár los inimigos natú 
rais da broca, abrangerido os predadores e orga,iismos p:irasf 
ticos (de ovos, larvas e pupas da broca), ap

0
escntando um 

verdadeiro catálogo de parasitos de V,i,athae,d". Finalmente 
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efetuou. uma discussio dos m�todos de controle agrupando 

estes em artificial e biológico e, embora reconhecendo que 

este Gltimo oferece a solucio mais pronta e pr�tica, alcr 

tou sobre a necessidade de maiores conhecimentos ecológicos, 

para uma melhor utilização do controle biológico. 

Desde principias deste siculo, a maioria dos 

autores seguiu a linha de controle biológico, procurarulo ini 

migos naturais, especialmente parasitos, nas diversas re 

giões açucareiras da América, para tentar introduzi-los e 

colonizá-los em outras áreas. Destacam-se nesta 1.inha de 

ação vários entomologistas britânicos, cujos trabalhos estão 

quase .. todos citados pelo mesmo BOX · ( 194 7), e completados 

por BENNETT (1969) no que se refere aos esforços com os 

taquinídeos. 

Alguns desses esfor�os foram aparentemente bem 

sucedidos, especialmente nas ilhas do Caribe, como relatam 

SIMMONDS (1955,. 1959) e MISKIMEN (1962). Em outros casos, e� 

tes esforços tiveram que ·se prolongar por muitos anos até 

conseguir sucesso, como aconteceu, em Barbados (ALAM e;t at-i.Á.,

1971). Em alguns pa!ses, a introdução e consequente coloni 

zaçio de parasitas, nem sempre resolveu o problema das al 

�as infestações causadas pela broca , como em Porto Rico 

(MARTORELL e MEDINA, 1965), ou na Louisiana e Flórida 

.(OIARPENTIER e.t alLl, 1971). Nestes Últimos Estados, todas 

as tentativas efetuadas para colonizar os diversos agentes 

biol5ficos (parasitas, predadores e p�tógenos), só resulta 

ram no estabelecimento definitivo de 5 das 56 csp5cics in 

troduzidas. 

Outro grupo de entomologistas, na maioria la 

tino-americanos, seguindo uma linha um pouco'diferentc de 



7 

controle biológico, partiu para liberações suplementares 
de taquinídeos nativos, criados nas mesmas brocas coletadas 
do campo. O sucesso destes trabalhos iniciados cm Cuba com 
a Llxo pha.ga d-la..tJr.a.e.ae. (SCARAMUZZA, 1946), continuou no Pc ru 
com a Pa.�atheJr.e.&-la. cla�-lpa.lp-l-6, Wulp (RISCO, 1954), na 
Venezuela com a Me.tagon...i.&tylum m-lne.n.J.ie Townsend (GUAGLlllMl, 
1962) e na Colômbia com as duas Últimas e Jayne"6te � Ida 
jayane-6-l (RAIGOSA, 1976).

No Brasil, SOUZA (1942) mostrou que tanto M. 
m-lnen.&e como Pa.Jr.atheJr.e-6-la bJr.a.-6-l.f..,len.&i.i,, poderiam ser criadas 
em laboratório com relativa facilidade,_e sugeriu a criação 
artificial desses parasitos, para sua distribuiç�o nos ca 
navia"i_s de Campos, Rio de Janeiro, porém sal icnt:.m<lo também 
a importância d� inimigos naturais exóticos. Em São Paulo, 
GALLO (J952) conseguiu também criar tanto M. m-lnen.-6e como 
L. d-la.tJr.aeae, relatando resultados positivos de controle da
broca com liberações destes parasitas, recomendando a sua 
criação sistemática em larga escala e sua distribuição pe 
ri5dica nas culturas de c�na, a fim de anular o efeito do 
hiperparasitismo. 

Por outro lado, alguns entomologistas na 
Louisiana partiram para a linha de controle qufmico, moti 
�ados aparentemente pelo fracasso das introduções de inimi 
gos naturais e pelos sucessos espetaculares na época com o 
uso de inseticidas na agricultura. Este movimento pode ser 
visualizado através de.resultados positivos como os reluta 
dos por ELLISOR e INGRAM (1939), DUGAS (1956), LONG 
et a.f..l-l (1959) e HENSLEY e.t al-l..i (19�8). Uma relação destas 
e outras experi�ncias, procurando sempre melhorps resulta 
dos econ6micos e fugindo dos problemas causados pela rcs1s 
tência da broca aos inseticidas, estão resu�itlos no livro 
sobre Pragas da Cana-de-Açúcar ("Pests of s�'garcnne"), c<li 
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tado por WILLIAMS e.t ai.Li. (1 969). Este livro resüme também 
alguns conhecimentos ecológicos sobre a broca e quase tudo 
sobre as medidas de seu controle. Fazem parte do livro capí 
tulos dedicados ao uso de inseticidas contra a broca, uso 

· de práticas culturais, uso de parasites de ovos (T1t.i.c.hag1tamma.
spp), utilizaçio de resistência varietal da cana e utiliza
ção de taquinídeos para o controle desta pra1�a. Porém, nao
se percebe nenhum enfoque de integraçao <lesses m6to<los Jc
controle.

Apôs essas revisões, surge uma interessante 
proposta de HENSLEY (1971 a, 1971 b) para o manejo das pop.!:_! 
lações da broca na Louisiana, baseada na utilização de insc 
t·icidas. A modificação mais importante é a redução do num e 
ro de aplicações de inseticidas a 2 ou 3 por temporada, apoi!! 
da pela utilização de técnicas melhoradas, que assinalam no 
campo a real necessidade de se aplicar os inseticidas, além 
.da utilização de variedades de canas mais resistentes. Es 
te manejo é orientado ecologicamente e visa a proteção <los 
inimigos naturais, especialmente predadores, que já tinham 
se mostrado como os principais fatores de controle natural 
nas condições de Louisiana (NEGM � HENSLEY, 1971�- Este tr� 
balho foi tão bem aceito, que até serviu como exemplo pr5tl 
co do manejo de pragas para SOLOMON (1973). 

Numa posterior rev�são sobre pragas da cana
-de-açúcar, LONG e HENSLEY (1972) fizeram comentários crLti 
cos dos diversos métodos de controle da broca, agrupando-os 
em controle biológico, controle cultural, resistência <lo 
hospedeiro, controle com inseticidas, terminando com 11ma 
revisão sobre possibilidades dos atraentes sexuais como 
meios de controle. No controle biológico, faz-se um resumo 
crítico das tentativas de controle com os parasites de ovos 
T�lc.hog�amma spp, mostrando que não se conseguiram sucessos 
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no campo, apesar dos intensos programas, especialmente na· 

Louisiana e em Barbados. 

A técnica de esterilização das populações da 
· broca nao deu ainda resultados positivos e priticos. Exis

tem só resultados parciais conseguidos com populações de 

laboratório, tanto em Porto Rico (WALKER et aiii, 1971), 
como na Louisiana (SANFORD, 1976). A possibilidade de se 

integrar este mitodo com liberações estrat�gicas d� 

Lixophaga diat�aeae foi analisada teoricamente e recomenda 
4a por KNIPLING (1972). 

O grande interesse atual , nos Estados Unidos, 
para substituir os inseticidas por outros meios de contra 
le ·e a reiomendação de KNIPLING (1972) motivaram recentes 

esforços que se realizaram na Louisiana e na FlÓrida para 

avaliar as possibilidades de L. diat�aeae para controle 

-da broca. Aparentemente, liberações maciças na Louisiana 

(mais de 1.000 moscas por ha) não deram resultados satisf� 
tôrios (PHERSON E HENSLEY, 1976), apesar da eficiência de 

L. diat�aeae em localizar e parasitar seu hospedeiro e da
sua alta mobilidade e dispersão; fato recentemente confir
mado por KING et alii (1981). No entanto, na FlÓrida, os 

resultados foram mais positivos (SUMMERS et aiii, 1976).

O enfoque ecológico de HENSLEY (1971 a, b) 

foi reafirmado na recente revisão de REAGAN (1981) sobre 
manejo integrado de pragas- da cana para Louisiana, indican 

do que o sistema foi desenvolvido em resposta ao uso 

do de inseticidas, aos transtornos ecológicos causados 
los pesticidas, e aos fracassos de controle por causa 

pes� 
p�
da 

resistência da praga-chave: Vlat�aea �accha�ali�. Destaca 
-se que as aplicações anuais de inseticidas por canavial 

foram reduzidas de 12 para 2 desde 1960, devido principal 
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mente ao monitoramento efetuado atualmente por consultores 
privados que resulta em uso correto e apropriado de inscti 
cidas seletivos, além do uso de variedades de cana resis 
tentes� da proteção de artrópodos benéficos, principal 
mente dos predadores nativos. Este trabalho também relata 
resultados mostrando que em canaviais não tratados, os 
predadores eliminam 241 das brocas em cana-planta, 36,S�na 

•. 

soqueira, e 58,51 na ressoca. 

Na FlÓrida, RICE (1981) relatou resultados 
positivos de controle em canaviais comerciais, integrando 
um sistema de �onitoramento com a aplicação seletiva de i� 
seticidas, protegendo assim o complexo de inimigos natu 
rais ··da broca, especialmente as vespas Apante f.<' � e Aga.tli i�,

conclÜindo que os dados mostram o sucesso do programa de 
monito·ramento para o controle da broca, pela utilização dos 
parasites e predadores presentes e pela aplicação sclct i va

de inseticidas. 

... Em Barbados, apos o sucesso inicial no con 
trole da broca com os doís parasitas introduzidos, ALAM 
(1980) fez uma reavaliação dos fat�res biológicos e ecolÔ 
gicos que afetam as populações da broca, concluindo que 
os dois parasitas trouxeram uma redução aproximada de 1oi 
.de entrenós broqueados, enquanto que as mudanças varietais 
da cana foram responsáveis por um aumento de 1-1,5% de en 
trenós broqueados desde 1974. Por outro lado, afirmou que 
a 'ti.ueimada" · pré-colheita pode ter reduzido <le 1, 5 a 2'1i de 
entrenós broqueados neste mesmo perrodo. Diz tamb�m que 
este fator ecológico (queimada) permite um r�pi<lo cresci 
menta da broca com um pobre controle inicial pelos parasl 
tos mas que a análise ·global das mudanças 
durante longos períodos de não queimada e 
do de queimada pré-colheita, mostram-se 

põpulacionais 
4' posterior per1� 

0�rrelacionaJos 
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com uma redução adicional cie entrenós broqueados •. 

2º2º Literatura nacional recente 

Com a expansao da indústria açucareira-alcoo 
leira no Brasil, renovou-se o interesse de contro lar abro 
ca nos canaviais, e a plublicacão de GUAGLIUMI (1973), vem 
resumir os conhecimentos bioecológicos sobre este inseto 
e sobre seu controle para o Nordeste do Brasil, até essa 
ipocaº Paralelamente, no Centro-sul brasileiro, surgiu uma 
verdadeira produção de publicações sobre este tema. 

A preocupação oficial da indústria açucarei 
�a-alcooleira com a broca esti claramente expressa nos rc 
latórios anuais publicados pelo PLANALSUCAR de 1972 a 1980, 
onde inclusive se acompanha uma evolução da filosofia de 
controle da broca. Assim no relatório de 1972, indica-se 
o início do estudo das pragas dos canaviais dando ênfase 
ãs brocas, citando também que a possibiliJ.a<le de encontrar va 
riedades tolerantes ao ataque da broca é uma esperança lar 
gamente alimentada. Neste relatório ji se aponta uma gran 
de variabilidade de infestação pela broca nos canaviais 
do Centro-sul, não sô em termos locais, mas tamb�m as va 
riedades de cana mostraram muita discrepincia de um local 
para outroo 

No seguinte relatório PLANALSUCAR (1973) ofc 
rece-se dados sobre flutuação populacional da broca no 

Centro-sul, indicando-se uma maior população de adultos 
nos meses de janeiro e setembro. Confirmam-se 
significativas da infestação pqla,broca entre 

variações 
variedades 

de cana e entre a interação local-variedades, mas com ten 
t�ncia de algumas variedades a apresentar menor infestaç5o. 
Iniciam-se também estudos <los seus inimigos naturais e hi 
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perparasitos, mostrando que este complexo atinge a 23,7t 
das brocas coletadas, abrangendo taquin!deos, braconi<lcos 
e fungos entomopatôgenos, esclarecendo ainda que os dados 

epocas são vilidos Única e exclusivamente para os locais e 
em que foram obtidos. Destaque-se tambêm a presença 
Apa.ntele6 a.bditu6 Mucs, como parasito nativo da broca. 

de 

No relatório PLANALSUCAR (1974) faz-se a 
primeira refer�ncia �o controle biológico de Viat�a.ea spp. 
dentro do Programa Nacional para o controle das pragas da 
cana. Estudos são desenvolvidos visando a adaptação dos p� 
rasi to.s alienígenas Lixopha.ga. dia.t�a.e.ae. e Apa.n tef e.� 
6lavipe.6. Paralelamente são efetuados irabalhos com os 
paras�tos nativos M. mine.n6e., P. ela�ipalpi6 eL�akiopatpua 
diadema. Os estudos revelaram o fungo Be.a.uve.�ia. b a.a a .i..a. na. 
que co�eçou a aparecer com destaque no complexo parasítico 

. 
, 

. 

da V. 6aeeha�ali6 • A flutuação populacional mostrou diíc 
rença com ��laç3o ao período anterior. Em Alagoas desta 
caram-se diferenças de infestaçio marcantes entre as divcr 
sas regiões ecológicas do Estado, sendo muito menor a in 
festação na região ecológica da mata e central onde os fa 
tores climitico-tbpogrificos (alta�umidade, maior precip! 
tação pluvial, topografia acidentada com muitas áreas de 
virzeas, etc.) são desfavoriveis ao desenvolvimento da 
Via.t�aea spp. Neste ano iniciaram-se liberações de L. 
dia.t�aea.e, P. ela.�ipa.lpi6 e A. 6lavipe6. 

O relatório PLANALSUCAR {1975) na continuida 
de do controle biológico da Viat�aea spp, revelou os resul 
tados de um censo populacional mostrando que só duas esp_§. 
cies: V. 6aeeha�alia e V. 6lavipenne.ila, causam prejulzos 
econômicos ã cana-de-açúcar no Brasil. A dist/i-'IJUição de 
V . .6aeeha�alia ê geral, sendo a Única espêc i�<? respons�Ívcl
por danos à cana no Estado <le São Paulo. Coir�luiu-sc que 
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os fatores temperatura·, ·cliuva, umidade do ar, topografia, 
tipos de solo e variedades tim marcada influ6ncia no dcsen 
volvimento biol5gico de V iat�aea spp. Apontou-se que no Es 
tado de São Paulo os adultos atingem os mais altos niveis 
populacionais nos �eses de agosto a outubro. Na Bahia mos 
trou-se uma clara diferença de infestação em terrenos de 
"tabuleiro" e "massapé", sendo maior a intensidade de 
festação nos primeiros. Repetiu-se a observaç5o de que 
susceptibilidade varietal da cana aos ataques da broca 

in 
a 

um fator importante no desenvolvimento da praga e sua pr� 
--

pagaçao, citando CPSl-22, IACSZ/150 e NAS6-79 como as ma.is 
suscetíveis ã brQ,ca, e IACS0/,134 e IAC48/65 entre as menos 
atacadas. O censo populacional dos inimigos naturais 11ati 
vos assinalou os taquinídeos M. minen6e e P. eta.11...i.pa e p l �
como elementos de controle natural muito importantes, mas 
mostrando um parasitismo relativamente baixo, sendo estas 
muito variáveis dentro das regiões ecológicas, ainda Jen 
tro do Estado de São Paulo. A multiplicação e liberação 
de parasitas como M. mlnen4e, L. dlat�aeae e A. ólavipe6 
é impulsionado, especialmente do Último, em todos os Esta 
dos. Neste relatório, ampliado posteriormente por MENDES 
et alll (1976 a) encontram-se resultados de atração de 
adultos de V. 6accha�ali4 por diferentes lâmpadas fluores 
centes, mostrando maior atração da lâmpada verde (F15T8G) 
e um sensível aumento no número de adultos capturados com 
a simples associação destas armadilhas luminosas com fê 
meas virgens. Este me�mo relat6rio apresentou resultados 
da influincia da irrigação da cana sobre a infestação pela 
broca, resultados que foram também ampliados por MENDES 
et alll (1976b), mostrando diferenças altamente signiíic� 
tivas entre os tratamentos irrigados e o n5o irrigado, con 
c.luindo q11P. a irrigação da cana favorece o aumento <lc in 
festação pela broca. 
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No relat5rio PLANALSUCAR (1976) encontra-se 
uma avaliação do comport-:1mento dos inimigos naturais nati 
vos e alienígenas, mostrando que a mosca cubana,l. diat�arae 
não mostrou suficiente desenvolvimento para ser considera 
da um inimigo ativo de Viatnaea spp. no Brasil, dcterminan 
do-se o abandono de novas tentativas de adaptação. No cn 
t�nto, A. ólavipe-6 que demonstrou uma extraordinária capa 
cidade de adaptação, motivou muito entusiasmo pelas poss! 
bilidades de sua manjpulação no controle da hroca, <lesta 
cando-se os resultados iniciais nos Estados de Alagoas e 
Bahia. Como consequência a multiplicação e liberação de p� 
rasitos da broca são praticamente centralizados neste bra 
conídeo. 

O e�tusiasmo criado pelos sucessos iniciais 
de A. º6lavipe-6 no controle biol5gico da broca está bem re 
tratado no relat5rio do PLANALSUCAR (1977) concluindo que 
durante os Últimos três anos, houve uma redução substan 
cial na intensidade de infestação por Viatnaea spp., devi 
do principalmente à introdução deste parasito, cuja ada.12. 
tação em onze regiões produtoras de cana no Brasil foi rca 
lizada com êxito, esclarecendo quo, no Estado de São Paulo, 
a introdução e adaptação de A. 6lavipe-6 sofreu um/ certo 
atraso, possivelmente devido a fatores climátol5gicos. In 
.formou-se também de progressos na seleção de variedades rc 
sistentes aos ataques de Viatnaea spp., catalogando como 
resistentes as variedades CBS6-171, IAC48/65, IACS0/134, 
Co775 e CB4S-155, incluindo 10 clones RB da série 70. Rela 
taram-se também os resultados de estudos <le parasitas e 
predadores de ovos da broca, concluindo-se que existe uma 
correlação estreita entre o fator i�rigação e infcstaç�d 

,... .... 

de V. -6ac.c.hanall-6, e que a entomofauna prcda<lo}a é impo_!: 
tante na 1 imitação populacional de V. .6ac.c.lt�!1,a.f.,i,.6 , cnq ua_!! 
to que o microhimcnóptero Tnic.hogJtamma minu<i:.'um é <lc baixo 
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valor co�o parasito dos ovos de V • .6accha�all.6 na regiffo 
sob observação. 

No relatório PLANALSUCAR (1978) sob a refe 
rência de "Programa Nacional de Controle da broca da cana
-de-açúcar: Vlat�aea spp", continuou-se relatando os succs 
so.s de controle biológico com A. ólavlpe..6, mas com uma n� 
tória ausência de dados em relação a relatórios anteriores, 
mostrando graficamente uma perfeita diminuição de infesta 
ção de 1975 a 1978, e um constante aumento de liberações 
de parasitos, especialmente A. ólavlpt.6. Neste ano se in 
cluiu a CB47-355 entre as variedades de cana resistentes 
ã brocaº 

O relatório PLANALSUCAR (1979) já faz refe 
r�ncia a "Programa Nacional de Controle Integrado da Broca 
Comum da Cana-de-Açúcar, Vlat�a.e.a_ spp. no Brasil", e con 
tinua informando sobre os sucessos do controle biológico 
em base, principalmente, a multiplicações e liberações m� 
ciças de A. ólavlpe.6, cu�a efetividade tem ficado amplamc!.!
te demonstrada. Fazem-se referências a trabalhos sobre
controle químico, concluindo que .tlguns inseticidas, embo
ra sobressaiam dentro de grupos de pesticidas testados, mo�
tram resultados, devidamente avaliados, que não justificam
·seu uso ou recomendação para programas de combate à
Vlat�aea spp. Ressaltando que a resistência da cana-de-açú
car ã V • .6accha�all.6 ê fundamental no contexto de controle
integrado, definem-se tomo resistentes is 
IACS0/134, CB45-155, CBS6-156 e Co775·.

variedades

O relatório PLANALSUCAR (1980), mostra que 
as infestações em 198� foram lirreiramcntc supc�iorcs 

� . 

as

registradas em anos anteriores, mas a in tens ic,!.�<lc de in f e s tE; 
çao manteve-se inferior a si, isto é, dent1•i-·o <lo parâmetro 
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técnico econômico de controle da praga. Citam-se como pos 
s!veis fatores responsiveis desta tend�ncia de aumento ou 
desequilÍbr�o biológico: as ampliações das áreas com cana, 
aumento das áreas com cana-planta, introduç�o <le varic<la 
des suscetíveis, condições de clima, etc. Menciona-se ta� 
bêm uma redução do parasitismo médio anual devido possivcl 
mente a condições climiticas que favoreceram o incremento 
dos níveis populacionais da broca, e que A. ófavipe� Jcst� 
cou�se dentre todos os parasitos naturais da Viat�aea spp., 
sendo isto possível consequência das liberações deste para 
-sito, altamente incrementadas nestes Gltim6s anos. O rela
tório complementa-se com os resultados de resistência va
rietal, mostrando como fontes de resistência as variedades
de cana CB62-38, CB45-3, CB41-76' e Mcx57-473, além <le 26

clones RB das séries 70, 71 ,72, 73 e 74.

Visando melhorar a técnica existente 
Brasil, SGRILLO (1973) desenvolveu uma técnica para 

no 
cria 

ção da broca, baseado principalmente am alguns aparelhos 
desenvolvidos para automatizar algumas operações, utilizag 
do a . dieta de HENSLEY e HAMMOND ( 1968) . O método perm i t i.u 
a obtenção de um nGmero suficient� de insetos para testes 
de ecologia ou de laboratório, esclarecendo porém que nao 
podia ser considerado como método de criação massal. No e� 
tanto o trabalho contribuiu os seguintes dados biológicos 
da broca em laboratório: a fecundidade é maior quando se 
usa na cópula três machos para cada fêmea; as fêmeas vivem 
mais que os machos adulto�; o espaço disponivel influencia 
na duração da vida das fêmeas, aumentando-a, mas nao tem 
influência na duração da vida dos machos. 

