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1. RESUMO

Alguns efeitos da radiação gama sobre o comportamento de 

V.w;tJz.aea �aeeha!ta.Lló (Fabr., 1794) (LEP - Pyralidae), foram estudados 

sob condições controladas de temperatura (28°c ± 2) e umidade relativa 

(75% ± 10), no laboratório da Seção de Entomologia do Centro de _Energia 

Nuclear na Agrtcultura (CENA/USP), Piracicaba, SP, Brasii. Usaram-s� 

Insetos adultos, criados com dieta artificial e irradiados as 24 horas 

de idade, em cada tratamento, tendo como objetivos estudar o comportame.!!_ 

to e influências das radiações gama na broca da cana-�-açúcar, visando 

fornecer dados para posteriores pesquisas, que possam contribuir nas ten 

tativas da aplicaçio da T�cnica do lndfvfduo Estiril. 

Foi utilizada uma fonte de cobalto-60, com uma taxa de 

353 krad/hora, um ativfmetro e uma câmara climatizada. 

Foram determinados: efeitos da radiação sob resfriamento 
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(5
º

c ± 1} e sem resfriamento em att-vi•dade, oviposiçâo, competitividade, 

cópula e longevidade, Estes dados foram obtidos em ambos os sexos, 

com as conclus5es princfpafs: a) as doses esterilizantes com radiações 

gama nio afetam o comportamento sexual, fnclusfve sob resfriamento; b) 

as percentagens de fnviabflidade de ovos sio diretamente proporcionais 

ã dose ap 1 i• cada, tanto a fêmeas como a machos; c) V. 1.>ac.c.h.a.Jw..U.l.i apre

senta ativtdade s8 na escotofase, caracterizando-se como Inseto no

turno. 
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2. 1 NTRODUÇÃO

A cana-de-açúcar é uma das culturas mais importantes no 

Brasil como fonte energética, sendo também, em outros paises, a base da 

economia nacional. No entanto, sua produtividade e rendimento indus-

trial são relativos a cada área de produção; assim, na safra de 1977, 

a produtividade média brasileira foi de apenas 55 TM/�a, segundo dados 

do I.B.G.E., enquanto que nos Estados Unidos, Colômbia e México, por e

xemplo, é de 80,5; 79,6 e 71,8 TM/ha, respectivamente, segundo anuário 

FAO (1978). 

Dentre os fatores que interferem nessa bàixa produção, 

encontra-se um inseto praga, a broca da cana-de-açúcar, VictVl11.ea �aeeh!!::_ 

JW..,lú., (Fabricius, _1794) (Lepidoptera-Pyral idae), cujas lagartas causam 

dano aos canaviais em distintas fases de desenvolvimento. No inicio 

da cultura, as lagartas podem danificar a região de crescimento da pia_!! 

ta, causando o sintoma conhecido como "coração morto", responsável pe
õ 

las falhas no canavial. Em plantas idosas, os danos são perfurações 
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em diâmetro e numero variãvei s, onde penetram bactérias e fungos, como 

Glome.Jte.Ua. tuc.uma.ne.VJ-6..ló (Speg) e CaUe.toruchum óal.e.a.tum Went, causado

res da "podridão vermelha", uma das doenças mais importantes, endêmicas' 

da cana-de-açúcar no Brasil, segundo GALLI et alii (1980). 

Observações feitas na Venezuela por Box (1947), citado 

por PRUNA (1969), mostraram que, além da penetração dos microorganismos 

mencionados, há também a ação secundária de coleobrocas como Me.ta.mMiUó 

hmp:tVUl6 (L.) e Xyle.boll.Uó spp, que contribuem para aumentar o dano. 

Existem diversos fatores que influenciam a relação quan-

titativa entre infestação da broca e perdas causadas. De maneira ge-

ral, pode-se dizer que para cada 1% de intensidade de infestação, há u

ma redução de 0,75% de açucar. Estimando-se em 15% a infestação média 

em São Paulo (SGRILLO, 1979), fica clara a importância econômica da V.

,6 a.c.challClfü • 

Como a cada dia aumentam as necessidades mundiais de 

mais alimento, paralelamente se desenvolvem tecno�ogias para proteger 

as culturas através de distintos métodos. _Sendo as pragas um dos fato 

res 1 imitantes nas produções agrícolas, o homem emprega técnicas visan-

do o controle e a erradicação das populações de insetos. Uma das mais 

recentes dessas metodologias é a Técnica do Indivíduo Estéril, que se 

baseia na criação, esterilização e liberação de insetos no campo, que 

compitam com as populações naturais. Esse método, como o controle bio 

lógico, restringe o uso de agrotóxicos que, além de por em perigo a sau 

de do homem, poluem o ambiente, eliminando organismos benéficos e favo-� 
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recendo o aparecimento de indivíduos resistentes. 

Em 1972, o Setor de Radioentomologia do Centro de Ener

gia Nuclear na Agricultura (CENA), em Piracicaba (SP), iniciou uma li� 

nha de pesquisas sobre V. -0aeehevz.a,.f,,ú.,, tendo como objetivos determinar 

a possibilidade de aplicação da técnica do individuo estéril (T.I.E.) p� 

ra manejo das populações desse inseto nas regiões canavieiras do Estado 

de São Paulo. Assim, a produção de machos estéreis e sua 1 iberação co 
' 

-

mo meio de controle da broca é motivo de investigação no Brasil, justi

ficando-se uma pesquisa sobre esterilização com raios gama para produ

zir um máximo de esterilidade e um mínimo de dano no inseto, com a dimi 

nuição de acasalamentos férteis e redução das populações da broca em c� 

da geração. 

O presente trabalho tem como objetivos principais forne

cer dados necessários à apticação da T. I.E. na broca da cana-de-açúcar, 

especialmente os que se referem ao comportamento dos adultos e os efei

tos da radiação gama no inseto. 
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3. REVISÃO DE LITERATURA

O uso de radioisótopos e radiações ionizantes para con

trole de insetos pragas adquire maior interesse a medida que pesquisad� 

res logram sucessos parciais ou totais nos seus objetivos em diferentes 

ecossistemas, controlando ou erradicando uma dada espécie praga. 

No que diz respeito a esse tópico, os estudos emV,i,atll.a.e.a 

-0aQéhaJl.a.l,v., (Fabr., 1794) são escassos, embora existam extensos traba

lhos sobre sua bioecologia e outros aspectos, tal como indicam GALLO 

(196 3), PRUNA (1969), WALDER (1976), GUEVARA (1976), CRUZ (1976), MEN

DONÇA FILHO (1978), SGRILLO (1973 e 1979) e VIEIRA (1980). 

O naturalista holandês Johann Christian Fabricius foi o 

primeiro a descrever a espécie em 1794, com o nome de Phal..ae.na -0aQQha

Jz.a.l,é,6; posteriormente, Guilding (1832) denominou-a Via.tlz.ae.a -0aQ�aJÚ.� 

mas a prioridade do nome especifico corresponde ao de -0aQ�aJl.a.l,ú,, de 

Fabri c i us (PRUNA, 1969). Box, considerado por este autor como a maior 
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autoridade na taxonomia do grupo, classificou a espécie como pertencen-

te à sub-famTlia Crambinae da família Pyralidae da ordem Lepidoptera,e_!!! 

bora LIMA (1949), tenha mostrado que a tendência d� espécie era ele 

var Crambinae à categoria de famTlia (Crambidae). 

S I L VA e t a li i ( 19 68) refere-se ã Ch,Uo .6ae.e.hctJl.af..ú.i como 

sinônimo de V • .6ae.e.ha.JWW, classificando-a como Crambidae. 

Vários sao os nomes dados à V • .6ae.e.ha.Jtaf.i-6 nas distintas 

regi5es produtoras de cana-de-açúcar das Américas. MOLINARY (1957) 

publicou os nomes mais populares desta praga: "sugarcane borer (E.Li.A.), 

"borer de la cana" (Porto Rico e Cuba}, broca da cana-de-açúcar (Bra-

si 1), "barreno de la cana de azúcar" (Colombia, Peru e Equador), 11tucua 

ré rasó" (Uruguai), 11taladrador de la cana" (Venezuela) e 11gusano chup� 

dor de la caíia11 (Argentina) . 

Em relação à planta hospedeira, METCALF e FLINT (1966) 

encontraram a espécie atacando, além da cana-de-açúcar, milho, sorgos, 

arroz e gramíneas silvestres. 