Estudando aspectos biológicos <la 
-0accha�ali-0 em condições naturais e a frequência do 
acasalamento, GUEVARA (1976) chegou às seguintes 

" 
v. 

seu 
conclu 
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sões: o ciclo evolutivo, em condiç5es de campo (de agosto 
a novembro), variou de 73 a 102 dias, desde a postura at6 
a emergência dos adultos, sendo 9 dias na fase de ovo, 57 
a 79 dias na larva e 7 a 14 para a cris&lida. Nestas condi 
çoes foram obtidos 13 adultos a partir de 373 ovos, rcprE_ 
sentando uma viabilidade de apenas 3,48L Em condições de 
laboratório, os machos não copulavam mais de uma vez a mcs 
ma f�mea (somente um macho copulou 2 vezes, por6m com fê 
meas diferen_tes) e nenhuma fêmea foi copulada mais de uma 
vez, nem quando confinada com até 4 machos (quando várias 
fêmeas foram reunidas com vários machos, apenas 5,5% copu 
laram 2 vezes). No entanto, sob condições de campo, as fê 
meas puderam ser copuladas atê quatro vezes. 

Nrim estudo da população da V. �acchanali6 cm 
quatro regiões canavieiras do Estado de São P.aulo, através 
de levantamentos mensais, WALDER (1976) mostrou que: a) o 
Índice de ·infestação midio durante o perlodo de safra de 
1975 foi de 11,7%; b) houve maior porcentagem de formas 
imaturas durante janeiro _a maio, coletando-se neste perí� 
do 64 % de todas as formas imaturas e 82% das lagartas_ pc 
quenas do total de indivíduos cole�ados durante o ano); c) 
o período de maior concentração de formas imaturas de V. 

�acchanali� coincide com o período de maior crescimento vc 
getativo da cana; d) a temperatura e umidade do ar foram 
os fatores meteorológicos que mais influíram na flutuação 
populacional da praga; e) a V. �acchanali� completou qu� 
tro gerações anuais, nàs regiões estudadas, ocorrendo a 
primeira_ em outubro-novembro, a segunda cm <lczcmbro-janel 
ro, a terceira em fevereiro-março e.� quarta começa em 
abril e continua em <liapausa atê setembro; f) u!').ª pequena 
n !1 ,,. .,. "' rl !1 <: 1 'l (J '1 ,,. t- !1 <: '1 !1 ri 1 1 'l r t- 'l o" r • .,. ;; r, n ;; ('\ ,_, n t- r : ! I" "'" d i. a 1) �! _! ! 
t"ll.-. ... ..,._ ---

..&.'-+t:,U.a. ......... ,.J -- '1. '-At.,i. .. '-"'--+ b'-' .. u.� """ .... 1..-.- - .. "' L  - •• _,,,.. -

sa, completando normalmente seu ciclo, mesmo durante os me 
ses .mais frios e secos <lo ano. 
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MENDES e.t a.f.U_ (1978) num estudo com adultos 

da broca capturados em armadilhas luminosas, no Estado 

São Paulo, mostraram: 1) que a altura preferida do vôo 
de 

tangenciado superiormente a cultura de cana; 2) que a hora 

preferida de vôo concentra-se das 19:00 às 4:00 horas, com 
2 períodos predominantes das 22:00 às 23:00 e das 24:00 à 
1:00 hora, e 3) coletou-se maior número de insetos na fase 

de lua quarto minguante e nova. 

Outro estudo efetuado no Estado de Sio Paulo 

por BOTELHO e.t alii (1979 b� sobre dispersão dos adultos 

machos da broca, mostrou que estes se afastam da origem uma 

distância média de 42,5 m/dia. 

Os resultados de estudos sobre flutuações po 
pulacionais de adultos machos da broca efetuados em cana 

viais comerciais do Estado de São Paulo de 1974 a 1977, usan 

·do fêmeas virgens como atraentes (TERÁN, 1979 a) mostraram

maior captura em cana do que ·em milho e as capturas 

taram quando aumentou o número de fêmeas virgens por 

dilha. Nos canaviais registrou-se o pico populacional 

aumen 

arma 
- . max1

mo em dezembro, picos secundários em julho-agosto e fev�
reiro e clara diminuição populacional de março a junho. No 
entanto, ressaltaram as grandes variações de um local a o� 
tro e de um ano a outro, sendo difícil definir uma situa 

ção pela média. Por outro lado, observou-se que a captura 

de machos foi mais satisfatória que a captura com armadi 

lhas luminosas para estes estudos de flutuações populaci� 

nais, pela sua maior especificidade e facilidade de opcr� 
�ão. A influência de fatores climáticos foi reconhecida co 
mo causa das maiores variações,· que devem ser modificadas 

determinando assim, outras variações menores. 



BOTELHO et aR.Ll (1978 a), em· estudos 
lhantes de 1972 a 1975 usando armadilhas luminosas, 
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scmc 
chega 

�-

ram is seguintes conclusões: 1) os adultos estfio presentes 

ao longo de todo o ano, embora os rifimeros flutuem consi.<lc 
ravelmente, 2) as m�dias populacionais mostraram o pico 
maior na segunda quinzena de agosto e dois picos secund5 
rios na primeira quinzena de janeiro e a segunda quinzena 

de março, 3) os fatores meteorol6gicos s5o rcspons5veis 
por 41 ,31 das flutuações, sendo o mais importante as v:1ria 

çoes térmicas responsáveis por 27,81 deste efeito. 

O trabalho de MACEDO e.t ai.Li. (1978) sobre 
-

suscetibilidade das principais variedades da cana a broca 

no Centro-sul do Brasil, confirma e amplia os resu1taJ.os 
relatados pelo PLANALSUCAR (1978, 1979). As variedades mais 

resistentes (apesar do efeito do local, período de levanta 

mento e do ciclo do corte) foram IACS0/134, CB45-155, 

-CB56-156 e Co775, enquanto que as mais suscetíveis foram 

IACS2/150, CPSl-22, NAS6-79 e CB41-76. Outra contlusão im 
portante foi que as canas-plantas ou de primeiro corte, fo 
ram mais atacadas e que o período de maior infestação foi 

julho, sendo também registradas diferentes infestações 

nas localidades, com a maior infestação na Usina Bom .Jesus. 

Um primeiro intento de desenvolver modelo ma 

temático para as populações da broca no Brasil foi feito 
por SGRILLO (1979), para estudar a possibilidade te6rica 

de aplicação da Técnica do Indivíduo E.stéril (TIE). O mod� 
lo foi construído com base em levantamentos de campo rca 

lizados em 1976 em quatro regiões canaviciras do Estado de 

São Paulo, acumulando-se dados·rcferentcs a densidade pop� 
lacional de lagartas e pupas do inseto, auxiliado por in

formações sobre a flutuação populacional de adultos e <lc 
alguns predadores. Determinou-se que as lagartas seguem tuna 
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distribuição espacial nao diferente da binomial negativa 
e desenvolveu-se um plano de amostragem sequencial pura es 
tas lagartas. Foi verificada a ocorr5ncia de diapausn cm 

elagartas grandes, mostrando correlação com fotoperioJo 

temperatura. Estabeleceu-se que o nfimero de graus dias nc 

cessârios ao inseto completar uma geração é de 954. Detcrmi 

nou-se em laborat6rio que machos adultos irradiados com 50 

krad de radiação gama ( 6 °Co) produzem prog6nie n�o vijvcl 

e através do modelo construído te6rica e matematicamente 

concluiu�se que a liberação de insetos estéreis em nílmcro 
-igual aos existentes no campo, durante as tr�s primeiras 

gerações, seria um método eficiente para o controle das P2 

pulações do inseto. A liberação de insetos est6reis cm 11�

mero nove vezes superior aos existentes no campo, durante 

a primeira geração, seria igualmente eficiente. 

Num estudo ecológico efetuado em canaviais 

comerciais do Estado de São Paulo de 1975 a 1977, sobre 

controle natural de ovos da broca, TERÃN (1980 a) mostrou 

que os predadores dos ovos são importantes, como foram de 
finidos na Louisiana. Os resu1tados assinalaram uma m6Jia 

• 

geral de 76, 16% de controle dos ovos, com variações má rcan 

tes de um local para outro e de um ano a outro. Os prcd.!!. 

dores foram os maiores responsáveis por esse controle nat� 
ral (63,64%), enquanto que os parasites responderam só por 

3,90% da mortalidade, e o restante 8,63% foi devido a ou 

tros fatores. Esclareceu-se que estes dados possivelmente 

estão encobertos pela ação final dos predadores mastigad2 

res que niio fazem distinção entre ovos sadios e aqueles p� 

rasitados ou sugados. Comenta-se tamb6m que as grandes va 

riações deste controle natural s;cj am decisivas no post� 

�1u� �u��ssu das populaç5es da broca. 

Este estudo serviu de base para outros cfc 



21 

tuados por GRAVENA e.t at.i..l (1980), concluindo que as form_! 
gas foram eficientes predadoras de ovos de V. �accha�afiã, 
que o complexo de predadores tem real participação no con 
trole biol6gico natural, e que a atividade dos predadores 
mastigadores é maior do que dos predadores sugadores. 

Num estudo de correlação entre intensidade 
de infestação e Índices populacionais da broca, MENlll:S 
et alii (1980) mostraram uma alta correlação positiva 

entre esses 2 parimetros, concluindo que� possivel csti 
mar o Indice populacional da praga (larvas e pupas) basca 
ao na intensidade de infestação, através de equações de re 
gressão linear. 

Procurando informações quantitativas do com 
portamento da broca no hospedeiro alternativo. mais plant!:!_ 
do no meio dos canaviais, TERÃN (1!:180 b) efetuou um estudo 
sobre a densidade larval da broca e seu controle natural 

no milho. Este estudo entre outros fatos mostrou que: 1) 

o parasitismo por braconídeos é maior no milho que na ca 
na, comparivel ao de P. clanipalpi�, sendo ainda dominante 

a M. minen�e no local do estudo (}�catuba, SP), 2) o par� 
sitismo combinado é mais baixo em milho que em canaviais 
vizinhos, 3) nos milharais� os entomopat6genos suo mais 
importantes que os outros agentes de controle natural, e 
4) a densidade larval da broca é maior em milharal mais 

denso, adubado e em estigios mais avançados de crescimento 
do milho. 

O controle bio16gico �, sem d�vida, o m6todo 
de controle da broca mais utilizado e GALLO (1980) fez uma 

• 
1 

revisão da sua evolução a tê a situação atual , 1 cmh ra ndo 
que no Estado de São Paulo, o impulso inicial foi dado p� 

- lo Departamento de Entomologia da ESALQ-USP.
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Por.outro lado, o controle qu!mico atrav6s 

de inseticidas foi revisado recentemente por DEGASPARI et 

a.lLl (1981) manifestando que, nos trabalhos efetuados de 

1976 a 1979, os resultados permitiram concluir que o con 
trole químico da V. -6a.c.c.ha.1t.a.l.-i..-6 na região estudada (Cen 
tro-sul do Brasil) foi inviável economicamente, face aos 

baixos Índices de efici�ncia. No entanto 5 necess�rio revi 

sar os resultados de MATTOS e.t a.l.-i...-i.. (1976) e de LONG rJ 
a.l,i..,i., (1976), especialmente dos Últimos, que mostram não só 

possibilidades técnicas, mai também econ6micas, de centro 
le da broca com inseticidas em condições de alta infesta 

çao se estas puderem ser detectadas com anteced5ncia. Po 
rém, o maior problema reside no perigo destes produtos na 
contaminação do ambiente e na interferência, a longo prazo, 
no ·equilíbrio natural da maioria dos canaviais. 

Desenvolvendo uma metodologia de aplicação 

·de inseticidas granulados para ensaios do manejo integrado

da broca, NEVES, (1981) estudou também alguns aspectos da

ação dos artrópodos predadores desta praga, chegando as se

guintes conclusões: a) a aplicação de inseticidas com gra

nuladora costal JACTO PL-45 pode ser recomendada. para cn
saias de controle da broca em cana, b) esta aplicação deve
ser feita pelos dois lados de cada parcela para que haja
uniformidade na deposição, c) a altura limite do canavial

para aplicação destes inseticidas granulados foi de 2 m, d)
a coleta de grinulos f feita principalmente pelas folhas

do cartucho e folhas ainda verdes, sendo pouco eficientes
as coletas em folhas basais senescentes, e) o controle da
broca com carbaryl e B. thu1t..-i..ngien-6.-i..,6 equiparou-se ao con

trole natural não havendo difetenta cstatfstica signific!

tiva entre eles, f) o aldrin formulado cm milho triturado
foi eficiente na eliminação dos artr5podos predadores cm

ensaios de campo, e provocou rcssurg5ncia da praga, e g)
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as formi�as constituiram-se no grupo de predadores de n�ior 
abundincia, colocando-se, em seguida, as aranhas. 

Numa contribuiçfio ao estudo do controle inte 
grado da broca, MATTOS (1982) relata os resultados de 2 ex 
perimentos efetuados em Capivari, SP, com a vari.e<la<lc 
NA56-79, sujeito a diversos tratamentos com carbofuran (Fu 
radan SG), discriminando número de aplicações e intervalos 
entre as apl.icações. • Pelos resultados obtidos e para as 
condições dos experimentos, concluiu que: a) todos os tra 
tamentos provocaram redução na intens:i.dade de infestação 
da broca, b) o tratamento mais eficiente no controle J:1 
broca; foi a de 4 aplicações de carbofuran aplicado <le ou 
tubro'_a fevereiro, c) a maior intensidade de ataque <la bro 
ca verificou-se nos :2;3 inferiores <lo colmo, <l) os trata 
mentos _qu!micos deslocaram o pico populacional da praga, 
e e) apenas o tratamento de 3 aplicações, em outubro a [e 
veriiro, aumentou significativa�ente a produç5o de cana
-de-açúcar. Este trabalho conseguiu demonstrar tambei que 
a praga reduziu a produtividade de campo da cana-de-açúcar 

,-.em 19,74% quando comparados a testemunha (com 18,23i de en 
trenós brocados) e o tratamento coin 19 aplicações de carh� 
furan que conseguiu manter a infestação a nível de 2,62� 
de entrenós brocados, mostrando claramente que a broca niio 
·só produz perdas na indústria, mas também no campo.

O trabalho de CASTILHO (1982) sobre introdu 
ção de Apan.te.le.6 6lavipe..6 (Cam, 1981) para o controle bio 
lógico da broca na região de Santa B5rbara D'Ocste, S� mo� 
trou a viabilidade de criaçao do pa�asito cm grande csca 
la em laboratório, sua ação parasítica cm concUsõcs Jc ca!!!_ 
po, relaçio de causa e efeito do parasitismo e <lanos caus� 
dos pela praga, a interaç5o entre populaçõc�;do parasito 

(,., 

introduzido e as populações de parasitas nativos, intera 
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coes entre a população do parasito introduzido e os agcn 
tes climáticos. Concluiu que: a) o A. 6lavipea é um pnrasl 
to de fácil criação em laboratório, ideal para o estabel� 
cimento de programas de controle biológico da broca cm 
grande escala, b) esta espicie parasita lagartas da broca 
com grande facilidade, nos canaviais <la região 
e) a população do parasito apresentou uma baixa
de de dispersão nos canaviais da região estudada, 

estudada, 
capaci<l.!! 
d) as co 

lônias do parasito depois de estabelecidas permaneceram nos 
canav1a1s, sem a interfer�ncia do homem, e) a repro<luç5o 
do parasito em condições de campo é menor que a observada 
em laboratório, f) o parasito introduzido integrou-se no 
complexo parasítico dos inimigos naturais da broca n:i re 
gião, destacando-se por apresentar maior taxa de paras i.t i� 
mo e maior porcentagem de participação no complexo, g) A.
ólav-i.pe..6 atua em períodos quando a espécie de parasito na 
ti vo mais importante da região (M. mine.n.6 e.), encontra- se 
em baixa atividade, ocorrendo, assim, uma alternância reci 
proca, aumentando a regularidade do parasitismo o ano to 
do, e h) a ação do parasito introduzido foi responsável p�. 
la queda das porcentagens de Intensidade de Infcstaç5o 
observada na região estudada. , 

Seguindo urna linha filosófico-estratégica um 
pouco diferente, entomologistas da COPERSUCAR partiram p� 
ra o manejo integrado da broca, embora sem contar com os 
suficientes alicerces· para esse objetivo. Assim, TERÃN e 
NOVARETTI (1978) relataram os seguintes resultados técni 
cos obtidos em 2 Usinas, organizando e integrando ativida 
des que visam assinalar, com antecedência, os pontos de <l� 
sequilÍbrio, para serem corrigidos com lihcraç5cs dirigi 
das de parasites (especialmente M. minen4e). Isto cquiv:1!c 
a monitorar os extensos canaviais comerciais fazendo uso 
de conhecimentos ecológicos da praga e seu hospedeiro. 
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Com esses resultados inic1a1s, foi proposto 
pelos mesmos autores (TERÁN e NOVARETTI, 1980 a) um csqu� 
ma de manejo integrado da broca da cana-de-açúcar, baseado 
por enquanto só num método de controle biológico, isto é: 
utilização de para�itos larvais da broca cm liberações <li 
rigidas, a canaviais em crescimento e com populações <lese 
quilibradas, que devem ser detectados, com anteced�ncia e 
oportunidade, entre os numerosos canaviais de urna Usina, a 
custos razoáveis. Os resultados econômicos deste manejo 
integrado (TERÁN e NOVARETTI, 1980 b) confirmaram a vali 
dade deste esquema em termos de canaviais comerciais, fal 
tando só um aperf.eiçoamento do sistema e uma integração com 
outros métodos de controle a fim de solucionar os prohl� 
mas·ou infestações que ainda não foram totalmente supcri! 
das, em se tratando de resultados reais em extensos cana 
viais comerciais. 
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3º MATERIAL E M�TODOS 

Efetuaram-se dois tipos de estudos: 

a) Levantamentos extensivos de campo, em canaviais comer 
ciais e experimentais de Usinas.

b) Testes controlados, instalados nas Estaç6es Experimc� 
tais da Copersucar e e��algumas Usinas.

Em ambos os casos, os estudos visavam av;1liar 
a influência de alguns componentes ecológicos na <linâm ica 
populacional da broca e seus inimigos naturais. 

3.1. Idade do canavial 

Entende-se por idade do canavial o ano <la cul 
tura após o plantio, sendo que o primeiro corte f aquele cor 
respondente ã cultura ·no seu primeiro ciclo vegetativo, o s� 
gundo corresponde ao segundo ciclo vegetativo após o corte 
do primeiro e assim sucessivamente. 

3.1.1. Levantamentos de infestação final 

Estes· são basicamente levantamentos de <l;1110s 
causados pela broca aos canaviais, mas preferiu-se ch;1111ii
los de levantamentos- <le infestação por ser o termo 11t ili 
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zado rotineiramente, e final porque se refere ao dano oh 
servado quando as canas chegaram i indGstria, isto�, JctcI 
minado no momento do corte ou colheita do canavial para seu 

processamento na indGstria ou para sua utilização no pla� 
tio de novos canaviais. 

Os levantamentos foram efetuados através <le 
amostras retiradas ao acaso dentro dos canaviais. /\.s amos 
tras consistiram de canas examinadas internamente (corta.!!_ 

do-as longitudinalmente ao meio), procurando examinar um 
mínimo de· 20 canas por hectare de canavial, a fim de pcrm.:!_ 
tir a amostragem de todos os canaviais colhidos. Anotaram
-se tanto a quantidade de canas como a de entrenós broque� 
dos em relaçio ao total de canas e entrenós examinados. De� 
ta forma, determinaram-se as porcentagens de canas e entre 
nós broqueados por simples cilculo de regra de tr&s. lsto 
resultou nos Índices de "intensidade de infestação" ('� <le 
entrenôs broqueados) para cada unidade amostrada. 

Os valores anotados em formulirios de campo 

foram transferidos para formulários resumo, agrupando-os por 
unidade de plantio (talhio, quadra1 lote, etc.) com a mesma
variedade de cana e idade do canavial. 

O� dados levantados durante as safras <le 

1977 a 1981, em canaviais de diversas Usinas, foram agrup� 
dos de acordo com a idade do canavial. 

3.1.2. Levantamentos populacionais 

Estes levantamento�, chamados de coletas, 
tuaram-se ab longo de 1981, em canaviais imaturos de 3 
nas representativas das reg iõc s_ de Jaú (I!,1 r ra (; ran,lc) , 

e rc 

li si 

S",,.
. ._, , 

tiozinho (Santa Luiza) e Piracicaba (Santa Cruz SI\.), todas 
localizadas no Estado <le São Paulo. 
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O trabalho de campo consistiu de �otettts ma 

nua is das formas i.ma turas da broca e seus paras i tos em ca 

naviais jovens. As coletas foram direcionadas, procurando 

amostragens ao acaso em faixas distanciadas tiniformcmcntc 

dentro dos canaviais. Essas coletas foram tamb�m dirccio 

nadas só às canas já inutilizadas pelo ataque da broca 

("coração ou olho morto"), evitando-se assim a destruição 

dos colmos aproveitáveis. 

Por razões priticas e por facilidade opera 

cional não foi possível medir a área amostrada, registra� 

do-se s5 as horas efetivamente gastas nessas coletas <lcn 

tro dos canaviais, a fim de contar com um parimctro de <lcn 

didade populacional relativa, isto �, coleta por horri-ho 

me�. Os dados são comparáveis dentro da mesma Usina, <lcs<lc 

que os levantamentos foram realizados quase sempre com a 

mesma equipe de trabalhadores, garantindo uniformidade nos 

·mesmos.

O material biológico, coletado com a prcocu 

paçao de causar o minimo de injGrias durante a manipulaç5o, 

foi registrado em formulários ind1viduais, anotando-se· as 

características do canavial (Figura 1). As formas larvals 

da broca foram acondicionadas individualmente cm caixi 

nhas plásticas circulares e transparentes de 63 mm de <liâ 

metro e 23 mm de altura, alimentadas com "dieta artificial" 

à base de feijão, germe de trigo e levedura como fontes 

protiicas, ati a transformação em crisilidas (broca) ou cm 

pupários (seus parasitos). Esperou-se um tempo suficiente 

(de 15 a 20 dias) para que ocorresse o parasitismo <las 

brocas. Este parasitismo foi calculado por simples regra 

de três. Os dados finais dos formulários, após estas trans 

formações, foram transferidos a resumos, junto com os <la 

dos de densidade populacional relativa e dados increntes 

aos canaviais amostrados. 



PARASITISMO NO CAMPO DE Diatraea sacchara/ls ( COLETA) 

Localizoc:ão _________________________ _ 

Dato do Coleto _____ Variedade _____ idade ___ ( __ meses) 

Observações: ----------------------------� 

COLETA 

larvas grandes e médios 

pupos ( crisálidas ) 

pupários do caft'tpo ( parasitos ) 

doentes e predodos 

TOTAL ( para cálculo de parasitismo ) 

larvas pequenas 

_____ (l) 

TOTAL GERAL DA COLETA ____ (2) 

horas efetivas do coletQ _____ ( 3) 

COLETA POR HORA / HOMEM ( 2) : ( 3) 

Parasitados por : 0/o 
1) 

Metooonistylum minense 

Poratheresia cloripolpis 

Braconídeos 

Outros 

TOTAL DO PARASITISMO NO CAMPO 

: ( l ) 

: ( l ) 

: ( l ) 

: ( 1 ) 

: ( l ) 

Figuro l. Modelo de formulário utilizado nos levanta -

mentos populacionais. 
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Esses dados agrupados em função da idade Jo 
canavial foram relacionados em tabelas e grâf icos compar.!.!:_ 
tivos para cada Usina. 

3 .1.3. Testes de controle natural de ovos da broca 

Os testes foram desenvolvidos dentro de cana 
viais próximos, com características semelhantes (mesma va 
riedade e desenvolvimento vegetativo) , porém de d i rc rcn te 
corte. 

Uma série de 8 testes foi conduzid;1 na Esta 
çao Experimental de Jaú do Centro de Tecnologia Copcrsucar 
(CTEJ), utilizando-se 2 canaviais da variedade IAC52/150 
(uma de primeiro corte comparada com outra de quarto cor 
te), no período de março a setembro de 1978. 

Outra série de 3 testes foi conduzida na 
Usina Barra Grande de Lençóis Paulista, utilizando-se 2 ca 
naviais da variedade NAS6-79 (uma de primeiro corte compa 
rada com outra de terceiro corte), no período de sctemhro 
a novembro de 1978. 

Para os testes utilizaram-se posturas obti 
das das criações massais da broca nos respectivos locais. 
Essas posturas foram previamente preparadas cm pedaços ou 
tiras de papel sulfite, contendo uma postura com 5 a 15 
ovos, marca�do-se a lipis o total de ovos e identificando
-se o pedaço de papel com uma letra, ·para garantir a sua 
posterior identificação, em caso <lc_�estruição total pelos 
predadores ou por algum acidente. Esses dados [oram anota 
dos em formulários padronizados para estes tcsics, onJe 
tamb�m se registraram as caractertsiicas <lo sanavial uti 
lizado e outros dados considerados importantbs (Figura 2). 



CONTROLE NATURAL (INDUZIDO), DAS POSTURAS DE Diatraea saccharalis 

_ USINA __________ _ LOCALIZAÇÃO _____________ _ 

CANA-------------------------------

DATA 

PEDAÇO 
OE 

PAPEL 

NÚMERO ovos PAR� __ 0_vo_s_P_R __ E_D_Ao_o_s_-l ovos NÃO
SI TACOS Mastigados Sugados ECLODI DOS 

OE OVOS 1---�-1---�---�----�-
N! •1• N! •t• N! •1• 

OBSERVAÇÕES 

----------+--+--+--+--+ --.,1-------il-----t----+-·----------

1---------�-·.J.---+--+--+--- ----- -------- ----- ---

----+-----------------·� t-----t--·-+--+--+--+---------t 

-----------+---+--+--+---+---+----¼----·--- --- ---------

----------+---t---r--r--·+-----t----- �-- ----- --------- --
-----------+--+---+--+-- ---- ,--· ------- ·- ------------

----------+--+--+--- i-----·-- --·•·---- -·-··;··-• 
----� ---------· -------------------

t------+---------+----+--+---+----+-----+------- -·--- --

-r-·•--------1 

-:0-i 

(,, 

Figura 2. Modelo de formulário utilizado nos testes de 

controle natural d� ovos da broca. 
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A seguir, os pedaços de papel com os ovos (o 

ram distribu!dos uniformemente nos canaviais em estudo, (i 

xando-as na folhagem da cana, próxima ao colmo, com al(ine 

tes de cabeça grande e colorida, para facilitar postcrio� 

mente a sua localização. Efetuaram-se, a seguir, revisGes 

periódicas, trazendo-se para o laboratório todos os pe<l� 

ços de papel cujos ovos desapareceram (mastigados) ot1 (o 

ram sugados (posturas "murchas" ou vazias), sendo que no 

final foram retirados todos os pedaços de papel assim que 

aparecia alguma postura com ovos no estágio· de "cabeça pr� 

ta" (embrião totalmente formado e prestes a eclodir). 
o 

O "destino" de cada postura foi registrado 

no formulário correspondente anotando-se também, as datas 

de colocação e retirada das posturas. 

Os dados calculados e resumidos foram post� 

riormente tabelados e analisados estatisticamente. 

3.1.4. Testes de sobreviv�ncia e durição do ciclo 

biológico 

Os testes foram conduzidos também dentro de 

canaviais próximos, semelhantes, porém de diferentes cortes. 

De várias tentativas feitas, só foi possível 

concluir uma s�rie de 3 testes conduzidos na Usina R:1rra 

Grande de Lençóis Paulista, utilizando-se <le 2 canaviais 
da variedade NA56-79 (uma de prime iro corte comparada l·om 
outra de terceiro corte), no período de outuhro-novcmhro de 
1978. 

Os trabalhos iniciaram-se com o iso i amc11 t.o 
de toucciras (normalmente 5 por tratamento), cl imin:111do-sc 

as canas vizinhas p4ra anular ou minimizar a migraç:Ío d:rs 
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larvas recém eclodidas para as touceiras isoladas. A scgu ir, 
foi eliminado todo vestígio de formas imaturas da broca dcs 

.. 

tas touceiras isoladas. Imediatamente apos, infestaram-se 
as touceiras com larvas recém eclodidas ou com ovos do cs 
tâgio "cabeça preta" fixados na folhagem das canas. As ca 
nas foram revisadas a cada 4 a 5 dias num período de 20 
dias aproximadamente (4 a 5 revisões) para se eliminar to 
da postura originada das populações  naturais de campo. 

As revisões foram reiniciadas 30 a 35 tl ias 
apôs a infestação, procurando-se sinais da presença da 
broca, principalmente pelos "furos de emergência" nos çol 
mos, caracterizados pelo tamanho maior e ausência de de 
tritos frescos, indicativos da finalização da rase 
larval deste inseto. 

As canas detectadas nesse estado foram trans 
· feridas para os laboratórios, onde apôs a remoção cuidado
sa da pupa (crisilida) ou da broca totalmente <lesenvolvi<l�
estas foram mantidas individualmente em caixinhas plásti 
cas para acompanhar a sua transformação em adulto, fazcn 
do-se a anotação no formulário co;respondente (Figura · :i).

Registraram-se desta forma, não só o total de pupas e adu 1 
tos obtidos, mas também o período larval (lagarta) e pupa l 
e sexo do adulto emergido. A observação <lesses perro<los 
sao importantes por serem os mais longos e de m�ior <lura 
çao no ciclo biológico da broca. 

Os dados resumidos foram posteriormente tahe 
lados e submetidos a análise estatística. 

3.1.5. Testes sobre capacidade reprodutiva_ de D. 
-6 a. e. e. h a. 1t a. i i-6 



CONTROLE NATURAL E D�RACÃO 00 CICLO BIOLÓGICO DA BROCA 

Local ____________________________ _ 

Tratamento---------------------------

Número larvaa/touceira ______ Número toucelra ____ Total 

DATA DE DURACÃO 00 
INDIVÍDUOS PERÍODO OBSERVAÇÕES 

ECLOSÃO DA EMERGfNCIA LOGRADOS 
LARVA 00 ADULTO LARVA+ PUPA 

o 

TOTAL 

MÉ OI A 

Figura 3. Modelo de formu/6rio utilizado nos testes de 

sobrevivência e duração do ciclo biológico. 
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Os testes iniciaram-se com coletas maciças 
de pupas e larvas totalmente desenvolvidas, cm canaviais 

próximos, semelhantes, porém de diferentes cortes. 

Para uma série de 8 testes utilizaram-se as 

coletas de 2 canaviais da variedade NAS6-79 (uma <lc primei_ 

ro corte comparada com a outra de quarto corte) loca 1 i za 

das na Usina S5o José ZL de Macatuba, SP, c m  março <lc 1978. 

Para outra série de 2 testes utilizaram-se :IB 

. coletas de 2 canaviais da variedade IACS2/150 (uma de pr2:_ 

meiro corte comparada com outra de quarto corte) localiza 

das no CTEJ, em novembro de 1978. 

Apesar dessas coletas maciças, nao foram oh 

tidos suficientes casais de adultos para os testes no lab� 

ratôrio, uma vez que foi difícil.sincronizar a emergência 

de machos e fêmeas no mesmo dia. 

Os testes propriamente ditos foram conduzi 

dos em labora.tório, a partir dos casais obtidos. Os casais 

foram confinados em tubos de PVC de 21cm de altura por 

10cm de diimetro, forrados internamente com papel sulíitc, 

sobre o qual foi realizada a oviposição. Os papéis for.im 

trocados diariamente até a morte das fêmeas, a fim de con 
seguir a oviposiçio total. As posturas foram colocadas c m  

Placas de Petri até a·eclosão das larvas, registrando-se o 

total de ovos e de larvas eclodidas cm formulários csp� 

ciais (Figura 4). Com esses dados e por simples cálculos 

aritm;ticos foram determinadas a fecun<lida<lc (n9 <lc <>vos 

por fêmea) e a viabilidade <los ovos (':, de larvas eclodi 
Aa�' "l"'\rt-r.., r-.,_,.1., +--r,-.-t--,mnnt-1""\ f·i,-1,,,ln. ,lr1. r:1-n11 a'Vi,•11,. CHl <1ªllC _f()·f�Jl11U .;;J,J .1.JUJ.C..I. \,.,U.UU L-J.U.\...U.11'-"ll'--V \_..L\..I.U.,._._\..o UV _, .. 

criados os estágios imaturos da broca). Posterjormcnte os 

dados de viabilidade foram submetidos a an�lisc cstatisti 

ca. 
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REGISTRO DA FECUNDIDADE E DA VIABILIDADE OE D. 1accharali1 

LOCAL OE ORIGEM __________ _ 

DATA DE DIAS DE 99 
ACASALAMENTO OVIPOSICÃO 

�--- _, 

TOTAL 

ovos 

( l ) 

ovos 

VIAVEIS 
( 2) 

CANA _________ _ 

VIABILIDADE 

.,. OBSERVACÕES 

l 2 l : ( l) 

-·--

----

- ------ ·--·--· 

--

-

' 

-----·--

-----�---

--

Figura 4. Modelo de formulório utilizado nos testes sobre 

capacidade reprodutivo dos adultos da broca. 
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3.2.· Idade da cana (estado fenol5gico) 

Entende-se por idade da cana o estado de 

crescimento da planta, dentro do mesmo ciclo vccctativo. 

Desta forma procurou-se estudar a influ5ncia <lesse fator 

na infestação e evoluçio das populações <la broca. 

3.2.1. Levantamentos de infestação final 

Efetuaram-se os levantamentos conforme a me 

todologia descrita em 3.1.1 nos cana�iais da Usina Barra 

Grande de Lenç6is Paulista durante a colhei.ta de 1979. Ncs 

te caso, registrou-se a idade da cana cm meses no momc11to 

da cólheita, para agrupar os dados de infestação cm fu1ll;:Ío 

dessa variação. 

3.2.2. Levantamentos populacionais 

Para estes levantamentos utilizou-se a meto 

dologia descrita em 3.1.2, ao longo de 1981, cm canaviais 

imaturos das Usinas: Barra Grande, Santa Luiza e Santa 

Cruz S.A., abrangendo vários munic•ípios <lo Estado de São 

Paulo. Porém, neste caso, os dados foram agrupados cm run 

çao da idade da cana. 

3.2.3. Testes de controle natural de ovos da broca 

Os teste� foram conduzidos conforme a mcto<lo 

logia descrita em 3.1.3, em dois pontos adjacentes de um 
-

canavial da mesma variedade e corte, porem, cm <lifcr<'nte 

estado de crescimento. 

Urna série de 3 testes foi conduzido num c1na 

vial da variedade IACSZ/150 de 39 corte (rc·ssoca), de 111:110 



38 

a julho de 1978, localizado na CTEJ. Uma parte desse cana_ 
vial foi cortado em outubro�77, portanto, essa parte esta 
va com 7 a 9 meses durante os testes. A outra parte foi 
cortada em março-78, portanto, essa parte estava com 2 a 
4 meses durante os testes. 

Outro teste foi conduzido num canavial da 
variedade CB41-76 de 29 corte (soca), localizado na Usina 
Barra Grande de Lençóis Paulista em outuhro-78. lima parte 
desse canavial foi cortado em setembro-77, portanto, essa 
parte estava com 11 meses durante o teste. A outra parte 
foi cortada em junho-78 e estava com 4 meses durante o tcs 
te. 

3.2.4. Testes de sobrevivência e duração do ciclo 
biológico 

De várias tentativas, foi completado somente 
uma s�rie de 2 testes, efetuados num canavial da variedade 
CB41-76 de 29 corte (soca), localizado na Usina Barra Grande 
de Lençóis Paulista. Os testes foram iniciados cm outuhro
-78, nas 2 partes desse canavial, tom diferentes idades de 
crescimento. Uma parte do canavial foi cortado cm sctcm 
bro-77, encontrando-se, no início dos testes, com 11 meses 
de crescimento. A outra parte foi cortada em junho-78, es 
tando assim com 4 meses no inicio dos testes. 

Os procedimentos experimentais foram os mcs 
mos do item 3.1 .4. 

3.3. Variedades de cana 
l"'\•'f' 

-...:.._ 

Esta característica do hospcd�iro foi cxtcn 
sivamente estudada, comparando as varic<la<lcf"<lc maior uso 
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na epoc:a. 

3.3.1. Levantamentos de infestação final 

Para este fim utilizaram-se os mesmos levan 
tamentos descritos cm 3.1.1. Porém, os dados foram agrup� 
dos em função das variedades amostradas nestas safras Jc 
1977 a 1981. Para as comparações estatísticas 
ram-se somente aquelas variedades amostradas no 
4 locais ou Usinas. 

considera 
... .

m 1 n 11110 <.'111 

Adicionalmente, efetuou-se um estudo comp� 
rativo com 4 vari�dades de cana: CB40-13, IJ\CSZ/150, CB47-�55 
e SP70-1499. Normalmente, as mais infestadas são as 2 prJ_ 
meiras variedades. Para esse fim, foram plantadas essas 
variedades num mesmo talhão da CTEJ, em 08/04/78. Quinze 
meses ap5s colheu-se a cana, sendo então efetuados os le 
vantamentos de infestação final, conforme descri to em 3. 1. 1. 

3.3.2. Levantamentos populacionais 

Utilizaram-se os lev.antamentos descritos cm 
3.1.2, nos canaviais comerciais das Usinas Barra GranJc Je 
Lenç5is Paulista, Santa Luiza de Hatão e Santa Cruz S.J\.<lc 
Capivari, durante o ano de 1981. Por�m, os dados 
agrupados em função das variedades amostradas. 

foram 

Também foram efetuados estes levantamentos no 
estudo comparativo de 4 variedades na CTEJ, ci ta<lo cm 3.3.1. 
Os levantamentos foram realizados cm janeiro e fevereiro 

.de 1979, quando as canas estavam com 9 e 10 meses de crcs 
cimento. 

Os procedimentos poste ri.ores foram some I h:111 
tes iqueles descrito� cm 3.1.2. 
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3.3.3. Testes de controle natural <le ovos da broca 

Efetuaram-se 9 testes sequenciais no estutlo 
comparativo de 4 variedades na CTEJ, citado anteriormente, 
seguindo a metodologia descrita em 3.1.3. Os testes foram 
efetuados mensalmente no periodo compreendido entre 28/09/ 
/78 a 29/06/79, quando as �anas estavam com 5,5 a 14,5 me 
ses de crescimento. Nos primeiros 8 
10 posturas por variedade, enquanto 
-se S posturas por variedade.

testes utilizaram-se 
que no Último usar:1111-

3.3.4. Testes de sobrcvivBncia e duraç�o do ciclo 
biológico 

Num primeiro estudo compararam-se as varieJ� 
des NAS6-79 e IAC48-65, em condições de telado, localiza 
do na Estaçio Experimental de Sertiozinho do Centro Je 

·Tecnologia Copersucar (CTES). Para esse fim plantaram-se 
4 sulcos de 3,Sm de cada variedade em 08/09/78. Posterior 
mente, entre 2,5 e 8,0 meses de crescimento da cana, 111

festaram-se em 3 datas (21/11/78, 24/01/79 e 02/03/79) com 
número conhecido de larvas recém êclodidas. 

A cana foi cortada em 09/04/79 e no segundo 
ciclo vegetativo (soca) repetiram-se 3 infestações (cm 
11/07/79, 16/08/79 e 11/10/79) com número conhecido de 
larvas recém eclodidas, quando as canas estavam com 3 a 8 
meses. A metodologia posterior foi semelhante à descrita 
em 3. 1 • 4. 

Um segundo cstudô f'oi conduzido cm canaviais 
comerciais de 19 corte da Usina Barra Grande, comparando 
as variedades CB41-76 e NAS6-79. Efetuaram-se 2 testes: 
um em outubro-77 e outro em janeiro-78, quando as e ;111a s
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estavam com 7 e 9 meses de crescimento. 

Outra sirie de 8 testes foi conduzida no es 

tudo comparativo de 4 variedades instalada na CTE.J, citndo 

em 3.3.1. Os testes efetuaram-se no pcrfodo de setembro-78 

a março-79, quando a cana estava com 5 a 11 meses de crcs 

cimento. 

-

O procedimento posterior foi semelhante aquc 

le descrito em 3.1.4. 

3. 3.5. Testes sobre capacidade reprodutiva de 

V. -6ctc.c.ha. tiai.i_,�

Os testes foram completados apenas no estudo 

comparativo de 4 variedades, instalado na CTEJ, citado cm 

3.3.1. Foram realizados 6 testes, utilizando-se das cole 

.tas maciças nas 4 variedades, no perlodo janeiro-março de 

1979. O procedimento posterior foi semelhante iquele dcs 

crito em 3.1.5. 

3.4. Estado nutricional da ca�a 

A influ�ncia deste fator na infcstaçio <ln 

broca foi estudada em diversos experimentos e testes Jc 

adubação ou fertilização da cana. 

3.4. 1. Levantamentos de infestação final 

Conforme a metodologia descrita cm 3.1 .1, [o 

ram realizados levantamentos de infcstaç5o final nos se 

guintes experimentos e/ou estudos. 

Dois experimentos paralelos instalados nas 
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Usin�s São Geraldo (Sertiozinho, SP) e Santa Luiza (Matiio, 
SP), com doses crescentes dos 3 rnacronutricntes (N,P,K) cm 

cana de 29 corte, variedade NA56-79. Os levantamentos fo 
ram efetuados durante a colheita, em julho de 1978, atra 
.. 

ves da amostragem de 10 canas por parcela, sornando um to 
tal de 60 canas examinadas para cada tratamento. 

Um canavial comercial da Usina S5o .José ZL 
(Macatuba, SP), loca�izado na Fazenda Santo Antonio, foi 

dividido para receber adubações diferenciadas de Nitrogf 
nio (100 kg/ha de ur�ia), e Potissio (200 kg/ha de cloreto 
de potissio), al�m da testemunha absoluta (sem aduha��o 
alguma). O canavial foi plantado com a �aric<la<le TAC52/150 

em 03/04/77 e colhido em maio-78, com 13 meses de cresci 
menta� quando foram realizados os levantamentos de infes 
taçio final, amostrando-se 100 canas por tratamento. 

Outro canavial plantado especificamente para 
este estudo, na Fazenda Patos da Usina Sio Jos6 ZL, com a 

variedade NA56-79, foi dividido para receber adubações di 
ferenciadas de F6sforo c1·20 kg/ha de super triplo), Pot5s 

sio (200 kg/ha de cloreto de potás6io), Nitrogênio (10 0  kp,/ha 
de ur�ia), Silício (6 kg/ha de metassilicato de s6dio), C�l 

cio (200 kg/ha de cloreto de cálcio) e Zinco (3 kg/ha de 

sulfato de zinco), al�m dn testemunha absol�ta (sem aduba 
cio alguma). O canavial foi plantado em 22/04/78 e colhido 
em maio-79, com 13 meses de crescimento, quando foram (ei 

tos os levantamentos de infestação final, amostrando-se 
200 canas por tratamento. 

3.4.2. Levantamentos populacionais 

Tr�s desses levantamentos foram completados 
nos canaviais adubados diferencialmente na Fazenda Patos 
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da Usina São José ZL, descritos em 3.4.1. Os levantamentos 
foram realizados em 21/11/78, 14/12/78 e 17/01/79, ou seja, 
quando a cana estava aproximadamente com 7, R e 9 meses Je 
crescimento, medindo-se a área de coleta que permitiu c;1L 
cular a densidade populacional por ha. Posteriormente, o 
material coletado foi processado conforme descrito em 3.1.2. 

3.4.3. Testes de controle natural de ovos da hroL·a 

Os testes foram conduzidos conforme a metoJo 
logia descrita em 3.1.3. 

o 

Uma série de 2 testes foi conduzido cm 2 ca 
naviais da Usina São José ZL, plantados com a varied:1de 
NA56-79. Um desses canaviais, plantado cm outubro-77 na F.'...!: 
zenda Sede, lote 14-08, mostrou comparativamente baixos 
teores de nutrientes, especialmente N, K, Fc e Mn. O outro 
canavial, plantado em dezembro-77 na Fazenda Pouso Alegre, 
lote 06-05, apresentou, comparativamente, altos teores <lo 
nutrientes, segundo anal ises efetuadas no labo.ratório da 
pr5pria Usina. Portanto, o primeiro foi qualificado sim 

• 

plesmente como canavial de "baixa fertili<ladc", sendo o 
segundo chamado àe "alta fertilidade", para fins comp:1r·.1ti 
vos. Os testes de controle natural de ovos foram executa 
dos em março-78, utilizando-se um total de 16 posturas cm 
cada canavial. 

Um teste foi realizado nos canaviais aduba

dos diferencialmente, com Nitrogênio e Pot:Íssio, na Fazen 
da Santo Antonio da Usina São José ZL, citado em 3.4.1. !Jti

lizaram-se 10 posturas por tratamento, expostas cm 
ro-78, 9 meses após o plantio da cana. 

Outros 2 testes foram conduzi<los nos 

janci_ 
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v1a1s adubados diferencialmente com N, P, K� Cai Si e Zu, 

na Fazenda Patos da Usina São José ZL, citados cm 3. 4. l. Os 

testes foram realizados em outubro a dezembro de 1978, uti 

lizando-se um total de 10 posturas por tratnmcnto. 

3.4.4. Testes de sobrevivSncia e duraç�o do ciclo 

biológico 

Os testes citados n seguir foram desenvolvi 

dos seguindo a metodologia descrita em 3.1 .4. 