PAREDES e ANGELES (1966) publicaram uma lista de 32 gra

míneas hospedeiras de V • .6ae.chaJl..ai.,ú.,, obtidas em diferentes parcelas do 

sistema agropecuário do Estado do Guárico, na Venezuela. Em lista se-

parada mostraram-se as plantas que constituem os primeiros registros co 

mo hospedeiras desta praga na cultura de arroz. 

SILVA et alii (1968) mencionaram as seguintes plantas 

hospedeiras para V • .6ae.c.haJc.a.lL6 (=ChLeo .6ae.e.h�): arroz, aveia, ca-



-8-

na-de-açúcar, cana da Tndia (AJz.undo dona.x), capim arroz, capim d 1 angola, 

capim mori, capim roxo, capim sudão, perimembeca, sorgo, sorgo silves

tre, trigo e vetiver. 

QUINTANA-MUNIZ e WALKER (1970 a,b,c) estudaram a prefe

rência de hospedeiro para a ovoposição da b_roca da cana-de-açúcar, con

cluindo que o milho é o melhor hospedeiro para a broca, pois nesta pla.!!_ 

ta a mortalidade é menor e o grau de desenvolvimento maior. De acordo 

com a atratividade, as plantas foram divididas em três categorias: l) 

preferência alta (acima de 20% de infesta-ção) em milho e_cana-de-açúcar 

(var. PR-980); 2} preferência média (de 14 a 19% de infestação) em ca

na-de-açúcar (var. M-275) e sorgo (var. C-3/7); 3) baixa preferência 

(abaixo de 8% de infestação), num duplo grupo de plantas. 

O conhecimento da distribuição geográfica das pragas e 

de suas flutuações populacionais constituem os pontos básicos da Ecolo

gia, uma vez que indicam os locais de maior ocorrência de pragas e a va 

ri ação da população durante o ano, permitindo sua posterior 

no controle. 

ap 1 i cação 

PEREZ e LONG (1964) constataram que aproximadamente 90% 

de todos os machos da broca da cana foram coletados entre 1 e 4 horas, 

usando-se armadilhas adesivas contendo-extrato de fêmeas virgens. Me

nos de 1% foi capturado antes da meia-noite ou apos as 5 horas. A ati 

vidade sexual da broca no campo ocorreu principalmente entre 1 e 4 

horas. 

COELHO (1977}, em anãl ise faunistica das famTlias Pyral_!_ 
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dae e Sphingidae, ao referir-se à V�at.Jw..e.a -0aceha.lza.w (F.) indica que 

esta ocorre de agosto a abril, com dois picos populacionais (fevereiro 

e setembro), sendo uma espécie constante com nive1 de equilibrio de dez 

individues, na região de Piracicaba (SP). 

BOTELHO et alii (1978), em estudos realizados na Estaçio 

Experimental do Planalsucar (Araras, SP), de outubro de 1972 a setembro 

de 1975, concluiram que os adultos de V. -0aecha.ll..aLl6 ocorrem durante to 

do o ano, com um pico maior na segunda quinzena de agosto e outros em 

janeiro e março, indicando que os fatores meteorológicos foram respon

sáveis por 41,3% das flutuações populacionais, sendo as variações de 

temperatura as mais importantes, com uma influência de 27,8%. 

Segundo METCALF e FLINT (1966), a broca da cana-de-açúcar 

foi introduzida nos Estados Unidos das Tndias Ocidentais, 

1855, e encontra-se distribuída principalmente na Flórida, 

Louisiana e Texas. 

no ano de 

Mississipi, 

Numa ampla revisio sobre a broca da cana-de-açúcar, PRU

NA (1969) cita que Meyers encontrou V�atJtae.a -0aechCJ.Ju:J.iÁ..6 no seu habitat 

primitivo no Lago Etang-Miragoane, no Haiti, e na comunidade de ervas 

flutuantes dos pequenos canais do delta do rio Orinoco, na . Venezuela, 

onde compete com outras espécies do mesmo gênero, como V. 11.0-0a 

ri eh), V. bU6 dz.e,.Ua (Dya r et Hei n ri eh) e Eodla:tM.e.a c.e.YW!.e,.Ua 

ler}. 

No Brasil, segundo GUAGLIUMI (1973), a espécie e 

(Hei n

(.Musch-

encon-
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trada de Norte a Sul, nas regiões canavieiras do pais, tendo sido regi� 

trada pela primeira vez no ano de 1859, em relatório de uma comissão de 

técnicos brasileiros sobre a broca, publicado na revista 110 Auxiliador 

da Indústria Nacional", do  Rio de Janeiro. Os autores do relatório a-

firmaram que, em 1834 ou 1840, apareceu no municipio de Campos (RJ) e 

no estado de Santa Catarina, uma lagarta que assolou os canaviais des

sas regiões, e que, se ·não idêntica à broca, seria pelo menos do mesmo 

genero. 

A broca da cana-de-açúcar é um inseto que, segundo MEN

DES {1974), se distribui por todas as Amiricas, desde o sul dos Estados 

Unidos {Flórida), passando pelo Texas, toda a Amirica Central e Sul, 

Antilhas e ilhas do Caribe. 

GALLO et alii (1978} consideram V. J.iac..c.h.oJz.ai,w originá-

ria das Américas Central e Sul, seneo a principal praga 

açucar. 

da cana-de-

Das espécies encontradas no Estado de São Paulo, V. J.iac..-

c..hafc.a,.U,6 e a mais importante e a única que apresenta interesse 

mico. 

econo-

GEHRING e MADSEN (1963), em estudos de CaJz.poc..apõa pomo

ne.i.1.a. (L.) sobre cópula, comportamento e ovoposição, demonstraram que 

as cópulas ocorrem igualmente em condições de completa escuridão e em 

perfodos alternados de escuridão-luz e crepúsculo. A ocorrência de 

múltipla� cópulas foi �eterminada pela dissecação das mariposas semanal 
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mente capturadas no campo, contando-se o numero de espermatôforos pre

sentes em cada fêmea. 

PEREZ e LONG (1964), em estudos sobre frequência de cop� 

la de V • .EiacchaJc.aiM, onde dissecaram 137 fêmeas criadas no laboratório 

e acasaladas em gaiolas, encontraram que 68% das fêmeas copularam uma 

vez, 15% duas vezes, 1% três vezes e 16% nao copularam. Em experimen-

tos de campo, capturando fêmeas, encontraram que 93% copularam uma vez, 

2% duas vezes e 5% não copularam. Descrevendo a atividade e comporta-

mento sexual do inseto, os autores estabeleceram que a cópula 

principalmente entre 1 e 4 horas em Louisiana (EUA}, sendo as 

ocorre 

fêmeas 

mais atrativas para os machos nos primeiros três dias depois da emerge!!_ 

eia. 

WALKER (1965) observou com detalhes o acasalamento e po� 

tura de V • .6acchaJz.ai,i1) em 1-aboratõrio, concluindo que a fêmeã copula en 

tre 20 h e 03h30, ovopos i ta-ndo antes do amanhec1Ú. 

Em Porto Rico, FISK e PEREZ (1969), estudando a ativida

de de voo de V • .EiacchaJz.ai,i1), determinaram que esta se estende das 20  ho 

ras até às 4 horas da manhã, com maior incremento logo apôs o escurecer 

e que as fêmeas foram capturadas em noites de pouco luar e os machos em 

noites de lua cheia. 

Pesquisas realizadas por BOTELHO et ali� (1977}, rrostram 

a distribuição, comportamento e intensidade de infestação de V. liaccha.-
. ó 

IULUó (F.) em nove usinas açucareiras em regiões ecologicamente diferen 
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tes no Estado de São Paulo. 

BOTELHO et aZii (1978) avaliaram a capacidade de disper

sao de machos de V. �ac.cha.ll.a.lw, concluindo que a distância média em 

que a metade da população de machos se afastou da origem, foi de 42,5 

m/dia. 

LEPPLA et aZii (1979), em estudos sobre a locomoção de 

seis espécies de noctuTdeos, deduziram que o conhecimento da biologia 

e comportamento dos insetos pragas é requisito fundamental na implanta

ção de estratégias para controles totais ou parciais, assim como as an� 

1 ises comportamentais requerem conhecimento da sincronização de intera

ções entre inseto e periodicidade de deslocamento ativo. 

KOGURE (1933) estudou a influência da luz e da temperatu 
-

ra no desenvolvimento de ovos de Bomb,ix mo!L[ (L.}. 

GALLO (1963) mencionou a temperatura como um dos fatores 

mais importantes para a evolução da V. �aQchallai,ú, (F.), sendo que em 

altitudes de O a 150 m, nos paTses açucareiros antilhanos, a broca da 

cana-de-açúcar tem um ciclo mais curto, ocorrendo cerca de oito gera

ções por ano; em outras regiões e condições, como na Louisiana ( EUA) e 

Tucumán (Argentina), se dá uma geração hibernante e, em consequência, o 

numero de gerações anuai·s é de 4 a 5. Enquanto a umidade é importante 

para o desenvolvimento da broca, nao e um fator decisivo para a intensi 

dade de sua infestação. 

ó 
SUGAI (1965) verificou que a elevação da temperatura a-
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pos a irradiação tem um efeito marcante na fertilidade de machos de

Bombqx mo/Ú. (L.), diminuindo-a mais que o abaixamento da temperatura. 

CRAWFORD (1966), em pesquisas sobre a ovoposição depen

dendo do fotoperiodo do crambideo CJr.ambUó tdeMeR.h.L6 (Zinck), concluiu 

que a ovoposição foi arrTtmica quando em constante escuridão. 

BECK (1971) indica que o termo fotoperiodo é usado com 

ambiguidade para designar o ciclo completo de iluminação-escurldão e 

também para referir somente à fase de iluminação do ciclo; para evitar 

tal ambiguidade podem ser usados os termos fotofase 1
1photophase1

1 para a 

porçao de luminosidade e escotofase 11scotophase11 para a porção de escu 

ridão, respectivamente. 

DAJÕS (1973) determinou em horas o desenvolvimento em

brionário de VMJ.ioph,Ua, mei.an.ogMtVC. (Meing) em função da temperatura, 

concluindo que, obviamente, as temperaturas mais baixas alongam o ciclo 

evolutivo. 

SILVEIRA NETO et alii (1976) citam que, de modo geral, 

os machos têm uma razao de metabolismo maior e, consequentemente, uma 

longevidade menor e que isto explicaria a lei biológica da constante 

térmica em que a duração do desenvolvimento de um inseto varia na razão 

inversa da temperatura. 

A partir de 1962, periodicamente, a 11 lnternational Atomic 

Energy Agency (IAEA} 11, sociedade .internacional com sede em Viena, Aus-
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tria, vem promovendo simpósios e painéi.s onde se reúnem cientistas de 

todo o mundo, apresentando e discutindo trabalhos sobre controle de in

setos através do uso de radiações ionizantes. 

BORSTEL (1963) expressa que as radiações e os produtos 

quTmicos mutagênicos matam as células de modos diversos: 1) mediante a 

indução de um ou vários tipos de elementos letais dominantes; 2) por 

nativação direta de uma função, como a produção de esperma; 3) por pr� 

cedimentos geneticamente indefinlveis de exterminação que podem ou nao 

estar relacionados com a letalidade dominante intrTnseca. 

Na luta contra os insetos pelo método de irradiação dos 

machos, a obtenção de um elemento letal dominante oferece, nas espécies 

onde as cópulas são múltiplas, as mesmas vantagens que nas espécies que 

copulam so uma vez. Aplicando doses de radiação que produzam um mâxi-

mo de fatores letais dominantes e uma inativação mínima do esperma, a 

eficiência teórica do método será completa. 

KNIPLING (1964) faz um amplo estudo sobre a potencialid� 

de da Técnica do Individuo Estéril para controle das populações de inse 
-

tos combinando o método com os convencionais e sugere a factibilidade 

da utilização da liberação de insetos estéreis para controlar e elimi-

nar lepidópteros pragas, entre os quais V. -0aechaltaLú., (F.}; 

plicação da técnica, a densidade populacional seria baixa, 

ou erradicada. 

pela a

controlada 

BORSTEL (1968} indica que, praticamente, todas as  espe-
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c i es de i-nsetos, com exceçao possivelmente daquel·as que são* partenogenê 

ticas telitocas, podem ser erradicadas utilizando o método de 

estêrei s •. 

machos 

WALKER e QUINTANA (1968) mostraram que doses sub-esteri

lizantes de radiação em machos pais da broca da cana podem causar va

ries níveis de esteri 1 idade na progênie F1 que tem desenvolvimento com

pleto e que a esterilidade herdada pode ser atribuída à indução e trans 

locação dos cromossomos. 

WALKER (1968} apres·enta um projeto para determinar se a 

V. J.ia.c..clta.tt.alw poderia ser esteri 1 izada por radiação gama e, em caso po

sitivo, verificar qual o estágio mais conveniente para produzir um máxi 

mo de esteri.1 idade com mínimos danos somáticos e mudanças comportamen-

tais. Em estudos preliminares, machos e fêmeas irradiados com 35 krad 

foram normais em seus relacionamento e comportamento, competindo com 

adultos não irradiados. 

dade em machos. 

A dose de  30 krad provocou 99,99% de esteril i 

WHERVIN e WILDE (1969), analisando a possibilidade da u-, 

tilização de machos estéreis para a erradicação da broca da cana em Ba.!:_ 

bados. recomendaram que o primeiro passo para um programa desta nature-

za deveria ser úm estudo detalhado da fisiologia reprodutiva da espe-

cie. com o propósito de descobrir o estágio crítico a que a irradiação 

ou a químio-esterilização deveria ser aplicada para obter 1) mutação 1� 

tal ·dominante; 2) alta porcentagem de sobrevivência e 3) machos total-

mente competitivos. Os autores indicaram que o custo do projeto depe� 
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deria de fatores tais como: a) distribuição geográfica da espécie; b} 

tamanho da população e extensão territorial; c) custos da produção de 

V-la;tJz.ae.a., dos prédios para criação, das dietas. da célula gama ou dos 

quimioesterilizantes; d) salários dos entomólogos e especialistas nes 

se tipo de trabalho e dos técnicos e trabalhadores casuais. 

WALKER e PEDERSEN (1969) apresentaram modelos matemáti

cos de população para a supressão da broca por soltura de adultos esté 

reis. 

KNl:PUNG. (1970} estudando a possibi 1 idade da 

de lepidópteros pragas em regiões ecológicas diferentes e

parcialmente a Técnica do Macho Estéril (T.M.E.} para seus 

supressao 

ap1 icando 

controles, 

incluindo V • .õa.c.c.haJr,a..U.J., (F.}, concluiu que são muitas as razoes para 

acreditar que alguns avanços sobre esta técnica podem ser desenvolvidos 

e aplicados com :significantes vantagens sobre os métodos comuns de con 

t ro 1 e. 

WALKER et alii (1971), ao estudarem os efeitos da radia

çao gama em estágios imaturos da broca da cana, conclufram que as ra?i� 

ções em larvas não só produzem baixo número de adultos, como também a-

trasam o ciclo de vida significativamente. Além disso, os poucos a-

dultos produzidos são sexualmente incompetentes e a produção comercial 

de adultos provavelmente competentes pode ser obtida por radiação de p� 

pas, mas a produção é severamente reduzida pela dose esterilizante e os 

espermas são defeituosos. 

RICHMOND e GRAHAM (1971] fizeram estudos em Pectinopholl.a. 
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go-0-0yp,i..ei.i..a. (Saunders) determinando a eficiência de mariposas tratadas 

com 15 e 25 krad para erradicar populações em gaiolas no campo. 

FRIED (1971) descreveu um método para a determinação es

timada da competitividade de insetos estéreis. 

HENNEBERRY (1971) afirmou que métodos de esterilização 

estão sendo estudados para determinar a sua aplicabilidade no controle 

de uma ampla variedade de insetos praqas, onde se inclui a broca da ca-

na-de-açúcar. A dose de radiação necessária para esterilizar espécies 

de Lepidóptera provou ser relativamente mais alta que as necessárias p� 

ra esterilização das outras ordens. 

BROWER e ASHRAF (1972) referiram-se à resistência dos le 

pidópteros e coleópteros às radiações e indicaram que a explicação pro

vável depende_das diferenças herdadas na fisioloqia das ordens. Os le 

pidópteros adultos, comumente, não se alimentam, têm vida curta e nao 

dependem do tecido renovável para a divisão celular, sendo relativamen-

te radioresistentes. Os coleópteros adultos são geralmente de vida 

longa, alimentam-se e dependem da divisão celular no intestino �édio, 

mantendo a função do epitélio intestinal. A síndrome de morte intesti 

nal significa que eles são relativamente radiosensitivos. 

TOBA et aZii (1972), 1 iberando machos sub-estéreis para 

o controle de Tichopl,u,�a vil em qaiolas, reduziram a população em 92%

na segunda geração e concluíram que a 1 iberação de machos sub-estéreis 

poderia ser um método prático de controle de insetos. 
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SAMANIEGO e KATIYAR (1974) estudaram os efeitos da radia 

cao gama em diferentes estágios de Hyp&ú:Jyf.a. gJz.andeei.a. (Zeller) para a 

aolicação da Técnica do Macho Estéril, concluindo aue o estáqio mais 

conveniente para a aplicação desta técnica é o adulto. já que ao serem 

esterilizados com 30 e 35 krad. fêmeas e machos. respectivamente, nao 

se obser.vou mortal idade nem deformações fTsicas. 