Dois testes foram conduzidos nos canaviais 

adubados diferencialmente com Nitrogênio e Potássio, na ra 

zenda Santo Antonio da Usina São .José ZL, descritos cm 

3.4.1. Noventa larvas recém eclodidas foram colocadas cm 

11/11/77, em 30 colmos por tratamento (3 brocas por colmo) 

e outras 90 em 20/12/77, ou seja, quando a cana estava com 

.7,0 e 8,5 meses de crescimento, aproximadamente. 

Seis testes foram completados em canav.i.a is 

adubados diferencialmente com N, P, K, Ca, Si e Zn na 1:a 

zenda Patos da Usina Sio José ZL, �escritos em 3�4.1, .Cin 
co touceiras de cana por tratamento foram "inoculadas" com 

100 brocas recém eclodidas nas seguintes datas: 21/09/78, 

18/10/78, 14/11/78, 22/11/78, 23/12/78 e 06/01/79, complc 

tando assim 600 brocas "inoculadas" por tratamento. 

Outros 5 testes foram conduzidos em um cana 

vial comercial da variedade IAC52-150 da Usina São .José ZL, 

localizado na Fazenda Santo Antonio, Lote 04-02. Uma Pª..!:. 

te do canavial, após o primeiro corte cm junho-78, foi Ji 
vidido para receber as adubações <lifcrcncia<las <lc 

nio (100 kg/ha de Uréia), Potássio (200 kg/ha de 

N i t rog-ª_ 

Cl o reto 

de Potissio), F5sforo (120 kg/ha de super triplo), Silfcio 
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-(6-kg/ha-de metassilicato de s5dio), Cilcio (200 kg/ha de 

Cloreto de Cilcio), e Zinco (3 kg/ha de Sulfato de Zinco), 

alêm da testemunha absoluta. Os testes foram 

dos nessas parcelas, infestando-se 5 toucciras 

tratamento com 100 brocas recêm eclodidas, nas 

datas: 28/10/78, 21/11/78, 07/12/78, 05/01/79 e 

desenvolvi 

de cana por 

seguintes 

17/01/79, 
totalizando assim 500 brocas "inoculadas" por tratamento. 

Outro estudo foi conduzido cm condiç5cs Je 

telado, localizado na CTES. Para esse fim, plantaram-se 8 

sulcos de 3,Sm, com a variedade CB41-76 em 08/09/78. Dois 

sulcos foram adubados com Nitrogênio (40 g de sulfato Jc 

a�6nia), 2 com Fósforo (230 g de supcrfos[ato simples), e 

outros 2 com Potássio (40 g de cloreto de potássio). nm 

21/11/78, 24/01/79 e 02/03/79 infestaram-se as canas de ca 

da tratamento com um total de 404 brocas rcccm eclodidas 

na Testemunha, 408 no Nitrbg6nio, 399 no F6sforo e 402 no 

Potássio. 

A cana foi cortada em 09/04/79 e· adubada no 

vamente em 24/05/79. No segundo ciclo vegetativo (soca), 

efetuaram-se 3 novos testes de sob-revivência e duração do 

ciclo biológico em 11 /07 /79, 16/08/79 e 11/10/79 com .is 

mesmas quantidades de brocas recém eclodidas usadas no ci 

elo anteriorº Os procedimentos foram os mesmos descritos 

em 3.1.4º 

3.4.S. Testes sobre capacidade reprodutiva de V.

-6 a. e. e. h a.1t. a..l i-6 

Os testes foram conduzi.dos seguindo a mctodo 

logia descrita cm 3.1.S, utilizando-se o material 1, ; " 1 ,--: 
IJ 1.\1 J_V 

gico coletado nos estudos mencionados a seguir. 
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Para as parcelas adubadas <li f crencin li11-entc 
com N e K, além da testemunha, na Fazenda Santo Antonio da 
Usina São José ZL, descrita em 3.4.1., os testes foram com 
pletados no laborat6rio em fevereiro-março de 1978. 

Outros testes foram completados util izan 
do-se as coletas de 2 canaviais de fertilidades diferencia 
das (uma com baixa e outra com alta fertilidade), local i. 
zados nas fazendas Sede e Pouso Alegre da Usina São José �L, 
e que foram descritas em 3.4.3. Os testes de laboratório 
foram realizados em abril-78. 

Também foram usadas as coletas dos lotes de 
iana adubadas diferencialmente com P, K, N, Si, Ca, Zn na 
Fazenda Patos da Usina São José ZL, descritas em 3.4.l. Os 
testes de laborat6rio foram realizados no per!odo de dczem 
bro-78 a fevereiro-79. 

3.5. Efeito da aplicação de vinhaça 

A aplicação deste subproduto da indústria alcoo

leira é uma prática que vem se firmando definitivamente, 
pois tem efeitos nutricionais e de irrigação nos canavj;1is 
aplicados. S de se esperar que essa prática tenha também 
alguma influência no desenvolvimento da broca e de seus 
inimigos naturais. Por isso, foi pesquisada a sua influ6n 
eia em canaviais comerciais e experimentais atrav�s dos 
seguintes estudos: 

3.5.1. Levantamentos de infestação final 

Os levantamentos de campo foram 
conforme a metodologia descrita cm 3.1.1. 

rcaiizatios 
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Num primeiro estudo compararam-se as infcst� 
ções em canaviais comerciais da Usina São João (Araras, SP) 
abrangendo as Fazendas Sio João, Jardim e Boa Vista, onde 
uma parte estava recebendo vinhaça diluiu.a (com iiguas rcsi_ 
duais da indústria na proporção de 1: 1 O) por infiltração, 
através de canais de irrigação, ues<lc 1975. Em média, aplJ_ 
caram-se 2.350m3 /ha da mistura, equivalente a 235m3 de v.L 
nhaça, com um conteúdo estimado em 233 kg/ha de N, 35 kg/ha 
de P2o5, e 1�33 kg/hn, de K2O. As infestações registradas
nesses canaviais, durante as colheitas de 1976, 1977 e 
1978 foram confrontadas com as infestações registradas 
no resto dos canaviais, nas mesmas 5reas (pr6ximas 5 in<liis 
tria de álcool e açúcar). 

E�tes levantamentos foram tamb�m realizados 
dµrante a colheita de 2 experimentos instalados por tercei 
ros para fins de nutrição mineral combinando a aplicaç5o 
de vinhaça· de mosto misto (rico em potássio), nas dosagens 
de 40, 80, 120, 160 e 200 m3 /ha, com e sem complementaçiio 
de adubação fosfatada-nitrogenada. Um experimento estava 
instalado em talhio come�cial da Usina São ilirlos (Jabot! 
cabal, SP) ressoca (39 corte) da V6riedade CB41-76, em so 
lo LRd. O outro experimento estava instalado cm talhão co 
mercial da Usina Santa Adelaide (Dois C5rrcgos, SP) soca 
·(29 corte) da variedade NAS6-79, em solo LVa. Os expcrimc_!!
tos estavam instalados em blocos ao acaso, com 12 tratamcn
tos e 3 repetições. As parcelas eram compostas de 8 sulcos
de 30 m de comprimento, espaçados a 1,Sm. A complemcnt�
ção da vinhaça com fertilizante mineral NP foi. calculada
em funçio da composição das vinhaças, procurando igual�-1:t
às adubações minerais que foram 550 kg/ha da f6rmul:r 
12 - 06 - 12 na Usina.São Carlos, e 500 kg/ha lia 
14 - 07 - 28 na Usina Santa Adelaide. A vinhaça foi 

:-,.;

cada atrav6s de caminh5o, regulado para uma�vaz�o 

rôrmu I u 

aplj_ 
aproxJ_ 
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mada de 40 m3 /ha, variando apenas-o nfimero de aplicações 
nas parcelas para atingir as outras dosagens estudadas·. 
Os tratamentos com complementação de adubação NP, foram 
misturados no pr5prio caminhão. Para os levantamentos de 
infestação final, �mostraram-se 30 canas por parcela, total i 
zando assim 90 canas examinadas em cada tratamento, por ex 
perimento. 

Paralelamente ao experimento anterior da llsi. 
na São Carlos foi instalado outro em 1978, em cana planta 
(19 corte). Desta forma, colheram-se 2 experimentos cm 
1979: um em cana 

0

de quarto corte e outro em cana de p r l:_ 
meiro corte, com a mesma variedade: CB41-76. O primeiro L"OI_

responde ao descrito no parigrafo anterior, com aplicações 
acumuladas de vinhaça, e o segundo a outro montado cm 1978, 
sobre cana de 19 corte. Neste Último comparou-se uma teste 
munha com 3 doses de vinhaça de mosto misto (40, 80 e 120

m3 /ha), aplicados por caminhão pressurisado, como <lcscri 
to anteriormente. Nos levantamentos de infestação final 
amostraram-se 50 canas por parcela, totalizando assim 150 
canas examinadas em cada tratamento, por experimento. 

Um outro estudo foi realizado comparando 2 
canaviais comerciais vizinhos, na Fazenda 21, Lote 57 <la 
Usina Barra Grande de Lençóis Paulista, SP, plantados cm 
1977 com a variedade NA56-79. Um desses talhões recebeu 
vinhaça, a partir de ·1978 (ap5s o 19 corte), na dose csti 
mada em 74 m3 /ha, através de caminhão. A mesma dose [oi 
repetida em 1979, apôs o 29 corte. Portanto, comparou-se 
esse talhão com o vizinho que não recebeu vinhaça cm toJo 
esse período. Ao final desses 2 anos, durante a colheita 
da cana ressoca (39 corte) em 1980, efetuaram-se os Lcvan 
tamentos de infestação final, amostrando-se 200 canas cm 
cada talhão. 
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3º5º2º Levantamentos populacionais 

Os levantamentos foram efetuados conforme a 
_metodologia descrita em 3.1 .2 , utilizando-se os 2 talh6cs 
comerciais pareados da Usina Barra Grande, mencionados o 
descritos em 3.5.1 . Para esse fim coletaram-se as formas 
imaturas da broca, em cana ressoca, nas seguintes datas: 
1�/10/79, 23/11/79, 04/01/80, 05/02/80 e 13/03/80, ou se 
ja, quando a cana estava com 3, 4, 5 1

/2, 6 1
/2, e 7 1

/2 me 
ses de crescimento aproximadamente. 

3.5.3. Testes de controle natural de ovos da broca 

Três desses testes foram completados nos 2 

talhões comerciais da Usina Barra Grande, descritos em 
3.5.1 .· Os procedimentos foram aqueles descritos cm 3.1.3. 
Os testes foram instalados em 27/10/79, 07/12/79 e14/01/80, 
utilizando-se 8� 10 e 10 posturas:por tratamento, respecti 
vamente. 

3.5.4. Testes sobre capacidade reprodutiva de V.

Para este fim foi utilizado o material hio 
_16gico coletado nos levantamentos populacionais (citados 
em 3.5.3), que permitiram completar 13 testes sobre capaci 
dade reprodutiva. Portanto, neste caso, compararam-se tam 
bêm os 2 canaviais comerciais da Usina Barra Grande, cita 
dos em 3.5.1. Os testes de laboratório foram conduzidos 
em fevereiro e março de 1980, conforme os procedimentos 
descritos em 3.1 .s.

3.6. Análises estatísticas 
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Utilizaram-se diversos tipos destas an�liscs, 
conforme o tipo de levantamento ou teste. Para os levanta 
mentos de infestaçio final, em diversa� idades do canavial 
(3.1.1) efetuaram-se análises de regressões polinomiais 
dos valores médios de intensidade de infestação (I.I.). A 
sua significância estatística foi determinada através <lo 
teste F. 

Os dados de densidade populacional rcl:1tiva 
e d� parasitismo total dos levantamentos populacionais cm 

canaviais de diversas idades (3.1.2) foram submetidos a 

análises de regressões lineares, e sua significância esta 
o 

tística determinada pelo teste t. 

Os valores de controle natural de ovos , da 
broca em canaviais de idades diferentes (3. 1. 3), forani sub 
metidos ã analise não paramétrica de qui-qua<lrado. Esta 

mesma análise foi utilizada para os valores de so�revivên 
eia (3.1.4) e viabilidade dos ovos (3.1.5) obtidos em cana 
viais de diferentes idades. 

Os Índices de intens�dade de infestação 
canas de diferentes idade (3.2.1) foram submetidos� 

Cnt

ana 

lise de regressão, determinando-se a significância cstatr� 
tica pelo teste t. O mesmo tratamento estatístico foi d:ido 
aos valores de densidade populacional relativa e de paras! 

tismo total em canas de diferentes idades (3.2.2). 

Os dados de controle natural de ovos da hro 
ca em canas de deferentes idades (3.2.3) foram 
estatisticamente pelo teste não paramétrico <le 

comparados 

qui-quadr� 

do" A mesina anâlis� foi aplicada aos valores <lc sobrcvivên 

eia da broca em canas de diferentes i<la<les (3.2.4). 
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Os Índices de tntensidadc de infestação fi 
nal nas variedades de cana (3.3.1) foram transformadps cm 
are sen Ir" para submetê-los à anâl ise de variância, vcr1 f ,! }
cando-se a sua significincia estatfstica pelo teste F. Ta� 
bém foi calculado 9 intervalo de Confiança (IC) das médias 
ao nível de 5% de probabilidade, para classificar as varie 
dades em: Acima (S), Dentro (D) e Abaixo (A) do IC. Por 
outro lado, os Índices de intensidade de infestação final 
das 4 variedades comparadas na CTEJ (3.3.1) foram submeti 
das à análise não paramétrica do qui-quadra<lo . 

Os yalores de parasitismo nos levantamentos 
populacionais das 4 variedades na CTEJ (3.3.2) foram tam 
bém comparadas estatisticamente pelo teste de qui-quadra<lo. 
Esse mesmo teste foi usado para comparar estatisticamente 
os valores de controle natural de ovos da broca (3.3.3), os 
valores de sobreviv�ncia (3.3.4) e os valores de capacl<la 
de reprodutiva (3.3.5) das variedades estudadas. 

fi 
Us i 

sua 
i.n 

Os Índices de intensidade de infestação 
nal dos experimentos com doses crescentes de NPK, nas 
nas São Geraldo e Santa Luiza (3.�.1) foram submetidas 
análises de regressões polinomiais, verificando-se a 
significincia estatística pelo teste F. Os Índices de 
tensidade de infestação final dos outros canaviais sujei 

esta tos a adubação diferenciada (3.4.1) foram comparadas 
tisticamente pelo teste de qui-qu�drado . 

Os dados de densidade populacional ·relativa 
e de parasitismo (estes Gltimos transformados cm are scn 
/í) obtidos em canaviais com adubação diferencial na Usina 
São José ZL (3.4.2) foram submetidos� an;lisc de vnriün 
eia, considerando-se os valores das 3 épocas estudadas, 
verificando-se a sua significfincia atrav6s <lo teste P. 
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Os valores obtidos nos demais testes compara_!! 

do-se adubações da cana, ou seja, aqueles de controle na 

tural de ovos da broca (3.4.3)� de sobrevivência e dur:ic;iio 

do ciclo biológico (3.4.4) e de capacidade reprodutiva 

(3.4.5), foram sub�etidas à análise não paramétrica do qui

quadrado. 

O teste nao paramétrico de Wilcoxon foi utili_ 

zado para verificar a significância estatística dos Índices 

de intensidade de infestação final em canaviais com e sem 

irrigaçio de vinhaça, na Usina São Joao (3.5.1). Este teste 

foi também utiliz@.do para comparar os valores da dcnsid:1dc 

populacional relativa e parasitismo obtidos nos lcvantamen 

tos populacionais dos 2 canaviais comerciais pareados, com 

e sem vinhaça, na Usina Barra Grande (3.5.2). 

Os Índices de intensidade de infestação final 

dos experimentos com doses crescentes de vinhaça nas Usinas 

São Carlos e Santa Adelaide (3.5.1) foram submetidos a ana 

lises de regressões polinomiais, verificando-se a sua signi_ 

ficação estatística pelo teste F. 

O teste nao paramétrico de qui-quadrado foi 

utilizado para comparar os resultados obtidos nos 2 cana 

viais pareados (com e sem aplicação de vinhaça) da lJsi.na 

Barra Grande. Os valores comparados foram aqueles de inten 

sidade de infestação final (3.5.1), de controle natural de 

ovos da broca (3.5.3) e da sua capacidade repro<lutiva(3.S.4). 
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4. RESULTADOS

4.1. Idade do canavial

4. 1 • 1 • Levantamentos de infestação final Je Via t 11a�a

�accha�alia (Fabr.� 1794) 

Os valores m;dios de Intensidade de Infestação finnl Je 

_V. �accha�ali� estão resumidos na Tabela 1, sendo que no 

apêndice I estão relacionados alguns detalhes <lesses r.csu! 

tados. 

Tabela 1. Intensidade de Infestação (I. I.) média causada p�• 

la broca em canaviais de diferentes idades, no Es 

tado de São Paulo. 1977-81 

Corte 1977 1978 1979 1980 1 981 

19 1 3, 13 11 , 21 11 , 31 1 3, 04 9,94 
29 1 11 , 45 7,52 7,78 1 O, 31 8,02 
39 1 O, 51 6,23 5,76 8,34 6,48 

49 10,69 5,36 5,84 6,92 6,27 

59 11 , 7 2 6,30 4,79 6,95 5,38 
69 8,45 7,95 5,86 6,52 3·, 71 

79 5,78 4,87 3,90 7,38 5 , h 1 

89 1 , 46 1 , 5 7 5, 16 <, '()8 



54 

As análises de regressoes polinomiais desses dados estão 
ilustrados na Figura 5, sendo obtida signific5ncia estatis 
�ica ao nível de SI de proba bilidade para os anos de 1977, 
1978 e 1981, e ao nível de 11 para os anos de 1979 e 1980, 
segundo o teste F. 

4.1 .• 2. Levantamentos populacionais 

Os resultados desses levantamentos cm fun(iio 
da idade dos canaviais amostrad os em 3 Usinas do Estado de 
São Paulo, estão resumidos nas Tabelas 2, 3 e 4. 

Tabela 2 . Densidade populacional relafiva (coleta por ho 
ra/homem) e parasitismo da broca em canaviais de 
diferentes idades, na Usina Barra Grande, SP, em 
1981 

Corte Densidade % Parasitismo 
(idade do populacional 

M. m,<, P. c.la11..,i BracoCanavial) relativa 
palpi� 

-
nídcos Total 

nen� e.

1 � (planta) 19,S 17,0 11 , 1 0,4 28,5 

2� (soca) 14,2 26,2 
� 

1 5 , 2 o,s 41 , 9 

3é!- (ressoca) 17,6 27,6 1 O , 1 O, 1 37,8 

4� (ressoca ) 1 6, O 28,8 1 5, 1 0,2 44, 1 

Sé!- (ressoca) 14,0 30,6 9,6 0,0 40,2 
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Figura 5, Correlação tJntre Idade do canavial 
( corte J � infestoç�o pela broca. 1977 
à 1981. 
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Tabela 3. Densidade populacional relativa (coleta por hora/ 

/homem) e parasitis mo da broca em canaviais de tli 

ferentes idades na Usina Santa Luiza, SP, cm 1981. 

Corte Densidade i Parasitismo 

(idade do populacional 
M. m.{. P. c.la.11,l Bracocanavial) relativa 
nen.6 e pai.pló- nídeos Total 

19 (planta) 13,7 1 8, 2 18,3 0,2 3b,7 

29 (soca) 12,9 16,7 1 9, O 0,0 35,7 
39 (ressoca) 11 , 7 1 7, 5 20, 1 O, 1 37,7 
49 (ressoca) 10,7 8,5 15,9 0,0 24,4 

o 

Tabela 4. Densidad e populacional relativa (coleta por hora/ 

/homem) e parasitismo da broca em canaviais <le 

diferent es idades na Usina Santa Cruz S.A., SP, 

em 1981 

Corte Densidade i Parasitismo 

(idade do populacional 
M. m.{. P. c.la.1ti Br·aco canavial) relativa 
ne.n.6 e. pa.lpL6- ni<leos Total 

19 (planta) 1 3, 7 36,0 • O, 6 4,4 4 1 , O 

29 (soca) 13,0 37,0 O, 1 5,3 42,4 
39 (re ssoca) 12,6 38,4 O, 1 4,8 43,3 

Em todo� os casos, houve uma tendência <lc di 

minuição da densidade pop ulacional relativa com a idade <lo 

canavial (Figura 6). Po rém houve significância cstatíst ica so 

mente nos dados da Usina Santa Lui za ao ní vc 1 de 1 'li Jc prob� 

bilidade (r= -0,9973**). Neste caso a correlação foi rcprcscnta<la 

pela equação Y= 14,30 - 1,0ZX. Por outro lado, não houve si gn_l 

ficação estatfstica quando os dados de parasitismo tot:11 fo 

ram correlacionados com a idade do canavial (Pigura 7). 
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4.1.3. Te.stes de controle natural de ov·o·s·da broca 

Os resultados de oi to testes efetuados na CTEJ, 

estão resumidos na Tabela S. 

Tabela 5. Controle natural (induzido) de ovos de V

.&a.c.c.ha.1ta.lif.. em 2 canaviais de diferentes idades, 

variedade IAC52-150. CTEJ, novembro-dezembro de 

1978 

Corte ovos i de ovos Controle 
(idade do expostos parasi masti natur:11 
canavial) suga 

( ':, ) tados- gados dos 

19 (planta) 743 4,8 40,6 17,9 63,39 

49 (ressoca) 735 3,4 55,5 1 O, 7 h9,b6 

Q�i-quadrado = 6,5174* 

Na Tabela 6 estão comparados os resultados 

de três testes realizados na Usina Barra Grande. 
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Tabela 6. Controle natural (induzido) <lc ovos <le D. 

Corte 

(idade do 

canavial) 

aaccha�all� em 2 canaviais de diferentes idades, 

variedade NA56-79. Usina Barra Grande, SP. Sctcm 

bro a novembro/78. 

i de ovos Controle 
ovos natur:11 

expostos parasi masti suga 
tados- gados dos-

19 (plantá) 255 2,7 40,4 18,0 b 1 , 1 8 

39 (ressoca) 241 o,o 63,5 22,8 Sh,31 

Qui-quadrado = 40,0653** 

Em ambos os casos verificou-se diferença esta 

tística, sendo maior o controle natural em canaviais maLs 

velhos. Verificou-se uma maior participação dos pred.1dores 

mastigadores em todos os casos como controladores naturais 

de V. �accha�all�. 