BROW.ER (1975), irradiando adultos de Pf.ocl[a hitvz.pun.c..-

,te.,U.a (Hubner) de um dia de idade, encontrou que as doses esteril izan

tes requeri das para ester i 1 i zar machos e fêmeas sempre foi maior para 

machos (42.5 e 27; 67 e 45, para 50  e 99% de esterilidade, respectiva

mente). 

TAYLOR (1976) apresentou duas alternativas de modelos 

biológicos que podem ser usados como auxll io na determinação de estraté 

gias para a I iberação de_machos estéreis. 

SANFORD (1976), estudando a esterilidade herdada em oro

gênie de machos de V. -0ac..c..ha/i..aLi.,6 irradiados com doses de 5, 10 e 15 

krad, determinou que a fecundidade e fertilidade mostram uma 

proporcional ao incremento das doses. 

redução 
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4. METODOLOGIA

Este trabalho foi realizado no laboratório da Seção de En

tomologia do Centro de Energia Nuclear na Agricultura (CENA), Piracicaba, 

SP. Teve início em setembro de 1979, finalizando em maio de 1980. 

Os insetos para o experimento foram provenientes da cria

çao massa! de V�a:tll.a.ea -0aeehall.aiÁJ.i (Fabr. 1794), em estágio pupal, do la-

boratório de Entomologia das Usinas Santa Bárbara e São José dos 
. �mun1c1 

pios de Santa Bárbara d 1 Oeste e Piracicaba, respectivamente e nos quais 

a dieta utilizada era descrita por HENSLEY e HAMMON (1968), modificada. 

As pupas sexadas foram colocadas separadamente em bandejas 

de plástico transparente com tampas de tecido de nylon, com dimensões 

(18x12x5 cm) contendo uma camada de vermicul ita umidecida coberta com ma-

lha de nylon, sobre a qual se colocavam as pupas. Em seguida, o mate-

rial foi levado à câmara de criação com temperatura de 28°c ± 2, umida
o 

de relativa de 75% ± 10 e ·fotoperiodo de 10 L : 14 D, para a obtenção 
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de adultos. 

Após a emergência de adultos, fêmeas e machos de 24 horas 

de idade foram cuidadosamente rietirados e colocados num saco nlástico na-
- - - - - - - - - - - - - - - ,- - - - ....- -

ra serem irradiados. Utilizou-se um irradiador de cobalto 60 (6 ° Co) ti

po Gammabeam 650 da 11Atomic Energy of Canada, Ltd11
, Otawa, com uma ativi

dade de 13 - 14.000 Ci, na época do experimento, com uma taxa de radiação 

que oscilou em 346.5 - 359.5 Krad/hora, para doses de O, 5, 10, 15, 17, 

23, 25, 30, 35, 40, 45, 50 e 60 Krad. 

Irradiados os adultos, fêmeas ou machos com a dose corres

pondente em função do teste em prova, colocavam-se num tubo cilindrice so 

bre uma placa de petri igualmente revestida com as as paredes internas do 

tubo por papel manteiga, onde realizava-se a ovoposição. Para manter a 

umidade neste recipiente, usou-se algodão umidecido sobre vidro de reló 

gio e uma malha de nylon para tampar a boca do tubo. 

Diariamente foram feitas observações sobre mortalidade em 

ambos os sexos e a cópula foi determinada pela presença ou ausência de es 

permatóferos na bursa copulatrix; mortos todos os insetos, 

sua longevidade. 

avaliou-se 

As massas de ovos eram recortadas do papel de postura e co 

locadas em papel filtro umidecido dentro de placas de petri e postas em 

câmara climatizada para a eclosão de larvas. Ao termo do 6� dia, e com 

auxilio de uma lupa (Wild-M7}, contou-se o número de ovos férteis, infér

tei� e mutações letais dominantes de cada teste. 
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Na execuçao destes testes com fotoperiodos de 10 L: 14 D, 

14 : 10 e O L : 24 D (escotofase), doses já indicadas e duas temperaturas 

(20 e 26°c), logo após o tratamento eram colocados em casais, da seguinte 

forma: 

a) Fêmea normal x Macho irradiado

b) Fêmea irradiada x Macho normal

c) Fêmea normal x Macho normal

d) Fêmea irradiada x Macho irradiado

e) Só macho

f) Só fêmea

Uma caixa de acrílico (lucite) de 40 cm de lado e 20 cm 

de altura, com fundo e os dois terços superiores das paredes revestidas 

com papel de postura e contendo os insetos, colocava-se simetricamente no 

campo central do ativimetro marca OPTO-VARIMEX-ENTO, da 11Columbus 1.nstru

ment, Ohio (USA)11 , (Figuras 1, 2, 3) que permanecia em câmara climatizada 

marca COMVI.RON, com temperatura, umidade e _  fotoperíodo pré-estabelecido e 

os val�res numérlcos referentes à atividade dos insetos eram computados e 

registrados a intervalos de dez minutos. Com esses valores se constru

iam curvas da atividade em qualquer fase do fotoperiodo: luz (fotofase) e 

escuridão (escotofase). 
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IRRADIAÇÃO SOB RESFRIAMENTO 

No presente ensaio, as mariposas foram colocadas em sacos 

plásticos num refrigerador a sºc durante 30 minutos, ficando paralizadas. 

Logo após, transferia-se o mesmo saco a uma caixa de isopor devidamente 

tampada (Figura 4}, com o fundo coberto de gelo; nestas condições, irradi 

avam-se os insetos, que, em estado letárgico, foram colocados para acasa

lamento nos tubos cilTndricos e ao lapso de 1-3 minutos, as mariposas ad

quiriam sua atividade normal. 

Figura 4 - Caixa de isopor utilizada na irradiação sob resfriamento. 

 (1) Tampa; (2) Saco Plástico; (3) Insetos; (4) gelo. 
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Calculou-se a fecundidade, mutação letal dominante, invi 

abi1idade e infertilidade. para cada tratamento, incluindo testemunha. 

pelas anã1 ises da ovoposicão geral e de fêmeas copuladas, de acordo com 

as seguintes equações: 

l 00 • E: L E
M L D = 100 -

1: O F 

100 • I: L E 
o lv

= 100 -

E: o p 

100 • E: O F 
o lf 

= 100 -

r o P 

MLD = percentagem de ovos com Mutação Letal Dominante 

OI = percentagem de ovos Inviáveis 

Olf 
= percentaqem âe ovos lnférte is

LE = Larvas eclodidas 

OP = Ovos Postos 

OF = Ovos Férteis 

Para determinação da 1onqevidade média nos insetos trata 

dos e normais, em função do número de adultos de ambos os sexos mortos 

por dia, uti1 izou-se a equaçao seguinte: 

L = 

= dias; N = numero de insetos mortos no d ia i. 
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5. RESULTADOS

Com o objetivo de facilitar a apresentação subsequente 

dos dados obtidos em cada ensaio, optou-se pela simplificação, através 

de tabelas indicativas dos resultados deste trabalho sobre a broca da 

cana-de-açúcar V,i.a,tJz.a.ea -0aeeha.Jz.a..W. 

Nas Tabelas 1, 2 e 3 encontram-se os resultados referen

tes ã fecundidade, longevidade média, percentagens de cópula, mutação l!_ 

tal dominante, inviabilidade e lnfertilidade dos cruzamentos de 

normais com machos irradiados e vice-versa. 

fêmeas 



Tabela 1 - Fecundidade, percentagem de ovos inférteis, de mutações 
dominantes, de ovos inviiveis, de c6pula e longevidade 
-0acch.a.lr.a.,t,v., (F.) em cada tratamento (Fêmeas Normais x 
Irradiados) 

Dose 
(krad) 

25 

30* 

35 

40* 

50* 

60* 

Sexo 

d 

o Virg

i Cop
Media 
Geral 

!I Virg

!I Cop 
Media 
Geral 

r! 

!I Virg

i Cop 
Média 
Geral 

rf 

!I Virg 

'I Cop 
Media 
Geral 

ó 

'/ Virg 

NQ 

23 

6 

14 

18 

2 

15 

18 

3 

14 

12 

- 9

18 

'/ Cop 17 
Media 
Geral 

'/ Virg 

'/ Cop 
Média 
Geral 

d 

'/ Virg 

'/ Cop 
Nédia 
Geral 

25 

5 

16 

16 

4 

12 

Irradiação sob resfriamento. 

Ovos 
Postos 

133, 1 

220,7 

176,9 

142,4 

235,4 

188,8 

144,6 

237,4 

191,6 

117,8 

218, 1 

168,0 

137,4 

238,5 

188,0 

132,9 

233,9 

183,0 

125,6 

239,5 

182,0 

Oviposiçiio 

Fecundidade 

Ovos 
Retidos 

· 170,0

82,4 

108,6

183,0 

89,6 

100,6 

183,3 

90,5 

106,8 

190,3 

90,0· 

115,0 

192,0 

90,9 

96,5 

196,6 

85,5 

119,0 

198,5 

84,5 

Total 

303, l 

303,1 

303, 1 

325,4. 

t 

INF 

5,9 

17,9 

325,0 24,l 

325,2 30,8 

327,9 

327,9 33,4 

327,9 42,5 

308,l 

308,J 

308,1 

329,4 

329,4 

329,4 

329,5 

319,4 

324,4 

324,1 

35,2 

19,3 

43,9 

46, l 

62,7 

69,1 

324,0 69,9 

324,0 75,0 

,: ,: 

MLO INV 

13,7 18,56 

18,5 33,l 

64,4 73,0 

64,4 75,4 

93,0 95,4 

93,0 96,0 

68,8 70,9 

60,9 68,5 

99,2 99,5 

99,2 99,6 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

Longevidade 
(dias) 

4,95 

5,8 

6,9 

4,22 

6,5 

5,8 

3,5 

5,0 

5,5 

4,0 

3,6 

5,3 

4,3 

5,0 

6,2. 

3,8 

6,7 

7,3 

3,25 

4,25 

5,60 

letais 
de V.

Machos 

Cópula 
(i) 

70 

88 

82 

75 

94 

76 

75 



Tabela 2 - Fecundidade, percentagem de ovos inférteis, de mutações 1 eta is do 
minantes, de ovos i nv i ãve is, de cópu 1 a e 1 ongev idade de V .J.iac..c..ha!ta:: 

W (F.) ' em cada tratamento (Fêmeas Irradiadas X Machos nor-
mais) 

0 Vi p o s i ç iÍ o 

Dose Sexo NQ 
Fecundidade 

,: ,: ,: 
Longevidade Cõpula 

(krad) (dias) ('L) INF MLO INV 
Ovos Ovos Total 

Postos Retidos 

d' 15 4,13 

o
!i! Virg 3 123,6 194,6 318,2 5,6 

!i! Cop 12 248,5 69,8 318,3 8,8 17,3 24,7 6,8 
Mêdia Geral 186,0 94,7 . 21,0 17,3 34,7 75 

cf 15 3,5 

5 !i! Virg 4 135,4 184,5 319,9 3,5 

!i! Cop 11 226,6 93,2 319,8 66,3 30,0 76,4 4,3 
Mêdia Geral 181,0 117,5 319,8 73,0 30,0 81, 1 66,6 

d' 13 4,4 

10 !i! Virg 1 . 127,5 208,0 335,5 4,0 

!i! Cop 11 243,0 92,3 335,3 50,7 47,0 73,8 5,27 
Média Geral 185,3 102,0 335,4 53,6 47,0 73,7 91,6 

d 17 5,5 

15 !i! Virg 2 137,8 176,0 313,8 5,5 

!i! Cop 14 238, 1 75,0 313,1 61,2 59,7 84,3 6,0 
Mêdia Geral 187,6 87,6 313,45 64,8 59,7 85,8 87,5 

r! 15 4,5 

17 !j! Virg 4 • 120,8 179,5 300,3 3,5 

'!l Cop 11 201,1 99, 1 300,2 89,0 36,2 93,0 5,18 
Mêdia Geral 161, l 120,5 300,2 91,2 36,2 94,4 73,3 

r! 13 3,7 

17 !i! Vir9 2 117,5 185,5 303,0 6,5 

!i! Cop 11 246,3 57,7 304,0 86,3 71,3 96, 1 6,4 
Mêdia Geral 182,0 77,3 303,5 87,3 71,38 96,4 84,6 

ri 15 4, 17 

20 !i! Virg 4 128,5 190,5 319,0 5,5 

!j! Cop 11 230,7 �8,2 318,9 78,0 77,6 95,0 7, 10 
Media Geral 179,6 115,4 318,9 82,2 77.6 96,0 73,3 

(f 13 5,5 

20 !j! Virg 2 129,6 190,5 320, l 5,0 

!i! Cop 10 231,4 88,7 320, 1 81,2 78,8 96,l 4,5 
Media Geral 180,5 105,6 320, 1 83,3 78,8 96,4 83,3 

rf 13 4,8 

23 !i! Virg 3 97,7 194,6 292,3 5,25 
!j! Cop 10 205,8 86,5 292,3 90,8 87,5 98,8 5,5 
Media Geral 151,7 11,4 292,3 92,2 87,5 99,03 76,9 

e! 15 4,5 

35* !i! Vir9 5 39,7 192,7 232,4 3,6 

!j! Cop 10 133, l 99,4 232,5 91,4 98,9 99,9 4,7 
Media Geral 86,4 130,5 232,4 92,7 98,9 99,2 66,6 

rf 15 4,7 

45" !j! Virg 5 37,7 198,6 236,3 4,6 

!j! Cop 9 132,8 103,5 236,3 100,0 100,0 4,6 
Media Geral 85�3 137,46 236,3 99,9 99,9 64,3 

,. 

Irradiação sob resfriamento. 
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6. DISCUSSÃO

Historicamente, a maioria dos trabalhos feitos com Via.

.tJraea. �aee� (Fabr.) tem sido orientada para o controle biológico 

·_ou qufmico; as informações para a ap1 icação de outros meios de controle

são necessárias ã integração de métodos tecnicamente possfveis, em esca

la comercial, contra a citada espécie.

A broca da cana-de-açúcar reune os requisitos para a ap1..!_ 

caçao da Técnica do Macho ou lndivTduo Estéril (TME, T�E) que, moderna

mente, compreende: a) c_riação massa1 da espécie-praga em questão; b) es

teri 1 lzação dos insetos; c) distribuição e liberação de machos ou ambos 

os sexos em areas determinadas para diminuir a população natural, pela 

redução do número de descendentes; d) repetições das operações até extin 

ção ou quase extinção da espécie considerada. 

No Brasil, quem trouxe e aplicou a técnica foi GALLO 

(1960), para trabalhar irradiando pupas de C� c.a.plxa,ta. (Wied) e 
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v. J.iac.c.� (F.} usando fonte de berílio, sugerindo a utilização de

uma fonte de cobalto-60, pela sua efetividade e economia. A partir des

se momento, inicia-se uma série de pesquisas em insetos de importância 

econômica. 

Verifica-se, no capítulo da Revisão de Literatura,que mui 

tos autores pesquisaram sobre os efeitos da radiação gama e outros aspec 

tos em V. �ac.c.�, em diferentes regiões do globo e nas mais varia

das condições. Nesta pesquisa, os insetos foram criados em dieta arti

ficial sob condições controladas de temperatura e umidade, com fotoperio 

do 1 DL: 14D. 

Simulações da Técnica do tndivTduo Estértl feitas em Por

to Rico por WALKER e PEDERSEN (1969), para serem aplicadas no controle 

de populações de V. J.iac.c.hall.a.i1.J.,, indicaram ser necessária a liberação 

de 1557 machos sub-estéreis por hectare durante três gerações, ou libe

rar 7265 machos sub-estireis por hectare, durante a primeira geraçao. 

Estes resultados sio similares aos de SGRtLLO (1979}, que indicou 1857 

machos sub-estéreis liberados em cada uma das três gerações, ou 7768 

machos liberados durante a primeira. O autor coménta a possibilidade 

prática da aplicação da TME para controle da broca da cana, no Estado de 

São Paulo, onde a estedl ização dos inseto·s não parece ser o maior pro

blema. A dificuldade maior seria a produção dos insetos devido princi

palmente ao custo da dieta e a mao de obra requerida, como por exemplo, 

para liberar alguns milhões de insetos por semana, considerando-se esse 

um problema de car�ter tlcntco. 
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Os machos da broca da cana irradiados com 35 krad, manti

veram a normal idade no comportamento sexual e atividade geral, concorda.!!_ 

do com os resultados obtidos por WALKER (1968) que, posteriormente, com 

seus colaboradores (WALKER et aZii, 1970), indicou que o estágio aduito 

deste inseto é o único que não sofre alterações severas, quando irradi 

ado. 