4.1.4. Testes de sobre vivSncia e duração do ciclo 

biológico 

Os resultados dos 3 iinicos testes complct� 

dos na Usina Barra Grande, em 2 canaviais de diferentes ida 

des, com a variedade NA56-79, estão na Tabela 7. · 
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Tabela 7. Sobrevivência <le 300 ovos no estágio "cabeça pr� 

tan , e duração do per Íodo larva + pupa de V • 

.6ac.c.lta'1.af.,U,, em 2 canaviais da var i cdadc NJ\Sh- 79, 

com idades diferentes. Usina Barra Grande, l'lltu 

bro-novembro/78 

Corte (idade 
do canavial) 

i sobrcviv6ncia de 

l<? (planta) 

39 (ressoca) 

pupas 

4,0 

1 , O 

Qui-qua<lrado = 3,0612 n�s. 

adultos 

3,0 

1 , O 

Duração m<.�d ia 
la rvn + pupa 

44,3 dias 

54,3 dias 

Não houve diferença estatística quando comp� 

rados o número de adultos sobreviventes. No entanto, a du 

·raçao do período larva + pupa foi bem maior na cana de 39 

corte comparada com aquela na cana de 19 corte.

4.1.5. Testes sobre capacidade reprodutiva de D. 

Os resultados daqueles testes realizados na 

Usina São José ZL (Macatuba, SP} estão apresentados na· Ta 

bela 8. 
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Tabela 8. Resultados de 8 testes sobre capacidade rcproduti_ 

va de V. 4aeeha4ali4, criada em canaviais <la va 

riedade NA56-79 com 2 idades diferentes. Usina 

São José ZL, março/78. 

Corte N9 ovos obtidos por �

(idade do de Viabili<la<lc 

total . -

i canavial) casais viaveis 

19 (planta) 15 531,4 415,3 78, 14 

49 (ressoca) 9 418,5 273,0 65,22 

Qui-quadrado = 19,3494** 

Na Tabela 9 est5o os resultados de 2 

conduzidos na CTEJ. 

testes 

Tabela 9. Resultados de 2 testes sobre capacidade repro<luti_ 

va de V. 4aeeha4ali4, criadas em canaviais pare� 

dos da variedade IAC52/150 com 2 idades diferen 

tes. CTEJ, novembro/78. 

Corte 

(idade do 

canavial) 

·19 (planta)

49 (ressoca)

N9 

de 

casais 

4 

3 

Qui-quadrado = 28,2808** 

ovos obtidos por � 

total 

202,0 

136, O 

viáveis 

1 51 , 2 

63,0 

Viahi L ida<lc 
o 

o 

74, 88 

46,32 

Em ambos os casos, houve clara diferença tan 

to em termos de ovos por f�mca como na viabili<la<lc <lesses 
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ovos. A anilise de qui-quadrado indicou que a viabili<la<lc 

foi maior para as brocas.criadas em cana planta, nas Juas 

variedades estudadas (NA56-79 e IAC52/150). 

4.2. Idade da cana (estado fenolÓgico) 

4.2.1. Levantamentos de infestação final 

Os resultados de avaliação da influ6ncia Ja 

idade da cana, no momento da colheita, sobre a infestação 

final pela broca, na Usina Barra Grande durante a colhei

ta de 1979, estão expostos na Tabela 10. 

Tabelk 10. Infestação final pela broca em canas de difercn 

tes idédes de crescimento no momento do corte ou 

colheita de 1979, na Usina Barra Grande (LenÇôis 
Paulista, SP). 

Idade da cana Canas 

(crescimento) amostradas 

9 meses 

10 meses 

11 meses 

12 meses 

13 meses 

14 meses 

15 meses 

16 meses 

17 meses 

18 meses 

19 meses 

20 me ses 

21 meses 

300 

6.600 
16.800 

113.100 

83.200 

36.200 

12.600 

15.100 

21 • 200 

12.700 

7.900 

1. 800
100

Total de entrenós '� entrcnós 

Examinados 

4.676 

99.229 
273.445 

1.813.934 

1 • 38 O. 346 

623.368 

240.133 

280.991 

422.086 

285.612. 

179.068 
44.063 

4.270 

broqueados Broqueados 

138 

2.681 
12.207 

81.574 

69.844 

39.059 

13.648 

20.587 

24.348 

23.812 

20. 364
'\
'\
'·

4.384

5J 2 

2,95 

2,70 
4,46 

4,49 

5,05 
6,26 

5,68 

7,32 

8, 1 3 
8,33 

11 , 3 7 

11 , 9 9 
______________________ _,(,..,___ _______ 
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Os valores de intensidade de inf6slhç5ó 1� Jc 

entren6s brocados) submetidos i anilise de régress5o mostr� 

ram uma correlaçio positiva altamente significativa com a 

idade da cana (Figura 8). 
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Figura B. Correlação entre infestação final pela broca e 

idade da cana no momento da colheita. Usina 

Barra Grande, 1979. 
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4.2º2. Levantamentos populacionais 

Nas Tabelas 11, 12 e 13 estio resumidos os rc 

sultados desses levantamentos, efetuados nas 3 Usinas rcpr� 
sentativas, agrupadas em termos de idade das canas amostra 

das. 

Tabela 11 • Densidade populacional relativa (coleta por ho 

ra/homem) e parasitismo da broca em canas de di 

ferentes idades de crescimento na Usina Barra 

Grande, SP, em 1981 º 

o 

Densidade % Parasitismo 
Idade 

da cana 
populacional M. mi P. c..f.alLi Braco Total relativa ne..n'-> e palp.-i...6- nÍ<leos 

3 meses 15,2 30;2 1 5, 6 0,4 46,2 

4 meses 19,2 30,8 19,3 0,4 50,S 

5 meses 15,5 23,8 16,8 0,5 41 , 1 

6 meses 14,2 20,9 13,3 .o, 3 34,5 
7 meses 19,2 16, 1 7,7 0,2 24,0 

8 meses 21 , 1 15,4 9 6, 4 0,4 22,2 

9 meses 25,2 13,9 6,7 o,s 21 , 1 

10 meses 28,0 1 7, 1 8,3 O, 1 25,5 

1 1 meses 26,7 1,7 9,6 0,2 17, 5 
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Tabela 12. Densidade populacional relativa (coleta por ho 

ra/homcm) e p�rasitismo da broca cm canrts Jc Ji 

ferentes idades de crescimento na Usina Santa 

Luiza, SP, em 1981 • 

Densidade Q Parasitismo 
Idade populacional 

M ., m..t P, cf.Mt Rraco da cana Total relativa ne.n6e. pai.p,t.6- niJcõs 

3 meses 14,7 21 , 3 30,2 0,4 51 , 9 

4 meses 14, 1 25,S 14,4 O, l 40,0 

5 meses 13,3 25,3 20,4 0,2 45,9 
6 meses 1 O, 1 1 7, 7 17,9 0,0 35,6 

7 meses 11 , 6 14,4 1 O, 5 0,0 24, 9 

8 meses 12,7 1 2, 1 21 , 7 O, 1 33,9 
9 meses 13,9 1 1 , 9 1 2, 2 O, 1 24,2 

10 meses 12,2 16, 4 24, O 0,0 40,4 

Tabela 13. Densidade populacional relativa (coleta por ho-

ra/homem) e parasitismo da broca cm canas Jc Ji 

ferentes idades de crescimento na Usina Santa 

Cruz S .A., SP, em 1 981 • 

Densidade % Parasitismo 
Idade 

da cana populacional M. m.i P" cia.lÚ Braco Total 
relativa n. e.n..6 e: pai.p.i.6- ní<leõs 

3 meses 13,7 49,6 0,8 2,2 52,6 

4 meses 13,3 48,9 0,7 2,2 51 , 8 

5 meses 16, 1 41 , 4 0,2 2,0 tl3, 6 

6 meses 1 3, 1 45,2 o, 1 4,8 so
,. 

1 

7 meses 11 , 8 38,4 0,4 6, 1 44,9 
8 meses 15,3 23,1 0,2 5,4 28,7 

9 meses 1 7, 8 30,8 0,2 5,6 3h,6 

10 meses 1 5 , 1 23,2 0,3 1 3, 9 37,4 
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Os valores de densidade populacional relati 

va, submetidos à análise de regressão, foram significativos 
ao nível de 1% de probabilidade (r = 0,8725**) para aqu� 
les valores da Usina Barra Grande, representada pela cqua 

çao Y = 8,9628 + 1,6450X. Essa corrclaç�o n5o foi eviJcn 

te para os valores das Usinas Santa Luíza e Santa Cruz S.A., 

como pode ser observado na Figura 9. 

O parasitismo total da broca decresceu sig11! 

ficativamente com o aumento da idade da cana para os valo 
res obtidos na Usina Barra Grande (r = -0,9153**) e na llsi 
na Santa Cruz S.A. (r = -0,80 12*). Nesses casos a correla 
çao negativa está representada pelas 
Y = 59,6450 - 4,0350X e Y = 53,0559 - 2,4548X, 

equaçoes 
respectivi!; 

mente •. Essa correlação não foi evi<lcnte para os valores 

dé Usina Santa Luiza, como pode ser tamb�m verificado na 

Figura 1 O •. 

4.2.3. Testes de controle natural de ovos da broca 

Os resultados de 3 testes efetuados na CTEJ 
em cana IAC52/150 de 39 corte, estão apresentados na Tabela 

14, enquanto que os correspondentes ao teste na Usina Barra 
Grande em cana CB 41-76 de 29 corte, estão aprcscnta<los na 

Tabela 15. 

Em ambos os casos, a análise cstatistica foi 
significativa ao nível de si de probabil i<la<lc, indicando que 
houve maior parasitismo e prc<lação <los ovos nas canas mais 

velhas. 



68 

Tabela 14 - Controle natural (induzido) de ovos de V. 

Idade 
da 

cana 

2-4 meses

(pequena)

7-9 meses

(grande)

6accha�ali6 em canas com diferentes idades de 

crescimento, num canavial de 39 corte IAC52/150. 

CTEJ, maio-julho/78 

ovos 
% de ovos controle 

natural expostos parasitados mastigados sugados 

333 2, 1 47,4 10,5 60,06 

337 3,0 38,3 26,4 67,üS 

Qui-quadrado = 4,1882* 

Tabela 15 - Controle natural (induzido) de ovos de V. 

Idade 

6accha�ali6 em canas com diferentes idades de 

crescimento, num canavial d e  29 corte CB41-76. 

Usina Barra Grande j outubro/78 

i de ovos controle 
ovos • da natural 

cana expostos parasitados mastigados sugados "· 

4 meses 80 11 , 2 45,0 o,o 56,25 
(pequena) 

11 meses 81 13,6 40,7 1 7, 3 71 , 60 
(grande) 

Qui-quadrado = 4,1174* 
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4.2.4. Testes de sobrevivincia e duração do ciclo 

biológico 

Na Tabela 16 estão resumidos os dados de 2 tes 

tes executados na �sina Barra Brande. 

Tabela 16 - Sobrevivência de 180 larvas rcc5m eclodidas, e 

duração do período larva + pupa de V. 6ac.c.lw.'Hd'i�,

em canas com diferentes idades de crescimento, 

CB41-76, soca. Usina Barra Grande, 1977-78. 

Idade 

da cana 

% sobrevivência de 

4 meses 

(pequena) 

11 meses 

(grande) 

pupas 

s,o 

s,s 

Qui-quadrado = 0,8439 n.s. 

adultos 

2,2 

3,8 

Duração média 

larva + pupa 

53,7 dias 

53,3 dias 

A anilise estatistica dos valores de sohrcvi 

vência nao foi significativa, sendo que a duração do pcrío 

do larva + pupa também foi semelhante em canas grandes ou 

pequenas. 

4.3. Variedades de cana 

Os estudos comparativos sobre a influência 

das diversas variedades de cana na infestação e alguns as 

pectos bio-ecolÓgicos da broca, ofereceram os seguintes rc 

sultados. 
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4.3.lé Levantamentos de infcstação·rinãl · · 

Os dados desses levantamentos em função das 
variedades de cana amostradas durante as safras de 1977 a 
1981, estão relacionados no apêndice II. As análises de va 
riância para tratamentos de diferente número de repetições, 
correspondentes aos valores médios de Intensidade de I11fcs 

tacão, transformados cm are sen /';;, revelaram que as 
rencas não foram significativas para os valores dos 
1977 e 1979. 

difc 
anos 

Para os valores correspondentes a· 1978, 1980 
e. 1981, a significância ao nível de 1'/, de probabilidade, pc.!_
mitiu comparar as variedades de cana conforme as relações
das· Tabelas 17, 18 e 19, incluindo-se também a classifica
cão das variedades pelo Intervalo de Confiança da média ao
nível de SI de probabilidade (IC SI).

Médias seguidas da mesma letra nao diferem cs 
tatisticamente ao nível de SI de probabilidade (teste de 

Tukey). 

As variedades IACS2/1S0, IAC58/480, NAS6-79 , 
CPS1-22 e IACS1/20S apresentaram infestações sempre acima

da média quando comparadas pelo ICSI, podendo ser consi<lcr� 
das como variedades suscetiveis. Por outro lado, as varie 
dades CB47-3SS , CB49-62, IACS0 /134, Co740, Co77S e IAC48/65 
apresentaram infestações sempre abaixo.da média, sendo Pº.!. 
tanto consideradas como variedades resistentes. 

A infestação levantada nas 4 variedades de 
cana comparadas na CTEJ, est5 relacionada na Tabela 20. 
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Tabela 17. M�dias de Intensidade de Infestação (I.I.) por 

V. .6accha.1t.a.l..l-0 . em var ieda<lcs <lc canas amost r�ulas

em 1978, comparadas pelo teste Tukey e pelo ln

tervalo de Confiança da m�dia a 51 de probahill

dade.

Variedade 

IAC52/150 

NA56-79 

CP51-22 

CB40-J3 

IACSl/205 

CB41-76 

CB41-14 

CB56-126 

IAC52/.326 

CB46-47 

CB49-260 

CB36-24 

IAC52/179 

CB47-355 

CB49-62 

IACS0/134 

Co740 

IAC48/65 

N<? de 

repet_ições

14 

14 

4 

1 2 

8 

14 

8 

7 

6 

9 

8 

4 

6 

1 1 

7 

6 

8-

7 

I º I. (dados

transformados) 

17,86 a 

16, 54 ab 

16,35 ab 

16,26 ab 

15,81 ab 

15,80 ab 

14,98 ab 

14,92 ab 

14,88 ab 

14,39 ab 

1 4, 1 O ab 

13,05 ab 

12,77 ab 

12,65 ab 

12,20 ab 

11 , 46 b 

10,93 b 

10,82_ b 

Classificação 

em.relação ao 

IC 5� 

Aci.ma <la média 

Ac i.ma da média 

/\cima <la média 

/\cima da média 

/\cima da média 

/\cima da média 

Dentro da méJia 

Dentro da média 

Dentro da mé<l.ia 

Dentro da média 

Dentro da média 

/\baixo da média 

J\bai.xo da média 

/\baixo da média 

Abaixo da média 

Abaixo <la média 

/\baixo da média 

Abaixo da média 
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Tabela ·rs . . Medias de Int"cn·s id.ade de Infestação (I.I.) por 
V. .6 ac.c.hall.a.t.ü, em variedades de cana, amostra 

das cm 1 980, comparadas pelo teste de Tukc)· e 
pelo Intervalo de Confiança da média a 5 (� • 

N9 de I. I. (dados Classificação 
Variedade repetições transformados) em relação ao 

IC 5'' • ti 

IACSS/480 16 19,95 a Acima da média 

CP51-22 14 1 9, 61 ab Acima da média 

IACSZ-179 5 18,50 ab Acima da mé<l.ia 

IACSl/205 20 18,04 ab Acima da média 

IAC52/150 25 18, 01 ab Acima da média 

NA56-79 27 17,74 ab Acima da média 

IAC52/326 6 16,78 ab Dentro <la média 

· CB4 7-89 8 16,76 ab Dentro da média 

CB56-86 4 16,73 ab Dentro da média

CB40-13 14 16,69 ab Dentro da média 

CB36-24 4 16,60 ab Dentro da média 

CB41-14 1 2 16, 51 ab Dentro da média 

CB53-98 1 7 1 6 ,,2 7 ab. Dentro da mê<l.ia 

CB41-76 25 16, 06 ab Abaixo da métl ia 

CB49-260 1 1 15,85 ab Abaixo da média 

IAC48/65 15 15,74 ab Abaixo da média 

CBS6-126 14 1 5, 50 ah Abaixo da média 

Co740 9 15,45 ab Abaixo da média 

CB47-355 23 15,09 ab Abaixo <la média 

IACS0/134 4 1 4, 80 ab Abaixo da média 

CB46-47 9 14,54 ab Abaixo <la média 

CB49-62 9 14, 13 ab Abaixo da média

CB56-155 4 13,64 ab Abaixo <la média 

Co775 5 11 , 29 b Abaixo <la média 
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Tabela 19. Médias de Intensidade de Infestaç�o cr�1�1 por 

V� 4aeeha�ali4 em variedades de cana, amostraJas 

em 1981, comparadas pelo teste de Tukey e pelo 

Intervalo de Confiança da média a si.

Variedade 

CP51-22 
SP70-100S 
IACS8/ 480_ 
CB41-14 
CB40-13 
NA56-79 
SP70-3370 
SP70-1 O 78 
IAC52/150 
SP70-1143 
IACSl/205 

CB45-155 
CB46-47 

IACS2/326 
IAC52/179 
CB41-76 
CB49-62 
Co775 
CBS6-86 
Co740 
CB49-260 
CB53-98 
CB47-355 
CB56-126 
IAC48/65 
CB47-89 

SP70-1284 

N9 de 
repetições 

17 
8 

1 7 
1 5 
12 
25 
5 
7 

25 
10 
1 8 

s 

8 

4 
5 

19 
8 
5 
4 
8 
7 

1 7 
23 
10 
1 5 

9 

6 

IoI. (dados 
transformados) 

18,31 a 
17, 86 ab 
17,04 ah 
16,63 ah 
16, 1 7 ah 
15,98 ah 
15,9_1 ah 
1 5, 8 5 ab 
15,69 ab 
15,64 ah 
15,46 ab 

1 4, 59 ab 
1 4, 5 O ab 

14,40 ah 
1 4, l O

Q 
ab 

14, OS ah 
13,90 ah 
13,86 ab 
1 3, 70 ab 
13, 56 ah 
13,44 ab 
13,32 a}? 
13,16 b 
1 3, 11 ab 
1 2, 83 ah 

e 

12,46 ab 

11 , 29 ab 

Classificação 
em relação ao 

IC S':i 

Acima <la média 
Acima da média 
Acima da média 
Acima da média 
Acima d .. 1 média 
Acima da média 
Acima da média 
Acima da média 
Acima da média 
Acima da média 
Acima da média 

Dentro da média 
Dentro <la média 

Abaixo da média 
Abaixo da média 
Abaixo da �,éd ia 
Abaixo da mêtl ia 
Abaixo da média 
Abaixo da média 
Abaixo da média 
Abaixo da média 
Abaixo da mê<lia 
Abaixo <la média 
Abaixo <la média 
Abaixo <la média 
Abaixo da m<�d ia 

Abaixo <la mt�d ia 
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Tabela 20. lnfestaç5o final causada pela broca cm 4 varie 

Variedade 

de cana 

CB40-13 

IAC52/150 

CB47-355 

SP70-1499 

dades de cana planta, amostrando 100 canas por 

variedade. CTEJ, 1979 

% canas Total cntrenós li cnt rcnós o 

broqueadas Examinados Broqueados broqueados 

96,0 2 e 11 5 534 25,2S 

83,0 1. 649 338 20,50 

Sp,O 1.730 341 19, 71 

79,0 1 • 591 241 1 S, 1 5 

Qui-quadrado = 57 8366** 
, 

A comparação estatística destas 4 var icdadcs, 

mostra que houve maior porcentagem de entrenós hroquc:1dos 

na variedade CB40-13 e menor nas variedades SP70-1499 e 

CB47-355. 

4.3.2. Levantamentos populacionais 

Os resultados desses levantamentos cm [t11H .. ·ão 

das variedades �ais amostradas cm 3 Usinas do Estado de 

Sio Paulo, em 1981, e,tio apresentados nas Tabelas 21, 22 e 

23.



Tabela 21 • 

Variedade 

de cana 

NA56-79 

IAC51/205 

CB45-155 

IAC52/150 

SP70-1143 

IAC48/ 65 

75 

Densidade populacional relativa (coleta por ho 

ra/hornern) e parasitismo ela b.roca cm seis varicJa

des de cana na Usina Barra GranJc, SP, cm 1 !) 8 1 

Densidade 

populac. 
M. m,l

relativa ne.n� e. 

18,3 25,4 

20,8 13,9 

16,9 14,6 

25,0 16, 8 

6,9 15,4 

5,0 11 , 5 

i Parasitismo 

P. cfott i. Rraco 
pa.ep.iT nidcos 

10,0 0,3 

12,6 0,4 
1 3, 7 0,2 

1 O
,, 

2 0,2 

6, 1 0,4 

30,3 1 , O 

Total 

- r: ., 

.) .) , ; 

26, 9 

28, S 
) .., ') 
._. I , � 

21 , 9 

1i 2, 8 

Tabela 22. Densidade populacional relativa (coleta por ho 

ra/homem) e parasitismo da broca cm tres varicd� 

desde cana, na Usina Santa Luiza, SP, em 1981 

Variedade 

de cana 

NA56-79 

IAC52 /150 

CB41-14 

Densidade 

populac. 

relativa 

13,8 

1 1 , 7 

9, 1 

Q 

M. mi
nenie

18,2 

11 , 8 

26,7 

% Parasitismo 

P. ci.a!Ú Braco Total palpl6- nídeõs 

19,3 O, 1 37,6 

19, 1 O, 1 3 1 , O 

1 1 , O o,ó 37,7 
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Tabela 23. Densidade populacional relativa (coletá por ho 

ra/homem) e parasitismo da broca em nove vnrie<la 
des de cana, na Usina Santa Cruz S.A., SP, cm 
1981 

Variedade 
de cana 

NA56-79 
SP70-1143 
SP71-799 
IAC52/150 

SP71-1406 

SP70-1078 

SP71-3501 
CPSl-22 

.CB4 7-355 

Densidade 

populac. 
relativa 

17,6 

14,2 

9,6 
11 , 4 

9,2 

5,6 
19,8 
1 9, 1 

10,7 

M. m,{,
ne.nie

43,1 
28, 2 
40,2 
40,0 

43, 3· 
27,1 

28,0 
46, 1 

28,0 

% Parasitismo 

0,1 
1 , O 

1 , 1 

0,3 
o,s 

0,6 

O, 1 

0,9 
0,7 

Braco 
níJcõs 

3,4 
5,8 
3,6 
7,3 
1 , 1 

7,2 
4,6 
2,1 

4, 1 

Esses dados apresentaram diferenças, 

Tot:11 

4 6, b 

3S,O 
1l 4 , 9 
47,6 

44,9 
34,9 
32,7 
/19 , 1 
32,8 

tanto 

na densidade populacional da broca como no seu parasitismo, 
para as diversas variedades amostradas. PorSm, o· comport� 

mento das variedades foi diferente en cada local de estudo. 
Portanto, as diferenças não são consistentes nem comparj 
veis� possivelmente devido a outras variivcis que intcrfc 

riram nesse comportamento, tais como idade do canavial e 
da cana. 

Os levantamentos populacionais nas 4 var 1c

dades de cana, comparadas na CTEJ, mostraram os rcsu I t:1dos 
da Tabela 24. 



77 

Tabela 24. Densidade populacional relativa (coleta por ho 

ra/homem) e parasitismo da broca cm 4 variedades 

de cana de primeiro corte, e da mesma idade de 

crescimento. CTEJ, jan.-fcv./79. 

Dcnsi<la<le i Parasitismo 
Variedade 

de cana populacional M. nu., P. cf..aJc.L !fraco

relativa nen&e .pai.p-<-& nídeos Total 

CB40-13 4,2 30,3 1, 6 o,o 31 , 9 

IAC52/150 5,7 43,4 1 , 1 0,0 •I tl , 5

CB4 7-3.55 3,1 3 7, 1 1 , 6 1 , 6 40,3 

SP70-1499 5,2 31 , 4 0,9 0,0 32,3 

Qui-quadrado = 8,7598* 

Neste caso, a densidade populacional foi maior 

na variedade IAC52/150 e menor em CB47-355. Por outro lado, 

o parasitismo da broca foi maior nâ variedade IACSZ/150 e 

menor em CB40-13. 

4.3.3. Testes de controle natural de ovos <la broca 

Na Tabela 25 estão resumidos os resultados Jc 

nove testes efetuados nas quatro variedades de cana comparQ_ 

das na CTEJ. 
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Tabela 25. Controle natural (induzido) de ovos de V • 

Variedade 

de cana 

CB40-13 

IAC 52/ 1 50 

CB47-355 

.6accha�ali.6 cm 4 variedades de cana <lc primeiro 

corte. CTEJ, set./78 a jun./79. 

o, de ovos ovos o Controle 
natural 

expostos parasitados mastigados sugados .. 

809 1 , 1 22,9 42,4 hh ':rn 

768 11 , 6 9,8 36,3 57,h8 

791 7,0 16,8 38,0 h 1 , 8 2 

SP70-1499. 806 3,3 21 , 3 31 , 9 5 (l , 5 8 

Qui-quadrado = 20 ,0171 ** 

A análise estatística revelou um maior contro 

le nas variedades CB40-13 e CB47-355, enquanto que foi me 

nor nas variedades SP70-1499 e IACSZ/150� 

4.3.4. Testes de sobreviv�ncia e duraçio do cicld 

biológico 

A Tabela 26 apresenta os resultados <lc 6 tcs 

tes desenvolvidos na CTES, em condições <lc tclad9. 

Tabela 26. Sobrevivência e duração do período larva + pupa 

de V . .6accha�alL6, em 2 variedades de cana. Tela 

do da CTES, 21/11/78 a 11/10/79. 

Variedade larvas %-sobrevivência de Duração mê<lia 

de cana "inoculadas" pupas a<lultos larva + p11p;1 

NA56-79 1 • 248 13,9 1 3, 9 5�}, 8 d i :1s 

IAC48/65 1. 221 11 , 5 11 , 4 f>Z, S d i :1 s 

Qui-quadrado = 3,6485 n.s.



79 

Não fof ·detectada difo·rcnça· estatística nas 

sobreviv�ncias at� o estado adulto. Por outro Lado, a Ji[e 

rença na duração do período larva + pupa foi pequena. 

Na Tabela 27 estão os resultados de 2 testes 

efetuados na Usina Barra Grande, em condições de campo ahcr 

to. 

Tabela 27. Sobrevivência e duração do período larva + p111w 

de V. -6a.c.c.ha.tr..ali.1.>, em 2 variedades <lc cana. Usina 

Barra Grande, SP. out./77 a jun./78. 
o 

Variedade larvas q. 
o sobrevivência de lluração mvJia 

de cana inoculadas pupas a<lultos larva + p11pa 

NAS6-79 160 6,9 3,7 50,3 <li as 

CB41-76 200 4,0 2,5 57,2 dias 

Qui-quadrado = 0,4688 n.s. 

Não foi detectada diferença estatística qu:in

do comparadas as sobrevivências. Pprêm, houve encurtamento 

do per{odo larva� pupa na variedade NAS6-79, repetindo a 

tend�ncia registrada nos testes anteriores (Tabela 26). 

Os resultados de 8 testes realiza<los nas /4 va 

riedades comparadas na CTEJ, estio resumidos na Tabela 28. 
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Tabela 28.- Sobrevivência de 875 ovos "cabeça preta", e dur� 
cio do per!odo larva + pupa de V. 6ac.eha�ati6,cm 
4 variedades de canaº CTEJ, set./78 a mar./79 

Variedade i Sobrevivência de Duração média

de cana pupas adultos larva + pupa 

CB40-13 2,7 2,3 51 , 5 dias 

IAC52/150 1 , 8 1 , 4 55,3 dias 

CB47-355 3,7 2,3 53,8 dias 

SP70-1499 2,3 1 , 4 51 , 6 Jias 

Qui-quadrado = 3,7862 n.s. 

·' A análise dos dados de sobrevivência de adul 
tos nio deu significincia estat!stica, nem mostrou di[crcn 
cas apreciáveis na duração do período larva + pupa. 

4�3º5. Testes sobre. capa�idade reprodutiva de O . 

.6a.ec.ha.�a.lL6 

Os testes desenvolvidos na CTEJ, utilizando adu.!_ 
tos criados em 4 variedades, resul tt1ram nos dados da Tabela 29. 

Tabela 29. Resultados de 6�testes sobre capacidade rcprod� 
tiva de V • .6a.c.c.ha.�a.Li.6, criadas cm 4 variedades 
de cana de primeiro corte. CTEJ, jan.-mar./79 

Variedade 
de cana 

CB40-13 

IACS2/150 
CB47-355 

SP70-1499 

N<? de 
casa is 

1 O 

1 1 

6 

6 

Qui-quadrado = 53,5809** 

ovos 

Total 

340,S 

418,6 
299, 5 
354,0 

obtidos por " Viabilidade 

Vi:tvc is 'l, 

294,5 86,49 

415,2 "'
J

'' 98, 1 5 
'-' 

268,3 89,59 

302, .'.\:· 85,40 
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A anilisc estatistica mostrou maior n�mcro <lc 
ovos viáveis na variedade IAC52/150 e menor nas outras va 
riedades. 

4.4. Estado nutricional da cana 

Os estudos feitos em experimentos e testes 
comparando diversas adubações na cana, <leram os resultados 
seguintes. 

4.4.1. Levanta�entos de infestaç�o final 

Os levantamentos realizados durante a colhei 
ta de experimentos com níveis crescentes dos 3 macronutricn 
tes nas Usinas São Geraldo e Santa Luiza, resultaram nos da 
do-s da Tabela 30. 

Observou-se que todris os tratamentos adubados 
sofreram maior infestação que a testemunha absoluta. Nos 
tratamentos adubados, os valores de I.I. (% de entrenôs hrE_ 
queados) mostraram tend�ncias definidas. Assim, registrou
-se tendência de aumento de infestição com doses crescentes 
de N e K2 0, exceto na �ltima dose de N. Por outro lado, 
existiu tend;ncia a diminuir essa infestaç�o com as doses 
�rescentes de P

2
0

5 
(Figura 11). 
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Tabela 30. Infestaçiio fihal da cana pela broca cm expcr! 

Tratamento 

mentos de adubação nas Usinas S�o Geraldo e San 
ta Luiza, SP. Médias de 60 canas examinadas , 
variedade NA56-79 <le 29 corte. 

Total entrcnós I.I. ( ':, de
(adubação da cana) entrcnús

N p .K 
Examinados Broqueados 

broqueados) 

o - o - o 1 • 217 163 13,39 

o - 120 - 180 1 • 201 200 16,65 

30 - , 1 20 - 180 1 e 068 200 18,73 

60 120 - 180 1 • 1 81 234 19,81 

90 - 120 - 180 1 • 180 244 20,68 

120 - 120 ... 180 1 • 180 208 17,63 

60 - o - 180 1 • 231 239 19,41 

60 - 60 - 180 1 • 191 221 18,55 

60 - 180 - 180 ,, 1 • 197 215 17,96 

60 - 240 - 180 1 • 223 189 1 5, 45 

60 - 120 - o 1 • 203 190 15,79 

60 � 120 - 60 1.200 190 1 5, 83 

60 - 120 - 120 1.247 240 19,25 

60 - 1 20 - 240 1 • 194 270 22,61 

90 - 180 - 180 1 • 2 24 253 20,67 
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Esses valores submetidos à análise <lc regre� 
são, mostraram signific5ncia para as doses cresccntbs de 
K2 0 ao nível de 1% de probabili<la<le (r = 0,9ó2tl*"·) e para 
as de P2o5 ao nível de si (r = -0,7837*). A correlação para
as doses de K2o esteve representada pela equação Y = 15, 1348 +

+ �,0294X e para as doses de P2o 5 pela equaçao 

Y = 19,9376 - 0,0142X� 

A Tabela 31 registra a infestação final Jc 
parceias adubadas diferencialmente na Fazend� Santo Antonio 
da Usina São José ZL. 

Tabela 31. Infestação final pela broca, em cana IAC52-ISO 

Adubação 
da cana 

Nitrogenada 

Potâssica 

Testemunha 

de 1<? corte adubada diferencialmente, cm amos 
tras de 100 canas por tratamento. lls ina São .Josê 
ZL, SP, 1978. 

i canas Total de entrenós o éntrenóso 

broqueadas Examinados Broqueados broqueados 

94,0 2.019 � 398 1 9, 71 

90,0 1. 990 366 18,39 

89,0 2.031 357 17,57 

Qui-quadrado = 3,1090 n.s. 

A infestação final registrada cm parcelas ad� 
badas diferencialmente na Fazenda Patos da Usina São .Jos6 
ZL, esti apresentada na Tabela 32. 
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Tabela 32. Infestação final pela bi=oca, cm ema pl:1nta 

Adubação 

de cana 

Fósforo 
Potássio 
Nitrogênio 

Silício 

Cálcio 

Testemunha 

Zinco 

NAS6-79 adubada diferencialmente, cm amostras Je 
200 canas por tratamento. Usina São José ZI., SI\ 
1979. 

Q Canas Total entrcnós " Entrcnós ·o " 

broqueadas Examinados Broqueados broquc;1do s 

75,0 3.880 411 10,59 

76,5 4.081 427 1 Ü , 4 (l 

79,0 3.944 404 1 O, 2,1 

74,5 4. O 11 404 10,07 

71 , 5 4.095 386 9 ' ·• :í 

69,0 3.907 342 8,7S 

65,0 4.097 348 8,49 

_Qui-quadrado = 19,3203** 

Os dados submetidos à análise estatística mos 

traram maior infestação nos tratamentos com fósforo, pot�� 
sio, nitrogênio e silício em comp[\raçao com os tratamentos 
zinco, cálcio e testemunha. 

4.4.2. Levantamentos populacionais 

os· resultados desses levantamentos efetuados 

nas parcelas adubadas diferencialmente na Fazenda Patos Ja 
Usina São Josf ZL, estão resumidos na �abcla 33. 
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Tabela 33. Den�idadc populacional (coleta por hal e par3si 
tismo da broca em cana NAS6-79 plantada com adu 
baç5es diferenciadas na Usin� S5o Jos6 ZL, SP. 
Médias ponderadas de 3 coletas. 

Q Parasitismo Adubação Densidade il 

da cana populacional 
M. m-<- P. c. .f. a Jt ,i..

ha nen.6 e pa. C.pL&
- Total por 

Nitrogênio 4.311 47,3 2,7 50,0 
Potássio 3.068 46,9 4,9 51 , 8 

Fósforo 3.014 54, 1 2,0 56, 1 

Silício 2.508 52,5 4,4 5h,9 

Zinco 1 • 651 51 , 9 3,8 55,7 
Cálcio 1. 312 45,2 3,6 48,8 

Testemunha 1 • 2 53 . 43, O 4,4 47,4 

Os valores de densidade populacional guar<l� 
ram relação com os valores de infestação final (4. 4.1); is 
to é houve maior densidade populacional nos tratamentos 
com fósforo, potássio, nitrogênio e silício. 

Esses dados, separados para as 3 datas <lc co 
letas, estão comparados nas· Tabelas 34 e 35. 

A análise de vari;ncia nao demonstrou <lifercn 
ças significativas entre tratamentos, tanto para os valores 
de densidade populacional (Tabela 34), como para os v:tlorcs 
de parasitismo <la broca por taquinÍdeos (I'abela 35). !louve di 
ferenças apenas para os valores <le <lens idade popul ac i 011;1 l 
em função da �poca da amostragem, pelo teste Tukey ao 11fvcl 
de 5% de probabilidade. 
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Tabela 34. Densidade populacional <la broca por ha, cm c1 na 

Tratamentos 

(adubação 

da cana) 

Nitrogênio 

Potássio 

Fósforo 

Silício 

Zinco 

Cálcio 

Testemunha 

Total 

Média 

planta NA56-79, sujeita a adubações diferencia 

das. Levantamentos cfctua<los em 3 etapas Je 

crescimento <la cana, na Fazenda Patos da Usina 

São José ZL
s

SP 

Blocos (I<la<le <la cana) 
�-têtl i a 

I II III 

(7 meses) (8 meses) (9 meses) 

• 2. 692 7.576 2.500 -l. 2 St>

1. 3 75 6. 667 1.292 :i • 1 1 1 

1. 348 6.174 1 . 391 2.971 

1 • 142 4.714 1. 666 2.507 

1 º 142 2. 5 71 1 • 238 1 . () 5 O 

1. 048 810 2.142 1. 333

1. 833 1. 000 967 1 . 267 

1 O. 58 O 29.512 11 . 1 96 

1.511a 4.216b 1 • 599a 

F (Tratamentos) = 1 ,6277 n.s. 

F (Blocos) = 6,0973* 
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Tabela 35. Parasitismo (i) da broca por moscas taquinÍdeas 

(M. mlnen�e + P. cla�lpalpl�) em cana planta 

NAS6-79, sujeita a adubações diferenciadas. Lc 

vantamentos efetuados em 3 etapas de crcscimcn 

to da cana. Fazenda Patos da Usina São ,Josí:- ::L, 

SP. 

Tratamentos Blocos 

(adubação 
I 

da cana) • 

(7 meses) 

Testemunha 50, 9 

Nitrogênio 52,8 

Fósforo 61 , 3. 

Potássio 66,7 

Cálcio 22,7 

Silício 45,8 

Zinco 41 , 7 

F (Tratamentos) = 0,8308 n.s. 

F (blocos) = 1 , s·2 1 O n • s . 

( Idade J.a-cana) 

II II I 

(8 meses) (9 meses) 

40,0 48,3 

49,2 49,2 

54,9 56,2 

48, 7 5·1 , 6 

41 , 2 64,4 

56,S 65,7 

• 55,5 69,2 
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4.4.3. Testes de controle natural <lc ovos <la broca 

Os resultados daqueles estudos mencionaJos em 

3.4.3, todos efetuados cm canav.iais da Usina São .José ZL, 

estio apresentados nas Tabelas 36, 37 e 38. 

Tabela 36. Controle natural (induzido) <le ovos Jc V. �acc�a 

ll.a.l.l-6 em 2 canaviais plantados, cm solos Je Ji 

ferentes fertilidades com a varic<la<lc NASb-7�. 

Usina São José ZL, SP. Março de 1978. 

Fertilidade ovos g de OVOS
Controle 

natural do solo expostos parasitados - mastigados sugados 

Baixa (Faz. 
326 6,4 78,2 13, 2 97,85 

Sede 14-08) 

_Alta (Faz. Pouso 

Alegre 06-05) 322 o,o 59, O 25,5 84, 117 

Qui-quadrado = 36,1530** 

Tabela 37. Controle natural (induzitlo) de ovos <lc p. tiac..cf,cuwf <-�, 

em cana planta IAC52/150 adubada <lifcrcncialmente, 

na Fazenda Sto. Antonio da Usina S. José ZL, SP. 

Adubação ovos 

da cana expostos parasitados 

Nitrogcna<la 1 49 28, 2 

Potássica 1 52 0,0 

Testemwma 149 3,4 

g de ovos

mastigados 

63,8 

100,0 

,96,6 

sugados 

8,0 

o,o 

0,0 

Controle 

natural 
li 

100,0 

IOll,O 

100,0 
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Tabela 38. Controle natural (induzido) íle ovos âc D •

Adubação 

da cana 

Nitrogênio 
F_Ósforo 
Potássio 
Silício 
Calcio 
Zinco 
Testemunha 

.6a.c.c.ha1La.li.6, em cana planta NA56-79 aduh�u.la di.Ec 
rencialmente, na Fazenda Patos da Usina Sfío .José 
ZL s SP. 

o. de ovos Controle 
ovos 

i> 

natural 
expostos parasitados mastigados sugados 

95 1 7, 9 72,6 o,o \l(), 53 

81 7,4 69, 1 6,2 82,53 

99 21 , 2 52,5 1 4, 1 87,88 

99 20,2 45,4 1 1 , 1 7h,77 

86 9,3 52,3 1 7 , 4 79,07 
98 34,7 29,6 7, 1 71, 43 

106 21 , 7 71 , 7 o,o 93,40 

_Qui-quadrado = 26 8945** 
' 

No primeiro estudo (Tabela 36) o controle na 

tural dos ovos foi maior na cana' plantada em solo de h:1ixa 
fertilidade. Para o segundo estudo, (Tabela 37) n5o foi po� 
s Í ve 1 detectar diferenças, porque a mortal idade ria tu r:11 dos 
ovos foi total nos 3 tratamentos. No terceiro estudo (Tabc 
la 38) houve maior controle na Testemunha e nos tratamentos 
com Nitrogênio e Potássio. 

4.4.4. Testes de sobrevivência e duração do ciclo 
biológico 

Os testes <lese ritos cm 3 . 4 . 4 . r o r n e cera 111 os 

resultados comparativos <las Tabelas 39 a 42. 
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Tabela 39. Sobievivência de 180 larvas rcc;m eclodidas, e 

Adubação 

da cana. 

Potássio 

Nitrogênio 

Testemunha 

duração do período larva � p_upa de V. �accl,a.'l,tl' i6, 

em cana IAC52/150, adubada diferem.: ia lmcnt.t! na 

Fazenda Santo Antonio <la Usina São José ZL, SP. 
Nov.-Dcz./77. 

" Sobrevivência de Duração média· 

pupas adultos larva + pupa 

8,8 .7,2 48,3 ,.l.i as 

6,6 3,9 49,4 <li as 

• 5,5 2,8 58,4 dias 

Qui-quadrado = 4,3619 n.s. 

Tabela 40. Sobrevivência de·600 larvas rcc5m eclodidas, e 

Adubação 
da cana 

Nitrogênio 

Potássio 
Silício 

Zinco 

Cálcio 

Fósforo 

Testemunha 

duração do período larva + pupa de V. �acd,aJut.l'i�, 

em cana planta NA56�79, adubada diferencialmente 

na Fazenda Patos da Usina São José ZL, SP, sct./ 
/78 a jan./79 

% Sobrevivênc.ia de Duração média 

pupas adultos larva ;t- pupa· 

8,8 5., 3 52,2 <li as 

6,5 4,0 47,9 d i.a s

5,5 4,0 54,6 dias

4,5 3,7 55,4 dias 

3,7 3,2 53,9 d.ias

4,7 3,0 52,9 diüs
. -

2,5 2,3 52,4 d.ias

Qui-quadrado = 9,3470 n.s. 
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Tabela 41. Sobrevivência de 500 larvas rcc�m �clodi<las, e 
duração do período larva + pupa de V. 6a.c.c.l1a't.ali.�, 
em cana soca IAC52/150, adubada diferencialmente, 
na Fazenda Santo Antonio da Usina São José ZL, 
SP. out. /78 a jan./79. 

Adubação i Sobrevivência de Duração mC-dia 
da cana pupas adultos larva + p11pa 

Silício s,o 4,2 55,9 <lias 
P.ot5.ss io 3,2 3,0 51 s 3 dias 
Nitrogênio 3,6 2,8 58,7 dias 
Cálcio 2,2 2,2 53,2 <lias 
Testemunha 2,4 2,0 58,8 tl i :1 s 
Fósforo 2,2 1 , 8 53 s 1 <lias 
Zinco 2,0 1 , 8 57,5 dias 

Qui-quadrado = 9,1541 n.s. 

Tabela 42. Sobrevivência e duração do período larva + pupa 
de V. &accha�all&, em cana planta e soca CB41-76 
adubada diferencialmente, no te lado <la CTES. nov ./ 
/78 a out. /79 

Adubação Larvas % Sobrevivência de Duração média 

da canà inoculadas pupas adultos larva + pupa 

Fósforo 798 4,4 4, 1 65, 1 dias 
Testemunha 808 4,0 3,8 68,2 J i :1 S 

Potássio 804 2,7 2,6 64,9 e.lias

. Nitrogênio 816 2,5 2,4 h7,9 dias

Qui-quadra<lo = 5,5631 n .. s.
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Em todos os casos, as diferenças de sobrevi 

v�ncia nao foram estatisticamente significativas. Por o,1tro 

lado, a duração do período larva + pupa foi quase sempre 

maior nas testemunhas, quando comparadas com os tratame11tus 

adubados, especialmente daqueles com Potássio e Nitrogênio. 

4.4.5. Testes sobre capacidade reprodutiva de V • 

.6 a. C. C. h a. IL a.l .,t.6

Nas Tabelas 43, 44 e 45 estão comparados os 

r"esultados obtidos nos estudos citados cm 3.4.5. 

Tibela 43. Resultados de 3 testes sobre capacidade 

tiva de V. Ja.c.c.ha.nal�J, criadas em cana 

IAC52-150 adubada diferencialmente, na 

Santo Antonio da Usina Sio Jos6 ZL, SP. 

-mar./78.

rcprod� 

planta 

Fazenda 

rcv.-

Adubação N9 de ovos obtidos por � Viabilidade 
da cana casais Total Viáveis 'õ 

Nitrogênio 4 401 , O 3 41 , 2 85, 1 O 

Potássio 3 634,3 5 21 , O 82,13 

Testemunha 3 370,3 262,7 70,93 

Qui-quadrado = 26,6992** 
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Tabela 44. Resultados de testes sobre capacidade rcproduti_ 

va de V. Jaccha1Lali4, criada cm cana de 19 corte 

NA56-79, plantada cm 2 solos <le diferentes fcrti 

lidados, na Usina S5o Jos6 ZL, sr. Abril/78. 