Os insetos, quando irradiados, se n�o morrem nem se tor

nam estérei"s, sofrem alguns efeitos,como ini•bição do desenvolvimento lar 

val, ovipos·ição diminuTda e menor longevidade de adultos, de acordo com 

CORNWELL et alii (1957); esta afirmação, quando comparada com as curvas 

calculadas da longevidade (Figuras 5 e 6), mostram uma tendência decl i

nante não sfgnifi"catlva, enquanto que a oviposição foi levemente diminuí 

da com relação às fêmeas normais. O critério destes autores é relati-

vo, por depender do inseto e dose utilizada; assim, WALDER e WI ENDL 

(1973), irradiando adultos de Ca,U.o-0ob1W..ehu.-6 mac.ula.tu6 (Fabr.), concluí-

ram que a longevidade média das fêmeas aumentou 19%, diminuindo a ovipo

sição, devido, provavelmente, a uma ovi-absorção. 

A irradiação com raios gama tem side-a técnica mais utili 

zada na indução da esterilidade e na aplicação do método do macho esté-

ril. O cobalto-60 ou césio, especialmente o primeiro, sao fontes de 

ralos gama que produzem mutaç5es letais dominantes. 

No método de esterilização de machos da broca da cana-de

açucar para o controle da espécie, PRUNA et alii (1969) recomendaram a 
·) 

fase pupal como a mais conveniente para esterilizá-los, Já que afeta a
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espermatogênese e as crisálidas devem ter, no mínimo, sete dias de ida

de. Encontraram alta mortal idade inversamente proporcional ã idade das 

pupas irradiadas. Em estudos similares, realizados por GALLO (1961}, � 

plicando radiações de cobalto-60, esterilizando lagartas e pupas do mes-

mo inseto, verificou-se alta mortalidade pupal e, em consequência, uma 

emergência muito baixa de adultos. Esses resultados indicam que, para 

aplicar a T.M.E. em V. -0aeeho.Jz.a.,U,,t;,, deve-se, obviamente, recomendar adul 

tos, sendo estas as razões da escolha deste estágio na execuçao do pre

sente ensaio. 

SANF0RD (1977), estudando os efeitos da radiação gama com 

pupas e adultos de V. -0aeeha!r..a.Ll6, verificou uma redução, dependente da 

dose, na fertilidade, na fecundidade e na sobrevivência, sendo a média 

de espermatóforos por fêmea altamente variável, sem diferenças entre gru 

pos tratados e testemunha. Estes resultados concordam com aqueles obti 

dos neste trabalho (FigLiras 7, 8 e 9) com respeito ao decréscimo da via

bilidade, enquanto que a fecundidade e longevidade com médias de 6,8 e 

4,5 dias, para fêmeas e machos, respectivamente, nao parece ser afetada 

significativamente pela radiação gama, inclusive com as doses de 45, 50 

e 60 krad. 

Na análise de cópula, o numero de espermatóforos por fê

mea variou entre um e dois, das 305 fêmeas utilizadas no experimento de 

irradiação, 73% copularam uma vez; 5% duas vezes e 22% não copularam. PE 

REZ e L0NG (1964), ao estudarem a frequência de cópula da broca da cana 

o laboratório, encontraram que de 137 fêmeas normais, 68% copularam uma
1 

vez; 15% duas vezes; 1% três vezes e 16% não copularam. Esses resulta-
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dos aproximam�se dos obtidos, com diferenças prov�veis das condfç5es am

bientais, di•eta, fotoperfodo, etc., que não foram indicadas pelos auto

res. SCOTT (1972) fez um estudo sobre a cópula em lepidópteros e indi-

cou que os machos podem copular cinco vezes oU mãis, de maneira geral , 

enquanto que o número de cópulas por fêmea é muito variável entre espe

cies, com média aproximada de três. 

Doses esterilizantes de radiaçio gama administradas a ma

chos adu 1 tos de LMpe.lf'l.UJ:a. ( = CaJz.poc..a.p.6a.) pomonella. (L.) e subsequentes 

cópulas com fêmeas normais, segundo PROVERBS (1962), resultaram num red1:!_ 

zido número de indivíduos em F1, que foram predominantemente machos, po�

suindo um alto nTvel de esterilidade. Indicou que outros autores, pes-

quisando também com lepidópteros, obtiveram resultados similares. No 

presente trabalho, ao aplicar radiação gama a machos de V. �a.e.e..�, 
. 

observou-se que a produção de indivíduos foi dependente da dose utiliza-

da (Tabela 1), enquanto que as percentagens de cópula não foram afetadas 

pela radiação. Isto leva a deduzir que doses esterilizantes não alte-

ram o comportamento sexual dos machos. 

Nas Figuras 10 e 11, representativas das percentagens de 

cópula dos machos, tanto irradiados como aqueles irradiados sob resfria-

mento, as retas traçadas são similares; isto indica que a temperatura 

de sº
c não afeta o comportamento sexual; além disto, o efeito anestésico 

da temperatura facilita o manuseio dos insetos que ficam imobilizados.E� 

tudos desta natureza foram relatados por SGRtLLO (1976) nos Estados Uni

dos, onde adultos de Pe.mnophoJW.. go��ypiella. (Saund.) eram resfriados e 
o 

irradiados no Arfzona, sendo então transpbrtados para liberação na Ca-
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l ifórnia.

Nas Figuras 12 e 13, correspondentes aos valores das MLD, 

observa--se a proporcionalidade direta das doses com·relação ã percentagem 

de mutaç5es letais dominantes e a nao signific§ncia em irradiar fêmeas ou 

machos. 

Os resultados obtidos quando se acasalaram fêmeas normais 

com machos irradiados (Figura 12), na dose de 35 krad, a percentagem de 

MLD foi de 68%, enquanto que uma dose menor, 30 krad, aplicada sob resfr..!_ 

amento, produziu 93% de mutação induzida e, a partir de 40 krad, obteve-

se percentagens que passam de 99%. Deduz�se que as baixas temperaturas 

no processo de irradiação de machos de V. Jaeeha.Jz.a..,e,,ú aumentam a radiosen 

sibilidade destes e, consequentemente, as percentagens de MLD e inviabi

lidade na oviposição das fêmeas que copulam com esses machos irradiados. 

As doses de 23 e 35 krad, ªplicadas a fêmeas acasaladas com machos nor

mais, produzem 86 e 98% de-MLD, respectivamente (Figura 13). 

Pelas Tab�las 1 e 2, observa-se que os tratamentos aplica

dos para esterilizar maGhos e fêmeas, alcançaram dosagens de 60 e 45 krad, 

respectivamente. Os machos do inseto em questão são mais radio-resiste!!_ 

tes que as fêmeas, provavelmente devido a seu maior metabolismo, tal como 

indica, de maneira geral, SILVEIRA NETO et alii (1976) e BROWER (1975) que, 

trabalhando com Plocüa. in:teJLpande.ii.a. (Hubner), concluiu que as doses es

terilizantes para machos sempre foram maiores que as requeridas para fê-

meas. Estes resultados concordam com os obtidos no presente experimen-

to, enquadrando-se num padrão semelhante, talvez pelo fato de se tratar 
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Figura 12 - Porcentagem de mutações letais dominantes em ovos de V. -0aecha.Jl.a.Á'.,W 

(F.), pareando fêmeas normais com machos irradiados. Valores obser 

vados (pontos); estimados (curva) 
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de espécies de lepidõpteros. 

Na Tabela 1, o tratamento correspondente ã irradiação de 

machos com dose de 30 krad sob resfriamento, é comparado com os resulta 

dos da aplicação da dose de 35 krad sem refrigeração. As percentagens 

de MLD e inviabilidade são maiores em dose 30 que na de 35; já com dose 

de 40 krad sob resfriamento, os valores porcentuais de MLD e inviabilid� 

de sao superiores a 99%. Nos tratamentos com baixa temperatura, irra- 

diando tanto machos como fêmeas, os indivíduos resultam serem mais sensí 

veis que quando recebem irradiação com temperaturas ambientais, o que 

leva a contradizer o esperado, dentro das condições nas quais se desen

volveu o experimento. Irradiando fêmeas com dose de 23 krad, obteve-se 

98% de ovos inviáveis; com a dose de 35 krad, sob resfriamento, a invia 

bilidade resultou ser maior que 99% (Tabela 2). 