Fertilidade N9 de ovos obtidos por 'j! Viabili<la<lc 
do solo casais Total Viáveis 

Baixa(Fazcnda 

Sede 14- O&) 6 427,3 314,2 73,S2 

Alta (Faz. Pouso 
Alegre 06-05) 4 683,S 620,0 90,71 

Qui-quadrado = 58�5289** 

Tabela 45. Resultados de testes sobre capacidade repro<luti 

va de V • .óacchalLaf.i.ó, criada em cana pi anta 

NA56-79, adubada diferencialmente na r:azcnda Pa 

tos da Usina São José ZL, SP. dcz./78 a fev./79 

Adubação N<? de ovos obtidos por 'j! Viab ili d;1tlc • 

da cana casais Total Viáveis ,, 

Fôs foro 9 306,0 257,1 84,02 

Potássio 1 1 262,0 236,4 90, t 9 

Nitrogênio 9 338,7 301, 9 89, 14 

Silício 6 303,5 244,S 80,Sh 

Cálcio 7 294, 7 239,6 8 t , 2 9 

Zinco 6 405,5 277,0 SS,98 

.Testemunha 5 279,6 227,8 81, 117 

Qui-quadrado = 73,3351** 
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Confrontando as testemunhas absolutas com os 
tratamentos adubados (Tabelas 43 e 45), houve diferenças 
marcantes, especialmente dos ovos vi5veis para os tratamcn 
tos com Potássio e Nitrogênio. Na Tabela 45 é notório o 
maior número de ovos por fêmea no tratamento adubado com 
Zinco, reduzida drasticamente pela inviabilidade desses 
ovos. 

Quando comparados adultos criados em canas de 
diferentes fertilidades (Tabela 44), houve maior n�mcro de 
ovos por fêmea e maior viabilidade desses ovos na cana cul 
tivada em solo de alta fertilidade. 

o 

4.5. Efeito da aplicação da vinhaça 

4.5.1. Levantamentos de infestação final 

Os resultados dos levantamentos efetuados na 
Usina São João, em canaviais comerciais com e sem aplicação 
de vinhaça âiluída, estão resumidos na Tabela _46. 

Nos três anos houve uma infestação maior nos 
canaviais que receberam vinhaça diluída por infiltração. Po 
rém os dados de Intensidade de Infestação ci de entrcnós 
broqueados), analisados p�ló teste não paramétrico de 
Wilcoxon, deram significância estatística somente ao nível 
de 10%. Os índices d� Intensidade de Infestação, compara 
dos graficamente na Figura 12, mostraram diferenças constan 
tes e expressivas. 

Os resultados de levantamentos efetuados nos 
2 experimentos sobre nutrição mineral combinados com aplic� 
çao de vinhaça nas Usinas São Carlos e Santa Adelaide, SP, 
estão resumidos na Tabela 47. 
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Tabela 46. Infestação final da cana pela broca, comparando 

canaviais irrigados com vinhaça diluída· (por 
infiltração) e canaviais não irrigados na Usina 
São João, SP, 1976-78. 

Canas Total Entrenós � Entrcnós Ano Tratamento .Amostradas Examinados Broqueados broqueados 

1976 Com vinhaça 10.500 149.494 25. 301 16 ,92 
Sem vinhaça .163.170 2.664.678 316.156 11,86 

1977 "Com vinhaça 1o.100 164.074 28. 271 17,23 
Sem vinhaça. 165.880 2. 802. 101 442.698 15,80 

1978 Cóm vinhaça 16. soo 295. 491 37.651 12,74 
· Sem vinhaça 296.355 5.229�944 510.764 9, 77 

Can vinhaça 37.100 609.059 91.223 14 ,98 
Total Sem vinhaça 625.40-S 10. 696. 723 1. 296. 618 11 ,87 

o 

Teste de Wilcoxon w = 14 (a = 0,10) 
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Tabela 47� Infestaç5o final da cana pela broca em 2 cxpcri 

mentes de vinhaça e adubaç5o, em cana NA56-79 so 

ca (Usina Santa Adelaide, SP) e cana CB41-76 rcs 

soca (Usina São Carlos, SP). Médias de 90 canas 

examina�as, 1978. 

Tratamento 
{.�e ci de entrenós broqueados) 

(adubação) Sta. Adelaide São Carlos MêJia 

Testemunha 9,38 8,20 8,79 

NPK 10,59 8,65 9,62 

Vinhaça 40 m3 /ha 8,26 7,96 8, 1 1 

Vinhaça 40 + NP 12,74 1 2, 97 12,86 

Vinhaça 80 m3 /ha 13,52" 11 , 73 12,63 

Vinhaça 80 � NP 1 O, 19 11 , 30 10,75 

Vinhaça 120 m3 /ha 13,38 1 2, 61 13,00 

Vinhaça 120 + NP 11 , 82 1 5, 88 13,85 

Vinhaça 160 m3 /ha 15,64 " 10,79 13,22 

Vinhaça 160 + NP 12,56 16,34 14,45 

Vinhaça 200 m3 /ha 15,65 12,48 14,07 

Vinhaça 200 + NP 16,69 16, 3 O 16,50 
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Todas as aplicações, de vinhaça e a<lubaçao mi 

neral, desenvolveram infestações da broca sempre acima <la 

testemunha absoluta, exceto naquela aplicaç�o Jc 40 m 3 /ha 

de vinhaça. Observou-se tamb�m uma ten<l5ncia <lc aumento Jes 

sa infestaçio com os aumentos da dose de vinhaça, com e 

sem complementaçio mineral, como pode ser visualizado na Fi 

gura 13. 
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A análise de regressão demonstrou significâ� 

eia ao nível de 5% (r = 0,8921*) para a correlação entre os 
níveis de vinhaça aplicada e de infestação pela broca, rc 
presentada pela equação Y = 8,629 + 0,0301X. Para os valo 
res de doses de vinhaça com complementação mineral, a cor 

relação foi também significativa ao nível de si (r= 0,9027*), 
representada pela equação Y = 9,5517 + 0,0332X. 

Esses resultados foram praticamente repeti<los 
nos levantamentos efetuados em 2 experimentos paralelos, 
como pode ser apreciado na Tabela 48. 

Tabela 48. Infestação final pela broca em experimentos de 
vinhaça aplicada em cana CB41-76 de 19 corte 
(aplicação Única), e de 49 corte (aplicação acu 
mulada), na Usina São Carlos, SP. Médias de 150 

canas examinadas por tratamento. 1979 • 

.. 

Dose de vinhaça I.I. (% de entrenos broqueados) cm

aplicada Cana de 19•corte Cana.de 49 corte 

o (Testemunha) 13, 06 6,92 
40 m3 /ha 14,93 11 , 65 
80 m3 /ha 16,85 11 , 58 

120 m3 /ha 1 5, 11 1 2, 71 

Existem claras diferença� de infestação pe1a 
broca quando confrontadas as testemunhas com os trat:1mentos 
de vinhaça. No entanto, o mais ºsignificativo desses resulta 

· dos esti no fato das diferenças serem muito maiores cm se 

tratando de aplicaç6es acumuladas (por mais dois anos) de 

:vinhaça, como pode ser melhor visualizado na Pigura 1�. 
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Na Tabela 49 estão comparados os rcsulta<los 
de levantamentos efetuados em 2 talhões comerciais, com e 
sem aplicaçao de vinhaça. 

Tabela 49. Infestação final causada pela broca em cana irri 
gada (por 2 anos) com vinhaça comparada a uma 

testemunha, em 200 canas amostradas por tratame� 
to, Cana NA56-79 de 39 corte. Usina Barra l;randc, 

SP, 1980. 

Aplicação 
de vinhaça 

148 m3 /ha em 
2 anos 

O (Testemunha) 

% canas Total entrenôs 
</i Entrcnós

broqueadas Examinados 

77,5 4.121 

63,0 4.138 

Broqueados broqueados 

381 9,25 

285 6,89 

Qui-quadrado = 15,4845** 

As diferenças de infestação foram . ,, . v1s1vc1s, 

confirmadas pela anilise estatistiça, sendo esta maior no 

canavial que recebeu vinhaça durante 2 anos consecutivos. 

4.5.2. Levantame�tos populacionais 

Os resultados desses levantamentos efetuados 
em 2 talhões comerciais da Usina Barra Grande, estão 
cionados nas Tabelas 50 e 51. 

rela 
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Tabela 50. Densidade populacional relativa <la broca (col� 
ta por hora/hofucm) em cana NAS6-79 de 39 corte, 
com e sem irrigação de vinhaça. Usina Barra Cran 
de, SP, 1979-80. 

Vinhaça .Idade da 

irrigada 3 4 

Sim 34,0 22,7 
Não 25,0 1 7, O 

Médias 29,5 19,8 

cana em meses 

s,s 6,5 

29,0 28,1 
24,3 .28,3 

26,6 28,2 

7,5 

24,7 
19,S 

2 2, 1 

Médias 

27,7 
22,8 

Test& não paramétrico de Wilcoxon: W = 34 (a = 0,10). 

Tabela· 51. Parasitismo (1) de brocas coletadas cm cana 

Vinhaça 
irrigada 

Sim 
Não 

Teste nao 

NA56-79 de 39 corte, com e sem irrigaç5o de vi 

nhaça. Usina Barra Grande, SP, 1979-80. 
. 

� 

Idade da cana em meses 

3 4 5,5 6,5 7,5 
• 

32,7 44,3 68,6 86,5 77 ,4 
39,5 43,4 74,4 8 4, 1 77,3 

paramétrico de Wilcoxon: w = 28 n. s. 

Em geral, houve maior densidade populacional 
-

relativa na cana irrigada com vinhaça (Tabela 50), porem, 

essa diferença foi significativa estatisticamente somente 
ao nível de 101 de probabilidade. Por outro la<lo, não furam 
detectadas diferenças. nos valores de parasi ti�i•110 <las brocas . 

..... 
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4�5.3. Testes de controle natural de ovos da broca 

A Tabela 52 compara os resultados obtidos cm 

3 testes cond uzidos dentro de 2 talhões comerc iais de cana. 

Tabela 52. Controle natural (induzido) de ovos de V • 

Vinhaça 

irrigada 

Sini 

Não 

.6acchaJr.all.6, em cana NAS6-79 de 39 corte, com 

e sem irrigação de vinhaça. Usina Barra Grande , 

SP. out./79 a jun./80. 

% de ovos 
ovos 

expostos parasitados mastigados

129 2,3 49,6 

117 6,8 45,3 

sugados 

20,2 

22,2 

Controle 

natural 
(1 

u 

72,09 

74,36 

.Qui-quadrado = 0,1604 n.s. 

Não houve diferenças significativas, quando 
.. 

comparadas a cana irrigada com a testemunha. 

Q 

4.5.4. Testes sobre capacidade reprodutiva de V. 

_.6 acchaJr.all.6 

Os resultados de 13 testes conduzidos com o 

material biológico coletado dos canaviais com e sem aplica 

ção de vinhaça na Usina Barra Grande, estão apresentados na 

Tabela 53. 
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Tabela 53. Resultados de 13 testes sobre capaci<laJe rcpr2 

Vinhaça 
irrigada 

Sim 
Não 

du tiva de V. .6 a.c.c.ha.!La.l..i..6, criada cm cana vi a is 
com e sem irrigação de vinhaça na Usina 
Grande, SP. Fevereiro-Março/80 

Barra 

N9 de ovos obtidos por 'i! Viabilid:1de 
casais Total Viáveis il 

42 224,8 154,9 68,89 

20 183,3 140,6 76,70 

Qui-quadrado = 2,9214 n.s. 
.,, 

Neste caso, houve maior número de ovos 
zidos por fêmeas criadas em cana irrigada coni vinhaça. 
entanto, houve menor viabilidade desses ovos nesse 

pro<lu 
No 

trata 

mente. Portanto, a anilise estatí�tica não mostrou signi 

ficinci� quando considerados os valores de ovos viável�. 
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Os resultados apresentados na Tabela 1 e na 

Figura 5, mostram uma decisiva influ�ncia da idade do cana 

vial (corte) sobre a infestação final causada pela broca, 

.sendo clara a tendência de diminuição da infestação com o 

"envelhecimento" do canavial, coincidindo com uma das con 

clusões de MACEDO e.t a.lii (1978). No entanto, esta influên 

eia pode ser alterada por outros fatores que modifiquem 

substancialmente o estado fisiológico dos canaviais, tais 

como abundantes e balanceadas adubações, aplicação intensi 

va de vinhaça e variedades utilizadas, como será discutido 

posteriormente. 

Procurando explicações para este fato, ohser 

va-se que as populações das fases imaturas da broca tendem 

a diminuir com o "envelhecimento!' <lo canavial (Figura h),sc.!_! 

do provável que isto seja consequência de urna maior mortal i 

dade dos ovos (4.1.3.) e estágios ,iniciais da broca nos ca 

naviais <le mais idade e não pelo parasitismo <las broG1s de 
senvolvidas (Figura 7). 
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O controle natural dos ovos da broca, causado 

por parasitos e predadores, é uma das causas que exnlica as 

diferenças de infestação, quando comparados canaviais de 

dif�rentes cortes (Tabelas 5 e 6). As populações de parasi 

tos e predadores são mais atuantes nos canaviais de maior 

idade, sendo também bastante evidente a maior atuação dos 

predadores mastigadores em todos os casos. Estas observa 

ções coincidem com aquelas relatadas por REAGAN (1981) na 

Louisiana. 

Apesar de nao ter dado significância estatís 

tica quando confrontados os dados de sobrevivência das bro 

cas inoculadas artificialmente em canaviais de diferentes 

idades (Tabela 7), esta foi um pouco maior na cana planta 

e essa pequena diferença poderia ser importante no dcscnvo_! 

vimento posterior das populações da broca e sua infestação 

i cana. A duração do período larva + pupa desses indivr<luos 

sobreviventes mostrou ser menor em canas de primeiro corte, 

explicando também, em parte, a maior infestação registrada 
nestes canaviais de primeiro corte. Isto equivale ao maior 

número de gerações que poderá ocorrer em canaviais mais 

novos f quando comparados ã canaviais mais velhos. 

No entanto, as diferenças mais visíveis foram 

registradas na capacidade reprodutiva das populações da br� 

ca criadas em canaviajs de diferentes idades (Tabelas 8c9). 

Isto significa que essa fertilidade dos adultos criados cm 

canaviais de diferentes idades é uma das principais causas 

das diferenças de infestação registradas. 

A associação dos fatores mencionados cxnlicam 

essa diminuição de·infestação com o avanço de idade do ca 

navial, sendo o maior responsável a diminuição de potencial 
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bi5tico da broca, tanto em termos de capacidade reprodutiva 
dos adultos, como no alongamento do ciclo biológico que, no 
final, resulta em menos nGmero de geraç�es durante o ciclo 
vegetativo da cana. Este fato, auxiliado pelo maior contro 
le natural dos ovos, especialmente pelos predadores, par� 
cem explicar essa diminuição das infestações da broca cm 
canaviais mais "velhos". 

5.2. Idade da cana 

Conforme os resultados apresentados na Tabela 
10 e na Figura 8,.existe uma marcante correlação positiva 
entre a idade da cana e sua infestação final causada pela 
broca, explicando o fato de maior incidência lla broca nas 
canas "bisadas" (deixadas sem cortar de um ano para outro), 
e nas canas de primeiro co�te chamadas de canas de "ano e 
meion que permanecem vegetando no campo uma média de I b a 18

meses. Esta correlaçio pode ser explicada teoricamente pelo 
maior nGmero de gerações da broca nas canas com períodos 
vegetativos mais longos. 

A análise dos resultàdos de levantamentos p� 
pulacionais em canas de diferentes idades (Tabelas 11, 12 e 
13, e Figuras 9 e 10) revelaram aumento da densidade pop� 
!acional apenas no caso dos valores da Usina Barra Grande
ã medida que aumentava o crescimento da cana. Por outro la
do, observou-se diminuição do parasitismo larval da broca
com o aumento de idade da cana, nos resultados das Usinas
Barra Grande e Santa Cruz S.A. Esses dados explicam, cm
parte, os aumentos de infestação final registrados cm c1nas
de períodos vegetativos mais longos.

Os resultados expressos nas Tabelas 14 e 15, 
indicando maior para.sitismo e prc<lação de ovos da broc:1 em 
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canas mais crescidas, podem ser explicados pela cessação 
dos tratos culturais que podem ter perturbado esses inimi 
gos naturais (especialmente os predadores) nos primeiros me 
ses de crescimento da cana. 

Apesar de não ter-se demonstrado diferenças 
significativas na sobrevivência e duração do período lar 
va � pupa de V • .&a.c.c.ha.1ta.l.l.& (Tabela 16), houve uma maior 
sobreviv�ncia at; o estado adulto nas canas mais crescidas, 
que podem explicar, em parte, a maior infestação final que 
acontece em canas com maior período vegetativo. 

No entanto, a explicação mais admissível, p� 
ra o fato de maior infestação em canas com períodos vegeta 
tivas mais longos, deve ser devido ao maior número de gera 
çÕes da broca nesses canavjais. 

5.3. Variedades de cana 

Os resultados originais apresentados no 
dice II e aqueles apresentados nas Tabelas 17, 18 e 19 

apen 
re 

velam diferenças bastante marcantes da infestação final atin 
gida pela broca nas diferentes variedades estudadas. Por6m, 
existem variações na posição de cada variedade na ordem des 
sas diferenças em cada ano. Apesar dessas variações na or 
dem, existem variedaqes que em todos os casos estiveram sem 
pre acima da média de I.I. (Intensidade de Infestação) qua� 
do comparadas pelo IC 5% (Intervalo de Confiança) (IACS2 / 
/150, IACSS/ 480, NAS6-79, CP51-22 e IAC51/2 05), enquanto 
outras estiveram sempre abaixo dessa média (CB47-355, CB49-62, 
IACS0/134, Co740, Co775 e IAC48/65). Portanto, essas varic<la 
des podem ser consideradas 
respectivamente. 

... . . como suscet1vc1s e resistentes, 
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O teste de Tukcy, que apenas detecta as va 
riedades diferiram significativamente, confirma também essa 
classificação, desde que em 1978 (Tabela 17) a variedade 
IACS2/150 (suscetível) diferiu significativamente das v;1ri� 
dades IACS0/134, Co740 e IAC48/65 (resistentes). nm 1980 
(Tabela 18) a variedade IACSS/480 (suscetível) diferiu da 
variedade Co775 (resistente). Em 1981 (Tabela 19) essa di 
ferença tornou-se mais evidente comparando a variedade 
CP51-22 (suscetível) com a variedade CB47-355 (resistente). 

O comportamento de algumas dessas variedades 
confirma observaç�es anteriores relatadas pelo PLANJ\LSllCJ\R 
(1975, 1977, 1978 e 1979), e especialmente por MACEDO rt 
alii (1978), onde tamb�m são incluídas CB45-155 e CB56-156 
entre as variedades resistentes e CB41-76 entre as 
dades suscetíveis. 

varie 

Pelos resultados apresentados na Tabela 20, 
pode-se incorporar a variedade CB40-13 entre as variedades 
suscetíveis à broca, e a SP70-1499 entre as variedades re 
sistentes, confirmando-se também o comportamento de resis 
tincia para a variedade CB47-355. ' 

Esse comportamento varietal, em termos de 
densidade populacional de.formas imaturas durante o cresci 
mento das canas, se c1:mfirma em alguns casos como na lls ina 
Barra Grande (Tabela 21) onde manifestou-se maior densidade 
populacional nas variedades suscetíveis IAC52/150, IJ\CSl/205 
e NA56-79, quando comparadas com a variedade resistente 
IAC48/65, acontecendo o contrário na comparação <los p:1 r� 
sitismos larvais da broca. Na Usina Santa Cruz S.A. !Tahc 
la 23) as variedades suscctfvcis CPS1-22, NJ\56-79 e 
IACS2-150 mostraram tamhém maiores densidades populacionais 
da broca quando comparados com a varic<la<lc resistente
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CB47-355, porém sem diferenças perceptíveis no que se rcfe 
re ao parasitismo. Esse comportamento foi também observado 
nos resultados da Tabela 24, onde a densidade populactonal 
nas variedades suscetíveis IACSZ/150 e CB40-13 foi maior 
quando comparada com a variedade resistente CB47-3SS, porém 
sem tendências definidas nas diferenças de parasitismo. Es 
ses resultados tendem a guardar alguma relação entre "sus 
cetibilidade" da variedade com maior densidade populacional 
de formas imaturas da broca. Por outro lado, essa relação 
com respe-ito ao parasitismo larval da broca está indefini 
da, não s5 em termos de parasitismo total como tamb�m na 
composição específica desse parasitismo. 

As diferenças no controle natural dos ovos da 
broca em 4 variedades de cana (Tabela 25) não contribuem PE:,

ra explicar o comportamento dessas variedades em relação a 
sua infestação final. 

Os resultados comparativos das Tabelas 26 e 
27 mostram maiores sobreviv�ncias na variedade suscetivcl 
NA56-79, mesmo sem serem significativas 
verificando-se também uma menor duração 
larva+ pupa. Esses dados podem explicar 

estatisticamente, 
m�dia db pe�foJo 
parcialmente a 

maior infestação final desta variedade. Para a variedade 
resistente IAC48/65 verificou-se menor sobrevivência e 
maior duração do período larva+ pupa de V • .6ac.c.ha1tal,,i,.6, ex 
plicando também parcialmente o comportamento desta 
de em relação a sua menor infestação final por esta 
Ji os resultados da Tabela 28, não contrihurram para 
car o comportamento das variedades comparadas, em 
de sobrevivência e duração do �e�Íodo larva+ pupa. 

varicdn 
praga. 

cxpli_ 
termos 

Por outro lado, quando campa rada a cap:ic i d ;ide 
reprodutiva dos adultos criados nessas varicd;Hlcs (T�1hcla 
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29), verifica-se que a variedade IACSZ/150 proporcionou o 

maior número de ovos•viãveis por fêmea, explicando assim a 
maior infestação final atingida pela broca nesta varicJaJc 
suscetível. O contrário aconteceu com a variedade CB47-355, 

que causou um menor número de ovos viáveis por f�mea, expli 
cando também a menor infestação final causada pela broca 
nesta variedade resistente. 

5.4. Estado nutricional da cana 

Os resultados apresentados nas Tabelas 30, 31 
e 32 demonstram uma notável influência da adubação da cana 
sobre a infestação final causada pela broca. Todas as a<lu 
bações, exceto aquela do micronutriente zinco (Tabela 32), 
causaram sempre infestações maiores que na Testemunha ahso 
luta (sem adubação alguma), coincidindo neste sentido com 
resultados de outros levantamentos extensivos, TERÁN (1979b). 

Porém, as maiores infestações com o micronutriente Sil!cio 
(Tabela 32) contrariam os resultados de DJAMIN e PATIIAK 
(1969), obtidos com este micronutriente em arroz, estudando 
a infestação por uma broca semelha�te porém de outro gene 
ro (Chila). 

Pelos resultados da Tabela 30 e Figura 11, po 
de-se ainda observar que a adubação da cana com doses cres 
centes dos 3 macronutrientes, causaram diferentes tcnd6n 
cias na infestação final pela broca. A adubação potâssica cm 
doses crescentes mostrou uma clara correlação positiva, Je 

tectada estatisticamente, com o aumento de infestação pela 
broca. Aconteceu tamb�m uma correlação similar com as Jo 
ses crescentes de Nitrog�nio, mas com uma queda na maior 
dose que poderia ter sido causada pelo desequilfbrio nutri 

· cional criado com outros nutrientes. Por outro lado, a Ji 
minuição de infestação com as doses crescentes de Fósforo 
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detectada também estatisticamente, deverá ser ainda pcsqui_ 
sada isoladamente, especialmente do ponto de vista de sua 
interação no balanço nutricional da cana. 

Estes resultados são, sem dGvida, bastante 
significativos, demonstrando infestações sempre maiores em 
canaviais adubados, faltando apenas determinar a influên 
eia das diversas interações dos nutrientes considerados. 

Quanto à densidade populacional de formas .im� 
turas da broca, embora os resultados totais (Tabela 33) te 
nham mostrado concordância com os resulta dos de infcs ta(,�ão 

final (T�bela 32), estas não foram significativas 
os dados foram separados para as 3 datas de coleta 

quando 
l'l':1hcla 

34)·. Aconteceu o mesmo com os valores de parasitismo larval
das brocas (Tabela 35). Portanto, apesar de terem-se regi�
trado maiores densidades populacionais e parasitismos lar

·vais nos canaviais adubados com os nutrientes estudados, e�

tas não foram significativas e não contribuíram para expli
car as maiores infestações finais atingidas em canaviais
adubados.

O menor controle natural de ovos da broca cm 
canavial melhor nutrido (Tabela 36) e em canaviais adulwdos 
com diversos nutrientes (Tabela 38) contribuem para cxpli 

car parcialmente o maior sucesso das populações infesúintcs 
da broca nesses canaviais. Esse menor controle natural cm 
canas mais nutridas e/ou adubadas, possivelmente seja 

do ao abrigo que estes canaviais bem fechados ofereçam 
broca, prejudicando a ação dos parasitas e predadores 
ovos da broca. 

<lcv i

dos

Os resultados de sobrevivência e de dura(,":io 

do período larva + pupa de V • .6ac.c.ha.tta.i.l.6 (4.4.4.) nao de 
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monstraram ser significativamente diferentes para os Jivcr 
sos tratamentos adubados. Porém, apesar dessa falta de rc 
sultados significativos, foi detectada menor sobreviv�ncia 
(Tabelas 39 e 40) e maior duração do período larva� pupa 
(Tabelas 39, 41 e 42) nas parcelas não adubadas (Tcstcmu 
nhas absolutas). Esses resultados podem ser de alguma impor 
tância para explicar a maior infestação final causada por 
esta praga nos tratamentos adubados. 

A maior capacidade reprodutiva (representada 
pelo maior número de ovos viáveis) dos adultos de V.

4accha�all4 criados em canas adubadas (Tabelas 43 e 451, ou 
em canas melhor nutridas (Tabela 44), é, sem dúvida, o ra

tor mais importante para explicar· as maiores infestações ri

nais causadas por esta praga em canaviais bem nutridos. 

Os resultados apresentados na Tabela 45, mos 
tram um comportamento Único da capacidade reprodutiva da 
broca no tratamento com o macronutriente Zinco. Nesse e.aso, 
obteve-se o maior número de ovos por fêmea, porém a viabi 
lidade desses ovos foi notoriamente baixa, sugerindo :11grnna 
interferência desse nutriente na lertilidade das-popu1ai.:õcs 
de V. �accha�all4. 

5.5. Efeitos da aplicação de vinhaça 

Pelos resultados apresentados em 4.5.1 ., p� 
de-se verificar, sem dÚvidà, um grande aumento de inrcsta 
çio final causado pela broca em canaviais irrigados com vi 
nhaça diluída. ou concentrada. 

A aplicação de vinhaça <liluida cm canaviais 
comerciais causou infestações sempre maiores nos 3 anos es 
tuda<los, comparando-os com canaviais vizinhos sem essa rcr 
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tirrigaçio (Tabela 46 e Figura 12). Como a quaritidadc aplic� 

da por infiltração em sulcos foi volumosa, o efeito pode 
ser atribuído a irrigação mais <lo que a nutrição, conf i nna!! 

do nesse caso os resultados relatados por MENDES et aCll 
(1976b) sobre o efeito de irrigação da cana na infestação 
pela broca. 

Já nos outros casos, com vinhaça pura, aplica 
da na concentração em que é produzida nas destilarias (Ta 

belas 47,. 48 e 49), o efeito pode ser devido, mais a nutri 

ção da cana, especialmente a adubação potissica, <lcs<le que 
este é bastante rico nesse macronutricnte. Esse efeito par� 
ce confirmar-se nos casos de aumento de doses Jc 
aplicada (Figuras 13 e 14), onde existe um claro 

vinhaça 
aumento 

de "infestação com o incremento das doses aplicadas, compoE_ 

tamento semelhante àquele obtido com as doses crescentes 
de Potissio (Figura 11). No filtimo caso (Figura 14) obscr 

va-se também diferenças mais marcantes entre a Testemunha 
e as aplicações acumuladas de vinhaça (por anos consecuti

vos), fato que também foi repetido nos resultados da Tabela 
49, cuja parcela tratada com vinhaça corresponde a apl ic� 
ção acumulada de 2 anos. 

A diferença de infestação foi apenas pcrccpt! 
vel, no primeiro ano de aplicação de vinhaça, enquanto que 

após a segunda aplicação de vinhaça, a diferença de infesta 
ção foi significativa. 

A análise de resultados dos levantamentos p� 
pulacionais (Tabelas 50 e 51) revelam pequenas <lifcrcn�;as 

na densidade populacional <le forma's imaturas <la broca que 

explicariam parcialmente as diferenças <lc infestação. Por 
outro lado, cs sas ap 1 icaçõe s de vinhaça pa rcccm nao a I te r:1 r 
o dcscnvol v imcnto dos paras i tos 1 a rva i.s <la broca.
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Os resultados resumidos nas Tabelas 52 e 53, 
contribuem pouco para explicar a maior infestação final rc 
gistrada nas parcelas com vinhaça, ji que as diferenças 
não foram significativas. No entanto, o aumento de i11ícs 
tação final registrado em canaviais que receberam aplicação 
de vinhaça (normalmente soqueiras) deverá alterar a redução 
de infestação com o avanço da idade do canavial ( 4. 1. 1. ), es 
pecialmente se continuarem as aplicações generalizadas Jc 
vinhaça nos canaviais comerciais. 

5.6. Observações gerais 

Nos diversos testes de sobrcviv�ncia· efetua 
dos sob condições naturais observaram-se muitas variações 
na sobreviv�ncia das fases imaturas at6 atingir o estágio 
adulto, com resultados vari;veis de 1,0% (Tabela 7) até 
7 ,2% (Tabela 39), porém, em condições protegidas por te lado, 
essa sobrevivincia foi maior, chegando at� 13,9% (Tabela 
26). Esses valores estão bastante próximos daqueles relata 
dos por GUEVARA (1976). Uma grande variação foi também ob 
servada para os valores de duração das fases larvais e da 
crisálida, com valores desde 44,3 dias (Tabela 7) até 68,2 
dias (Tabela 42). 

Pelos estudos comparativos de controle natu 
ral de ovos, observa-�e que este i um fator de controle mui 
to importante na redução natura1 das populações de V.

6aceha�ali6. Esse controle natural variou desde um minimo 
de 56,25% (Tabela 15) até um máximo de 100�, (Tabela 37). Es 
sas variações devem ser bastante decisivas para determinar 
a infestação final causada por esta praga da cana. 

Essas variações também foram registradas no 
parasitismo larval da broca, variando desde 17,S'f, (Tabela
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Portanto, todas essas variaç5cs <levem ser oh 

servadas previamente, em canas imaturas, para decidir so 

bre a necessidade de reforçar o controle natural da broca, 
.. 

que e bastante importante para estabelecer qualquer csque 

ma de manejo integrado de V. �aceha�ali� em canaviais comer 

ciais de uma Usina ou região produtora. 
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6. CONCLUSOES

Pela análise global dos resultados discutidos 

conclui-se que existem suficientes evid�ncias acumuladas s� 

bre alguns fatores predisponentes do hospedeiro para altas 

infestações da cana pela V,la.;t1r..a.e.a. .6a.c.c.ha.tta.li-6 (Fabr. 1794). 

Esse conhecimento facilita o direcionamento 

dos trabalhos de monitoramento, necessários para o 

integrado deste inseto-praga. 

manejo 

Esse direcionamento� fundamental para atin 

gir resultados técnico-econômicos em canaviais extensos e 

diversificados de uma usina ou região canavicira. 

seguintes: 

Entre os fatores estudados, destacam-se os 

- A idade do canavial tem marcada influ6ncia na infcstaç�o

final pela broca, o qual diminui com o envelhecimento da

cultura.

- A capacidade reprodutiva da broca diminui cm canaviais

mais velhos, acontecendo o inverso com o controle natu,·:il
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dos ovos da broca. 

- A idade da cana no momento da colhei ta tem marcada inrtuên

eia na infestação final da broca, sendo esta maior nas ca

nas de períodos vegetativos mais longos.

Apesar das variações na "suscetibilidade" ou "resistên 

eia" das variedades de cana, existe clara tendência de a_! 

gumas variedades serem sempre mais infestadas pela broca, 

como CPSl-22, NA56-79, IACSZ/150, IACSl/205 e IACSS/480; 

enquanto que outras mostram clara tendência a serem me 

nos infestadas,° como Co740, IACS0/134, CB47-3SS, IJ\C48/ü5, 

CB49-62 e Co775. 

- Existe uma visível influência do estado nutricional da

cana sobre a infestação final pela broca. Em cana adubada,

ocorre sempre maior infestação. 

- A infestação tende a au�entar com doses crescentes de Po

tâssio e Nitrogênio, faltando ainda definir a influência

da interação de nutrientes na infestação da broca •

- Alguns micronutrientes influem nesta infestação, notada 

mente o Zn que interfere na fertilidade da broca.

A principal causa das maiores infestações ê o aumento 

da capacidade reprodutiva das brocas criadas nesses cana 

viais adubados. 

A vinhaça aplicada nos canaviais (especialmente cm soquei 

ras) aumenta a infestação final causada pela broca, sendo 

esta maior com doses crescentes ou acumuladas de vinhaça. 
Ocorre uma interação (ação conjunta) de irrigação e nutri 

ção com relação ao ataque da praga. 



A aplicação de vinhaça e adubaç5o <las soquciras 

principais fatores modificadores da tendência de 

de infestação com o avanço de idade do canavialº 

• 

120 

sao os 

redução 
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8. APENDICE
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8.1. Apêndice I 



1 34 

Infestação final rnidia da broca em canaviais de diversas i<la 

des� no Estado de São Paulo, em 1977 

Corte (idade Locais Canas Total Entrenós % Entrcnôs 

do canavial) (Usinas) Amostradas Examinados Brocados brocados 

19 6 329.978 6.4Q3.083 840.574 13, 13 

29 6 307.049 5.246.953 600.929 11,45 

39 6 235.199 3.853.056 405. 140 10,51 

49 5 126.600 2.030.880 217.046 10,69 

59 4 15.050 248. 729 29.153 11, 72 

69 3 4.000 69.636 5.886 8,45 

79 1 700 10.494 575 5,78 



135 

Infestação final m�dia da broca em canaviais de diversas ida 

des, no Estado de São Paulo, em 1978 

Corte (idade Locais Canas Total Entrenós i Entn:mós 

do canavial) (Usinas) Amostradas Examinados Brocados brocados 
• 

1 t, 21 19 14 520.153 10. 511. 568 1.178.407

29 12 528.840 9.271.512 697.361 7,52 

39 11 421.026 7.276.637 453.322 6,23 

49 10 278.360 4.522.462 242.276 5,36 

59 9 48.635 737.606 46.459 6,30 

'69 6 3.750 59.820 4.754 7,95 

79 4 4.898 82.340 4.014 4,87 

89 1 300 • 5.015 73 1,46 
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Infestação final midia da broca em canaviais de diversas ida 

dei, no Estado de São Paulo, em 1979 

Corte (idade Locais Canas Total Entrcnós �' Ent l'l'nÓs 

do canavial) (Usinas) Amostradas Examinados Brocados hroc:1dos 
----

19· 21 595.638 11.474.998 1. 297 .629 11 ,31 

29 18 664.656 11.424.445 888.273 7,78 

39 18 537. 936 8.353.037 510.318 5,76 

49 16 361.537 5.704.353 333.338 5,84 

59 12 60. 369 948.172 45.445 4,79 

69 11 230°650 377.816 22.126 5,86 

79 3 1.450 43.270 908 3,90 

89 1 400 7.236 114 1, 57 



1 37 

Infestação final média da broca em canaviais de diversas ida 

des, no Estado de São Paulo, em 1980 

Corte (idade Locais Canas Total Canas % Entre-nós 

do canavial) (Usinas) Amostradas Examinados Brocados hroGtdos 

19 27 766.881 15.236.237 2.042.432 13,()11. 

.29 27 764.148 13.397.326 1.380.918 10,31 

39 27 793.782 13.433.119 1. 120.916 8,34 

49 27 565.601 9.466.109 655. 871 6,92 

59 21 188.841 3.158.812 219. 770 6,95 

69 16 42.344 701.077 45.687 h,52 

79 9 17.445 280.475 20.705 7,38 

89 6 5.165 79.425 4.875 6, 1 '1 

99 6 5.005 77.986 4.949 h,35 

109 3 4.705 68.748 1. 906 2,77 

119 1 400 5.505 243 4,41 

129 1 30 489 9 1,84 
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Infestação final m�dia da broca em canaviais <lc diversas iili1 

des, no Estado de São Paulo, em 1981 

Corte (idade · Locais Canas Total Untrcnós i fntrcnôs 

do canavial) (Usinas) Amostradas Examinados Brocado:; brocados 

19 23 877 .052 17.017.183 1.691.982 9,�M 

29. 22 787.974 13. 253.657 1. 062. 663 8,02 

39. 22 760.940 12.020.080 779.044 (l ,48

49 22 568.781 8.811.715 552.(178 6,27 

59 18 299.174 4.626.907 248.990 5,38 

69 13 60.404 969.454 35.970 3,71 

79 12 16.084 234.164 13. 134 5,61 

89 6 12.334 178.325 13.021 7,30 

99 5 4.132 59.931 4.125 6,88 

109 3 2. 271 33.197 1 . 1 ·1 1 3,'15 

119 1 230 3.088 104 3,37 



1 39 

8.2. Apêndice II 
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Infestação final média da broca, nas variedades de cana co. 

merciais mais plantadas no Estado de São Paulo em 1977 

Variedade Locais Canas Total Entrenós % Entrcnós 

(Usinas) • amostradas Examinados Brocados brocados 

CB41-76 9 401.934 7. 142. 366 809.550 11,33 

NA56-79 9 182.505 3.228.263 437.375 13,55 

CB47-355 9 43.698. 693.298 50. 561 7,29 

CB40-13 8 50.686 880.314 114 .892 13,05 

IAC52/150 8 29.485 587.223 76.080 12,96 

CB46-47 6 27.111 447.402 48.536 10,85 

CB41-14 5 74.078 1.2&5.077 177.527 13,81 

IAC51/205 5 42.345 762.155 93.451 12,26 

IAC52/326 5 8.903 187.758 26. 307 14,01 

IAC48/65 4 60. 197 974.104 117. 160 12,03 

Co740 4 18. 791 343. 183 18.898 5,51 

CB49-260 4 4.750 86.646 8.069 9,31 
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Infestação final mfdia da broca nas variedades de cana comer 

ciais mais plantadas no Estado de São Paulo, cm 1978 

Locais Canas Total Entrcnôs 'li Entrcnós 
Variedade (Usinas) Amostradas Examinados Brocados brocados 

CB41-76 14 636.239 1 lo 774. 655 861.689 7,32 

NA56-79 14 463.025 8.653.857 832.313 9,62 

IAC52/150 14 84.688 1.606.023 159.151 9,91 

CB40-13 12 103.385 1 • 862. 111 195.092 10,48 

CB47-355 11 44.580 759. 104 34. 911 4,60 

CB46-47 9 33.150 503.582 31 h78 6,29 

IACS1/205 8 122.600 2. 190. 986 167.432 7,6tl 

CB41-14 8 86.495 1.583.403 139.957 8,84 

Co740 8 55.200 1.088.035 57. 810 5,31 

CB49-260 8 49.699 952.347 44. 102 4,63 

IAC48/65 7 106.662 1. 77'6. 727 88. 521 4 ,98 

CB49-62 7 26.957 461.255 16.617 3,bO 

CB56-126 7 12.348 227.141 12.614 5,55 

IAC50/1'34 '6 1'6.400 291.445 8.594 2,95 

IAC52/179 6 9.350 142.938 5.654 3,96 

IAC52/326 6 7.700 138. 504 11 . 997 8,<>f> 

CB36-24 4 14.650 306.657 17.08() :i,:i7 

CP51-22 4 4.740 132.086 8.b68 (,, Sh 
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Infestação final mSdia da broca nas vari�dadcs Jc cana comer 

:ciais mais plantadas no Estado de São Paulo, em 1979. 

Locais Canas Total Entrcnós o.
Entrcnós

Variedade (Usinas) Amostradas Examinados Brocados brocados 

NA56-79 17 697.340 12. 534.474 1.237.217 9,87 

IAC52/150 17 133.697 2.245.299 209.550 9,33 

CB41-76 16 403.301 6.680.030 509. 085 7,62 

CB47-355 15 30.983 496 6'613 25. 117 5,06 

CB40-13 14 47.762 786.365 47.658 6, O(l

CB56-126 13 12.012 ·205. 933 14.637 7, 11 

IAC51/205 11 54.447 938.941 54.493 5,80 

CB41-14 9 95.085 1.496.281 168.448 11,26 

CB46-47 9 18. 587 316.869 16.736 5,28 

CB53-98 9 13. 251 211.671 21. 395 10, 11 

Co740 8 35.450 633.325 21.422 3,38 

IAC48/65 8 82.960 1.315.427 101.662· 7; T!> 

IAC58/480 7 1 o. 520 188.134 7.821 4, 16 

CP51-22 7 12.884 234.597 11.083 4, 72 

IAC52/326 6 9.010 136.112 8.075 5,93 

CB49-62 6 7.475 116.933 3.257 2,79 

CB49-260 5 52.700 864.088 33.762 3,91 

· IAC52/179 4 1. 250 20.283 6CJ4 3, 27 

. CB47-89 4 1.013 21. 111 3.387 H> ,CM
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Infestação final m5dia da broca nas variedades comcrc i :1 is 

de cana mais plantadas no Estado de S5o Paulo, �m 1981 

Variedade 
Locais Canas Total Entrcnós t Entrcnós ' 

(Usinas) Amostradas Examinados Brocados BrocaJos 

NA56-79 25 L 578. 569 27 .132.987 2. 132.987 7,71 

IACS2/150 25 404.339 8.115.698 762.028 9, 3�1 

CB47-355 23 62.896 992.480 58.709 5,92 

CB41-76 19 410.351 6.416.909 415.984 · b,48

IACSl/205 18 126. 601 2.163.056 148.297 6,86

CB53-98 17 • 49. 1 30 775. 571 52.368 6,75

CP51-22 17 29.984 537.689 57.553 10,70 

IACS8/480 17 17. 274 301.410 27.420 9, 1 O 

CB41-14 15 152.546 2.424.656 190.280 7,85 

IAC48/65 15 110.065 1.769.734 144.991 8, 19 

CB40-13 12 63.926 1.177.151 110.278 9,37 
CBS6-126 10 13. 190 191. 521 12.694 6,63 

SP70-1143 10 5.350 92.482 9.373 10, 13 

CB47-89 9 11.819 180.374 1 O. 188 5,65 

Co740 8 62.273 935.307 24.620 2,b3 

CB46-47 8 14.807 247.302 21.479 8,69 

CB49-62 8 6.061 94.454 5. 727 6,06 

SP70-1005 8 5.700 93.868 6.297 6,71 

CB49-260 7 41.893 595.967 44�659 7,49 
SP70-1078 7 3.041 55.741 4. 199 7,53 

SP70-1284 6 1.640 27.314 1.010 3,70 

CB45-155 5 227.410 3.902.493 257.255 h,59 

IAC52/179 5 5. 460 94.227 6.222 b,hO 

Co775 5 1.664 30.835 2.764 8 '!)() 

SP70-3370 5 900 16.525 1.190 7,20 , 

CBS6-86 4 1. 753 28. i08 i .876 (J, Í) 7 

IAC52/326 4 1.634 25.202 1 .494 s /n 
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Infestação final média da broca, nas varl"e<lad·cs de cana co 

merciais mais plantadas no Estado de São Paulo� em 19 80 

Variedade 
Locais Canas Total Entrenós 'l, Entrcnôs 

(Usinas) Amostradas Examinados Brocados broc:1dos 

NA56-79 27 1.116.3.13 20.464.353 2. 104. 242 10,28 

CB41-76 25 567. 759 9.497.222 808.505 8, :i 1 

IAC52/150 25 281.847 4.731.084 507.912 1 o, 74 

CB47-355 23 68.167 1.054. 968 69.527 ü,59 

IAC51/205 20 115.865 2.107.366 214.829 1 o, 19 

CB53-98 17 35.676 588.945 49.943 8,48 

IAC58/480 16 20.971 362.734 28.465 7,85 

IAC48/65 15 83.431 1. 367 .298 138.523 1 o, 13 

CB40-13 14 86.092 1.680.535 196.410 11,62 

CB56-126 14 22.972 362.726 38.976 10,75 

CP51-22 14 21.421 394.507 44.193 11 ,20 

CB41-14 12 "62.892 1.290.513 161.430 12, 51 

CB49-260 11 101.882 1.678. 198 119. 888 7, 14 

Co740 9 72.910 1.178.694 72 .699 h, 17 

CB46-47 9 16.982 309.449 15.895 5� 14 

CB49-62 9 7.200 125.558 8.667 6,90 

CB47-89 8 9. 131 166.142 12.306 7 ,41 

IAC52/326 6 6.850 111. 937 7.905 7,06 

IACSZ/179 5 5.809 105.539 14.847 14,07 

Co775 5 3.746 57.649 1.819 3, 16 

IAC50/134 4 15.735 290. 309 25.857 8,91 

CB36-24 4 14.800 252. 269 16.090 6,38 

· CB56-155 4 11.050 205.459 16. 363 7 '�)() 

CB56-86 4 1. 704 25.882 2.267 8,7h 
---·------·-