NORT-H  e HOLT {1968), irradiando lepidópteros, incluindo 

V. saeehaJz.aLU, ináicaram que as doses de 30 a 40 krad são necessárias

para sua esterilização. Tais resultados concordam com os obtidos nes

te trabalho ao tratar-se de fêmeas. SANFORD {1977) obteve 73% de ovos 

inviáveis {inférteis+ MLD), quando machos adultos de V. �aee� fo

ram irradiados com 10 krad e 77% quando a dose foi de 15 krad. Em tra

balhos similares, SGRILLO {1979) indica que a partir de 40 krad, a per

centagem de ovos não viáveis passa a ser superior a 99%. Como se pode 

notar, a inviabilidade é diretamente dependente da dose de radiação ad

mtnfstrada neste trabalho. 

A competttividade entre machos normais e irradiados {50. 
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krad) acasalados com fêmeas normais, alcançou 78,5% de cópula (Tabela 3). 

Ao dissecar cada uma das fêmeas encontrou-se que 71,42% copularam uma 

vez, 14,28% duas vezes e 14,28% não copularam. Do total de ovos postos 

(2633), 46,7% foram infirtels e 53% firteis (27% MLD e 26% irlviáveis) (Fi 
-

gura 14J � Com isto, verifica-se que os machos irradiados da broca da 

cana são capazes de competi'r sexualmente com os normais e que a radiação 

gama em dose esterilizante não altera seu comportamento sexual nas condí 

ções do presente experimento. Em estudos simi'lares com a madposa do 

cartucho do mll ho Spodop:tCVc.a. ó1tug,lpvr.da. (Smith), esterilizando fêmeas e 

machos (15 e 35 krad, respecti'vamente), SNOW et a,1.,1.,',t (1973} i'ndi'caram J"'e 

dução signiftcatrva da oviposição das fêmeas irradiadas em testes de la

boratório e campo, concluindo que as doses esterilizantes não mudaram o 

comportamento dos adultos nem a sua capacidade de cópula. 

As percentagens de ovos i'ffviãveis em relação ã dose para 

esterilizai"' fêmeas e machos são apresentadas �as Figuras 7 e 8, onde do

ses de 23 krad administradas a ·fêmeas pareadas com machos normais, deram 

valores superiores a 98%, enquanto que com 35 krad, sob resfriamento, a 

porcentagem foi superior a 99%. Os result�dos de inviabilidade na ovi-

posição 'quando machos de V. 1.>ac.c.ha.lc.ai,,v.; foram irradiados com diferentes 

doses e acasalados com fêmeas normais, indicam que a dose de 30.krad sob 

resfriamento é superior a de 35 krad administrada na forma convencional 

que apresenta inferioridade de 24%. Com doses a partir de 40 krad sob 

resfriamento, dadas a machos que copularam com fêmeas normais, as perce.!:!_ 

tagens de ovos rnvfâveis são iguais ou maiores que 99%. Apesar destes 

resultados, WALKER (1968} provou que a dose de 30 krad produziu 99% de 
. 'Ó 

esterilidade em machos da broca da cana. Desta maneira, há discordância 
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Figura 14 - Oviposição de fêmeas de V. �aee� (F.) acasaladas com 

machos normais e irradiados (2:1:1) com a dose de 50 krad 

de radiações gama 



-43-

desse trabalho com os resultados obtfdos com dose de 35 krad, que só pr� 

vocou 71% de tnviabtltdade. rrradtando machos, SGRtLLO (1979) concluiu 

que doses esterilizantes a partir de 40 krad em machos são necessãr ias 

para produzir 99% de esterilidade. 

O uso efetivo da esterilidade Induzida por radiações gama 

no controle -0e populações de insetos requer que estes sejam esteriliza

dos sem afetar seu comportamento, desenvolvimento de suas funções nor

mais e acasalamento, mas sem reprodução. Em geral, a i'rradiaçâo em es

tágios imaturos, como pupas por exemplo, é mais pratica pela fadli'dade 

de manuseio, mas implica quase sempre em alta mortalidade pelo efeito 

das radiações. Em outros casos, a excitação dos insetos no processo da 

irradiação pode determtnar ruptura de alguma estrutura externa fundamen

tal,·o que não acontece com adultos de V. �aee� irradiados sob res 

friamento, já que os estudos de irradiação s6b gases ainda não demons

tram alguma proteção dos efeitos negativos da radiação ao inseto, sem � 

fetar o nfvel de esterilidade produzido, segundo indicações do "Comitê 

para Pragas de Vegetais e Animais'', dos Estados Unidos, que, aci referir

se ã esterilidade em machos, caracterizada pelas mutações letais domina!!. 

tes no esperma, mostra que estas podem ser atribuídas a aberrações do 

cromossomo, mas estas não se observam diretamente no esperma e sim no em 

brião em desenvolvimento. 

De maneira geral, ODUM (1975) indica que os organismos 

possuem mecanismos fisiológicos para medir o tempo, denomi"nados como 11Re 

lÕgio BlolÕgico11
, onde a manifestação mais comum deste fenômeno é o 11Rit 

mo Circadtano11
, ou seja, a capacidade de fixar e repetir funções a inter 
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valos de aproxtmadamente 24 horas, i'nclustve na ausência de luz. Este 

"relÕgio11 é um condicionamento de correlação interna e externa, envolven 

do_a fisiologia do inseto e os estímulos da fotoperiodicidade. Muitos 

estudos foram feitos sobre fotoperíodo em insetos, contibuindo ao conhe-

cimento das características básicas, determinando a atividade máxima e 

mínima nas fases do fotoperíodo para algumas espécies, no laboratório ou 

campo. Entretanto, HARKER (1973), através de suas pesquisas em ritmos 

circadianos, tndica que atividades como movimentação, vôo, certos pa

drões de alimentação, respiração, excreção, cópula, 0oviposiçâo, etc. não 

poderiam ser de grande importincia biológica ao inseto; eles podem, tal 

vez, ser produzidos somente por uma consequência de outros ritmos de 

maior significância. Quando se estuda um inseto em condlções ideais no 

laboratório, este passa por um processo de adaptação através de várias 

geraçoes, como se observa nas criações massais. No presente ensaio da 

determinação do comportamento de V. l.5a.c.chalc..a.Lã- em camara climatizada 

com fotoperfodo, temperatura e umi"dade controlada, os registros da ati"v..!_ 

dade nos tratamentos rea 1 tzados sob essas condições sa·o apresentados nas 

Figuras 15 a 19, dos ritmos diários de ativtdade do referido inseto. 

Nos gráficos da Figura 15 observa-se' a atividade da broca 

da cana durante quatro dias consecutivos, sob fotoperiodo 12L:12D, obten 

do-se 81% de cópula. Considera-se, pela figura, que a maior atividade 

relacionando o primeiro dia com o quarto está compreendida entre as 24 h 

e 03h30 da manhã, apresentando um primeiro pico entre 22 e 24 horas, e 

um último ao amanhecer; provavelmente a cópula ocorra no período de mai-

or atividade do inseto. Tais resultados são semelhantes aos obtidos em 

laboratódo por WALKER (1965} que indicou a atividade de cópula de V.
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�aee� entre as 20h e 03h30.

FfSK e PEREZ (1969) indicaram a atividade de vôo desse in 

seto a partir das 20 até as 4 horas da manhã, em condições de campo. Nes 

te trabalho, na prova de escuri' dã·o, foram submeti" dos 24 casais normais 

durante quatro dias, para se determinar a existência de algum ciclo de� 

ttvidade padronizado, observável no fotoperfodo cfcl.ico. A broca da ca 

na na escotofase apresentou uma atividade constante, similar â obtida 

nos ritmos di•ãrios do fotoperfodo, sendo a atividade decrescente, como 

consta nos gráftcos da Figura 16; es·te decréscimo, provavelmente, se de 

va ã morte progressiva dos insetos. Neste teste, 7_0% das fêmeas copul� 

ram uma vez, 13% duas vezes e 17% não copularam. A respeito, GEHRING 

e MADSEN (1963) demonstraram que as cópulas ocorrem igualmente na escuri 

dão e perfodos alternados de luz, incluindo crepúsculo, em CCVLpoeapJa 

pomoneLe.a. (L. ) . 

O fotoperfodo lOL:14D, indicatfvo da atividade de 15 ma

chos irradiados com dose esterilizante (50 krad) e acasalados com igual 

número de fêmeas, também causa uma �edução da atividade, conforme trans

éorrem os dias, tal como se observa-ao comparar primeiro com quarto dia 

(Figura 17); outro aspecto visível está na constância dos picos de ativ_!_ 

dade compreendidos entre as 23h00 e 02h00 e outro entre 05h00 e 07h00. 

A atividade sexual f6i determinada para todos os testes deste tipo, me

diante a dissecação das fêmeas, encontrando-se resultados satisfatórios 

que indicam que a dose esterilizante não altera a capacidade de cópula 

dos machos, já que 73% das fêmeas copularam uma vez, 7% duas vezes e 20% 

não copularam. 



-47-

20 

14 

10 

8 

6 

4 

e:, .
2o

o 

Q) 

Q) 6
"O 

ltl 

"O 

2 

.µ 

e:( 

6 

4 

2 

6 

4 

2 

17 24 6 12 • 17

Fotoperíodo (0:24) 
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12 18 

Figura 17 - Atividade diária de V. -0aeeha!r.o.Lúi (F.) (15 casais), durante 

96 horas, pareando f;meas normais com mach�s irradiados (50 

krad) 
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Em testes em fotoperfodo l0L:14D utilizando insetos nor

mais, pareando fêmeas e machos, onde se mudou o fotoperíodo normal do 

dia, isto i, submetendo-se os tnsetos i escuridio durante o perlodo diur 

no, sendo a noite a fase de luz, na câmara, observa-se pelos gráficos da 

Figura 18� primeira repetiçio, uma certa atividade na fotofase entre 

01h00 e 04h00, provavelmente por fatores fisiológicos endógenos estabele 

cidos que levam a V • .õa.c.c.ha!r.a.fü a realizar alguma atividade durante es

se perlodo, embora sem slgnific5ncia, devido ao fatof luz, que constituiu 

uma barreira. Nota-se que na escotofase a atividade i normal, com seus 

maiores valores no perfodo das 09h00 is 14h00, que corresponderia no fo

toperTodo normal das 22h00 ati is 02h00. Nas observaç8es da fotoperlo

dicldade, verifica-se que a maior atividade da broca da cana apresenta

se a partir das 20h00 ati a madrugada (04h00 a 05h00}, sendo, assim, um 

inseto nitidamente noturno (Figuras 15 a 19). 

Para determinar a atividade das fêmeas e machos foram fel 

tos testes, separadamente, em Iguais condições, comparando-se os valores 

da ativtdade de cada grupo, apresentados na Figura 19, com Incidência ho 

rã-ria estabelecida entre as 24h00 e 03h00, sendo maior para fêmeas, embo 

ra nos machos exista uma tendência em manter certa atividade fora desta 

faixa, estendendo-se ati o final da escotofase. Resultados s tmi 1 ares 

foram obtidos por FtSK e PEREZ (1969). E provável que a diferença de� 

tlvidade nos machos se deva i falta de feromônio pela ausência de fêmeas. 

Nos testes de fotoperíodo foram utilizados 126 casais de 

V. !>a.e.e.� (F.), dos quais 71% das fêmeas copularam uma vez, 7% duas

vezes e 22% nio copularam. 
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�- :, ; 

24 6 12 17 

Fotoperíodo (10:14) 

F,i'gura 18 - Ritmos diários de atividade de V. Ja.c.c.ha..ti..aLú.s (F.) (15 casais) 

em períodos alternados. de luz e escuridão, durante 72 horas,m� 

dando o fotoperíodo normal do dia 
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De modo gera 1, pode-se mendonar que os· tnsetos apresen-

tam diversos tipos de atividade regulada por fatores externos e inter

nos, que determinam seu comportamento, adaptando-os às diferentes locali 

dades do globo, com distintos fotoperiodos, que fazem o inseto movimen-

tar-se segundo seu ambiente. Assim, dada uma situação artificial num 

experimento, onde se implica o fator luz como o mais importante, prova

velmente os efeitos seriam temporais e observados nos registros comporta 

mentais das espécies em questão. 

Resta indicar que esta pesquisa é parte de um projeto so

bre a bioecologia da broca da cana-de-açúcar, que está, atualmente, sen

do desenvolvido no Cehtro de EnergJa Nuclear na Agricultura (CENA), Pira 

cicaba, Estado de São Paulo. 
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7. CONCLUSÕES

De acordo com as condições do desenvolvimento desta pes

quisa com V. �aeehatta.lli (Fabr., 1794) e de conformidade com os resulta

dos obtidos, conclui-se que: 

1} A esterilização da broca da cana-de-açúcar com raios

gama não afeta seu comportamento sexual, inclusive com doses sob res 

friamente. 

2) A radrossensibilidade dos machos tratados sob resfria-

mento aumenta e, consequentemente, a inviabilidade de ovos das 

que copularam com esses machos também aumenta. 

fêmeas 

3) Os machos irradtados com 50 krad competem efetivamente

com os normais, em laboratório. 

4) A percentagem de inviabilidade de ovos s�í'o diretamente
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proporct'onats � dose apltcada quando se trradtam tndtsttntamente fêmeas 

ou machos. De modo geral, as·doses para estertlizar machos são maiores 

que as necessárias para f�meas. 

5) V. �a.c.c./uvz.a.R.h; apresenta três picos de atividade: o 

prtmetro entre duas e três horas ap6s o infcio da escotofase; o segundo 

entre seis e sete horas e o terceiro entre onze e treze horas apôs o inf 

cio da mesma fase. O segundo pico de atividade i slgniftcativo e bem 

maior, em·relação aos outros dois, o que ocorre na fotofase, caracteri

zando-se a broca, portanto, como um inseto tipicamente noturno. 
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8. SUMMARY

Some_ effects of gamma radiation on the behaviour of V1.a.

:tfc.aea. �aeehaJr.a1..i.l.s (Fabr., 1794) (Lepidoptera:Pyralidae) were studied 

under controlled conditions of temperature (28 ± 2°
c) and relative 

humidity (75 ± 10%) in the laboratory of Entomology of the Center for 

Nuclear Energy in Agriculture, Unfversi'ty of São Paulo (Centro de Ener

gia Nuclear na Agrlcultura - CENA/USP), in Piracicaba, State of S�o Paulo, 

Braz i l. The insects were reared in an artificial diet and the adults 

were irradiated at 24 hour age, in each trea�ment, to observe the effects 

of the gamma radiation on the sugar cane borer, in arder to provi'de data 

for future researches tn the Sterile lnsect Technique. 

Cobalt-60 was used as a source of radiation with a dose-

rate of 353 krad/hour. 

used in this study. 

Also an actiti-meter and climatized room were 

The effects of radiation under cooling (5 ± 1
°

c) and 
" 

normal conditions were determined concerning the insect activity, 
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oviposition, competitiveness, mating and longevity. 

These data were obtained for both sexes and the conclusions 

were as foi iows: a) The sterii izing dos is of gamma radiation do not affect 

the sexual behaviour of the fnsect, even under cool fng conditions; b) 

the percentages of egg unvtabtlity are dfrectly proportfonal to the dosfs 

either for the females or the males; e) V. �aeeh.a.Jc.ai.,l,6 fs active only in 

the scotophase and therefore it can be characterfzed as a nocturnal insect. 
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9. RESUMEN

Algunos efectos de la radiación gamma sobre el comporta

miento de Vi.a.,tJzaea �aeehaJzai.,v., (Fabr., 1794) (LEP-Pyralidae), fuer-on es

tudiados bajo condiciones controladas de temperatura (28
°
c ± 2) yhumedad 

relativa (75% ± 10}, en el laboratorio de la Sección de Entomologia del 

Centro de Energla Nuclear en la Agricultura (CENA/USP), Piracicaba, SP, 

Brasil. Se utilizaron insectos adultos, criados con dieta artificial e 

irradiados a las 24 horas de edad, en cada tratamiento, teniendo como ob 

Jetivos estudiar el comportamiento e influencias de las radiaciones gam

ma en el taladrador de la caf
i

a de az�car, con la finalidad de suminis

trar datas para posteriores fnvestigaciones, que puedan contribuir en 

las tentativas de la aplfcación .de la Técnica del Individuo Estéril. 

Fué utilizada una fuente de cobalto-60 con una tasa . de 

353 krad/hora, un activfmetro y una cãmara climatizada. 
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Fueron determinados: efectos de la radiaciõn bajo resfia-

miento (S
º
c ± 1) y sin resfrigeraciõn en la actividad, oviposiciõn, com

petiti'vidad, cópula y longevidad. Esos datos fueron obtenidos en ambos 

sexos, con las stguientes conclusiones: a) las dosis esterilizantes con 

radiaciones gamma no afectan el comportamiento sexual, inclusive bajo 

refrigeraciõn; b) los percentajes de invfabilfdad de huevos son directa 

mente proporcfonales a la dosis aplicada• tanto a hembras como a machos; 

c) V • .õac.c.haJz.afü presenta actividad solo en la escotofase, caracterizan

dose como fnsecto nocturno. 
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